Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Türk Halkbilimi Bilim Dalı

MİLLÎ KİMLİĞİN OLUŞTURULMASI BAĞLAMINDA 23 NİSAN
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

Gülperi MEZKİT SABAN

Doktora Tezi

Ankara, 2019

MİLLÎ KİMLİĞİN OLUŞTURULMASI BAĞLAMINDA 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK
VE ÇOCUK BAYRAMI

Gülperi MEZKİT SABAN

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Türk Halkbilimi Bilim Dalı

Doktora Tezi

Ankara, 2019

KABUL VE ONAY
Gülperi Mezkit Saban tarafından

hazırlanan

"Milli Kimliğin Oluşturulması

Bağlamında

23 Nisan Ulusal

Egemenlik ve Çocuk Bayramı" başlıklı bu çalışma, [Savunma Sınavı Tarihi] tarihinde yapılan savunma
sınavı

sonucunda başarılı bulunarak jürimiz tarafından Doktora Tezi olarak kabul

f!Ef.Z

Çobanoğlu (Başkan)

Prof. Dr.

Prof. Dr. Nebi Özdemir (Üye)

Prof. Dr. Muhtar Kutlu (Üye)

~~L
Prof. Dr. Ali

Yukarıdaki imzaların adı

Yakıcı (Üye)

)

.

ıa

geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım.

Prof. Dr. Musa Yaşar SAĞLAM
Enstitü Müdürü

edilmiştir.

ii

iv

TEŞEKKÜR
Hacettepe Üniversitesi’ne görevlendirildiğim ilk gün beni tüm samimiyetiyle karşılayan
ve Türk Halkbilimi ailesine kaynaştıran, tezimin olgunlaşmasını sağlayıp akademik
desteğini üzerimden esirgemeyen Prof. Dr. Nebi ÖZDEMİR’e teşekkürlerimi sunarım.
Türk Halkbilimi’ni seçmemde fikir önderliği yapan, akademik çalışmalarımı titizlikle
okuyup eleştirilerde bulunan, akademik olarak her daim destekleyip yetiştiren Prof. Dr.
Özkul ÇOBANOĞLU’na şükranlarımı sunarım.
Tez konumu seçmem ve kabullendirmem noktasında beni yüreklendiren, tezimin her
bölümünü satır satır okuyup takip eden, akademik eleştirileriyle tezimi olgunlaştıran,
manevi desteğini üzerimden hiç çekmeyen omzumda hissettiğim elin sahibi olan Doç. Dr.
R. Gülin ÖĞÜT EKER’e teşekkürlerin en kıymetlisini eder; Hocamla çalışma onuruna
eriştiğim için kendimi şanslı sayarım.
Doktora eğitimim süresince desteğini esirgemeyen Prof. Dr. Metin Özarslan’a, bilgi ve
birikimini paylaşmaktan zevk duyan Dr. Öğretim Üyesi Zehra Kaderli’ye, Dr. Öğretim
Üyesi Bahar Akarpınar’a, Doç. Dr. Şirin Yılmaz’a, Prof. Dr. Gülay Mirzaoğlu’na; birlikte
çalışmaktan mutluluk duyduğum arkadaşlarım Dr. Pınar Karataş’a, Dr. Serdar Erkan’a,
Dr. Erkan Kalaycı’ya ve Arş. Gör. Hasan Ali Diken’e teşekkürü borç bilirim.
Akademisyen olmam için beni yüreklendiren, maddi manevi tüm varlığıyla imkânlarını
seferber eden babam Ramazan Mezkit’e ve tez süreciyle birlikte anneliği de yaşamam
sebebiyle yardımını istediğim her an yanımda bulunan annem Gülay Mezkit ve kardeşim
Sultan Durukan’a yürekten teşekkür ederim. Teknik bilgisiyle tezime katkıda bulunan
eşime aynı zamanda tezimi yazarken oğullarımızla bir anne şefkatiyle ilgilendiği için
müteşekkirim. Oğullarım Alparslan ve Kılıçarslan’dan esirgediğim vakitlere değecek bir
tez çalışmasını yapmış olmak ümidiyle ismini sayamadığım hayatıma varlığıyla anlam
katan herkese sonsuz teşekkürler.

v

Akademik hayallerini miras aldığım Şehit kardeşim Fırat Yılmaz Çakıroğlu’na

vi

ÖZET
MEZKİT SABAN, Gülperi. Millî Kimliğin Oluşturulması Bağlamında 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Doktora Tezi, Ankara, 2019.

Bu çalışmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın çocukların millî
kimliğini oluşturması noktasındaki işlevleri ele alınmıştır. Araştırma, Erken Cumhuriyet
Dönemi ile sınırlandırılmıştır ve dönemin süreli yayınları olan gazete ve çocuk dergileri
taranarak veriler elde edilmiştir. Millî kimlik ideolojisini oluşturma noktasında, dönemin
partisi olan Cumhuriyet Halk Fırkası’nın parti tüzükleri ve Millî Eğitim Bakanlığı’nca
yayımlanan yurt bilgisi eserleri de ‘millî eğitim’ başlığı için ayrı bir parantez açılıp
değerlendirilmiştir.

Ele alınan tez altı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, tezin ana temalarını oluşturan
‘çocuk, tören ve milliyetçilik’ kavramlarının batıda ve Türk kültüründeki tarihi seyri
Cumhuriyet

Dönemi

sürecine

kadar

incelenmiş;

ikinci

bölümde

Türkiye

Cumhuriyeti’nde resmî bayramlar konusu ele alınmıştır. Bu suretle, 29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer
Bayramı; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dışında kalan resmî bayramlar
bahsinde, tarihi bağlamda ele alınmıştır. Araştırmada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı’nı hazırlayan süreç, TBMM’nin açılması, Millî Hâkimiyet Bayramı’nın
ilan edilmesi ve bu çerçevede ilk bayram kutlamaları değerlendirilmiş; Çocuk
Bayramı’na giden süreç yıl yıl tahlil edilmiştir. Üçüncü bölümde, 1925 yılında ‘Çocuk
Bayramı’ kavramının ilk defa ortaya çıkışı açıklanmaya çalışılmış; Türkiye’de 1926-1938
yılları arasında 23 Nisan Millî Hâkimiyet ve Çocuk Bayramı bağlamında çocukların millî
kimlik inşasına yardımcı unsurlar olan ve bayram kutlamalarında dile getirilen gazete ve
dergilerde yayımlanan bayram nutukları, şiirleri, hikâye ve destanları, özlü sözleri,
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reklam ve karikatürleri ile müsabakaları analiz edilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk ve Türk
çocuğu alt başlığıyla verilen bölümde, inşa edilmek istenen modern–ideal Türk
çocuğunun özellikleri araştırılmıştır. Dördüncü bölümde, ‘millî dava’ olarak ifade edilen
‘Çocuk Meselesi’nin millî kimlik bağlamında değerlendirilmesi yapılmış ve bu suretle
çocukların maddi imkânsızlıkları kapsamında sorunları ele alınmış, ahlâkî ve terbiyevî
çözümler araştırılmış, nüfus meselesi bağlamında ‘sağlıklı ve gürbüz çocuk yetiştirme
meselesi’ dönemin nüfus sorunu ekseninde analiz edilmeye çalışılmıştır. Beşinci bölümde
dönemin iki etkili kuruluşu ve birbirinin ardılı olan Türk Ocakları ve Halkevleri’nin,
çocukların millî kimlik inşasına yönelik çalışmaları incelenmiş, tezin altıncı bölümünde
ise dünya genelinde kutlanan ‘Çocuk Günleri’nin’ tarihi ve işlevleri araştırılmıştır.
Tezin sonuç kısmında, tez çalışmasında amaçlanan Çocuk Bayramı’nın, çocukların millî
kimliğin inşası bağlamında katkılarının olduğu ifade edilmiş ve bu minvalde çocuk
bayramlarının çocuk kimliğini inşa edici bir süreç olduğu görülmüş ve anlaşılmıştır. Ekler
kısmında çocuk dergilerinin kapak resimleri, Himaye-i Etfâl Cemiyeti’nin Çocuk
Bayramı’nda satışa sunduğu pul ve rozet resimleri, Gürbüz Çocuk Müsabakası
resimlerine yer verilmiştir.

Anahtar Kelimler: Çocuk Bayramı, Millî Bayram, Tören, Millî Kimlik, Çocuk.
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SUMMARY
In this study, the functions of April 23rd National Sovereignty and Children's Day in
forming the national identity of children are discussed. The study is limited to the Early
Republican Period and the periodicals and children's magazines were scanned and data
were obtained. The party's charter of the CHF was scanned at the point of creating the
national identity ideology. The dormitory works published by the Ministry of National
Education have been opened and evaluated under the heading of national education.

The study consists of six chapters. In the first chapter, the historical aspects of the
concepts of ‘child, ceremony and nationalism’ which constitute the main themes of the
thesis, in the western and Turkish cultures have been examined until the Republic Period.
In the second part, said the official holidays celebrated in the Republic of Turkey were
discussed. In this context, the 29th Republic Day, 19 May Atatürk's Youth and Sports
Day, 30 August Victory Day, 23 April National Sovereignty and Children's Day, except
the official festivals, were discussed in the historical context. The process of preparing
April 23rd National Sovereignty and Children's Day, the opening of the Grand National
Assembly of Turkey (TGNA), the announcement of the National Sovereignty and the
celebration of the first festivals in this framework; the period leading to Children's Day
was analyzed for years. In the third chapter, the first appearance of the concept of ın
Children's Day in 1925 was explained; festive speeches, poems, stories and epics, concise
words, advertisements and cartoons, competitions, which are the elements that help
children's national identity, are published in newspapers and magazines were analyzed
between the years 1926-1938 in the context of April 23 National Sovereignty and
Children's Day. The characteristics of the modern Turkish-ideal Turkish child, which is
to be constructed, has been investigated under the title of Mustafa Kemal Atatürk and
Turkish child. In the fourth chapter, the ‘Child Problem’, which is expressed as ’national
case’, has been evaluated in the context of national identity, and in this way the problems
of children in terms of their financial impossibilities, moral and manners solutions are
researched, in the context of the issue of population, the issue of healthy and robust child
rearing was tried to be analyzed in terms of the population problem of the period. In the
fifth chapter, two effective institutions of the period and the successive Turk Ocaks and
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Halkevs were examined. In the sixth part of the thesis, the history and functions of
Children's Days in celebrated throughout the world have been researched.

In the final part of the thesis, it is stated that Children's Day, which is intended in the
thesis study, contributes to the construction of children's national identity and and it was
understood that Children's holidays were a process of constructing child identity. In the
appendices, cover art of children's magazines, stamps and badges that were presented by
Himaye-i Etfâl Society for Children's Day, and pictures of Gürbüz Children's
Competition were put on.

Key Words: Children's Day, National Holiday, Ceremony, National Identity, Children.
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GİRİŞ
Meşruluk kavramı, ister bireysel ele alınsın ister kurumsal kimlik için düşünülsün tarihin
her döneminde, iktidar sahibi olmak için kişisel yahut toplumsal mücadele alanı olarak
görülmüştür. Modern dönem öncesinde, yönetenler nezdinde ele alındığında, tanrıdan
alınan kutsiyet, meşruluğu sağlamada başat aktör olarak konumlanmıştır. Ayinler yoluyla
halkı bir araya getiren yöneticiler, dinin bir arada tutucu gücüyle halkı bir arada tutmaya
ve varlıklarını ritüelistik bir biçimde onaylamaya ihtiyaç duymuşlardır; lakin on yedinci
yüzyılla birlikte modern düşüncenin hâkimiyeti ele almasıyla, meşruluk kavramı da
seküler bir mahiyet kazanmaya başlamıştır. Tanrının onayı ile kazanılan meşruiyet,
halkın egemenliğinde, ‘halk tarafından verilen’ bir tescil niteliğini kazanmıştır. Bu
minvalde yönetenler; halkı bir arada tutmak, halk tarafından yönetim makamına uygun
görülmek ve halkı devlet düzenine katkı sağlamaya teşvik etmek için çeşitli etkinlikler
düzenlemişlerdir. Bunların başında törenler, ulusal bayramlar, festivaller ve anmalar
gelmektedir.

Ulusal bayramların halkı bir araya getirme, meşruiyet sağlama ve vatanseverlik
duygularını ortaya çıkarmada sağladığı hizmeti ilk kez dile getirenlerin arasında JeanJacques Rousseau1 (1991: 73) bulunur. Ona göre bayramlar, halkın vatanseverlik
erdemini içselleştirebilmeleri için icat edilebilirdi. Ritüel özellik gösteren bayramlar ve
bu bağlamda resmî törenlerin, millî kimliğin oluşmasına katkı sağlayan mekanizmalar
olduğunu ifade edilebilir. Durkheim, ritüellerin toplumu eğitme, toplumu bir arada tutma,
toplumu canlandırma, toplumsal ilişkileri tazeleme, toplumsal bağları güçlendirme, değer
yargılarının ve törelerin ayakta kalmasını sağlama ve ortaklığı pekiştirme işlevleri
olduğunu söyler. Bu bağlamda ulusal bayramların, millî semboller kullanarak hazırladığı
ritüellerin de ulusal bağları güçlendirme, ulusal değer yargılarını ayakta tutma ve toplumu

1

Rousseau'ya göre toplumsal yaşamın doğurabileceği en büyük tehlike, bir grubun diğer bir grubu
egemenliği altına almasıdır. Bunu önlemenin yolu 'genel irade'ye teslim olmaktır. Bu da ancak bireylerin
'vatandaş' olmasıyla sağlanabilir. Vatandaş olan birey, parçası olduğu topluma bağlılık duyar, 'bütün'ün
çıkarlarını kendi çıkarlarının önüne koymayı öğrenir. Bağımsızlığın yerine bağımlılığı, otarşinin yerine
katılımı koyar. Bu bağlamda en iyi toplumsal kurumlar, bireylere başkalarına karşı olan sorumluluklarını
öğreten ve sürekli hatırlatan kurumlardır. Kısacası bir siyasî örgütlenme, bireyleri birbirlerine karşı
koruyabildiği ölçüde anlam taşır. Bu da bireysel iradelerin yerine, genel iradenin konmasıyla mümkün
olacaktır (Özkırımlı 1999: 36).
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eğiterek millî bilinç ve dolayısıyla millî kimlik2 yaratmada ‘etkili’ bir faaliyet olduğunu
belirtilmelidir.
İşlevsel Kurama göre “bir kültür ögesi, toplumsal düzenin işleyişine katkısı bağlamında
anlam kazanır ve canlılığını ‘işlev’ sözcüğüyle ifade edilen bu katkı devam ettiği sürece
korur” (Çobanoğlu 1999: 229). Ulusal bayramların, millî kimlik yaratmada ortaya
koyduğu işlev, ileri sürdüğümüz tezin ana omurgasını teşkil eder; çünkü toplumlar, millî
kimliklerini bu törenler aracılığıyla öğrenir ve aitlik duygusunu geliştirirler. Çocuk
bayramı özelinde ele alınan tez, doğumu itibariyle sosyalizasyon sürecine katılan
bireylerin, millî kültürünün şekillenmesinde ulusal bayramların etkinliğini sorgular.
Çocukların aileden ilk eğitimi aldıktan sonra sosyalizasyon süreçlerinin büyük kısmının
tamamlandığı yer olan okul, özellikle, vatan, millet ve devlet işleri ile ilgili
kültürlenmenin sağlandığı, millî kimlik ve milliyetçilik kavramlarının dolaylı yoldan
edindiği bir merci konumundadır.
Millî kimlik, millî dil, millî destan vb. ‘millî’lik konusu yaklaşık üç yüz yıllık bir
meseledir. Fransız ihtilali ile derebeyliğin sona ermesi ve halkın bizzat yönetime katılma
isteği, millî hâkimiyet noktasında dönüm noktası olmuştur. “Kralların taç giyme
merasimleri” yahut “padişahların tahta çıkma” ritüelleri yerini, halkın yönetime
katılışının ve bizzat halkın kendi kendini yönettiği günlerin (bağımsızlık günleri, ulusal
kurtuluş günleri vs.) kutlanmasına bırakmış ve millî devletlerin ortaya çıkması kaçınılmaz
oluştur. Millî devletlerin ortaya çıkışıyla birlikte halkların yönetime katılma istekleri
artmış ve giderek siyasallaşan halk kütleleri kendi ‘menfaatlerini ve biricikliklerini’ ön
planda tutacak fikrin etkisine girmiştir. Bu fikrin adı ‘milliyetçilik’tir. Milliyetçilik ulus
tarafından mı yaratıldı yahut milliyetçilik fikri ulusu mu yarattı tartışması her ne kadar
tezimizin dışındaki bir konu olsa da, halkların kendi kendini yönetme arzusu dolayısıyla
bir siyasi fikir etrafında toplanması, milliyetçiliğin uluslar tarafından yaratıldığını ortaya
koyar niteliktedir.
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Millî kimlik, bir milletin uluslararası alandaki farklılıkları, toplumun fertleri arasındaki benzerlikleri
olmanın yanında küreselleşen dünyada bireyin toplum içinde yalnız kalma psikolojisini aidiyet duygusu
vererek yenmesini sağlayan en büyük güçlerden birisidir. Millî kimlik, millî kültürün ferdi ve içtimai planda
ortaya çıkan üslubudur; kişiyi ve toplumu farklılaştıran, en yakınlarından başlayarak diğer benzerlerinden
ayıran özellikleridir (Köseoğlu 1995: 19).
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Milliyetçiliğin, sembolik öğelerle ortaya konulduğu millî bayramlar, modernleşmenin
Osmanlı İmparatorluğu için güç kaybı yaşattığı II. Meşrutiyetin ilanıyla ortaya çıkar. Batı
menşeili olan millî bayramların temeli, 23 Temmuz 1909 tarihinde atılır ve bu tarih millî
bayram olarak kutlanmaya başlar. Millî bayram olgusu bu vesile ile resmî kimlik
kazanmıştır. II. Meşrutiyet’e kadar geleneksel dini bayramların hüküm sürdüğü ve
padişahın ‘güç gösterilerine’ sahne olan meşruiyet zemini, yerini, halkın yönetime
katıldığı günün kutlanmasına bırakmış ve adına da “Hürriyet Bayramı” denmiştir. Bu
‘tarihi’ bir dönüm noktasıdır; çünkü artık ‘Osmanlılık’ bir kimlik meselesi hâline
gelmiştir. Ayrıca bayramın adına “Hürriyet” adı verilmesi, manidardır. ‘Osmanlılık’
kimliğinde sıkışan halk, batı fikriyatının etkisiyle çözülmeler yaşamış ve imparatorluktan
ciddi kopuşlar meydana gelmiştir. Tebaa olanların (Sırp, Yunan, Arnavut vd.) milliyetçi
akımın etkisiyle birkaç yıl içinde ayrılması ve Türk kimliğine sahip kimselerin
imparatorluğun asıl kütlesinde kalması, bundan sonraki yönetim katında bu kimliğin
hükmünü sürdürmek isteyeceğinin de kanıtı niteliğindedir. Bu minvalde özellikle
Türkçülük fikrine mensup kişilerin fırkalaşması ‘kaçınılmaz’ olmuştur. İttihat ve Terakki
Fırkası’nda vücut bulan milliyetçi fikirler, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu iradesinin
fikirsel zeminde temelini oluşturmuştur. Milliyetçilik fikrini, açtıkları Türk Derneği’nde
ve ardından Türk Ocakları’nda, çıkardıkları Türk Yurdu Dergisi’yle halka yaymayı
amaçlayan Yusuf Akçura, Ziya Gökalp, Hamdullah Bey gibi önde gelen isimler,
Anadolu’da Türk millî hareketini başlatan Mustafa Kemal’e de bağlılıklarını
bildirmişlerdir.
II. Meşrutiyet’ten on bir yıl sonra 23 Nisan 1920’de açılan meclis, halkın tamamının
yönetimde hak sahibi olduğu, millet gücünün üstünde bir gücü kabul etmediğini
bildirmiştir. 1920 tarihi itibariyle I. Dünya Savaşı’nı geride bırakan halk, hâlihazırda
kurtuluş mücadelesi vermektedir. Bu sebeple savaş neticesi olarak büyük bir yekûnu
oluşturan erkek nüfusu yok olmuş, geride kalan çocuklar ise savunmasız, hastalıklı halde,
sokaklarda yaşam mücadelesi vermeye çalışmıştır. Kimsesiz çocukları korumak, sokakta
kalan annelere ve evlatlarına kalacak yer temin etmek ve her türlü iaşesini karşılamak ve
aynı zamanda yetim çocukların sağlık sorunları ile ilgilenmek için çocuk doktoru Fuat
Bey önderliğinde, 30 Haziran 1921 tarihinde Ankara Himaye-i Etfâl Cemiyeti (Çocukları
Koruma Cemiyeti) kurulmuştur. Himaye-i Etfâl Cemiyeti, kuruluşundan hemen sonra,
çok kısa bir zaman zarfında, Ankara’da, halkın yardımıyla hasta çocukları muayene ve
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tedaviye başlamıştır. Aynı zamanda sayıları bin beş yüzü bulan bu çocukların giyim, iaşe
gibi ihtiyaçlarını da çok kısa bir sürede karşılamıştır. 23 Nisan 1920 tarihinin, 23 Nisan
1921’de, mecliste, bayram olarak kabul edilmesinin ardından, her sene Millî Hâkimiyet
Bayramı kutlamaları yapılmaya başlanmış ve halk bu kutlamalara iştirak etmiştir.
Himaye-i Etfâl Cemiyeti ise ‘vatanın gelecekteki sahibi’ olan çocukların ihyası için bu
tarihte cemiyete yardım maksadıyla ulusal gazetelerde ‘çocuk meselesi’ne dair yazılar
yayımlamış, cemiyete yardım etmenin önemini belirten şiirler, hikâyeler, fıkralar
yazılmasına önayak olmuştur. 1927 yılında ilk defa olarak ‘Çocuk Haftası’ adıyla 22-29
Nisan tarihleri çocuk haftası olarak belirlenmiş ve bu hafta boyunca devletin resmî
daireleri çocuklara tahsis edilmiştir. Aynı zamanda cemiyete yardım için ‘şefkat pulları,
rozetleri’ satılmaya başlanmış, çocuk baloları düzenlenerek, çocukların eğlenmesi ve
‘Millî Hâkimiyeti’ kutlaması için zemin hazırlanmıştır. Ancak belirtilmelidir ki ‘Çocuk
Bayramı’ lafzına ilk olarak 23 Nisan 1926 yılında, Milliyet ve Hâkimiyet-i Millîye
gazetesinde rastlanılmaktadır. 1926 yılından itibaren Millî Hâkimiyet Bayramı’nın
yanına çocuk kavramı da eklenmiş ve bu suretle Millî Hâkimiyet ve Çocuk Bayramı
olarak kutlamalara devam edilmiştir.
Çocuk kavramının mahiyet kazanması, modern dönemin mazisi ile eşzamanlı olarak
düşünülebilir. Modernleşme, makro düzeyde sosyal, kültürel ve siyasi hayatın; mikro
düzeyde aile, kadın ve çocuk hayatının değişimini beraberinde getirmiştir. Batı
toplumlarında on yedinci yüzyılda yaşanan bu değişim, çocukların ayrı bir birey
olduklarının farkına varılmasıyla başlar. Modern dönem öncesinde 0-7 yaş bebeklik ve
kendini tam anlamıyla anlatabilme yaşı olan 7 yaştan sonrası yetişkinlik olarak
görülmekteyken; modernleşmeyle birlikte bebeklikten çıkan ‘küçük insan’, çocuk olarak
tanımlanmış; çocuklara özel giyim, yemek, eğlence, oyun, eğitim, sağlık gibi kavramlar
ön plana çıkmıştır.
Osmanlı Devleti özelinde çocuk kavramı, Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesinin
ardından anlam kazanmaya başlamıştır. Özellikle edebiyat ve sağlık alanında yaşanan
gelişmeler dönem için her ne kadar umut verici görünse de, asıl anlamını II. Meşrutiyet’in
ardından kazanır. Milliyetçi düşüncenin ön planda olması ve dönemin siyaset anlayışı
gereği “vatanı sevmenin, aileyi sevmek ile başlaması” aile bireylerinin ve özellikle
çocukların eğitimi için ortam hazırlamıştır; çünkü fikri politikaların eğitim yoluyla
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çocuğa ve çocuk yoluyla geleceğe kazandırılacağı düşünülmektedir. Büyük Millet
Meclisi’nin açılması ve ardından Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle birlikte Öztan’ın (2012:
14) deyişiyle “yeni bir cumhuriyetçi toplum ve erdemler silsilesi yaratmayı hedefleyen
devrimciler, toplumu süratle 'dev bir okul'a, halkı ise 'uslu öğrenciler'e dönüştürme
gayretine girmiştir. Eğitim, ilkesel anlamda zümresel bir olgu, bir imtiyaz olmaktan
çıkarılarak genelleştirilmek istenmiştir. Eğitim yoluyla, yeni devletin çocuklara
kazandırmak istediği ‘millî kimlik’ olgusu okulları devrimlerin mabedi olarak
düşündürmüştür.” Bu minvalde okullardaki öğretimin, eğitim ayağında ‘törenler’
çocukların siyasal sosyalizasyon sürecinin önemli tamamlayıcılarındandır. Çocuklar için
özel bir bayramın icat edilmiş olması ve bu bayramın Millî Hâkimiyet gününde
kutlanması ise öne sürülen ‘eğitimin dönüştürme işlevi’ bağlamında değerlendirilmelidir.

6

I. BÖLÜM: TEMEL KAVRAM VE YAKLAŞIMLAR
1.1. ARAŞTIRMANIN TEORİK VE METODOLOJİK ÇERÇEVESİ
1.1.1. Araştırmanın Konusu ve Amacı
“Millî Kimliğin Oluşturulması Bağlamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı” başlıklı bu çalışmanın konusunu, çocuklar için oluşturulan bayramın millî
kimlik oluşturmadaki rolü ve katkısı oluşturmaktadır.
Araştırmada, Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımlanan ve çocukların millî kimlik
kazanması hususunda dönemin süreli yayınlarından derlenen nutuklar, fıkralar, şiirler,
destanlar, hikâyeler, müsabakalar, reklamlar, pullar, rozetler, resimler, karikatürler gibi
halkbilimi unsurları ele alınarak çocuk kültürü-millî kültür çerçevesinde çözümlemelerin
yapılması amaçlanmaktadır.

1.1.2. Araştırmanın Yaklaşımı, Yöntemi, Sınırları ve Bağlamsal Şartları
Bir dönem çalışması yaparken, çeşitli yaklaşımlar ve yöntemler kullanmak mümkündür.
Belirli amaçlar doğrultusunda icat edilen Çocuk Bayramı, bu amaçların işlevlerini
sorgulamaya yönlendirmiş ve bu anlamda bağlamsal bir yaklaşımın daha uygun olacağı
kanaatini uyandırmıştır. Öne sürülen tez her ne kadar metin merkezli bir çalışma olarak
değerlendirilebilecekse de bu metinlerin işlevlerini bağlamsal çerçevede ele alınması
gerçeği göz ardı edilemez.
Tezde öne sürülen, millî kimliğin oluşturulması noktasında çocuklara özel bir bayram
ihdas edilmesi ve bu çerçevede törensel mahiyetiyle ele alınan bayramların işlevsel olarak
bir çocuk kültürünü oluşturması ve bu kültürün gelecek nesillere aktarılması bağlamında
değerlendirilmesi, işlevsel yaklaşım yöntemini kullanmamızı gerektirmiştir.
Öne sürülen tez, modernizm ile birlikte bireysel kimlik kazanan çocuğun millî kimliğini
kazanma noktasında törenlerin eğitici ve dönüştürücü işlevinden yararlanılması ve bu
minvalde icra edilen tüm metinler olduğundan dönem ve kaynak sınırlamasına gidilmesi
zorunluluğu doğmuştur. Araştırma, Cumhuriyet Dönemi olarak adlandırılan 1923-1938
tarihlerini biraz daha geriye götürerek Erken Cumhuriyet Devri olarak da ifade edilen
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1920-1938 yılları olarak sınırlandırılmıştır. Bu sınırlandırmanın amacı, TBMM’nin 1920
tarihinde açılması ve kurucu iradenin kimlik oluşturma çabasında ürettiklerini
incelemektir. Yayın kapsamını ise süreli yayınlar olarak belirlenmiştir. Dönemin
romanları ve hikâyelerinin her biri, ayrı bir tez konusu mahiyetindedir. Bu sebeple ulusal
gazeteler ve çocuk dergileri tezin araştırma eksenini oluşturmaktadır.
Yapılan araştırmalarda, çalışmada ele alınan konunun şimdiye kadar detaylı bir biçimde
incelenmediği tespit edilmiştir. YÖK tezlerinde bayram kavramının incelenmesine
karşın, Türkiye’de kutlanan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramlarına yönelik bir
çalışmanın yapılmadığı ortaya konmuştur. İsa Yazar, ‘27 Mayıs’ı Meşrulaştırma Aracı
Olarak Hürriyet ve Anayasa Bayramı Medya Analizi’ adlı yüksek lisans tez çalışmasında;
darbe faaliyetlerini meşrulaştırma aracı olarak kullanılan semboller araştırma konusu
olmuştur. Saniye Tur, yüksek lisans tezinde, ‘1930 – 1960 tarihleri arasında 19 Mayıs
Gençlik ve Spor Bayramı’nı incelemiştir. Tarihsel bağlamda ele aldığı tezinde bayram
için yapılan hazırlıklar ve bayram kutlamalarını dönemlere ayırarak değerlendirmiştir.
Neriman Senem Akyol, ‘Adana (Merkez) Halk kültüründe Halk İnançları Bayramlar ve
Törenler’ adlı yüksek lisans tezinde, Adana kültüründe bayram anlayışını araştırmış;
resmî bayramları detaylandırmamıştır. Bengül Salman Polat, ‘Millî Bayram Olgusu ve
Türkiye’de Yapılan Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları’ (1923-1960) adlı doktora tez
çalışmasında, Osmanlı Devleti’nde yapılan dini ve millî bayram kutlamalarını incelemiş;
Cumhuriyet Bayramı’nın ortaya çıkışına ve törensel mahiyetine değindikten sonra
Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını dönemlere ayırarak değerlendirmiştir. Bu tez, daha
çok tarihsel bağlamda ele alınmıştır. Enise Kılıç, ‘Osmaniye Düziçi Halk Kültüründe
Halk İnançları, Bayramlar ve Törenler’ adlı Yüksek lisans tez çalışmasında kutsal aylar,
dini ve millî bayramların bölgede nasıl kutlandığını genel hatlarıyla değerlendirmiştir.
Sibel Özbudun, ‘Ayinden Törene: Siyasal İktidarın Kurulma ve Kurumsallaşma
Sürecinde Törenlerin İşlevleri’ adlı yüksek lisans tez çalışmasında ayin, tören
kavramlarının ilkçağdan başlayarak dönemsel gelişimini ve bu gelişimin toplumlar
üzerindeki etkilerini açıklamıştır. Ayinlerden törene dönüşen kavram bayram kutlamaları
özelinde, Cumhuriyet dönemi bayramları çerçevesinde değerlendirilmiştir.
Nurettin Avcı, ‘Resmî Bayram ve Törenlerin Kutlanma Şekilleri İle İlgili Öğretmen ve
Öğrenci Görüşleri Üzerine Bir Değerlendirme’ (Afyonkarahisar İli Örneği) adlı yüksek
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lisans tez çalışmasında, okullarda yapılan bayram kutlamaları üzerine öğretmen ve
öğrenci görüşlerini detaylı bir şekilde incelenmiştir. İbrahim İslah, ‘Türklerde Bayram’
adlı yüksek lisans tez çalışmasında, bayramları İslâmîyet öncesi ve sonrası olmak üzere
iki döneme ayırmış; İslâmîyet öncesinde Hıdrellez ve Nevruz’u ele almış; İslâmîyet
sonrasında ise sadece dinî bayramları ele almakla yetinmiştir. Mimar Türkkahraman,
‘Siyasal İktidarların Meşrulaşmasında Sembollerin Rolü’ adlı doktora tez çalışmasında;
Osmanlı Devleti ve Cumhuriyet dönemlerinde meşruiyeti sağlamak için kullandığı
sembolleri incelemiştir. Resmî ve millî bayramlar, sembollerin kullanıldığı ortamlar
olduğundan bu mekânları genel hatlarıyla incelemiştir. Güven Gürkan Öztan, ‘Türkiye’de
Çocukluğun Politik İnşası’ adlı doktora çalışmasında, II. Meşrutiyet’ten günümüze kadar
çocukların yönlendirilmiş politik amaçlarla şekillendiği üzerine eleştirel bir tez ileri
sürmüştür. YÖK tez incelemelerinden anlaşılacağı üzere “Çocuk Bayramı” üzerine
yapılmış hiçbir çalışma yoktur.
Çalışmada, çocuk dergileri ve ulusal gazeteler incelenmiş; genel anlamda bir basın
araştırması ve incelemesi yapılmıştır. İkdam (1922–1923), Tanin (1922-1925), Tevhid-i
Efkâr (1921-1925), Akşam (1929–1940), Cumhuriyet (1925–1938), Son Saat (19251926), Milliyet (1929–1935), Hâkimiyeti Millîye (1924–1935), Son Posta (1932-1940),
Kurun (1935-1938), Ulus (1935–1938), Tan (1936–1940), Vakit (1927-1934) gibi günlük
ulusal gazeteler Millî Kütüphane’den tedarik edilmiş olup, Çocuk Bayramı dolayısıyla
yayımladıkları bültenler incelenmiştir. Ele alınan gazeteler farklı düşüncelerin akislerini
yansıttığından incelenmesi tez için incelenmesi önemli ve gerekli görülmüştür.
Çocuk Sesi (1928-1938), Çocuk Duygusu (1913-1914), Çocuk Bahçesi(1905), Çocuk
Dünyası (1913-1914), Hür Çocuk (1918), Gürbüz Türk Çocuğu (1926-1935) gibi
dönemin çocuk dergileri yine Millî Kütüphane’den derlenerek çocuklara millî kimlik
kazandırılması hususunda yayımladıkları edebiyat nevileri de incelenmiştir.
Basın kaynaklarının yanı sıra Çocuk Bayramı kutlamalarıyla ilgili olarak çıkarılan kanun
ve yönetmelikler, TBMM zabıt cerideleri ve resmî gazeteler için de TBMM kütüphanesi
ve Millî Kütüphane’ye başvurulmuştur.
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1.1.3. Araştırmanın Önemi
Connerton (1992: 111), törenlerin, insanın öyküler anlatarak dünyayı, bugünlerde çok
rağbet gören bir eğilimle, ‘kendine açıklamasının bir başka örneğinden öte şeyler’
olduğunu söyler. Tören, bir seyir defteri ya da anı defteri değildir. Onun baş anlatısı,
söylenen ve daha sonra üzerinde düşünülen bir öykü değildir; o, canlandırılan, oynanan
bir külttür. Geçmişin bir imgesi, hatta bir baş anlatı biçiminde bulunsa bile, yapılan
törenlerle taşınıp sürdürülür. Ve bu, anma törenlerinde anımsanan şeyin, kişisel ve bilişsel
belleğin kolektif olarak örgütlenen değişik biçimine ek bir şey olduğu anlamına gelir.
Çünkü törenler, onlara katılanlardan yana işleyecekse, onları bir şeylere ikna edici
olacaklarsa, o zaman katılanların töreni yapmaya bilişsel olarak ehil olmaları yetmez; bu
tür törenleri yapmayı alışkanlık edinmiş olmaları gerekir.
Çocuk Bayramı törenleri, ilk önceleri, toplumu, çocukların, savaş ardı yetimleri olduğuna
ikna çabasıyla ve onlara topyekûn yardım edilmesini hedefiyle oluşturulur. Bu amaçla
vatandaşlara şefkat pulları ve rozetleri satarak, çocukları koruma cemiyeti olan Himayei Etfâl’e yardım etmeye davet eder. 1926 itibariyle doğan çocukların yarısından fazlasının
yaşamlarının ölümle neticelenmesi, yeni kurulan bir devlet için, nüfus politikası
bağlamında acil çözüm bulunması gereken bir olgu olarak karşımıza çıkar. Bu bağlamda,
‘koruma ve yaşatma’ şiarıyla yola çıkılan ‘Çocuk Haftası’, kurtuluş mücadelesini bizzat
vermiş olan askerlerin ve doktorların zamanla siyasete girmesi ve törenlerde konuşmacı
olarak yer almasıyla ve bu törenlere çocukların katılımıyla başka bir mecraya taşınır.
Çocukların yaşam hakkı ile başlayan konuşmaları; vatan kavramı, hürriyet ve istiklal
mücadelesi ve şehitliğin yüceliği gibi millî temalar ile devam eder ve çocuklara nasihat
nutukları her sene alışkanlık hâline döner. Bayram törenlerinde yapılan konuşmaların
ekseni bir süre sonra vatanın gelecekteki sahibi olan çocuklara, üzerinde yaşanılan toprak
parçasının nasıl vatan hâline getirildiği, hangi zorluklarla mücadele edildiği; uğrunda
kimlerin şehit olduğu ve bu sebeple çocuklara düşen sorumlulukların ne olduğu noktasına
evrilir. Dinleyici olan kitlenin birçoğunun şehit çocuğu olması, millî bilincin oluşması
bağlamında uygun bir zemin olmuştur. 1928 yılı itibariyle, törenlerde çocukların da
günün anlamına binaen konuşmalar yapması ve şiirler okumasıyla törenlerin
içselleştirilmesi ve çocukların millî bilinç noktasında kendilerini ikna etmeleri sonucunu
doğurur. Ele alınan tezin temelini, çocuklara millî bilincin tören yoluyla alışkanlık hâline
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getirilerek kazandırılması oluşturur. Bu bilgiler ışığında ve YÖK tezleri incelendiğinde
şimdiye dek böyle bir çalışmanın yapılmadığı anlaşılmıştır. Cumhuriyet Bayramı,
Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılapları bölümünde Bengül Salman Polat
tarafından “Millî Bayram Olgusu ve Türkiye’de Yapılan Cumhuriyet Bayramı
Kutlamaları (1923-1960)” adlı tez ile detaylı olarak çalışılmış; 19 Mayıs Atatürk’ü Anma
Gençlik ve Spor Bayramı yüksek lisans tezi olarak genel hatlarıyla çalışılmış; ancak 30
Ağustos Zafer Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şu ana dek
çalışılmamıştır. Çocuk merkezli millî kimliğin oluşturulması noktasındaki eksikliğe
dikkat çekmek ve giderebilmek için “Millî Kimliğin Oluşturulması Bağlamında 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” adlı tezi sunmuş bulunmaktayız. Eksikliğin
tamamen giderilmesi mümkün değildir; çünkü dönemin romanlarının incelenmesi başka
bir tezi, hikâyelerinin incelenmesi diğer bir tezi oluşturabilir. Tümünü ele almak kısıtlı
zaman diliminde olanaksızdır. Ancak süreli yayınların ürünlerinin ele alındığı tez, millî
kimlik araştırmalarına ve dönemin edebi araştırmalarına destek niteliği taşır.
Osmanlı Türkçesi kullanımı, 1928 yılına kadar devam ettiğinden tez çalışmasının sekiz
yıllık kısmını bu dönem okumaları oluşturur. Bin sayfanın üzerinde bir yekûnu teşkil eden
okuma yükü tez çalışmasında fazlaca vakit almıştır. Aynı anda okuma ve yazma imkânı
bulunmadığından önce tüm sayfaların okuması yapılmış ve eş zamanlı olarak ses kaydı
alınmış ve sonra tüm bu ses kayıtları deşifre edilmiştir.

1.2. Çocuk Kavramı ve Çocukluğun Tarihçesi
Tarih bilgisi, aydınlanma çağına değin kralların, imparatorların ve büyük mücadelelerin
kayda geçirildiği; yönetilenlerin ve diğer nesnelerin önemsenmediği/kayda değer
görülmediği bir dönem bilgisi olarak bilinirken; modernite ile birlikte bütünden ziyade
parçaların önem kazanması, bireyselleşmenin değerlenmesi ve kişilerin yaşamlarının ön
plana çıkmasıyla nicelik olarak daha az kitlelerin/nesnelerin hayat bilgisi/varoluşsal
tarihleri de bu bilginin sınırlarına dâhil edilmiştir. Kahvenin, tütünün, eğlencenin tarihi;
cinselliğin, dilin, zevkin tarihi; mimarinin, doğanın, iletişimin tarihi; kadının, erkeğin ve
çocukluğun tarihi gibi pek çok alan araştırılmaya ve tarihsel bağlamda ele alınmaya değer
bulunmuştur. Bu noktada modern tefekkür, bütünden ziyade onu oluşturan parçaların
tarihini araştırmayı popülerleştirmiştir.
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Çocuk ve çocukluk tarihi kavramları modernizmin bir getirisidir. Kavramın anlam
boyutuna bakıldığında ise tek bir açıklama yahut her toplumun kabul edebileceği, her
dönem için geçerli olabilecek bir ‘çocukluk’ tefekkürünü de ortaya koymak eldeki veriler
değerlendirildiğinde pek mümkün gözükmemektedir; çünkü modern dönemden önceki
kayıtlarının yetersizliği, toplumsal ve dinsel bakış açıları her kültürde farklı olduğundan
mutabık kalınacak bir tanım ancak modern anlayışın tam anlamıyla yerleşmesiyle
yapılabilecektir.
Osmanlı Devleti’nde ‘çocuk’ kavramı, ancak modernleşme çabalarının ivme kazandığı,
yönetilenlere ilk defa çeşitli haklar tanındığı on dokuzuncu yüzyılda ortaya çıkmıştır.
Meşru yönetime katılma hakkı, ticari ve kültürel hakların tanınması ve yüzyıl boyunca
çıkan fermanlar ile genişletilmesi sonucu, kültürel yaşamda ortaya çıkan yenilikler,
toplumun en küçük birimi olan aile hayatına da intişar etmiş, kadın ve çocuğun mahiyeti
ön plana çıkmıştır.

1.2.1. Çocuk Kavramının Batı Kültüründeki Gelişimi
“Kültür dediğimiz karmaşık yapı yakından incelendiğinde bu yapının üçte birlik
bölümünün çocuklarla ilgili olduğu görülür. Bu nedenle de folklorun en önemli
bölümlerinden birini “çocuk folkloru” meydana getirir. Çocuk folkloru burada
halkbiliminin hem bir araştırma dalı hem de malzemesinin adı olarak
kullanılmaktadır. Çocuk folkloru, yetişkinlerin çocukla ilgili maddi ve manevi
yaratmalarını içerir. Bu ikili yapı çocuk folklorunun kapsamının ve zenginliğinin
belirtilmesi bakımından önemlidir” (Özdemir 1997: xii). Aile temeli üzerine kurulu
kültürel hayatın asli ve vazgeçilmez unsuru olan çocuk ve çocukluğa dair ilk veriler,
Batılı düşünürlerce araştırılmış ve oluşum süreci ortaya konmuştur. Çocuk ve
çocukluk kavramının Batı’daki gelişimi, ilk olarak pre-modern dönem olarak
adlandırılan, Antik Yunan Döneminin düşünürü olan Aristo’nun, insan yaşamında
çocukluğu bir felâket olarak sunmasıyla başlar.
“O’na göre insan yaşamını tehlikeye sokabilen bin türlü zorluklar, hastalıklar,
kazalar arasında çocukluk dönemi de bulunur. Çocuk, hareketlerinde aklını
kullanamadığı için erdeme ulaşamaz. Aynı dönem düşünürlerinden Augustin için
bebeğin annesinin memesine saldırması bile, kıskanç olması, kimseyle bir şeyini
paylaşmak istememesi gibi günahkârlığının belirtisidir: “Ağlayarak memeye
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saldırmak bir günah değil midir? Zira ben eğer şimdi yaşıma uygun yiyeceğe böyle
büyük bir iştahla göz dikseydim, beni haklı olarak azarlarlar, benimle alay
ederlerdi.” Yani, çocuk ve yetişkin arasında ahlâkî ve fiziksel bir başkalığa hak
tanınmamakta, çocuk da yetişkinin sahip olması gereken değerleri taşıyıp
taşımadığına göre bir yere konmaktadır. Çocuk, Tanrı'ya daha yakındır, fakat bu
yakınlık onun Tanrı’ya yönelmesinden değil, onunla kafa tutmak için daha az katı,
daha az deneyli olmasından kaynaklanmaktadır” (Bumin 1983: 20).

Romalı filozof Seneca, çocukların evden atılmalarını, sakat bırakılarak dilendirilmelerini
onayladığını söyler: "Sokakları dolduran sakat, çarpık, kötürüm çocuk sürüsüne bakınca
insanın gülesi geliyor. Ana babalar sokağa atmakla aslında onlara iyilik ediyorlar."
Babanın çocuk üzerinde hakkı olduğunu ifade eden diğer bir düşünür Aristo’dur. O da
babanın çocuğu üzerinde mülkiyet hakkı olduğunu ifade eder. Yörükoğlu, "Tevrat'ta
yazılı on emirden biri ana babaya boyun eğme olduğunu belirtir. İbranilerde baba
sözünden çıkan ya da baş kaldıran çocuğun cezası taşlanarak öldürülmektir" (Yörükoğlu
1984: 11).
Çocuk Ansiklopedisi yazarı olarak yirmi birinci yüzyılın önde gelen düşünürlerinden
Aires’e göre geleneksel dünya, çocukluk bilinci oluşmamış ‘çocuk yok bir dünyadır’.
Aires’in temel tezi ise çocukların her zaman var olmalarına karşın, toplumsal bir kurgu
olarak çocukluk anlayışı ve düşüncesinin yeni bir buluş olmasıdır. Philippe Aries bu teze
gerekçe olarak Orta Çağ sanatında on ikinci yüzyıla kadar çocukluğun yer almadığını
gösterir. Çocukların resimleri yapılsa bile çıplak biçimde ve kaslı yetişkinler gibi
çizildiklerini ve sanat alanında çocuk morfolojisinin reddedildiğini öne sürer; bu
dönemde çocukluk kategorisine ilişkin bir bilincin olmadığını savunur (Akt: İnal 2011:
12).
Batı'da çocukluk ve çocukluğa ait değerler modernleşmeyle birlikte oluşmaya
başlamıştır. Modernleşme dönemi öncesinde çocuk tam anlamıyla konuşmaya başladığı
yaklaşık olarak 5-7 yaşları arasında yetişkinler dünyasına dâhil olmaktaydı. Orta Çağ'da
çocukluk sınıfı olmadığı için çocuklar yetişkin dünyası içerisindedirler ve çocukların
görünüşü de küçük yetişkinler olarak betimlenecek bir şekildedir. Aries bu konuda şöyle
söyler: "Orta Çağ’da, yaklaşık olarak beşinci ve on üçüncü yüzyıllar arasında, insanlar
çocukluğu yaşamın farklı bir dönemi olarak görmüyor, büyüyen insanın bakım ve
beslenme gereksinmesini dikkate almıyorlardı. “Gander ve Gardiner ise çocukların beş̧
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yedi yaşına kadar, yani yetişkin dünyasına girinceye kadar bebek olduklarını, ayrı bir
çocukluk dünyasının mevcut olmadığını söylerler. James A. Shultz'a göre, Antik Çağ'dan
on sekizinci yüzyıla kadar olan yaklaşık iki bin yıl boyunca, Batı'da çocuklar eksik
yetişkinler olarak görülürler ve 'yetersiz', tamamen yetişkinlere bağımlı oldukları
düşünüldüğünden, yaşamları Orta Çağ yazarlarınca önemsenmez” (Karaca 2013: 14).
Batı Ortaçağ’ında sanat eserlerine baktığımızda gerçek bir çocuk imajı görmüyoruz.
“Çocuk şeklindeki melekler olsun, küçük çocuklar olsun, hepsi birer yetişkin gibidirler.
Meryem Ana bir kadın olarak heykelde geliştirilirken, çocuk-İsa kimsenin, pek
ilgilenmediği çirkin bir bodur olarak kalmaktadır.(Bumin 1983: 21) Yine aynı şekilde
Ortaçağ Avrupa’sında doğrudan çocuk ve çocukluk üzerine yazılan metinlere rastlamak
çok zordur. Tarihi metinler ve vesikalar, daha çok kralların savaşları, zaferleri üzerine
inşa edilmiştir. “Ortaçağ yazarları, ekseriyetle “erkek ve yetişkin” olanlar üzerine
yazmıştır. Yetişkinlerin çocukluğu, ancak kral, aziz ya da azize olduklarında yazınsal
olarak keşfe değer bulunmuştur” (Öztan 2013: 15).
Genç insanlar, daha çok “küçük yetişkinler” olarak görüldüğünden büyüklerin bazı
törenlerine ve eğlencelerine katılmalarında ya da çırak olarak mesleğe atılmalarında
yaşları engel teşkil etmemiştir. “Modern çocukluk paradigmasının temel öğelerinden biri
olan ‘ayıp’, bir başka deyişle buradaki anlamı ile ‘çocukların yanında sakınılması gereken
söz ve davranışlar bütünü’, bir yaptırım ve denetim aracı olarak henüz günlük hayatın
ayrılmaz bir parçası değildir” (Öztan 2013: 16). Küçük yetişkinler olarak vasıflandırılan
çocuklar aslında baba mülkiyetinde bir ‘şey’dir. Baba isterse onu evden kovabilir; isterse
de en ağır cezaları verebilir. Bu konu toplum nezdinde de yadırganmaz. Öztan’ın (2013:
16) deyimiyle, “taşınabilir bir mülkiyetin parçası” olarak görülen küçük yetişkinler ve
usta-çırak mekanizmasının içerisinde hayatı ve mesleği öğrenmişlerdir. Çocuklar, sınıfsal
kökenlerine bağlı olarak -şövalye yanında askerlik ve usul eğitimi, zanaatkâr yanında
çıraklık, çiftliklerde hizmetçilik, sözü edilen eğitimin sınıfsallığa göre değişen
görünümleridir- çoğunlukla evlerinden uzakta bir ustanın yanında ve gözetiminde
yetiştirilmişler.
Rönesans ve Reform hareketleri, skolastik düşüncenin yıkılmasını öngörür ve bu da
ancak eğitim yoluyla halka anlatılabilecek bir radikalist harekettir.
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“Aydınlanma hareketlerinin öncülerinden Luther, 1510’da, çocukların okula
verilmesinin zorunluluğu üzerine vaazında, toplum sağlam üyelerini nasıl mızrak,
tüfek taşıyıp savaşmaya zorlayabilirse, çocuklarını okula göndermeye de zorlayabilir
ve zorlamalıdır, diyor. Cehaleti adeta şeytanla savaştan daha şiddetli bir savaş olarak
gören Luther, cahilliği bir günahkârlık kaynağı olarak görür. Çünkü cahillik
beraberinde, Tanrı tanımazlığı, tembelliği, başıboşluğu getiriyordu. Luther’e göre,
bir devletin refahı yalnızca surlarının sağlamlığına, evlerinin mükemmelliğine,
sularının bolluğuna bağlı değildi. “Bir devletin selameti ve gücü özellikle, kendisine
iyi yetişmiş, dürüst, aklı başında, eğitimli yurttaşlar veren bir eğitimde” yatıyordu”
(Bumin 1983: 23).

Batı’da, on yedinci yüzyılda çocuk, aydınlanma düşünürlerinin etkisiyle, ilk günahın
sebebi3 olmaktan çıkarılıp ‘doğuştan saf ve temiz’ bir varlık hâline döner. Aileler,
çocuklarını mahiyetindeki bir ‘mal’ olmaktan çıkarıp daha samimi ve yakın ilişkiler
geliştirir. XVII. yüzyılın sonlarından itibaren yazılmış birçok anı ve diğer türdeki
kitaplarda burjuva ailelerinde çocuklara gösterilen bu yakınlıktan ‘büyük bir şaşkınlıkla’
söz ediliyor. Sürekli çocuklarıyla ilgilenen, onları sohbetlerinin merkezine koyan bu yeni
ana babalar, çocuk eğitimiyle ilgili geleneksel uygulamaları alt üst ediyorlardı. Doğar
doğmaz sütanneye gönderilen, sonra eve birkaç saat uğrayıp kolejin yolunu tutan
çocuklar, bu yeni ailelerde “yemekte bile ana babalarıyla birlikteydiler” (Bumin 1983:
49).
On sekizinci yüzyıl, küresel ölçekte birçok konuda yenilikler çağı olarak bilinir. Çocuk
ve çocukluk kavramı özelinde de geçmişin ‘günahkâr küçük yetişkin’inine bakış açısı
değişmekte ve yerini ‘sevgi gösterilen ve sadakat beklenen çocuk’ kavramına
bırakmaktadır. Fransız İhtilali, bilindiği üzere bir başkaldırı hareketidir. Toplumsal
düzene, siyasi yönetime, ekonomik idarenin yapısına topyekûn karşı duruştur. İhtilalciler,
bu duruşu halka mal etmek için ‘eğitimi’ ve dolayısıyla okulu ön plana çıkarmışlar; ulusdevlet bilincini bu minvalde oluşturmaya gayret göstermişlerdir. “Devrim, kurmak
istediği “yeni site”nin yeni yasalarıyla, eski rejimden miras gelenekler arasındaki ayrımın
kaldırılması için öğretime güveniyordu. Yapılacak iş, Aydınlanmadan alınan mirasın
öğretim yoluyla halka mal edilmesiydi. Böylece mutlu ve özgür bir ulus yaratılacaktı. İyi
3

Çocuğu günah ürünü ve doğuştan ‘kötü bir yaratık’ olarak gören Hristiyanlık anlayışına karşı,
Aydınlanma Çağ’ında (18. yüzyıl) karşıt bir görüş belirmeye başladı: Çocuk doğuştan iyi ve saftır. Bu çağın
ünlü düşünürlerinden J. Locke’a göre çocuğun zihni boş bir tahtaya benzer (Tabula Rasa). Bu boş tahtaya
ne yazılırsa o kalır. Çocuk istendiği gibi yoğrulup istenen biçime sokulabilir. Çocuk iyi ve temiz doğar ama
iyi eğitilmezse kötüye gider. Bu yeni çocuk kavramı Rousseau’da en ateşli sözcüsünü buldu (Yörükoğlu
1984: 14)
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bir öğretim topluma iyi evlâtlar, iyi eşler ve iyi babalar, özgürlük ve eşitliğe ateşli dostlar
ve sadık savunucular sağlayacaktı. Ateşli cumhuriyetçiler yetiştirmek mutlu bir toplum
yaratmanın koşuluydu” (Bumin 1983: 56).
“Eski Rejim döneminde iyi Hristiyanlar yetiştirmek görevini üstlenmiş olan okul, devrimle
beraber özgür ve mutlu insanlar yaratacak, halka «özgürlük, eşitlik ve kardeşlik» öğretecekti.
Halk eğitimi genel iradeye yardım ederek bütün toplumsal kurumlan geliştirmeli, «özellikle
herkesi yeniden canlandıran ve birleştiren bu kutsal "vatan sevgisini yaymalıydı.» Halkın
moral alanda gerçekleştireceği yeniden canlanmayı bedensel bir diriliş de izleyecek,
çocukların okullarda, yetişkinlerin yurttaş bayramlarında uygulayacakları oyunlar ve
jimnastik, Fransızlardan cumhuriyetçi güçlü bir soy yaratacaktı. Genç kızlara yönelik cinsel
eğitim kısırlığı ortadan kaldıracak, Konvansiyon’da söylenen biçimiyle, onları “Çinlilerden
daha doğurgan kılacak”, ‘cumhuriyetçi soy’a ‘galyalı ataların’ dev gibi iriliklerini ve
güçlerini tekrar kazandıracaktı” (Bumin 1983: 57).

Yeni devlet yönetimi anlayışı gereği, ortaya çıkan fikirlerin geleceğe taşınabilmesinin
yegâne yolu çocuğa bu fikirlerin öğretilmesinden geçmektedir. Bu bağlamda çocuk
sadece ailesinin değil aynı zamanda devletin de çocuğudur ve devlet onun babasıdır.
“Devletin bekası için ülkedeki bütün çocuklar beş yaşından on iki yaşına kadar birlikte
yetiştirilecekler, aynı elbiseyi giyecek, aynı yemeği yiyecek ve aynı eğitim ve ilgiyi
göreceklerdi. Ana babalarından alınan çocuklar cinsiyetlerine göre “yarı-yatılı okul, yarı
kışla” okullara dağıtılacaklardı. Çocuklar bu eşitlik evlerinde ‘basit fakat sağlıklı
yiyecekler’ ve ‘kullanışlı fakat kaba giyecekler’le, ‘cumhuriyetçi kalıptan, yeni insanlar’
olarak çıkacaklardı” (Bumin 1983: 60). Yenilikler sadece eğitimde şekilsel değişikliklerle
sınırlı kalmazken; öğretimin içeriğini de dönemin fikirleri şekillendirmektedir. Özellikle
okullarda, öğrencilerin vatansever yetişmeleri hususunda, devrimin öğretilerini belleme
noktasında yapılan yayınlar, öğrencilere ders niteliğinde sunulmaktadır. “Çünkü
“Cumhuriyetçiler “vatan sevgisi” ile kuşakları uzlaştıracaklarına inanıyorlardı. Tarih ve
coğrafya derslerine ulusal bir içerik kazandırılıyor, beden eğitimi ve marşlar öğretim
programlarına giriyordu. Böylece, Mona Ozouf’un sözleriyle, “lâik okulda vatan, kilise
okulunda Tanrı’ya tanınmış rolü oynuyordu” (Bumin 1983: 79).
On sekizinci yüzyıl, çocukların eğitimi ile birlikte evden çıktığı ve uzun süreler evden
ayrı kaldığı bir dönemin de başlangıcıdır. Okullaşma ile birlikte, çocuklar için birçok yeni
kavram da ortaya çıkmıştır. Çocuk giysileri, çocuk oyunları, çocuk kitapları, çocuk
süslenme eşyaları vb. çocuklara dair, öncesinde yetişkinlerinkinden farklı olmayan araçgereçler ortaya çıkmaya başlamıştır. “Soylu ailelerde bu yüzyıla kadar çocuklar için ayrı
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bir giysi kabul edilmiyor, çocuklar saç modellerinden ayakkabılarına kadar büyükler gibi
süslenip giyiniyorlardı. Bu uygulama, pedagojik kaygıyla uygulanan disiplinin
somutlaşmış bir hâlinden başka bir şey değildi” (Bumin 1983: 48). Pedagojik kaygının
giderilmesine yönelik bütün görev okul nezdinde öğretmene yüklenmiştir. Vatandaşlık
bilinci disiplini, devletin biricikliği ve korunması gereken yurt bilinci belirli bir eğitim
sistemiyle ‘küçük yurttaşlara’ anlatılmıştır. “Kiliseye olan bağlılık yerini okullara
bıraksın istenmiştir; ancak otoritenin ismi ve niteliği değişmekte, fakat çocuk hiçbir
zaman otoritesiz bırakılmamaktadır. Tanrı okuldan ayrıldığı gün, onun yerini dolduracak
başka birisi kapıda beklemektedir. Kilise ve Devlet, her ikisi de okula büyük umutlar
bağlamakta, ideolojilerinin en kolay ve etkili bir biçimde yeşereceği yer olarak küçük
öğrencilerin kafalarını ve bedenlerini hedef almaktadırlar” (Bumin 1983: 85).
On dokuzuncu yüzyıla değin ‘ideolojik kaygıların’ merkezinde yer alan ‘çocuk’;
endüstrinin gelişmesiyle birlikte üzerinde düşünülmesi gereken bir birey hâline gelmiştir.
Bu bağlamda Çocuk folkloru da Tucker’in (2008: 6) ifade ettiği gibi, on dokuzuncu
yüzyılda, endüstri sektöründeki büyümenin, insanların, çocukların ifade edici davranışları
hakkında düşünmesini sağladığı zaman başlamıştır: “Alexander Chamberlain, William
Wells Newell ve Leydi Alice Bertha Gomme de dâhil olmak üzere ilk çocukluk çağındaki
folkloristler, çocukları daha önceki kültürlerin koruyucusu ve yaratıcı çeşitlerin
geliştiricileri olarak gören evrimsel bir yaklaşımı takip ettiler. Bu evrim odaklı bilginler,
toplumun üç aşamadan geçtiğine inanıyordu: vahşilik, barbarlık ve medeniyet. Bu
yaklaşıma göre, yetişkinler mevcut uygarlığı sürdürdüler, ancak çocuklar medeniyetin
önceki başarılarını yansıtıyorlardı.”
Özet olarak, Batı’da çocuk kavramı, aydınlanma döneminin ardından ‘okullaşmanın’
artması ve eğitimin kilisenin denetiminden çıkarılması ile eş zamanlı olarak değer
kazanmış; endüstri devrimi ile de folkloru hakkında araştırma yapılmış, modern çağın
paradigmasıdır. Çocukların, ulus-devlet yönetiminde ‘geleceğin yönetici bireyleri’ olarak
görülmesinden mütevellit, ‘işlenmesi gereken cevher’ olarak görülmesi ve bu minvalde
ortaya konan çabalar, yeni çocukluk anlayışını doğurmuş; ‘küçük yetişkinlerin’ yerini
‘saf, işlenmeye değer çocuklar’ almıştır.
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1.2.2. Çocuk Kavramının Türk Kültüründeki Gelişimi
Çocuk kelimesi, Türk Dil Kurumu’nun Güncel Sözlüğünde ‘Küçük yaştaki erkek veya
kız; büyükler arasında daha az yaşlı olan kişi olarak tanımlanmıştır. Bu tanımda dikkati
çeken husus çocuk için herhangi bir yaş aralığı belirtmeksizin, ergenlik ve bebeklik
dönemlerini kapsayıp kapsamadığı anlaşılmayan, yüzeysel ve pedagojik formasyondan
uzak bir niteleme olduğudur. Oysaki Birleşmiş Milletlerin, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin
birinci maddesinde çocuğun tanımı, bebeklik ve ergenlik dönemlerini de içine alan sarih
bir tanımdır. Bu sözleşme uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken
yaşta reşit olma durumu hariç on sekiz yaşına kadar her insan çocuktur. 5395 Sayılı
Çocuk Koruma Kanunu’nda çocuk, on sekiz yaşını doldurmamış kişi olarak tanımlanır.
Çocukluk, İslâm Hukuku’nda, çocukların olaylar karşısındaki farkındalığına göre
dönemlere ayrılmıştır. İdrak edip edememe durumu, özellikle ceza hukukunun belirteci
olmuştur. İslâm hukukçuları, çocuğun yaşı büyüdükçe, bazı şeylerin farkına vardığını
söyler. Çocuğun, etrafının ve birçok şeyin farkını anladığı döneme ‘temyiz dönemi’
demişlerdir. “Temyiz ve idrak sahibi az da olsa şer’i hukuku anlayabilmesi demektir.
Bununla dini amellerin manasını, hukuki muameleleri ve neticelerini çocuk, basit de olsa,
anlar. Bu bakımdan çocukluk dönemini bu temyiz kabiliyetinin başladığı zamana göre
‘temyiz öncesi dönem’ ve ‘temyiz dönemi’ olmak üzere ikiye ayırmak ve ehliyet
durumunu bunlara göre ele almak daha uygun görülmektedir” (Uzunpostalcı 2006: 171).
Çocuk, hareket kabiliyeti ve öğrenmeye yetişkinlere kıyasla daha açık ve hevesli olması
sebebiyle şekillendirilmeye daha müsait toplum bireyleridir. “Çocuk, Türk töresinin iç
dinamiği ve toplumda statikliği kaldıran bir hareket unsurudur. Bu yönüyle toplum, kendi
iç dinamiğini, çocuk sayesinde sürekli canlı tutar ve her daim kendini yeniler” (YalçınŞengül 2004: 211). Türk töresinde çocuk aynı zamanda ailesinin tecrübe ve bilgisine
kıymet veren bir aile bireyidir. Bu bağlamda “Uygur dönemi eserlerinden el yazması bir
fal kitabı olan Irk Bitiğ (Fal Kitabı)’de yer alan “Og/j öginte, kanınta öbkelepeıı tezipen
barmış. Yana sakınmış kelmiş. Ögim ötin alayın, kangım sabin tınglayın tip kelmiş”
“Oğlu annesine ve babasına öfkelenip kaçmış gitmiş. Tekrar düşünmüş ve gelmiş.
Annemin öğüdünü alayım, babamın sözünü dinleyeyim deyip gelmiş” cümleleri ile
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içindeki problemlerin tecrübe sahibi anne baba yardımıyla kolayca çözümlenebileceğini
anlatmaktadır” (Eker 2001: 134).
Türk kültür tarihine bakıldığında yazılı kaynakların yetersizliği sebebiyle çok geriye
götürülemeyen çocuk kavramının ilk nüvelerini, altıncı ile sekizinci yüzyıl arasında
yaşandığı düşünülen ve on iki ve on üçüncü yüzyılda yazıya geçirildiği bilinen destan
parçalarını ihtiva eden Dede Korkut Kitabı’nda bulunabilmektedir. Aile ve boy
ilişkilerinin detaylı anlatımla işlendiği eser, on iki hikâye ve giriş bölümü ile birlikte
toplam on üç bölümden oluşmaktadır. Kitabın giriş bölümü, ‘Geleneksel ve işlevsel’
anlamda ‘kadın- anne, baba ve evlat olmanın nasıllığını sorgular ve belli yargılara varır.
Evlat için ‘oğul’ özelinde vardığı yargılar, ailenin birliği4 ve devamlılığı esasında, evladın
ne denli önemli olduğunu belirtir:
Oğul atanun yetiridür,
İki gözinün biridür.
Devletlû̈ oğul kopsa;
Ocağınun közidir (Ergin 1989: 74).

Dönemin şartları ele alındığında erkek evladın, soyun devamlılığı için babasının- atasının
yerini alacağı söyler. Bu bilinç ile yetişen evlat, devlet - yönetim kademesine kadar
yükselebileceğini ve babasının iki gözünden biri olan oğulun; devletin kıymettar bir
mertebesinde, ‘devlet ocağının gözü’ olabileceğini söyler. Kafesoğlu (1988: 217) Batı
toplumlarının, vatan için baba tabirini kullandıklarını; eski Türk toplumunda ise baba
tabirinin devlet için kullanıldığını belirtir. Oğul - devlet ilişkisi bağlamında devletin eril
niteliğe büründüğünü, ‘Devlet Baba’ ifadesinin kökeninin bozkır medeniyetinin mirası
olduğunu söyler. Ocak kavramının Türk kültüründe önemli bir yer tuttuğu, ocağın
tütmesiyle ailenin birliğinin devamı metaforu soyun devamlılığına işaret ederken; ocağın
sönmesi, ailenin dağılması anlamına gelmektedir. Türk kültür anlayışında evlat,
babasının soyunu yürütecek mahiyette yetişmemişse, soyun devamı ve aileler birliğini
4

Türklerde çok gelişmiş̧ bir “baba ailesi” vardı. Evin ve devletin sahibi ve başı baba idi. Bunun için Dede
Korkut Kitabı’nda da, evden söz açılınca “atam anam evine dönsem” deniyor ve ev ile ocağın sahibi baba
ile ata, daha önce anılıyordu. Türkleri esaretten kurtaran Ve ikinci Göktürk Devleti’ni kuran İlteriş Kutlug
Kağan da şöyle demektedir: “Türk milleti yok olmasın diye Tanrı tarafından hatunu İl Bilge Hatun ile
birlikte tahta çıkarılmıştır”. Türkçedeki aile ve akrabalıkla ilgili kelime ve kavramların, evlilik sistemi ile
ilgili gelenek ve törenlerin, miras hukukunun nihayet kadının aile ve sosyal hayattaki statüsünün gösterdiği
üzere, “kan akrabalığı esasında” yapı bakımından kuvvetli, gelişmiş̧ bir “baba ailesi” (pederî) biçiminde
olan Türk ailesinin temeli “dışarıdan evlenme”, (exogami) ye dayanıyor (Güler 1992: 70).

19

oluşturan boyun geleceği tehlikeli olabilmektedir. İşlev esaslı evlat anlayışı minvalinde,
eğer bir evlat ‘ocağın sönmesine’ neden olacak atasının ‘şanının’ ve ‘namının’ yükünü
alamayacaksa, doğmasının anlamı yoktur. Devlet geleneğinde ‘ad almak’ ancak kayda
değer bir hüner neticesinde hak edilir. Eğer ad alamayacaksa; babasının adını
yürütemeyecekse, ata binip ava, savaşa gittiğinde dönmemesi; ailenin birliği için ölmesi
daha hayırlı görülmektedir. Toplumun en küçük birimi olan aile, Türk kültürü özelinde
çekirdek aile, devlet organizasyonunun ilk basamağını oluşturur. Kafesoğlu’na göre
(1988: 215), aileler birliği boyları; boylar birliği de devleti oluşturmaktadır. Bu sebepten
hareketle ailenin soyunun sağlam olması devlet bekası için birebir ilintilidir:
Ata adını yorıtmayan hoyrat oğul;
Ata bilinden ininçe inmese yig.
Ana rahmine düşinçe toğmasa yig.
Ata adın yorıdanda devletlû̈ ogul yig (Ergin 1989: 74).

İlk destan parçası olan Dirse Han oğlu Boğaç Han Destanı’nda, Dirse Han, Bayındır
Han’ın düzenlediği şölene katılır. Bayındır Han, şölene gelen beyleri ağırlamak için belli
oturma düzeni inşa ettirmiştir. Oğlu olanlar ak otağa; kızı olanlar kızıl otağa alınacak,
oğlu ya da kızı olmayanlar kara otağa alınacak ve altına kara keçe serilip kara koyun
yahnisinden verilecektir.5 Yiyip yememesi kendi inisiyatifindedir; çünkü Tanrı, onu,
çocuğu olmadığı için lanetlemiştir. Bayındır Han elbette ki ona lütuf göstermeyecektir.
“Bu destandan da çocuğun boyların birliği için önemi vurgulanırken; çocuk sahibi
olmamanın toplumsal baskı aracı olduğu, Türk kültüründe çocuğun ve dolayısıyla
devletin gelecekteki yöneticisi olacak çocuğun önemi vurgulanır. Türk destanlarında
‘evlatsızlık’ motifi eksikliğe, olumsuzluğa, kötülüğe yorumlanmaktadır” (İbrayev 1998:
280).
Üçüncü destan parçası olan Kam Püre Oğlu Bamsı Beyrek Destanı’nda, olaylar, Kam
Püre oğlunun bir oğul sahibi olamayışına olan üzüntüsü ile başlar. Tüm Oğuz beylerinin
bu üzüntüye dayanamayıp dua etmesiyle Tanrı bir erkek evlat bahşeder. Aynı zamanda
Pay Piçen Bey de bir kız evladı olmayışına hayıflanmaktadır ve Oğuz Beylerinin duası

5

Hanlar hanı olan Kam Gan oğlu Bayındır Han yılda bir kere büyük bir ziyafet tertipleyerek, Oğuz
beylerini konuklarmış̧. Bir yere ak otağ̆ bir yere kızıl otağ̆ bir yere kara otağ̆ kurdurmuştu. Oğlu olanı ak
otağa kızı olanı kızıl otağa kondurun, Kimin ki oğlu kızı yok kara otağa kondurun, kara keçe altına döşeyin,
kara koyun yahnisinden önüne getirin, yerse yesin, yemezse kalksın gitsin, oğlu kızı olmayana Tanrı Taala
cezalandırmıştır, Biz de cezalandırırız, bu böyle bilinsin (Ergin 1989: 4).
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neticesinde onun da bir kız evladı olmuştur. Bu anlatıda dikkat çeken husus kız ya da
erkek evladın kıymet mukayesesinde farkı olmadığıdır. Beylerin üzüntüsü, birinin
diğerinden fazla değildir. Yahut erkek çocuk için ayrı bir dua edilmemiştir. Aynı şartlarda
dua edilir.
Dede Korkut Destanı’ndan ‘evlat sahibi olmanın toplumsal statü sağlaması’,
‘evlatsızlığın toplumsal statü bakımından değersizliği’, ‘Baba – Ata soyu devam
ettirmede çocuğun işlevselliği’, ‘kız ve erkek evladın kıymeti konusunda farkın
bulunmaması’ gibi çocuk üzerinden statü ve çocuğun toplumsal değeri örneklerini
çoğaltmak mümkündür. Tezin sınırlılığı sebebiyle bu örneklerin Osmanlı Devleti öncesi
Türk kültüründe çocuk kavramını açıklar niteliğiyle yetinilecektir.
“Bozkır medeniyetini yaşayan Türk toplumu, ataerkil bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla
baba ve erkek otoritesi geleneksel toplumun esasıdır. Türk toplumunda doğan çocuklar
babanın soyuna aittir ve soy, erkek çocukla devam eder” (Çetin 2015: 57). Osmanlı
Dönemi’nde de çocuğun üzerinde babanın hükmü ve hukuku bulunmaktadır. “Geleneksel
‘Ömer bin Ahmed’ veya ‘Zeyneb bint-i Ahmed’ gibi kayıtlar kız ve erkek çocuğun, her
dinde ve çok yerde olduğu gibi, baba çizgisinde bir aidiyet ile doğduğunu gösterir”
(Demirel 1992: 95).
On dokuzuncu yüzyıla değin, Osmanlı toplumunda çocuğun yerini6 belirtecek, ayrıntılı
bir şekilde değerlendirmeye olanak sağlayacak veriler elde mevcut değildir. İslâmîyet
öncesi dönem ve Osmanlı Devleti dönemi çocukluğa dair kayıtların eksikliği modern
dönem ve öncesini kıyaslamayı zorlaştırır. Bu sebeple Osmanlı dönemindeki çocukluk
anlayışının ortaya çıkarılabilmesi için geniş kapsamlı araştırmalara gerek vardır. Bekir
Onur, Selçuklu ve Osmanlı tarihinde eskiden beri var olan 'gulam' ve 'devşirme'
sistemlerinin bu toplumların çocuğun varlığını bildiğini gösteren en önemli kanıt
sayılabileceğini belirterek acemi oğlan olarak derlenen çocukları yaşlarına göre (şihor,

Değişen Toplumda Aile ve Çocuk kitabında, Atalay Yörükoğlu (1984: 39) çocukluğun tarihini uzun bir
karabasan olarak görür. İnsanlık bu karabasandan ancak 20. yüzyılda uyanabilmiştir der.
6
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beççe, gulâmçe, gulam gibi) adlandırmanın çocukluk kavramının dile yansıması olarak
değerlendirir (Karaca 2013: 29). Tanzimat ile başlayan kurumsal modernleşme ile birlikte
çocukların aktif katıldığı faaliyetlerin artması neticesinde çocuk kavramı ile ilgili bilgiler
kayıt altına alınmış ve incelenmesine olanak sağlanmıştır. Tereke defterlerine dayanarak
aile büyüklüğü ve çocuk sayısını tespit etmek isteyen Demirel, Gürbüz, Taş üçlüsünün
çalışmasından, çok eşliliğin yaygın olmadığı, çocuk sayısının Orta Anadolu’da ortalama
2,32 olduğu, gayrimüslimlerde çocuk sayısının fazla olduğu (tıpkı azınlık konumundaki
Avrupalı Eşkinaz Yahudi grubunda olduğu gibi), on sekizinci asırda Olivier gibi
seyyahların tekrarladığı üzere, Müslümanların az çocuklu olduğu anlaşılıyor (doğum
oranının düşüklüğünden değil, ölüm oranının yüksekliğinden) (Demirel vd. 1992: 95).
Çocukların ‘minyatür yetişkinler’ yahut ‘küçük yetişkinler’ olarak görüldüğü Tanzimat
Dönemi’nde, çocukluğa dair özel törenlere de sık rastlanılmadığı söylenebilir. “Bu
dönem çocukları ile ilgili olarak söylenebilecekler özetle, mektebe başlama merasimi
olan “âmin alayları”, basit ve ilkel oyunlar ve oyuncaklar ve sünnet törenlerinden
ibarettir” (Okay 2014: 41).
Örgün eğitim kastıyla bir öğretimin olmadığı; daha çok ahlâkî ve dini öğretinin verildiği
Sıbyan Mektepleri, Osmanlı Devleti’nde ilköğretimin yapıldığı okullar olarak kayda
geçmiştir. Kız ve erkek çocukların katıldığı öğretim, kız çocukları için on yaşında
bitmekte; erkek çocukları ise eğitimine devam etmekteydi. Kız çocuklarının yemek
yapımı, ev temizliği ve çocuk bakımı gibi özel konuların öğrenmesinin sağlanması ve on
dört on beş yaşında yapacakları evliliğe hazırlanmaları için bu süreyi evde geçirmeleri
Tanzimat tarihine kadar uygun görülmüştür. “Fakat on dokuzuncu asrın başlarından
itibaren bu okullarda ıslahat yapmak lüzumu duyulmaya başlanmıştı. İşte bu konudaki ilk
ıslahat teşebbüslerinden biri birçok alanda da reformist hareketleriyle tanınan Sultan II.
Mahmut’a aittir ve Talim-i sıbyan hakkında bir ferman yayınlamıştır Nizamnamenin
getirdiği önemli yeniliklerden biri de ilk tahsili, kız ve erkek çocuklar için mecburi hâle
getirmeyi öngörmesidir (kızlar için 6-10 yaş erkekler için 7-11 yaş)" (Okay 2014: 42).
“Tanzimat Fermanı’nın îlânı Osmanlı toplumu için geleneksel kurumların/kuralların
modernleşmesinin sistemli ve bütüncül anlamda ilk adımı olarak görülmelidir. Osmanlı
toplumunda bireyin değişen dünya ve çevrenin içinde, çevresi ile hesaplaşan bir unsur
olduğunun bilincine ulaşılması, on dokuzuncu yüzyılın bir vakıasıdır. Yani Osmanlı
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insanı değişen bir dünyada kendisinin de değişmesi gerektiğini ve bu nedenle de ön
planda çocuğun eğitimine eğilmek gerektiğini anlamıştır" (Ortaylı 2012: 146).
Aydınlanma çağı düşünürlerinin etkisiyle gelişen batılı tarzı eğitimde, çocukların uhrevi
eğitimden ziyade gündelik ihtiyaçlarını karşılayacak, sosyal hayata uyum sağlamasını
kolaylaştıracak ve işlevsel fayda sağlayacak dünyevi bilgilerle donanmış bir biçimlenim
ile eğitilmesi amaçlanmıştır.
Çocuk eğitimi ve çocuk sağlığı konusu - Osmanlı toplumu özelinde- on dokuzuncu asrın
çocuklara sağladığı iki mühim imkândır. Çocuk sağlığının vazgeçilmez unsurlarından biri
şüphesiz doktorlardır. On dokuzuncu asır, Osmanlı toplumunda hastalanan çocukları
çocuk sağlığı konusunda eğitimli bir doktora götürmek bile başlı başına yeni bir anlayış
sayılmalıdır. Asrın ikinci yarısından itibaren hasta çocukların herhangi bir doktor yerine
çocuk doktorlarına götürülmesi alışkanlığı da yerleşmeye ve yaygınlaşmaya başlamıştır.
Çocuk kavramının modernleşmesi, çocukluğa ait araç-gereç ve oyuncaklarda, batılı
ürünlerin, çocukların günlük hayatına girmesine fırsat vermiştir. “İzmir, Selanik ve
İstanbul çocuk oyuncaklarının ithalat merkezi konumunda olduğu bilinmektedir. Eyüp
tarihsel bağlamda, Osmanlı çocuklarının oyun ve oyuncak merkezi konumundayken, ithal
edilen ürünler, başta İstanbul olmak üzere büyük Osmanlı şehirlerinde açılan şubelerin
oyuncak seksiyonlarında satılmaya başlanmıştır” (Okay 2014: 46-49). “Çocukların
öznelliği konusunda hiçbir hakkı bulunmadığı Ortaçağ’ın aksine, çocuk bakımı konusu
önem kazanarak zaman içerisinde profesyonelleşmiş, hijyen adeta ‘keşfedilmiş’, çocuk
gelişimi üzerine ilk bilimsel kitaplar yazılmaya başlanmıştır. Giderek artan bir hızla
çocukların yaşlarına göre hangi besinleri tüketmesi, kaç saat uyuması, hangi hareketleri
yapması gerektiğine dair “bilimsel tezler” üretilmiştir. 19. yüzyılın özellikle son
çeyreğinden itibaren bedensel egzersizler, çocuklar için özel olarak programlanmaya
başlamıştır” (Öztan 2013: 22).
Batı tarzı eğitim, oyun, oyuncak, giyim-kuşam gibi çocuk hayatındaki yenilikler, orta
halli aileler ve yüksek sınıf aileler için geçerli olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. Dönemin
ekonomik ve sosyal şartları göz önüne alındığında Anadolu çocuğunun anlatılan hayat
tarzına kavuşması tahmin edilenden çok zaman almıştır.
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Eğitsel anlamda okullaşmanın artması ve eğitimin kız ve erkek çocuklar için eşit ve
zorunlu olması hasebiyle çocuklara okutulacak bilimsel kitapların yazılması ve telifinin
yapılması - evliya/velilerin hayatını anlatan eserlerin çocukluk dönemi anlatıları ve
seyyahların dönem incelemelerindeki ailelerin yaşam tarzı anlatımları dışında - bu
minvalde çocuğa ve çocukluğa dair ilk eserlerin verilmesiyle çocuk edebiyatının inşasına
başlanmıştır. 1858 yılında Doktor Rüşdi tarafından yayımlanan Nuhbet-ül Etfâl,
çocuklara alfabeyi öğretmek ve aynı zamanda öğretmenlere de öğrencilerin dil öğrenimi
konusunda yardımcı olmak için kaleme alınmış bir eserdir. Dönemin aydınları, ilk
eserlerin batılı eserlerin çevirisiyle ortaya koymuştur. Fransız menşeili olan çevirilerin
ilki Yusuf Kâmil Paşa’nın 1862 tarihinde Fenelon’dan, ideal devlet ve devlet adamlığını
anlatan eseri olan ‘Telemak’ adlı öğütsel nitelikteki romanıdır. Türk edebiyatının roman
ile tanışması da bu eser ile başlar. Sonrasında gelen Daniel Defoe’nun Robinson Crusoe
ve Jonathan Svvift’in Gulliver'i, Victor Hugo’nun ‘Sefiller’i olan Hikâye-i Mağdurin,
Jules Verne’in, Arzın Merkezine Seyahat, Beş Haftada Balonla Seyahat başta olmak
üzere birçok eser hızla çocuk edebiyatının çeviri külliyatını oluşturmaya başlamıştır.
On dokuzuncu asrın sonlarına doğru çocuklar için hazırlanan hikâye, roman, fabl ve şiir
örneklerinde belli temaların üzerinde sıklıkla durulmuştur. Ortaylı’nın tabiriyle Osmanlı
Devleti’nin en uzun asrı olan bu dönemde, kütlesel toprak kayıpları ve savaşların
sürekliliği sebebiyle yaşanan insan kayıpları, eserlerde; ‘vatan’, ‘namus’, ‘askerlik’,
‘şehitlik’, ‘intikam’ ve ‘kin’ temalarının yoğunlukla işlenmesine neden olmuş,
oluşturulmak istenen ‘Türk çocuğunda’ bulunması gereken hasletleri de bu bağlamda
işlemeye özen gösterilmiştir. ‘Disiplinli’, ‘çalışkan’, ‘vatansever’, ‘merhametli’ ve
‘itaatkâr’ olması beklenen çocuk, oluşturulmak istenen ‘ideal çocuk’ kavramının önde
gelen özelliklerini oluşturur.
Eğitim ve öğretim alanında icra edilen bu yenilikler, çocuğun dünyasını ne kadar
değiştirdiği noktasında Ortaylı’ya (2012: 141) göre, hedef büyük çapta değişmiş değildir.
O’na göre Osmanlı modernleşmesinin ilginç yanı, bazı halde muhtevadan çok seklin
değişmesidir. Tanzimat döneminde yüksekokullar ilk elde kurulmuştur; ama klasik
mahalledeki sıbyan mektebinin çağdaş̧ eğitime geçmesi daha ağır olmuştur. Dolayısıyla
çocuk eğitimi hem değişen, hem değişmeyen bir alandır ve on dokuzuncu asrın Batı
Avrupa eğitimleriyle mukayese edilemez niteliktedir.
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Yirminci yüzyılın başlangıcı ise Osmanlı Devleti için ekonomik, siyasi ve insani anlamda
kayda değer kayıpların yaşandığı bir çağın başlangıcıdır. İtalya Devleti ile Trablus ve
Bingazi’de yapılan Trablusgarp Savaşı ve bu savaşın maddi anlamda yaşattığı kayıpların
telafisi yapılamamışken hemen ardından gelen Birinci Dünya Savaşı sonunda, sayısı
yüzbinler ile ifade edilen insani kayıplar ortaya çıkmış ve ekonomik yetersizlikler
toplumun en küçük bireyleri olan çocukları, sağlıksız şartlarda –sokaklarda- yaşamaya
mecbur kılmıştır. Savaşlarda kaybedilen erkeklerin ardında kalan yetim çocuklar, açlık
ve hastalıklarla mücadele etmek zorunda kalmış ve dahası Kurtuluş Savaşı’na bizzat
katılmak zorunda kalmışlardır. Toprak kayıplarının ardından yaşanan kitlesel –Bulgar,
Arnavut ve Yunan isyanları- tebaa kayıpları dönemin aydınlarınca, toplumu ‘Türklükte
birlik’ fikrine kanalize etmiş ve ‘ideal Osmanlı çocuğu’ kavramı da ortaya çıkan bu
neticelerle ‘ideal Türk çocuğu’ eksenine kaymıştır. Ortaylı’ya (1999: 81) göre, Türklük,
imparatorluk var oldukça doğumu zaruret nedeniyle ve ihtiyatla geciktirilmiş bir
kimliktir. Yıkım anında ise derhal patlamıştır. Kozmopolit bir “Osmanlı” eliti vardır; yeni
dünyanın şartlarında derhal “Türk” olmuşlardır. Müslümanlığıyla yetinen bir halk vardır;
1293 Harbi ve Balkan Harbi’nin faciaları ve Birinci Büyük Savaşı’nın ateşinde onlar da
zamanla “Türk” kimliğinin gerekli olduğunu anlamışlardır.
Türk kimliğinin modern devletler çağında ayakta kalabilmesi ancak ulus-devlet
minvalinde kendini gerçekleştirebilecektir. Türk çocuğu bundan böyle herkesten önce
‘milletin ve devletin’ çocuğudur ve bu sebeple geleceğin devlet kadroları ancak ona aittir.
Millî kimliğin yeniden oluşturulması bağlamında öne sürülen tezin ana konusu olan
‘Çocuk Bayramı’ özelinde ele alınacak olan kimlik meselesi, bu minvalde tartışılacaktır.

1.3. Bayram ve Tören Kavramının Kavramsal ve Tarihi Bağlamda
Değerlendirilmesi
Toplumlar; kendilerini gerçekleştirmek, kendi varlıklarını onaylatmak, birliğini ortaya
koymak ve her gelen yeni nesil için ‘birlikte anlamlı oluşlarını’ göstermek için toplu
şekilde, belirli mekanlarda ve yılın kendileri için anlamlı olan dönemlerinde çeşitli
sembolleri ve nesneleri kullanarak ritüel makamda eylemler düzenlerler. Bu eylemler dini
mahiyette, yaratıcıya duyulan minneti sunmak, yaratıcıdan çeşitli isteklerde bulunmak ve
geçimlerini sağladıkları ürünlerin bolluğu için olabileceği gibi; kendilerini yönetenlerin
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kutsallığını ve meşruiyetini onaylamak için de yapılabilmektedir. ‘Ayin’, ‘karnaval’,
‘festival’, ‘tören’, ‘şölen’, ‘şenlik’, ‘ziyafet’, gibi çeşitli isimlerle anılan bu toplu
hareketlerin resmî anlamda anlam kazananları ‘Bayram’ ve ‘Tören’lerdir.

1.3.1. Batı Kültüründe ‘Kutlama/Anma’ Kavramının Kavramsal ve
Tarihi Bağlamında Değerlendirmesi
Batı kültüründe, diğer kültürlerde de görüldüğü üzere ritüel boyutta yapılan toplu
eylemler, öncelikle dini mahiyet taşımaktadır. Bu suretle, toplumların önem verdikleri
olayları anma ve kutlamaları bağlamında kullanılan kavramlar içinde tarihsel sıralamada
ilk olarak “ayin” gelmektedir. “Ayin insanlığın ilk gelişme dönemlerinde kullanılan daha
çok dini anlam çağrıştıran bir kelimedir. Köken ve anlam bakımından doğaüstü olarak
nitelendirilen güçleri topluma yararlı hale getirebilmek için tekrarlanan davranışlar
bütünüdür. Bu ritüeller de şarkılar, danslar ve sembolik sözlerden oluşabilmektedir”
(Özbudun 1995: 3).
“Ayinden sonra bilinen bir diğer toplu eylem türü, karnavallardır. Karnavallar, Batılıların
hayatlarında belirli dini günlere dayanan Hıristiyanlıktan daha öncesine kadar uzanan
tören ve eğlencelerdir. Hıristiyanlıktan sonra da devam etmiştir. Eski dönemlerde
Hıristiyanlık sonrası süreçte, kırk gün et yemedikleri büyük perhizden önceki günlerde
yaptıkları eğlencelere verilen ad olan karnaval adını, Latince et anlamındaki “carne” ve
veda anlamındaki “vale” dan almıştır” (Bolat 2012: 3).
Karnavaldan farklı olarak ve genel itibariyle ‘din dışı’ temalı kutlamalar olarak ifade
edilen bir diğer kutlama türü de Festivallerdir.
“Modern dünyanın kent kökenli merkezlerinde, yalnız bireyin, aitlik duygusunu
hissederek sosyalleştiği, eğlendiği, mutlu olduğu, rutin hayatın sorunlarından
uzaklaştığı ve bir topluma ait olma anlamında güven duygusunu hissettiği (ontolojik
güven) en önemli ve belki de yegâne alan festivallerdir. Bireysel performansın grup
aidiyetiyle birleştiği festivaller, grup kimliğinin tescillenmesi ve toplumsal
sorumluluğun paylaşılmasında da karakteristik özelliklere sahiptir. Her toplum için
farklı bellek mekânlarına dönüşen festivaller, özelde bireyin genelde toplumun
kolektif belleklerinin kodlanarak saklandığı ve bilgi, tecrübe, yaşanmışlıkların
canlandırıldığı sosyal gösterimlerdir” (Eker 2016: 140).
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Beverly J. Stoeltje'ye (1992: 261) göre, festivaller düzenlenmiş aralıklarla gerçekleşir,
doğada halka açıktır, ethos'ta katılımcı, yapı olarak karmaşık ve ses, sahne ve amaç
bakımından çoktur. Festivaller kolektif bir fenomendir ve grup hayatına dayanan
amaçlara hizmet eder. Karşılıklılık ve ortak sorumluluk sistemleri, prestij ve üretimin
dağıtımı ile festivalin devamlılığını ve katılımını sağlar.
Ayin, Karnaval, Festival gibi ‘gösteri’ içerikli performanslar, modern toplumların icadı
olarak sunulan bir olgudur. Manning’in (1992: 292) de belirttiği gibi diyalog, polifonik
ve çok sesli iletişim ile bir performans sergileyen büyük ölçekli, abartılı bir kültürel
üretimdir. Daha geniş ve daha genel bir iletişimsel bağlamda konumlandırılan diğer
türleri kapsar ve çerçeveler. Genel olarak gösteri olarak tanımlanan kültürel
prodüksiyonlar arasında çeşitli festivaller (yani etnik, bölgesel ve ulusal kutlamalar),
halka açık eğlence etkinlikleri, sergiler, sivil ve siyasi törenler ve özel dini etkinlikler
bulunur”. Bu neviden kutlamalar/anmalar, dinin başat aktör olarak toplumların hayatında
var olduğu Aydınlanma Çağı’na ve sonrasında gelen Fransız İhtilali’ne kadar etkinliğini
sürdürmüştür. Dinin hayatın merkezinden çıkarılması ve yönetim sisteminin
değişmesiyle birlikte ulus-devletleşen toplumlar, resmî kutlamalar eksenli yönelim
göstermişler ve bizzat yönetici unsurlar tarafından organize edilen kutlamalara/anmalara
iştirak etmişlerdir.” Bu yönelim, Fransız İhtilali’nin ‘milliyetçilik’ minvalli siyasetinden
kaynaklanır. Bu bağlamda krallıklar meşruluklarını devam ettirebilmek için, daha çok
geçmişe yönelik geleneksel değerleri içeren yeni sembol ve törenler oluşturmak zorunda
kalmışlardır. Şu halde törenlerin, siyasal iktidarı meşru hale getirme işlevi ortaya
çıkmıştır denilebilir” (Hobsbawn ve Ranger 2006: 2). Bu yeni yapılanma içerisinde
bayrak, millî marş, millî kahramanlar gibi yeni semboller üretilerek, lâik bir yapı ile yeni
törenler oluşmaya başlamıştır. “Dini ziyafetlerin yerini Cumhuriyet törenleri almıştır”7
(Pilorget 1985: 387: Akt. Bolat 2007: 7).

“Fakat Schnapper’a göre, ‘‘millet’’ ne bireysel kimlikleri yeterince yıkabilmiş ne de laiklik ilkesi devletin
dinsel tarafsızlığını sağlayabilmiştir. Öyle ki, ‘‘kutsal, anlamını dinden ulusa devretmiş̧’’, ‘‘ulus gerçek bir
kült haline gelmiş’’, ‘‘ulus ve cumhuriyet, ayinleri, sunakları, tapınakları ve azizleri ile sivil bir dine’’
dönüşmüştür" (Aktaran Kalaycı 44: 100).
7

27

1.3.2 Türk Kültüründe ‘Kutlama/Anma’ Kavramının Kavramsal ve
Tarihi Bağlamında Değerlendirmesi
İslâmîyet öncesi Türk yaşamını anlatan kaynakların yetersizliğinden, kavramsal
mahiyette çok geriye götürülemeyen bayram kavramını ilk defa tanımlayan Kaşgarlı
Mahmud olmuştur. On birinci yüzyılda yazdığı “Dîvân-ı Lügati-t Türk” adlı eserinde
‘Bayram’ kavramını detaylı bir şekilde ele alan Kaşgarlı, Bayram kelimesinin ilk hâlinin
“bedhrem” olduğunu ve Oğuzların “beyrem” seklinde kullandığını belirtirmiştir. Bayram,
Oğuz toplumunda gülme, sevinme ve eğlenme günü olarak görülmüştür. Kaşgarlı’ya göre
bayramlar, on birinci yüzyılda Oğuzların “bayram yeri” adı verdikleri bir meydanda
kutlanmaktadır. Çiçeklerle süslenip; çıra veya meşalelerle aydınlatılan ve “gönül açan”
bu yerler, bayram kutlanan mekânlar olarak tasvir edilmiştir (Kaşgarlı 1941: 176).
Ögel’in Türk Mitolojisi (2010: 206) adlı eserinde Oğuz-Han’ın oğulları ve ordusu ile sağ
ve esen döndüğü için düzenlenmesini emrettiği toyda, “büyük bir otağ dikilir ve otağın
her direği altın ile kaplanır. Yakut, safir, zümrüt, firuze gibi kıymetli taşlar ve incilerle
süslenir. Bu otağı anlatmak için şu şiir söylenmiştir:
Bir ev tükdi altundan ol şehriyar,
Kim ol evden felek kıldı ara
Tokuz yüz yılkı at, tokuz bin koyun öltürdi,
Deriden toksan tokuz havuz kıldurdı.
Tokuzına arak (rakı), toksanına kımız tolturttı,
Barça (bütün) nökerlerin ( beylerin) keltürtti (getirtti)!

Dede Korkut destanlarından “Dirse Han Oğlu Buğaç Han Boyu’nu” anlatan destanda,
Hanlar Hanı Bayındır Han tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen büyük Toy’da
Bayındır Han’ın emriyle, “şami günlüğü yeryüzüne dikilmiş, ala şayvanı gökyüzüne
aşanmış idi. Bin yerde ipek halıcası döşenmiş-idi” (Ergin 2009: 77). Toy yerinin
tasvirinde, yeryüzünü kaplayan ve gökyüzüne uzanan bir çadır ve bin yere döşenen ipek
halılardan bahseder. Bu tasvirde hem hanın gücünün meşruiyeti ortaya konur hem de
Türk kültüründe, toy yerinin süslenmesinin önemi vurgulanır. Bu bağlamda Türk
kültüründe, bayram yerlerinin süslenmesi bir gelenektir. “Mekânların süslenmesinin yanı
sıra, insanların süslenmesi geleneği olduğu gibi hayvanlar da süslenmektedir. Meselâ
yarıştırılacak atlar, güreştirilecek develer, tokuşturulacak koçlar, tosunlar ve mandalar,
(amus=su sığırı), dövüştürülecek horozlar, sahipleri tarafından çeşitli boyalar, kınalar,
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boncuklar, nazarlıklar, türlü renklerde ve desenlerde kumaşlar ile süslenmektedir” (Koca
2014: 55).
Eski Türklerde sefere çıkmak, barış yapmak, düşmanı teslim almak gibi önemli olaylar
çeşitli törenlerle kutlanmıştır. “Külahını çıkartıp koltuk altına almak, kuşak çözüp boyuna
asmak, galibin silahının altından geçmek, itaat sembolleri olarak değerlendirilmiştir”
(Bolat 2007: 12). Hun Türklerin yaşamını anlatan eserlerde, toplu olarak icra ettikleri
‘sığır’ ve ‘şölen’ törenlerinde yahut baharın gelişini kutladıkları zamanları ve mekanları
anlatan eserler ritüel kodlama açısından değerlendirildiğinde bayram mahiyeti taşıdığı
görülmektedir. Orta Asya ikliminin zor şartlarından ötürü soğuğun çok etkili olması ve
bu sebeple yaşam şartlarını zorlaştırması, havaların ısınmasını adeta bir bayram
havasında karşılamalarına sebep olmuştur. Bunun bir örneğini Hun Türklerinde görmek
mümkündür. Meselâ, Hun Türkleri beşinci ayda, yani ilkbaharda ‘Lung-cınğ' adı verilen
yerde topluca büyük bir bayram yapmaktaydılar8. Bu bayramda hem inançla ilgili âdetler
yerine getirilmekte, hem de türlü müsabakalar düzenlenmekteydi. "Dinî âdet olarak
evrenin yaratıcısı “Gök Tanrı” ve kutsal sayılan “yer” için at kurban edilmekteydi"
(Koca, 2014: 51). Bu törenin bir benzerini Göktürklerde görmek mümkündür.
"Göktürkler, her yıl belirli bir zamanda ‘Ecdat Mağarası’nda atalarına kurban
kesiyorlardı. Onlar aynı şekilde bayram kutlamalarına da, beşinci ayın ikinci yarısında
“Gök Tanrı” ve “kutsal yer ve su” için kurban kesmekle başlıyorlardı. Kurbandan sonra
da topluca eğlenceye geçilmekteydi. Özellikle kızlar ayak topu (tepük) oynamaktaydı.
Herkes kımız içmekteydi. Bundan sonra da şarkılar söylenmekteydi" (Eberhard, 1942:
76). Çin Yıllıklarına bakıldığında bu törenin benzerini Kırgızlarda ‘mov-şı’ (baş-ay)
adıyla görülmektedir. Koca’ya ( 2014: 54) göre sözü edilen ay, mart ayıdır9.

İbrahim Kafesoğlu, Türk Millî Kültürü adlı eserinin Türk İlinde Teşkilatı açıklarken öncelikle "Devlet
Meclisi (Toy)" hakkında bilgi vermiştir. Mo-tun devrinden beri, üç ayrı toplantının (yılın birinci, beşinciilkbahar- ayları ile sonbaharda) yapıldığı, bunlardan dinî nitelikli olanının Tanhu'nun sarayında
gerçekleştirildiği, sonbahardaki toplantının ise devletin hayvan mevcudunu, insan ve asker gücünü
belirlemek amacıyla düzenlendiğini belirtmektedir. Bunlardan en önemlisi ve büyüğü durumundaki
ilkbahar toplantısında atalara ve tabiat güçlerine kurbanların sunulması, at yarışları ve deve güreşlerinin
tertiplenmesinin yanında "hükümdarlığın onaylandığı veya yeni tanhu seçiminin yapıldığı, gerektiğinde
idareye geniş̧ icra yetkilerinin verildiği, bütün ülke meselelerinin tartışıldığı ve karara bağlandığı" gibi bu
kitapta yer alan veriler, eğlence toplantılarının veya eğlenceyi de içeren toplantıların/törenlerin, Türkler
arasında milat öncesi dönemden beri siyasal niteliklerinin bulunduğunu göstermektedir” (Özdemir, 2005:
319).
9
“Avrasya ve Orta toplumlarında, yeni yılın ilk günü̈, kıştan çıktıktan sonra, gece ile gündüzün birbirine
eşit olduğu zamanda başlar. Türk takviminde de, yılın ilk gün kutlaması bu günde olur. Güneşin
8
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Kaşgarlı Mahmut’a göre, Müslüman olmayan göçebe Türkler, seneyi dört kısma
ayırmaktaydılar. Bunların her birine birer isim (köklem, yaz, güz, kış) vermekteydiler.
Onlar, ‘yeni gün’, yani Nevruz’dan itibaren ilkbaharın ilk ayına “Oğlak ay”
demekteydiler. Çünkü Oğlaklar bu ayda doğmaktaydı. “İlkbahar Bayramı, Müslüman
Kazak- Kırgızlarda ve Başkurtlarda “kımız murunduk” adıyla yapıldığı bilinmektedir.
Başkurt kadınları ilkbaharı, erkekleri karıştırmadan, “karga toy” adiyle kutlarlardı. Bu
törende kargalara da, süt koyarlardı. Bu törene küçük erkek çocukların bile katılması
yasaktı. Bu tören Başkurtlardan başka Türk kavimlerinde tespit edilmemiştir” (İnan 1986:
97). Sadece İlkbahar değil aynı zamanda sonbaharın gelişi de çeşitli Türk topluluklarınca
kutlanmaktaydı. Sonbahar bayramı kötü ruhlardan korunma amacıyla yapılırdı. “Bu
bayrama abası ısıga (kötü ruhlara saçı) denirdi. Bu adına rağmen törenin ilk gününde
aydınlık tanrılarından Ulu Toyon namına, ikinci gününde kötü ruhların başbuğu sayılan
Arsan Duolay namına ayin yapılırdı. İlkbahar ısıah ayinine şamanla beraber dokuz
masum kız ve dokuz masum delikanlı iştirak ederdi” (İnan 1986: 102).
Türklerin İslâmîyet’ten önce Orta Asya’da kendilerine has bir hayat tarzları ve inançları
olduğu gibi, yine kendilerine has bayramları ve festivalleri de olmuştur. “Görüldüğü gibi,
bu bayram ve festivallerin esasını inançla ilgili davranışlar ve toplu yapılan eğlenceler
oluşturmaktadır” (Koca, 2014: 51). Yapılan kutlama ve törenler, kaynağını; savaştan
zafer ile dönme, hâkimiyet kazanma, ganimet elde etme, esaretten kurtulma, çocukların
ad alması, evlilik törenleri, hanların kendi gücünü göstermek için tertip ettikleri büyük
toylar ve beylerin meşruiyetinin onaylanması için tertip edilen küçük toylar
oluşturmaktadır.
On birinci yüzyıla değin Müslümanlaşmayı kısmen tamamlayan ve ağırlıklı Oğuz
Boyuna mensup olan Türkler, geçmiş dönem Şamanist inançlarını, tamamıyla bırakmıştır
demek doğru değildir. Eski inançlarını İslâmî dönemde de yaşam alanlarının hemen her

hareketlerine göre düzenlenmiş Türk takvimi, on iki aya ve dört mevsime bölünmüş bir zamanı kapsar.
Ayların tespiti, güneşin l2 burca girişi çıkışı dikkate alınarak hesaplanmıştır. Eski kaynakların verdiği
bilgilere göre, Türk takviminde yer alan ay adları hayvan adlarından seçilmiştir. Bunlar, Sıçgan/şıçan,
Ud/sığır Bars/pars, Tabışgan/tavşan, Lu/ulu, yılan, Yunt/at, Kon/koyun, Biçin/maymun, Takagu/tavuk,
İt/köpek, Tonğuz/domuz.Burçların gelince, güneşin seyir halinde olduğu 12 burç: Koç̧, boğa, koz,
Kuçı/yengeç, aslan, Başak, erentüz/terazi, çıdan/akrep, yay, oğlak, könek/kova, balık. Dört mevsim üçer
aylık dilimlere bölünmüştür. Bunlar: yaybahar, yaz, küz/güz, kış” (Yıldırım 1997: 3)
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kısmında tatbik etmeye devam etmiş, gelenek örüntülerini terk etmemişlerdir. Özellikle
doğum, evlilik, ölüm ve mevsimsel törenler yeni medeniyet dairesi içinde de hayatiyetini
devam ettirmiştir. Meselâ “nevruz” bunlardan biridir. Bilindiği gibi Nevruz10, Farsça
kökenli bir kelimedir. Fakat nevruz, aynı zamanda hem Farsların, hem de Türk
topluluklarının ilkbaharda yaptıkları bayramın adıdır. “Daha açık bir ifade ile söylememiz
gerekirse, Türkler, Orta Asya kökenli olan millî bayramlarını, İslâmî dönemde “nevruz”
adı altında kutlamışlardır” (Koca 2014: 56). Dursun Yıldırım, Nevruz’u ‘Erkin Kün’ yani
Türklerin ‘Özgürlük Günü’ olarak tanımlamaktadır. Nevruz11, mevsimsel bayram
kategorisinde değerlendirilebilecek, 21 Mart tarihinde kutlanan ve Türkler için ‘Yılbaşı’
olarak addedilen bir bahar bayramıdır. Güneşin Koç̧ burcuna girdiği bu gün Anadolu’da
Sultan-ı Nevruz, Nevruz Sultan, Mart Dokuzu, Mart Bozumu gibi adlarla anılır (Çay
1988:120). Türklerin, kışın zor şartlarının esaretinden kurtulduğu ve ekonomik
döngüsünü hayvancılık ile idame ettirmeleri dolayısıyla hayvanların ‘kuzulama’
mevsiminin başlangıcı da olan bu tarihte, yaşanılan yerin temizliği, kutlama yemeklerinin
pişirilmesi, ölü ziyaretlerinin yapılması, yakın akrabalarla bir araya gelinmesi, ritüel
nitelik kazanmıştır.
Türk kültüründe, icra edilen törensel faaliyetler, sosyal dayanışma faaliyeti olarak da
görülmelidir. ‘Birliktelik’ esaslı kutlamalar, açların doyurulduğu, çıplakların giydirildiği
bir sosyal dayanışma mekanizmasına dönüşmüştür. Sadece Han’ın ailesi ve akrabaları
özelinde sınırlı kalmayan tören ve kutlamalar; Han’ın tanrı tarafından gazaba uğraması,
girdikleri savaşlardan galip çıkmamaları ve bunun gibi başlarına gelecek her türlü

Kaşgarlı Mahmut’un “Divan-ı Lugat’it Türk” adlı eserinde“Yengi Kün” ve “bedhrem” (bayram) olarak
geçen bu gün Türk halkları tarafından Nevruz, Nevruz-i Sultan, Sultan Nevruz, Mart Dokuzu, Mart
Bozumu (Türkiye), Bahar Bayramı, Novruz (Azebaycan), Navröz, Yeni Kün, Nevbahar (Özbekistan),
Nevruz (Türkmen), Navrız, Naurız, Ulıstın Ulı Künü, Ulıs Künü (Kazak), Sabontoy gibi isimlerle
anılmaktaydı. Ayrıca Ergenekon (Kuzeybatı Türkleri) ve Bozkurt (Azarbeycan) adları ile de bilinmekteydi”
(Oğuz 2005: 5).
11
“Türk Dünyası’nda Nevruz kutlamaları esnasında, Kırlara çıkma, eğlence, şenlik ve oyunlar düzenleme;
yiyecek hazırlama; temizlik yapma ve giyim kuşamdaki değişiklikler; hediyeleşme, akraba ziyareti ve
sosyal dayanışma; ad verme; ateş̧ yakma ve üzerinden atlama gibi adet ve geleneklerin yanı sıra Hızır Baba
inancı; Kabir ziyareti, kurban, dua ve diğer dini motifler; bolluk ve bereket gelmesi için yapılanlar; sağlık,
mutluluk, baht açıklığı için yapılanlar ve tutulan dilekler gibi adet ve gelenekler de yaşatılmaktadır." (Uca
2007: 151).
10
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musibetten korunmak için halkına sahip çıkmak, Han’ın ve beylerin adeta vazifesi
durumundadır12.
Türklerin İslâmîyet’i kabulü ile birlikte var olan kutlamaların ve törensel faaliyetlere
dinsel faaliyet içeren bölümler eklenerek devam ettiği görülmektedir. Törenlerin dua ile
başlaması, dua ile bitmesi, peygambere ve Tanrı’nın birliğine yapılan övgülerin bu dualar
içerisinde yer alması, kutlamalara eklenmiş bölümler olarak görülmelidir. Ancak
Türklerin Anadolu coğrafyasına gelişi ve akabinde Osmanlı Devleti’ni kurması ve
hukuksal ve sosyal normlarında zamanla İslâmîyet’in etkisine girmesiyle ‘teba’ statüsüne
gerileyen halk, devlet erkânı için yapılan törenlere iştiraki ve halkın törenlerdeki işlevi
sınırlanmıştır. “Osmanlı Devleti döneminde yapılan bayram kutlamalarının ‘saray
merkezli’ olarak kutlandığı görülmektedir. Töreni diğer kutlamalardan ayıran özellik;
törende bir toplumun bütün üyelerinin katılmayıp, önemli bir kesiminin seyirci gibi
edilgenleşmesidir. Töreni daha çok seçkin bir grup düzenler, hazırlar ve sunar; bunlar, bu
toplumun sorumlu kişileridir” (And 1982: 1).
Osmanlı Devleti’nde bayram törenlerinin ne şekilde yapılacağını, Kanunname ile
açıklayan padişah Fatih Sultan Mehmet’tir. Ramazan ve Kurban bayramlarının ne suretle
takdim edileceği bu devirden sonra usullere bağlanmıştır. Bu sebeple Fatih’ten önceki
devirde, bayramların ne şekilde zuhur ettiği tafsilatlı bir şekilde bilinmemektedir. Fatih’in
Kanunnamesi’ne göre, Ramazan ve Kurban Bayramı’nın bir önceki günü olan Arife günü
sarayda hazırlıklar başlamaktadır.
“İkindi ezanından sonra bir Fatiha ile merasime başlanırdı. Mehterhane çalar ve
çavuşlar da orada bir alkış̧ yaparlardı. Bir süre devam eden bu ahenkten sonra divan
çavuşlarından olan odacı çavuş̧, nazım ve nesri havi bir dua eder, çavuşlar âmin
derler ve en sonunda bir Fatiha ile bu arife merasimi son bulurdu (Uzunçarşılı, 1988:
201). Padişahların bayramın birinci günü̈ sabah namazını Hırka-i Saadet Dairesinde
kılmaları adet idi. Merasim vaktinin geldiği, silahtar Ağa vasıtasıyla hünkâra
bildirilince padişah bulunduğu yerden kalkıp önce arz odasına gelir biraz orada
dinlenirdi. O sırada merasimin sonuna kadar kesmemek üzere mehter takımı
çalmaya başlardı. Müteakiben hünkâr, arz odasından çıkıp tahtına oturur, bu arada
Nakib ül Eşraf Efendi bir dua ile bayram merasimini açardı. Bu esnada Enderun
çavuşları ve bu işe memur kimseler tarafından “Aleyke, avunullah”, “Maşallah”
bağırışları duyurulurdu. Bu tarz bağırışlara tarihimizde “alkış” denirdi. Padişah’ın el
etek öpme merasimi geçtikten sonra Bayram Namazına geçilirdi. Gidilecek camiyi
12

Dede Korkut Destanlarından ‘Dirse Han Oğlu Boğaç Han Destanı’nda, Dirse Han’ın bir çocuk sahibi
olamayışı sorunu, açların doyurulması, çıplakların giydirilmesi, borçluların borcundan kurtarılması ve
büyük aş sofralarının kurulması neticesinde çözüme ulaşmıştır.
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bayramdan önce padişahın kendisi seçer bu genellikle Ayasofya veya Sultan Ahmet
camilerinden biri olurdu. Padişah daha camiye varmadan evvel hazinedar başı
camiye gidip, padişahın namaz kılacağı yeri hazırlar, seccadesini yere serer ve
mahfeli hümayunda buhur yakardı. Padişah camiye varınca çizmeleri ayağından
çekilerek pabuç̧ giyer, sadrazam yaya olarak burada padişahı karşılar, yer öper,
çavuşlar alkış̧ yaparlar ve koltuğuna girip padişahı seccadesine kadar götürür ve
sonra dönerek camide kendi seccadesinin serildiği yere giderdi. Yemekten sonra
Padişah Has Bahçe’ye iner, atıyla sahil kenarındaki Sultan Bayezid Köşkü’ne gider
orada kurulu olan tahtında İstanbul’da bulunan güreşçi zurbaz ve esnafı
hünerveranın gösterilerini seyrederdi. Kurban bayramlarında Padişah için 9 baş
kurban kesilir. Bunların ikisi arife günü̈ akşamı Topkapı Sarayı’nda kesilip adandığı
medreseye gönderilir. Diğer yedisi ise bayramın birinci günü̈ sabahı, hünkârın
merasimden saraya dönüşünde binek taşı önünde arabadan, (eski zamanlarda attan)
inişlerinde merasim ile kesilirdi” (Baykal 2008: 58).

Dini merasimlerin içinde kandil günlerini de dâhil edilmelidir. Özellikle Hz.
Muhammed’in doğum günü olarak kutlanan ‘Mevlit Kandili’, diğer kandillerden,
oluşturulan gelenekler bakımından farklı konumdadır. Bu gecede bir takım naatlar,
münacat ve kasideler okutturmak âdeti öteden beri İslâm memleketlerinde tatbik
edilegelmekteydi. Osman Gazi devrinde bile mevcut olan bu âdete Sultan II. Selim ve
Sultan I. Ahmet tarafından bazı ilaveler yapılarak resmî bir şekil verilmiştir. “Önceleri
Mevlid-i Şerif okunması peygamberin doğduğu gece padişah huzuruna mahsus iken
Orhan Gazi’nin zamanında yaşayan meşhur Süleyman Çelebi’nin mevlit risalesinin
yayılmasından sonra, her zaman gece ve gündüz cami mescit ve evlerde mevlit okunması
adet olmuştur (Ali Seydi Bey 1973: 881). Bayramlar, dini içeriği bulunmakla birlikte
Osmanlı hanedanının ihtişamını ortaya koyma açısından çok önemlidir. Çünkü İslâm
dünyasında iktidar sadece askeri güçle değil, saray ihtişamıyla ve zengin kamu
törenleriyle de ölçülmektedir" (Alikılıç 2014: 876-884).
Dini törenlerin ardından devlet işlerine ait olan törenlere bakıldığında, gücün meşruiyeti
mahiyetinde öneme haiz olan tören, padişahların tahta çıkış töreni olarak bilinen ‘Cülus
Töreni’dir. Bu gelenek, Türk kültüründe, Osmanlı dönemi öncesinde de görülmektedir.
Dursun Yıldırım’ın (1998: 110), “Köktürklerde Kağanlık Süreci olarak Kaldırma,
Kötürme, Oturma” ritüelinin bir benzeri olan bu tören bir anlamda yöneticinin
meşruluğunu teyit ettirdiği ve bayram olarak kutlanmasının özellikle istendiği bir resmî
kutlamadır. Devlet işlerine ait bir diğer tören, ‘Kılıç Kuşanma Törenleri’dir. Bu törenin
ritüelini, yönetimi ele alacak kişinin Haliç’e gidip devlet erkânı önünde silah
teçhizatlarını sarınması oluşturur. Bu törenlerde mekân sabittir. Her yeni yönetici,
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Haliç’te bulunan ve kutsal sayılan bir türbede bu ritüeli gerçekleştirmektedir. Ramazan
ayında yapılan Hırka-i Saadet’in ziyareti de törensel mahiyette tertip edilen bir saray
faaliyetidir. Ramazan ayının on beşinde, padişah tarafından ziyaret edilen ve çeşitli
ritüeller sergilenen tören, İslâmî meşruiyetin onaylanması açısından kayda değer bir tören
hüviyetinde devam etmiştir. Cuma günü padişahın halkı selamlaması da yöneticinin
meşruluğunu onaylatma anlamındaki törensel faaliyeti olarak görülmelidir. Bu törenlerin
yanı sıra padişahların çocuklarının doğum törenleri, padişah kızları ve oğullarının düğün
merasimleri, padişah oğullarının sünnet törenleri gibi sarayın mahremine dair törenler de
mevcuttur.
Yukarıda değinildiği üzere, Nevruz, Türk kültüründe Osmanlı Devleti’nden önce de
kutlanagelen bir bahar bayramıdır. “Osmanlı Devleti’nde de bahar bayramı olarak
kutlandığı ve özellikle padişahların sünnet, evlenme gibi kutlamalarını da özellikle bu
tarihte yapıldığı bilinmektedir. Osmanlılarda mali yıl başlangıcı da, Nevruz olarak
alınmıştır. Tüm kanunnamelerde verginin ilk taksitinin toplandığı zamandır” (Barkan
1943: 204).
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2. BÖLÜM: TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ TARİHİNDE
RESMİ BAYRAMLAR
“Toplumlar öz imgelerini -kendilerini algılayış ve tanımlayışları- hayali olarak
oluştururlar ve yarattıkları hatırlama kültürü ile bu imgeyi kuşaktan kuşağa iletirler”
(Assman 2015: 25). Bu bağlamda hatırlama olayı bellek kavramını öne sürer; çünkü bir
olayı hatırlamak için onu ‘hafıza deposu’ olarak adlandırılan belleğe aktarılma
zorunluluğu bulunur. Ancak Assman belleği, hatıraların depolanması değil de hatıraların
tarihsel süreci olarak görmemizi salık verir. Ona göre olaylar, hatırlandığı biçimiyle bir
geçmiş kurar. Geçmişteki ortak deneyimler; anma günleri, mitler, ritüeller vb. resmî tarih
tarafından seçilerek kolektif bir bellek oluşturmak amacıyla iktidarın denetimiyle yeniden
şekillendirilir. Böylece hatırlanması istenen durumlar geçmişle gelecek arasında bir
bağlantı kurularak geçmişin yeniden üretilmesini sağlar. Geçmişin yeniden üretilmesine
kurumsal bağlamda aracılık eden faaliyetlerden olan resmî törenler ve bu kapsamda
değerlendirilecek

olan

resmî

bayramlar,

siyasal

belleğin,

tarihi

yeniden

oluşturması/üretmesi/icat etmesi olarak tanımlanabilir. İlber Ortaylı’nın, ‘Osmanlı
Devleti’nin en uzun asrı’ olarak tanımladığı son yüzyılında modernleşme çabaları içine
girildiği, hukuksal, askeri, ekonomik, gayri Müslim hakları ve yönetim şekli gibi birçok
alanda reform hareketleri görülmektedir. Tanzimat Fermanı’nın (1839) ilanıyla başlayan
bu süreç II. Meşrutiyet’e (1908) değin devam etmiştir. II. Meşrutiyet, halkın bizzat
yönetime katılması hakkını kazanması dolayısıyla Osmanlı tebaası açısından ‘ülke
yönetiminde söz sahibi olma’nın ilk adımı olarak görülmüş ve bu gün (10 Temmuz 1908)
bayram13 olarak kutlanmak istenmiştir. İttihat ve Terakki Partisi tarafından ‘Hürriyet
13

Layiha Encümeni’nin kararı ile Mebusan Meclisi, 23 Temmuz 1908 gününün “millî bayram” olarak
kutlanmasını 1 Haziran 1909 tarihinde kabul etmiştir. Daha sonra bu karar sadrazama sunulmuştur.
Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa, 3 Temmuz 1909’da (20 Haziran 1325) yayınladığı emirde, 23 Temmuz
gününün millî bayram olarak kabul edilmesi için kanun yapılması hususunu belirtmiştir. Osmanlı Mebusan
Meclisi, 5 Temmuz 1909 tarihli oturumunda bir maddelik “her sene 10 Temmuz tarihinin ayad-ı resmiyei Osmaniyeden addine dair” kanun ile On Temmuz gününü millî bayram olarak ilan etmiştir. Bu gün resmi
tatil olarak kabul edilmiş ve “iyd-i ekber” olarak kutlanması gelenek haline getirilmiştir. Aslında
Meşrutiyet’in ilk ilan edildiği tarih 24 Aralık 1876’dır. Ancak Millî bayram olarak ikinci ilan tarihinin
kabul edildiği görülmektedir. Fahri Taş, bu durumu İttihat Terakki Partisi’ne bağlamaktadır. Şöyle ki İttihat
Terakki II. Meşrutiyeti ilan ettirmiş aynı zamanda da Osmanlı Devleti yönetimini de zamanla ele almıştır.
Dolayısıyla bu günün kutlanması parti için önemli görülmektedir. (Meclisi Mebusan Zabit Ceridesi, Cilt:
1-4-5, Devre 1, Akt: Bolat 2007: 28)
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Bayramı’ olarak adlandırılan bu bayram, millî bayram geleneğini oluşturacak ilk bayram
olma hüviyetini de taşır.

2.1. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Dışında Kutlanan
Millî Bayramlar
Millî bayramlar14, ülkelerin tarihlerinde zuhur eden kurtuluş/kuruluş, savaş/mücadele,
devrim/reform hareketleri gibi önemli olaylar neticesinde ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda
her bayramın ayrı bir başlangıç mitosu vardır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna
zemin hazırlayan; kazanılmış savaşlar, kurucu iradenin mücadele mazisinin ilk adımı,
kurucu iradenin bağımsızlığını ilan ettiği gün ve yönetim şeklini ortaya koyduğu gün,
ülke tarihi için dönüm noktalarını oluşturmuş ve millî bayramlar olarak kutlanması genel
irade ile hüküm altına alınmıştır.
On sekizinci yüzyılın ürünü olan milliyetçi fikriyat, Osmanlı tebaası olan Yunan, Bulgar
ve Sırpların imparatorluktan ayrılmasına sebep olacak ve bu düşünce akımı, Osmanlı
toplumuna da sirayet edecektir. Bu bağlamda köklerini arama ve kuruluş dönemini
hatırlayarak kutsal gücü yeniden ortaya çıkarma gayretinde olan, ‘Osmanlıcı’ aydınlar,
Osmanlı Devleti’nin kuruluş gününü araştırmaya girişmiş ve 27 Ocak tarihini Osmanlı
Devleti’nin kuruluş günü olarak belirlemişlerdir. Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na
girmesi, Devletin kuruluş gününü bayram kutlaması için de önemli bir etki yaratmıştır.
Kutlamalarda savaşa ilişkin söylemlere yer verilmiştir. Böylece savaş ortamına rastlayan
günlerde gençliğin, her zaman ordunun yanında olduğu vurgulanmıştır. 27 Mayıs 1935’e
kadar kutlandığı bilinen; ancak Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte gittikçe sönükleşen
kutlamalar, ‘Resmî Bayram ve Tatiller Hakkında’ çıkan kanun15 ile birlikte yürürlükten
“Ulusal bayramlar, vatanseverliğe bu arzu edilen ve uygun içeriği vermek için tam bir fırsat sunuyor.
Doğru yorumlanması bu günlerin çoğu ideal değerleri temsil eder. Ülkedeki en iyisinin asil ifadeyle
kendisine geldiği zamanların hatırasını anarlar ya da karakteri ideal ulusal nitelikleri taşıyan bazı ulusal
kahramanları onurlandırırlar. Kutlamalarının uygun bir şekilde yapıldığı yerlerde, ulusal bayramlar;
yurtsever birliğinin güvenliğini sağlamak en yüksek ahlâkî değere sahip duyarlılığı geliştirir. Ulusal
bayramlar sonu kurtarmak için çok iyi niyetli hafızasının sürekliliği olaylar ve şahsiyetler onurlandırmak
için tasarlanmıştır. Şehirlerde ve daha büyük şehirler ticari eğlence ile sömürülmekte ve daha küçük
topluluklarda sayısız önemsiz biçimde harcanmaktadır. Yine de, akıllıca bir çaba, boş yerlerin yerini
alacaktı” (Hutchins 2015: 169).
15
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun
(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı: l/VI/1935 - Sayı: 3017) Kabul tarihi 27 - V - 1935
BİRİNCİ MADDE — Ulusal bayram yalnız Cumhuriyetin ilân edildiği 29 ilk teşrin günüdür. Türkiye’nin
içinde ve dışında Devlet adına yalnız o gün tören yapılır. Bayram 28 ilk teşrin öğleden sonra başlamak
14
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kaldırılmıştır.
Bu kutlamaların dışında çocuklara ve gençlere yönelik bazı kutlamaların yapıldığı
bilinmektedir. ‘İdman Bayramı’ olarak adlandırılan Spor Bayramı, 29 Nisan 1916 yılında
Selim Sırrı (Tarcan) Bey’in teşebbüsü ile Kadıköy’de bulunan İttihat Spor Kulübünün
çayırında yapılmıştır (Çoruk 2002: 592). “1917 yılında İdman Bayramı aynı yerde ikinci
kez kutlanmıştır. Bu kutlamada da 1916 yılındaki etkinliklere ilaveten, ilk yardım
gösterileri de yapılmıştır. Yüksek atlama, sırıkla atlama, cirit atma, disk atma, 100 m ve
800 m koşuları ile bisiklet yarışları da gerçekleştirilmiştir” (Bolat 2007: 31-32).
Türkiye Cumhuriyeti’nde bayram olarak ilk ilan edilen tarih, TBMM’nin açıldığı gün
olan 23 Nisan tarihidir; ancak bu konuya tafsilatlı bir şekilde aşağıda değinilecektir. İkinci
olarak, 23 Nisan TBMM’nin açılışının ardında ilan edilen ve yönetim sisteminin adı olan
Cumhuriyet’in, ilan edildiği 1923 yılı ertesinde, 1924 yılında kutlanmasıyla ortaya
çıkmıştır. Dönemin gazetesi olan Hâkimiyet-i Millîye, bu tarihin tüm yurtta tebrik
edildiği ve neşe içinde geçtiğinden bahseder. Bu coşku neticesinde 1925 yılında çıkarılan
kanunla16 29 Ekim tarihi ‘Cumhuriyet Bayramı’ olarak ilan edilmiştir. Dışişleri
Bakanlığı’ndan tanzim edilerek meclis görüşmelerine sevk edilen bu kanunun gerekçesi,
Meclis Başkanı tarafından, ülkelerin her birinin kendilerine tek bir günü millî bayram
olarak kabul ettiklerini, milletlerin resmî olarak bu günde tören ve kutlamalar yaptıkları
ve sadece o gün, hem ülke içinde hem de ülke dışında bu etkinlikleri yaptıkları
üzere 29 ve 30 günleri devam eder.
İKİNCİ MADDE — Genel tatil günleri şunlardır:
A - Zafer bayramı; İstiklâl savaşında son zaferin kazanıldığı 30 Ağustos günü (Bu gün Millî Müdafaa
vekilliği tarafından hazırlanacak programa göre süel tören yapılır).
B - Ulusal egemenlik bayramı; 22 Nisan öğleden sonra ve 23 Nisan günü.
C - Bahar bayramı; mayısın birinci günü.
D - Şeker bayramı; üç gün.
E - Kurban bayramı; dört gün,
E - Yılbaşı günü; her yıl birinci kânunun 31nci günü öğleden sonra ve ikinci kânunun birinci günü. Bu
maddede yazılı tatil günlerinde ve birinci maddede yazılı ulusal bayramın 28 ve 30 ilk teşrin günlerinde
hususî yerlerin kapanması mecburî değildir.
16
Buna göre;
Madde 1- Türkiye dâhil ve haricinde devlet namına yapılacak millî bayram merasimi Cumhuriyetin ilan
edildiği 29 Teşrinievvel günü icra edilir.
Madde 2-İşbu millî merasiminin tarzı icrası ile sair bayramlarda icra olunacak merasimin tarzı icra
Vekilleri Heyetince tayin olur.
Madde 3- Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 4- Bu kanunun icrasına Bakanlar Kurulu memurdur.
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açıklanmıştır. Ayrıca görüşmeler sırasında, önemli günleri bayram olarak kabul eden
devletlerden de örnekler verilmiştir. Bu millî günlerin Fransız Devrimi sonrasında
Fransa'da 14 Temmuzda, Amerika'da 4 Temmuzda yapıldığı belirtilmiştir. (Bolat 2007:
80)
26-30 Ağustos 1922 tarihi boyunca süren Başkomutanlık Büyük Taarruz Meydan
Muharebesi’nin kazanıldığı gün olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’dır. 1924 yılında bayram
olarak kutlanması uygun görülen ve belli bir düzende uygulanacak bayram programı
Hâkimiyet i Millîye Gazetesi’nin 18 Ağustos 1924 tarihli nüshasında şu şekilde
sunulmuştur:
1) Açılış Konuşması: Fevzi Paşa (Genel Kurmay Başkanı)
2) Meçhul Asker Abidesi ve heykelinin temel atma töreni
3) Protokol konuşmaları
İstanbul Üniversitesi temsilcisi
Basın temsilcisi
Türk Ocakları temsilcisi
Türkiye Öğretmenler Birliği temsilcisi
Türkiye Spor Kulüpleri Birliği temsilcisi
Kızılay temsilcisi
Barolar temsilcisi
Türk halkını temsilen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Fethi Bey
Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa
4) Resmî Geçit

Dumlupınar mevki, Çaltepe köyünde gerçekleşen çatışmaların neticesinde kazanılan
zafer, bizzat Mustafa Kemal Paşa’nın iştirakiyle burada kutlanmıştır. Tören alanına giden
güzergâhta iki tak dikkat çekmiştir: “Yaşasın Büyük Reis-i Cumhurumuz”. Yine yol
üzerinde başka bir takın üzerinde daha uzun cümleler yazılmıştır: “Beş bin senelik
mefahiri ile ayakaltında kalan haysiyet-i millîyeyi bir hamlede kurtaran bu yerlerin
halaskarını iki sene evvel bugün şuracıkta sihirli kılıcı ile ve bir yıldırım şiddetiyle Türk
tarihini yazarken görmüştük. Bugün bir sayfası okunan o tarihin muhteşem timsaline
Kütahya halkı tarafından yüzbinlerce selam ve ta’zim!” (Tuncel 1972: 34). "30 Ağustos
Zafer Bayramı, 1 Nisan 1926 tarihinde resmî hüviyet kazanarak kanunname17 ile ilan
Birinci Madde: İstiklal Muhaberatında zafer-i katiyi temin eden 30 Ağustos Başkumandan Muharebesi
günü cumhuriyet ordu ve donanmasının zafer bayramıdır.
İkinci Madde: Her yıl dönümünde bu bayram günü kuvva-yı berriye, bahriye ve havayiye tarafından tes’id
olunur ve müdafaa-i millîye vekâletinin tanzim edeceği programa göre Dumlupınar’da ayrıca merasim-i
askeriye icra edilir. Bugünde bilumum devair ile mektepler tatil olunur.
Üçüncü Madde: Bu kanun neşr tarihinden muteberdir.
Dördüncü Madde: Bu kanun ahkâmını icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. (TBMM Zabıt Ceridesi,
17
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edilmiştir. Zaferin Türk kara, deniz ve hava kuvvetleri için bayram ilan edildiğine dair
bir kanun çıkarılmıştır. Ardından da dönemin Millî Savunma Bakanı Recep Bey
imzasıyla yayımlanan genelge ile bu bayramın nasıl kutlanacağı ve ne tür düzen
alınacağına dair ayrıntılı bir genelge yayımlanmıştır” (Sayılır 2014: 103).

2.2. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Çocuk Bayramı’na giden süreç ve bayramın ilanından önce, bayramların törensel
mahiyetini sorgulamak ve bu minvalde çocuklara, yeni kurulan devletin ilk gününün
bayram olarak kutlanmasını sağlamanın toplumsal bellek18 açısından katkısını anlatmak
ve anlatılan minvalde çocuk bayramına bakışı anlamlandırmak, tezin savunduğu görüşü
açıklamak için gerekli görülmüştür. Tarihsel süreklilik içinde insanın kendine özgü bir
kültürel yaşam alanı vardır. “Kültür19, sembolik davranışın, biçimlenmiş dilin, teknik
alandaki bulucu gücün ve cemaatler arasındaki alışverişin fenomeni olarak insanın evrim
tarihine oldukça gecikmeli katılmıştır, ancak biyolojik evrimdeki mutasyonlara kıyasla
hızlı tepki göstermiştir ve işte bu evgin değişim kültür tarihinin karakteristik belirtisidir”
(Barloewen 2001: 1).
Kültürün çekirdeği, ait olduğu toplumun “öz” değerleriyle şekillenir. “Öz, yüzyıllar boyu,
felsefenin dilinden düşürmediği bir nosyon olmuştur. Aquinolu Tomasso açısından ‘öz’,
‘at’ın at, ‘altın’ın altın, manevi alana da geçeceksek, örneğin ‘güzellik’in güzellik
olmasını sağlayan şeydir. ‘Form’, ‘madde’de, ‘potentia’ olarak bulunur ve hayatta
tanıdığımız “şeyler böyle oluşur. Her şey, kendi ‘öz’üne göre ‘olur” (Belge 2009: 19) Bu
bağlamda, millî kimliğin şekillenmesinde etkili görev üstlenen ‘toplumsal öz’ kavramı,
Devre: II, Cilt: 24, 01.04.1926)
18
Toplumsal bellek için, “Sivasal iktidarın kurgulandığı mücadele alanının toplumsal tarihsel bilinçaltıdır”
denilebilir (Dural, 2013: 17).
19
Bugün, kültür tarihinin başlangıcının Milattan yaklaşık 45.000 yıl öncesine dayandığı görüşü hâkimdir.
Kültürlerin devrimci gelişimi 20.000 ila 25.000 yıllarından itibaren, ileri yontma taş devrinin avantajları ve
dezavantajları dengelendiğinde biçim kazanmaya başlamıştır. Bu, yayılmanın hızlandığı, seri buluşların
yapıldığı, yaratıcı sanatsal gücün sergilendiği bir dönemdir. Her toplum kültür yaratır, kültür de toplumu
(Omnis cultura ex cultura). Bu dönemde Homo Sapiens eşsiz bir gelişme gösterdi ve anlamlandırmayla
ilgili bir bellek geliştirdi. Yaşama, sanata, doğaya ve doğaüstü olaylara ve kendi ölümüne anlamlar
kazandırdı. En önemlisi de anlamlar üreten belleğin, beynin sinir sisteminin etkinlikleriyle bağlantı
kurmasıydı. Günümüzde, evrim kavramıyla ilgili araştırmalar sonucunda elde edilen bilgiler ışığında genler
ve kültür arasındaki bu ilişki yeni bir araştırma alanı olarak görülmektedir” (Barloewen 2001: 2).
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bir topluluğu millet yapan ve ona ‘biz’ duygusunu yaşatan kimlik ve aidiyet inşa edici bir
çimento görevi üstlenir. Tek tek bireyleri böyle bir ‘biz’ de birleştiren, bir yandan ortak
kurallar ve değerlere bağlılık, öte yandan ortak yaşanmış geçmişin anılarına dayanan,
ortak bilgi ve kendini algılayış biçiminin oluşturduğu bağlayıcı yapıdır. “Her bağlayıcı
yapının temel ilkesi tekrarlamadır. Böylece olaylar dizisinin sonsuzda kaybolması önlenir
ve bir ortak kültürün unsurları olarak, tanınabilir ve hatırlanabilir örneklere dönüşmesi
sağlanır” (Assmann 2015: 23).
Tekrarlanan öğelerin hatırlanabilir oluşu, toplumların hangi öğelerin üzerinde durduğu ve
neleri anlamlı bulduğu üzerine yoğunlaşılmasını sağlar. Ayrıca toplumların, kendine ait
bireylerin belleğini belirlediği varsayımından yola çıkılırsa, toplumsal özde anlamlı
bulunan öğelerin tekrarlanabilir ve hatırlanabilir olduğu gerçeği ortaya çıkar. Assmann
(2015: 44), “farkındalık olmadan hatırlamak mümkün değildir” der. Toplumsal
farkındalığın, ideolojik öğelerle doldurulmuş törenlerle sağlandığı gerçeği, tören
kavramının sorgulanmasına yol açar. Connerton’a göre (1992: 70), tören20 (ritüel)
sözcüğünün nerede kullanılması gerektiği konusunda önemli görüş ayrılıkları vardır; ama
O, en kısa ve kullanışlı tanımlarından biri olan “onu kullananların dikkatini özel bir önem
taşıdığını düşündükleri düşünceyle ve duyguyla ilgili şeylere çeken, simgesel nitelik
taşıyan türden ‘kurallarca yönetilen’ etkinlikler” olarak ele alır. Özel bir önem atfedilen
bu etkinlikler aslında geçmişin ‘canlandırılması’ndan başka bir şey değildir; çünkü
toplumlar kendilerine dair bir ‘genesis’ ortaya koymak için geçmişlerindeki hikâyeleri
canlandırarak hatırlatmak ve sürekli bir surette kökensel öykünün, hafızada ‘canlı’
kalmasını isterler. Hatırlamayı amaçlayan canlandırılma biçimleri genellikle bir bayram
karakteri taşır. Geçmişle bağlantı kurularak, hatırlayan gurubun, kimliği temellendirilir.
Gurup, tarihini hatırlayarak ve kökenine ait hatırlama figürlerini belleğinde canlandırarak
kimliğinden emin olur. Yahut yeni bir kimlik oluşturmak isterse sonraki nesiller için
‘ulusal öykü’sünü oluşturur. Millî bayramların, törensel sunumunun sebeplerinin başında

20

“Tören, katılımcılarının dikkatini, özel öneme sahip oldukları düşünce ve duygu nesnelerine çeken

sembolik bir karakterin kurallarla yönetilen etkinliğidir (Lucke 1975: 291). Tören, “grubun ilerici
entegrasyonu ve sembolik birleşimini de içermektedir” (Warner 1962: 18).
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bu amaç gelmektedir. Millî bayramlarda oluşturulmak istenen kimlik, toplumsal hafızaya
dayandığı için kolektif kimliktir.
Assmann’a göre (2015: 61) “bayramlık bellek” in ürünlerinden olan toplumsal kimlikler,
gündelik yaşamın ötesinde bir özellik, bir törenselliğe sahiptir. Bir anlamda yaşama bir
mutluluk katarlar ve günlük yaşamın ufkunu aşarlar ve gündelik olmayan törensel
iletişimin nesnesini oluştururlar. Törensel nitelikte sunulan millî bayramlar, belli bir
düzende ve tekrarlarla, belli kalıplar hâlinde toplumun karşısına çıkar. Millî bayramlar,
resmî mahiyette kutlanan törenlerdir. Bu suretle, bayramların nasıl kutlanacağına dair
kanunlar dahi çıkarılmıştır. Resmî nitelikte olması, yapay ve anlamlı bulunma
bakımından daha az samimi olduğu anlamını taşımaz; aksine Connerton’a göre (1992:
72), törenler, tören niteliği taşımayan bazı eylem kümelerine nazaran önemli oldukları
için, bir toplumun tüm yaşamı açısından anlamlı bulunurlar. Törenlerin, onları
gerçekleştirenlerin yaşamlarına değer ve anlam kazandırma güçleri vardır. Birey sadece
o toplumun bir bireyi olduğu için katılabilir hatta bazen katılması, onu, toplumun bireyi
olduğunu gösterir (Smith, 2009: 341). Bu anlamda bireyin, toplumsal kimliğinin ve
konumunun gerçekleştirilmesi açısından törenler, meşruiyet sağlamada hem bireye hem
de yöneticiye fırsat verir. İktidarların “kurumsallaşması” ve bireylerin “vatandaşlaşması”
işlevlerini haiz olan törenler, icra edildikleri bağlamlarda daha farklı işlevleriyle de ortaya
çıkabilirler. Bu minvalde değerlendireceğimiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı, çocuk ve tören bağlamında bayramların işlevini sorgular. Kısaca verilmeye
çalışılan yöntemlerden ve amaçlardan anlaşılacağı üzere, düzenli tekrara, belli kalıplara
ve belli biçimlere sahip olan bayramlar, çocukların katılımıyla, çocukların toplumsal
üyeliğini onaylar ve çocuklara ‘biz bir ulusuz’ fikrini aşılayarak ‘millî kimlik’lerini
oluşturmada katkı sağlar. Kuruluş öyküsünün anlatıldığı ve bizzat çocuklar tarafından
‘canlandırılan’ ve hatırlanmak istenen ‘toplumsal öz’ün, çocuklar tarafından çeşitli
edebiyat formlarında icrası, öne sürülen tezin anlatımında yardımcı unsurlar olacaktır.

2.2.1. Ulus- Devlet Bağlamında 23 Nisan 1920 Öncesi Tarihi Süreç ve
‘Milliyetçi’ Düşünce Perspektifinin Bu Sürece Katkıları
Öne sürülen tezin, tarihsel perspektiften yorumlanmaya ihtiyacı vardır; çünkü Çocuk
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Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti’nin meclisinin açıldığı günde; bir anlamda millî
hâkimiyetin, saltanatı egale ettiği bir gün ile birlikte kutlandığı gün ile birlikte kutlanması,
‘hâkimiyet’ ve ‘yönetimde söz sahibi olma’ bağlamında, Osmanlı Devleti’ni parçalayan
ve dağıtan modern düşünce ürünü olan ‘ulus ve ulusalcılık yahut millet ve milliyetçilik’
tarihine değinmeyi zorunlu kılar. Ele alınan eserlerin, ana temalarından birini oluşturan
‘öz’ ve ‘özcülük’ kavramı, aşağıda anlatılacak tarihsel bağlamda ortaya çıkmış ve Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurulmasında başat aktörlerden biri olmuştur.

2.2.1.1. Milliyetçiliğin ve Ulus Devletlerin Tarihi
Milliyetçilik terimi bilindiği üzere modern zaman ürünüdür. Milliyetçiliğin toplumsal ve
siyasi anlamıyla kayıtlara geçmiş en eski kullanımı, 18. yüzyıl sonlarının Alman
felsefecisi Johann Gottfried Herder’e ve Fransız karşı devrimci rahip Abbe Augustin de
Barruj’e dayanır. “Terimin İngilizcedeki ilk kullanımı, 1836 yılında, bazı ‘milletler ilahi
bir şekilde seçilirler’ şeklinde teolojik bir öğreti olarak ortaya çıkmıştır. Daha sonra terimi
millî benlikçilikle bir tutma eğilimine girildiyse de, genellikle millî coşku ya da millî
benlik anlamlan olan “milliyet” ya da “millîlik” gibi başka terimler tercih edildi” (Smith,
2013:15). Modern ‘ulus, ulusal vatandaşlık’ gibi kavramlar, Fransız Devrimi’nin bir icadı
olarak ifade edilmektedir. Devrimin getirdiği eşit vatandaşlık kavramı ve vatandaşlara
tanınan siyasi hakların başında bizzat yönetme yetkisinin halka verilmesi; ulusal
egemenliği ortaya çıkarmış ve bu bağlamda ‘vatandaşlık’ meşru güce sahip olmuştur.
Ayrıca vatan sınırları belli bir toprak parçası ise vatandaşlık da belli sınırları olan ve
bulunduğu coğrafyada anlamlı ve hüküm sahibi birey olarak ideolojilerin ortaya
çıkmasını kaçınılmaz kılmıştır. Kısacası, “Devrim hem ulus-devleti hem de ulusal
vatandaşlık kurumunu ve ideolojisini icat etmiştir. Kuşkusuz, bunların hiçbiri yoktan var
edilmiş değildir” (Brubaker 2010: 60).
On sekizinci yüzyılla temellendiren milliyetçilik ideolojisini, Rousseau ve Kant’a kadar
götürmek mümkün görünse de odak noktasına milliyetçiliği koyan Herder ve Fichte gibi
düşünürler on sekizinci yüzyıl sonlarına doğru ortaya çıkmıştır21. “Milliyetçiliğin bir
“On sekizinci yüzyılın sonu ve on dokuzuncu yüzyılın başlarında millîyetçilik çalışmaları Alman ve
Fransız tarihçi ve düşünürler bakımından ‘velüd bir dönem’ yaşamıştır. Bu bağlamda Marksizmin karşısına
millîyetçiliği koyan yazarlar, millîyetçilik ile birlikte halkların özgürleşebileceğini savunmuşlardır. Bu
minvalde Alman tarihçi Heinrich von Treitschke (1834-1896) ve Fransız tarihçi Jules Michelet (17981874), devletin ve milletin gücünün üzerinde başka bir güç olmadığını belirtirler: “Devletin üzerinde hiçbir
21
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sosyal bilim konusu olarak ele alınmasıysa 1920 ve 1930'ları bulur. Bu dönemde Carleton
Hayes'in, 1940'larda da Hans Kohn'un çalışmaları milliyetçiliği akademik dünyanın
gündemine sokar. 1980'ler ise pek çok milliyetçilik uzmanı tarafından bir dönüm noktası
olarak kabul edillir. Bu dönemde John Armstrong, Benedict Anderson, Ernest Gellner, E.
J. Hobsbawm ve Anthony D. Smith'in kuramsal içerikli eserleri yayımlar. Buna bağlı
olarak, milliyetçilik tartışması büyük bir ivme kazanmıştır” (Özkırımlı 1999: 10).
“Milliyetçilik düşüncesine hayat veren on sekizinci yüzyıl, arkasında dünya siyaset
sahnesini sarsacak bir miras bırakarak tarihe karıştı. On dokuzuncu yüzyıl
'milliyetçilik çağı' olarak anılacaktı. Milliyetçiliğin daha çok ahlâkî ve felsefi
boyutlarıyla tartışıldığı bu yüzyılda genel olarak iki tür yaklaşımla karşılaşılır.
Bunlardan ilki, milliyetçiliğe sempatiyle bakan, çalışmalarını daha çok belirli bir
gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla kullanan düşünür ve bilim insanlarının
'partizan' olarak adlandırabileceğimiz yaklaşımıydı. İkincisiyse, milliyetçiliğe karşı
çıkan ve onu tarihsel gelişim sürecinde geçici bir evre olarak gören 'eleştirel'
yaklaşımdı. Daha çok Marksistlerin benimsediği bu ikinci yaklaşımı savunan
liberaller de (örneğin Lord Acton) vardı. On dokuzuncu yüzyılı yirminci yüzyıla
bağlayan yıllarda gelişmekte olan sosyal bilimlerin Weber, Durkheim, Tönnies,
Mosca, Pareto gibi öncü isimleriyse dönemin modasına uyarak milliyetçiliği
çözümlemekten kaçınmış, sınırları iyi kötü belli olan bu iki kamptan birinde yerlerini
almışlardı” (Özkırımlı 1999: 37).

Genel olarak ifade edilecek olursa, ulus-devletin ortamı modern dünyadır; çünkü
Hobsbawm'un ( 1992: 14) ileri sürdüğü üzere, modern milletin ve onunla ilintilendirilen
her şeyin temel hususiyeti modernliktir. Tarihçiler ulus devletin Avrupa tarihinde ilk kez
tam olarak ne zaman göründüğünü tartışmışlardır. Hugh, Seton-Watson (1977: 8) ve
Douglas Johson ( 1993) gibi kimi tarihçiler, vatanseverce sadakat hislerinin Fransa’da ve
İngiltere’de on yedinci yüzyıldan erken bir dönemde ortaya çıktıklarını iddia etmişlerdir.
Elie Kedorie ( 1966) bir başka tarihçiler ise, ulus devletlerin ve milliyetçi bağlılıkların on
sekizinci yüzyıla kadar görülemeyeceklerini iddia ederek, ortaya çıkış̧ tarihini daha geç
dönemlere çekerler. Hatta Elshtain (1987: 66); işi dişil anavatan "La France"
mefhumunun ortaya çıkışının aslında, "içinde bulunduğumuz yüzyıla ait, daha yakın bir
güç olmadığını ileri süren Alman tarihçi Heinrich von Treitschke'ye (1834-1896) göre devletin birliği,
millîyete dayalı olmalıydı. Millîyet en üstün değerdi; demokrasi dâhil tüm değerlerden önce gelirdi.
Treitschke yazılarında bir vatanseverlik tanımı da yapmıştı: 'Gerçek vatanseverlik siyasi oluşum içinde
işbirliği bilincine sahip olmak, ataların başarılarına saygı duymak ve bu başarıları sonraki kuşaklara
aktarmak1 demekti. Fransız tarihçi Jules Michelet ise milleti, bireysel özgürlüğün teminatı olarak
görüyordu. 1789'da gerçekleşen devrim bir kardeşlik çağının başlangıcı olmuştu. Bu kardeşlik çağında
zengin-fakir, soylu-köylü ayrımı kalmamıştı. Toplumdaki anlaşmazlıklar, kavgalar sona ermiş, düşmanlar
barışmıştı. Vatanseverlik, insanların tapınması gereken bir dindi; modern Fransa'nın ve Avrupa tarihinin
itici gücüydü” (Özkırımlı 1999: 38).
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tarihsel gelişme" olduğunu iddia etmeye dair götürür Ancak her iki taraf da Ortaçağ
Avrupası'nın böylesi hiçbir ulus-devlet tanımadığı konusunda hem fikirdir” (Billig 2012:
30).

2.2.1.2. Millet ve Milliyetçiliğin Tanımı ve Temel Tartışmalar
Milliyetçilik ideolojisi birçok biçimde tanımlanmış olsa da, bu tanımların çoğu örtüşür ve
ortak temaları açıklar. Ana tema, elbette ağır basan bir millet kaygısıdır. “Milliyetçilik,
milleti kaygılarının merkezine yerleştiren ve onun iyiliğini çoğaltmaya çalışan bir
ideolojidir” (Smith, 2013: 20). Ernest Gellner'in ileri sürdüğü gibi milliyetçilik ulusdevletler çağına aittir. “Ulus-devletler olmaksızın milliyetçilik var olamaz; işte bu
yüzden, bir topluluğu ve ona aidiyeti betimlemenin bir yolu olarak milliyetçilik, tarihsel
olarak belirli bir bilinç biçimidir” (Billig 2012: 29).
Tarihsel bir bilinç biçimi olarak görülen milliyetçilik, ideolojik bakış açılarının
farklılaştığı üç perspektiften değerlendirilir: İlkçi yaklaşım, modern yaklaşım ve etnosembolcü yaklaşım. “İlkçi perspektif açısından, milliyetçilikler, milletleri tarih
sahnesinde düştükleri derin uykudan uyandıran, verili ve doğal cevheri tekrar dirilten
ideolojiler olarak değerlendirilebilir” (Kohn, 1982: 9-10). Etnik toplulukların (öncelikli
bağlara dayanarak), ekonomik ve kültürel yaşamın belirli bir bölgesinde kalkınmakta
yaşamak, sosyal bir birim olarak öz farkındalık ve birliğin birleşmesi gibi bazı kriterleri
yerine getirdikten sonra uluslara dönüştüğünü ileri sürmektedir. Seton ve Watson bu
düşünürlerden bazılarıdır ve onlara göre (1977: 5) de ulusun, belli bir topluluktaki önemli
sayıda insanın kendilerinin bir ulusu oluşturduğunu düşünmeye ya da bir ulusmuşçasına
davranmaya başladıkları zaman var olmaya başladığını ileri sürmüşlerdir. Kohn’a göre,
Batı dünyasında, İngiltere’de, Fransa’da, Hollanda, İsviçre ve Amerika Birleşik
Devletleri’nde, ulusçuluğun doğuşu siyasi bir olaydır; ulus, ulusçuluk doğmadan önce
vardır ya da ulusal hareketle eş zamanlı olarak ortaya çıkmıştır. Batı dünyası dışında ise,
örneğin “Orta ve Doğu Avrupa’da ya da Asya kıtasında, ulusçuluk daha geç, söz konusu
toplumlar siyasi-toplumsal gelişimlerini henüz tamamlamadan ortaya çıkmıştır. Bu
yüzden de Doğu’da ulusçuluk, var olan devlet geleneğine karşı, onunla çatışarak
gelişmiştir. Siyasi gelişim sürecini tamamlamamış toplumlarda yeşerdiği için de kendini
ilk olarak kültürel alanda ifade etmiştir. Başlangıçta kitlesel destekten yoksundur, çünkü
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henüz ulusçuluğu destekleyecek bir kitle, bir ‘ulus’ yoktur. Ulus, sonradan, aydınların,
şairlerin çabalarıyla yaratılır” (Akt: Brubaker 1958: 329-31).
Modern perspektif açısından milliyetçilik, modern çağa ait bir oluşum olarak
görülmektedir. Bu görüşe göre milletler ve milliyetçilik kapitalizm, sanayileşme, merkezi
devletlerin kurulması, kentleşme, lâikleşme gibi modern süreçlerle birlikte ya da onların
ürünü olarak ortaya çıkar. “Milliyetçiliği bu süreçlerden bağımsız düşünmek mümkün
değildir. Zaten eski çağlarda milliyetçiliğin ortaya çıkmasını sağlayacak toplumsal, siyasi
ve ekonomik koşullar yoktur. Bu koşullar modern çağda oluşur; başka bir deyişle,
milletler ancak milliyetçilik çağında sosyolojik bir gereklilik hâline gelir. Milliyetçilik
milletleri yaratır, milletler milliyetçiliği değil” (Özkırımlı 1999: 98). Milliyetçiliğin
siyasal koşullar altında ‘icat edildiğini’ savunan Marksist tarihçi Hobsbawn, toplumsal
mühendislik aracılığıyla milletlerin de icat edildiğini savunur.
Hobsbawm bu noktada, var olan eski geleneklerin yeni koşullara uydurulması
ile değişen gereksinimleri karşılamak amacıyla bilinçli olarak 'yeni'
geleneklerin icat edilmesi arasında bir ayrım yapar. İlkinin örnekleri hemen
hemen her toplumda, hattâ 'geleneksel' olarak nitelendirilenlerde bile bulunur.
İkincinin örnekleriyse hızlı toplumsal değişim dönemlerinde, özellikle de
'modern' toplumlarda görülür. Bu gibi durumlarda düzeni ve birliği sağlamak
öncelikli hedeftir. Bu da bizi, amacı hızlı sanayileşmenin yol açtığı bölünme
ve çözülmeler karşısında toplumsal bütünlüğü güvence altına almak olan 'millî
topluluk' düşüncesine götürür. Hobsbawm bunu belirli bir döneme de bağlar.
Yazara göre en çok gelenek icat edilen dönem 1870-1914 arasıdır. Bu
dönemde, özellikle Avrupa ve Amerika'da pek çok millet 'yaratılmıştır'. Söz
konusu dönemi önemli kılan, 1870 sonrasında geniş çaplı bir siyasi
hareketlenme yaşanmasıydı. Halk kitlelerinin siyasete katılımı yerleşik düzeni
ve bu düzenden çıkar sağlayanları tehdit ediyordu. Yönetici seçkinler, alt
sınıfların (daha sonra da kadınların) siyasete dâhil edilmesinin, yani kitlesel
demokrasinin hayata geçirilmesinin doğuracağı tehditle başa çıkabilmek için
hızlı toplumsal değişimin sonuçlarını kontrol etme arayışına girmişlerdi. En
fazla rağbet ettikleri yöntemse halk yığınlarının enerjisini toplu ritüellere,
belirli aralıklarla tekrarlanan törenlere kanalize etmek, alışkanlıklar yaratmak
olmuştu. Hobsbawm'a göre halkı denetim altına almanın ve sistemle
kaynaştırmanın üç yolu vardı: Yeni kurumlar oluşturmak (festivaller, spor,
sendikalar), yeni statü sistemleri ve toplumsallaştırma yöntemleri icat etmek
(hiyerarşik eğitim sistemi ya da kraliyet törenleri) ve gerçek/yapay grupların
bütünlüğünü belirleyen ve simgeleyen topluluklar (örneğin millet) yaratmak.
(Özkırımlı 1999: 137)
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Gellner'e22 göreyse milliyetçilik, 'siyasi ve millî birimin birbiriyle uyumlu olması
gerektiğini savunan ilkedir' ve modern çağa özgü bir olgudur. İnsanlık tarihinin büyük bir
bölümünde siyasi örgütlenmeler milliyetçi ilkelere göre düzenlenmemiştir. “Ne şehir
devletlerinde, ne feodal yapılarda, ne de imparatorluklarda milliyetçiliğin izlerine
rastlanır. Modern çağdan önce, yönetenlerin milliyeti yönetilenleri ilgilendirmez.
Çoğunlukla önemli olan ne ölçüde âdil, merhametli ve dürüst olduklarıdır. Kısacası
milliyetçilik yalnız modern dünyada 'sosyolojik bir gereklilik' hâline gelir. Bir milliyetçilik
kuramının temel hedefi de bunun neden böyle olduğunu açıklamak olmalıdır” (Özkırımlı
1999: 151).
Milliyetçi amaçlar doğrultusunda, yeni oluşturulan kurumlar aracılığıyla icat edilen
milletler, bu sebeple yenidir ve modern zamanın ürünüdür. Milliyetçilik tartışmalarının
ana eksenini oluşturan ve ‘ilkçi yaklaşıma’ göre milletlerin, milliyetçiliği yarattığı savı
modernistlerce kabul görmemiş ve tam aksi görüş belirtildiği üzere milliyetçilik ideolojisi
milletleri yaratmıştır.
Milliyetçi ideoloji perspektifinin üçüncü yorumunu yapan etno-sembolcüler, hem ilkçi
ideologları hem de modernistleri milletin ve milliyetçiliğin tarihine bakışları noktasında
eleştirirler. Etno- sembolcülerin iki önemli ismi olan Benedict Anderson ve Anthony
Smith, milletlerin, ilkçiler gibi insanlığın ilk oluşumundan bu yana var oldukları fikrini
kabul etmese de modernistler gibi de icat edilmiş oldukları kanısında da değildirler.
Onlara göre milletler, muhakkak bir tarihi geçmişe uzanan bir etnik halkın devamlarıdır;
lakin modern zamanda farkındalıkları ortaya çıkmıştır. Bu anlamda Anderson, milleti,
‘hayal edilmiş, sınırlı ve egemen‘ olarak nitelemektedir. Ona göre, üyelerini tanımayan
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Gellner, sosyoloji biliminin kurucuları sayılan Weber ve Durkheim'dan miras kalan bir geleneğin izini
sürer. Bu geleneğin en önemli özelliği insanlığın gelişimini evrelere ayırmasıdır. Gellner modelini
şekillendirirken gerçekçi bulmadığı dört millîyetçilik kuramının reddinden hareket eder. Bunlardan ilki
milletleri doğal, kendi kendini doğuran yapılar olarak kabul eden millîyetçi kuramdır. İkincisi, Gellner'in
aynı akademik ortamı paylaşmaktan gurur duyduğunu söylediği Elie Kedourie'nin kuramıdır. Hatırlanacağı
gibi Kedourie millîyetçiliği düşünce akımlarıyla açıklar. Üçüncüsü, Marksistlerin 'Yanlış Adres Kuramı'dır.
Bu kurama göre sınıfların kurtuluş/özgürlük reçetesini içeren mesaj, İlâhi bir posta hatası sonucu 'milletlere'
iletilmiştir. Gellner'in reddettiği son millîyetçilik kuramıysa Karanlık Tanrılar Kuramıdır. Bu kuram
millîyetçiliğin insanların içindeki içgüdüsel, akıl ve mantık dışı, karanlık tutkuların bir yansıması olduğunu
iddia eder.

46

halk hayal edilmiştir ve egemenliği diğer milletlerinin sınırlarına kadar gidebilir. Aynı
zamanda yönetim gücünü kendi elinde bulundurduğu için de egemendir.23
“Milletlerin hayal edilmiş olmasında şaşılacak bir şey yoktur. Önemli olan hayal
edilmişlikle sahteliğin birbirine karıştırılmamasıdır. Anderson bu noktada Gellner'i
eleştirir: Milliyetçiliğin sahte biçimlere büründüğünü gösterme endişesi içinde olan
Gellner, 'icat edilmişliği' 'hayal etme' ve 'yaratma'yla değil, 'uydurma' ve 'sahtelik'le
özdeşleştirir. Böylelikle gerçeklik açısından milletlerle karşılaştırılabilecek ve bu
karşılaştırmadan avantajlı çıkabilecek toplulukların var olduğunu ima etmiş olur.
Oysa herkesin birbirini tanıdığı, yüz yüze gelme olasılığının yüksek olduğu küçük
köyler, eski dönemlere ait yerleşim birimleri dışındaki (belki onlar bile) tüm
topluluklar hayal edilmiştir. Topluluklar sahte ya da gerçek oluşlarıyla değil, hayal
edilme tarzlarına göre ayırt edilmelidir” (Özkırımlı 1999: 168-169).

Etno sembolcü olan bir diğer isim Anthony Smith’dir. Ona göre de milletlerin şifreleri,
mitlerinde, destanlarında, tarihsel anılarında ve sembollerinde kendini gösterir. Bu
bağlamda günümüzdeki milletlerin birçoğu, geçmiş etniklerinin devamıdır. Kültürel
geçmiş, millî birliği sağlamanın, milleti yaşatmanın ve meşru kılmanın olmazsa olmaz
koşuludur. Smith’in (2014:175) deyimiyle, millet oluşturma süreci, bir ‘icat’tan çok etnik
çekirdeği “yeniden kurmak” ve bu çekirdeğin kültürünü modern bir devletin gerekleriyle
ve azınlık durumundaki toplulukların özlemleriyle bütünleştirmektir.

2.2.1.3. Milliyetçilik

-

Millî

Kimlik

Çerçevesinde

Osmanlıcılık,

İslâmcılık ve Türkçülük
Milliyet ve millîlik kavramından birçok yeni terimler türetilmiştir. Bu bağlamda ortaya
çıkan ‘millî kimlik24’ kavramı da ciddi bir araştırma konusu olmuştur. 19. yüzyılın son
23

Antropolojik bir ruhla, ulus hakkında şu tanımı öneriyorum: Ulus hayal edilmiş̧ bir siyasal topluluktur;
kendisine aynı zamanda hem egemenlik hem de sınırlılık içkin olacak şekilde hayal edilmiş bir cemaattir.
Ulus sınırlı olarak hayal edilir, çünkü belki de bir milyar insanı kapsayan en büyüğünün bile, ötesinde başka
uluslara mensup insanların yaşadığı, esnek de olsa sonlu sınırları vardır. Ulus egemen olarak hayal edilir,
çünkü kavram, Aydınların ve Devrim'in, ilahi olarak buyrulmuş̧ hiyerarşik hanedanlık mülklerinin
meşruiyetini aşındırmakta olduğu bir çağda doğmuştu. Uluslar evrensel dinlerin en sofu taraftarlarının bile
bu dinlerin canlı çoğulluğu ile karşılaşmaktan ve her iman öğretisinin taşıdığı ontolojik iddialar ile ülkesel
kapsamı arasındaki allomorfizm'le yüz yüze kalmaktan kaçamadığı bir çağda rüştlerine ermişlerdir. Bu
yüzden, Tanrı’ya tabi olacaklarsa bile bu tabiiyetin doğrudan Tanrı'ya olduğu bir özgürlüğün rüyasını
görürler. Bu özgürlüğün amblemi ve mihenk taşı egemen devlettir. Son olarak ulus, bir topluluk, bir cemaat
olarak hayal edilir, çünkü her ulusta fiilen geçerli olan eşitsizlik ve sömürü ilişkileri ne olursa olsun, ulus
daima derin ve yatay bir yoldaşlık olarak tasarlanır. (Anderson 2011: 20-22)
“[B]ilgi bombardımanına tutulduğumuz bu dünyada neyi unutursak unutalım, millî kimliğimizi
unutmayız. (...) Gelecekteki tehlikelere karşı hazırlığımız, gerektiğinde başvurulabilecek bir saldırgan enerji
24
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çeyreğine girerken, dünyada “ulus-devlet” dediğimiz yeni toplumsal örgütlenmelerin
sayısı da artmıştı. “Uzakdoğu’da Japonya varsa, Latin Amerika’da bunların sayısı on beşi
bulmuştu; Almanya ve İtalya’dan önce Yunanistan ulus-devlet aşamasına geçmişti.
Henüz olmayanlar arasında Avusturya’da Macarların, Çeklerin, Osmanlı’da Bulgarların,
Ermenilerin, Rusya’da Ukrayna’nın, Finlerin baskısı yoğun bir şekilde hissediliyordu.
Bütün bu “ulusal” devrimlerin eli kulağındaydı”25 (Belge 2009: 11).
Osmanlı devleti için de 19. yüzyıl26, ulus ve ulusçuluk kavramlarının ortaya çıktığı
modernleşme döneminin başlangıcıdır. Daha önceki yüzyıllarda, Osmanlı tebaası için
“Osmanlılık” meçhul bir kavram gibidir. Malûmdur ki; Müslüman devletlerin adları
hanedanın adını taşıyor. Osmanlı, Selçuklu, Fatımî, Büveyhî, Abbasî, Emevî vs gibi...
Bunların en uzun ömürlüsü Osmanlı ise modern yüzyıllara taşıp Batı ile ve onun ulusdevleti ve ulusçu devrimleriyle karşılaşmıştır. Bu yüzden ister istemez o dünyaya ait
kavramları çevirecek; ‘Osmanlı’yı millet ve halk ismi yapacaktır” (Ortaylı 1999: 77).
Osmanlı modernleşmesinde millî kimlik arayışına giren aydınlar, ‘Osmanlılık’ fikrini
sorgulamakta,

etrafında

bütünleşip

bütünleşemeyeceği

konusunda

tereddütler

yaşamaktaydı. Osmanlı Devleti içinde, Türklerin bu gibi arayışlara girmeleri gecikmişti,
ama sonunda o aşamaya gelinmişti. “İlk arayışlarda tespit edilecek “öz”, Osmanlılık’tı27.
deposundan oluşmaz: Bir okuma ve seyretme, anlama ve sorgulamadan kabul etme biçiminden kaynaklanır.
Bu, bizi sürekli evimizde, vatanın sınırları içinde rahatlamaya çağıran bir yaşam biçimidir. Hiç durmadan
yenilenen ve içerdiği patlama potansiyeli zararsız gözüken bu yaşam biçiminin adı millî kimliktir”
(Özkırımlı 1999: 234).
25
Örneğin Yunanistan’da aydınlar ve devlet yeni ülkenin tarihini Homeros’tan başlatabilmek için o çağın
Yunancasını esas aldılar. “Katharavusa” kelimesinin anlamı, bizim zihnimizde de bazı çağrışımlar
yaratacak şekilde, “arı dil” demektir. “Arı dil” çabaları, Macaristan’da ve Almanya’da da etkili oldu.
Ukrayna edebiyatı ile birlikte Ukrayna’nın kendisini de yaratmakta büyük payı olan Şevçenko hem
folklora, hem de tarihe son derece düşkündü. Bu edebiyat için gerekli dili (epey karma bir dil) herkesten
önce o yarattı. Finlandiya’da Lönnrot Kalevala’yı ortaya çıkarmıştı. Kalevala’nın kahramanı Vainamoinen
bildiğimiz klasik epiklerdeki gibi savaşçı bir kahramandan çok karşılaştığı zorluklardan büyüyle kurtulan
bir şamandır. Ama Lönnrot topladığı şiirleri bir epik biçiminde bir araya getirdi; Vainamoinen’i de bu çeşit
edebiyatın beklentilerine daha iyi uydurdu. Rusya’da edebiyatçıların yanı sıra besteciler de tarihi tarayarak
Rus milletine uygun bir başlangıç biçimi arıyorlardı. Kimi Boris Godunov üstüne opera, kimi Poltova
Savaşı üstüne senfonik şiir yazıyordu. Rus Beşleri, Rus karakterini kaybetmemek için, konservatuvarda
öğrenim görmeyi de reddetmişlerdir. Onlar gibi, Liszt Macar, Chopin Leh musikisinin köklerine inmeye
çalışacaktır. Wagner’se, folklorik olmayan bir musikiyle Alman geleneksel epiklerini canlandıracaktır.
(Belge 2009: 12)
26
“19. yüzyılda Osmanlı bir uyrukluk, bir kimlik haline dönüştü: bu bir modernleşme belirtisiydi.
Avrupa'nın uluslaşma ve yurttaşlaşma sürecinin izlenmeye başlanması demekti. Bu anlamda 19. yüzyıl
Osmanlılığı Şarktaki modern uluslaşmayı ifade eden bir kavram ve müessesedir” (Ortaylı 1999: 78).
27
Türkiye, Osmanlı yönetiminin son yetmiş yılında bütün tebaa için eşitlik ve yurttaşlık tesisi yoluyla
“Osmanlıcılığa ve kimsenin yurttaşlığını yok etmeden imparatorluğun İslâmî sakinlerinin refahına çalışan
Abdülhamid döneminde “lslâmcılık”a başvuru da dâhil, imparatorluğun temelini ıslaha (Tanzimat) yönelik
başarılı girişimlere tanık olunmuştur. Ancak bir grup aristokratik İslâmî seçkinin modernleştirme çabaları
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Örneğin Namık Kemal’in bir Osmanlı tarihi yazmaya kalkışmasının gerekçesi budur:
Osmanlıların Kuruluş Dönemi’nin fütuhat ruhunu ve enerjisini diriltmeye çalışmıştır”
(Belge 2009: 13). Ancak İttihat ve Terakki dönemi aydınları, ‘Osmanlılık’ fikrinde birlik
sağlayamamış; Osmanlı Devleti’nden ayrılan ‘Sırp, Yunan, Bulgar ve Arap’ milletlerinin
ardından ana yurtta kalan ve toplumun ekseri kütlesini oluşturan ‘Türk’ milleti üzerine
yoğunlaşmak istemişlerdir. Özellikle başında Ziya Gökalp ve Yusuf Akçura’nın geldiği
Jön Türkler olarak bilinen aydın gurup İttihat ve Terakki partisi hâkimiyetindeki dönemde
Türk kimliği üzerine yayımlar üretmekte ve milletleşme üzerinde makaleler
yayımlamaktaydı.
“Nitekim Ahmet Ağaoğlu, Türk Yurdu Dergisi’nde “marifet-i kavmîye” veya millî
kimlikten Osmanlının bilgisiz olduğunu, “Türklerin Türk olmaktan doğan millî
gururunu yeniden kazanmalarını” istiyordu. Gökalp de, “Türkleşmek İslâmlaşmak,
Muasırlaşmak” adlı yazı dizisini Balkan Savaşındaki ağır yenilgiden sonra kaleme
alıyordu. Marifet-i kavmîye veya tevhid-i anasır gibi deyimlerle millî devlet
kimliğinin belirlenmesi “vaki milletten” (nation-fait) yani çok milletli bir
imparatorluktan “iradî millete” (nation de volonté) geçişi ortaya koyuyordu.
Böylece, Osmanlılaştırma yolu ile “Osmanlı milleti” yaratmayı hedefleyen Tanzimat
düşüncesine karşı, Gökalp, Türk kimliğini oluşturmak suretiyle Batılılaşmayı
hedefliyordu” (Türkdoğan 2002: 268).

Ortaylı’ya göre (1999: 81), Türklük, imparatorluk var oldukça doğumu zaruret nedeniyle
ve ihtiyatla geciktirilmiş bir kimliktir. Yıkım anında ise derhal patlamıştır. Kozmopolit
bir “Osmanlı” eliti vardır; yeni dünyanın şartlarında derhal “Türk” olmuşlardır.
Müslümanlığıyla yetinen bir halk vardır; 1293 Harbi ve Balkan Harbi’nin faciaları ve
Birinci Büyük Savaşı’nın ateşinde onlar da zamanla “Türk” kimliğinin gerekli olduğunu
anlamıştır.
Rusya ve Selanik, ‘Türk’ kimliği üzerine yoğunlaşan aydınların bizzat Kırım ve
Selanik’te çeşitli yayımlarla halka ulaşmak için yazılan makalelerin ve dolayısıyla
gazetelerin membaı olarak bilinmektedir. Akçura’nın yazdığı ‘Üç Tarz-ı Siyaset adlı eser,
Türkçülüğü, elde kalan son fırsat olarak sunmuş ve Osmanlılık ve İslâmcılığın, Osmanlı
Devleti’ne yaşattığı olumsuzlukları anlatmıştır. Selanik’te Ömer Seyfeddin’in çabalarıyla
çıkan Genç Kalemler ve İstanbul’da yayımlanan Türk Yurdu dergisi, fikirlerin işlendiği
imparatorluğun önce Hıristiyan sonra da Müslüman kesimlerinin başkaldırısı karşısında başarısızlıkla
sonuçlandı. Bu noktada entelektüel kesimler arasında yeni bir Pantürkist ideoloji doğdu ve bu ideoloji,
Araplar da dâhil, imparatorluğun Türki olmayan kesimlerinin yabancılaşmasını hızlandıran 1908
darbesinden (coup d’etat) sonra bazı profesyoneller ve asker tarafından devralındı” (Smith 2014: 163).
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ve yayıldığı kaynaklar olarak görülmelidir. İstanbul'da ‘Türk Derneği’, ‘Türk Yurdu’ ve
‘Türk Ocağı’ adlı müesseseler Türkçülük fikrinin şekillenmesine çalışılırken, Selanik'te
‘Îttihad ve Terâkki’ Merkez Heyeti üyelerinden kendine ‘Gökalp’ unvanını veren Ziya
Bey’in telkin ve ilhamlarıyla merkezde bir Türkçülük cereyanı başlamış olduğu gibi, o
sıralarda Selânik'te çıkmakta olan ‘Genç Kalemler’ mecmuası da ‘Gökalp’ in tesiri ile
lisanda Türkçülük yapmaya teşebbüs etmiştir.28 “Türk gençliğinin ruhuna tesir ile
ocakların hayatında şekillenmesine Hamdullah Bey çalışırken Türk milliyetçiliği fikrinin
fikriyat sahasında tanzimine, sistem hâline getirilmesine Türk Ocağı’ndaki konferans ve
sohbetleriyle,

‘Türk

Yurdu’ndaki

makaleleriyle

bilhassa

Gökalp

Ziya

Bey

uğraşmaktadır” (Akçura, 1981: 200-203). Yayımladıkları makalelerin temaları ‘Türk’ün
özgürlüğe kavuşması gerektiği, bu kurtuluşun dilde başlayacağı, Arap harflerinden ve
Arap diline ait kalıpların dilde zorluklara yol açtığı ve millî bir dilin -sade dilkullanılması gerektiğine inanç, Osmanlı Hükûmeti’nin çeşitli tahakkümlerin altında
kaldığı ve toplumsal kurtuluş için verilmesi gereken fiziki ve psikolojik mücadele
üzerinedir. Özellikle Türk Ocakları29, bu fikirlerin yayılması noktasında konferans
merkezi olarak işlev görmüştür. Yusuf Akçura, Türk Ocağı’ndaki bir konferansında
kurtuluş mücadelesini yürüten ve mücadelenin odak noktasına ‘Türk ulusalcılığını’ koyan
Mustafa Kemal Paşa için şu düşünceleri paylaşmıştır:
“Türkçülük fikri, yarım asır evvel nihâyet bir kaç kişinin dimağ ve kalplerinde
düşünceler, duygular ve emeller uyandıran, ara sıra dil ve kelimelerinden müphem
ve çekingen bir surette çıkan bir nazariyeden ibaretti. Bu nazariye, o zamanlar
muhite o kadar alışılmamış idi ki taraftarı olanlar, onu pek açık söyleyip yazmaktan
çekiniyorlardı. Hâlbuki Türkçülük fikri bugün tahakkuk etmiştir, vakalar hâlinde
tecelli ediyor. Böyle büyük fikirleri tahakkuk ettirenlere, beşeriyet, dâhi ve

“Millîyetçilik ideolojilerinin, millet kültürüyle vaftiz edilmeleri gerekir: Milletin tarihinin yeniden keşfi,
milletin anadilinin dilbilim ve sözlükbilim gibi disiplinler aracılığıyla yeniden canlandırılması, özellikle
drama ve şiir olmak üzere edebiyatın yeşertilmesi ve yerel dans ve halk şarkıları dâhil olmak üzere
müziğinin yanı sıra yerel sanatlarının ve zanaatlarının eski konumuna getirilmesi. Bu, millîyetçi
hareketlerle birleştirilen, sık yinelenen kültürel ve edebi yeniden doğuşları ve millîyetçiliğin başlatabildiği
kültürel etkinliklerin zengin çeşitliliğini açıklamaktadır. Bir millîyetçi hareket, genellikle bir protesto
mitingiyle, bir bildiriyle ya da silahlı bir direnişle değil, ama -Miroslav Hroch’un Doğu Avrupa
millîyetçiliklerinin doğuşu ve yayılışının zorunlu ilk evresi olarak çözümlediği türden bir etkinliğin- edebi
çevrelerin, tarihsel araştırmanın, müzik festivallerinin ve kültür dergilerinin ortaya çıkışıyla başlar.” (Smith
2013: 17; Argyle 1969; Hroch 1985).
29
“Anadolu'da Mustafa Kemâl Paşa’nın başkanlığı altında başlayan Türk millî hareketi, millî bir Türk
devleti kurulmasını hedef alıyordu. Türk Ocakları, gayet tabiî ve mantıkî olarak, bu harekete ve iştirak
ettiler. İstanbul’da yapılan millî mitinglere öncü oldular; Batı Anadolu'daki müdafaa teşkilatlarıyla
münasebetlerde bulundular ve millî hareketin başı Mustafa Kemâl Paşa’ya bağlılık ve itaatlerini arz ettiler”
(Akçura 1981: 208).
28
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kahraman der. Türk âleminde Türk idealini tahakkuk ettiren dâhi ve kahraman,
Türkiye devletinin banisi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhur reisi Gazi Mustafa
Kemâl Hazretleridir” (Akçura 1981: 209).

Sonuç olarak; on sekizinci yüzyılda ortaya çıkan Fransız İhtilali, ‘milliyet ve
milliyetçilik’ fikrini öne çıkarmış ve bu bağlamda ‘vatandaşlık’ gibi kurumsal bir kimlik
üretmiştir. Sınırları belli ve millî olan vatandaşlık kavramıyla birlikte millî kimlik, ortak
vatan, millî bilinç gibi kavramlar türemiştir. Osmanlı Devleti’nin ‘Osmanlılık’ fikrinde
geç kalması ve milletler birliğinden ziyade her bir milletin ayrı ve bağımsız olması fikri,
dönemin aydınlarını, imparatorluk mirası olarak bakiyesinde kalan Türklerin vatandaşlığı
etrafında birleştirmiş ve bu eksende yeni bir geçmiş öyküsü oluşturma çabası ortaya
konmuştur30. Yeni bir milat için yeni simgeler, yeni törenler, yeni kahramanlar, yeni
kuruluş günleri ve çoğaltılabilecek birçok yeni simgesel önemi haiz öğeler, Türk Ocakları
etrafında kümelenmiş Ziya Gökalp, Yusuf Akçura, Hamdullah Bey gibi dönemin
aydınlarınca ön plana çıkarılmıştır. Siyasal ve kültürel ‘kurtuluş ümidini’ Mustafa Kemal
Paşa’da gören aydınlar ve Osmanlı Devleti’nin son meclisinde bulunan askerler ve
bürokratlar, Osmanlı Devleti’nin yönetim kademesindeki infiallerin neticesinde Mustafa
Kemal Paşa’nın liderliğine onay vermişlerdir.

2.2.2. 23

Nisan

1920

TBMM’nin

Açılışı,

Hâkimiyet-i

Millîye

Bayramının Îlânı ve Bu Bağlamda İcra Edilen Törensel
Faaliyetler
2.2.2.1. 23 Nisan 1920 TBMM’nin Açılmasına Giden Süreç
Mustafa Kemal Paşa, 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir’in işgal edilmesinin ardından,
kurtuluş mücadelesinin başlaması gerektiği kanısına varmasıyla, 19 Mayıs 1919 tarihinde

30

Millîyetçilik, devletin ve bir kültürel-politik grup olarak Türklerin bekası için yegâne siyasi çözüm ve
yeni bir politik birim olan millet için bilim ve ilerlemenin tek yolu olarak görüldü. Yusuf Akçura’nın
1904’te klasik Üç Tarz-ı Siyasetinde vurguladığı gibi Panislamizm ve Osmanlıcılık zaten başarılı
olamamıştı. Millîyetçilik yalnızca devletin bekası için değil modernleşme için de tek mantıki seçenekti.
Gazete ve telgrafın kullanılmasıyla başlayan modern iletişim süreci modern edebiyatın da doğmasına yol
açtı. Dolayısıyla, edebi eserler yalnızca yeni fikirlerin yayılması için bir yol olmakla kalmadı, aynı zamanda
millîyetçiliğin gelişmesine yeni bir hız kattı. Çoğunluğun anlayacağı bir dile duyulan gereksinim anadil
Türkçeye, millî Türk tarihinin ve millî kültürün araştırılmasına yönelik ilgi yarattı. Daha ayrıntılı bilgi için
bkz: Karpat 2006: 67.
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Samsun’a çıkmıştır. Erzurum, Sivas, Amasya gibi bölgelerde geniş katılımlı istişarelerin
ve kongrelerin ardından 7 Ekim 1919 tarihinde, istişarelerde alınan kararlara binaen,
Mebusan Meclisi için milletvekili seçimi yapılacağını duyurmuştur. Mustafa Kemal Paşa,
her ne kadar meclisi Ankara’da toplama isteği içerisinde olsa da İstanbul hükûmetinin ve
dolayısıyla Padişah’ın bu duruma müsaade etmeyeceği söylendiğinden meclisi
İstanbul’da toplamaya karar vermiştir. Mebusan Meclisi, 12 Ocak 1920 tarihinde
toplanmış ve 28 Ocak 1920 tarihinde ‘Misakı Millî31’ beyannamesini kabul etmiştir. Bu
karara karşı İtilaf Devletleri’nin İstanbul’u işgal etmesiyle Mustafa Kemal Paşa, meclisin
Ankara’da toplanmasına karar vermiş ve hemen açılmasını istemiştir. Bu inançla işgalin
hemen ertesi günü 17 Mart'ta kaleme aldığı bir metni telgrafla makine başında
Komutanlara tebliğ etmiş ve görüşlerini almıştır (Çokay 1994: 26).32

“Birinci Madde - Osmanlı Devletinin yalnız Arap çoğunluğunun oturduğu 30 Ekim 1918 tarihli Ateşkes
Anlaşması’nın yürürlüğe girdiği anda hasım orduların işgali altında kalan kısımlarının geleceği, bu bölge
halkının özgür oyları ile belirlenmesi gerektiğinden bu Anlaşma’nın saptadığı çizginin içinde ve dışında
din, ırk ve isteklerin birlik ve birebirlerine karşılıklı saygı ve fedakârlıkla dolu ve sosyal durumları ile çevre
koşullarına uyum gösteren Osmanlı İslam çoğunluğun yerleşik bulunduğu kısımların tamamı gerçekten ve
hükmen hiçbir nedenle ayrılık kabul etmez bir bütündür.
İkinci Madde - Halkı, ilk serbest kaldıkları zamanda yapılan genel oylama ile Anavatana katılmış̧ olan
Evliye i Selâse (Batum, Kars, Ardahan) için tekrar halk oylamasına başvurulmasını kabul ederiz.
Üçüncü Madde - Trakya barışına bırakılan Batı Trakya'nın hukukî durumunun saptanması da, halkının tam
bir özgürlükle belirtecekleri oylara göre gerçekleşmelidir.
Dördüncü Madde - İslam Hilâfetinin karargâhı, Osmanlı yüce saltanatının başkenti ve Hükûmetinin
merkezi İstanbul şehri ile Marmara Denizi'nin güvenliği her türlü bozukluğa karşı korunmalıdır. Bu ilke
saklı kalmak koşulu ile Akdeniz ve Karadeniz boğazlarının ticaret ve dünya trafiğine açılması hakkında
bizimle diğer tüm ilgili devletlerin birlikte verecekleri karar geçerlidir.
Beşinci Madde - İtilaf (Anlaşma) devletleri ile hasımları ve bazı ortakları arasında kararlaştırılacak anlaşma
dairesinde azınlıkların hakları, komşu memleketlerdeki Müslüman halkın da aynı haklardan
yararlandırılacakları inancı içinde tarafımızdan sağlanacaktır.
Altıncı Madde - Millî ve ekonomik gelişmemizi sağlamak ve daha çağdaş̧ ve düzenli bir yönetim ile devlet
işlerini başarıya ulaştırmak için bizim de, gelişmemiz nedenlerinin sağlanmasında bağımsız ve özgür
olmamız yaşam ve geleceğimizin temelidir. Bu nedenle siyasî, adlî, malî vesair gelişmemizi engelleyecek
kayıtlara karşıyız. Tahakkuk edecek borçlarımızı ödeme koşulları da bu ilkelere aykırı olmayacaktır”
(Çokay 1994: 32).
32
1. Meclisi Müessisan Ankara'da içtima edecektir.
2. Meclisi Müessisan azaları cesareti medeniye, kabiliyeti fikrîye, salabeti diniye ve millîye gibi evsafı haiz
olmakla beraber yirmi beş̧ yaşından ekal olmamak ve sui şöhret esbabından bulunmamak meşruttur.
3. Meclisi Müessisanın intihabında livalar esas ittihaz edilecektir.
4. Anasırı gayri Müslime intihabatta iştirak ettirilmeyecektir.
5. Her livadan beş aza intihap olunacaktır.
6. Meclisi Müessisanın müstacelen içtimaındaki zaruret arayı Umumiye i Millîyeye doğrudan doğruya
müracaat suretiyle intihabatın icrasını mani olduğundan intihabat İdare ve Belediye Meclislerinde temerküz
eden arayı millîyeye istinat ettirilmek tariki tercih edilir. Binaenaleyh in tihabat her liva idare ve belediye
meclisleriyle Müdafaa-i Hukuk Heyeti merkeziyeleri tarafından aynı günde ve aynı celsede icra edilecektir.
7. Meclisi Müessisan azalığma her fırka, zümre, cemiyet tarafından namzet gösterilmesi caiz olduğu gibi
her ferdin bu mücahede-i mukaddeseye fiilen iştiraki için müstakilen namzetliğini istediği mahalde ilana
hakkı vardır.
31
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Mustafa Kemal Paşa’nın yaptığı çağrı millet nezdinde karşılık bulmuş ve her ilden vekil
adayları Ankara’ya gelmişlerdir. Ankara’da meclis binası olarak da İttihat ve Terakki
Fırkasınca yaptırılmış olan kulüp merkezi ve mektep olarak tasarlanmış ancak inşaatı
bitmemiş olan bina seçilmiştir33. Binanın duvarının ve çatısının bir kısmının olmadığını
gören bölge halkı evlerinin çatılarından kiremitleri sökmüş bu binanın yapımı için
getirmiş ve açılışa hazırlamışlardır. Heyet-i Temsiliye adına Mustafa Kemal Paşa tüm
askeri ve idari makamlara telgraf gönderip günün programı hakkında bilgi vermiştir.34

8. İntihabata her mahallin en büyük Mülkiye memuru riyaset edecek ve selameti intihaptan mesul olacaktır.
9. İntihap reyi hafi ve ekseriyeti mutlaka ile icra ve tasnifi ara Meclisin içlerinden intihap edeceği iki zat
tarafından ve fakat huzuru Mecliste ifa edilecektir.
10. İntihap neticesinde umum azanın imza ve bizzat mühürlerini muhtevi üç nüsha mazbata tanzim
olunacak, bir nüshası mecliste alıkonularak diğer iki nüshasının biri intihap olunan zata tevdi ve diğeri
Meclisi Müessisana irsal olunacaktır.
11. Meclisi Müessisan azaları Melisce aralarında vaz edecekleri usul ve nizama tevfikan muhassasat
alacaktır. Ancak azimet harcırahları intihap meclislerinin masarifi zaruriye hesabıyla takdir edeceği miktar
üzerinden mahalleri mal sandıklarınca ayrıca bir hesabı mahsus açılarak tesviye olunacaktır.
12. İntihabat işbu telgrafnamenin vusulünden itibaren nihayet beş̧ gün zarfında ikmal olunarak azalar tahrik
ve netice, isimleriyle iş'ar edilecektir." (Çokay 1994: 26)
33
Meclisin toplanma yeri olarak hazırlanmasına karar verildiği sırada binanın bir odasında Fransız işgal
müfrezesinin komutanı oturmakta ve giriş̧ kapısının önünde de Fransız bayrağı çekili bulunmaktadır. Önce
Fransız subayı binadan çıkarılmış̧, çatıya kiremitler döşenmiş̧, okullardan sıralar getirilerek toplantı
salonunda oturulacak yerler düzenlenmiş, kürsü yaptırılmıştır. (Çokay 1994: 41)
34
1. Nisanın 23 üncü günü, cuma namazını müteakip Ankara'da Büyük Millet Meclisi açılacaktır.
2. Vatanın istiklâli, makamı muallayı Hilafet ve Saltanatın kurtarılması gibi en büyük ve hayatî görevleri
yapacak olan Büyük Millet Meclisinin açılış günü Cumaya rastlamaktadır; o günün kutuluğundan
faydalanılacak ve açılısından önce bütün mebuslar ile Hacı Bayram Veli Camii şerifinde cuma namazı
kılınarak, okunacak salat ve kuranın nurundan feyiz alınacaktır.
Namaz kılındıktan sonra Peygamberimizin sakalı ve sancağı el üstünde olduğu halde özel daireye
gidilecektir. Özel daireye kadar Kolordu Komutanı askerî birliklerle özel tertipler aldıracaktır.
3. O günün kutsallığını teyit için, bugünden başlayarak, valilikte, Vali Beyefendi hazretlerinin -Yahya
Galip'in- tertibi ile hatim indirilecek ve Buhari i şerif okunmaya başlanacak, hatmi şerifin son kısımları,
teberrüken cuma namazından sonra özel daire önünde bütünlenecektir.
4. Kutsal vatanımızın her kösesine aynı suretle bugünden başlanarak Buhari ve hatmi şerif okutularak cuma
günü ezandan önce minarelerden salavatı şerife verilecek ve hutbede Hilâfetpenah Padişahımız Efendimiz
Hazretlerinin namı -ı hümayunu söylenirken, Zatı Şevketsimatı Padişahilerinin ve memaliki şahaneleri ile
bütün tebaayı mülükânelerinin bir an önce kurtuluşu ve saadete nail olmaları için dua edilecektir.
Cuma namazı kılındıktan soma, hatim duası yapılarak, Makam ı Muallayı Hilâfet ve Saltanatın ve bütün
yurt parçalarının kurtarılması uğrundaki millî mesainin önem ve kutsallığı ve milletin her ferdinin, kendi
vekillerinden mürekkep olan Büyük Millet Meclisinin vereceği vatan görevlerinin yerme getirilmesi
hakkında konuşmalar yapılacak ve sonunda, Halife ve Padişahımızm din ve devletimizin, vatan ve
milletimizin kurtuluşu, saadeti ve istiklali için dua edilecektir.
Bu dinî ve vatanî törem müteakip, camilerden çıkıldıktan sonra bütün memlekette hükûmet konaklarına
gelinerek, Meclisin açılmasından dolayı resmî kutlama yapılacaktır. Her tarafta cuma namazından önce
münasip surette mevlidi şerif okunacaktır.
5. Ulu Tanrıdan tam başarı dileriz (Çokay 1994: 41).
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2.2.2.2. 23 Nisan 1920 Tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin
Açılışı
Mustafa Kemal’in hazırlattığı programa binaen Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cuma
günü namaz çıkışı toplanmıştır.35 Başkanlık kürsüsüne çıkıp konuşma yapması için
içlerinde en yaşlı üye olarak bulunan Sinop milletvekili Şerif Bey, açılış konuşmasını
yapmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 23 Nisan 1920 Cuma günü, saat 13.45'te
toplanmıştır36. Hazır bulunan en yaşlı üye 1845 doğumlu Sinop Milletvekili Şerif Bey'dir.
Başkanlık kürsüsüne çıkar ve açılış̧ konuşmasını yapar. Hilafet makamının ve hükûmet
merkezinin bağımsızlığının ortadan kalktığını; bu durumu baş eğmenin, durumu kabul
etmek olacağını ve tam bağımsız yaşama azminde olan milletin, bu durumu kesinlikle
reddettiğini belirterek meclisi açmıştır. Meclisin açılışının ertesi günü konuşan Mustafa
Kemal Paşa, konuşmasını üç devreye ayırmıştır. Birincisi; Mütarekeden Erzurum
Kongresine kadar geçen zaman zarfındaki duruma dairdir; ikincisi; Erzurum
Kongresi’nden 16 Mart tarihine kadar yani İstanbul’un İtilaf Devletleri tarafından işgal
edildiği güne kadar, üçüncü safhası da 16 Marttan 24 Nisan’a kadar olan durumu anlatır.

“23 Nisan 1920 Cuma günü bütün Bayram Camii'nin önünde toplandılar. Camiin çift şerefesinden
müezzinler ezan okuyup salat verdiler. Namazdan sonra üç hoca Kur'an'dan sureler okudu. Dua ve Buharii şerifin mecliste okunmasına karar verildi. Cemaat bir alay teşkil edip, önüne Hacı Bayram Veli'nin
Sancağını çektiler. Sancağın arkasında Sinop Mebusu (Hoca Abdullah Efendi) başının üzerine bir rahle
koyarak üzerine yeşil bir örtü örttü. Bu örtünün üzerine Sakal ı Şerif ile Kuran ı Kerim konuldu. Alay tekbir
getirerek Karaoğlan’a doğru yollandı.(..) Alay Ulus Meydanı’na doğru hareketle meclis önüne gelince
kapının önünde üç kurban kesilip, Bursa mebusu Fehmi Hoca tarafından dua edildi. Âminden sonra
Mustafa Kemal açılış kordonunu keserek içeri girdi. Mebuslar da içeri girdikten sonra Hacı Bayram Veli'nin
Sancağı kürsüye dikildi. Kur'an ve Sakal ı Şerif de de kürsünün üzerine konuldu. Bütün mebuslar her bir
ağızdan dua ettiler ve Buhari i Şerif okudular” (Karakaş 1999: 103).
36
“İçerideki başkaldırı ateşi Ankara kapılarına kadar dayanmıştı. Durumun ağırlığı, sorumluluğun
büyüklüğü ürkütücü bir özellikte idi. Bu durum karşısında şöyle düşündüm: Ortaya çıkan durum, hangi
düşünceye yol açarsa açsın, çekilmek iki şekilde açıklanabilirdi: Birincisi, tutulan yolda umutsuzluğa
düşmüş olmak; ikincisi, tutulan işin ağır sorumluluğuna dayanamamak. Bu gibi yanlış düşünceler hem
kutsal amaca zarar verir, hem de bu amaç etrafında toplanan güçleri dağıtırdı. Bunun üzerine,
arkadaşlarımın içtenliğine milletimin güçlü inançlarına ve düşmanlarımızın önce ve sonra güçsüzlüklerini
ilân etmeye zorlayacağı hakkındaki kesin inancıma ve Allah’ın yardımına dayanarak, eskisi gibi sonuna
kadar millî mücadelemizin bana yüklediği namus ve vicdanî görevi yerine getirmeye karar verdim. Ve artık
genel hareketi, kanuni olarak çevirmeye başlamak gününün daha fazla ertelenemeyeceğinden; 1920 senesi
Nisanının 23.günü Meclis’in açılmasına karar verildi. İşte 23 Nisan Cuma günü öğleden sonra yaklaşık saat
ikide Meclis binasının kapısından girerken, günlerden ve gecelerden beri bütün varlığımı meşgul eden fikir
ve duyguya dalmış bulunuyordum. İçeriye girip Meclis salonunu dolduran milletvekillerinin güven ve
sevgiyle bana baktıklarını gördüğüm zaman teşebbüsümüzün milletin isteğine, beklentisine uygunluğunu
bir kez daha anladım. Ve artık benimle ortak düşünce ve istekte milletin, düşünce ve isteğini tamamen
temsil eden bu kadar arkadaşlarla beraber çalışacağımdan dolayı büyük bir mutluluk duydum” (ATAM
2018: 1).
35

54

Samsun’dan başlayan mücadeleyi, meclisin açılışına kadar tüm teferruatı ile anlatmış ve
sonunda neden bir hükûmet kurma gereği duyduğunu tafsilatlı bir şekilde açıklamıştır.
Mustafa Kemal Paşa, “Mecliste mütekâsif irade i millîyeyi, bilfiil mukadderatı vatana
vazıülyed tanımak umde i esasiyedir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin fevkinde bir
kuvvet mevcut değildir.” diyerek, esasında 24 Nisan günü hem yeni kurulacak olan
Devletin yönetim şeklini; hem de İstanbul Hükûmeti’nin gücünü tanımadığını, ortaya
koymuştur.

2.2.2.3. 23 Nisan 1920 Tarihinin Millî Bayram Olarak İlan Edilmesi
23 Nisan 1920 tarihinin Millî Bayram ilan edilmesi, meclisin açılışından bir yıl sonra
olacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 23 Nisan 1921 tarihinde, yirmi dördüncü
içtiması birinci celsesinde, 23 Nisan tarihinin ıyd ı millî olarak kabul edilmesi için iki
teklif verildiğini, meclisin reis vekili olan Hüsnü Bey duyurmuş ve sebebini de şöyle
açıklamıştır:
“- Efendiler! Halkın, zalimane, ceberuta karşı galebesini tecelli ettiren ve şark tarih
siyasetinde mühim bir inkılap mesabesi olan meclis i aliniz, bugün sene i devriye
içtimaiyesini ekmel etmiş oluyor. Bu münasebetle 23 Nisanın ıyd ı millî olarak kabul
edilmesi yolunda rüfeka tarafından verilmiş iki takrir vardır. Şimdi okunacaktır. Ulvi
ve mübarek tarih i millîye mebdeyi olan 23 Nisan gününün ayad ı millîyeden
adındaki isabet ve zaruret, Heyet i Celilelerinin malumudur. Meclisin ikinci sene i
küşadının ilk günü olan bu yevmi millîyi, hatıra ı millette aleldevam yaşatmak için
atideki kanunun kabulü ve bugün başka hiçbir madde müzakere edilmeyerek
kabulünde herkesin müttefik bulunduğu bu esası encümenleri gitmesinden sarf ı
nazar olarak hemen bu celsede ve müteacilen kabulünü teklif ediyoruz” (Zabıt
ceridesi, 1921: 65).

23 Nisan tarihinin bayram ilan edilmesi için öne sürülen sebeplerin başında ‘zalim ve
zorba’ olan düşmanlara karşı galibiyetler kazanan ve şark tarihi için inkılapların başlangıç
kaynağını oluşturan meclisin ilk açıldığı gün olan 23 Nisanı, milletin hafızasında ilelebet
yaşatma isteğidir. Teklif maddeleri ise şöyledir:
“Madde 1- Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk yevmi küşadı olan 23 Nisan ayad- ı
millîyedendir.
Madde 2- Tarih, kabulünden muteber olan iş bu kanunun icrasına Büyük Millet Meclisi
memurdur” (Zabıt ceridesi, 1921: 65).
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Reis, maddelerin müteaciliyet kararıyla alınacağını ve bu kararın encümenlere gitmesini
istemediklerini, ittifak hâlinde kararın kanunlaşmasını istediklerini belirtikten sonra, söz
almak isteyenlere söz vereceğini söyler. İlk sözü, Konya Mebuslarından biri olan Vehbi
Efendi istemiştir. Millî gayenin başlangıç günü olan bugünün, millet için yüce bir gün
olacağını belirtmiş ve hakiki gayenin daha tamamlanmadığını, İzmir’in işgal altında
olduğunu, Bursa’nın ve İstanbul’un düşman kuvvetlerinden tamamen temizlenmediğini
söylemiştir. Bu gibi bayramların milletin kalbinden doğacağını, nümayişle bayram
yapılmayacağını; eğer milletin manevi kuvvetini yükseltmek isteniyorsa başka bir
seçenek sunar: “- Rica ederim içinizde bir tane Hristiyan yoktur. Ezan ı Muhammedi
okunuyor da katiyen mübalağa etmiyoruz. Eğer milletin kuvvetini tespit etmek, itikadını
yükseltmek istersek milleti ‘itikat’ noktasından yukarı kaldırmak çaresine bakalım”
(Zabıt ceridesi 1921: 65).
Her ne kadar onun başka bir şey olduğunu ifade eden mebuslar olsa da Vehbi Efendi
düşüncesini değiştirmez ve millî gayenin tamamlandığı gün milletin zaten bayram
yapacağını, “Böyle bir kanuna ne ihtiyaç vardır?” demiştir. Malatya Mebusu Feyzi Efendi
ise, mukaddes günleri takdir etmezsek bugünlerin kıymetinin kalmayacağını söyler;
ancak Vehbi Efendi’ye asıl tepkiyi gösteren kişi, Kırşehir Mebusu Yahya Galip Bey’dir.
Vehbi Efendinin hiçbir vakit doğru düşünmediğini hatta bu fikri millet taşısaydı, bu
meclisin toplanamayacağını belirtmiştir:
“Müsaadenizle söyleyeceğim. (gürültüler) Eğer sizin fikrinizi bu millet taşımış
olsaydı, bu meclis toplanmazdı. Bu öyle bir ıyd ı millî ki bunun üzerinde hiç bir
bayram tasvir edilemez hak el insaf düşünmeli. Bugün o gündür ki burada meclis i
aliyeniz teşkil etmişti. İşte millet felah ve saadet beratını o gün almıştır. İnşallah bu
ilanihaye devam edecek İzmir'i de alacağız onun için de bir gün yapacağız. Ne ziyan
vardır Hoca Efendi? Mahaza iyice düşünmek lazım gelir. Evet, millet bugün
mesuttur siz bir kanun yapıyorsunuz yapsanız da mesuttur yapmasanız da mesuttur
fakat yaparsanız ne olur Hoca Efendi Hazretleri bugün semadaki melekler bile tebcil
ediyor. Siz neden tebcil etmek istemiyorsunuz? İnsaf etmek lazım gelir. İnsaf insaf
Hoca Efendi müsaade et sizi buraya gönderenler İngilizlerdi. Siz buraya
kendiliğinizden gelmediniz (gürültüler)” ( Zabıt Ceridesi 1921: 66).

Yahya Galip Bey’in “Sizi buraya İngilizler gönderdi” sözü üzerine, Reis, sözünü geri
almasını söyler; ancak, Yahya Galip Bey bunun hakikat olduğunu İngilizler tarafından
özel bir tren ile gönderildiğini söyler. İzmit Mebusu Hüseyin Namık ve Bolu Mebusu
Tunalı Hilmi Bey de tanık olduklarını söylerler. Reis’in sözünü geri almasını tekrarlaması
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üzerine Yahya Galip Bey, Vehbi Efendi’nin millî meselenin içine ‘ahlak ı İslâmîyeyi’
soktuğunu ve bunu hep yaptığını söyler. Elbette İslâmî ahlakı herkesin istediğini ancak
konu ile ne alakası olduğunu sorar ve “temcit pilavı gibi her an bunu tekrarlamanın anlamı
olmadığını” belirtir. Bu sırada iktisat vekili Celal Bey, İzmir ağlarken, İstanbul dahi aynı
faciayı yaşarken İngilizlerin son makam olan hilafete taarruz ettiklerini, bütün İslâm
âleminin kalben bağlı olduğu payitahtın dahi işgal edildiğini, halkın istikbalden ümidini
kesmek üzere olduğunu; ancak halkın bir kısmının kalbinde bir ümit ışığı yandığını
söyler:
“Efendiler milletimizin bir kısmı istikbalden dahi ümidini kesmek üzere bulunuyorlardı;
fakat bir kısmının kalbinde şule i ümit ile bütün Âlem i İslâm’ın kurtulacağı ilelebet mesut
olacağı temenniyatı parlıyordu. (Alkışlar) Ve o gün dahi azmi ve kuvveti inkisara
uğramayanlara karşı büyük bir ümit ile rabt ı kalp edenler bütün âlem i beşeriyete karşı
bağırdılar. Bizim, esareti, suret i kat’iyede ret hakkımızdır dediler. (Alkışlar) Rica ederim
bütün İslâmlar için büyük bir gün değil mi? (Hay hay sesleri) O halde bugünün layık
olduğu mevki tebcil hakkında fazla söylemeyeceğim” (Zabıt Ceridesi 1921: 68).
Meclis, bu tartışmalar içerisindeyken Trabzon Mebusu Şükrü Bey söz alır ve Vehbi Bey’i
destekleyen bir konuşma yapar. Bugünün elbette bir kıymeti olduğunu ancak aynı gayeye
birlikte yürüyenlerin bayram yapabileceğini, milletin esaretten kurtulup İstanbul’a,
Edirne’ye, İzmir’e, Bursa’ya kavuştuğu zaman, ‘boynundaki esaret halkasını attığı an’
bayram ilan edileceğini, şu anda yapılacak bir bayram ilanının kendi kendilerini teselliden
başka bir işe yaramayacağını savunur. Daha yapılacak birçok iş varken orada hissiyat ile
uğraşmanın yanlış olduğunu; onun yerine bütçe ile uğraşılması gerektiğini söyler.
Şükrü Bey’in ardından söz alan Bursa Mebusu Muhittin Baha Bey, 22 Nisan ile 23 Nisan
arasındaki farkı düşünmenin bugünün millî bir kutlama günü olup olmadığına karar
vermek için iyi bir vesile olduğunu, 22 Nisan 1920 günü milletin başsız olduğunu,
dışarıdaki hükûmetlerin milleti kurtarmak için öne atılanlara asi dediğini ve halkın büyük
bir üzüntü içinde ağlayıp dertleştiğini söyler. 23 Nisanda milletin, vekillerini burada
gönderdiğini ve vekillerinin halkın duygularına tercüman olduğunu belirten uzun bir
konuşma yapar ve millî gayenin başarılacağına olan inancını anlatır:

57

“Neticemize vasıl olmadan neticemizin ne olacağını ne biliyoruz? Biliyoruz
efendiler, biliyoruz efendiler, neticemiz muzaffer olmaktır. Binaenaleyh ya muzaffer
olmaktır ya ölmektir. Fakat ölmeyeceğiz. Ölmeyeceğimizi ispat ettik ve daha da
edeceğiz. Yoktan ordular çıkardınız; tırnaklarıyla silahlar yapan ameleler vücuda
getirdiniz. Sanatkâr olmayan bu memlekette ve fabrikaları olmayan bu memlekette
fabrikalar varmış gibi eser-i fevkalade vücuda getiriniz. Yemin ettiniz. Efendiler,
muzaffer olacaksınız, muzaffer olacaksınız. Binaenaleyh bu millî bayramı üç sene
sonraya tehire lüzum yoktur. Bugünden itibaren âleme ilan edeceksiniz.
Diyeceksiniz ki bir seneden beri yaptığımız şeyler meydandadır. Binaenaleyh 23
Nisan günü bu milletin hür ve müstakil Anadolu’nun müebbeten millî bir
bayramıdır” (TBMM Zabıt Ceridesi 1921: 69).

Müzakere kâfi, takrirler okunsun seslerinin ardından Kırşehir Müfit Efendi söz
alarak, 23 Nisanın kutlanacak bir gün olması üzerinde durmuş̧ ve bugünü her
bayramdan daha muhterem olarak kabul edilmesini istemiştir. Ardından, bugünün
millî bayram olması önergesini veren Saruhan Mebusu Refik Şevket Bey, Müfit
Efendiye teşekkür ederek, diğer yapılan eleştirilere cevap vermiştir:
"Efendiler, arkadaşlarla birlikte bunun oy birliği ile kabulünü önerdik.
Zabıtnamelerimiz mevcut. En ufak meselelerde uzun münakaşalar yaptık. Fakat hiç
bir meseleden dolayı asla ve asla ittihat ve ittifaktan ayrılmadık. Bu kubbenin altında
ne zaman ki millete hayat verecek bir mesele söz konusu oldu ise hiç kimse el
kaldırmak zahmetinden kendini esirgemedi. Aynı maksat idi ki koca tarihi ihya
etmek şerefini, koca bir tarihi yeniden yasatmak görevini üzerine alan Meclisimiz
bu günü elbette ki takdir ve takdis edecek ve bunu ahfadına yadigâr bırakacaktır. O
kanaatle idi ki Heyet i Celile’ye bila ittifak kabulünü teklif ettim. Bu teklifi kabul
etmeyen aramızda bir kimse yok; yalnız muvafık olalım gayemize ondan sonra
deniyor. Efendiler gaye i millîyenin hududu yoktur. (doğru sesleri) Her kim gaye i
millîyeyi tahdit etmişse o adamın ilmi gayet noksandır. Biz bütün bu emellere
muvafık olursak rica ederim mahdud-u dairede kalacak mıyız? Gayemizde
layetnihayetlikler vardır. Efendiler rica ederim gaye i millîyemizi istihsal için
attığımız adımlar şerefi hürmetine bunu bir tarihi kutsi ile tespit etmekle mükellefiz.
Mesele bundan ibarettir. İki gün sona yeni zaferler yeni heyetler karşısında yeni
bayramlar yapmamıza kim mani edecek sonra Ali Şükrü Bey’in daha tamamıyla
muvafık olamadığımız sözü gayr-i irad olmakla beraber çok şeylere muvafık
olduğumuzu unutmayalım efendiler. Karşımızda bir Ermenistan’ı imha ettik.
Taarruzatını mani ettik ve bizden ayrılan kardeşlerimizi kendi yuvalarımıza, kendi
aşiyanelerimize almakla zaferyab olduk. Efendiler, yüreklerimizde ve azim i zafer
öyle iman ı kuvve yaşattık ki bütün bu şereflerin bütün muvaffakiyetlerin ilk mebdei 23 Nisan’dır. Rica ederim kabul etmekte ne mani var onun için bendeniz bunun
müttefikken kabulünde büyük bir fayda mevcut zannediyorum ve heyet-i
muhteremden bu teklifatımın müttefikken kabulünü rica ederim” (TBMM Zabıt
Ceridesi 1921: 70).

Kâfi sesleri ve devam seslerinin ardından söz alan önerge sahiplerinden Refik Bey
muntazam bir tarihe, ‘parlak ve şaşadar’ bir hayata malik olan milletimiz hakkında
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düşmanların bir kanaati olduğunu; onlara göre, ‘Türk Milleti istiklale lâyık değildir’
görüşünün 23 Nisan ile birlikte tekzip edildiğini; Türkler yüzyıllardan beri, istiklale sahip
olduğunu tarihini muhafaza ettiğini ve bu uğurda kanını akıtmaktan, varlığını korumak
için her fedakârlığı göstermekten çekinmediğini belirtir ve tasarının kabulünü ister.
Görüşmenin kâfi görülmesi üzerine, Reis müzakereyi kâfi görenlerin el kaldırmasını ister.
Teklif kanununda geçen ‘TBMM’nin ilk yevmi küşadı olan 23 Nisan ayad-ı
millîyedendir’ maddesinin Türkçe olması hususunda Tunalı Hilmi Bey’in ve Abdulkadir
Kemal Bey’in ısrarları üzerine metin tashih edilir ve ‘ayad ı millîye’; ‘millî bayram’
olarak düzenlenerek kabul edilir. Kabul tarihinden geçerli sayılan Kanun 2 Mayıs 1921
tarihine kabul edilerek resmî gazetede yayımlanmıştır.

2.2.2.4. 23 Nisan 1920 Tarihinin Millî Bayram İlan Edilmesi
Bağlamında İcra Edilen Törenler
23 Nisan 1920 tarihinin, 1921 yılında millî bayram olarak ilan edilmesinin ardından 1922
yılından itibaren resmî törenler icra edilmiştir. Bu törenlerin dikkat çekici özelliği, Büyük
Millet Meclisi’nin, geride bırakılan yıl boyunca yaptığı çalışmaların uzun nutuklarla
anlatılması ve millî hâkimiyetin elde ediliş sürecinin tüm detaylarıyla ortaya konmasıdır.
23 Nisan 1922 tarihli İkdam Gazetesi, ilk sayfasında “Büyük Millet Meclisi’nin ve
Hükûmeti’nin Bir Sene Zarfındaki Askeri ve Siyasi Muvaffakiyeti” başlığıyla 23 Nisan
1921 tarihinden 23 Nisan 1922 tarihine kadar meydana gelen askeri ve siyasi başarılarını
ele almıştır. Bilindiği üzere belirtilen tarih aralığında Kurtuluş Mücadelesi devam
ettiğinden II. İnönü ve Sakarya Meydan Muharebesi bu dönemde kazanılmış; Ermenistan
ve Kafkas Hükûmetleriyle bu dönemde anlaşmalar imzalanmıştır. Gazetedeki yazıda
bugünün millî bayram günü olarak kutlanacağından ülkedeki tüm kurumların ve özel
işletmelerin tatil edeceğini bildirilmiştir.37 Siyasi hadiseler için ayrı bir başlık açılmış ve

“Bugün Türkler için “millî bayram günüdür”. Bugünü millî bayram günü olarak geçen sene Büyük Millet
Meclisi kabul etmişti. Büyük Millet Meclisi, 1336 senesi 23 Nisan’ında Ankara’da ilk içtimaını akt
eylemişti. Bugün üçüncü sene-i devriye-i içtimaiyesine dâhil olması münasebetiyle bütün Anadolu bayram
yapacaktır. Ankara muhabir mahsusamızın bildirdiği gibi bugün Anadolu’da devair ve müessesat-ı resmiye
ve hususiye tatil edileceklerdir. Büyük millet meclisinin geçen iki devriye içtimaiyesi birçok mühim
hadiselerle, birçok tehlikelerle ve birçok mesut ve birçok millet ve devletimiz için ümitlerle dolu imkişafatı siyasiye ile geçmiştir” (İkdam 1922: 1).
37
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Misak-ı Millî şartları da yine bu dönemde kabul edilmiştir. Bu senenin bir önceki seneye
kıyasla daha parlak geçtiğini ve civar devletler ile yapılan anlaşmaları aktarmıştır.38
22 Nisan 1923 tarihinde İkdam Gazetesi’nin ilk sayfasında “Büyük Bayram Yarınki 23
Nisan” başlığıyla 23 Nisan günü yapılacak bayram kutlamasının programını ortaya
koymuştur:
“Büyük Millet Meclisi’nin devr- i sene –i içtimaı fevkalade tezahürat ile teyid
olunacaktır. Büyük millet meclisinin devr- i sene- i küşadı yarınki 23 Nisanda büyük
merasimle tesyid edilecektir. Bunun için istihsarat ekmel olunacaktır. Dünkü
içtimaında ( Müdafaa-i Hukuk) Heyet-i Mütesebesinin 23 Nisan Iyd-i Millîyesine
suret-i iştirakları da tesbit edilmiştir. Merasime Beyoğlu, İstanbul kaza ve nüvahı,
heyet-i müstesebeleri iştirak edecek ve Gülhane parkında Pazartesi günü saat
yarımda içtima ederek ihtifal heyetine iltihak edeceklerdir. Üç heyet-i merkeziye
azası da divan- ı muhasebat binasında saat birde toplanarak ihtifal heyetini
karşılayacak azasından bazıları nutuklar irad edecektir. Yalnız Üsküdar kaza ve

Şekil 1 “Büyük Millet Meclisi’nin üç sene evvelki küşadı gününe ait bir fotoğraf. 23 Nisan 1922, Vakit, sf.1

“Geçen bir sene zarfında hükûmetin siyasi muvaffakiyetleri askeri muvaffakiyetlerinden çok daha
parlaktır. Evvela Ermenilerle Amal – ı Millî’ye ve ‘Misak –ı Millî’ye muvafık bir sulh akdedildikten sonra
Kafkasya’da Azerbaycan, Gürcistan, Acaristan hükûmetleriyle Kars muahedesi tanzim ve imza olunmuş,
Kilikya’yı bize iade eden Suriye hududunu lehimize tedil ettiren ve Fransa dostluğunu temin eden Ankara
İtilafnamesi tertip olunmuştur. Daha evvel 1337 senesi martında Rusya ile de bir itilafname akdedilmiştir.
Fransa – Ankara İtilafnamesi 20 Teşrin-i evvel 1337’de tertip olunmuştur. Bunlardan sonra 1338 senesi
Kanun-u Sani’sinde Ankara’da Ukrayna ile de bir İtilafname akdedilmiştir” (İkdam 1922: 1).
38
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nevahı heyetleri mahallince yapılacak merasime-i tesyidiyeye iştirak edip
İstanbul’da yapılacak tezahüratta bulunmayacaklardır. Gece yapılacak fener
alaylarında müdafaa-i hukuk yine merasim-i tesyidiyeye iştirak edecek ve fatih
daire-i belediyesinde ihtifal heyeti, müdafaa-i hukuk heyet-i merkeziyesi tarafından
karşılanarak muhtelif hasbihallerde bulunacaktır. Saruhan mebusu Necati Bey, Fatih
daire- i belediyesinde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-İ Hukuk Cemiyeti namına uzun
bir nutuk irad edecektir. Merasim-i tesiyidiye münasebetiyle mebuslarımızdan biri
diyor ki:‘ Bugünkü içtimada müdafaa-i hukuk cemiyetinin 23 Nisan ıyd-ı
millîyesindeki vaziyetini tespit ettik. Üsküdar kendi mahallinde, Beyoğlu ve İstanbul
ise İstanbul’da ihtifal heyetine iştirak edecektir. İstanbul, bu ıyd-ı millî etrafında
şimdiden lazım gelen her şeyi ihsar etmiştir. Bu millî bayram her yerde aynı şevk,
aynı meserret ile pek müdebdeb bir surette tesyid edilecektir. Merasime her fert ve
her müessese, her cemiyet, herkes iştirak edecektir.”

İstanbul’daki merasimi takdim eden gazete, şehrin her semtinde büyük bir coşku ile ve
her meslekten kişinin katılımıyla geniş çaplı bir kutlama organize edildiğini
belirtmektedir. İlk yıl kutlamalarının ardından 1923 yılında yapılan bayram
kutlamalarında, Meclis’in hangi şartlar altında açıldığını ve ilk gününü detaylarıyla
anlatmıştır39. Geçen bir yıl süresinde Kurtuluş Savaşı’nın kazanıldığını ve Türkiye Büyük
39

Bugün devr-i sene-i küşadını kemal-i minnet ve şükran ile tes’it ettiğimiz Büyük Millet Meclisi 23 Nisan
1336 senesinde Ankara’da küşat edilmiştir. O sene ki Türk milleti en acı günlerini yaşıyor, hiç bir ümide
malik bulunmuyordu. 15 Mayıs 1335 günü İzmir işgal edilmiş, Yunan sürüleri Türkiye’nin kalpgahına
doğru yürümüştü. Bütün Avrupa, bütün dünya Türkiye’nin imha edileceğine kaniydi, yalnız kani değil buna
lüzum görüyordu. Evet, bütün cihanda o sırada Türkiye’nin de hakk-ı hayatı olduğunu kabul etmek isteyen
kimse yoktu. Bu kadar azim ümitsizlik, kuvvetsizlik içinde başlarında Mustafa Kemal bulunan bir kaç
vatanperver ileriye atılmış, Anadolu, Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri teşkil ederek Erzurum’da bir
kongre akdetmişlerdi. O vakit, İstanbul’da bab-ı alinin sedaret odasında Ferit paşa oturuyordu. Bu kongreyi
dağıtmaya teşebbüs etti. Muvafık olamadı. (2 teşrin-i evvel 335)de çekilerek Ali Rıza Paşa sadrazam
olmuştu. Ali Rıza Paşa İstanbul’da meclis-i mebusanı içtimaya davet etti. 13 kanun-u sani 1336 da
İstanbul’da bir meclis akd-ı içtima edildi. İşte ‘Misak-ı Millî’yi bu meclis 28 kanun-u sani 336 tarihinde
tespit ve kabul edildi. 19 Mart günü İstanbul, müttefikler tarafından işgal edilince sadaret mevkini ancak
damat ferit işgal edebilirdi. Derhal ferit sadrazam oldu. Ve meclis de onun eliyle 11 Nisan günü fesih
olundu. Artık bütün Türk milletinin mukadderatı iki hainin elinde kalmıştı. Feritle efendisinin istedikleri
gibi hareket edeceklerdi. Onları kontrol edecek hiçbir kuvvet yoktu. (Sevr) muahedesini imza edenler
zannettiler ki bu hal devam eder ve millet bir koyun gibi emirlerine ram olur. Hâlbuki öyle olmadı. Burada
dağılan meclis-i mebusanın bir kısım azası İngilizler tarafından takip olunarak Malta’ya gönderilirken diğer
bir kısmı da Anadolu’ya firar ediyordu. Bu suretle Meclis-i Mebusan’ın Ankara’da içtimaı takrir etmiştir.
İstanbul’da tevkif olunamayan ve Anadolu’ya firar eden (70) kadar mebus vardı. Anadolu’da intihap
edilerek İstanbul’a gelmemiş olan bir hayli mebus mevcuttu. Bunlarla (120) kadar mebus ve Ankara’da
toplanmış ‘Büyük Millet Meclisi’ namı altında Türkiye’nin mukadderatına vesalit olmuştur. 23 Nisan 336
tarihinde akd edilen ilk içtimaı müteakip Mustafa Kemal Paşa meclise reis intihap olunmuş ve derhal bir
heyet-i vekile icrasına intihap olunarak Gazi Paşa bu heyetin de reisi olmuşlardır. Büyük Millet Meclisi’nin
ilk içtimaında Ankara’da Hacı Bayram Veli’nin bayrağı tekbirler arasında meclise getirilerek reisin
bulunduğu kürsünün solundakiler asa i peygamberin saçı Bayram Velinin âlemindeki bir kısmı da meclise
getirilmiş ve milletin felah ve istiklali için dualar kıraat edilmiştir. Bundan sonra bu büyük millet meclise
azasını (350)ye iblağ etmiş ve bin türlü müşkülat içinde her taraftan gördüğü büyük vecdi manalara karşı
memleketi kurtarmak için senelerce azimkâr bir mücadeleye girişmiş ve bu mücadelesinde ise muvafık
olmuştur. Bugün muvaffakıyetlerini milletin yeni müntahiplerine terk etmek üzere bulunan mebuslar, şu
üç senelik hayat mücadelelerinde ettikleri tahmin yavaş yavaş nasıl semeredar olduğunu ve nihayet
istiklaliyle birlikte bütün millet mahvedilmek üzere iken; onu nasıl kurtardıklarını gördüler. Asi addedilen
kuvvetlerini bir kaç ay içinde bütün dünya tanıdı. Bir Avrupa devletinde başvekili tarafından bağılar reisi
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Millet Meclisi’nin, Osmanlı Devleti yönetim rejimini kaldırdığını; yerine yeni bir sistem
hazırlığına başladığını ele almıştır.
1925 yılına kadar süren resmî kutlamaların esasını, henüz yeni kazanılan kurtuluş
mücadelesinin hangi şartlar altın yapıldığı, milletin topyekûn mücadelesi ve Osmanlı
Devleti’nin son dönem yöneticilerinin kurtuluş mücadelesine karşı tavrı oluşturmaktadır.
Meclisin açılış gününe dair detaylı anlatımlar, halkın adeta bir ‘mucizesi’ olarak ele
alınmakta ve bu minvalde ilk meclis binası kutlama mekânı olarak kutsal birleşme alanı
olarak hatırlanmak istenmektedir. “Hatırlama figürleri belli bir mekânda cisimleştirilmek
ve belli bir zamanda güncelleştirilmek isterler, yani coğrafi ya da tarihi anlamda olmasa
da her zaman somut bir mekâna ve zamana dayanırlar. Ortak belleğin bireylere somut bir
dayanak noktası vermesi, ayrışma noktaları yaratır. Hatırlanan içerikler ya çok eski
zamanlarda yaşanmaları veya olağanüstü olaylarla bağlantıları ile ya da hatırlamanın
periyodik ritmi sayesinde zamansallık kazanırlar” (Assmann 2015: 47). Bu minvalde
değerlendirilen Millî Hâkimiyet Bayramı’nın temsil eksenini TBMM binası
oluşturmaktadır. 1922 tarihinden itibaren her yıl düzenli törenlerle kutlanan meclisin ilk
açıldığı gün olan 23 Nisan 1920 tarihi, halkın yönetimi ele almak suretiyle ortak
belleğinde yer almış; periyodik tekrarlar ve halkın her kesiminden katılımları ile
hatırlama noktasına nüfus etme bağlamında yatay bir genişleme alanı bulmuştur.

2.2.2.5. Çocuk Haftası ve Bu Minvalde Çocuk Bayramına Giden Süreç
1925 yılında 23 Nisan haftası, Himaye-i Etfâl Cemiyeti tarafından “Çocuk Haftası”
olarak ilan edilmiştir. Çocuk haftası ilan edilmesinin sebepleri arasında öne çıkan husus,
I. Dünya Savaşı ve ardından gelen Kurtuluş Savaşı sonrası yetim ve öksüz kalan
çocukların himaye edilmesi hususundaki maddi kaynak arayışıdır. Dönemin
gazetelerinden Son Saat, 22 Nisan tarihli nüshasında “Çocuklarımız İçin” başlığıyla
verdiği bültende 23 Nisan Himaye-i Etfâl günüdür demiş ve Himaye-i Etfâl ve Hilal-i
Ahmer’i, Türkiye’yi insaniyet âlemi içinde güzelleştiren iki asil müessese olarak kabul
diye yâd edilen reisi en müstakil, hür devletlerin reis-i hükûmeti gibi kemal-i hürmet ve ta’zim ile
müzakereye davet olundu. 337 senesi şubatında büyük millet meclisinin murahhasları Londra’da müttefik
devletlerin murahhaslarıyla ilk defa olarak karşı karşıya geldiler.
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etmiştir. Başka memleketlerde böyle müesseseler biraz da sus nev’inden, birer hayır
cemiyeti telakki olunabildiğini belirtmiştir:
“ Zira oralarda hükûmetin eli dahi kimsesizlere, hastalara, acizlere, dul ve yetimlere
yetişecek kadar kuvvetli hassas ve müşfiktir. Bizde hükûmet, yarım milyona yakın
anasız, babasız Türk yavrularının ancak binde birini himaye edebiliyor. Türkiye’de
analı babalı çocukların yüzde sekseni dahi vesayet ve ihtimama muhtaçtır.
Anadolu’da hatta müreffeh ailelere mensup gebeler ve çocuklar bile fenni şefkat
müesseselerinin yardımından müstağni değildir. Her gün sokağa attığımız kâğıt
paralardan bir ikisini, Himaye-i Etfâl kutusuna bıraksak, Türkiye’ye bir nüfus
kazandırmış gibi, bilmeyerek adına muhayyel bir esere vücut vermiş oluruz. Hiç bir
iane Himaye-i Etfâl’e vereceğimiz sadakalar kadar neticesi hemen hissedilen bir
hayra vasıta olamaz. Himaye-i Etfâl, hasta gebeleri doğurtan bir ebe, hasta çocukları
tedavi eden bir hekim, anasız yavruları emziren bir ana, kimsesiz çocukları
barındıran ve büyüten bir vasidir.”

Makalenin devamında dönemin Türkiye meselesinin nüfus40 meselesi; nüfus meselesinin
ise çocuk meselesi olduğu vurgulanmıştır. Dönemin hayır kurumları incelendiğinde
‘dönemin en büyük meselesi' olarak görülen nüfus meselesine ve dolayısıyla çocuk
meselesine Himaye-i Etfâl kadar alakadar olan başka bir kurum görülmemektedir.
Devletin nüfus alanında ulusal menfaatlerin korunması için aldığı tedbirlerin, yaptığı
hareketlerin hepsine birden nüfus politikası denmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurulduğu 1920’li yıllarda, ülkede doğum hızı ne kadar yüksekse ölüm hızı da o kadar
yüksektir.41 Bu bağlamda çocuk ölüm hızını düşürmek ve ondan daha mühim olarak
görülen sağlıklı doğumu gerçekleştirebilmek adına Himaye-i Etfâl Cemiyeti o dönemin
adeta kurtarıcısı olarak görülmektedir. Gazetenin aynı sayfasında gazetenin tabiri ile Şairi Azam olarak görülen Abdülhak Hamit’in şiirinde Himaye-i Etfâl ’in, 23 Nisan gününü

40

“Cumhuriyetin ilan edildiği yılda Türkiye’de sadece 86 hastane ve 554 doktor bulunuyordu ki,
Türkiye’nin 1927 yılında toplam nüfusunun 13.648.270 olduğu düşünülürse bu rakamların ne kadar az
olduğu hemen dikkati çeker. Başka bir ifade ile bırakın kasaba ve köyleri şehirlerde bile, hastane, dispanser,
doktor, hemşire, eczane ve ilaç gibi modern tıbbi imkânlar yok veya yetersizdi. O dönemdeki adı ile
“memleket hastanesi” olan devlet hastaneleri sayıca az ve imkânları kısıtlıydı. Mesela 1925 yılında Kırşehir
merkezde bulunan memleket hastanesinde doktor ve eczacı olmadığından hükûmet tabibi tarafından
vekâleten idare ediliyordu” (Gümüşçü 2003: 55).
41
“1926 yılında asgari evlilik yaşını erkekler için 18, kadınlar için 17’ye çeken bir düzenleme yapılmış̧,
1938 yılında yapılan yeni düzenleme ile evlilik yaşı yeniden indirilerek erkekler için 17, kadınlar için 15
olarak belirlenmiştir. 1926 yılında kabul edilen ve İtalyan Ceza Yasası’ndan esinlenerek hazırlanan Türk
Ceza Kanunu’nda isteyerek düşük yapmak suç olarak düzenlenmiştir. Üstelik bu suç için öngörülen cezalar
1936 ve 1953 yıllarında yapılan değişikliklerle daha da artırılmıştır. Ayrıca bu suçu düzenleyen madde
1926 tarihli Kanun’da “Kasten Çocuk Düşürmek ve Düşürtmek” başlığı altında iken 1936 yılında yapılan
düzenleme ile “Irkın Tümlüğü ve Sağlığı Aleyhine Suçlar” başlığı altına alınmak suretiyle çocuk
düşürmenin toplumun tümüne karşı islenmiş bir suç olduğu anlayışı kanun metnine yansıtılmıştır” (Oktay
2013: 39).
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‘rozet tevzi’ günü olarak gördüğünü söylemektedir.42 Hayırsever kişilerden yardım
toplamak maksadıyla satılan rozetler ve sonrasında çıkacak olan pullar, cemiyetin önemli
gelir unsurları olmuştur. 22 Nisan tarihli Cumhuriyet gazetesi de: “Önümüzde 23 Nisan
millî bayramı var, o gün çocuk günüdür. Yetimlerin rozetlerini alınız. Aynı zamanda
Ramazan Bayramı’nı kutlayacağız. Sadaka ve fitrelerinizi Himaye-i Etfâl’e veriniz.” (22
Nisan 1925 Cumhuriyet sf. 1) diyerek cemiyete yardım telkininde bulunmuştur. 23 Nisan
1925 tarihli Hâkimiyet-i Millîye Gazetesi’nin ilk sayfasında Himaye-i Etfâl Cemiyeti’nin
kurucusu olan Fuad Umay’ın bir anısı yer alır. Hendek ile Düzce arasında bir köyde su
içmek için durdukları esnada arabadan inerken önüne çıkan çocuğun kör olduğunu ve
sebebini gözündeki sarı bir tabakadan ibaret olduğunu görmüş ve şöyle düşünmüştür:
“İçimde derin bir ıstırapla başını ellerimle tutup gözlerine baktım. Güzel yüzünün
üzerinde iki gözü çapak gibi sarı bir tabaka ile kapalı idi. Söylediklerine göre anadan
doğma kör değilmiş, bir aralık bilmedikleri bir hastalığa tutulmuş, hiç hekime
göstermemişler, çünkü babası şehit düşmüş, büyük babası birkaç defa okutmuşsa da
geçmemiş, şehre göndermek için de masraf edemiyormuş. İhtimal bir doktorun
birkaç aylık tedavisi ile geçecek alelade bir hastalıktı. Ne yapmalıydı. Yanıma alıp
götüremezdim. Ailesine para bıraksak bir koyun almayı tercih edeceklerine şüphe
yoktu. Zira konuşuşlarından anlaşılıyordu ki göze Allahtan başka kim karışabilirdi?
Hoca nefesiyle açılan göze hekimin ne hükmü geçer? Bir müddet düşündüm.
Hükûmet vasıtasıyla yapacak hiçbir iş yoktu. O güne kadar, Türkiye Hükûmetlerinin
şevket ve siyanet müesseselerinden bu derece mahrum olduğunu hissetmemiştim.”

Fuat Bey’in aklına Himaye-i Etfâl gelir ve merkeze bir mektup yazar. Dönüşte aldığı
haber çocuğun cemiyet aracılığıyla köyden aldırılmış olduğudur. Ve şöyle düşünür:
“Belki şimdi birkaç ihtiyarından başka erkeği olmayan köyün sarışın yetimi mavi
gözleriyle, diğer çocukları gibi etrafını görüyor” (Hâkimiyet-i Millîye 1925: 1). Himayei Etfâl Cemiyeti’nin kurucusu olan Fuat Bey’in şahit olduğu bu olayın daha birçoklarının
anlatıldığı gazetede, Himaye-i Etfâl Cemiyeti43’nin ülke çocukları için emek verdiğini ve
bu bağlamda Cemiyete yardım yapılması gerektiği belirtilmiştir. Cemiyet’in 24 Şubat
42

Ben, çocuklar, size öksüz diyemem, çünkü sizin,
Bu vatan validenizdir ve bu millet babanız.
Şeref ü şan veren evladısınız cümlemizin.
Ve sizin âlem – i biladade vardır yuvanız.
Nisanın yirmi üçüncü ve bayram olmadığı,
Takdirde yirmi üçüncü günleri Himaye-i Etfâl
Rozet tevzi günüdür. Muhterem halkımız yetim
Ve bikes yavruları düşünmelidir (22 Nisan 1925 Son Saat s.1).
43
Himaye-i Etfâl Cemiyeti’nin 1917 tarihinde faaliyetlerine başladı bilinmektedir; ancak, resmi kuruluş
tarihi 30 Haziran 1921’dir ve Ankara merkezli bir cemiyettir.
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1918 tarihli umumi rapor ve bilançosunun ilk
sayfasında:

“Memleketimizde

çocuklar,

istikbalimizin bu aciz ve masum timsalleri öteden
beridir nazar-ı lakayd ile görülürdü. Bir milletin
atisini yaşatacak olan bu mühim varlık bizim
nazarlarımızda kendi kendine doğar, kendi kendine
büyür farz olunur, hiçbir ciddi itinaya tabi
tutulmazdı. Mana-i istihfaf ile telaffuz olunurdu.
Hele çocuklara ait içtimai, sıhhi, hukuki tedabir-i
mahsusa ittihaz etmek uzun asırlar hatırımızdan
bile geçmemişti” denmektedir (H.E.C 1918: 2).
Çocukların

dönemin

şartlarında

nasıl

değerlendirildiğini anlatan rapor bu bağlamda
Şekil 2 Unutmayınız, hudutlar cesur ve
**kuvvetli çocuklar ister. Vakit 1927, sf.1

cemiyetin amacını şöyle açıklar44: “Beşeriyetin
umdesi olan çocukları, beşeriyet şeceresinin bu

kıymettar meyvelerini himaye ve muhafaza etmek fikri, gittikçe medenileşen Osmanlı
mefkûrelerinde nihayet uyanmaya başladı. Hele son senelerde birbirini takip eden iki
büyük harbin yetim ve bikes olarak himmet-i umumiyeye arz eylediği biçare yavrular, bu
ihtiyacı her göze çarptırıyordu. Bir takım şehitlerin, bir takım yerinden yurdundan
ayrılmış biçarelerin evladı perişan, naümit, sokaklara serilmişti. Bunların bir kısmı
açlıktan bakımsızlıktan serilmiş, bir kısmı da vicdansızların elinde maddeten ve manen
harabiyeye mahkûm bırakılmıştır. Heyet-i Müessesemiz ortada duran derde çaresaz
olacak; çocuklarımızın hayatını, sıhhatini, terbiyesini, istikbalini temine ve bu suretle
milletim beka ve tealisine hadim-i tedabir ile iştigal edecek bir cemiyet akdini tasavvur
eylediler.” TBMM’nin açılmasına müteakip konuyu daha ciddi ele almış ve çocukların
44

1918 Umumi Bütçe Raporlarına göre, cemiyet açıldığı yılın ilk üç ayında ‘elli biçare çocuk toplanmış;
bu elli çocuktan kırk beşi Müslim, dördü Hristiyan ve bir Musevi on beşi kız ve kalanı erkektir. Kanun-u
evvelde yapılan istatistiğe göre üçü üç yaşına, dokuzu beş yaşına, yirmi ikisi sekiz yaşına, sekizi on iki
yaşına kadar olan yavrular olup, ikisi de on üç yaşında bulunmaktadır (H.E.C 1918: 6). Aynı raporda çocuk
bakımı hususunda dersler ve konferanslar düzenleneceği, hasta çocuklar için muayenehaneler, tedavi
haneler, sanatoryumlar inşa edileceğini; emzikte bulunan çocuklar için de sıhhi süt temin edileceği
belirtilmiştir. “1919 yılına gelindiğinde yüz elli üçü kız, iki yüz ikisi erkek olmak üzere üç yüz elle beş
çocuk himaye edilmiştir. 1919 yılında bir süthane tesis edilmiştir. Aynı yıl çocuklar iki kısma ayrılmış altı
yaşına kadar olan çocuk bahçesinde oynarken; daha büyük olanlar için bir el işleri sınıfı teşkil edilmiştir.
Çocuk bahçesinde şarkılar, ahlâkî hikâyeler, terbiyevi oyunlar, temizlik, nezaket dersleri, verilirken; el
işleri sınıfında okuma, yazma, hesap, kızlara örme ve dokuma işleri erkeklere marangozluk ve terbiyevi
oyunlar öğretilmiştir” (HECUR 1919: 5).
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içinde bulunduğu durum devletin ‘nüfus politikası’ olarak görülmüş; ‘çocuk meselesi’
olarak değerlendirilmiş ve bu bağlamda pek çok girişimde bulunulmuştur. Öncelikle yurt
çapında ve yurt dışında cemiyetin şubeleri açılmış; özellikle sayıları on dört binden fazla
olan şehit çocukları ile iştigal olunmuştur. Cemiyetin her şubesi, yörelerinde bulunan
çocukları Ankara’ya gönderirken önceliği ‘vatanın yetim çocukları’na vermişlerdir. 1921
yılında yayımladıkları beyannamenin ikinci maddesi45 de bu düşünce üzerinedir.
1925 yılının 23 Nisan’ı, dönemin süreli yayın örneklerinden anlaşılacağı üzere Himaye-i
Etfâl Cemiyeti tarafından ‘Çocuk Günü’ olarak ilan edilmiş ve bunun sebebi olarak başat
faktörün maddi kaynak arayışı olduğu üzerine görüş bildirilmiştir. 1926 yılında, 23 Nisan
tarihli Hâkimiyet-i Millîye Gazetesi’nde dönemin önde gelen edebiyatçı ve
gazetecilerinden biri olan Ruşen Eşref’in Himaye-i Etfâl ’in amaçları üzerine bir makalesi
yayımlanmıştır. O, Himaye-i Etfâl’in maddi imkânsızlıklarını bir kenara koyar ve uzun
süren kurtuluş mücadelesinin ardından ‘elde kalan vatana sahip çıkacak nesiller’in
sağlıklı yetişmeleri için verilmesi gereken mücadeleden bahseder:
“...Zira vatan toprakları, vatan suları, vatan havaları
engindir. Bu engin, tenhadır. Onu gidermek lazım. Vatan
güzeldir, bu dilbere hırsla bakanlar var. “O saldırıcı gözleri

Şekil 3 23. Nisan 1926
Milliyet, sf.1

başka ufuklara ve mecralara çevirmek için vatan sahiplerinin
çoğalması lazım. Tutalım ki bu temenni birdenbire azami
semeresini vermez. Pekiyi hiç olmazsa mevcutları ziyan olmaktan
kurtarmak da mümkün değil mi? Vatanın kendini koruması için
demire, topa, tüfeğe, gemiye, tayyareye ihtiyacı var. İşte Himayei Etfâl’in en temel ve yüksek gayesi bu memlekete insan
malzemesini kusursuz ve sefaletsiz temin etmektir. Bu gayenin
manası ne kadar yakından anlarsak cemiyeti kendi
yardımlarımızla o derece takviye etmiş oluruz. Takviyenin en ilk
ve zaruri vasıtası da Himaye-i Etfâl’i, milletin tebrialarından, o
ezeli iyilik ve şefkat membaından gelme sermaye ve servetle canlı
tutmaktır” (Hâkimiyet-i Millîye 1926: 3).

Aynı yılın 23 Nisan’ında Son Saat Gazetesi’nin, ilk sayfasında ‘Mesut Gün’ adlı bir
makale yayımlanır. Bu makalede, “Bugün iki mübeccel bayramın bir araya toplandığı
müstesna bir tarihtir.” ibaresi göze çarpar; çünkü 1925 yılı ‘Çocuk Günü’ olarak kutlanan
23 Nisan, 1926 yılında da aynı isimle anılmıştır. Yazar “Hayat- ı maziye karışan Osmanlı
“Madde 2- Cemiyet evvela şehit çocuklarıyla, saniyen harp malullerinin ve harpfelaketzedelerinin
çocuklarıyla iştigal eder” (Ankara Himaye-i Etfâl Cemiyeti Nizamname-i Esasisi, 30 Haziran 337, s.3-4).
45
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İmparatorluğundan sonra Türk Hâkimiyet-i millîye devresinin başlangıç noktasına işaret
olan (23) Nisan, Türkün faaliyetine hayat ve medeniyetine yeni bir devri inkişaf açmıştır.
Aynı zamanda yetim ve garip yavruların günü olan (23) Nisan, bize bu kutsi tarihi idrak
imkânını veren vazifeyi de hatırlatmaktadır.” (23 Nisan 1926 Son Saat sf. 1) diyerek
çocuk gününün de bayram gibi kutlanmasını istemektedir; ancak bu günün Çocuk
Bayramı olduğuna dair bir bilgi vermemiştir. Hâkimiyet-i Millîye Gazetesi de bu yılı 23
Nisan 1926 tarihli nüshasının üçüncü sayfasından, ‘23 Nisan Türklerin Çocuk Günüdür’
başlığıyla vermiştir. Yazarın ‘Türklerin’ vurgusu yapması sebepsiz değildir; adeta ‘millî
borç’ olarak gördüğü çocukların bakılması ve kurtarılması, ihmali caiz olmayan bir
görevdir46. 23 Nisan 1926 tarihinde Milliyet Gazetesi de birinci sayfasından, bu günü
‘Çocuk Bayramı’ olarak duyurur:
“Bugün çocuk günü, istiklal, istikbal günüdür. Her Türk, memleketin istikbali için
çalışmalı ve bikes yavrulara yardım etmelidir. Her Türk çocuğu, arkadaşına kardeşine
koşmalıdır. Herkes bugün Himaye-i Etfâl kutusu karşısında açılmalıdır. Yardım ediniz.
Ediniz ki fakir çocuklar ve bikesler yaşatıla ve büyütülebilsinler, memleketimize şerefli
çocuk müesseseleri meydana getirebilsinler.”
1926 tarihinde tayin edilen; ancak herhangi bir kutlama programında yer almayan “Çocuk
Bayramı”, kutlamalara 1927 yılında dâhil olabilecektir; lakin ilk ilan edildiği tarih 1926
yılı olarak kaydedilmelidir. Milliyet Gazetesi’nin aynı sayfasında ‘Çocuk Günü’
başlığıyla verilen ve dönemin İstanbul Himaye-i Etfâl Cemiyeti Reisi Doktor Besim
Ömer Paşa ile Milliyet Gazetesi muhabiri arasında geçen diyalog, Çocuk Bayramı’na
vesile olan olayı anlatır:
-

46

“Bugün çocuk günüdür. Yani istikbal ve istiklale ait bir gündür. Hükûmet-i
Cumhuriyemiz bu günü çocuklara tahsis etti. Bundan gaye nedir? :
Son aldığım beynelmilel çocuk meselesine dair münteşir bir risaleye nazaran
geçen kanun u evvelki yirmi altısından otuz birine kadar geçen günler
Yunanistan’da çocuk haftası addolunmuştu. Bu hafta zarfında Yunanistan’ın her

“Bugün yüreklerden şefkatin taşması, rahmetin coşması elzem olan bir gündür. Aziz vatanımızın hemen
her köşesinde binlerce bakımsız ve kimsesiz kalmış milletin insaflı nazarlarından, şefkatli kalplerinden
imdat ve merhamet bekleyen yavrular var. Bunlar senelerden beri mukaddes topraklarımızın üzerinden
bütün faciasıyla geçen bin bir ölüm ve sefalet fırtınasının doğurduğu masum bedbahtlardır. Bunların
bakılması, kurtarılması ihmali caiz olmayan millî borçlarımızdandır” (23 Nisan 1926 H.M. s.3).
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tarafında çocuk mefkûresi, çocuk hıfz-ı sıhhası, çocuk terbiyesi, çocuk
istikbaliyle uğraşan ve bikes ve yuvaya, yetim çocukların menfaatine her tarafta
iane toplamışlardır. Hatta nüfus-u Atina’da toplanılan iane yekûnu iki yüz bin
küsur drahmiyi geçmiştir. Yalnız bir gayeye tahsisi olunan bu gibi gün ve
haftalar, iane cem’i için müfit olmayıp belki gayenin kutsiyetini gösterdiği
cihetle daha büyük hizmeti şamildir. Biz de bunun için yarın (bugün) yalnız bir
günde toplayacağız ve her zaman ona yardımda bulunduğumuz meblağ ile
maddeten iktifa etmekten ziyade çocuk mefkûresinin tamimi maksadıyla manen
istifade etmek istiyoruz.”

2.2.2.6. 23 Nisan Hâkimiyet-i Millîye ve Çocuk Bayramı’nın İlk
Kutlanışı
1925 yılında Himaye-i Etfâl Cemiyeti’nin 23 Nisan’ı, ‘Çocuk Günü’ ilan etmesi ile
birlikte, 1926 yılında resmîyet kazanan ve ‘Çocuk Bayramı’ 1927 yılında kutlanmaya
başlanacaktır. Hâkimiyet-i Millîye Gazetesi, 22 Nisan 1927 tarihli nüshasında ‘Çocuk
Bayramı’ başlığıyla yayımladığı haberde, “Memleketimizde ilk defa yapılacak olan
“Çocuk Bayramı’nın kusursuz ve çok parlak bir şekilde yapılması için Himaye-i Etfâl
Cemiyeti Ankara merkezince ve merkez –i umumiyece kemal-i itina ile çalışılmaktadır.”
der. Bu hususta Ankara merkezince tanzim edilen programın şeklini tüm ayrıntılarıyla
veren gazete yapılacakları şu şekilde sıralamıştır:

Şekil 4 24 Nisan 1927 Hâkimiyet-i
Milliye, sf.1

1-) 23 Nisan 927 Cumartesi günü sabahleyin saat
dokuzda memleketin bilumum araba, otomobil ve
otobüsleri – mutabık kalındığı vecihle- Numune
Hastanesiyle Erkek Lisesi arasındaki meydanlıkta
bayraklar ve çiçeklerle süslenmiş olarak içtima
edecektir.
2-) Memleketin bütün çocukları vesait nakliyeleri
olan kendi vesait-i nakliyeleri ile olmayanlar da
cemiyetin vesait-i nakliyesine binmek üzere saat
dokuzda içtima meydanında hazır bulunacaktır.
3-) Çocuklar, araba otomobil ve otobüslere
bindirildikten sonra alay başında müzika olarak
hareket edecek. Alay, Çankaya Caddesi ve
Yenişehir’de ufak bir gezinti yapacak, Yenişehir’de
şehremini caddesini takiben, Büyük Millet Meclisi
önünden geçecek ve İstanbul Caddesi, Karaoğlan
Çarşısı Balık Pazarı, Yeğen bey Caddesi’ni takiben
Himaye-i Etfâl Cemiyeti merkez-i umumiyesindeki
Çocuk Sarayı’na gelecektir.
4-) Alay
Çocuk
Sarayı’nın
önündeyken
selamlanacak ve merkez-i umumi reisi Fuat Bey ve
diğer zevat-ı muhtereme tarafından iştigal
olunacaktır. Bu sırada riyaset-i cumhur bandosu
latif havalarla terennüm edecektir.
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5-) Çocuklar, çocuk sarayına ithal edilerek şeker ve pastalarla ağırlanacaktır. Kendilerine
oyuncaklar verilecek ve Hâkimiyet-i Millîye yevmi mesudu ile Çocuk Bayramı hakkında
malumat verilecektir.
6-) Beşinci numaranın icrasına müteakip çocuklar salıncakların, oyuncakların bulunduğu
mevkiye sevk edilerek orada öğlene kadar eğlendirilecektir” (22 Nisan 1927 Hâkimiyet-i
Millîye sf. 3).

Bayramlar ve dolayısıyla törenlerde, iktidarlar, güçlerini sergileme ve pekiştirme aracı
olarak ve aynı zamanda iktidarın öz karakterini benimsetme aracı olarak belirli ritüelleri
kullanarak halka ulaşırlar; ancak ritüel sadece düzeni kesin belli bir sürecin tekrarlanması
değildir. “Ritüel daha çok zamanın işlenmesidir, bir yüzeyin hep tekrarlanan bir figürle
bezenmesi gibi, dönemsel olarak tekrarlanan aynı eylemsel akışlarla bir model hâline
gelmesidir. Ritüel aynı zamanda bir anlamı canlandırır (Assmann 2015: 99)”. Bu
bağlamda çocuk gününün ‘Çocuk Bayramı’na evrilmesini, iktidarın ‘millî’ karakterini
benimsetmesi

ve

‘millî’

kimliğe

sahip

çocukların

yetiştirilmesi

bağlamında

değerlendirilmelidir. Törenlerde sergilenen ritüelistik tekrarlar aracılığıyla model bir
‘Türk Çocuğu’ oluşturma gayreti, yeni kurulan devletin hem kurucu iradeyi ‘onaylatma’
hem de yetişecek olan nesle kurucu iradenin fikirlerini ‘benimsetmede’ adeta bir
‘anlamlandırma sahnesi’ görevi görür. Yukarı verilen bayram programı ilk defa olarak
hazırlanmış ve itina ile her çocuğun bu programa uyması beklenmiştir. Yeni kurulan
devletin meclisinin açıldığı gün olan 23 Nisan’da, bayraklarla şehrin her tarafının
süslenmesi sağlanarak, bu günde millî duyguların uyanması ve pekiştirilmesi
amaçlanmıştır. Ayrıca otomobili olan herkesin bu törene davet edilmesi, ortak şuur ve
ortak bilinçaltının yaratılması için önemlidir. Bu çerçevede, 23 Nisan 1927 yılında
yayımlanan Gürbüz Türk Çocuğu Dergisi’nde, ‘Çocuk Günü’ adlı bir makale yer alır.
Makalede, Çocuk Bayramı olarak ilan edilen bu tarihin “Vatanın her köşesinde istiklalin
ümitleri olan sevgili çocuklarımıza karşı verilen ehemmiyeti tamamen gösterildiğini; bu
his ve alaka devam ettikçe hiç şüphesiz Türkiye, gürbüz ve istikbalinin hak sahibi bir
nesle malik olacaktır.” denmektedir. Dergide Çocuk Bayramı’nın 1927 yılında ilk defa
kutlandığı ifade edilmiştir: “Bu fevkalâde nüshamızı tesyid edilen bayramın bütün
şaşaalarını ihtiva edecek bir nüsha olarak neşretmek istedik fakat Çocuk Bayramı'nın ilk
defa vuku buluşu zamanın darlığı samimi arzumuz da bizi muvaffak etmemiştir gelecek
23 Nisan Çocuk Bayramı için de fevkalade bir lisanla neşredeceğiz” (GTÇ 1927: 251).
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Hâkimiyet-i Millîye Gazetesi’nde Aka Gündüz’ün 25 Nisan 1927’de yayımlanan
yazısında, “Bugün 23 Nisan... Çocuklar Bayramı, bayram ediniz çocuklar!” denmektedir.
Çocuk Bayramı adeta öksüzlüğü ve yetimliği geride bırakmanın bir diğer anlamı olarak
görülmektedir: “Cıvıltılı, şakrak sesleriniz, yeni Türk tarihini ifade ediyor. Mademki bir
milletiniz var, öksüzlük mevzu bahis değildir. Mademki derli toplu bir vatanınız, derli
toplu amcalarınız var, yetimliğin manası kalmamıştır. Çocuğu gülen toprağın tarihine
gözyaşı damlamaz! Çocuğu benimseyen vatanın hudutları çeliktendir. Çocuklar! Kendi
sarayınızın etrafında birer istikbal hükümdarının gurur ve neşesiyle oynayınız, bayram
ediniz ve şayet gözlerimi coşkun görürseniz biliniz ki ömrümün ilk sevincindendir (25
Nisan 1927 Hâkimiyet-i Millîye sf. 3). Aka Gündüz, dönemin ileri gelen
edebiyatçılarındandır. Gündüz, çocuklara seslenişinde “mademki bir vatanınınız var ve
size sahip çıkan amcalarınız var; o zaman artık sizin sahibiniz vatandır diyerek yeni
kurulan devletin kollayıcı gücüne ve varlığına işaret eder. Baumann47, “ölümsüzlüğün
koşulu dünyevi söylemi idare edebilme hakkıdır” der. Bunun için en uygun olanı Devlet
gücüdür. Devlet ulusla özdeşleştirildiği (ulusun “öz-hükûmet” organı olarak temsil
edildiği) anda, milliyetçi başarıların olasılığı dikkate değer ölçüde artar. Milliyetçiliğin
artık yalnızca savlarının ikna ediciliğine ve inandırıcılığına ve üyelerinin bunları kabul
etme isteğinin derecesine dayanması gerekmez. Artık kullanabileceği daha etkili araçlar
vardır. Gazeteler aracılığı ile vatanın; “çocukların yuvası”, milletin de “çocukların ailesi”
olarak gösterilmesi ve buna yeni kurulan devletin ilk gününün bayram niteliğinde
çocuklara sunulması, çocukları devlete ve millete karşı ‘borçlandıran’, minnet ve vefa
duygusu ile ‘ödenmesi gereken bir sorumluluk’ ile vazifelendirir.
Gürbüz Türk Çocuğu Dergisi, 1927 senesinin Çocuk Günü’nü diğer senelerden farklı
görür. “Düne kadar takvimden yaprakları koparırken manasız ve kıymetsiz olan 23 Nisan
Türkler için en mühim bir dönüm noktasını işaret eden kıymetli bir tarih olmuştur” der.
Çocuk kelimesine kıymet veren milletler, yaşamaya azmedenlerdir diyerek Çocuk
Bayramı’nın değerini ortaya koyar. (GTÇ 1927: 226)
İlk Çocuk Bayramı programları gazetelerde yayımlanırken genel itibariyle İstanbul ve
Ankara’daki programlar dâhilinde sunulmuştur. Gürbüz Türk Çocuğu Dergisi, Bursa’da

47

Baumann Zygmunt (2012), Ölümlülük, Ölümsüzlük ve Diğer Hayat Stratejileri, İstanbul: Ayrıntı
Yayınları.
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yapılan Çocuk Bayramı programına da yer vermiştir. Bursa’da düzenlenen ilk Çocuk
Bayramı Programı, Himaye-i Etfâl Cemiyeti tarafından tertiplenmiştir:
1) Sabah saat sekiz buçuktan dokuz buçuğa kadar mekteplerde çocuklar bayram yapmış
ve Himaye-i Etfâl Cemiyeti namına otomobillerle gelen bir heyet tarafından
mekteplerde çocukların bayramları tebrik edilmiştir.
2) Dokuz buçuktan on buçuğa kadar çocuklar Himaye-i Etfâl Cemiyeti Merkezi önünde
toplanmıştır.
3) On buçukta merasim başlayarak Bando mızıka hoca tertibi ile evvela kız ve erkek
mektepleri tarafından Belediye Makamı, Vilayet, Türk Ocağı, Halk Fırkası,
Muallimler Birliği ziyaret edilmiştir.
4) Saat on ikiden on dörde kadar yemek için tahsis edilmiştir
5) Saat on dörtten on altıya kadar çocuk müsabakası icra olunmuştur. İki yaşına kadar
süt yedi yaşına kadar oyun on iki yaşına kadar mektep çocuklarından evvela
kaydedilenler arasındaki müsabakanın birinci ve ikinci gelenlerinin fotoğraflarını
kısm-ı mahsusumuzda neşrediyoruz.
6) Otomobilciler Cemiyeti'nin, çocukların bayramında otomobil tahsis ettikleri
otomobillerle çocuklar on altıdan sonra gezdirilmiştir.
7) Millî ve şark sinemacıları Birliği tarafından on altıdan itibaren sinemalar meccanen
bayram şerefine çocuklara tahsis edildiğinden mektep çocukları sinemaya
girmişlerdir. Muhterem Muallimler Birliğine, Otomobilciler Cemiyeti ile
Sinemacılara ve Çocuk Bayramı'na müzaheret eden müesseseler ve
meslektaşlarımıza arz-ı şükran ederiz” (GTÇ 1927: 242).

Himaye-i Etfâl Cemiyeti, ülke çapında bayram kutlama organizasyonunu gerçekleştiren
kurumdur. I. Dünya Savaşı ve ardından yapılan Kurtuluş Savaşı neticesinde yetim ve fakir
kalan çocukların bakımı ve korunması için halk nezdinde farkındalık yaratmak amacıyla
1925 yılından itibaren “Çocuk Haftası”, “Çocuk Günü” benzeri etkinlikler, 1926 yılında
23 Nisan’ın Çocuk Bayramı olarak ilan edilmesiyle sonuçlanmış; 1927 yılı itibariyle de
kutlamalara başlanmıştır.
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III. BÖLÜM
TÜRKİYE’DE 1927-1938 YILLARI ARASINDA 23 NİSAN MİLLÎ
HÂKİMİYET VE ÇOCUK BAYRAMI VE ÇOCUK BAYRAMI
BAĞLAMINDA MİLLÎ KİMLİK İNŞASI
Weber’in (1993: 172) vurguladığı gibi, ulus, kendini bağımsız bir devlet biçiminde ifade
edebilen bir duygu birliğidir. O halde ulus, normal olarak kendi devletini yaratma
eğilimini de taşıyan bir topluluktur. Bir ulusun kendi devletini yaratabilmesi için kutsal
olan birtakım unsurlara ihtiyacı vardır ve bu unsurlara ‘tartışılmaz bir bağlılık’ ile sahip
çıkar. Türk ulusçuluğu bağlamında Aksakal’ın (2015: 189) deyimiyle “vatan48, millet ve
devlet” üçlüsü, yeni bir devletin kuruluşu itibariyle iman edilmesi gereken yeni teslis
inancıdır. Kolektif varlığa yönelen düşünceler, artan filoloji, mitoloji, coğrafya ve tarih
ilgisiyle birleşerek, milliyetçi ideolojinin doğusuna yol açarken, bireyselden çok
toplumsal kökler öne çıkmaya başlar.
Üstel’in (2016: 156) deyimiyle, bir “yurttaşlar topluluğu” oluşturma ideali, öncelikle söz
konusu topluluğa ait bir “mekân” (vatan/yurt) tasavvurunun ulus devlet bağlamında
kurgulanması ve kurgulanan bu mekâna yönelik sadakat duygusu ve ‘aşk’ın
(yurtseverlik) uyarılmasını gerektirir. Cumhuriyet Halk Fırkasının 1927 tarihli Parti
Nizamnamesinde: “Vatan, Türk milletinin eski ve yüksek tarihinde ve topraklarının
derinliklerinde mevcudiyetlerini muhafaza eden eserleriyle yaşadığı bugünkü siyasi
sınırlarımız içindeki yurttur. Vatan, hiçbir kayıt ve şart altında ayrılık kabul etmez bir
mülktür.” ifadesi yer alır. Siyasi sınırları “eski ve yüksek” tarihi mevcudiyetlerin
vatanlaştırdığı; bu bağlamda vatanın sadece üzerinde yaşanılan bir toprak parçasından
“Bir "ülkenin" tahayyülü dolayımsız olarak tecrübe edilebilen mekânın ötesine geçen sınırlanmış bir
bütünün tahayyül edilmesini gerektirir. Ulusal mekânın tahayyülü, ulusal topluluğun tahayyülüne benzer.
Anderson'un vurguladığı üzere ulusal topluluğun tahayyül edilmesi gerekir; çünkü dolayımsız deneyimin
ötesine uzanan bir şey olarak kavranır: Ulus yurttaşların kişisel olarak tanıyor olabileceğinden çok daha
fazla sayıda insanı içerir. Ulusal toprakların bütünlüğü, bu anlamda doğrudan kavranmak yerine tahayyül
edilir. Modern millîyetçi hayal gücünde bir ulusal toprak bütünü bir diğeri ile asla karıştırılmamalıdır.
Uluslar açıkça belirlenmiş̧ sınırlarda birdenbire başlarlar ve biterler. Rathzel (1994), Almanca "Heimat
sözcüğünün ulusun mükemmel bir sembolü olduğunu söyler (s. 84) . Heimat ve "homeland" ikili bir anlamı
yakalarlar. Ülke "bizim" kendi evlerimizin -benim evim, senin evin- bulunduğu yerdir; böylelikle o,
"bizim" hepimizin evi, evlerin evi, hepimizin evde olduğu yerdir. Bu anlamda yurt bir bütünlük olarak
tahayyül edilir. Uzak bölgeler de, şehirleşmiş bölgeler kadar yurdun ayrılmaz parçalarıdır” (Billig 2012:
90).
48
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ibaret olmadığının özellikle vurgulanması tesadüfi değildir. Eski bir toplumsal düzenden
kesin kopuş çabasının karşısına bir tür tarihsel tortu çıkar ve söz konusu çabanın bu
tortuya saplanıp boğulması gibi bir tehlike doğar. Yeni rejimin amaçları, ne denli toptan
ve kapsamlı olursa, unutulması gereken bir dönemden söz etmek o denli zorunlu hale
gelir. Bu sebeple geçmişteki düzenin karşısına insani ve tarihi kadîmlik vurgusu
koyulması tarihsel bilgiyi ‘lehe çevirmek’ için başvurulan kayda değer bir vurgudur. Yeni
toplumsal düzenin amaçlarını halka anlatmak, benimsetmek ve bu düşünce ile ‘gurur
duymasını’ sağlamak amacıyla devlet eliyle oluşturulan ‘törenler’, ‘şenlikler’ ve
‘eğlenceler’ halkı bir araya getirme, ortaya konan düşünceler üzerine ikna etme, topluca
benimseme ve bir ritüel/alışkanlık hâlinde sürdürmesini sağlamıştır. Çünkü törenler,
onlara katılanlardan yana işleyecekse, onları bir şeylere ikna edici olacaklarsa, o zaman
katılanların töreni yapmaya bilişsel olarak ehil olmaları yetmez; bu tür törenleri yapmayı
alışkanlık edinmiş̧ olmaları gerekir49” (Connerton, 1992: 24).
And’ a (1982: 8) göre de birey, şenlik sayesinde içinde yaşadığı toplumun kurumlarım,
yöneticilerini, yapısını tanır ve ona uyum sağlar. Aynı şekilde, birey şenliklerin kalabalık
ve çok türlü ortamında millet olmanın bilincine varır ve bu bireyde güven duygusunun
oluşmasına/pekişmesine/yenilenmesine

neden

olur.

“Halk

eğlenceleri,

çeşitli

bağlamlarda kültürel kimliğin oluşturulması, benimsenmesi, geliştirilmesi, aktarılmasıkorunması ve bilhassa da yabancılara gösterilmesi işlevlerine sahiptir. Gerek geçmişte,
gerekse bugün farklı kültür daireleri içinde bulunan çeşitli gruplar, kendi kimliklerini
özellikle toplu eğlenceler aracılığıyla muhafaza etmeye çalışırlar” (Özdemir 2005: 340).
Devletler meşruluklarını millî semboller yoluyla takviye ederler. “Bayrak, tarihî abideler,
milliyetçi törenler ve tekrarlanan nutuklar halkı devletlerinin meşru olduğuna ve ona itaat
edilmesi gerektiğine ikna etmeyi hedefler” (Roskin, Cord vd. 2012: 24). “Milliyetçilik50,
“Düzenli aralıklarla sürdürme ve yeniden onaylama gereğini hissetmeyen bir toplum olamaz, ortak
duyguları ve birliğini ve kişiliğini oluşturan ortak fikirleri. Şimdi, bu ahlâkî yeniden yapılanma, bireylerin
birbirine yakın bir şekilde bir araya geldiklerinde, ortak duygularını yeniden teyit ettikleri yeniden birleşme,
meclis ve toplantılar dışında elde edilemez” (Durkheim 1976: 427).
50
Millîyetçilik tartışmaları, modern yüzyılın önde gelen tartışma konularından tayin edilmiştir. Bu
tartışmalar bir takım tezlerin öne sürülmesine binaen anti tezleri de beraberinde getirmiştir. Tartışmaların
odak noktasını ‘milletler mi millîyetçilik fikrini oluşturmuştur; yoksa millîyetçilik fikri milletleri mi ortaya
çıkarmıştır’ dâhilindedir. Eric Hobsbawn, Anthony Smith, Gellner, Benedict Anderson, bu tartışmalarda
taraftır. Gellner’e göre millîyetçilik milleti yaratmıştır; çünkü ‘Toplumsal ve siyasal dönüşümün,
sanayileşmenin dengesiz yayılışı gibi olumsuz sonuçlarına karşılık, sanayi toplumundaki standartlaşma ve
genel-kitlesel eğitimin yaygınlaşmasına duyulan ihtiyacın, karmaşıklaşan toplum yapısını türdeşleştirerek
kontrol altında tutmak ve denetlemek isteyen iktidarların, topluma, uyulması gereken bir norm olarak
49
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somut bir toprağa bağlılık, ortak tarihsel geçmiş̧, ortak değerlere ve kültüre dayanan, ortak
amaçlar çerçevesinde bir araya gelen, ortak bir tarih şuuru ve ortak bir kültürü̈ olan
toplumun üyeleri arasında topluluk şuuru yaratabilen bir değerdir” (Montserrat 1997:
116). Montserrat’ın bu tanımı bağlamında Cumhuriyet Halk Fırkasının, 1927 yılı parti
nizamnamesinde yer alan ve milletin: “Dil, kültür ve mefkûre birliği ile birbirine bağlı
vatandaşların teşkil ettiği bir siyasi ve içtimai heyet” tanımı, milliyetçi çizgisellik gösterir.
Aralarında mefkûre birliğinin bulunmasının şart koşulması, ‘vatandaşlığa bağlı
ulusçuluk’ anlayışından uzaktır. Binaenaleyh vatandaşlığa bağlı ulusallık anlayışı sadece
eşit haklara sahip kişilerden oluşan topluluk olarak tanımlanabilir.

Yeni kurulan Türk Devleti, o güne değin verilen savaşlar neticesinde kurtuluşunu ilan
etmiş ve bu mücadeleyi veren halkın ‘yüceliğini’ ve ‘benzersizliğini’ ileride inceleneceği
üzerine sık sık dile getirmiştir. Genel bir değerlendirme yapıldığında ifade edilmelidir ki
“Milletler dünyasında her bir millet biriciktir, eşsizdir ve her biri ‘seçilmiş̧’tir. Smith’in
belirttiği üzere (2014: 99), milliyetçilik, modern öncesi, kutsal etnik seçilmişlik mitinin
lâik, modern muadilidir. Çok merkezli bir biriciklik doktrini olarak milliyetçilik “yeri
doldurulmaz kültür değerlerinin” evrenselliğini vazeder. Bir zamanlar kendi çapında bir
dünya, evrenin merkezi, karanlığın ortasında bir ışık olan her etnik topluluk, aynı
topluluğun tarihî mahzeninden bugünkü miras ve kültür değerlerini seçmesi, yeniden
yorumlaması ve yeniden inşa etmesiyle, aynı eşsizlikteki öteki kültürel kimliklerin yanı
başında eşi menendi olmayan bir millî kimlik olarak yerini alır. Bu bağlamda ele alınan
ve değerlendirilen örneklerde Türk kimliğine51 yapılan vurgunun, milletler dünyasında
yer alma ve kendini gerçekleştirme kaygısını taşıdığı da söylenebilir. Aslına bakılırsa pek
kültürel türdeşliği dayatmak istediğini ve bu kültürün de modern türdeş̧ toplumun ‘yüksek kültür’leri olarak
belirlendiğini’ söyler. Hobsbawn, ‘icat edilmiş gelenekler’ tamlamasına millîyetçiliği ve dolayısıyla millî
kimliği de dahil eder. İktidarların, millîyetçiliğin toplumu bir araya getirme işlevini kullandığını söyleyen
Hobsbawn millî kimliği de bu minvalde iktidar icadı olarak görür. Anderson da aynı perspektiften bu
kavramları yorumlar. O’na göre millet ‘hayal edilmiş, sınırlı ve egemen’ bir topluluktur. Hayal edilmiştir;
çünkü üyesi olduğu toplumdaki insanlar, diğerlerini tanımadan sadece varlığını bildiği bir topluluktur.
Sınırı diğer ülke vatandaşlarının ülke sınırlarıyla çevrilmiştir. Modernite ile birlikte topluluğu ‘milletten’
ayıran husus, ilahi gücün iktidarını millet üstlenmiştir. Bu bakımdan da millet ‘egemen’dir.
51
“Kimlik anlatısı, siyasi duyguları yönlendirir, böylece güç dengesini değiştirmeye yönelik çabaları
körükler; geçmiş̧ ve şimdinin algılanışını dönüştürür; insan gruplarının örgütlenişini değiştirir ve yenilerini
yaratır; kültürleri, belli özelliklerini vurgulayarak ve anlamlarını ve mantığını çarpıtarak değiştirir. Kimlik
anlatısı, dünyayı değiştirmek için yeni bir dünya yorumu getirir" (Martin 1995: 13).
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çok insan bu ve başka örneklerde milleti fiilen “yaratan”ın devlet olduğunu, devletin
vergilendirmesinin, askere alma düzeninin ve yönetiminin kendi yargı alanı içinde kalan
nüfusu toplu bir kimlik ve sivil bağlılık ile donattığını ileri sürecektir. Devlet, bugün bu
kadar bariz olan millî bağlılığın kuluçkası olmak bakımından zorunlu bir koşul ve
matristir.

Şekil 5 23 Nisan 1928 Vakit, sf.3

3.1. Millî Kimliğin İnşası Bağlamında “Millî Bayram – Millî Çocuk”
3.1.1. Millî Hâkimiyet ve Çocuk Arasında Kurulan İlişki Bağlamında
‘Çocuk Bayramı’nın Gerekçesi
Dundes (2006: 41), çeşitli halk bilgisi formlarını tarif etmek için üç öğenin göz önünde
bulundurulmasını teklif eder: Herhangi bir halk bilgisi unsurunu, bir kişi; dokusu
(texture), metni (text) ve onun çevre şartları (context) itibarıyla tahlil edebilir. Bir halk
bilgisi türünün sadece bunlardan birinin temel alınarak tarif edilmesinin mümkün
olmadığını belirtir. Bu bağlamda Cumhuriyet Dönemi ile sınırlandırılan tezin metin
incelemeleri yapılırken dönemin şartları ve dokusu da mümkün olduğunca verilmeye
çalışılacaktır. 1926 yılı itibariyle ilan edilen Çocuk Bayramı, Millî Bayram olarak
değerlendirilmektedir. Bilindiği üzere millî bayram ve törenler, milliyetçi öğretilerin ‘en
yoğun’ yaşandığı ve aktarıldığı millî kimlik mekânlarıdır. Bu bakımdan okula yeni
başlayan ve henüz kurulmuş devletin yetiştireceği nesil olan ‘Cumhuriyet nesli’
çocuklarının milliyetçi ideoloji ile yetişmesini sağlamak, bayramın temel işlevlerinden
kabul edilmelidir. 23 Nisan 1933 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nin ilk sayfasındaki
makalede “Kanında imparatorluk aşısı bulunmayan, öz Türk olanlar için 23 Nisan büyük
ve hakiki başlangıcıdır. Yeni bir millet o gün doğmuştur ve iradesini Osmanlı sarayının
pençesinden kurtararak ana yurdun göbeğine, Ankara’ya taşımıştır” paragrafı yer alır. 23
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Nisan’a, Çocuk Bayramı’nın eklemlenmesi bu itibarla tesadüfi değildir. Makalenin
sonunda ‘Yarının büyük Türkiye’sinin tohumlarını taşıyan bugünün çocuklarına verilen
ehemmiyeti göstermek için bugün, 23 Nisan, Çocuk Haftasıdır’ denmektedir. Yine 23
Nisan 1937 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nin ilk sayfasında, ‘23 Nisan’ın Manası’ adlı
makalede 23 Nisan’ın uzunca bir tarihi anlatımının ardından, Çocuk Bayramı’nın 23
Nisan’a tesadüf ettirilmesinde bir mana aranmaktadır: “Bugünkü yavrular geleceğin
büyük adamları demek olduklarına göre istiklalimizi kutlularken istikbalimizi de
hazırlıyoruz demektir” denmektedir. Türklüğün ve Türkiye’nin geleceği olarak görülen
çocuklar, 23 Nisan 1936 tarihli Son Posta Gazetesi’nin üçüncü sayfasındaki makalede,
aynı zamanda Millî Hâkimiyetin de istikbali olarak görülür. ‘Millî kimliğin’ ve ‘vatanın’
istikbali olan çocuklar aynı zamanda rejimin de istikbali olarak görülmektedir: “Millî
Hâkimiyet, Türk yurdunun temeli, Türk çocuğu da onun istikbalidir.” İsmet İnönü’nün
1940 tarihinde Ulus Gazetesi’nin ilk sayfasında yer alan röportajında 23 Nisan’ın
ehemmiyetinden bahsettikten sonra şu cümleler yer alır: “Çocuk sadece çocuk olduğu
için, masum olduğu için değil, millî bir eser, millî bir varlık olduğu için sevilir.”
Lipiansky’e (1992: 33) göre özdeşleşme mekanizmaları, sadece çocuğun etrafındaki bir
takım modelleri pasifçe alması şeklinde ve tek yönlü olarak işlemez. Çocuğun çevresi de,
onu kendi değer sistemlerine ve kültürel konumlarına göre belirli bir modelle
özdeşleştirmeye çalışır; ona bir "isim" verilir, belirli imgeler ve sembollerle
özdeşleştirilir, sosyal olarak bir ‘yer’e konumlanır, bazı hallerde birtakım ‘lakaplar’
verilir; kişisel yetenekleri, erdemleri, becerileri, zevkleri konusunda değerlendirilir. Yeni
kurulan Cumhuriyetin ilk nesli olan çocuğun adı ‘Türk Çocuğu’dur. Türk çocuğu,
devletin istikbaldeki yöneticisi ve millî hâkimiyetin temsilcisi olarak konumlandırılmıştır
ve her biri kendi yetenekleri çerçevesinde ülke geleceğinde yönetimde olacaktır. Nitekim
dönemin Cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü 25 Nisan 1940 tarihli Ulus Gazetesi’ne verdiği
röportajda Çocuk Bayramı ile Millî Hâkimiyet Bayramı’nın aynı günde kutlanmasını
manalı bularak bu tesadüf şunu söylüyor der: “Millet hâkimiyeti üzerine kurulmuş olan
Türkiye Cumhuriyeti’ni yarın siz devir alacaksınız. O, sizden evvelkilerin eseridir. Fakat
O’nun itilası, gençliğe hazırlık demek olan sizin çağınızdakilerin yarınına yani
gençliğinize mevdudur. Ona göre hazırlanınız.”
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Millî hâkimiyet ve dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi, uğrunda, Birinci Dünya
Savaşı ve Kurtuluş Savaşı verilmiş maddi ve manevi anlamda ülke genelinde mücadele
sonucu bir topyekün kazanımdır. Adeta ‘dul ve yetimler ülkesi’ hâline dönmüş
mevcudiyetin elde ettiği bu ‘hazine’ ancak ‘hazine kadar değerli’ bir nesle emanet
edilmelidir. 23 Nisan 1932 tarihli Son Posta Gazetesi’nin üçüncü sayfasında verilen bir
makalede, “Biz sonradan bu kutlu tarihi Çocuk Bayramı’na ‘gün’ yaparak şuurun
gençliğindeki ışığı gençliğin şuuruna kattık denmektedir:
İstedik ki bugünün ve tükenmez yarınların Türk çocukları, şu hakikati pek küçük
yaşlarından başlayarak öğrensinler. Millî Hâkimiyet inkılabında ilk hamle ve
değişmez temel Türkiye Büyük Milet Meclisi’dir ve bütün millî kudret yalnız orada
toplanıp ancak orada kullanılır. Bu idrak içinde gelişerek dünya gürültüsüne karışan
gürbüz dimağlar, bu milletin ezeli varlık ordusunu kurmuşlardır. Bu şuuru millet
hayatında hem iman hem silah olarak kullanan gençlik, millî hâkimiyeti yaşatmak
vazifesiyle çok ağır bir mesuliyet altına girdiğini hiçbir dakika hatırından
çıkarmamalıdır.

Assmann’ın (2015: 112) da belirttiği üzere, insan, ritüelin temelindeki katı tekrarlama
ilkesi sayesinde, doğal yenilenme sürecinin döngüsel yapısına uyum sağlar ve böylece
tanrısal ve sonsuza uzanan kozmik yaşamdan pay alır. İktidar sahipleri, ideolojik
tutumlarını kutlama döngüsüne dâhil ederek ezeli hâkimiyeti ele geçirme hedeflerini
gerçekleştirmek için çocukları bir araç dâhilinde değerlendirmişlerdir. Sembol ve
seremoniler daima Durkheim’ın tarif ettiği kolektif duygusal niteliklere sahip olmuşlardır
ve bu durum hiçbir yerde milliyetçi sembol ve seremonilerde olduğundan daha gözle
görülür değildir. Millî Bayram eşliğinde oluşturulmak istenen ‘millî çocuk’, seremonik
kutlamalar sayesinde Türk geleneklerini, Türk duygu ve düşüncelerini topluca öğrenir ve
kendini Türk toplumunun üyesi sayar. Smith’in de (2014: 127) değindiği gibi “Seremoni
ve sembolizm, milliyetçiliğin ideolojisi ile millete dair kavramları eklemleyerek ve onları
elle tutulur kılarak tarihi ve kaderi olan soyut bir topluluğun devam edegelmesine
yardımcı olur.”
Henüz kurulan devletin yeni oluşturulan simge ve sembollerinin gelenekselleştirilmesine
aracı olan Millî Hâkimiyet ve Çocuk Bayramı, ‘dünyaya yeni gelen bir bebeğin doğuşu
ile eş tutulduğu görülmektedir. 23 Nisan 1938 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’ndeki kutlama
makalelerinden birinde bahsedilen 23 Nisan gününün ‘hayata doğuş bayramı’ olarak
adlandırılması, öne sürülen tezi doğrular niteliktedir:
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“Yeni Türkiye’nin hayata doğuş bayramının çocuk bayramı olması da ayrı bir mana ifade
eder. Ümit ve İstikbalin daima yeni doğan nesillerde olduğunu söyleyen sembolik bir
mana. 23 Nisan Türkün hayatında ebedi bir baharın ebedi bayramıdır.”
23 Nisan 1929 yılında yayımlanan
Cumhuriyet Gazetesi’nin ilk sayfasında
Bayrama

dair

bir

makalede

“Bir

memleketin dününü tespit etme ve
bugününü idare etmek zor işlerdir; fakat
yarınını temin etmek hiç şüphesiz ki
meselelerin en zoru ve en büyüğüdür. 23
Nisanı takip eden haftayı Çocuk Haftası
olarak kabul ilan ve tatbik eyleyen Türk
milleti işte bugün bu en büyük meseleyi
Şekil 6 24 Nisan 1928 Vakit, sf.2

göz önüne almış bulunuyor” sözleri yer

alır.
“Her şeyden önce isim, insana isimlendirdiği nesne üzerinde bir sahiplik duygusunu verir”
(Ong 2012: 48). Bayramın adının önüne ‘Çocuk’ kelimesinin konulması ülke politikası
açısında çocuk meselesinin sahiplenildiğini gösteren bir işaret olduğu belirtilmelidir.
Tezin ilerleyen bölümlerinde bu konu ile ilgili tafsilatlı açıklamalar yapılacaktır.

3.1.2. Ankara ve İstanbul’da Çocuk Bayramı Kutlamaları
Pek çok bakımdan millî semboller, gelenekler ve seremoniler Smith’in (2014: 127)
vurguladığı üzere, milliyetçiliğin en etkili ve devamlılık arz eden veçheleridir.
Milliyetçiliğin temel kavramlarını cisimleştirir, bütün topluluk mensupları için görünür
ve vazıh kılar, soyut bir ideolojinin öğretilerini, topluluğun bütün tabakalarında derhal
duygusal tepkiler uyandıran elle tutulur somut terimlerle ifade ederler. Soyut ideolojilerin
somutlaştırmasına araç olan seremoniler, yeryüzünde bulunan hemen her topluluğun
Smith’in deyimiyle değerli anlarıdır. Bu anlar, yaşayan bir kişiyi ya da grubu ya da
toplumsal bir olayı şölen ve eğlence katarak kutlamak da olabilir (Smith, 2009: 341).
Ancak ifade edilmelidir ki “eğlence ortamları, Türk kimliğinin değişik cephelerinin
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gösterildiği icra ortamlarıdır. Bu ortamlar, katılımcının kültürel kimliğinin bilincine
eriştiği ve bireysel kişiliğini geliştirme fırsatı bulduğu, diğer kültür ortamlarına (dinî,
töresel ortamlar) göre, daha esnek yapılı ‘oluşum ve gösterim ortamları’dır. Geniş
anlamda halkbiliminin/folkloristiğin temel amacının, “insan davranışlarını ve
geleneklerini çalışarak, objesi olan insanı daha iyi anlamaya ve onun hakkında daha
derin bir bilgiye kavuşmak” (Çobanoğlu 1999: 5) olduğu hatırlandığında, eğlence
araştırmalarının gerekliliği daha iyi anlaşılmaktadır (Özdemir 2005: 17).” Çocuk
Bayramı hem törensel hem de eğlence ortamının ele
alınması ve incelenmesi bağlamında değerlendirilmesi
gereken bir zaman ve mekânı kapsar. Nitekim Bayram
ritüellerinin ‘oluşum’ ve ‘gösteriminin’, çocuğun millî
kimliğinin oluşumundaki işlevselliğini araştırmak için
‘Bayram Törenlerinin programlarına’ ve bu programlarda
icra

edilen

ritüel

hâline

gelmiş

nutukların

değerlendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Tezin bu
bölümünde, başta Ankara ve İstanbul olmak üzere yurt
genelinde icra edilen ‘Millî Hâkimiyet ve Çocuk Bayramı’
Şekil 7 24 Nisan 1927 Milliyet,
sf. 1

törenlerinin programlarına ve bu programlar dâhilinde
ifade edilen nutuklar değerlendirilecektir.

Millî Hâkimiyet Bayramı’nın ‘Çocuk Bayramı’ olarak da ilan edildiği ilk tarih olan
1926 yılının ardından belirtildiği üzere ilk kutlama 1927 yılında yapılmıştır. Milliyet
Gazetesi 23 Nisan 1927 yılında ilk sayfasından verdiği haberde ‘23 Nisan Çocukların
Günüdür’ başlığını kullanmış ve Ankara’daki ilk bayram kutlama programını
sunmuştur:
“23 Nisan Çocuk Bayramı için burada humalı bir faaliyet vardır. Reis-i cumhur hazretleri,
Çocuk Bayramı’na büyük bir alaka gösterdiğinden otomobillerinden birisinin çocuklara
tahsisi için emir buyurdukları gibi Riyaset-i Cumhur Bandosu’nun da çocuk sarayında
terennümsaz olmasına müsaade eylemiştir. Himaye-i Etfâl Cemiyeti, çocuklarımızın
bayramı için çok güzel bir program hazırlamıştır. Şehirdeki bütün vesait nakliye
süslenerek sabah saat dokuzda Numune Hastanesi ile Erkek Lisesi arasındaki
meydanlıkta toplanacaktır. Çocuklar, araba ve otomobillere binerek Çankaya’ya
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gidecekler, orada bir gezinti yaparak büyük bir alayla Çocuk Sarayı’na gidilecektir.
Çocuklara Sarayda pastalar, oyuncaklar verilecek, geceleyin de türlü türlü muhatabalar
yapılacaktır. Saat beşten sekize kadar evkaf otelinde çocuk balosu verilecektir. Eğlence
gece yarısına kadar devam edecektir.”
İlk program, Ankara’ya aittir. Bizzat Reis-i Cumhur’un himayesinde gerçekleşecek olan
bu bayram için tüm halk seferber edilmiştir. Mustafa Kemal de aynı özveriyi göstererek
hem kendi otomobilini hem de emrindeki bando takımını Çocuk Sarayı52’na
göndermiştir. Şehirdeki tüm ulaşım araçları çocuklar için süslenmiş, onların dikkatini
çekmek ve programlara dâhil olmalarını sağlamak için ‘çocuk alayı’ oluşturulmuş;
Çankaya’ya bu alayın nidaları ile gidilmesi sağlanmıştır. Program kısa süreli ve
protokollerle

yoğunlaştırılmış

bir

program

değildir, sabah saat dokuzda başlayan program
gece yarısına kadar sürmüş; çocuklar bizzat
Çankaya köşkünde ağırlanmış ardından ancak
‘çocukların

hükmünü

sarayları’na

gitmişlerdir.

sürebilecekleri
Belirtilmelidir

ki

‘saray’ mefhumu Cumhuriyet’ten sonra sadece
çocukların ev sahibi olduğu makama ad
olmuştur. ‘Saray’ın, iktidarın tek ve tartışılmaz
sahibinin oturduğu yer olarak düşünülürse – ki
bu
Şekil 8 24 Nisan 1927 Milliyet, sf.1

günün

Çocuk

Bayramı

olarak

ilan

edilmesinde önde gelen amaçlardan biri olarak

ülkenin ve yönetimin geleceği ve tek sahibi olarak çocuklar görüldüğünden metaforik bir
anlam çıkarmak çok da yanlış olmayacaktır. Açıkça belirtilmelidir ki dönemin şartları
gereği ‘pasta’ ve ‘oyuncak’, ancak hatırı sayılır varlıklı ailelerin çocuklarının sahip
olabileceği lükslerdir. Sarayda ise tüm çocukların ‘eşit’ ve Cumhuriyet’in kazanımlarına
‘ortak’ olduklarını göstermek adına bu lüks ürünlerin sınırsızca dağıtılması ve ardından
ancak modern ülke çocuklarının katıldıkları ‘balo’ların düzenlenmesi, yeni kurulan

52

Çocuk Sarayı, Mimar Arif Hikmet Koyunoğlu ‘nun çizimleriyle 1927 yılında inşası tamamlanan ve
çocuklara tahsis edilen Himaye-i Etfâl’e ait bir binadır. Anakara’da Ulus semtinde, Anafartalar caddesi
üzerinde bulunduğu ve bir kısmının yıkılıp İşhanı inşa edildiği bilinmektedir.
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devletin ‘millî çocuk’ yetiştirme gayesinin yanı sıra ‘modern çocuk’ yetiştirme amacını
da ortaya koyar.

Şekil 9 Çocuk Sarayı, Ankara,1929

1928 yılında, Ankara’da Çocuk Bayramı programının, 1927 yılındaki ilk deneyimin
ardından Himaye-i Etfâl Cemiyeti tarafından daha teferruatlı bir şekilde yapılacağı
açıklanmıştır. 23 Nisan 1928 tarihli Milliyet Gazetesi’nin üçüncü sayfasındaki, ‘Çocuk
Bayramı’ başlığıyla verilen haberde, ‘Ankara, hakiki bir Çocuk Bayramı yaşayacaktır’
denmektedir:
“Tayyarelerin müteaddit şehirlerimizde atacağı beyannameler, konfetiler mahallerine
varmıştır. Beyannamelerde çocuklara mahsus münasip öğütler vardır. Çocuk sarayı
arkasında çocuklar için bir bayram yeri hazırlanmıştır. Yarın Saray, sabahtan geceye kadar
çocuklara küşada bulundurulacak, sahib- i hakikileri saraylarında hükümran olacaklardır.
Radyo, yarın ilk defa olarak bir çocuk konferansı verecektir. Gece Yenişehir’de Hâlide
Kadın Yardım Cemiyeti tarafından mükellef bir balo verilecektir. Bundan başka gündüz
saat beşten yediye kadar münhasıran çocuklu ailelere mahsus olmak üzere bir çocuk balosu
tertip edilecektir.”

Çocuk Bayramı’nda, çocukları hem eğlendirmek hem de millî nasihatlerle bilgilendirmek
üzere birçok şehirde uçaklar vasıtasıyla hem şehirler konfetilerle renklendirilmiş hem de
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çocukların bu atılanları toplarken okuyacakları küçük kâğıt parçalarına yazılan ‘millî
özdeyişlerle’ bayramın mahiyetini anlamaları sağlanmıştır. Siyasi düşünürlerin,
eğlencenin kapalı işlevlerine dâhil edilebilecek olan ‘yönlendirilmiş kültür ile
kültürlenme’lerini, çocuklara konfeti yağmuru esnasında sunmaları, eğlencenin
araçsallığına örnek olarak sunulabilir. 1928 tarihli bayram kutlamasında dikkat çeken bir
diğer husus, ‘sahib- i hakikileri saraylarında hükümran olacaklardır’ lafzıdır. Programda
açıkça belirtilmiştir ki eğer bir ‘saray’ varsa; ancak ve sadece hakiki sahibi çocuklar
olacaktır ve orada hüküm verici onlardır. Yine bu yılda çocuk konferansı, radyodan ilk
defa Çocuk Bayramı’nda sunulmuş, tüm dinleyenlere çocuk hakkında farkındalık
uyandırılmak istenmiştir. 1927 yılında Himaye-i Etfâl Cemiyeti’nce düzenlenmiş olan
çocuk balosu bu yıldan itibaren münhasıran yardım cemiyetleri ve varlıklı aileler
tarafından düzenlenmiştir. Esasen Çocuk Bayramı kutlamalarını yapıldığı ilk yıldan
itibaren ‘Çocuk Balosu’ seremonisi, üzerinde önemle durulan bir tören niteliği
kazanmıştır. Bu balolara aileleri ile birlikte çocukların iştirak etmeleri, hem ailelerin batı
toplumlara özgü bu tür faaliyetlere katılmaları sağlanıp ‘modern görgü’ye sahip olmaları
istenmiş; hem de bu öğretiler çok küçük yaşta çocuklara verilmek istenmiştir. 1929
yılında Ankara Türk Ocağı’nda düzenlenen yaklaşık dört yüz kadar çocuğun ve ailesinin
katılımıyla gerçekleştirilen törende özellikle kız çocuklarının giydiği kıyafetlerin ‘takdire
şayan’ sunumu, ‘olması ve özenilmesi gereken’ niteliğinde sunulmuştur:
“Türk ocağında dün büyüklerinden farksız güzellikte bir balo verildi. Baloya 400
kadar çocuk iştirak etmiştir. Her çocuğa annesi yahut ailesinden bir erkek veya kadın
refakatçi ettiğinden balo pek kalabalık olmuş ve o nispette eğlenceli geçmiştir. Saat
15’ten itibaren Ocağın kapısında birkaç hususi otomobil beklemeye ve çocuklar balo
elbiseleriyle ocağa gelmeye başlamışlardır. Şehir bandosu ocağın bahçesinde mevki
almış, şehir cazbandı da yukarıda balo salonunda dans havaları çalmıştır. Saat 16-17
‘de, balo, baş döndüren bir hal almıştır. Dekolte tuvaletleri ile baloda hazır bulunan
küçük kızlar, kendi yaşlarındaki erkek çocukları ile mütemadiyen dans etmişlerdir.
Çocuk balosu birçok hanım kızların şık tuvaletlerini teşhire de vesile olmuştur.
Filhakika dünkü baloda gayet şık ve zarif giyinmiş kızlar, nazar-ı dikkati celp
etmişlerdir” (27 Nisan 1929, Vakit s.1).

192953 yılında hazırlanan Çocuk Bayramı kutlama programları, geçmiş iki yıla göre daha
tafsilatlı ve millî kimliğin inşası bağlamında, çocukların, Cumhuriyet kurumlarına
53

1929 yılında Çocuk Bayramı, Çocuk Sesi Dergisi’nde, ‘Millet ve Mektepliler Bayramı’ olarak
adlandırılmıştır: “23 Nisan için bütün Türkiye’de büyük hazırlıklar yapılmaktadır. 23 Nisan millet ve
mektepliler bayramı çok yüksek olacaktır” (Çocuk Sesi, 1929: sayı: 17, s.2).
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ziyareti ile hâkim ideolojik öğretilerle tanışma fırsatı bulduğu bir program hâline
gelmiştir.
“23 Nisan Çocuk Bayramı programı tamamı ile tespit edilmiştir. Bu programa
nazaran yarın saat 11’de 50 otomobil çocuk ve diğer bir otomobil içinde Gazi
Hz.’nin büstü etrafında temsilî periler bulunduğu halde alay hâlinde Taksim’den
hareket edecektir. Alay avdette vilâyete uğrayacak ve bir çocuk heyeti Vali Beyi
ziyaretle bayramını tebrik edecektir. C. H. Fırkası önünden geçilirken Hakkı Rinası
Paşa çocukları selamlayacaktır. Vesaiti nakliye şirketleri de çocukları bedava
taşıyacaklarını bildirmişlerdir. Bayram günü cemiyet rozetleri mektepliler tarafından
tevzi edilecektir. Gülhane Parkı’nda da fırka bandosu çalacaktır. Parkta çocuksuz
ailelerden para alınacak fakat çocuklulardan duhuliye alınmayacaktır. Diğer taraftan
Türk Ocağı da hazırlanmaktadır. Dün çocuk müsameresinin verileceği Tepebaşı
kışlık tiyatrosunda çocuklar müsamere provalarını yapmıştır” (23 Nisan 1929,
Akşam sf.3).

İstanbul’daki bayram kutlamalarından alınan bu merasim programı örneğinde çocuklar
alay hâlinde ilk olarak valilik makamını ziyaret etmişlerdir. Valilik makamı, devletin
şehirlerdeki en yetkili temsiliyet organıdır. Vali ile bayramlaşma ve Belediye Reisi
tarafından karşılanma, çocukların, devlet tarafından münferit bir birey olarak
değerlendirilmesinin ilk örnekleri olarak sunulabilir. Ayrıca yapılan gezilerin, izlenen
tiyatroların ve eğlence mekânlarının ücretsiz oluşu, yeni kurulan Cumhuriyetin, ‘şefkatli
eli’nin çocukların üzerinde olduğunu göstermesi bakımından değerlendirilmesi gereken
bir husustur. Devletin varlığını hisseden çocuktan beklenen, devlete minnettar olması ve
vefa borcunu ödemesidir. Bayram kutlamaları esnasında dile getirilen nutuklarda ortaya
konan bu minvaldeki söylevler, bir sonraki bölümde, daha ayrıntılı ve geniş yer ele
alınacaktır.
1929 yılından 1933 yılına gelindiğinde bayram programlarının resmî merasim mahiyeti
kazandığı; devletin birçok kurumunun kutlamalara seferber olduğu ve hâkim ideolojinin
öğreti kurumu olan ‘Halkevi’nin kutlama programlarının düzenleyicisi konumuna
getirildiğini belirtilmelidir. İstanbul’daki 23 Nisan 1933 yılı kutlama programı, 22 Nisan
1933 tarihli Akşam Gazetesi’nin ikinci sayfasından şu şekilde verilmiştir:
1- “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk açılma günü olan 23 Nisan ayni zamanda
Çocuk Bayramı olarak kabul edildiğinden resmî daireler ve hususî müesseseler Türk
bayrakları ile beraber Himaye i Etfâl bayrakları ile de donatılacaktır.
2- 23 Nisan pazar günü saat on beşte Halkevinde merasim yapılacaktır. Merasime
İstiklâl marşı ile başlanacak, Halk Fırkası İstanbul Vilâyeti İdare Heyeti Reisi Cevdet
Kerim Bey tarafından bir nutuk söylenecek, daha sonra Gazı Hz.’nin nutkundan
muhtelif parçalar okunacaktır. Bu merasim ve nutuklar radyo ile dinlenebilecektir.
3- Bayramın birinci günü çocuklar Fatih parkında toplanarak Himaye i Etfâl bayrakları
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ile süslenmiş otomobillerle sıra ile Belediye, Fırka, Himaye i Etfâl, Halkevi, Vilâyet,
Kolordu merkezlerini ziyaret edecekler ve bu suretle Taksim abidesi önüne
gideceklerdir. Abide önünde toplanmış olan çocukların manevî şahsiyetinde bütün
Türk çocuklarının bayramı Halkevi tarafından tebrik edilecek ve merasimle Türk
sancağı çekilerek selâmlandıktan sonra abideye çelenkler konulacak ve merasime
nihayet verilecektir.
4- Çocuk alayı köprüden geçerken vapurlar tarafından düdükler çalınarak
selâmlanacaktır.
5- 23 Nisan günü ilk ve orta mekteplerde konferanslar verilecek ve Himaye i Etfâl
Cemiyetinin yardımı ile eğlenceler tertip olunacaktır.
6- Himaye i Etfâl Cemiyeti tarafından şehrin muhtelif mahallerine çocuk hakkında
vecizeler yazılı levhalar asılacaktır.
7- Çocuk Haftası içinde çocuk mevzularına dair gazetelerle neşriyat yapılacaktır.
8- Himaye i Etfâl Cemiyeti tarafından hazırlanacak kartlar mekteplere dağıtılacak ve
çocuklar bunlarla birbirlerini tebrike teşvik edilecektir.
9- 23 Nisan günü tayyare ile şehrin muhtelif semtlerine Himaye i Etfâl’in hazırladığı
vecizeli kâğıtlar atılacaktır.
10- Her kaza mıntıkasının, Himaye i Etfâl ve Fırka reislerinin yardımı ile 23 Nisan günü
kutlanacak ve eğlenceler tertip edilecektir.
11- 23 Nisan günü öğleden sonra muhtelif istikametlere hareket edecek tramvaylarla
çocuklar gezeceklerdir.
12- Himaye i Etfâl Cemiyeti tarafından Gülhane parkında çocuklara ve umuma
müsamereler tertip edilecektir.
13- Himaye i Etfâl Cemiyeti tarafından 27 Nisan perşembe günü Maksim Bar’da bir
çocuk eğlencesi yapılacaktır.
14- 24 Nisan pazartesi günü saat on beşte çocuklara hitaben bir konferans verilecektir.
15- 25 Nisan salı günü saat on beşte Halkevinde gürbüz çocuk müsabakası yapılacak,
meme çocuğu ve mama çocuğu birincileri ayrılarak bunlara hediyeler verilecektir.
16- 26 Nisan çarşamba günü saat on altıda ilk mektep çocukları arasında Halkevinde bir
şiir ve söz müsabakası yapılacak, bu müsabakada birinci ve ikinci üçüncü gelenlere
mükâfatlar verilecektir.
17- 27 Nisan perşembe günü saat on beşte Halkevinde çocuk mevzuu hakkında bir
konferans verilecektir.
18- 20 Nisan cuma günü saat on dörtte Halkevinin temsil şubesi tarafından
Ağaoğlu’ndaki merkezde ve Alay Köşkü’nde çocuklar için müsamereler
verilecektir.
19- 29 Nisan cumartesi günü Halkevinden birer heyet tarafından yatı mektepleri ve
Darülaceze ziyaret edilecek ve çocuklarla bayramlaşılacak ve küçük hediyeler
dağıtılacaktır.
20- Çocuk Haftası içinde muhtelif günlerde lise ve orta mekteplerde müsamereler
verilecek ve muhtelif sinemalarda çocukları alâkadar edecek filimler
gösterilecektir.”

Radyo yayınları ile Çocuk Bayramı kutlamaları 1929 yılında başlamıştır ve o zamandan
itibaren çocukların sağlığı, ahlakı ve yetiştirilmesine dair muhtelif yayınlar yapılmıştır;
ancak 1933 yılından itibaren Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Nutuk’ adlı eserinin okunması
da radyo programlarına dâhil edilmiştir. Nutuk, Atatürk’ün 1919 yılında Samsun’a
çıkışıyla başlar ve 1927 yılına kadar olan dönemi kapsar. Verilen savaşlar, kazanılan
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mücadeleler ve Cumhuriyet inkılapları başlıca konularındandır ve aynı zamanda birinci
elden tarih ve siyaset bilgisidir. Bizzat Cumhurbaşkanı’nın yazdığı bu eserin belli
kısımları seçilerek çocuklara sunulması, hâkim ideoloji olan ‘milliyetçiliğin’ çocuklara
‘aşılanması’ dâhilinde değerlendirilmelidir; çünkü gençliğe ithaf olunan bu eser, tüm
gençlere ve gençlik yolundaki çocuklara, ‘çalışmanın ve vatanı yüceltmenin’ asıl görev
olduğunu, eğer bir kuvvet arama gereksinimi duyulursa da bu gücü ‘damarlardaki asil
kanda’ aranması gerektiğini belirtir. Millî bayramların asıl işlevlerinden olan ‘hâkim
ideolojinin sürekliliğini sağlama’, bu noktada görevini yerine getirmektedir. Ayrıca
‘Kolordu’, ‘Fırka’ ve ‘Halkevi’ ziyaretleri de hâkim ideolojinin kurumlarını tanıma ve
onaylama işlevine sahiptir.
1934 yılında, bu programlara ek olarak Himaye-i Etfâl tarafından, ‘çocukların şehit
babaları için mevlit okutma54’ geleneği başlamıştır. Genel bir değerlendirme yapıldığında
Himaye-i Etfâl Cemiyeti’nde fakir, öksüz ve yetim çocuklar da bulunmaktadır. Şehit
çocuklarının babaları için özelleştirilen bu mevlit okuma geleneği, millî hassasiyeti
vurgulaması bakımından manidardır; binaenaleyh ‘bayram günü’ bu gibi hassas bir
konunun gündeme getirilip, ‘vatan uğrunda ölenlerin’ diğer kayıplardan ayrıştırılması
çocukları hem minnet duygusu hissetmeye hem de asker olmayı isteme noktasında teşvik
edici konumdadır. Nitekim çocuklar, dönemin ‘Cumhuriyet erleri’dir. Her fırsatta asker
olmaya teşvik edici konuşmaların yapılması, yeni kurulan devletin maddi koruyucularını
yetiştirme noktasında yönlendirici pozisyondadır. Çocukların törenlere asker kıyafeti
giyerek katılmaları da bu yönlendirmenin bir sonucudur. 1937 yılında merasime subay
kıyafeti ile katılan çocuklar İstanbul Kolordu Binası’na gittiğinde şöyle karşılanmışlardır:
“Selâm Cumhuriyet erleri!”
Kafile Fındıklı caddesini takip ederek İstanbul Komutanlığı binasına gitti. Burada
nöbetçi subay küçükleri karşıladı. İstanbul Komutanı General Hâlis namına tebriki kabul
eden nöbetçi subay küçüklere şu mukabelede bulundu:
“Cumhuriyet ordusunun yarınki erlerini selâmlarım” (24 Nisan 1937, Cumhuriyet, sf.8).

“24.4.934 salı günü kimsesiz yavruların şehit babalan ruhuna ithaf edilmek üzere Beyazıt Camisi’nde
Hafız Kemal, Sadettin, Zeki ve Rıza Efendiler tarafından mevlit okunacaktır” (23 Nisan 1934, Cumhuriyet
sf.6).
54
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Şekil 10 23 Nisan 1938 Cumhuriyet, sf.1

1938 yılında, Kırşehir ili, Köşker Nahiyesinde yaşanan deprem felaketinden ötürü
bayram kutlamaları geçen yıllara nazaran daha sakin ve bol yardımlaşma unsurları ile ifa
edilmiştir. 19 Nisan 1938 tarihinde meydana gelen depremde 200 kişinin öldüğünün
tespit edilmesi, o yıl çocuklar için toplanan yardımların bir kısmının da bölgeye gitmesine
sebep olmuştur. Gazete sütunlarında da resmî bayram protokolleri ve yoksul çocuklar
yararına yapılan faaliyetler geniş yer tutmuştur. Ulus Gazetesi’nin 23 Nisan 1938 tarihli
baskısının ikinci sayfasında ‘Çocuk Haftası Başlıyor’ adlı haberde:
Bugün şehrimizde yapılacak geçit törenine ortaokullar ve ilkokul talebesi iştirak
edecektir. Tören bugün 10:30’da Ulus Meydanı’nda başlayacak ve Atatürk Anıtı’na
çelenk konulacaktır. Ulus Meydanı’nda başlayacak olan geçit resmî, belediye
önünden Adliye Sarayı Caddelerini takip ederek Saman Pazarı’nda son bulacaktır.
Öğleden sonra saat 14:00’te ilkokul talebesi arasından ayrılan bir heyet, otomobille,
büyüklerimizin ziyaretine gidecektir. Haftanın diğer günlerinde de Ankara’nın
muhtelif yerleri gezilecek, balolar ve spor gösterileri yapılacaktır.

Ankara programını veren Ulus Gazetesi, sayfasında tek sütun ayırarak verdiği bu haberde
klasik tören programının dışında başka bir habere yer vermemiştir. Buradan
anlaşılmaktadır ki Başkentin resmî ağırlığı törenlere sirayet etmiş; anma programı ve
birkaç dar kapsamlı bayram kutlamalarından başka bir şey yapılmamıştır. Keza 21 Nisan
1938 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nin ikinci sayfasında verilen İstanbul programında:
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“O gün saat 10:00’da Beyazıt Cumhuriyet Meydanı’nda bir toplantı yapılacaktır.
Merasime şehir bandosunun çalacağı İstiklal Marşı ile başlanacak (ancak sonraki tarihli
gazetelerden anlaşıldığı üzere bando takımı gelmemiş; çocuklar kendileri İstiklal
Marşı’nı söylemiştir. Ülkedeki matem havasından mütevellit olduğu düşünülmektedir.)
müteakiben Çocuk Marşı çalınacak ve İstanbul yoksul çocuklara yardım birliği, Çocuk
Esirgeme Kurumu ve Kızılay Gençlik Teşkilatı tarafından birer söylev verilecektir.
Cumhuriyet Halk Partisi, Belediye, İlkokul Öksüz Çocuklara Yardım Birliği tarafından
Taksim Cumhuriyet Abidesi’ne çelenk konulacaktır. İlkokullarda, talebe süsledikleri
okul binalarında ve sınıflarda toplanarak çocuk haftasının başlamasını kutlayacaktır. 23
Nisan Çocuk Bayramı günü, İstanbul Kumandanlığının temin edeceği bir tayyare, saat on
birde şehir üzerinde bir dolaşma yaparak, Bakırköy, Şehremini, Fatih, Beyazıt, Sarıyer,
Beykoz, Eyüp, Taksim, Şişli, Üsküdar, Kadıköy, Kartal ve Adalar üzerinde uçuşlar
yapacak ve çocuklara ait vecizeler atacaktır.

Şekil 11 24 Nisan 1938 Son Posta, sf.4

1938 yılına dair verilen Çocuk Bayramı programları, yukarıda belirtildiği üzere,
Kırşehir’de yaşanan deprem sebebiyle önceki yıllarda yapılan kutlamaların gölgesinde
kalmıştır. Ülke genelinde matem ilan edilmişken üç gün sonrasındaki bayram
kutlamalarının daha sessiz geçmesi ve ‘yapılmış olmak için yapılması’, çocuklara millî
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birliğin öğretilmesi açısından değerlendirilmelidir. Çocuklardan, ülkenin herhangi bir
yerinde yaşanan felaketten dolayı üzülmeleri; hatta onlardan bu üzüntüye çare
olabilmeleri beklenmektedir. Bu minvalde okullardan bağışlar toplanmış ve bölgeye
gönderilmiştir55
Tezin incelediği süreç dâhilinde (1920-1938) ele alınan
tören programları ve bu programların çocukların millî
kimliğini şekillendirmesindeki rolünde, ilk bölümde,
uygulanan tören protokollerine yer verilmiştir. Bu
kısımda

ise

tören

programlarında

yer

alan

konuşmacıların çocuklara hitaben söylevleri üzerinde
durulacaktır. Zira yeni Türkiye ideolojisinin öğretim ve
edinim alanlarından birisi de bayram mekânlarındaki
hitabet kürsüsüdür, dolayısıyla söylevlerdir. Dijk (2015:
19), söylevlerin ideolojik temelli görüşlerin ifadesi
olduğunu
Şekil 12 23 Nisan 1938 Son Posta,
sf.1

söylerken;

ideolojik

fikirlerin

çoğunu

ebeveynlerden ve akranlardan başlayarak diğer grup
üyelerini dinleyerek ve okuyarak öğrenildiği vurgular.

Çocukların kamusal alanı olan bayram yerleri, ulus-devlet inşası fikriyatının da anlatıldığı
ve bu çerçevede ideolojik zeminin oluşturulduğu mekânlardır. Bu minvalde
değerlendirilen 23 Nisan söylevlerinin ana eksenini öncelikle ‘Neden Çocuk Bayramı?’
sorusu şekillendirir. Çocuklara gösterilecek ihtimam ve sevginin öneminin de üzerinde
durulduğu hitaplarda yeni kurulan Türkiye Devleti’nden önceki Osmanlı Devleti’nin
çocuklar bağlamındaki kötü şartları mukayeseli bir şekilde aktarılır. Türk çocuğunun
faziletleri, Türk çocuğunun taşıması gereken özellikleri de Türk kimliği üzerinden çocuğa
öğretilmeye çalışılır. Son olarak da ‘Vatan çocuklardan ne bekler?’ sorusuna verilen
cevaplarla kapanış yapılır.

55

Bolu Halkevi’nde 23 Nisan Çocuk Bayramı münasebeti ile toplanan Bolulular, depremzedelere yardım
amacıyla bir komite oluşturmuştur (23 Nisan 1938, Cumhuriyet, s.10).
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‘Neden Çocuk Bayramı?’ sorusuna ilk cevap 1927 yılında verilmiştir. Gürbüz Türk
Çocuğu Dergisi’nde ‘hakiki bir vakıa’ olarak verilen diyalogdan yola çıkan yazar çocuk
dergisi çıkarmanın, çocukları ve dolayısıyla istikbali düşünen bir millet olunduğu ifade
ederken; bugünün ‘İstiklal Bayramı’ olmasını teklif eder; çünkü çocuk, istiklaldir:
“Ankara'da bazı işleri takip için gelen Fransız mühendislerinden Mösyö Paul Dölon
ile otururken elimde Gürbüz Türk Çocuğu Mecmuası bulunuyordu. Fransız
mühendis bunu tetkik ettik ettikten sonra, ‘Bu ne mecmuası?’ diye sordu. Anlattım.
Beyaz sakalını eliyle bir iki defa okşayarak sonra şu cevabı verdi: “Çocuk
mecmuası.. Demek Türkler, bu istiklallerini muhafazaya katiyen azmetmişler...”
Çocuğu düşünmek memleketi endişesiz pervasız bir istikbal kavuşturmak demektir.
Dün yaptığımız inkılabı kazandığınız büyük muvaffakiyeti düşündüğünüz çocuklar
devam ettirecekler. 23 Nisan Günü çocukların bayramına iştirak edenler memleketin
istikbalini taşıyacak olan gelecek nesli, gürbüz ve neşeli görürken; kalplerinden bu
memleketin istiklali hakkında tam bir iman taşıyorlar” (GTÇ, Sayı 9 s.226).

‘Memleketin istikbali’ ve ‘milletin hakimiyeti’,
kurucu ideoloji için iki önemli ‘vizyon’ meselesidir.
Yapılan inkılaplar ve uygulanan politikalar bu iki
temel üzerine yerleşmiştir. Devlet, bu minvalde
kendi sürekliliğini oluşturmak ve sürdürmek
istemektedir. Bu birkaç senelik bir mesele değildir.
Bu sebeple, Çocuk Bayramı’nın maksadını, Çocuk
Esirgeme Kurumu Tabibi Muhittin Birgen şöyle
Şekil 13 23 Nisan 1935 Son Posta, sf.1

açıklar:

Atatürk işe başladığı zaman, millete güvenmişti; onun hâkim olmasını istemişti, onun için hem
Büyük Millet Meclisini kurdu, hem de bu günü bir Millî Hâkimiyet bayramı yaptı. Sonradan onu
sizin de bu bayrama iştirak etmenizi istedi. Bunun bir sebebi vardır: Milletin hâkimiyeti demek,
bir günde, bir senede on senede tamam olup biten bir şey demek değildir. Milletin hâkimiyeti,
asır içinde tekâmül edecek ve asırlar içinde hüküm sürecek millî ve hepimiz için müşterek bir
saltanat demektir. Bu hâkimiyeti siz temin edeceksiniz, bu hâkimiyeti sizin kafalarınızda, sizin
kalplerinizde kurmak lâzımdır. Millî hâkimiyet bayramı size bu işi hatırlatmak için verilmiştir.
(23 Nisan 1937, Son Posta sf.16)

Millî hâkimiyeti çocukların zihinlerinde ve kalplerinde kurmak isteyen yöneticilerden biri
olan dönemin Eğitim Bakanı Reşit Galip56, yurdu kurtarmak ve Türk Milleti’ni kurtuluşa
“Reşit Galip, 1892 tarihinde Rodos Adası’nda dünyaya gelmiştir. 1917 yılında Askeri Tıbbiye’den mezun
olmuş; gönüllü olarak Balkan Harbi’ne ve Büyük Harbe katılmıştır. Türk Ocakları’nın İstanbul’da
kurucuları arasında bulanan Galip, Müdafaa –i Hukuk Cemiyeti’nin reisliği görevini de yürütmüştür. 10
Ocak 1925’te Aydın milletvekili seçilerek Ankara’ya gelmiştir. Aynı zamanda Türk Ocaklarındaki
56
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erdirmek için açılan meclisin yıldönümü olan bir günü, çocukların kendisine bayram
olarak seçmesini takdir eder:
Çocuklar güzel yüzlü, güzel özlü Türk yavruları: Bugün kutladığımız 23 Nisan, on üç yıl
önce çoğunuzun doğmadığınız veya daha süt çocuğu olduğunuz zamanlarda yurdu
kurtarmak için Türk budununu kurtuluşa erdirmek için, Büyük Millet Kurultayı’nın, Gazi
babanız eliyle açıldığı gündür. Bunu bayram edinmeniz, ey Türk çocukları, öz kurultayın
açıldığı, öz devletin kurulduğu günü kendi bayramınız için seçmeniz ne mutlu buluş! (24
Nisan 1933, Cumhuriyet sf.6).

Bilgin’e (2013: 33) göre, 19. yüzyıldan itibaren ‘ulus’lar, kurucu ve resmî tarihin
üretimiyle birlikte hayat bulmuştur. Bu üretim bir takım iradi unutma ve gizlemeler
üstünde ilerlemiştir. Bu, birlikte yaşama amacına yönelik bir ulusal bellek inşasıydı.57
Bayram söylevlerinde de öne çıkan husus, ulus bellek inşası oluşturma noktasında, yeni
dönem kurucu tarihinin, çocukların anlayacağı dilden söylevlere dâhil edilmesidir.
Dönemin gazetecilerinden Nurettin Artam, çocuklara hitaben yaptığı konuşmada on yedi
sene önceki devrin tasvirini yaparken; çocukların zihninde dönemi şöyle betimler:
“Mini mini gözlerinizi, düşmanları sürülmüş, yangınları söndürülmüş, zelzeleleri
durdurulmuş bir vatanın ufuklarına doğru açtınız. On yedi sene evvel bugün bizim
nesillerimizin kara bahtı İstanbul Mebusan Meclisi’nin kapıları gibi kapanmış, sizin
nesillerinizin daima şen ve daima bahtiyar talihi bir çiçek gibi açılmıştı. Çocuklar, yaver
talihimizin bir çiçek gibi açtığı o bahar gününden mayısın başına kadar geçecek haftayı,
onun için size veriyoruz; bu hafta onun için çocuk haftasıdır diyoruz. 23 Nisan, bu ulusun
benliğini bir kez daha yeryüzüne tanıttığı gündür. Bunun içindir ki çocuklar, bugün size
çocuk bayramı olarak bırakılmıştır. (24 Nisan 1937, Cumhuriyet, sf.9)

Artam’ın ifadesiyle ‘ulusun benliğini dünyaya tanıttığı gün’, Çocuk Bayramıdır. ‘Ulusal
benlik’ kavramı, bu anlatımda Türk kimliğine açıkça vurgu yapmaktadır. Nitekim 24
Nisan 1933 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nde yer alan bir söylevde de bu noktanın
üzerinde özellikle durulmuştur: “23 Nisan’da Türk toprağında Türk milletinin efendiliği
konuşuldu. Bugün 23 Nisan’da vatanın geleceğini, siz konuşuyorsunuz, sizin sesinizi,
sizin heyecanınızı dinliyoruz. Sesiniz bizimkinden daha az, heyecanınız bizimkinden
daha küçük olmayacak. Türk vatanında geleceğin bir tek günü geçmişin bütün
faaliyetlerine devam etmektedir. İstiklal Mahkemeleri azalığı görevinde de bulunan Galip, Cenevre
Beynelmilel Himaye-i Etfâl Teşkilatı Merkez İcra Heyeti’nde azalık görevinde de bulunmuştur. 1931
yılında Türk Dili Tetkik Cemiyeti Başkanlığı’na getirilmiş; 1932 yılında Maarif Bakanlığına getirilmiştir.
1934 yılında zatürre hastalığı sebebiyle kır bir yaşında vefat etmiştir” (Tekin 1992: 179-184).
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günlerinden daha az şerefli, daha az kudretli olmayacaktır." (24 Nisan 1933, Cumhuriyet,
sf.6)
‘Türk vatanı’, ‘Türk milleti’, ‘Türk toprağı’, ‘Türkün efendiliği’ tarzında millî retorik
dâhilinde ifade edilen kavramlar, yaşanılan beşeri ve fiziki coğrafyanın ‘Türk’ kimliğine
bilinçli ve açıktan yapılan göndermelerdir. Yeni Türk Devleti’nde inşa edilen çocuk,
‘Türk Milleti’nindir’, ‘vatanı Türk vatanıdır’; ‘toprağı Türk toprağıdır’. Kendisine efendi
seçebileceği yegâne unsur da bu dolayımla Türk’tür. Sosyo-politik alanda Türk
kimliğiyle donanan çocuk, ‘vatan ağacı – körpe fidan’ metaforunda ‘yetişen vatan
ağacının’ tek mirasçısı olarak görülmektedir:
“Bugün Çocuk Bayramı... Ağaç Bayramı bile yaptığımız zamanda bu fidanlar için bayram
yapmamak haksızlık olurdu. Onlar hepimizden çok bayram etmeye layıktırlar. 19 Mayıs
1335’ten beri ne yapıldı ki onlar için olmasın? Bir harpten çıkarken bir harbe girdik. Onlar
hür yaşasın diye! Genç dağlarına genç şehitler gömdük. Onlar rahat nefes alsın diye!
Okumamızı yazmamızı değiştirdik; onlar kolay okusun kolay yazsın diye. Fakir bir hayata
katlandık; onlar zengin hayat sürsün diye! Hâsılı şehitlerin kanıyla, dulların gözyaşıyla ve
bütün gazi neslinin alın teriyle sulayarak yeni bir vatan ağacı yetiştiriyoruz ki, sayesinde
onlar dinlenecek, meyvelerini onlar toplayacak” (23 Nisan 1932, Vakit sf.1).

Genel bir değerlendirme yapıldığında ‘Neden Çocuk Bayramı?’ sorusuna aranılan
cevaplar, çocuğun bir istikbal olduğu ve milletin istiklale olan inancını ve imanını
tazelemek; istiklali muhafazaya azmetmek; ‘milletin hâkimiyeti’ öğretisini, hâkim
ideoloji kılmak; Türkün benliğini dünyaya tanıttığı gün olarak yinelenmesini sağlamak;
millî ruh olarak daha heyecanlı ve millî duruş bakımından daha gür sesli çocuklar
yetiştirmek ve bu sayede vatanın geleceğini daha ‘şerefli ve daha kudretli’ kılmak; gürbüz
ve neşeli çocuklar yetiştirmek dâhilinde verilmektedir. Bu cevaplar, ilkokul çağındaki bir
çocuğun ‘millî hassasiyetlerini ve kimlik bilgilerini’ edinmeleri işlevlerine sahiptir.
Sosyo-politik çevrenin söylevleri ekseninde arzu edilen çocuk, bu bağlamda, vatan ve
millet sevgisi ile donanmış, şehitlerine vefa duygusu ile borçlanmış, Türk vatanında
doğmuş ve Türk milleti hâkimiyetinde idare olunmuş bir kimlik nazariyesine sahiptir.
‘Devletin ve milletin istikbalini’ çocukta gören resmî ideoloji, bu minvalde çocuğa özen
göstermenin ve onu müstakil bir birey olarak görüp sevgi göstermenin lüzumu üzerine de
söylevler geliştirmiştir. Dönemin Başbakanı İsmet İnönü’nün 1929 yılında, Çocuk
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Bayramı’ndaki söylevleri, hâkim ideolojinin çocuk üzerine düşüncesini anlatması
bakımından dikkate değerdir:
“Bir içtimai heyette her hangi bir çocuk hemşirelerden sevgi, bakım, koruma ve
neşesine yardım görürse o, heyette hayatın tadı, o heyette emniyet, birbirine
dayanma duygusu o kadar köklenir. Vatan yurdunda çocuklar alâkasının derecesini
çocuklar neşeleri, şen olmaları ile kendileri gösterirler. Yaşlının olduğundan başka
türlü görünme marifetine insan çiçeği kendini asla düşürmemiştir. Onun için
çocukları gürbüz ve pervasız olan yerlerde cemiyetin onlarla temelli alâkası şüphe
götürmez bir gerçektir. Ne mutlu anlayışı ve duygusu böyle olan cemiyetlere.
Sanıyorum ki, çocuk haftasının hepimiz için ne kadar değerli bayram olduğunu
söylemiş oluyorum. Bu haftada en zevkli işimiz çocuklarımızın hoşuna gitmek için
elimizden geleni yapmaktır. Çocuk haftasında vatanın havası çocuğun kuş sesiyle
çınlamalı!” (24 Nisan 1929 Milliyet sf.2).

Kamusal bir beka meselesi58 olarak görülen ‘sağlam nüfus siyasası’ sağlıklı neslin
nüfusunun artırılması politikalarını da beraberinde getirmiştir. Bu çerçevede tezin
ilerleyen bölümlerinde ‘millî aile – millî çocuk’ başlığı açılacak ve tüm paradigmaların
analizine başvurulacaktır; ancak burada üzerinde durulması gereken husus, dönemin
Genel Kurmay Başkanı’nın ‘ideal Türk çocuğu’ modelini ortaya koymasıdır. Çocukları,
milletin ‘büyütücüsü’, ‘koruyucusu’ ve ‘yarının ordusu’ olarak gören Çakmak, bu
doğrultuda yetiştirilmesi gereken çocuğun ‘sağlam ve güvenilir’ olmasını isterken bu
sebeple ona elde ne var ise verilmesini bekler. Dönemin Millî Eğitim Bakanı Hasan Ali
Yücel de bu meseleyi ‘millî dava’ olarak ele almış; Türk çocuğunu büyük Türk milleti
ağacının gövdesi olarak görmüştür:
“Türk milletinin kendi toprağında mutlak hâkimiyetini tesis ettiği mutlu bir günü,
Türk çocuğuna bayram olarak seçen Cumhuriyet hükûmeti, çocuğa karşı yalnız ana
ve babasından değil; bütün memleket halkından ayni sıcak alâkayı bekliyor. Çocuğu,
mademki bir millî dava hâlinde elimize aldık; fertler de, evli veya bekâr, bu millî
davaya, candan bağlılık göstermelidirler. Fertlerin muzahereti olmadıkça, devlet tek
başına bu ağır yükün altından kalkamaz. Her şeyden evvel, memlekette çocuk
sevgisini kökleştirmek zaruretindeyiz. Türk anası, babası, her Türk çocuğu, büyük
Türk milletinin gövdesini teşkil eden parçalardan biridir. Bir nefer, bir ordunun
hulâsası olduğu gibi!” (23 Nisan 1940, Cumhuriyet s.3).

Dönemin Başbakanı, Genel Kurmay Başkanı ve Millî Eğitim Bakanı’nın, ‘ülkenin
sigortası’ olarak gördüğü çocuğa, ülkenin maddi – manevi tüm olanaklarını seferber
58

Örn. Bkz. 23 Nisan 1940 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nde yer alan bir makalede, beka meselesi, millî
dava olarak adlandırılmıştır.
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etmesi, politik ve sosyal kaygılar neticesinde bir zaruret olarak görüldüğü izlenimini
yansıtmaktadır. Devlet yöneticilerinin bu sorunun üzerinde durması ve referans noktasına
‘çocuk sevgisi’ni koymasının amaçlarının başında ‘kamusal bellekte çocuğa bakış’ın
önceki devirlerdeki menfi tutumu olmuştur. Connerton (1992: 17), yeni bir devletin
oluşumunda, içinde yaşanan dönemi, ondan önceki dönemden kesin bir çizgiyle ayırmak
gerektiğini söyler çünkü; eskisinin yerini alan bir rejimin buyruğu ile yapılan yargılama,
yeni başlangıçlar ile eski tiranlık arasına şaşmaz ve kalıcı bir eylemle duvar çekmeye
benzer. Bu minvalde, eski rejimin yaptıklarının yargılanması, yeni düzenin kurucu
eylemidir. Bayram söylevlerindeki sosyal tarih anlatımları, eski ve dolayısıyla
‘unutulması gereken’ bir düzenden kopuşu ve fakat yeni ve dolayısıyla ‘olması beklenen,
ideal olan’ bir düzeni anlatmaktadır59. Nitekim 23 Nisan 1938 tarihli Ulus Gazetesi’nde
yer alan bir bayram anlatısında, eski düzenden bahsedilirken, tasvir edilen resim, ideal
olanın karşıtı olarak sunulmuştur:
“Marş bittikten sonra önümde duran yavruya bayramınız kutlu olsun dedim. Neşe saçan parlak
gözlerini süzerek gülümsedi.
-

Teşekkür ederim. Sizin de… Bu yalnız Çocuk Bayramı değil ki. Milletin Hâkimiyet Bayramı da
bunun içinde. Birkaç defa yutkunduktan sonra sordu:

-

Siz de küçükken bayramlarınızda böyle şenlikler yapar mıydınız?
Bu defa ben yutkunmaya başladım. Bir an içimde eski hatıralar tazelendi. Püsküllü feslerimizi
kalıplatıp cüz keselerimizi boynumuza asarak Cülus u Hümayun, veladeti Hazreti Şehriyarı
şenliklerine gidişimizi düşündüm. İsmi, bir umacı dehşetiyle tüylerimizi ürperten heyulaların
sıhhat ve selametleri uğruna okuduğumuz dua nameleri kulaklarımda çınladı. Önümdeki mini
mininin istifhamkâr bakışı karşısında kızararak mırıldandım:

-

Evet yavrum. Biz de şenliklere giderdik. Fakat bize ne olduğunu bilmediğimiz tek arzunun
hâkimiyetini kutlatırlardı. Siz kendi hâkimiyetinizi kutluyorsunuz. Etrafımı saran mini miniler,
yaşlarından umulmayacak ciddi bir eda ile haykırdılar:

-

İnsan bilmediği şey için şenlik yapar mı? Biz Türk’üz... Bize bizden başkası hâkim olamaz.
Bayram da bizim hâkim de biziz. (23 Nisan 1940 Akşam sf.4)

“Eski bir toplumsal düzenden kesin kopuş çabasının karşısına bir tür tarihsel tortu çıkar ve söz konusu
çabanın bu tortuya saplanıp boğulması gibi bir tehlike doğar. Yeni rejimin amaçları, ne denli toptan ve
kapsamlı olursa, unutulması gereken bir dönemden söz etmek o denli zorunlu hale gelir. Toplumların, kendi
kendilerini yorumlayan topluluklar olduğu sözü, geçmişten kalan bu tortunun doğasına değinmektir; ancak
bu yargıya, kendini yorumlama etkinliklerinin en güçlüleri arasında toplumların kendileri hakkında yaratıp
sürdürdükleri ve hiçbir zaman eksik olmayan imgelerinin bulunduğu eklenmelidir. Bireyin zaman bilinci,
büyük ölçüde toplumun sürekliliğinin ayrımında olmasını gerektirir; daha kesin belirtilirse, toplumun
yarattığı o süreklilik imgesinin bilincinde olmak demektir bu” (Connerton, 1992: 24).
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“Bir başlangıç oluşturma çabasında şu ya da bu türden toplumsal anılara başvurulması,
kaçınılmaz bir zorunluluk olarak ortaya çıkar” (Connerton, 1992: 25). Çocuk Bayramı
kutlaması sırasında yaşanan bu diyalog, Cumhuriyet Dönemi’nin hemen öncesinde
yapılan şenliklerin ‘anlamının müphemliği’ ve ‘çocukların nesne boyutunda bu şenliklere
dâhil oluşu’ eleştirilirken; yeni düzen ile birlikte hâkimiyetin ‘Türk’ün eline geçtiği’ ve
bu suretle kimliğini bilen çocuğun kendi hâkimiyetini kutlaması ‘anlam kazanmış’;
çocuklar özne durumunda bayramlara dâhil olmuştur. Çocukların ağzından hâkimiyet bir
kez daha ilan edilmiştir.
Connerton’ın (1999: 38), da belirttiği gibi yaşam öykümüz, kimliğimizi "edindiğimiz
grupların öyküsü içinde gömülüdür. Cumhuriyet Dönemi çocukları, Osmanlı Devleti
yönetimi devrini görmemiş; yaşam öykülerini Cumhuriyet öğretileri ile kurulan yeni
düzende edinmişlerdir. Bu yüzden ‘bahtiyar’lardır:
“Ne bahtiyarsın sen çocuğum! Vatanın korkunç ıstırap devirlerine yetişmedin,
harbin ve sefaletin her gün, güz yaprakları gibi, birkaç bin millettaşını yere serdiği
yılların yürek parçalayıcı havasım teneffüs etmedin. Memleketin başına belâ kesilen
hükümdarların, vatanı yabancılara sattığı kara günlerin acısını duymadın. Vatanının
belki büsbütün haritadan silinmesi ihtimaliyle içine bir ölüm ağırlığının çöktüğünü
hissetmedin. Asil ve büyük milletinin en ağır ve şeniğ hakaretlere uğradığı Türk
adının bir ayıp gibi korka korka söylendiği zamanlara yetişmedin. Sen ne bahtiyarsın
çocuğum!” ( 23 Nisan 1938, Ulus sf.2).

Geçmişin ‘ıstırap, sefalet, yürek parçalayıcı ve ölüm ağırlığıyla’ betimlenen tasviri esasen
dönemin bir mukayesesidir. Cumhuriyet Dönemi ile birlikte ‘vatan selamete kavuşmuş’,
‘asil ve büyük Türk Milleti kurtulmuş’ ve ‘Türklük, gurur ile söylenen bir zamana
erişmiştir’. Kolektif belleğin oluşumuna bu neviden ‘sert’ ve ‘vurucu’ anlatım yolu ile
seslenmek, çocukların zihninde oluşacak ‘geçmişin karanlık tablosu’nu çizmek için
‘kaçınılmaz’ ve ‘gerekli görülen’ bir üsluptur. Osmanlı yönetiminde bu yaşananlara dâhil
olanlar, -söylevlerden anlaşılacağı üzere- kolektif belleğinden o devrin ‘unutulmaz
acılarını’ silememişler ve bu acıların, çocukların hafızasında da yer etmesini
istemişlerdir60:

60

Ayrıca benzer ifadeler için bkz. “Sizin babalarınız bizler, dayakla, sopa ile bilmediğimiz dillerde dersler
okurduk. Bize oyun oynatmazlardı. Büyük yanında ağzımızı açıp bir söz söyleyemezdik. Şımarırız diye
bayramlarda bile okşayıp öpmeyen sert babalarımız vardı. Hocalarımızın elindeki sopaları bugün size
göstersek, bizlerin okullarda öğrenci değil, orta çağdaki esir çocukları olduğumuzu zannederdiniz. Sizlerin
bayram etmekte ne kadar haklı olduğunuzu ancak bizler bilebiliriz” (23 Nisan 1940, Cumhuriyet s.6).
“Hiç biriniz Cumhuriyetten başka devir bilmiyorsunuz ve bilmeyeceksiniz: Sizi neşede ve şetarette ölçüsüz
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Çocuklar, bugün o büyük günün on yedinci yıl dönümüdür. O güne kadar ve o günden
sonra birkaç mevsim, biz yaştakiler, yurdun köşesinde bucağında yabancı çizmeler altında
deve dikenleri gibi çiğnenmenin unutulmaz acısını tadanlardanız. Vatan yangınlarının
korkunç yalazları karşısında kamaşan gözlerimizde hâla ufak bir kızartı, bir yanık
kalmıştır” (23 Nisan 1937, Ulus, sf.2).

Sosyal tarih bilgileri ve duyguları içeren söylevlerin varoluşsal amacı, geçmişte ‘Türk
Kimliği’nin layık olmadığı’ muamelelerden duyulan rahatsızlıktır. ‘Çizme ve deve
dikeni’ metaforuyla tasvir edilen geçmişin ‘hatırdan çıkmayan acı hatıraları’, Cumhuriyet
yönetimi ile birlikte yerini, ‘ümit ve vaatlerle dolu yarınlara’ bırakmıştır:
“Ne mutlu sana ki hiç bir kaygısı, hiç bir acısı, hiç bir korkusu olmayan bir milletin,
parlak vaatlerle dolu yarına en geniş ümitlerle bakmaya, hak kazanmış çocuğusun!
Bu vatanda her şey, senin gibi ve seninle birlikte büyüyecek, genişleyecek, boy
atacak ve kuvvetlenecektir. Mazinin kirleri, karanlıkları ve korkuları ile
lekelenmemiş olan körpe hafızana hep sevinçli, övünçlü levhalar nakşolunarak
büyüyeceksin. Ayaklarına çelme takacak, ilerlemene set çekecek hiç bir engel
kalmadı yolunda. Bu zafer ve muvaffakiyet yolunda, emin ve ümitli adımlarla
ilerlerken, sana, bütün bu eşsiz nimetleri veren en büyüğün adını her şeyin üstünde
tut ve canın gibi sevdiğin Cumhuriyeti, onun sana, senin metin omuzlarına emanet
ettiğini hatırından asla çıkarma, çocuğum!” (23 Nisan 1938, Ulus sf.2).

Cumhuriyet yöneticilerinin, çocukların omuzlarına yüklediği Cumhuriyeti koruma
misyonu, 23 Nisan’da çocukların söylevlerinde karşılık bulmuştur. Millî kimlik
öğretisinin referans alındığı çocuk söylevlerinde öncelik, ‘kendi kimlikleri ile duydukları
gurur’ ve ‘bu kimliğin gücü ile aldıkları emaneti taşımanın erdemi’ üzerinedir. Bu
neviden birçok söylev vardır. 1934 yılı Çocuk Bayramı’nda konuşan Millî Talebe Birliği
üyelerinden ‘Sungur’ isimli öğrenci, uzunca bir anlatımın ardından sözlerini ‘Türk
Birliği’ne vurgu yaparak noktalar:
görmek bizler gibi kötü saltanat devirlerini yaşamış̧ olanlar için uçsuz bucaksız ilham membaıdır. Sizin hiç
biriniz vatanın her sahada zaferinden ve üstünlüğünden başka bir vaziyet tanımıyorsunuz. Siz hiç bir
muvaffakiyetsizlik görmemek için yetişiyorsunuz” (23 Nisan 1934, Akşam s.1).
“Şehir Meclisi azasından Nakiye Hanım da şu nutku söyledi:
“Ana yurdun sevgili yavruları, en bahtlı çocukları! Bugün 23 Nisan bayram günüdür. Bugün, Türk
varlığının bütün dünyaya ilân edildiği şerefli ve tarihi günün yıldönümüdür. Bu mübarek günü ve senin
bayramını kutlularken ne kadar saadet duyuyor, ne kadar seviniyorum. ömrümün uzun senelerini Türk
çocuklarına veren ben, onların eski devirlerdeki nasipsizliğini, bakımsızlığını pek yakından bilenlerdenim.
Bugünün vaziyetini daha iyi anlamak için, o günün vaziyetini bilmek lâzımdır.» Nakiye Hanım burada eski
mektebi tasvir ettikten sonra: Bahtlı çocuklar, dedi. Siz işgal ordularının şahlanan atları karsısında boynu
bükük zavallılar değil, sizi esir bir millet çocuğu, bir müstemleke çocuğu olmaktan kurtaran Ulu Gazinin
heykelini, Türk Cumhuriyetinin şanlı bayrağını selamlayan talihlilersiniz” (24 Nisan 1934, Cumhuriyet
sf.6).
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“Türk koca bir tarih, biz bir istikbaliz! Kökümüz engin bir mazi.. Nurlu mazi oldukça
sana istikbalin geniş ufuklarında hayat kapıları daima açık bulunacaktır. Senin
yüksek ve gür sesinin dalgaları en ücra köşelere kadar ulaşacak. Aslan yürekli koca
Türk:
Adın gelir turandan;
Işıklısın her yandan!”

Çocuk Bayramı söylevlerinde, çocukların, ‘Türk’ün mazisini ululaması’ ve ‘Türk Birliği
fikrini dillendirmesi’, rejimin sevdirmek ve özendirmek istediği kimlik bilgisi
bilgilerindendir. Bu çerçevede hitabet kürsülerine çıkan öğrencilerin, “Sevgili
arkadaşlarım, biz bütün dünyadaki gençlerden daha bahtiyarız; çünkü Türk yaratıldık!”
(24 Nisan 1934, Cumhuriyet, sf.5) demesi, Türk kimliğini içselleştirdiğini ve kamusal

belleğine aidiyet duygusunu yerleştirdiğinin kanıtı olarak görülmelidir. Bahsedilen amaç
doğrultusunda mitolojik bilgilere başvurulması ve 23 Nisan’ın, ‘Türk’ün ikinci
Ergenekon’u’ olarak adlandırılması, kurtuluş mücadelesinin anlamını kuvvetlendirmesi
bakımından kayda değer bir pekiştireç olarak kullanılmıştır:
“Türk tarihine biraz göz gezdirin. Nerede dünyanın şaştığı büyük bir hadise varsa,
bir başarmak ve bir yaratıcılık varsa orada ulus hâkimiyetinin: varlığını bulacaksınız.
Biz 23 Nisan’a onun için tapıyoruz. Onun için ona, ‘ikinci Ergenekon’ diyoruz, Ne
mutlu bugünleri görenlere” (24 Nisan 1936 Kurun, sf. 6).

‘Turan’, ‘Ergenekon’, Türk Birliği’ gibi resmî ideolojinin terminolojisi61ne dâhil
edilebilecek ‘Türklük kaygısı’ taşıyan söylevler, Türk kimliğinin sınırlarının ortaya
konması bakımından da manidardır. Cumhuriyet yönetiminin ‘ideal çocuğu’ sadece
Anadolu coğrafyasında yaşayan Türkleri kendilerine mesele olarak edinmemiş; ‘Turan
coğrafyası’ ile de yetinmemiş; dünyanın neresinde bir Türk var ise onun sevinci ile
sevinmek; onun üzüntüsü ile kederlenmek kaygısını da taşımıştır:
Sınır dışında da olsa öbür dünyada da olsa Türk gönülleri fethedeceğiz, beraber
olacağız. En eski günler gibi uzak diyarlarda da olsa bir Türkün eline diken batsa
hep birlikte üzüleceğiz. (24 Nisan 1935, Kurun sf.8)
61

Resmi ideolojinin mimarı olan Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye dışında kalmış olan Türkler meselesi
ile ilgili şöyle bir demeçte bulunmuştur: “Türkiye dışında kalmış olan Türkler ilkin kültür meseleleriyle
ilgilenmelidirler. Nitekim biz Türklük davasını böyle bir müspet ölçüde ele almış bulunuyoruz. Büyük Türk
tarihine, Türk dilinin kaynaklarına, zengin lehçelerine, eski Türk eserlerine önem veriyoruz. Baykal
ötesindeki Yakut Türklerinin dil ve kültürlerini bile ihmal etmiyoruz” (Abdülkadir İnan, “Atatürk ve dış
Türkler”, Türk Kültürü, Kasım 1963, 13. sayı, sf.114).
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Türk kimliğinin içselleştirilmesinde, Cumhuriyet yöneticilerinin ‘ideal çocuk’ yaratma
noktasında çocuklara sesleniş sözcükleri, ayrıca incelenmesi gereken bir husustur.
Himaye i Etfâl Reisi ve aynı zamanda Kırklareli Mebusu olan Doktor Fuat Bey62, 23
Nisan Çocuk Bayramı’nın açılış konuşması yaparken, “Çocuklar, Gazi’nin çocukları...
Hür, müstakil, asil Türk Milleti’nin çocukları…” diyerek söze başlamıştır. (24 Nisan
1933, Cumhuriyet, s.6) Yine dönemin Millî Eğitim Bakanı Reşit Galip, 23 Nisan
konuşmasına başlarken, “Çocuklar! Güzel yüzlü, güzel özlü Türk yavruları” (24 Nisan
1934 sf. 1 Hâkimiyet-i Millîye) ifadelerini kullanmıştır. Bir başka 23 Nisan söylevinde,
“Mukaddes Türk yurdunun mesut Türk çocukları” (23 Nisan 1939 akşam sf. 7) sözcükleri
kullanılırken; 23 Nisan 1937 yılındaki bayram konuşmasında “Yarının yapıcısı,
yaratıcısı, ümidi, emeli ve her şeyi olan Türk çocukları!” (23 Nisan 1937 Son Posta sf.
16) ifadeleri yer almıştır. Bu neviden ifadelerin örneklerini çoğaltmak mümkündür; lakin
verilmek istenen açık mesaj söylevlerin genelinde aynıdır. Türk çocuğu her şeyden evvel
‘Gazi’nin çocuğudur’. Çocukların bayram etmesini sağlayan; onları geçmişin savaş ve
sefalet ile mülhem zamanından; çağdaş, lâik ve modern bir zaman düzlemine taşımıştır.
Bu sebeple tüm çocuklar Gazi sayesinde varlıklarını mutlu ve müreffeh bir şekilde idame
ettirmektedir. Aynı zamanda ‘yurt ve millet güzellemeleri’nin sıkça başvurulduğu
hitaplarda, ‘bağımsızlık ve asalet’ Türk milletinin karakteri olarak sunulmuş; vatan ise
kutsal bir mekân olarak tasavvur edilmiştir.
“Sen ey kahramanlar ocağı; göğsünde barındırdığın aziz ve yüce şehitlerin
mezarı olan vatanım! Üzerinde yaşattığın milyonlarca kahramanın varlığıyla
sen büyük bir kuvvet ve kudretsin. Üzerinden akan saf ve billur sulu
ırmakların yeşil yüksek ağaçların, temiz, berrak semanla, şen ve mesut öten
kuşlarınla sen çok güzelsin vatanım! Akdeniz kıyılarında nazlı nazlı duran
güzel İzmir’in Avrupa’ya karşı vakur bir eda ile bakan İstanbul’un, göbeğinde
azametle yükselen ve dünyaya parlak ışıklar saçan Ankara’nla, sen ölmez bir
varlıksın. Sen en düşkün zamanlarında, ufacık bir hareketinle hiç yoktan bir
kuvvet çıkaran, seni çiğnemeye, öldürmeye gelen düşmanların bir avuç
“Doktor Mehmet Fuat Umay 1885 yılında eski adı Kırkkilise olan ve yine kendisinin TBMM’ye sunduğu
teklifle değiştirilen Kırklareli’nde doğmuştur. Asıl mesleği doktorluk olan Mehmet Fuat, Balkan Savaşları
sırasında görev almış̧, Kırklareli Belediye Tabipliği yapmıştır. Bu dönemde Himaye-i Etfâl’in Kırklareli
şubesinin kuruluşu için çalışmalar yapmıştır. Kurtuluş̧ Savaşı’nda da yer alan Mehmet Fuat, savaştan sonra
siyasete girmiş̧ ve 1950 yılına kadar Meclis’te görev almıştır. Dr. Mehmet Fuat, savaştan çıkmış̧, kaynak
sıkıntısı çeken, geleneksel olarak nüfus problemi yaşayan bir ülkede, korunmaya ihtiyacı olan çocuklar için
nüfuslu arkadaşları ve mebuslarla birlikte Himaye-i Etfâl Cemiyeti’nin kuruluşu içinde yer almıştır. Bu
çerçevede, ilk başta Cemiyetin Genel Sekreteri olmuştur” (Umay, Bir Devrimci Doktorun Anıları).
62

97

kahramanınla; İnönü’de, Dumlupınar’da, Sakarya’da ve en nihayet Afyon’da
sinene çekerek yalnız ve yalnız tek bir yumruğunla kafasını ezen ve
Akdeniz’in, Marmara’nın içine gömen vatanım! Sen bu yaptıklarınla ve
yapacaklarınla yaşamayı hak etmiş bir yurtsun. Bu senin yüzbinlerce
kahramanının kanı ile kazandığın hakkındır. Sen ölme çok yaşa aziz vatanım.
(Çocuk Sesi 1928: 2)

Weber, (1993: 172) Ulusun, kendini bağımsız bir devlet biçiminde ifade edebilen bir
duygu birliği olduğunu söyler. O halde ulus, normal olarak kendi devletini yaratma
eğilimini de taşıyan bir topluluktur. Bir ulusun kendi devletini yaratabilmesi için kutsal
olan birtakım unsurlara ihtiyacı vardır ve bu unsurlara ‘tartışılmaz bir bağlılık’ ile sahip
çıkar. Türk ulusçuluğu bağlamında Aksakal’ın (2015: 189) deyimiyle “Vatan, millet ve
devlet” üçlüsü, yeni bir devletin kuruluşu itibariyle iman edilmesi gereken yeni teslis
inancıdır. Kolektif varlığa yönelen düşünceler, artan filoloji, mitoloji, coğrafya ve tarih
ilgisiyle birleşerek, milliyetçi ideolojinin doğusuna yol açarken, bireyselden çok
toplumsal kökler öne çıkmaya başlar. Bu ideolojik zeminde değerlendirebilecek olan
yukarıda verilen paragraf, 23 Nisan dolayısıyla Çocuk Sesi Dergisi’nde 1928 yılında
yayımlanan “23 Nisan ve Vatanım” adlı bir metin parçasıdır ve bu metinde bir çocuğun
ağzından, devletin bir kutsalı olarak ‘vatan’, küçük bir çocuğun ağzından
‘kutsanmaktadır’. Şehit mezarlığı olan vatan, hiç yoktan kuvvet çıkarmış ve bir avuç
kahraman ile düşmanın başını ezmiş ve bu sebeple de yaşamayı hak etmiştir. Millî kimlik
öğretileri ile çocukların zihinlerine seslenen bu retorik, ‘vatanın millîleşme serüveni’ni
ortaya koyarken; ‘ideal yurttaş’ın da tasvirini yapar.
Türk Milleti’nin hür ve müstakil; Türk vatanının ‘kutsal bir mekân’ olarak kalabilmesi
için, Cumhuriyet elitlerinin, çocuklardan beklediği birtakım ‘gayret ve ihtimamlar’
vardır. Öncelikle kendilerini tarihe ve cihana karşı ispatlamalıdırlar.63 Vatan sevgisini,
her türlü sevgiden mukaddes bilip; ‘ülküsü, gururu ve şerefi’ bildikleri vatanlarını ‘millî
dava’ olarak görüp sahip çıkmaları beklenmektedir. “Kolektivist kültürel unsurların
kalıpları içinde anne-baba, kardeşleri ve yakın çevreyi sevmek, ekseriyetle topluma ve
siyasal otoriteye sadakat ile bağlılığın ilk adımı olarak tahayyül edilmiştir. Çocuğun aile

“Yeter ki gür sesinizle yarar bilginizle üstün heyecanınızla, 23 Nisan neslinin çocukları olduğunuzu bize
karşı, tarihe karşı, cihana karşı ispat edesiniz. Size 23 Nisan’da esirlikten kurtulmuş efendiler toprağı olmuş
ve her karışı büyük neslin temiz kanı ile sulanmış hür ve müstakil bir vatan bırakıyoruz. Bu vatanın
sevgisini en mühim sevgilerden, üstün tutunuz” (24 Nisan 1934, Hâkimiyet-i Millîye, sf. 1).
63
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üzerinden topluma karşı sevgi beslemesi ise, "vatan aşkına giden manevi yol"dur. Vatan,
anne, baba ve gibi içtenlikle ve hatta ölesiye sevilmelidir” (Öztan 2013: 78).
“Gururunuz, vatanınız, şerefiniz, vatanınız, ülkünüz, vatanınız olsun. Bu vatanı
kuruluş ve korunuşunda örneğinizi size bayram diye bağışlanmış 23 Nisan gününde,
23 Nisan kahramanlarında, 23 Nisan’ın en büyüğünde bulacaksınız. Gözünüz
kendinize, benliğinizde heyecanınız 23 Nisan’a bağlı, kalbiniz 23 Nisan’ın
kahramanlarının sevgi ve saygısı ile çarparak herkese her türlü kalp ve fikir
cereyanlarına siz 23 Nisan’ın çocukları olduğunuzu söyleyeceksiniz. 23 Nisan sizin
bayram gününüz, Türk milletinin kurtuluş günü, Türk milletinin en büyük şeref
günü, bayram diye bugünü siz tanıyorsunuz. Ve haklarınızı, bugünden, bugünün en
büyüğünden, en büyüklerinden ve bugünün prensiplerinden istiyorsunuz. Hak diye
kendinize, kendi milletinize kendi milletimizin büyüklerine, millet davasına
bağlanıyorsunuz. En büyüğümüze Gazi’ye bağlanıyorsunuz. Gazi çocukları,
bayramınız kutlu olsun” (24 Nisan 1933, Cumhuriyet sf.6).

23 Nisan Çocuk Bayramı söylevlerinde bir diğer ‘kimlik inşacı’ unsur, çocukların bu
günün anlam ve önemini idrak edebilmelerinin ‘gerekliliğine’ yapılan atıflar ve uyarıcı
ikazlardır. Cumhuriyet yöneticileri için ‘yarının yapıcısı, yaratıcısı, ümidi, emeli ve her
şeyi olan Türk çocuklarının bu günün manasını idrak etmeleri esasen bir ‘millî borçtur’:
“Yarının yapıcısı, yaratıcısı, ümidi, emeli ve her şeyi olan Türk çocukları! Ulusa
benliğini, varlığını, hayatını kazandıran bu esas cumhuriyetimizin en büyük temeli
oldu, bunu bu şekilde ebediyete kadar götürmek ödevi sizindir. Millî hâkimiyet bir
ülküdür. Bu ülkünün tam tahakkuk etmesi için, sizlerin ve sizlerden sonra gelecek
nesillerin bundaki manayı iyi ve tamam anlamaları lâzımdır. Bu manayı ne kadar iyi
ve tamam anlarsanız Atatürk’ü o kadar çok seversiniz. Ve ona karşı borcunuzu o
kadar güzel ödemiş olursunuz. Çünkü ülkü onun ülküsüdür! (23 Nisan 1937 Son
Posta, sf.16)

‘Millî borçlu’ yetişen çocuktan beklenen ‘millî vefa’, ancak Millî Hâkimiyet ülküsünün
idraki ile mümkün olacaktır. Bu minvalde, Türk Talebe Birliği’nden bir öğrenci 23 Nisan
konuşmasında, arkadaşlarına seslenirken ‘devrim çağının, devrim inkılabının inkişafını’
idrak etmelerini beklemektedir:
Bugün, büyük milletin idrak ve şuurunun mukadderatını gelecek nesillere bir ışık
gibi, bir nur gibi veren bir günümüzdür. Arkadaş! Senden idrak ettiğin devrim
çağının, pervasız atıldığın yaşama ve devrim kavgasının inkişafını bekliyoruz.
Senden ve gelecek nesillerden yarınki büyük ve ileri Türkiye’nin meydana gelmesi
için istediğimiz, yalnız budur. Size, sadece onu ihmal etmeyiniz diyoruz. (24 Nisan
1936 Tan sf.10)
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Kamu otoritelerinin çocuklardan beklediği diğer özellikler ise ‘bedence sağlam’, ‘gürbüz’
‘çalışkan’, ‘doğru sözlü’, ‘iyi yürekli’ ve ‘güzel ahlak sahibi’ olmalarıdır; ancak bu
seciyeler neticesinde ‘büyük Türk yarının yapıcıları’ arasına girebilecekleri ifade
edilmiştir64. 1933 yılının 23 Nisan törenlerinde konuşan dönemin Millî Eğitim Bakanı
Reşit Galip, bu özellikleri bir adım daha ileriye taşıyarak ‘çalışkan ve ahlaklı olmayanın’
Türk sayılmayacağını; kendini iyi yetiştirmeyenlerin ise Türk Milleti’nin yarınki
düşmanları olduklarını belirtmiştir:
Analarınızdan, babalarınızdan, hocalarınızdan ve hepimizden daha üstün yetişmek
gayretiyle çalışmanızı istiyoruz. Büyük Türk yarınının yapıcıları arasına girmek için
şimdiden hazırlanan güzel çocuklar, daima kulağınızda çınlasın ki çalışkan olmayan
Türk sayılmaz, ahlâklı olmayan Türk olamaz. Şimdiden bağırarak söylüyorum ki
sizlerden çalışmayanlar, iyi yetişmeğe kulak asmayanlar bizim yarınki
düşmanlarımızdır. İçinizde yarın bütün milletin kendisine düşman olmasını,
isteyecek çocuk var mı? (Burada çocuklar “yoktur, olamaz cevabını vermişler ve
şiddetle alkışlanmışlardır.)

Çocuklardan aldığı olumlu tepkinin ardından Reşit Galip, öğrencilere bir görev verir.
Bayram töreninin bitmesine müteakip mekteplere dönüldüğünde, ilk günden başlayarak
derse girildiğinde hep birden ve her gün şu sözleri65 tekrarlamalarını ister:
Türk’üm, doğruyum, çalışkanım.
Yasam küçüklerimi korumak,
Büyüklerimi saymak,
Yurdumu, budunumu özümden çok sevmektir.
Ülküm; yükselmek, ileri gitmektir.
Varlığım Türk varlığına armağan olsun. (24 Nisan 1933, Cumhuriyet sf.6)

“ ‘Şarklı’ olmaktan bir an önce kurtulup Batı medeniyetinin bir parçası hâline gelme,
bağımsızlığı tescilleme ve güvenliği konsolide etme projesinin güvencesi olarak görülen
çocuklar, ulus-devlet inşası sürecinde resmî diskurun ve popüler türevlerinin
gözdelerinden biri olmuştur” (Öztan 2013: 10). Devleti yöneten kadronun, kendilerinin ve
“Örneğin, dönemin Millî Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel, çocuklara şu tavsiyelerde bulunmuştur: Çok
çalışın, iyi yürekli, doğru sözlü olun. Milletinizi sevin, Türk olmayı, her şereften üstün bilin. Sizin
yaşatacağınız Türk ili, bizim yaşadığımız Türk ilinden daha bayındır, daha üstün, daha da bahtiyar olsun
çocuklarım” (23 Nisan 1940 sf. 1 Cumhuriyet).
65
“1933 yılı itibariyle tüm okullarda okunan ‘öğrenci andı’, Afet İnan’ın 1984 yılında yayımladığı ‘Atatürk
Hakkında Hatıralar ve Belgeler’ adlı eserde, andın ilk tecessümünü şöyle anlatır: “1933 yılının 23 Nisan
Çocuk Bayramı’nda, Reşit Galip, o heyecanla Çankaya Köşkü’ne geldiği vakit, Atatürk’ün yanında bana
(Afet İnan’a) bir kâğıt uzatır. Ve şunları söyler: “Sabahleyin, ilk bayramlaşmayı kızlarımla yaptım. Onlara
bir şey söylemek istediğim vakit bir ant meydana çıktı. İşte Cumhuriyetimizin çocuklara armağanı.”
demiştir” (İnan 1984: 208).
64
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ideolojilerinin sürekliliklerini sağlamak üzere ortaya koyduğu millî bayram projesinde,
kamusal bir varlık hâline gelmiş çocuğun kimliğini şekillendirmek üzere çocuklara
yönelik hitaplarında yukarıda verilen örneklerden görüleceği üzere bir takım değerler
üzerinde özellikle durmuşlardır. Kurtarılan vatanın emanet edilecek ‘güçlü omuzları’
olarak görülen Cumhuriyet çocukları, her şeyden evvel ‘Türk olduğunu bilmeli’, milletin
istikbalini ve hâkimiyetini vefa duygusuyla korumalı; vatan sevgisini tüm değerlerin
üzerinde tutmalıdır. Hasan Ali Yücel’in ‘millî dava’ olarak gördüğü bu proje içerisinde
çocuklar, çalışkan ve güzel ahlaklı yetişmelidir. Milliyetçi ideoloji dâhilinde şekillenen
‘vatan – millet - çocuk’ üçlüsü, milletin ve devletin sigortası olarak görülmüş ve
çocuklardan ‘vatansız bir millet’; ‘milletsiz bir çocuk’; ‘çocuksuz bir vatan’ kavramını
tahayyül etmemeleri istenmiştir.
3.1.3 Millî Kimliğin İnşası Bağlamında “Millî Eğitim – Millî Çocuk”
“II. Meşrutiyet aydınlarının “yeni insan-yeni toplum” projesi kapsamında üzerinde
önemle durdukları “okul”da yurttaş̧ eğitimi, yeni rejimin kurulmasıyla birlikte kurucu
önderlerin ulus inşa projesinin önemli bir boyutunu oluşturdu. Lider kadro yurttaşların
ulusal toplulukla bütünleşmesinde “okul”a özel bir önem verdi. Cumhuriyet’in kurucuları
için

“okul”,

öncelikle

bireylerin

sosyalizasyonunda,

yeni

toplum

projesine

eklemlenmelerinde, dolayısıyla da söz konusu projeyi tanımlayan norm ve değerlerin
genç kuşaklar tarafından içselleştirilmesinde merkezi bir yere sahiptir” (Üstel, 2005:
127). Çocuğun, milletin ve devletin sigortası olarak görülmesi ile birlikte ‘millî dava’
olarak adlandırılan mesele66, Cumhuriyet yöneticileri tarafından bizzat ele almıştır. Bu

66

Kurucu iradenin ülke düzenini tesis etmesinin ardından ilgilendiği meselelerin başında ‘eğitim politikası
gelmektedir. TBMM’nin 1 Mart 1922’deki birinci devresinin üçüncü toplanma yılı başında Mustafa Kemal,
Büyük Millet Meclisi kürsüsünden eğitim ile ilgili görüşlerini şöyle açıklar:
“ Efendiler!
Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri tahsilin hududu ne olursa olsun, en evvel, her şeyden
evvel Türkiye’nin istiklâli ile kendi benliğine ve an’anatı millîyesine düşman olan bütün anasırla mücadele
etmek lüzumu öğretilmelidir. Şimdiye kadar takip olunan tahsil ve terbiye usullerinin milletin tarihi
tedenniyatında en mühim bir âmil olduğu kanaatindeyim. Onun için bir millî terbiye programından
bahsederken eski devrin hurufatından ve evsafı fıtriyemizle ile münasebeti olmayan yabancı fikirlerden,
Şarktan ve Garptan gelen bilcümle tesirlerden tamamen uzak, seciye i millîye ve tarihimizle mütenasip bir
kültür kastediyorum. Çünkü davayı millîmizin inkişafı tamamı, ancak böyle bir kültür ile temin olunabilir.
Lalettayin bir ecnebi kültürü, şimdiye kadar takip olunan yabancı kültürlerin muharrip neticelerini tekrar
ettirebilir. Kültür (Haraset i fikriye) zeminle mütenasiptir. O zemin, milletin seciyesidir. Çocuklarımız ve
gençlerimiz yetiştirilirken onlara bilhassa mevcudiyeti ile, hakkı ile, birliği ile taarruz eden bilumum
yabancı anasırla mücadele lüzumu ve efkârı millîyeyi kemali istiğrak ile her mukabil fikre karşı şiddetle ve
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minvalde “çocuk eğitimi ve terbiyesi, kamusal anlamda müstakil bir ilgi alanı olarak
ortaya çıkmıştır67. Sosyal denetim mekanizmasının formel yapılanması olarak modern
okulların68 tesisi ve çocukluğun siyasal iradeye ve onun tesis ettiği düzene uygun “arzu
edilen rol ve davranışlar” ile donatılması fikri, Batı’da olduğu gibi Osmanlı-Türk
modernite projesinde de bir sosyo-politik vizyon meselesi olmuştur” (Öztan 2013: 6). Bu
vizyon meselesini ‘Millî Eğitim69’ yolu ile çözeceklerine inanan Cumhuriyet yöneticileri,
okulların; özellikle ilkokulların70 üzerinde bahsedilen amaç doğrultusunda müfredat
anlamında yeniden tesise başlamıştır71. Geçmiş dönem eğitim sisteminde, millî kimlik
bilgisinden yoksun yetişen nesil sebebiyle kaybedilen savaşları sebep gösteren72 Maarif
Vekâleti, bu minvalde ders olarak ‘Yurt Bilgisi’, ‘Coğrafya’ ve ‘Türkçe’73 derslerine

fedakârane müdafaa zarureti telkin edilmelidir. Yeni neslin bütün kuvayı ruhiyesine bu evsaf ve kabiliyetin
zerki mühimdir.” (Yücel 1938: 18-19)
67
Cumhuriyet Dönemi eğitim bilimcilerinden olan İsmail Hakkı Baltacıoğlu, kaybedilen savaşların
neticesinde yoksul ve eğitimden yoksun kalmış halk için endişelenir ve halkı bir arada tutacak bir ülkü
arayışına girer. ‘Terbiye ve İman’ adlı eserinde bu arayışın neticesini ‘eğitim sorunun çözümünde’ bulur:
"Şimdi ülkü ne olacaktır? Din, şimdiden sonra bize bir ülkü olamaz. Olsa bile yeterli bir ülkü olamaz. Bize
vatanî ve tarihî bir ülkü gereklidir. Irkî ve millî yönden kuvvetlenmek gerekir. Türklüğün kuvvetli bir kitle
haline gelmesi gerekir. Bizim ülkümüz henüz belirlenmemiştir. Eğitim sorununun çözümü bu ülkünün
doğup, toplumun hareketlenmesine bağlıdır." (Baltacığlu 1891: 83)
68
“Modern devletin güçlenmesi, modern çocukluğun inşasına zemin hazırlarken bu durum aynı zamanda
modern okul ihtiyacını doğurmuştur” (Postman 1995: 70)
69
Ulusal ve laik eğitim için mücadele veren Caradeux, Herder’le birlikte “millî eğitim” kavramını ilk
kullanan düşünürlerdendir (Üstel 2016: 13).
70
Nasıl ki daha çok Tanzimat rüşdiyeler, II. Abdülhamid devri idadiler ve Meşrutiyet, Sultaniler devri
olmuşsa, Cumhuriyet’in 1950’ye kadar ki dönemine de ‘ilkokul devri’ denilebilir.” Cumhuriyet’in özellikle
ilk on yılında ilköğretimde gerek okul sayısı, gerekse okullaşma oranındaki önemli bir artışa tanık olunur.
1923-1924 ders yılında 4.894 olan ilkokul sayısı, 1928-1929’da 6.599’a, 1931-32’de 6.713’e yükselirken,
aynı dönemde öğrenci sayısı 341.941’den 523.611’e çıkar (Üstel 2016: 128).
71
Plato için ideal devlet, istikrarlı olmalıdır ve istikrar ise mükemmel bir sosyal kontrol mekanizmasıyla
sağlanır. İşte bundan dolayı değişiklikten (çöküşten) sakınmak için, devlet vatandaşlara toplumdaki
rollerini iyi öğretmelidir. Çünkü Platon’un toplum görüşüne göre, vatandaş̧ ancak toplumdaki kendi sosyal
pozisyonuyla mutlu olabilir. Eğer bireyler toplumdaki rolünüm eğitim yoluyla iyi öğrenmezse, kısa bir süre
sonra onlarda uygunsuz arzular (hırslar) gelişebilir. Bu ise çatışmalara yol açar. İşte bundan sakınmak için
siyasal sosyalizasyon süreci erken yaslarda başlamalı ve "eğitim, bir düzen ruhunu yerleştirmelidir.
(Türkkahraman 2000: 37)
72
İbrahim Hilmi (Çırağan) başta olmak üzere çok sayıda aydın, “daha dünkü tebaamız” Bulgarlar, Rumlar
ya da Sırpların nitelikli (ve vatanseverlik duygusu aşılayan) eğitim anlayışlarının da bu zaferde etkili
olduğunu öne sürmüşler ve Osmanlı eğitim sistemine son derece sert eleştiriler yöneltmişlerdir (Üstel 2016:
37).
73
“Herder’e göre tarihten gelen bir beraberlik içinde bulunan ve bağımsız bir dile sahip insan grubu; bir
halkın (milletin) önemli özelliklerini bünyesinde barındırmaktadır. Bu özelliklere sahip bir topluluk (halk
ya da millet), Herder açısından bir devletin doğal ve organik temelini oluşturur. Alman filozof açısından
dil bir grubun birlik ve beraberliğinin önemli bir kriteridir. Kendi dili olmayan bir “halk” düşünülemez, bu
kendi içinde bir çelişkidir. Çünkü ne kan, ne ortak yurt, ne de askerî başarılar ve siyasî düzenlemeler tek
başına bir topluluğun varlığını ve bu varlığı sürdürmesini sağlayacak şuuru yaratabilirler. Herder “devleti
yıkılsa bile ortak dil geleneğini muhafaza eden bir milletin varlığını sürdüreceğini...” savunur” (Sevim,
2008: 26).
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özellikle ağırlık vermiş; ilk üç sınıfta yoğunlaştırılmış bir müfredat bilgisi ile çocuklar
‘millî’leştirilmiş bir eğitim sürecine tabi tutulmuştur74.
Bu çerçevede, 192675 yılında yayımlanan İlk Mektep Müfredat Programında Yurt Bilgisi
dersinin hedefleri altı maddeyle özetlenmiştir:
“1. Çocuğa, etrafında olup biten işlerin, cereyan eden hâdiselerin ahlâkî, iktisadi ve
hukuki. Kısaca, içtimai manalarını idrak ettirmek.
2. Onda devlet, milliyet ve aile tesanütüne iptida eden bir ahlakiyat hissi tevlit
ettirmek ve yaşatmak.
3. Çocuğa içinde yaşadığı cemiyette kendisinin oynadığı ve oynayacağı rolü
sezdirmek, onu, demokratik bir devlette vatandaşların hak ve vazifeleri hakkında
esaslı bir fikre sahip etmek.
4. Çocuğa en geniş mana ile yurdunu ve milliyetini sevdirmek (bu muhabbetin
mücerret ve çocuk için ekseriye müphem kelimeler ile nasihat ve irşat seklinde değil,
onu imkân derecesinde şeniyetlerle temas ettirmek suretiyle müşahede, tetkik ve
tefekküre müstenit olarak telkin edileceğini kaydetmek lâzımdır).
5. Türk sây ve teşebbüsü ile meydana gelen ve ayni sây ve ikdam ile işletilen
müesseselere (meselâ: şimendiferlere, seyr ü sefaine, bazı fabrikalara, millî
bankalara, vatani ve hayırperver cemiyetlere ve ilâh...) bilhassa dikkati celp suretiyle
çocukta Türkün iktisadi ve medeni kudret ve kabiliyeti hakkında itimat ve iman tevlit
etmek ve yaşatmak.
6. Çocuğu devlet teşkilatı ve hükûmet makinesi hakkında esaslı fikirlere ve
malûmata sahip etmek” (Maarif Vekâleti 1930: 78).

Okullaşma sürecinin hız kazandığı 1926 yılı, millî eğitimin ve millî kültürün okullarda
idrakine yönelik çalışmalarda yaşanan dönüşüm bakımından da kayda değer bir
başlangıcı oluşturur. İlkokul müfredatına giren Yurt Bilgi dersi, çocuğa, ülke genelinde
kamuya dair ne varsa sevdirmek, özendirmek ve cemiyette kendisi önemli bir birey olarak
hissettirmek ve bu suretle milletine ve memleketine aidiyet hissini inşa etmek amacıyla

74

1924 yılında Millet Meclisi tarafından kabul edilen Tevhit-i Tedrisat Kanunu’nun gerekçesinde yer alan
“milletin duygu ve düşünce bakımından birliğinin gerçekleşmesinde “okul” ve bu bağlamda Türkçe,
Türkiye Tarihi, Türkiye Coğrafyası ve Malumat-ı Vataniye dersleri stratejik bir önem kazandı. Tevhit-i
Tedrisat Kanunu kapsamında meslek okulları dışında kalan bütün eğitim kurumları, bu arada uluslararası
antlaşmalara göre faaliyette bulunan azınlık okulları ile yabancı okulları Maarif Vekâlet’ine bağlandı.
Azınlık okulları ve yabancı okulları da, diğerleri gibi din derslerini müfredat programlarından çıkartarak,
Türkçe, Türkiye Tarihi, Türkiye Coğrafyası ve Malumat-ı Vataniye derslerini öğretim programlarına aldılar.
1927-1928 ders yılından itibaren meslek okullarının da Maarif Vekâletine bağlanmasıyla “eğitimde birlik”
süreci tamamlandı (Üstel 2016: 128).
75
“1926 yılı aynı zamanda Yurt Bilgisi dersinin okullaşmış̧ köy çocukları açısından taşıdığı önemin
bilincine varıldığı bir dönemin de başlangıcını oluşturur. Bu çerçevede köy ilkokulları için hazırlanan ayrı
öğretim programına “küçük köylerde iktisadi zaruretler yüzünden üçüncü sınıftan sonra okuldan ayrılmak
mecburiyetinde kalabilecek çocukların Türkiye tarih ve coğrafyası ile Türk vatandaşının hak ve vazifeleri
hakkında esaslı malumat alabilmesini temin için” 3. sınıfa Yurt Bilgisi dersi eklenir" (Baynur 1940: 283).
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müfredata eklenmiş bir ders olarak ulus – devlet projesi dâhilinde değerlendirilmelidir76.
Bu itibarla, 1927 yılında Cumhuriyet Halk Fırkasının parti nizamnamesinde yer alan
‘Millî Talim ve Terbiyeye yönelik amaçlar’ çerçevesinde yetişecek olan ‘Türk çocuğu’,
öncelikle ‘kuvvetli cumhuriyetçi, milliyetçi ve lâik olmalıdır:
“Kuvvetli Cumhuriyetçi, milliyetçi ve layık vatandaş yetiştirmek, tahsilin her
derecesi için mecburi ihtimam noktasıdır. Türk milletine TBMM’ne ve Türkiye
Devleti’ne hürmet etmek ve ettirmek hassası bir vazife olarak telkin olunur. Fikri
olduğu gibi bedeni inkişafa ehemmiyet vermek ve bilhassa millî seciyeyi derin
tarihimizin ilham ettiği yüksek derecelere çıkarmak büyük emeldir. Terbiye; her
türlü hurafeli ve yabancı fikirlerden uzak, üstün, millî ve vatanperver olmalıdır.
Fırkamız, vatandaşlarımızın, Türkün derin tarihini bilmesine fevkalade ehemmiyet
verir77. Bu bilgi, Türkün kabiliyet ve kudretini, nefsine itimat hislerini ve millî varlık
için zarar verecek her cereyan önünde yıkılmaz mukavemetini besleyen mukaddes
bir cevherdir.”

‘Millî seciye ve millî tarih’ noktasında ‘ihtimamla’ duran Cumhuriyet ideologları, bu
bağlamda okullara78 özellikle ilkokullara ‘millî ruh’ oluşturması gayretinde olmalarını
salık verir. Cumhuriyet ideologlarından olan Hasan Ali Yücel (1938: 380), “Talim ve
Terbiye Yönetmeliği’ doğrultusunda Türk mektebi, eline teslim edilmiş olan her Türk
çocuğunu, Cumhuriyet rejiminin psikolojisi ve ideolojisini tamamıyla kavrayan, Türk
Milleti ve Türkiye Cumhuriyeti için azami derecede faydalı bir Türk vatandaşı hâline
getirmeye mecburdur” der. Bu bağlamda muhtelif derece mekteplerde her muallim ve her
mürebbi bu millî ve bizim için hayatî gayeyi elde etmek için Türk çocuklarının karşısına
çıktığını unutmaması gerektiğini söyler.
Millî eğitimin inşa ettiği çocuğun, ‘milliyetçi ve vatanperver79’ seciyelerle donanması ve
“İlkokul, çocuklara millî kültürü aşılamak mecburiyetindedir. İlkokulun, içinde yetişen bütün
vatandaşları ayni millî ülkülere, ayni millî gayelere bağlamak için lâzım gelen bütün bilgileri, itiyatları,
alâkaları, ülküleri, hizmet arzusunu en verimli şekilde kendilerine vermesi ve telkin etmesi en önemli
ödevidir. Millet, hayatı ve istikbali için zaruri gördüğü bütün kıymetleri ve ülküleri vatandaşlarına
aşılamayı her şeyden önce ilkokuldan bekler. (Komisyon 1936: 18)
77
Çocukluk konusundaki bu özel ilginin yanı sıra yetişkin eğitimi/halk terbiyesi bağlamında atılan adımlar
da dikkate alındığında özellikle cumhuriyetin ilk yıllarında tüm yurttaşların müstakbel birer “öğrenci”
haline geldiği/getirildiği ifade edilebilir. (Öztan 2013: 64)
78
Diderot’a göre okulun görevi, “Hükümdara gayretli ve sadık tebaalar; asillere faydalı vatandaşlar;
toplum için bilgili, namuslu ve mümkün olduğu kadar sevimli unsurlar; ailelere iyi koca ve babalar; devlete
düşünen büyük zekâlar; dine vicdanlı ve sulhsever hizmetçiler sağlamaktır.(Üstel 2016: 13)
79 Vatansever o ferde denilir ki millet ile meskûn her yeri kendi doğduğu ve büyüdüğü şehir kadar sevsin,
hepsini aile ocağı addetsin, bu yerlerde milletinin rızası ile kabul ettiği kanunlardan maada emirlerin hüküm
sürmesine tahammül etmesin, ona karşı tecavüzü kendi haysiyetine ve ailesi ocağına taarruz addeylesin.
(Maarif Vekâleti 1930: 17)
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aynı zamanda kendisinde bulunan hasletlerin de ‘farkında olması’ beklenir. Bu
çerçevede, çocuklar, ırkının ‘kadîm geçmişini’ bilmeli, ‘dünyanın en yiğit, temiz kalpli,
cesur, misafirperver, zeki ve çalışkan’ insanlarının Türkler olduğunu; ‘en iyi kanun
yapıcıların arasında olduklarını ve kuvvetli devlet gelenekleri’ ile tarih sahnesinde yer
aldıklarının idrakinde olmalıdırlar80. Bu idrak ile varacakları ‘duygu birliği’ sayesinde
‘millet olma’ bilincine erişebileceklerdir81.
Kültür Bakanlığı’nın yayımladığı (1938: 17) yayımladığı İlkokul Programı’nda çocukların
‘millet olma bilincine ve millî hassasiyetlere sahip olmaları’ için her fırsattan istifade
edilmesi gerektiği söylenir. Bu çerçevede, ‘Millî Bayram’ ve ‘Millî Günler’in, çocukların
millî kimliğini inşa etmede nasıl kullanılması gerektiği anlatılır: “Terbiyede Türklük ve
Türk vatanı, esas mihveri teşkil etmelidir. Çocuklarda millî hislerin beslenmesi ve
kuvvetlendirilmesi için her fırsattan istifade edilmelidir. Türk inkılâbı ve bu inkılâbın
nimetleri, bu nimetlere ermek için yapılan büyük cidaller onlara layığı ile anlatılmalıdır.
Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Bayramı gibi büyük millî günlerde mektepte tertip
olunacak şenlikler ve müsamereler çocukların millî hassasiyetlerini arttırmak için en iyi
fırsatlar verir. Bu fırsatlardan istifade edilmelidir. Şenlikler ve müsamerelerin yanı sıra
‘Bayrak törenleri’ de bu neviden değerlendirilmiş ve merasimin lüzumu üzerinde
durulmuştur: “Talebe vatanın ve milliyetin timsali olan bayrağı sevmeli ve ona hürmet
etmelidir. Bunun için her ilk mektepte haftanın ilk günü sabahleyin ve son günü öğleden
sonra bayrak merasimi yapılmak lâzımdır.
İfade edilmelidir ki Cumhuriyet ideologları, millî bayramların ve bu bağlamda kutlama
merasimlerin ‘kimlik oluşturucu gücü’nün farkındadır. Bu sebeple, Kültür Bakanlığı,
Millî bayram kutlamalarını, yayımladığı ‘İlkokul Programı’ genelgesiyle ‘Cumhuriyet
inkılapları ve kazanımlarının’ aktarım mekânı olarak gördüğünü belirtir. Milliyetin
“Türkler, çok eski bir millettir. Başka milletler, vahşiliğe yakın bir halde iken Türklerin kuvvetli
hükûmetleri ve mükemmel kanunları vardı. Binlerce sene evvel Asya ortalarında yaşayan Türkler oralarda
birçok medeniyet eserleri bırakmışlardır. Türkler, dünyanın en yiğit ve en temiz kalpli milletidir. Cesur
olmak, misafiri sevmek, düşkünlere acımak Türklerin en güzel huylarındandır. Avrupalılar kuvvetli ve
cesur bir adamdan bahsederlerken ‘Türk gibi’ derler. Türk, çok zeki ve çalışkandır” (Mithat Sadullah 1930:
13-14).
81
“Bir milletten olmak için ayni dili konuşmak, aynı ırktan gelmek ve bunlardan ziyade ayni duyguları
taşımak lâzımdır. Meselâ düşman, memleketin her hangi bir hududundan askerde girmek istese içimiz titrer;
hemen silâha sarılıp vatanı kurtarmak isteriz. İşte dini, dili başka da olsa bu duyguyu taşıyanlar Türk’tür,
Türk milletindendir. Dini başka olmasına bir şey denmez. Fakat Türk bayrağı altında Türkçeden başka bir
dil, aile dili olmamalıdır ve olmayacaktır” (Ali Kami 1931: 12).
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timsali olan bayrağa sevginin artırılması için de merasimlerden istifade edilmesi
gerekliliğinin üzerinde durulmuştur. Bu sebeple ‘Milliyetçi karakter’, Cumhuriyet
Devri’nde, Türk kültürünün kazandığı bir karakter olarak görülmüştür82. Bu karakterde
yetiştirilmek istenen ‘millî çocuk’ aynı zamanda ‘millî dilinin tüm dillere kaynak olacak
derecede kadîm ve güzel olduğunu’ bilmelidir. Cumhuriyet Dönemi ideolog ve
bürokratlarından olan Hasan Ali Yücel (1938: 161), Cumhuriyet Devri’nin ‘milliyetçi’
karakterine vurgu yaparken okullarda verilen ‘millî tarih ve ana dil’ meselesine
değinerek; “Bugün Türk okullarına devam eden her Türk çocuğu, dünyada ilk medeniyeti
kuran ve bu medeniyeti cihanın dört bucağına ulaştıran bir millete mensup olduğunu ret
ve inkâr edilmesine ihtimal olmayan ilmi delillerle öğrenmekte, ana dilinin bütün dillere
kaynak olacak derecede güzel ve işlenmiş olduğu kanaatine varıldığını belirtir. Bugün
Cumhuriyet İlkokulu artık okuma, yazma, hesap ve basit bilgiler öğreten cansız bir
müessese değil; Türk çocuğuna muhitini, benliğini ve milletini tanıtacak, ulusal hayatla
ilgisini artıracak ona millî benliğini verecek, millî ülküleri aşılayacak, ona her fert ve
vatandaş için elzem olan bilgileri, itiyatları, ülküleri ve çalışma metodunu verecek ileri
bir muhit olmuştur” diyerek, ilkokulların amacını açıklar. Dönemin pedagogların olan H.
Zeynettin’in (1933: 6), “Cumhuriyet Türkiye’sinin “millî pedagojisi”, “millî kültür ve
haysiyet” kavramlarını temel alarak; “ahlaken diğerkâm, iktisaden faal istihsalci,
hukuken demokrat, itikaden müteşamuh, siyaseten cumhuriyetçi, hayaten nikbin”
çocuklar yetiştirmeyi hedeflediğini söyler. Bu bağlamda millî pedogoji, kamusal bir
mesele olarak görülen çocuğa, Cumhuriyet rejimini öğretmek, özendirmek ve sevdirmek
için araçsallaştırılmıştır. Füsun Öztel’in83 deyimiyle ‘kamusal aktör’ hâline gelmiş olan
çocuk; hazırlanan ilkokul programlarına eklenen ‘Yurt Bilgisi, Tarih ve Coğrafya Bilgisi’

“Cumhuriyet Devri’nde Türk kültürünün kazandığı diğer önemli karakter de millîyetçiliktir. Din ile
milleti birbirinden ayıramayan bir zihniyetin tesiri altında okullarında Türk çocuklarında ilk okuma kitabı
olarak kendi dilinde yazılmamış eserleri veren, programlarında Arapça ve Farsçaya Türkçeden daha önemli
ve daha geniş mevki ayıran, Türk tarihi yerine İslam tarihini okutan İmparatorluk, son zamanlarda “Türk”
kelimesini kitaplardan ve okullardan kaldıracak derecede gaflet ve dalalet içinde yüzüyordu. İmparatorluk
bu geri zihniyetle Türk çocuğuna kendi millî benliğini tanıtmaktan çok uzaktı. Türkün hayat ve istikbali
için Türk çocuklarına millî terbiye vermenin önemine muhtelif nutuklarda “Türkiye’nin terbiye ve maarif
siyasetini her derecesinde tam bir vuzuh ve hiçbir tereddüde mahal vermeyen sarahatle ifade etmek ve
tatbik etmek lazımdır. Bu siyaset her manası ile millî bir mahiyette irade olunabilir” (Yücel 1938: 161).
83
“Çocuk potansiyel bir kamusal aktör olarak, artık yalnızca ailesine ait değildir. Çocuk, kimi zaman
ulusun, kimi zaman ırkın geleceğidir. Yarının üreticisi, askeri ve vatandaşıdır. Kısacası “Çocuk toplumun
geleceği olarak görülmeye başlanır. Yarının nesli ‘hürriyet, müsavat, adalet, uhuvvet’ ilkeleri
doğrultusunda yetiştirilmelidir. Yurttaşlık ilk ve orta öğretimin ana pedagojik amacıdır” (Üstel 2016: 32).
82
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dersleriyle donanarak ‘ihtiyaç olarak görülen millî kimlik bilgisi’ öğretileriyle ‘makbul
çocuk’ modeli olarak değerlendirilmiştir.

5.1. Millî Kimliğin İnşası Bağlamında Millî Şiir – Millî Çocuk
Millî kimliğin oluşturulmasında, incelenmesi gereken bir diğer konu 23 Nisan Çocuk
Bayramı’nda, çocukların dile getirdiği şiirlerdir. Düşüncenin merkezinde yer alan
temaların tören esnasında ‘heyecanlı ve coşkun’ kitle karşısında münferiden veya bazen
topluca söylenmesi; o düşüncelerin, çocukların millî belleğinin oluşumuna, tematik bir
zemin hazırlar. Bu çerçevede “törenler içinde en yaygın kullanılan fiiller, lanet okumalar
ve ant içmelerdir; Lanetler, kutsamalar ve ant içmeler, tören dilinde sık sık karşılaşılan
öteki fiillerle, örneğin “sormak,” “yakarmak,” “şükretmek” gibi fiillerle birlikte, güven
ve saygı, boyun eğme, pişmanlık ve borçluluk duygusu (minnettarlık) gibi bazı tutumları
yaratır; ilgili cümlenin duyurulması sayesinde, o anda etkisini gösterip kendisine denk
düşen eylemleri doğurur” (Connerton, 1992: 93). ‘Millî uyanış’, ‘millî canlanma’ ve
‘millî birlik’ vb. duygusal hislerin millî bellekte yer etmesini sağlayacak eylemleri
doğuran sözcükler, şiirsel anlatımlarda kişilerin duygu dünyasına, görece ‘daha kolay ve
etkili’ bir biçimde yer bulur.84 Bu minvalde değerlendirilecek olan şiirlerin, çocukların
‘millî kimlik inşasını’ dönüştürücü özelliği irdelenecektir.

5.1.1. Çocuk Şiirlerinde Kimlik Arayışı ve Türk Kimliği
Smith (2014: 150), millet ve milliyetçiliğe ilişkin kavram ve dil geliştirip öneren,
düşünceleri ve araştırmaları ile uygun imge, mit ve sembollerle, naklettikleri daha geniş
emellere ifade kazandıranların entelektüeller olduğunu öne sürer. Belge (2009: 12), sanat
ve edebiyat adamlarına düşen bu görevi ‘millete özünün ne olduğunu gösterme’ olarak
tanımlar. Cumhuriyet Dönemi ideologlarının birçoğu, asker kökenli olmalarının yanı sıra
edebiyatla ilgilenmiş ve edebiyatın ‘dönüştürücü gücü’nden yararlanmışladır. Bu
bağlamda sanat eseri üretmek ve üretilmesine zemin hazırlamak aynı zamanda ‘millî

Şiirsel anlatımlarla güçlendirilen tiyatro metinleri de Kemalizm’in yaygınlaşmasını sağlamak,
devrimlerini benimsetmek, Türklük bilincini sağlamlaştırmak için araçsallaştırılımıştır. Bu bağlamda açılan
‘oyun yazımı kampanyaları’ Şener’in de belirttiği üzere hâkim ideolojinin sevdirilmesi noktasında görev
üstlenmiştir. Daha ayrıntılı bilgi için bkz: Sevda Şener (1998), Cumhuriyetin 75. Yılında Türk Tiyatrosu,
İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
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kimlik’ inşasına yönelik ‘öz’ün bulunmasına da hız kazandırmıştır. Çocuk kimliğinin
dönüştürülmesi üzerine 1926 yılında yayın hayatına başlayan ve 1935 yılına kadar
devamlılığını sürdüren ‘Gürbüz Türk Çocuğu’ Dergisi85’ni, dönemin ideologlarından
olan ve aynı zamanda doktor kimliğiyle birlikte çocukların bakımı için kurulan Himayei Etfâl Cemiyeti Başkanı Fuat Umay çıkarır. 1926 Yılı’nın Ekim ayında basın hayatına
giren ‘Gürbüz Türk Çocuğu’ dergisinin, ikinci sayısında ‘Çok Küçükler İçin’ bir şiir
yayımlanır:
Babamızı anamızı,
Bizi sizi dizi dizi..
Tutup kesmek istemişler;
Ah ne işler
Ah ne işler..
Hemen büyük Gazi Paşa,
Askeri ile geçti başa.
Düşmanı boğmuş denizde.
Kurtulmuşuz hepimiz de.
Böyle Geldik biz bu yaşa.
Gazi yaşa Gazi Paşa yaşa! (GTÇ, 1926: 37)

‘Çok küçükler için’ yazılan bu şiir, en basit ifade ile ve en anlaşılabilir sözcüklerle, küçük
çocuklara, verilen ‘Kurtuluş Mücadelesini’ özetlemiştir. Yaşanan olayları, çocuk
hafızasına adeta ‘derin’ tesir etmesi için annelerinin ve babalarının düşman askerleri
tarafından ‘zalimane’ bir şekilde öldürülmek istendiğini ancak Mustafa Kemal’in askeri
ile düşmanı denizde boğduğunu ve bu mücadeleler neticesinde bu mutlu ve huzurlu
günlere erişildiğini anlatırken; çocuklardan da ‘Gazi Paşa’larını ululamalarını bekler. ‘Ah
ne işler, ah ne işler’ derken, buna benzer daha nice olaylar yaşandığını ancak kurtuluşun
Mustafa Kemal’in ‘başa geçmesi’ ile eş zamanlı olduğunu ve Mustafa Kemal’in ve
başında bulunduğu devletin yaşaması fikri çocuklara verilmek istenen asıl mesajdır.
Osmanlı kimliğinden henüz ayrılmakta olan zihinlerin ve çok küçük olup Osmanlı
Devleti’ni görmeyen ‘Cumhuriyet nesli’nin, henüz kurulmuş olan devletin ve kurucu
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Gürbüz Türk Çocuğu Dergisi, Himaye-i Etfâl Cemiyeti’nin kurucusu olan Fuad Umay tarafından basın
hayatına kazandırılmış, 1926-1935 yıllarında yayımlanmış çocuklara millî ve içtimai konularda bilgi veren
ve yetişkinlere çocuk bakımı ve terbiyesi konusunda makaleler içeren dönemin çocuk dergilerinden
birisidir. Dönemin çocuk konusuna eğilen aydınlarının makalelerinin sıkça yer aldığı dergi, ayda bir
yayımlanmış ve her ay yeni bir kapak sloganıyla basılmıştır. İlk sayısının sloganı aslında derginin amacını
da ortaya koyar. “Çocukların sıhhi terbiyevi inkişafına yardım eder” şiarıyla yola dergi, çocukların millî
kimlik inşasına – şiir, hikâye, atasözü, karikatür, anı ve makalelerle- büyük ölçüde katkıda bulunur.
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iradenin gücünü öğrenmesi, benimsemesi ve yüceltmesi beklenmektedir. Derginin aynı
sayısında kimliğini sorgulayan çocuğun Arap kökenli isimleri sayarak adının ne olduğunu
bilmek istemesi, yetişen nesilden beklenen özellikleri ortaya koyar niteliktedir.
Sorgulayan ve doğruyu kendisini bulan çocuğun adı ‘Türk’tür.
Söyle benim kuzum anne,
Söyle Benim adım ne?
Adile ne Selime mi?
Esma Mahmur Naime mi?
Hadiye mi Emine mi?
Leyla Sümbül Saniye mi?
(ellerini çırparak)
Ne Hadiye ne Emine,
Ne saniye ne Kalender. (kollarını açarak)
Benim adım gayet büyük.
Benim adım Türktür Türk!86

Türk olması sebebiyle ‘büyük’ olduğunu ispat etmek isteyen çocuk, kanıtını ‘geçmişte’
arar.
Koptum anayurttan koca seller gibi taştım.
Baktım güneşe dağlara deryaları aştım.
Yollardaki engellerle şanlı savaştığım.
Türk'üm büyüğüm var mı eşim söyle bilirsen;
Tarihlere sür al haberi şüphelenirsen! (GTÇ, 1927: 226)

Çocuğun geçmiş ile kurduğu bağ, ‘anayurt’a; Türkistan’a atıf yapar. Bu sebeple tarihini
Osmanlı Devleti’nden çok daha öncelere taşır ve köklerini Orta Asya’da arar. Erken
Cumhuriyet Dönemi’nin popüler konularından olan ve Cumhuriyetin yönetici kadroları87
tarafından ele alınan bu arayışın adı olan ‘Türk Tarih Tezi88, ulus devlet inşası sürecinde
Osmanlı kimliğinden Türk kimliğine geçişte bir araç olarak kullanılmıştır. Akman’ın
(2011: 84) da belirttiği üzere, belirlenen bu tarih politikası aracılığıyla, Türklük kimliği
altında toplumun bir yönden hafızasızlaştırılması diğer yönden de hafızasının yeni
GTÇ 1926 Sf. 44, s.3
“İktidar bloğu bir taraftan Batı’nın “Türklere yönelik dışlama ve küçümsemesine Türklerin tarih boyunca
“uygarlıklar yaratan” bir ulus olduğunu iddia ederek cevap oluşturmaya çalışıyor diğer taraftan bu tezi hem
öğrencilerin hem halkın eğitiminde kullanmak suretiyle “Türk”ün kendi kimliğinden ve geçmişinden gurur
duymasını sağlamak istiyordu. Böylece kutsallaştırılmış bir Türk kimliği resmî tarih yazımının merkezine
yerleştiriliyordu” (Akman 2011: 83).
88
Türklerin Asya kökenli bir ırk olduğuna ve dolayısıyla kökeninin ve tarihinin asyatik olduğuna dair
ileri sürülen tez.
86
87
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rejimin belirlediği ve sınırlarını çizdiği bir veçhede yeni bir tarihsel kimlikle inşası
gerçekleştirilmek isteniyordu. Tarihin sıfırlanması olarak da nitelendirilebilecek bu
durum Cumhuriyetin makbul -ideal- vatandaşının ortaya çıkartılmasını da içeren devlet
eliyle yaratılmak istenen bir toplum tahayyülünün önemli bir parçasını teşkil etmektedir.
Aynı şiirin devamında çocuk, dilinin ve ırkının ‘ari’ olduğunu belirtirken yine dönemin
popüler arayışlarından olan ‘Güneş Dil Teorisi’ne atıf yapılmıştır:
Gencim yiğidim pek kavi dilim, diriyim ben.
Parlak medeniyet bulunan her ariyim ben.
Hürmetlere takdirlere layık biriyim ben.
Türküm, büyüğüm var mı eşim söyle bilirsen;
Tarihlere sür al haberi şüphelenirsen!
İçeriği itibarıyla ‘Türk Tarih Tezi’ne dayanan dil teorisi çerçevesinde, Türkçe, diğer diller
karşısında ‘üstün ve köklü bir geçmişe’ sahiptir ve ‘birçok dile kaynaklık eder’
niteliktedir. Bu çerçevede çocuğun, Türk kimliğinden ‘gurur duymasını’ sağlayacak olan
‘kadîm’ tarihi ve kültürel kanıtları öne sürdükten sonra, ‘eşinin ve benzerinin olmadığını’
söylemesi ve bilimsel niteliklere dayanarak ispat etme çabası, kendisine ‘hürmet
duyulması’ için ‘yeterli’ sebeptir. 1926 yılında yayımlanan Gürbüz Türk Çocuğu
Dergisi’nde, Türklüğün başkaca özelliklerine vurgu yapılarak yine Türk milletinin ‘neden
büyük olduğu’ anlatılmaya çalışılır:
Ben çocuğum küçüğüm;
Fakat adı büyüğüm.
Budur benim şen Türküm;
Türk büyüktür; ben Türk'üm.
Türk insanlık demektir.
Kahramanlık demektir.
Çalışkanlık demektir.
Türk büyüktür; ben Türk'üm.
Türk zorluğa aldırmaz.
Haksız yere saldırmaz.
Hakareti kaldırmaz.
Türk büyüktür; ben Türk'üm. (GTÇ 1926: 48)
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5.1.2. Çocuk Şiirlerinde ‘Türk’ün Seciyeleri
Dilinin ve tarihinin tüm medeniyetlere kaynaklık edecek derecede ‘köklü ve zengin’
olduğunu bilen Türk çocuğunun, kendisiyle ‘gurur duyması’ için daha birçok
‘sebebi’ vardır. ‘çalışkanlık, zorluğa sebat etme, haksızlığa tahammül edememe ve
kendisinin hor görülüp aşağılanmasını kaldırmaz’ tavırları, Türkleri, ‘diğer
ırklardan üstün kılan’ seciyelerdir.
Türk milletini diğer milletlerden üstün kılan bir diğer özelliği ‘kahramanlığı’dır.
Kahramanlık teması, Çocuk Bayramı şiirlerinde ‘özellikle’ ve hemen her şiirde
vurgulanan Türk kimliği ile özdeş tutulan bir niteliktir. Kahraman olmayan bir
çocuk, kahraman olmayan bir baba veya anne yok gibidir. Kahramanlık sadece
kişisel bir özellik değildir. Askerin süngüsü, silahı, topu, tüfeği kahramandır. Ordu,
millet ve vatan da kahramandır. 1934 yılında bir ortaokul öğrencisinin Resimli Şark
Mecmuasına gönderdiği şiirde, ‘Türkün, kahramanlığını’ borçlu olduğu ‘süngüsü’
O’na vatan kazandırmıştır:
Ben, akından akma kanat açmış bir Türküm,
Her savaşta ün almış elimdeki bu süngüm.
Onun parçaladığı kayalar dümdüz olur,
Süngümün parlattığı geceler gündüz olur.
Kazandığı zaferin 'neş’esini tatmışım,
Varlığını dünyaya kaç kere anlatmışım...
Düşmanların tıkadı motörleşen sesini,
Süngümün ucu çizdi bu yurdun çevresini.
Sorarım tarihlere: Hangi çılgın bir ordu;
Korkmadan, titremeden süngüme karşı durdu?
Ben onun kanlarını silmiş emekçisiyim,
Hududa süngü dikmiş vatanın bekçisiyim! ( Resimli Şark Mecmuası 1934, s. 5)

Modern devlet paradigmasında, çocuktan beklenen bir diğer özellik çalışkan olmasıdır.
Ulus- devlet inşası; ancak ‘milliyetçi ve çalışkan omuzlarda’ yükselecektir. 23 Nisan
Çocuk Haftası dolayısıyla Akşam Gazetesi’nde yer alan ve ‘Mektepli Gençlere’ ithaf
edilen şiir, Türk milletinin ümidini, gençlerin çalışmasına bağlar:
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Elinizde kitaplar sizden bıksın usansın,
Kalemler zerre zerre defterlerde yıpransın.
Kurtulmasın hiçbir ders sizin tunç ellerinizden;
Bekliyor Türk milleti büyük ümitler sizden!
Size açmış bu vatan, hasretle kollarını,
Önünüze uzatmış feyizli yollarını.
Çalışın arkadaşlar, yolunuzdan çıkmayın!
Vatan sizi bekliyor, yürümekle bıkmayın! (21 Nisan 1932, Akşam s.12)

Vatanın beklediği, okuyan –yazan ‘aydın çocuk’, idealize edilen Cumhuriyet çocuğunun
vasıflarından biridir. Yine aynı çerçevede, Hâkimiyet-i Millîye Gazetesi’nin 23 Nisan
dolayısıyla yayımladığı özel sayfada ‘Gürbüzler Türküsü’ isimli şiirde de kovan – arı
metaforuyla çocukların çalışkanlığı anlatılmak istenirken; aynı zamanda ‘örnek Türk
çocuğu’nun da tasviri yapılmıştır:
Gürbüzüz, şeniz, dinciz.
Yurdun özü, varıyız.
Canlı mutuz, sevinciz;
Biz Türk çocuklarıyız!
Çalışmaktan yılmayız:
Yurt kovan; biz arıyız.
Sürüden ayrılmayız;
Biz Türk çocuklarıyız! (23 Nisan 1934 Hâkimiyet-i Millîye s.3)

Kahramanlık ve çalışkanlığın bir ‘ülkü’ olarak görülmesi dönemin sosyo–politik
konjonktüründe, Erken Cumhuriyet Devri Maarif Vekili olan Reşit Galip’in 1933 yılının
23 Nisan’ında çocuklar için yazdığı ‘and’ da vurgulanmıştır89. ‘Öğrenci Andı’ olarak
anılan, 1933 yılından itibaren tüm ilkokullarda okunması zorunlu hale getirilen ve
öğrencilere ‘ülkü’ kazandırma amaçlayan bu antta, çocukların ‘kimlik bilgisi’, milliyetçi
perspektiften tasvir edilmiştir:

“1880'lerden beri, Birleşik Devletlerde, okullarda öğrenciler her sabah millî bayrağın karşısında dururlar.
Esas duruşta. Genellikle bir el kalbin: üzerinde: "Amerika Birleşik Devletleri bayrağına ve onun temsil
ettiği cumhuriyete, herkes için özgürlük ve adaletle Tanrı indinde bölünmez, tek bir millet olarak bağlı
kalacaklarına" ant içerler. Merasim millî birliğin ayinsel bir sergilenişidir. Çocuklar okul gününün başlama
seklinin bu olduğunu bildiklerinden, vatanın diğer her kösesindeki öğrencilerin de güne böyle
başladığından ve eğer Birleşik Devletler’de okula devam etmişlerse anne ve babalarının ve onların anne ve
babalarının da okul önüne böyle başlamış olduklarından hiç şüphe duymazlar. Bu, her okul gününde
öğrencilerin her birinin zihninde bir millî birlik bilincinin heyecanla kabardı anlamına gelmez. Lakin şu
anlama gelir: Millet her gün rutin olarak kendisini kutlamaktadır” (Billig 2012: 63).
89
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Türk’üm, doğruyum, çalışkanım.
Yasam küçüklerimi korumak,
Büyüklerimi saymak,
Yurdumu, budunumu özümden çok sevmektir.
Ülküm; yükselmek, ileri gitmektir.
Varlığım Türk varlığına armağan olsun. (24 Nisan 1933, Cumhuriyet, s.6)

Sovyet Marşı’nın yazarı Sergei Mikhalkov, “ulusal marş kendi ülkelerine tapan bir halk
tarafından okunan bir duadır" ve "her ulus bu duaya sahip olmalıdır.” demiştir.
(Independent on Sunday, 14 Şubat 1993) . Bu çerçevede, çocukların her sabah okullarına
girmeden evvel okudukları çocuk marşı/andı, millî çocuğun ‘amentüsü’ olarak
nitelendirilmeli ve varlığını Türk varlığına armağan etme öğretisiyle yetişen çocuğun
millî kimlik kodlamasının, okul bahçesine girmesiyle başladığı ifade edilmelidir.

5.1.3. Çocuk Şiirlerinde Vatansever Türk Çocuğu
Reşit Galip’in, ‘ulus-devlet’ projesi kapsamında, Türk çocuklarının kalıcı belleklerine her
gün düzenli tekrarlarla kodlamak istediği düşünce kapsamında ‘millet ve yurt sevgisi’,
‘devletçilik’ ilkesi gereği arzu edilen çocuğun ‘millî kimlik’ inşasına ideolojik bir zemin
oluşturmuştur. Bu proje kapsamında çocuğun varoluşsal amacı, kendisini devletine
adaması ve bu uğurda ‘gerekirse canından dahi’ vazgeçmesidir. Aksakal’a (2015: 209)
göre Türk devlet ve millet mitosuna göre, devletsiz Türk milleti bir hayaletten ibaretken,
milleti Türk olmayan bir devlet de ruhtan mahrum kalmış demektir. Türk ulusçuluğunun
“bir görevi de ulusçu duygulara konu olan araziyi, vatanı ya da yurdu “yaratmak”
olmuştur” (Akşin 1985: 1943). Smith’in (1999: 25) de belirttiği gibi yurt sıradan veya
herhangi bir yer değildir. Bu çerçevede sahip olunan toprak, “tarihi” bir toprak, “yurt”,
halkın ‘beşiği’ olmalıdır. Tarihi bellek ve çağrışımların mekânı hâline gelir yurt; “bizim”
bilgelerimizin, azizlerimizin ve kahramanlarımızın yaşadıkları, çalıştıkları, dua edip
savaştıkları yerdir. Bütün bunlar yurdu yeryüzünde biricik kılar. Nehirleri, denizleri,
gölleri, dağları ve kentleriyle “kutsal” hale gelir.” Bu çerçevede, ‘vatan, devlet ve millet
sevgisi’, ulus – devlet projesi kapsamında ‘iman edilmesi’ gereken üçlü ideolojik
paradigmadır.90Yurt, Türk’ün yurdu; millet, Türk Milleti ve devlet de Türk Devleti’dir.
“ Büyük, muhayyel aile” olarak tasarlanan ülkede; vatan ana, devlet baba ve evladan olarak millet bir
arada bulunsun isteniyorsa, Rousseau’nun “genel irade” kavramıyla kastettiği devlet-millet özdeşliğinden
ilhamla, “Ben sen yok biz varız/ Hem Ogan hem kullarız/ Biz demek bir demektir/ Sen ben ona taparız”
şiarına teslim olmak, toplumun tüm kesimlerine Devlet’in hikmetini (aklım-iradesini) elinde tutanlarca
dayatılır” (Aksakal 2015: 210).
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Bu sebeple vatan, ‘mübarek ve bereketlidir’:
Ey Türkün yurdu mübarek vatan ne güzelsin.
Dağlarınla heybetler saçarsın.
Zümrüt ovalarında altın ırmaklar akar.
Açgözlü düşmanlar sana hasretle bakar.
Biz Türk’üz, sen Türklüğe bir emanetsin;
Korkma hep ölür seni ele vermeyiz (Yücelt 1935: 77)

‘Vatan’ emanetini ‘canı pahasına’ koruyacak olan ‘Türk çocuğu’, hür yaşadığı
vatanı için akacak kanı ‘şen yaşadığı zamanların diyeti’ olarak görür ve ‘bedel
ödemeye’ hazırdır. Bunun için dua eder. ‘Yatakta ölmek’, onun için kederli bir
ölümdür:
Gönlümü boradan Allah saklasın!
Hey keder! Elveda. Hoşça kalasın!
Şen yaşarım; şen akar coşkun kanım.
Kalbimin eşi, güneşi vatanım!
Coşkun deryalar, büyük çağlayanlar;
Senden teselli alır ağlayanlar!
Sen boğarsın, yürek dağlayanları!
Haykırır hür olur el bağlayanlar!
Oh! Kederi söktüm, her yerim ferah;
Yatakta beni öldürmesin Allah!
Şerefle, şanla, akacak Türk kanım!
Kalbimin eşi, güneşi vatanım! (Resimli Şark Mecmuası 1934, s. 5)

‘Şanla, şerefle ve neşeyle’ vatan için kanının akacağını ve gönlünün ancak bu suretle
rahata ereceğini söyleyen Türk çocuğu, ancak vatanının hür olmasıyla kederinin yok
olacağını belirtir. Adeta bir ‘âşık’ tavrıyla vatanına yaklaşan çocuk, kalbinin bir eşini
vatanı olarak görür. Bu suretle ‘vatan aşkı’ tüm sevgilerin üzerinde ve önünde yer
almaktadır ki vatan için ölmek ‘olması gereken’ olarak sunulurken; yatakta ölmek, Türk
çocuğu için ‘yüz kızartıcı’ bir son olarak ifade edilmektedir. "Kolektivist kültürel
unsurların kalıpları içinde anne-baba, kardeşleri ve yakın çevreyi sevmek, ekseriyetle
topluma ve siyasal otoriteye sadakat ile bağlılığın ilk adımı olarak tahayyül edilmiştir.
Çocuğun, aile üzerinden topluma karşı sevgi beslemesi ise, 'vatan aşkına giden manevi
yol'dur. Vatan tıpkı anne, baba ve kardeş gibi hesapsız, içtenlikle ve hatta ölesiye
sevilmelidir” (Öztan 2012: 42).
Vatan en güzel annem
Sensin kemiğim etim,
Ben nasıl seni sevmem
Ey güzel memleketim! (Tez 1943: 6)
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5.1.4. Çocuk Şiirlerinde Bayrak Sevgisi
Aksakal (2015: 209), millet oluşturma sürecinde toplumsal dayanışma ve birlik fikrini
oluşturmak için müşterek değerler, semboller ve geleneklerden yararlanıldığını ve
böylece toplumsal bir bağın oluşturulduğunu belirtir. Bu süreçte en önemli sembollerden
birisi bayraktır. Bayrak, tarihin bilinen en ilkel topluluklarında dahi çeşitli biçimlerde
‘kutsal’ bir mahiyette yer almıştır. Bu çerçevede, Emile Durkheim (2011: 158), ‘Dini
Hayatın İlkel Biçimler’ adlı eserinde, ilkel kabilelerin çeşitli organik materyallerle
ürettikleri ve klanları temsil eden bayrak benzeri sembolik nesneleri kullandıklarını
söylemektedir. Binaenaleyh, ulus-devlet projesi kapsamında, bayrak, milliyetçi öğretinin
‘kutsallarından’ biri olmuştur. Çocuk şiirlerinde, millî bir değer olarak, ‘gölgesinde
yaşanılacak, uğruna emek verilecek, hürriyetin sembolü’ olarak açıkça vurgulanmıştır91.
‘Korunması ve göklerde dalgalanması’ için ‘uğrunda can verilecek’ kadar ‘kutsal bir
değer’ olduğu not edilmelidir. Bayrak, aynı zamanda Kurtuluş Savaşı’nın sembolü olarak
görülmüştür. ‘Bayrağı yerden kaldırma, düşen sancağı yeniden kaldırma’ olarak
adlandırılan mücadelede, millî bir değer olarak ‘uğrunda savaş verilmiştir’92. Bu
çerçevede, millete ve yurda bağının kanıtını bayrak olarak gören ‘Türk çocuğu’; ancak
onun gölgesinde ve birlikte yaşamaktan sevinç duyar:
Çalışıp gölgesinde,
Yükselmek istiyorum.
Hele bir gel desin de,
İlk gelmek istiyorum.
Yurda en büyük bağım;
Bayrağımdır bayrağım. ( Ertan 1943: 8)
91

Bayrak, ‘kamusal bir kutsal’ olarak da görülmüş ve bu çerçevede 29.05.1936 tarihinde çıkarılan 2994
sayılı kanun ile ‘Türk Bayrağı’ yasal nitelik kazanmış; 22.09.1983 tarihli 2893 sayılı kanun ile de ‘bayrağa
hakaret’ suç kapsamında değerlendirilmiş; bu suça iştirak edenlerin de cezai hükümlere tabi tutulması
hükme bağlanmıştır.
92
Meclisin ilk vekillerinden olan Muhittin Baha Bey, Meclis’te, Kurtuluş Savaşı anılarını anlatırken
‘bayrak’ ile ilgili bir hatırasına değinir. 9 Ağustos 1920’de, Kurtuluş Savaşı’nda, İnegöl Cephesi’nde yaşı
on beş ya da on altı olabilecek bir çocuğa, bayrağı taşıma görevi verildiğini söyler. İçlerinde daha
tecrübeliler bulunurken, onlar, bu görevi askerlik için küçük denebilecek yaştaki bir çocuğa vermelerinin
sebebini, ona olan güvenlerinden kaynaklandığını belirtir:
“... Bir diğer mahalde on altı yaşında bir çocuğa rast geldik. O elinde mübarek bayrağımızı, altı yüz elli
seneden beri bize şan veren, bize istiklal veren, fakat bugün tehlikede bulunduğundan dolayı onu tehlikeden
kurtarmak için hepimizin yemin ettiğimiz güzel bayrağı bulduk ve ihtiyarlar, elli altmış yaşında adamlar
bulunan ordu içinde yirmi otuz yaşında kahramanlar bulunan ordu içinde, o güzel bayrak; on beş̧, on altı
yaşında bir çocuğa verilmişti. Ona o kadar itimat etmişler, onun imanına, onun Türklük ve Müslümanlık
ruhunu temsil etmesine o kadar iman etmişler ve o kadar itminan peyda etmişlerdir ki o bayrağı ona
vermişler ve haydi oğlum demişler; sen altı yüz senelik Osmanlı tarihinin güzel ve yüksek mümessilisin,
onu müdafaa et. O kahraman çocuğun elini tuttuk. Oğlum Allah seni millete bağışlasın dedikten sonra
ayrıldık” (Zabıt Ceridesi 1336: 57).
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Marvin & Ingle’ın (1999: 63) belirttiği gibi, “bayrak vatandaşın kurban edilen bedenini
sembolize eder. Bu etiket, yalnızca onu tanımlayan gruba, millete anlamlıdır. Kan
fedakârlığı vatandaşı millete bağlar. En derin anlamda bir ayindir, çünkü milleti
vatandaşlarının etinden yaratır. Bayrak kan fedakârlığında oluşan milletin işareti ve
temsilcisidir; sadece maddi bir mevcudiyet değildir”. Rengini ‘Sakarya boylarında şehit
olan erlerin kanından’ alan bayrak, Sakarya şiirinde, şehitlerin bedeninden oluşan Türk
vatanını temsil etmektedir. Kutsallığı sebebiyle de göklerde yer almaktadır’. Şayet bir
gün bir kimse ‘bayrağı yırtacak’ olursa ‘nafiledir’; çünkü sancak ‘yaşatanların
kalplerindedir’:
Aramayın yükseklerde ayla yıldızı,
Sakarya boylarında kızıl kanların,
Ortasında bulunur göklerin kızı.
Sancak, kalbinde yaşar yaşatanların...
Tuğum, kızıllığını almış güneşten.
Şayet: isteyen varsa yırtıp kaldırmak,
O, bilsin ki göklerde güneş sönerken.
Göklere yükselmiştir; göktedir bayrak… (Çocuk Sesi 1926, s.2)

“Ulusal bayraklar, tarih boyunca çeşitli insanları ve grupları, özlü ve dramatik bir biçimde
temsil eden temel siyasal semboller olarak tanımlanmıştır. Bununla birlikte, toplumun
karmaşık nosyonu olan; varlığı, birliği, şerefi, inançları ve özlemleri olarak da
vasıflandırılmıştır” (Elgenius 2005: 302). Siyasal bir imge olarak nitelendirilebilecek
‘Hürriyet’ teması ve onun simgesi olan ‘bayrak’, 23 Nisan Çocuk Bayramı şiirlerinde sık
işlenen temalardan biri olmuştur. Millî çocuk paradigmasında, çocuğa kazandırılmak
istenen hasletlerden biri olan ‘hür ve bağımsız karakter’; aynı zamanda yeni kurulan
Cumhuriyetin de başlıca vasıflarındandır. Bu minvalde kurucu iradenin ‘Bağımsızlık
benim karakterimdir’ vecizi, millî devletin ve millî vatandaşın da temel karakteri olarak
oluşturulmak istenmiştir. Bu bağlamda çocuk şiirlerinde yaşamak, hürriyet ile anlam
kazanır:
Ezelden armağandır
Hürriyet Türk’e candır
Hür yaşarız yaşarsak
Şenlik yapsın ana yurt
Her birimiz bir bozkurt
Elimizde Albayrak. (Tunaboylu 1943: 14)
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Bir başka örnek:
Ne kollarımda zincir; ne boynumda tasma var.
Başımda dalgalanan Ay yıldızlı yazma var
Nasıl Türklük aşkıyla dolup taşmaz insan?
Sevinin arkadaşlar bugün 23 Nisan. (Öcal 1943: 18)

Çocuk şiirlerinde, siyasal bir simge olarak ‘hürriyetin sembolü’ olan bayrak, vatan toprağı
olarak görülen ve ‘Misak-ı Millî’ sınırları dâhilinde yer almasına rağmen egemenliğin
yitirildiği toprakların ‘semalarında dalgalanmaması’ sebebiyle kaybedilen hürriyetin de
adı olmuştur:
Seni gözler uzaktan…
Şimdi imdat istiyor.
Hakkı yok mu Musul’un?
Al bayrağım sen getir.
Ay yıldızlı bayrağım,
Bak ikiye bölünmüş.
Beş köşeli yıldızın,
Ben bunu haber aldım.
Bana rüzgâr söyledi.
Başı dizinde Dicle.
Altı asır Musul’u,
Şimdi bir hayal olmuş…
Kara giymiş bir vatan;
Şu siyah bulutlardan.
Matem tutsun bu neden,
Bana selam Fırat’tan.
Durma bu uzak yolda,
Hilalin de bir kolda.
Biri kalmış Musul’da;
Sessiz akan mirattan.
Geçtim Musul ağlarken,
İncileri çağlarken,
Kucağında saklarken,
Sanki bakar mirattan…
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30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Mütarekesi ile Musul, anlaşmanın yedinci
maddesine93 dayanarak İngilizler tarafından işgal edilmiştir. Birinci Cihan Harbi94’nin
Osmanlı Devleti’nin kayıp hanesine yazdırdığı bu topraklar her ne kadar sonradan tekrar
Misak-ı Millî sınırları dâhilinde değerlendirilmişse de bir daha geri alınamamıştır. Ulusdevletlerin toprak kaybına tahammül edemedikleri ve ulusal hükûmetlerin kendi sınırları
içerisinde ayrılıkçı hareketleri yatıştırmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını
söylenmiştir (Waterman, 1989) . “Hususi acıya sebep olan şey basit bir toprak kaybı değil,
tahayyül edilen yurt topraklarının içerisinde kalan bir toprak parçasının kaybıdır. Ernest
Gellner, modern şahsın bir millî kimlik sahibi olmayı bir buruna ve iki kulağa sahip olmak
kadar tabii karşıladığını söylemişti. Tahayyül edilen yurdun bir parçası yitirmek, bir kulak
kaybetmekten daha kötüdür: Toprak söz konusu olduğunda kaybedilen kulak bir
başkasının kafasında belirir” (Billig 2012: 92). Bu noktada ‘Millî çocuk’tan beklenen
hareket, bu kayıplara ‘kayıtsız kalmaması’ ve ‘yas tutmasıdır’. Nitekim ‘Çocuk Sesi’
dergisinde yayımlanan yukarıdaki şiirde, Dicle ve Fırat Nehri’nin ‘kavuşamadığı’ vatan
toprağı, çocuğun da ‘hasretini ve matemini’ dile getirir. Bu çerçevede çocuktan beklenen
‘vatan muhafızlığı’, kahramanlık motifinin, ‘karşısındakilere’ yahut ‘ötekilere’,
‘düşmanlığı’ meydana getirir. Kaybedilen Cihan Harbi’nin müsebbibi olarak görülen
‘Vahdettin’e

duyulan

‘öfke’;

O’nun

‘vatan

haini

ve

alçak’

sıfatlarında

değerlendirilmesine sebep olur:
Güzel yurdum ellere, bir mal gibi satıldı!
Atamın gür kaşları birdenbire çatıldı!
Bindi kendi şahlanan kır atına;
Haykırdı alçak diye sultanın suratına!
Çarpsaydı eğer damarında hâlis Türk kanı;
Satar mıydı Vahdettin, keyfi için vatanı?
Kesmişti herkes umudunu çoluk çocuktan;
İşte böyle günde doğdu güneş ufuktan.

İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa, herhangi bir stratejik noktayı
işgal edebileceklerdir.
94
I. Cihan Harbi, küresel zeminde sayıca en fazla devletin katıldığı, topyekûn bir savaş olarak
görülmüştür. On iki milyon kişi, bu savaş neticesinde hayatını kaybetmiş; yirmi milyondan fazla
kişi de yaralanmış ve birçoğu da sakat kalmıştır. Osmanlı Devleti bu savaşın sonunda ‘Sevr
Anlaşması’nı imzalayarak iç işlerinde bağımsızlığını yitirmiş ve sınırları değiştirilmiş; mevcut
topraklar da ‘İngiltere, Fransa, İtalya, Avusturya’ gibi karşı blokta yer alan ülkelerce taksim
edilmiştir. Ekonomik darlığın getirdiği zor şartlara ilaveten şartları ağır olan ‘kapitülasyonlar’ da
kabul edilmiş ve Osmanlı Devleti, tazminat ödemeye mecbur bırakılmıştır.
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5.1.5. Çocuk Şiirlerinde Kurtuluş Savaşı
Cumhuriyet elitleri, milliyetçi perspektiften oluşturduğu politikalarının çıkış noktasına
‘Atatürk Millliyetçiliği’ni koyarken karşısına Vahdettin’in ‘millî mücadele karşıtı
politikasını’ koyar. Bu minvalde 23 Nisan şiirlerinde ve nutuklarında bu tezat üzerinde
oluşturulan ‘millî kimlik’ öğretisi, ‘millî canlanmayı harekete geçirmek’ için ‘kaçınılmaz
ve gerekli’ mukayeselerden biri olarak değerlendirilmelidir. Millî canlanma ve onun
oluşturduğu heyecanı harekete geçiren ‘tarih damarı95’, geçmişin ‘ihanetkâr ve anti –
milliyetçi’ duruşuna atıf yaparken şimdinin ‘kahraman ve milliyetçi’ modelini yüceltir.
Bu bağlamda vatan mücadelesinin verildiği Sakarya, İnönü, Dumlupınar gibi savaş
meydanlarında sergilenen ‘kahramanlık’, Türk çocuğunun milliyetçi iklimde yetişmesini
sağlayacak ‘ana anlatı cevheri’dir. Erken Cumhuriyet Dönemi çocuklarının bazıları bu
savaşlara bizzat iştirak etmiş; bazıları da babasının savaşa gidişi ile beraber savaşın maddi
ve manevi zorluklarını yaşamıştır. 23 Nisan haftasında 1933 yılında yayımlanan
Cumhuriyet Gazetesi’nde bir çocuğun babasının ‘İnönü Mücadelesi’ne gidişini ve
gitmesinden duyduğu ‘gururu’ anlatan şiir, çocuğun millî kimliğine ‘vatan için verilen
mücadelenin, baba sevgisinin de üzerinde’ olduğu temasını kodlamıştır:
Anadolu cenginin en ateşli gününde
İleri atılmıştı ordumuz İnönü’de!
Düşmanın kaçtığı yer, dik, yalçın bir tepeydi.
Topların sedaları, yedi kat göğe değdi!
Bu tepeyi alırsak, kazanırdık zaferi;
Ölümden yılmayarak atıldı Türk neferi!
Ateş yağdırıyordu düşman bu yerden bize;
İleriye atıldı, fedakâr bir müfreze!
O zaman görülmemiş bir muharebe oldu.
Bulut dumanlarıyla, bütün gökyüzü doldu.
Nihayet bu tepeden düşmanımız savuştu;
İşte bu harbi yapan kahraman bir çavuştu!
Eşi bulunamazdı dünyada böyle gencin.
Ona izin verdiler mükâfat olmak için.
Biraz veda ederek topların alevine
İki hafta müddetle gidecekti evine.
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Eğitmen - entelektüellerin, millî bir canlanmayı harekete geçirmek için tarihten ve altın çağlardan
yararlanışına dair daha pek çok örnek bulunmaktadır. Ama zengin bir “etno-tarih” damarı keşfedilip de
cevher ikmaline hele bir girişilsin, “kültürel savaşlar” çağı açılmış demektir (Smith 2014: 111).
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Çavuş köye varınca, evden içeri girdi;
Çocuğu bir nur gibi karşısında belirdi.
Sinesine basarak sevdi, okşadı onu;
Görmüştü mini mini evladını en sonu.
Anlattı harp yeri nasıl dolar dumanla.
Hangi gaye uğrunda vuruşuyor düşmanla.
Nihayet günler geçmiş, tamam olmuştu izin.
Genç asker hazırlandı, vakit geçirmeksizin.
Baktı minder üstünde uyuyan çocuğuna,
Karısına dedi ki: “Pek acıyorum buna.”
Ben harbe gidiyorken ağlıyor, üzülüyor.
Çocukcağızın benzi bir anda süzülüyor.
Hâlbuki küçük çocuk, yalandan uyuyordu.
Çavuşun söylediği sözleri duyuyordu.
Yavrunun o lahzada açılmıştı gözleri,
Babasına atılıp söyledi şu sözleri:
“Düşmanlar geçirmesin vatanımızı ele;
İşte ağlamıyorum, git harbe güle güle.
Çocuğa açılmıştı o an müşfik bir kucak;
Bu sefer babası gitmişti ağlayarak! ( 28 Nisan 1933, Cumhuriyet s.5)

Harbe babasını gülerek ve sevinç içerisinde gönderen çocuk, varoluşsal olarak
‘kahramanlık’ mitosu içerisinde ‘millî ruh’unu şekillendirir. Babasının acımasına fırsat
vermeyerek ‘düşmanların vatanı ele geçirmesi’ pahasına ‘babasını feda etmesi’, ideal
çocuktan beklenen bir ‘fedakarlık’tır. “Bu aşamada, nesiller üzerinde büyük ve belirleyici
rol oynamış olan ‘Çanakkale ruhu’na, ‘Kuva-yı Millîye ruhu’na, ve bunların romantik
duyuş bakımından merkezîleşmesine yer açan Gazi Mustafa Kemal’in sözlerine yer
verilmesi isabetli olacaktır. “Sıklıkla tekrarlandığı üzere Çanakkale müdafaası,
Türkiye’de millî eğitimin rahle-i tedrisinden geçmiş çok geniş bir kitle için, Yedi
Düvel’in önünde diz çöktüğü “millî ruh” demektir” (Aksakal 2015: 116). Bu çerçevede
Sakarya, İnönü, Dumlupınar gibi Kurtuluş Mücadelesinin verildiği mekânlar, ‘ideal
çocuğun’, ‘kahramanlık öğretileri’ ile ‘millî ruhu’nun şekillendiği anlatılara da kaynaklık
eder. 1927 yılında Gürbüz Türk Çocuğu Dergisi’nde yayımlanan “Sakarya” şiirinde,
‘Düşmanlara ölüm söken, Kızıl döven ve kan köpüren’ sahil olarak nitelenen Sakarya
Nehri, ‘Türk kimliği’ni, Sakarya Meydan Muharebesi sonrasında kazanmış olarak tasvir
edilmiştir:
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Ne sandılar Türk süngüsü parıldar ya!
Türk kalbinde güneş mi var? Güneş var ya!
Elbet bu su kan köpürür; kan akar ya!
Onun adı Türk yurdunda, Türk Sakarya!
Bu sahiller 23 gün sahilleri.
Bu sahiller Kızıl döven sahilleri.
Düşmanlara ölüm söken sahilleri
Bunun adı Türk yurdunda, Türk Sakarya!
Yürü asker, yürü zabit, yürür tarih.
Ufukları zafer gelen yürüteç;
Zalimlere eze eze sürü tarih.
Onun adı Türk yurdunda, Türk Sakarya! (GTÇ, 1927 s. 172)

Yukarıda verilen ‘Sakarya’ şiirinde ‘kimlik kazanma’, ancak gösterilen bir mücadelenin
ardından gelmektedir. Nitekim Türk kültüründe ‘ad alma’ olarak niteleyebileceğimiz bu
kazanım, kültürel süreklilik içerisinde tarihin çok seki devirlerinden bu yana Türk kültür
geleneğinde uygulanan bir ritüel olarak bilinmektedir. 23 Ağustos- 13 Eylül 1921
tarihlerinde yirmi iki gün süren Sakarya Meydan Muharebesi’nin, Viyana Bozgunundan
bu yana ilk kazanım olması, şiirde de görüldüğü üzere, hem yurda hem de Sakarya’ya
Türk adını kazandırmıştır. “Zaman içinde İstiklal Savaşı, âdeta Nuh Tufanı misali yeni
ve beyaz bir sayfa olarak değerlendirilmiş tıpkı onun gibi, bir kurucu mitos etrafında
(millî olarak) destansılaştırılmış, (dinî olarak) menkıbeleştirilmiş, (edebî olarak)
şiirselleştirilmiştir” (Aksakal 2015: 204). Bu neviden şiirlerin, çocuk dergilerinde ve
özellikle Çocuk Bayramı dolayısıyla çıkan sayılarında yayımlanması, çocuklara, tarih ve
kültür dairesi içerisinde millî kimlik kazandırma projesi olarak tayin edilmiştir.

5.1.6. Çocuk Şiirlerinde Şehitlik Kavramı
Kimlik kazandırma projesi kapsamında değerlendirilmesi gereken bir diğer başlık, çocuk
şiirlerindeki ‘şehitlik’ temasıdır. Erken Cumhuriyet Dönemi çocuklarının birçoğunun
şehit veya gazi çocuğu olması, ‘millî hassasiyetleri haiz’ bir çocuğun yetişmesi için etkili
bir faktör olduğu ifade edilmelidir. 1926 yılında yayımlanan Gürbüz Türk Çocuğu
Dergisi’nde ‘Şehit Çocuğu’ adlı şiirde, bir çocuğun, babasının şehit oluşunu haber alması
ve bu ölümün ardından aynı sonu yaşamak istemesine dair duygularını dile getirir:
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Bir gün bana dediler;
Senin baban on gün var şehit oldu.
Bıraktı seni,
Bize yadigâr...
Şehit olmak ne demek?
Meğer ölmek demekmiş!
Şehitlerin aldığı;
Hep yaralar çiçekmiş.
Benim güzel babam da,
Ak alnına gök takmış.
Güle güle ölürken;
Uzak yerlere bakmış.
Bu bakışın adına;
Hasret gitti derlermiş.
Böyle giden Türklerin,
Hepsi de askermiş.
Çocukları millete,
Gayet nazlı kıymettar,
Birer evlat olarak,
Kalırlarmış yadigâr.

‘Şehitlik’, çocuk şiirlerinde özenilen ve bu olayın gerçekleşmesi durumunda ‘gurur
duyulması gereken’ bir davranış kalıbıdır. Kültürel süreklilik içerisinde ‘şehitlik’ kavramı
militarizmle ilişkili görülebilir. Heywood’a göre (2006: 536) militarizm, iki anlamda
kullanılabilir. İlki askeri güç kullanılarak amaçların elde edilmesidir. İkinci olarak da
militarizm, “askeri önceliklerin, ideallerin ve değerlerin, toplum geneline yayıldığı bir
kültürel ve ideolojik olgudur. Bu, belirgin biçimde, silahlı kuvvetlerin övülmesi,
yüceltilmiş bir ulusal yurtseverlik anlayışı, savaşın meşru bir siyaset aracı olarak kabulü,
atacı bir kahramanlık ve fedakârlık inancındır.” Sözü edilen şiir doğrultusunda
militarizmin ‘Vatan96 için kahramanlık ve fedakârlık’ anlamında değerlendirildiğinde,
‘şehit
96

olmak’,

vatandan

ayrılmamak

adına

verilen

mücadeleler

neticesinde

Selim Sırrı (Tarcan), ele alınan dönem içerisinde vatan kavramı konusundaki bu zihinsel karmaşanın
önüne geçmek ve vatanın neresi olduğu ve nasıl algılanması gerektiğini şöyle ifade etmiştir:
“Vatan evvela ev, sonra mahalle, sonra köy veya şehir, sonra vilayet daha sonra bütün memlekettir. Vatan
muhabbeti, aşkı ana baba muhabbeti gibi yakından başlar ve uzaklara yayılır. Anasını babasını bilmeyen
insanlar akraba ve dostlarına da büyük bir muhabbet, his beslemezler. Kendi evini sevmeyen birinin
gönlünde memleket ve millet sevgisi de yer tutmaz. Vatan muhabbetinin şekli alışkanlıkla başlar. Buna
sevgi diyoruz. Kuşlar yuvalarına, arılar kovanlarına, tavuklar kümeslerine nasıl bağlıysa, insanlar da
doğduğu, büyüdüğü yere öyle bağlanırlar. Vatan muhabbeti, maziye ait hatıralar, ananelerle mukaddes bir
şekli alır. Mazi ile atiyi birbirine bağlayan topraktır vatan. Bizden ayrılan ve ebediyete karışan,
büyüklerimizi, kahramanlarımızı, sevgililerimizi altında saklayan toprak ebetteki mübarektir”
(Başboğa 2018: 339).
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gerçekleştiğinden; eğer çocuk böyle bir durum ile karşılaşırsa; aynı fedakârlığı kendisinin
de göstereceğini bildirir:
Bende bir yara yok hayır!
Hayra geliş bu fikir.
Asıl babam yadigâr;
Çünkü kanı bendedir.
O kan bende çoğalır;
Büyütürse yaşımı.
Ben de bir gün güllerle,
Süsletirim başımı. (GTÇ 1926 s.2, sf. 26)

Modern Cumhuriyet yönetimi öncesinde oluşturulan dini referanslı kavramların yerini
Cumhuriyet yönetimi ile birlikte, seküler mahiyette ve millî öğretileri haiz kavramlar
almaya başlamıştır. Sekülerizm, Erken Cumhuriyet dönemi politikalarının ana eksenini
oluşturmaktadır; çünkü bir Cumhuriyet dönemi kuramı olan milliyetçilik, lâiktir;
“milliyetçilerin hedefleri bu dünyadadır, kendilerini toplu halde, genellikle bir devlet
aracılığıyla örgütleyen atalarının bulunduğu bir vatanda yerleşik bir halkın refahı ve
ilerleyişine yöneliktir. Ayrıca, üyelerini tarihi bir topluluğa bağlayan anma törenleri ve
törenlerinin açılışında yarı-dini bir karakter üstlenerek bu etkinliklere katılım yoluyla
üyelerinin ölümsüzlüğünü garanti eder” (Hutchinson 2007: 43). Bu minvalde dini
referanslı kavramlar seküler mahiyet kazanarak, ‘öteki dünya’ olarak adlandırılan ve
oraya ait olan kavramlar dahi dünyevileştiriliş ve milliyetçi perspektiften yorumlanmıştır.
Bu çerçevede 1929 yılında Gürbüz Türk Çocuğu Dergisi’nde yayımlanan şiirde,
‘iman’ını Cumhuriyet ve istiklal olarak gören çocuk, cenneti de bu topraklarda arar ve
vatanının cenneti; milletinin ise ‘Kur’an’ı olduğunu belirtir:
Vatanımın bekçisiyim askerim.
Yabancıdan lütuf, kerem dilemem.
Esirliğe miskinliğe gelemem.
Cumhuriyet, istiklaldir imanım.
Vatan cennet, millet hâkim Kur’an’ım.” (GTÇ 1929: 28)

‘Şehitlik’ kavramı da bu kapsamda değerlendirilebilecek, milliyetçi meşruiyette kuramsal
zeminini arayan bir ‘militarist’ bir kavram olarak görülmelidir. Nitekim şiirlerde kutsal
kitaba yapılan bir atıf görülmezken; ‘vatan’ kutsallaştırılmış ve onun uğrunda ölüm olan
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‘şehitlik’ kavramına, seküler bir mahiyet kazandırmıştır. 1927 yılında yayımlanan
Gürbüz Türk Çocuğu Dergisi’nde ‘Kardeşlik Türküsü’ isimli şiirde de, Çanakkale’de,
Dumlupınar’da, Sakarya’da ‘ölen canların’ çocukları ‘Cumhuriyet’e yadigâr olarak
kalmıştır. Şehit çocukları aynı zamanda ‘kan kardeş’ olarak görülmüştür:
Çanakkale'de ölen canların,
Yavrularıyız çocuklarıyız.
Kum çöllerinde kalanların;
Millete kalan yadigârlarıyız.
Cenk kardeşiyiz, can kardeşiyiz;
Bir yolda akan kan kardeşiyiz.
Dumlupınar’da şehit askerin,
El ele vermiş yavrularıyız.
Sakarya denen bu şanlı nehrin,
Cumhuriyet’e kalan yadigârıyız.
Cenk kardeşiyiz can kardeşiyiz,
Bir yolda akan kan kardeşiyiz. (GTÇ, 1927, s.14, sf. 331)

‘Cumhuriyet’in kardeş çocukları’, savaş çocuklarıdır. Bu çerçevede ‘ideal çocuğun’
annesi de babası da millettir. İdeal çocuk, bu sebeple ‘milletin’ kendilerine sahip çıkması
beklerken; kendisinden de bu doğrultuda vatanın ve milletin tüm kadrolarına ‘koşulsuz
itaat’ etmesi beklenir. İtaat aynı zamanda kurucu iradenin ideolojik öğretilerini oluşturan
ilkelerinedir:
Bak altı oku tanı,
Cumhuriyetçi lâik,
Devrimci milliyetçi,
Halkçı ve devletçiyiz.
Bunlarla kurulmuştur,
Kuvvetli Türk vatanı. ( Ertan 1943: 9)

Cumhuriyet seçkinlerinin resmî ideolojisine dâhil edilebilecek ‘milliyetçi ve itaatkâr’
vatandaş öğretisi, 23 Nisan dolayısıyla yayımlanan çocuk şiirlerinde ‘baskın ideolojik
unsur’ olarak toplumsal hafızada yer alır. Kamusal bir mesele olarak görülen kurucu
rejimin ‘tanınması ve sevdirilmesi’ meselesinin çocuk şiirlerinde özellikle vurgulanması,
Erken

Cumhuriyet

değerlendirilebilir.

Dönemi’nin

varoluşsal

amacına

yönelik hamleler

olarak
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Milliyetçiliğin simgesel temsili olarak ifade edilen millî marş, bayrak, vatan sevgisi,
çocuk andı gibi göstergeler, millet nezdinde ‘ortak kader’ duygusunu yaratmayı amaçlar.
Yaratılan bu duygu bağı ne kadar güçlü olursa, milletleşme sürecinin de o ‘hızla’
tamamlanacağı düşünülebilir. Çocuk şiirlerinde bulunan bu göstergeler, çocukları millet
ile birleştiren, çocukları millet birliğine dahil eden tamamlayıcı bir simgeler bütünü
olarak ifade edilmelidir.

6.1. Millî Kimliğin İnşası Bağlamında “Millî Destan ve Hikâye – Millî
Çocuk”
Kurucu rejimin tanınması, sevdirilmesi ve öğretilerinin belletilmesi bağlamında ele
alınması gereken başlıklardan bir diğeri, destan97 ve hikâyelerde bilinçaltına kodlanan
millî kimlik öğretileridir. 23 Nisan dolayısıyla süreli yayınlarda yayımlanan destan ve
hikâyeler, millî ve manevi değerlerin inşa edildiği dönem olan erken çocukluk
döneminde, çocukların kolektif belleğini hedef almış ve bu minvalde milliyetçi idealler
kodlanmaya çalışılmıştır. Aksakal’ın ifadesiyle (2015: 195) bu gelişim seyri içinde
Türklerin ütopyalarına zemin teşkil eden mitosları kayıt altına almak istemeleri, büyük
felâketler içinde boğulan milletin başını suyun üstünde tutması bakımından hayatî
derecede önem taşımaktadır. İdeolojik zeminini milliyetçilik öğretileri üzerine kuran
“kültürün, kurucu mitleri aktarılmış, yine kültürün ayırt edici ilke ve ideallerini
örnekleyen önemli olay ve kişilikler öğretim sürecine dâhil edilmiştir” (İnal 1999: 199).

97

Bascom, Halkbiliminin işlevleri arasına ‘kültürü gelecek kuşaklara taşıma’ işlevini koyar. Bu minvalde
değerlendirilebilecek olan destanların, millî kimlik bağlamında haiz oldukları kültürel birikimlerin
taşıyıcısı ve aktarıcısı olduğu ifade edilmelidir. Destanların, çocuklara millî kimlik öğretisi aktarımının
yansıra diğer faydaları şöyle sıralanabilir:
“- İdealize edilmiş̧ tipler olan destan kahramanları, çocuklar için kendi kültüründen örnek teşkil ederek
çocuğun kişilik gelişimine olumlu yön verebilir, kendine güven duymasını aşılayabilir.
- Hacimli bir tür olan destanların, okul öncesi çocuğun eğitiminde kullanılması için resimli ve kısa
anlatımlarla yeniden kaleme alınması faydalı olabilir.
- Tarihe yön veren kahraman isimler, destansı unsurlarla betimlenerek yazıldığında çocuklara doğru
davranış modelleri sunulabilir.
- Cesaretin, adaletin, aklı kullanmanın, çalışkan olmanın, gücün, güvenin, doğruluğun vb. davranış̧ ve
tutumların altını çizen bu türdeki eserler sayesinde çocuğun eğitimine önemli bir katkı sağlanabilir.
- Çocuklar: “Biz kimiz? Nereden geldik? Bugünlere gelirken neler yaşadık?” gibi soruların cevaplarını
destanlarda bulabilir” (Işık ve Karakuş 2017: 123).
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Erken Cumhuriyet Dönemi’nde eğitim ve öğretimin, değerler eğitimi ve öğretimi
noktasında ve millî kimlik inşasında ‘tamamlayıcı’ bir pozisyon aldığı bilinmesi ile
birlikte dönemin ideologlarınca kamusal bir mesele olarak ele alınmıştır. Osmanlı
Devleti’nden sonra değişen vatan sınırları, ulus devletin inşası ile birlikte fiziksel
sınırlarını belirlemiştir; ancak vatandaşın bu sınırlar dâhilindeki vatanı bilmesi ve ona
aidiyet geliştirmesi bağlamında aktarım öğesi olarak eğitsel kaynakların seçilmesi
sebepsiz değildir. ‘Kimlik’ ve ‘vatan’ arayışında olan çocuk, yukarıda verilen şiir
örneklerindekine benzer bir şekilde, destan ve hikâyelerde de ‘Türk’ kimliğiyle öne çıkar.
Kimliği ‘Türk’ olarak vurgulanan çocuk, ‘vatan coğrafyası’nı98 Orta Asya’ya kadar
genişletir ve bu çerçevede tarihi köklerini de Orta Asya99’da arar. Köken anlatıları olarak
ele alınan mitoloji referanslı destanlar da Osmanlı Dönemi kahramanlarını değil; Orta
Asya’da coğrafyası döneminde ortaya çıkan kahramanlarını yüceltir. Hikâyelerde hâkim
unsur ise sonunda ulus devletin inşa edildiği Kurtuluş Savaşı’na dair milliyetçi
anlatılardır. Ulus devletin inşası için lüzumlu görülen ‘ana vatan’ arayışı sonunda, Erken
Cumhuriyet Dönemi destanları, Osmanlı Devleti sınırlarını vatan coğrafyasına dâhil
etmemiş, Ziya Gökalp100, Abdullah Ziya Kozanoğlu101, Ömer Seyfettin102 gibi millî
eğilimli yazarların103 öncülüğünde ‘Turan’ coğrafyası ‘ata toprağı’ olarak gösterilmiştir.
98

“Modem milletlerin bir başka antik yüzü daha vardır; coğrafi konumları. İddia odur ki olmaları gereken
yerdedirler, zira coğrafyanın belirli yerleriyle çok uzun süre ilişkili olmuşlardır. “Milletler derin kökler
salmışlardır”. Kökler iddia olunduğu kadar derin olmasa da, basitçe uluslararası kabule değil kolektif iç
güvenliğin ve nesli sürdürmenin çok daha temelli hedefleri bakımından sunulmuş bir iddia olmalıdır.
Burada millîyetin yalın pratik veçheleri burada tamimiyle sembolik olan yanlarıyla el ele verir. Millîyetçilik
hem mülkiyet ve (kelimenin tam anlamıyla) yeniden inşa, hem de ataların yaşadıkları ve tarihin bir “yurt”
olarak belirlediği yere ait olma anlamında “toprak”la ilgilidir. Bu nedenle milleti öznel olarak coğrafi
bakımdan konumlamak, yerkürenin belli özel yerlerinde tarihinin ve yazgısının izlerini bırakmış̧ bir
topluluğun kuşakları arasında bağlar bulunduğunu varsayan etnik tarihin okunmasına bağlıdır. Bu milletin
antik olduğu anlamına gelmez, sadece öznel olarak pek çok millette modern öncesi unsurlar bulunduğunu
gösterir” (Smith 2014: 115).
99
“‘Orta Asya’ isimlendirmesi, millîyetçi aydınlarca pek kabul edilmez. Daha ziyade ‘Turan’, ‘Bütün
Türkçülük’, ‘Türk ili’, ‘Türkistan’, ‘Kızıl Elma’ gibi Türklüğe ilişkin adlandırmalar öne çıkar. Ancak Orta
Asya Türklüğü ile ilgili yazılara yer veren Türk Derneği dergisinin beyannamesinde “Asya Ortası” terimi
yer alır” (Sarınay 1994: 99).
100
Ziya Gökalp’in Kızılelma adlı manzum hikâyesi 1913 yılında Türk Yurdu dergisinde yayımlanmıştır.
Bu hikâyede, Türk milletine kurtuluş̧ yolu olarak Kızılelma ideali altında birleşmeyi öğütlemiştir.
101
Abdullah Ziya Kozanoğlu’nun 1927’de kitap olarak basılan Kızıl Tuğ adlı eseri, Cumhuriyet Dönemi
Türk Edebiyatının ilk tarihî romanıdır. Eserinde Turancılık fikrini işleyen yazar, Seküler Türkçülükten
bahsederken; Müslümanlığın kabul edilişiyle birlikte Türklerin özlerini kaybettiği savunur.
102
“Ömer Seyfettin “Yeni Gün Ergenekon’dan Çıkış” adıyla Halka Doğru Mecmuasında 1914 yılında bir
destan yazar. “Ergenekon’dan çıkışı anlatan şiirde öncelikle Bozkurt, dört yüz yıl kapalı kalınan yerden
çıkma vaktinin geldiğini, artık Türklerin tüm Turan’a yayılması gerektiğini söyler. Bu şiir de diğer şiirler
gibi hacim bakımından oldukça kısadır” (Argunşah, 2000: 86-87).
103
Millîyetçi eğitmen-entelektüellerin hedefleri akademik değil toplumsal ve siyasîydi; halkı saflaştırmayı
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Dolayısıyla Osmanlı kimliğinde sıyrılıp seküler kimliği haiz ‘Türk ata’sının arayışına
giren çocuk, henüz ‘vatanlaştırdığı’ ulus devletini de bu köken anlatıları üzerine inşa eder.
Fortes’ın (1978: 44) da belirttiği gibi ‘Ataları şimdiki zaman dâhil etme’ olarak
nitelendirilebilecek olan bu davranış, aslına bakılırsa insan varlığının evrensel temel
yapısının bir parçasıdır.
Mete, Oğuzhan, Kültekin gibi ‘geçmişin kahraman ataları’ şimdiye dâhil edilerek
devletin köklerinin eski Türk devletlerine dayandırılması; aynı zamanda devletin meşru
temellerinin, geçmişin ‘kadîmliği ve kahramanlıklarla pekiştirilmiş ırki tarihi’nde
aranması bu çerçevede mantıksal bir bütünlük içindedir. “Bu yaklaşım doğrultusunda
Mete, ilk ve en büyük Türk kahramanı konumuna yükselirken, tarihteki en erken
demokrasi uygulamaları eski Türk hakanlıklarına dayandırılır. Böylece eski Türk
hakanlıklarının “demokrasi” kurum ve uygulamaları, Osmanlı Devleti’nin istibdat
yönetimini paranteze alır ve Türkleri bu yönüyle de “medeni” bir ulus kılar” (Üstel 2016:
167). Bu çerçevede nitelendirilebilecek “Mefküre geleceğin yaratıcısıdır diyen Gökalp,
tüm meramını özetlediği satırlarda “Türklüğün kelimelerde, mesellerde, masallarda,
destanlarda izleri kalmış bir millî mefkûresi vardır ki, bunu dağınık enkaz arasından bulup
çıkarmak ve bunda mündemiç olan kavmî ‘mâ-abed tarih’i keşfetmek en büyük
vazifemizdir” diye yazar ve ‘şimdilik’ Türk tarihinin başlangıcı için, ‘başka hiçbir
kahramanda görülmemiş̧’ faziletlerin sahibi Mete’yi ve Hunları temel almak gerektiğini
söyleyerek, romantik Türk Tarih Tezi’ ne giden yolu biraz daha açar” (Aksakal 2015:
258).
Mete’nin, mitolojik anlatımlarda, genel bir kabul104 üzere ‘Oğuz han’ olduğu var sayılır.
Tarihi köklerini Mete’de arayan ‘Türk Tarih Tezi’ne atfen Çocuk sesi Dergisi’nde 1929
ve etkin hale getirmeyi amaçlamaktaydılar. Bunu yapmak için topluluğun şanlı geçmişine dair parlak
yeniden canlandırmalar yaratmak gibi etnik geçmişten kaynaklanan törel numunelere ihtiyaç vardır. O
nedenle bir dizi mit aracılığıyla söz konusu geçmişe dönülür; köken ve soy, özgürlük ve göç, kahraman ve
azizleriyle altın bir çağ̆ ve belki de seçilmiş halk mitleri bir kere daha uzun uykularından uyanır ve/ya da
sürgünden dönerler. Beraberce, bu mitik motifler karma bir millîyetçi mitoloji ve kurtuluş/selamet draması
içinde biçimlendirilebilir” (Smith 2014: 109).
104
Saadettin Gömeç’in (2004: 114) “Oğuz Kağan’ın Kimliği, Oğuzlar ve Oğuz Kağan Destanları Üzerine
Bir İki Söz” başlıklı makalesinde Oğuz Kağan’ın kimliği üzerine şöyle bir değerlendirme yapılmaktadır:
“Kimdir bu Oğuz? Sadece bir destan kahramanı mı, yoksa gerçekten tarihte yaşamış̧ bir şahsiyet mi? Bu
soruya şimdiye kadar pek çok âlim cevap vermeye çalışmış ve bazılarına göre; büyük Hun yabgusu Motun (Mete) kabul edilmişken, bir kısmına göre de; Türk milletine gönderilmiş olan peygamber denmiştir”.
Erol Güngör’ün ‘Tarihte Türkler’ adlı eserindeki Mete üzerine değerlendirmelerine göre de Mete çok
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yılında ‘Oğuzhan’ın hayatı’, serileri hâlinde ve her erginlenme devri ayrı bir başlık altında
destan tarzında çocuk okurlara sunulur. Oğuzhan’ın ‘doğaüstü’ doğumuyla başlayan
destan, çocuk okurlarını ‘etkilemek ve dolayısıyla kolektif belleklerinde yer etmek’
maksadıyla ‘mucize’ olarak nitelendirilebilecek bir doğum ile başlar:
Doğduğu gün Oğuzhan, şenlendi güzel Turan!
Dolaşırdı her yeri, çok sevdiği Turan’da!
Annesinden memeyi, aldığı gün ağıza,
Bir damla emdi ancak.
Ne beşik, ne bir kundak,
Birini istemedi.
— Bırakın, beni dedi!
Daha ilk günde güldü, daha ilk gün ağzından,
İnci sözler döküldü!
Emince bu bal sütü, güzel, çapkın Oğuzhan,
Tam kırk günde büyüdü!

Kırk günde ‘delikanlı’ olan Oğuzhan, ‘Turan’ coğrafyasına hâkim bir kişilik hâline gelir
ve ‘ünü’ Çin’e ulaşır:
Olunca delikanlı, Turan’ı anlı şanlı,
Oğuz namı dolaştı, bir rüzgâr gibi taştı,
Bu nam Turan’dan Çin’e, bütün Asya içine!

Çocuk okurlara ideolojik bir coğrafi sınırı çizen destan, ‘Turan’ adlı mekânı çocuklara
tanıtmaya başlar. Oğuzhan’ın doğduğu, yetiştiği, savaştığı, evlendiği ve çocuklarının
doğduğu ‘yurt’ Turan adlı ‘Türk yurdudur’. Çin’e komşu olan ve Asya’da bulunan bu
yurt, Türklerin ilk atalarının bulunduğu yer olarak aktarılır. Tarih ve coğrafya bilgisini
milliyetçi perspektiften güncelleyen bu destan, Türklerin ilk atalarını kişilik özelliklerini
de ifade eder:
Dağlarda gezerlerdi, ‘dağlar bizim derlerdi!’
Hele bir orman vardı, içinde bülbülü bol,
Yollarında gülü bol; bu hoş ormana hâkim!
Bir vahşi canavardı!
Onu öldürecek kim?
İnsanları parçalar,
yüksek kabiliyetli bir komutandı. Topladığı ordu ile babasını yendi ve Hun tahtına oturdu. Çin tarihleri
onun üstün meziyetlerini ve yaptığı büyük işleri uzun uzun anlatırlar. Devletinin ve milletinin işleri için
kendi çıkarlarını hiçe sayardı.
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Hayvanları parçalar; at demez, kartal demez,
Kurt demez, çakal demez,
Fakat küçük kahraman, delikanlı Oğuzhan,
Der: anlasın, ben neyim?
Onu öldüreceğim!
Oğuzhan’da korku yok,
Bir gün alır kalkan, ok,
Mızrak, kılıç, yayını;
Versin diye ormanda, canavarın payını.

Destan boyunca Oğuzhan, ormanda yaşayan ve halkına zararı bulunan geyik, ayı, kurt vb.
yırtıcı canlılarla mücadele etmiş ve hep galip gelmiştir. Son olarak, canavar olarak
nitelenen, tüm halkı ürküten, insan yiyen bu canlıdan kurtulmak da yine Oğuzhan’a
kalmıştır. Canavarı yenmesiyle tüm dünya ona ‘hayran olmuş’ ve bu hayatı Turan
coğrafyasında destan olarak kalmıştır:
Alınca bu haberi,
Bütün dünya erleri,
Şaşıp kalır Oğuz’a.
Destan olur Turan a.

Halkını düşünen ve onun iyiliği için ‘canını feda eden’ lider portresi, milliyetçi
ideolojinin düşünce sisteminde değerlendirilmesi gereken bir olgudur; Türk
çocuklarına Oğuzhan üzerinden verilen bu mesaj ‘Türk cihan hâkimiyeti’105
ideolojisi ile de ‘yüceltilmiş’ ve destanın sonunda Oğuzhan, tüm halkı kendisine
biat ettirmiştir:
Oğuzhan bir ziyafet çekti o gün herkese...
Bu pek ulu meclise
İhtiyar, kadın, erkek geldiler sevinerek!
Meclise uzak, yakın
Bütün halk etti akın!
Oğuzhan dedi:
- Artık ilan oldum işte size,
Kessin ümidi artık, hâkim olmak isteyen,
Turana Han'ım diyen!
Benimle olanları bana tabi hanları arkadaş bileceğim; öl dese öleceğim!

105

Canavarı yenen Oğuzhan, “Çıkıyorum, güneşi bulmaya çıkıyorum” diyerek, vatan coğrafyasının
sınırlarını tüm dünya olarak çizer ve bu mefkûreyi dillendirerek cihan hâkimiyeti projesini ortaya koyar.
Burada üzerinde durulması gereken husus, çocuklara verilen ‘Turan’ ve ‘Türk Cihan Hâkimiyeti’
düşüncesidir. Bu minvalde çocuklara, eski Türk atalarının bu düşünce düsturuyla hareket etmiş olduklarını
bilmeleri istenmiştir.
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Oğuzhan destanında görüldüğü üzere çocuklara çizilen ‘lider ve vatan portresi’ bir bütün
olarak sunulmuştur. Lider yani hakan, halkını düşünen ve gözeten, özgürlüklerini ‘canı
pahasına’ savunan ve aynı zamanda ‘vatan’ mücadelesi veren, ‘korkusuz’ ve ‘cömert’ bir
yöneticidir. Çocukların ‘geçmişleriyle övünmeleri’ için ‘geçerli sebepler’ sunan destan,
Aksakal’ın (2015: 191) da belirttiği gibi, devleti yönetenlere politik motivasyonlarını
sağlamak için bir ütopya verirken, yönetilen halka efsunkâr bir hikâye sunmaktadır.” Bu
çerçevede değerlendirilebilecek bir başka destan da ‘Orhun Kitabeleri Kahramanı
Gültekin’dir. Çocuk Sesi Dergisi’nde 1929 yılında yayımlanan bu destanda Kırgızlara
esir düşen Çin hükümdarının bir Türk tarafından kurtarılışı ve Çin Hükümdarının bu
kurtuluşun ardından, Türk gencine vaatleri karşısında aldığı cevapların neticesinde ortaya
çıkan ‘Türk karakteri’ anlatısı çocuklara öğüt niteliğinde sunulmuştur:
Çin Beyi;
- Yetişin bahadırlar... Bir Çin beyi ölüyor! Diye bağırır.
Bu saatte bu karanlık dereye kaplanlar bile titreyerek girerdi.
Fakat bu çağda, tepeden gür bir ses haykırdı.
Uluyan canavarların, haykıran, boğuk çelik seslerini sindirdi.
- Çal kılıcını ağam yettüm... Korkma çal kılıcını! Diye bağırdı.
Kara dağları inletti.
Dağın yamacından taşları, toprakları kopartarak boz aygırla bir yiğit yıldırım gibi
yetişti. Gecenin karanlığında çelik donları parıl parıl parlıyordu. Boz aygırını
şahlandırdı. Boz aygır kişneyerek dört bir yere çifteler savurmaya başladı. Bir göz
açılıp kapanmadı. Kırmızlardan dört tanesi beyinleri patlayıp yere yıkıldılar,
diğerleri de gökten tanrı iner gibi tepelerine inen bu zorlu bahadırın karşısında
tııtunamayacaklarını anlamışlardı. Atlarına sıçradılar, karanlıklar içine karışıp
gittiler.
Beni kurtardın... Ben kimim biliyor musun diye homurdandı. Yiğit hiçbir ses
çıkarmadı. Beni kurtardın, sana payza, para ve nam vereceğim, söyle bakayım
adın ne?
Bu sefer bahadır şahlanan boz aygırının yelesini okşadı. Türkçe:
- Türk! Diye gürledi. Çin beyi yere tükürdü ve gene Çince sordu. Bir Türk’sün
demek Kimin at uşağısın, de bakayım? Ona söyler, seni yanıma alır saçını
uzatır, sana bir Çin kızı alırım. Çince biliyor musun?
-

Ben tanrının at uşağıyım ve yalnız Türkçe konuşurum. Kendimden başka
kimseye boyun eğmez, zorla boyun eğdirdiğiniz bütün Türk'leri kurtaracağım.
Yeni bir Türk kanlığı kuracağım.
Çin beyinin gözleri parladı, kahkahalarla güldü. Artık korkusu geçmişti. Bir deli...
Bir deli... Diye böğürdü.
Sen bir delisin! Bu kara dereye delilerle başbuğlardan başka kimse giremez.
Türkler ise Çin hakanının tutsağıdırlar. Sen bir başbuğ olamazsın; olsan, olsan
bir delisin! Fakat sen benim canımı kurtardın sen kutlu bir delisin! Seni yanıma
alacağım. Bana atı uşağı olur musun ?
-
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- Bir Türk bir Çinliye uşak olamaz!
Yasa başbuğu köpürdü.
- Türkler yıllardan beri Çinlilerin uşağıdır. Bana bir Türk hakanı göster! Bir Türk
sancağı göster!
- O hakanı çok yakında göreceksiniz. Sancağa gelince bundan daha birkaç yıl
evvel tepenizde dalgalanan o sancağı pek iyi tanırsın, kurt başlı gök sancak!
Başbuğ̆ elini kaldırdı. Yabancıya doğru yürüdü, vurmak istiyordu. Sonra acı, acı
güldü.
- Sen benim canımı kurtardın dedi sana borçluyum, söyle ne istersin? Yürüdü,
elini atının heybesine soktu, altın sesleri şakırdadı. Yolcu güldü.
- Dilenmeyecek kadar zenginim!
- Peki, ne istersin?
- Hiçbir şey. İstediğimiz şeyleri kendi kolumuzun zoruyla alırız!
Çin başbuğu atının üzerine sıçradı, yabancıya yaklaştı, yüzüne dik, dik baktı.
- Sen bir han oğlusun! Dedi. Yabancı titredi. Sesinin berraklığı bozuldu.
- Her Türk bir han oğludur...
Sen temiz yürekli bir gençsin! Hoşuma gittin! Adın ne? Söylemeyeceksin ha!
Öyle ama ben sana borçlu kalamam bir şey alacaksın! Sonra onun sustuğunu
görünce
Olmazsa kurtardığın canımı geri alman için, vuruşacağız! Ben bir Türkün iyiliği
altında kalamam. Yabancı güldü. Yerde kalasını havaya kaldırıp uluyan boz
kurdu gösterdi.
- Bu, sanırım cins bir kurttur.
- Evet, ben küçük yaştan aldım, büyüttüm. İlk buyruğumda adamın gırtlağına
yapışır. İster misin?
- Verirsen!
- Ha... Bir kurt istiyorsun! Siz Türkler kurdu, hele kurt oğullarını (Asena) çok
seversiniz! Duydum ki (Asena)lardan kutlu hanın yürüdüğü yolda oğulları ve
kardeşleri de yürüyeceklermiş̧! Benim kurdun adı da (Asena) dır.
Genç güldü,
- Kurda kurt gerek veriyor musun? Dedi.
Bu sefer Çinli güldü:
Alabilirsen al, senin olsun.
Yabancı atının üzerinde birdenbire eğildi. Kurdun kulaklarım kavradığı gibi
kucağında doğruldu, canavar birkaç kere tepinmek, kurtulmak istedi, inledi, sonra
kolları arasında bulunduğu adamın zorlu bir şey olduğuna aklı kesince atın eyeri
üzerinde büzüldü. Genç yolcu:
- Şehre mi gidiyorsun başbuğ̆! Dedi. Çinli atını sördü.
- Öyle! Ama senin de peşimden şehre girmeni pek istemem. Çünkü böyle gök
sancak düşüncesini kafalarında taşıyan Türklerin, yüreğim kan ağlamakla
beraber, kafasını kopartmaya mecburum. Sustular artık şehre giriyorlardı. O
zaman genç yolcu.
- Biz kafamızın koparılmasını özleyenlerdeniz dedi. Çinli sordu.
- Niçin?
- Cihandaki bütün Türklerin birleşmesini istiyoruz.
- Ne yapacaksınız
- Hiç uşak olmağa alışmadık, cihana başbuğ̆ olacağız: Çinli öksürdü.
- Yaman düşünce... Huda yardım etse de dileğiniz olsa... Ne ise delikanlı çok
konuştuk biraz dik kafalısın ama hoşuma gittin, adını demedin. Benim adım
Çangfungi’dir. Çin Hanlığı yasa başbuğu ve (Tiyen Ping) eyaletinde Türkleri
yeryüzünden kaldırmaya memur bir kumandanım! Tanrıdan dilerim ki bir daha
karşılaşmayalım! İstersen gel simdi bir kucaklaşalım. Bu cihan kurulduğundan beri
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ilk görülen bir şeydir. Bir Çin başbuğu bir Türk uşağı ile kucaklaşıyor dedi.
İki atlı birbirlerine sarıldılar. Genç güldü. Başbuğdan ayrılınca:
- Benim adımı da tez elden duyar ve tanırsın dedi. Şimdilik hoşçakal!
Boz aygırını şahlandırdı. Kucağında Çinlinin kurdu olduğu halde şehrin sokaklarına
vurdu, gitti. Yasalar başbuğu yalnız kalmıştı.
Ellerini hohladı.
- Amma soğuk var! Dedi. Dört at uşağını da yok ettik! Şu Türk delikanlısı da çok
zorlu idi ha! Tıpkı bir Han oğluna benziyor. O ne at sürüş? O ne pala savuruş. Bizde
böyle bir er güç yetişir! Acaba adı ne idi?

Çin Beyi’nin adını merak ettiği bu Türk delikanlısının adı ‘Gültekin yani Kültigin” dir.
İnsicamının bozulmaması için bütün hâlinde verilen destan metninde, çocuğun millî
kimliğine ve kolektif belleğine Türklerin tarihin çok eski dönemlerindeki ‘karakter
verileri’ kodlanmak istenmiştir. Öncelikle, bir Türk gencinin Çin Beyi’ni kurtarması,
Türk atasındaki ‘âcize merhamet’ duygusunu işaret etmektedir. Türk’ün, millet ayırt
etmeksizin ‘aman dileyene’ yardım etmesi, çocuk zihinlerine geleneksel kimlik verisi
olarak işaretlenmek istenmiştir. Kurtarılan Çin Beyi’nin vaatlerini kabul etmeyi,
‘dilenmek’ olarak niteleyen Türk delikanlısının, istenilen herhangi bir şeyi kendi
kuvvetiyle alacak olduğunu belirtmesi, çocuğa ‘kolaylığa alışmama, çalışkan ve azimli
olma’ duygusunu aşılamaktadır. Çin Beyi’nin canını kurtarmasına karşılık bir Çinli kız
alıp evlendirmek istemesi ve bu sebeple Çince bilip bilmediğini sormasına karşın ‘Türk’
genci, ‘yalnız Türkçe bildiğini söyler. Henüz Latin alfabesine geçildiği ve Türkçe
konuşma ve yazmanın üzerinde önemle üzerinde durulduğu bir dönemde yayımlanan bu
destanda Türk gencinin ‘Türkçeden başka dil konuşmam’ demesi sebepsiz değildir.
Kahramanlığından övgüyle bahsettiği Türk gencine ‘kimin at uşağısın?’ diye sormasına
karşılık aldığı cevap, ‘Türk’ün bağımsız karakterini ortaya koyar: ‘Yalnız Tanrının at
uşağıyım, Türk kimseye uşak olmaz’ der. Çin Beyi’nin ısrarları üzerine armağan olarak
bozkurdu tercih etmesi, ‘Türeyiş Destanı’na’ atıf yapar ve Türklerin kurt soyundan
geldikleri düşüncesini çocuklara aktarır.
“Altın çağ Orta Asya" üzerinden çocuklara verilmeye çalışılan ve militarize edilmiş şeref
duygusu, genellikle ‘otorite’nin ve vatan toprağının ‘kutsallığı’ ile kuvvetlendirmek için
kullanılmıştır” (Öztan 2013: 78). Türk’ün, Çin Beyi’ne ‘zorla boyun eğdirdiğiniz bütün
Türkleri kurtaracağım, yeni bir Türk Hanlığı kuracağım’ demesi, Türklerin tutsaklığı
kabul etmeyen anlayışını ve ‘devlet’e verdiği önemi, baskın ideolojik unsur olarak
devletçi ve milliyetçi bir perspektiften çocuğa öğütler. “Ulusal mirasın “gelecekteki”
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taşıyıcıları olarak görülen çocuklar da mitlerle örülmüş bu yeni toplum projesinde yer
almaktadırlar. Bu nedenle toplumsal belleğin çocuklukla kesiştiği noktaların incelenmesi,
toplumsal belleğin barındırdığı mitlerin anlaşılması açısı dinî reform, kültürel ödünç
alma, halk katılımı ve etnik seçilmişliğe dair mitler; bunlar, coğrafi yer, özerklik, çok
dillilik, ticarî beceriler ve örgütlü dinle birlikte belli etnik toplulukların, toplumsal bileşim
ve kültürel içeriklerinde yaşanan onca değişikliğe rağmen yüzyıllar içinden geçerek
bugüne gelmelerini sağlayan mekanizmalardan bazılarıdır” (Smith 2014: 67).
Devletçi ve milliyetçi perspektiften çocuğun millî kimliğini inşa eden destanların yanı
sıra millî hikâyeler de Erken Cumhuriyet Dönemi’nin kimlik inşacı bir edebi ürünü olarak
sözü edilen tez doğrultusunda araçsallaştırılmıştır. Çocukların doğrudan ya da dolaylı bir
şekilde katıldığı İstiklal Savaşı’nı konu edinen hikâyeler, okur çocuğa ‘minnet ve aidiyet’
duygusunu öğretir. Ulus-devlet inşası bağlamında devletin ve milletin güvencesi olarak
görülen çocuktan, geçmişine ‘vefa’ duygusu ile hareket etmesi ve bu çerçevede ‘atalarına
ihanet etmemesi’ beklenir. Bu bahisle Çocuk Sesi Dergisi’nde 1929 yılında yayımlanan
‘İki Fedakâr Çocuk’ isimli hikâye, iki küçük çocuğun ‘canlarını feda etme’ pahasına Türk
askerine yardım etmelerini konu alır. Sakarya muharebesi esnasında Yunan Kuvvetleri
ile çarpışan Türk ordusunun tabur komutanının oğlu Demir ve İnci isminde bir kız
çocuğu, Yunan Kuvvetlerine esir düşer. Esir düştükleri karargâhta Yunan askerlerinin
aralarında geçen konuşmayı duyarlar. Gün doğar doğmaz taarruza geçeceklerini, ağır
bombardıman ile Sakarya’yı yerle bir edeceklerini söylerler. Bu keyifle içki içer ve sarhoş
olurlar. Bu iki ‘kahraman’ çocuk bir fırsatını bulur ve kaçar başlarından geçen badirelere
rağmen Türk karargâhına ulaşır ve durumu anlatırlar:
“Derhal lâzım gelen tedbirler alındı. Mütarekenin bittiği gece yarısında bir kahraman
kıt’a ormana sevk edildi. Bir saat sonra düşman tayyarecisinin elleri bağlı olarak
geldiği görüldü. Arkadan Mehmetçiklerin ellerinde getirilen tayyare göründü. Demir
ve İnci yerlerinde duramayarak: ‘Yaşasın kahramanlarımız’ diye haykırdılar...
Babaları gözyaşları içinde bu iki fedakâr çocuğu kucaklayarak öptü. Taarruz akim
kalmıştı. Birkaç gün sonra ordu kumandanı İnci ve Demir’e birer kahramanlık
madalyası takıyordu” (Çocuk Sesi, 1929 s.7 sf.3).

Çocuk kahramanların ‘vatan sevgisi’ ve ‘yardımsever’ gayretleri ile Türk ordusuna
yaptıkları katkı, madalya ile ödüllendirilir. Aynı doğrultuda 1930 yılında yayımlanan
‘Küçük Kahramanlar’ adlı hikâyede, İzmir’de, ilk mektepte görev yapan bir öğretmenin
İstiklal Harbi’nde yaşananlara dayanamayıp sınıfta ağlamasıyla birlikte öğrencilerinin
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durumu öğrenmeleri neticesinde ‘Demir’ isimli bir öğrencinin öne atılması ve bir şeyler
yapmak istemesini konu alır. Demir arkadaşlarına şöyle seslenir:
“Arkadaşlar görüyorsunuz ki her gün yüreğimizi parçalayan birçok şeyler oluyor;
binlerce Türk öldürülüyor, büyüklerimiz hakaret görüyor, hatıra gelmeyecek
fenalıklar yapılıyor. Bu haller karşısında acı duyarken düşüneceğimiz bir cihet var:
“Bu kara günlere nihayet vermek için ne yapalım?” size fikrimi açmış bulunuyorum
der.

Bunun üzerine Altay isimli bir öğrenci:
İstiklal Harbi’ne fayda sağlayacak ne varsa biz de yapalım fikrini ortaya atar. Ayhan
adlı öğrenci durumu bildiren bir yazı hazırlayıp tüm mekteplere dağıtmayı önerir.

Ayhan’ın fikrini beğenen öğretmen bu görevi sınıfın en başarılı ismi olan Oğuz’a verir.
Oğuz ertesi gün yazıyı hazırlayıp gelmiştir. Uzunca bir durum tespitinin ardından
sözlerini şu soruyla bağlamıştır:
“İşte ümitler hep orada... Türk askerinde… O asker, annesi ile babası ile kardeşleri
ile her şeyini feda ederek çalışıyor. Bizler, bu vatanın esir bucağında bulunan bizler,
vaziyetimizin darlığını düşünerek hiçbir şey yapmayacak mıyız?

Yazı çok beğenilir ve her mektepten iki kişinin seçilip bu konu üzerinde konuşmak için
gönderilmesi istenir. Kendi mekteplerinden Altay ve Oğuz, konuşmacı olarak seçilir.
Toplanma günü gelmiştir ve her mektebe ayrılan yer dolmuştur. Oğuz, toplanan
arkadaşlarından vatan kurtulana kadar ellerinden gelen ne varsa yapmalarını ister.
Konuşmasının üzerine ilk toplantı biter ve dağılırlar. Çocukların oluşturduğu bu guruba
“Türk Çocukları Vatanı Kurtarma Cemiyeti” adı verilir. Saatler süren konuşmanın
ardından çocukların akıllarında şu cümle kalır: “Herkes kendi kendine düşünmelidir ki
aldığım vazife çok büyük. Onu her zaman düşünmeliyim. Bir Yunan askerinin tokadı,
dipçiği hatta süngüsü beni korkutmamalı. Şüphe ettiğim her yerden bir şeyler elde ederim
ümidi ile derhal harekete geçmeliyim.” Çocuklardan Orhan ve Gündoğdu meydanda
dolaşırken kıyıya yanaşmakta olan bir Yunan gemisi görür. Gemiden bir takım şeyler
çıkarılır ve üzeri örtülür. Etrafında nöbetçiler olan bu gizli şeyin ne olduğunu öğrenmek
için ayakkabılarını çıkarıp yanaşırlar. Örtünün altına girip ne olduğunu bilmediği şeylere
dikkatle baktılar. Anlamazlar ancak Orhan, o şeylere bağlı olan bir kâğıt görür ve koparır.
Kaçmak istediklerinde nöbetçi sesi işitir ve birden silah sesleri duyulur. Gündoğdu
vurulmuştur; ancak arkadaşına bir an önce gidip kâğıdı ulaştırmasını söyler. Türk
Çocukları Vatanı Kurtarma Cemiyeti ilk şehidini vermiştir. (Behzat 1930: 45)
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Çocukların vatan için bir şeyler yapmak istemesi ve bu amaç doğrultusunda ‘şehit
olmaları’, çocuklardan beklenen fedakârlıklar noktasında bir sınır olmadığını gösterir.
Türk çocuğu, askeri gücün yetemediği/ulaşamadığı yerde asker olmayı seçmiştir. Çocuk
Sesi Dergisi’nde yayımlanan ‘Kahraman Kaya’ isimli hikâyede de aynı vurgu vardır.
Aydın’ın Yunan kuvvetleri tarafından işgal edildiği günlerden birinde, Aydın’ın bir
köyünde oturan Kaya, Yunan kuvvetlerinin köylerine yaklaştığını haber alır ve aklına
ninesi ve kız kardeşi gelir. Gözlerinin önünde, onlara yapılacak zulmü kabul
edemeyeceğini düşünür:
“Kaya yatağından henüz kalkan zavallı kardeşine, sevgili ninesine baktı. Yüzlerini
hüzün kaplamıştı. Eğer babası cihan harbinden dönmüş̧ olsaydı hiç korkmayacaktı.
Birden kararını verdi. Başlarına gelecek felâketi biliyordu. Ninesinin ellerini, ak
saçlarını son defa öptü. Kardeşinin o güzel gözlerini, ateş renkli saçlarını bir kere
daha doya doya seyretti. Yunanlılar köye girmişler ve evlere taarruza başlamışlardı.
Kaya bir zabit idaresinde iki mangalık bir kuvvetin kendi evlerine doğru geldiklerini
gördü. Odanın sedirinden sıçradı, evin ahırına koştu, orada gülerden beri sakladığı
bombasını aldı ve bir kenara gizlendi. Yunan kuvvetleri evlerinin kapısını kırmış
içeri girmişti. Doğruca yukarıya çıktılar. Kaya aşağıdan büyük annesinin
feryatlarını, kardeşinin inlemelerini dinliyordu. Bir Türk genci, bir Türk çocuğu
bunlara nasıl tahammül eder dedi. Bu düşünce ile ocağa koştu, bombasını fitilledi,
bomba müthiş̧ bir seda ile patlamıştı. Ev altüst olmuş Yunan neferlerinin kolları
vücutlarından ayrılmış̧ havada uçuyordu. Kaya gözlerini son olarak kaparken
ninesinin ve kardeşinin intikamını almasından doğan bir gönül açıklığı ile vedâ
sevgili vatanım, elveda sevgili nineciğim ve kardeşim diyordu. (Çocuk Sesi, 1927,
s.4, sf. 3 )

Yunan Kuvvetlerinin köylerini basması sonucunda ninesine ve kız kardeşine yapılan
zulümleri kendi gücüyle yenmek isteyen ‘Türk çocuğu’, bir asker gibi davranıp el
bombasını ateşlemiş ve Yunan askerlerini öldürmüştür. Aynı zamanda kendisi, kız
kardeşi ve ninesi de ölen çocuk, ‘intikamı almanın’ ‘gönül açıklığı’yla çok sevdiği
vatanına veda etmiştir. ‘Vatanın şerefini kurtarmak’ için ‘şehit olmak’ kavramı, millî
hikâyelerde hâkim düstur olarak ifade edilmelidir. Bu minvalde yayımlandığı Çocuk Sesi
Dergisi’nde ‘Millî Hikâye’ olarak isimlendirilen başka bir hikâyede, Bekir adlı çocuk
yaştaki delikanlının ‘vatanının şerefini kurtarmak uğruna şehit oluşu’ anlatılır.

Bekir, Cihan Harbi’nden henüz dönmüş, yaşının da çok küçük olmasından dolayı vücudu
büsbütün zayıf düşmüştür; ancak Yunan Kuvvetleri’nin Afyon’a gireceğini duymasıyla
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birlikte millî kuvvetlere geri dönmüş ve yine bu mücadeleye katılmak istemiştir. Tabur
komutanının Bekir’i zayıf ve çelimsiz görmesinden ötürü, onu geri kuvvetlere vermek
isteseler de Bekir bir yolunu bulup öncü kuvvetlerin içine girmiştir. Topçu ateşleri
düşmanın istihkâmlarını ve tel örgülerini yerle bir etmiş, Bekir süngülediği düşmanın
sayısını unutmuştur:
Esasen o kendine malik değildi. Birden göğsünün hafif hafif yandığını duydu,
mintanını eliyle yokladı. Sıcak bir kan tabakası göğsünden önüne doğru akıyordu.
Bekir vurulduğunu anladı. Gözlerini bir kere sevgili yurduna çevirdi, baktı, sora
gözlerini karşısında alev sütunlarıyla yükselen kırmızı beldeye dikti ve taşmaya
başladı. Afyona girmişti. Göğsümde girdiğinden beri sakladığı sevgili bayrağını
çıkardı. Halâ karşıda bir binanın üstünde sallanan mavi beyaz paçavrayı bir hamlede
aldı, parçaladı. Göğsünden çıkan kan ile boyanan kırmızı bayrağını direkte
sallandırdı, onun sevimli rengine tatlı dalgalanmasına baktı. Yavaş yavaş dizleri
büküldü, gözlerinin feri sönmeye başlamıştı. Birden direğin dibine yıkılıverdi.
Gözlerini halâ direkte sallanan kırmızı, o sevgili renkte idi. Son nefesini verirken son
sözleri mırıldandı: Düşmanı bozduk. Vatanım, namusum Türklüğün şerefi kurtuldu.
Canım, bu kefen olan kırmızı bayrağa feda olsun”. (Çocuk Sesi 1927, s.10, sf. 3)

Bayrağı için ölen asker, ülkesi için ölür; ama aslında, kendi bilincinde, ilk etapta olan
bayraktır. Durkheim’ın (1976: 221) da ifade ettiği gibi, düşmanın elleri ülkenin kaderini
belirlemez veya belirlemez, ancak asker onu geri kazanmak için öldürülmesine izin verir.
Bayrağın sadece bir işaret olduğuna dair görüşlerini kaybeder ve kendi içinde bir değeri
olmadığı, ancak yalnızca temsil ettiği gerçeği akla getirdiği; sanki gerçekliğin
kendisiymiş gibi muamele görür. Vatan sevgisi, yukarıdaki metinlerden de anlaşılacağı
üzere bir ‘bedel’ ödetmektedir. Bayrağa feda edilen can ile birlikte kurtarılan ‘vatanın
namusu’, ‘vatan sevgisi’nin ‘ağır’ bir bedeli olarak çocuk zihinlerine öğütlenir. Bu
çerçevede çocuklara öğretilmek istenen de vatanın, verilen canlar neticesinde bir toprak
parçasından yurda dönüştüğüdür. Böylesine ‘büyük fedakârlıklarla’ kurtarılan vatana
hizmet etmek için, özellikle erkek çocuklarını asker olmalarına özendirmek için
çocuklara ‘bayrak, namus, vatan’ gibi kavramların altı sıklıkla çizilmiştir. Sözü geçen
tüm metinlerde askere ve askerliğe övgü, belirgin bir biçimde dışa vurmaktadır. Türk
askerlerinin "vatan sevgisi", "cesareti", “savaşkanlığı”, “sarsılmaz kuvveti", "disiplini"
ve "zafer arzusu" methedilmekte ve örnek gösterilmektedir. Bir başka deyişle “militer
figürler, simgeler ve yöntemler, çocuklar için cazip kılınmak istenmektedir” (Öztan 2013:
83).
Vatan için elinden geleni yapamamak yahut yapıp da sonuç alamamak, çocuk için
‘kahrolunacak derecede zor’ bir duygunun ifadesidir. ‘Vatan Aşkı’ adlı hikâyede,
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annesini kaybeden bir çocuğun, mermiyi cepheye ulaştıramayışına duyduğu üzüntü,
annesinin ölümüne duyduğu üzüntüden daha fazladır. Sakarya Meydan Muharebesi’nin
konu alan hikâyede, düşman kıtalarını teftiş eden bir memur, ‘feci’ bir manzara ile
karşılaşır:
Düşman müfrezeleri tarafından yıkılan küçük bir kulübe harabesinde başını taşlara
dayamış̧ hıçkıra hıçkıra ağlayan bir Türk çocuğu vardı.
Yanına yaklaştık ve sorduk:
— Neye ağlıyorsun küçük?
O altın gibi parlak, ipek gibi yumuşak saçların süslediği başını taşlardan kaldırıp bir
kaç kere sarsıldı ve kuzgunî alevler saçan ateşli lâcivert gözlerini bize dikerek
anlatmaya başladı:
— Bizim asker cephanesiz kaldı diye duyduyduk... Bundan tam dört gün evvel bir
miktar cephaneyi bir gece gizlice köyden kaçırdıydık. Babam harbi umumide
Çanakkale cephesinde İngiliz askeri tarafından kurşuna dizilerek şehit olmuştu.
Daha o zamandan yetim kalmıştım. Annemin başka kimsesi olmadığı için o gece
yola benimle beraber çıkmıştı. Kendisi sırtında 30 okkalık bir mermi taşıyordu. Üç
saat evveline gelinceye kadar cephaneyi taşıdık. Buraya getirdik, biraz istirahat için
bu harabede oturduk, konuşuyorduk. Birdenbire nasıl oldu ve nereden çıktıklarını
bilmediğim birkaç Yunan askeri etrafımızı sardılar. Anam entarisinin eteği ̆ile
önündeki mermiyi kapatmak istiyordu. En ufak bir hadiseyi bile gözlerinden
kaçırmayan Yunan askerleri:
—Ver o gülleyi... Diye bağırarak yüzümüze hain nazarlarla bakıyorlardı. Fakat dört
günden beri karlı dağlarda kurtlar, çakallar arasında ölümün vahşi pençelerine göğüs
gererek bin türlü müşkülatla getirdiğimiz bu vatan malını bile bile düşmana teslim
etmek vatanı, milleti bilerek kendi elimizle yunan bandırasının gölgesine terk etmek
kadar feciydi.
Bu gülleyi kolay kolay düşman eline vermeyeceği kara bağrından, yanık yüzünden
anlaşılan anam canından daha aziz olan cephanenin üzerine kapanmıştı. Fakat fazla
nazdan muğber olan vahşi Yunan askerlerinden biri omzundan çıkardığı süngüsünü
kudurmuş köpek gibi atılarak bir can için vatanın mermisini düşman ellerine terk
etmeyi en büyük kahpelik addeden anamın vücuduna bir kaç defa sokup çıkardı.
Lâkin öldükten sonra bile kolları arasından bırakmadığı mermi ile kalbinin üzerinde
büyük bir aşkla taşıdığı küçük Türk bayrağını almak mümkün olmadı!
Küçük, hikâyesinin burasına gelince karşısındaki duvarı, ıslak gözlerini
çerçeveleyen nemli kirpiklerde işaret ederek bir şeyi göstermek istediğini anlattı.
Duvarın dibine yaklaşarak çocuğun gösterdiği yere baktık. Karların üstünde
yılankavi hatlar teşkil ederek akmış̧ bir kan lekesi vardı. Ötede beride zalim
haydutların parçaladığı, Türk kadınının gömleğinden yırtılan kanlı parçalar
duruyordu. Bu Türk kadınında bu ne büyük bir vatan aşkıydı. (Çocuk Sesi, 1929,
s.22, sf. 11-12)

Hikâyede, annenin ‘canından aziz olan şey’, millî kuvvetlere yetiştirilmek istenen
cephanedir. ‘Ölse dahi’ cephanesini ve kalbinin üzerinde ‘büyük bir aşkla’ taşıdığı
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bayrağı bırakmayan ‘Türk kadını’ ölmeyi tercih etmiş; lakin cephanesini vermemiştir.
Cephaneyi Yunan askerine teslim etmeyi; milleti, Yunan askerine vermekle eş tutan
‘Türk çocuğu’, ‘vatan malı’ bilincini ve ‘vatanın malını her şeyden üstün tutma’ öğretisini
çocuk okuruna aşılar. Kurtuluş Savaşı’nda yapılan bu fedakârlıkların ‘farkında’ olan
Cumhuriyet çocuğu ise, ‘ben de asker olacağım’ diyerek hem İstiklal Harbi’nin yapıldığı
dönemde yaşamadığına ve dolayısıyla askerlere yardım edemediğine üzülür hem de
kendisi de asker olmak ister. ‘Hayat Bilgisi Okuma Parçaları’ adlı kitapta yayımlanan bir
hikâyede, İnönü Zaferi’nin yıldönümünü kutlamak için toplanan aile meclisinde, Oya
isimli çocuk, Cumhuriyet çocuğundan beklenen ideal çocuğu canlandırır:
“Oya eve gelir ve evin süslendiğini ve hazırlandığını görünce heyecanla annesine
sorar bugün çocuk bayramı değil ki neden bu hazırlık? Annesi de beklemesini ve
babasının gelince kendi yaşadığı en parlak ve en mutlu günü anlatacağını söyler.
Babası akşam gelince asker kıyafetini giyip göğsüne asker madalyası takar. İnönü
Zaferi’ni anlatır. Tarih bu kadar parlak bir savaşı pek seyrek kaydetmiştir der.
Oya’ya dönerek, kızım bak bu madalya işte böyle komutanların ve ona yardım
edenlerin göğüslerine takılır der. Eğer bu savaş verilmeseydi bu yurt kim bilir kimin
elinde olacaktı; lakin Türk hiçbir zaman yenilmez, der. Babası yaşadıkları bu olayın
23. Yıldönümünü kutlatmak için evi hazırlatmıştır. Herkes babayı kutlar. Oya ise o
zamanda dünyada olup o askerlere bir bardak su bile veremediğine üzülür. Kardeşi
Can ise ileri atılır ve “ben de bir gün asker olacağım ben de belki yurdumuzun
İnönü’sü olacağım” der. (Atatuğ 1944: 2-7)

Asker olma isteği, yukarı verilen hikâyelerde hâkim unsur olarak ifade edilmelidir; çünkü
çocuk ancak bu yolla vatana ‘en üst derecede’ hizmet edeceğine inanır. Cumhuriyetçi
ideologların, emanet edecekleri ülkelerinin ‘gelecekteki sahipleri ve koruyucularını’ bu
bilinçle yetiştirmeleri tesadüfi değildir. Uzun asırlardan beri toprak mücadelesi veren ve
her geçen asır biraz daha küçülen coğrafya, kaybedilen topraklar ve dolayısıyla üzerinde
yaşayan halkın yaşadığı sıkıntılar, çocukları bu bilinçle yetiştirmeye ‘mecbur’
bırakmıştır. Bu çerçevede, hikâyeleri, destanları, şiirleri ‘asker olma öğretisi’ ile işlenmiş
çocuk, görüldüğü üzere küçük yaşında asker olmak istemektedir.
Genel bir değerlendirme yapıldığında, millî kimlik öğretisini haiz destan ve hikâye
metinlerini çoğaltmak mümkündür; ancak bu metinlerin hülasası, belli öğretiler üzerinde
odaklandığından, üzerinde durulması gereken konu, bu metinlerden yapılacak millî
kimlik

öğretisi

çıkarımlarıdır.

Millî

kimlik

bağlamında

toplumsal

hafızanın

oluşturulmasında iki kavram öne çıkmaktadır: ‘köken ata ve köken yurt’ arayışı. Bir
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milletin kimliğinin tesisi için bu iki unsur bilinmelidir; ancak bu kimlikler üzerine ulus
inşa edilebilmektedir. Atasını ve ana yurdunu ‘Orta Asya’ coğrafyasında arayan Türk
çocuğu, tarihini Mete’den başlatır. Türk olan ve Türkçe’den başka dil bilmeyen köken
ata, ‘yurt kuran, milletinin güvenliği için çalışan, açları doyuran ve muhtaçları giydiren’
‘halkçı ve kahraman’ bir atadır. Zihinlerde oluşturulan bu lider portresi, dönemin liderine
de atıf yapar. O da köken ataları gibi ‘yıkılmakta olan bir imparatorluktan devlet çıkaran,
halkının çıkarını düşünen ve gözeten, Türk diline önem veren’ ‘halkçı ve kahraman’ bir
liderdir. Metnin gizli işlevleri içerisinde değerlendirebilecek olan bu mukayesede ‘ideal
lider’in özellikleri ortaya konarken; mevcut liderin meşruluğu pekiştirilir. İdeal çocuk ise;
‘dilenmeyen; çalışan, istediği her şeye kendi gücü ile sahip olan, askerlik mesleğini ideal
olarak gören, vatanı ve milleti için ihtiyaç olduğu vakit yaşına ve şartlarına bakmadan
mücadele veren ve bu uğurda şehit olan’ ‘kahraman’ çocuktur. “Dünyadaki çocuk
kitapları yayımcılığına bakıldığında kabaca sanat ile ticari amacın birleştiği zaman zaman
da toplumun istediği türde çocuk yetiştirme amacının güdüldüğü anlaşılmaktadır. Bütün
dünya edebiyatında da çocuklar için hazırlanmış̧ olan eserlerden çocuklar için
düşünülenleri, toplumun kendi dünya görüşünü, inançlarını kendinden sonraki gelecek
nesillere aşılamak maksadıyla yazılmış̧ olanlar olduğu anlaşılır” (Enginün 1985: 186).

7.1. Millî Kimliğin İnşası Bağlamında Çocuk Özlü Sözleri
Millî kimliğin inşası bağlamında yukarıda incelenen destan ve hikâye metinlerinin
ardından, 23 Nisan Çocuk Bayramı dolayısıyla gazete ve dergilerde yayımlanan ‘çocuk
özlü sözlerinin de üzerinde durulması gereken bir konu olduğu ifade edilmelidir. Nitekim
kültürü, nesiler arası aktarım yoluyla canlı tutan edebi türlerden bir diğeri de özlü
sözlerdir. Asmann’ın (2015: 99) da belirttiği üzere kültürel belleğin bir işlevi de
sürekliliğin ve kimliğin korunmasını sağlamaktır. Kimlik, kolayca anlaşılacağı üzere bir
bellek ve hatırlama sorunudur. Bir bireyin kendi kimliğini sadece belleği sayesinde
oluşturabilmesi gibi bir gurup da grupsal kimliğini ancak bellek sayesinde yeniden
kurabilir. Aradaki fark gurup belleğinin nörolojik bir temeli olmamasındadır. Onun
yerine mitler, şarkılar, danslar, atasözleri, yasalar, kutsal metinler, süslemeler, resimler,
yollar ve hatta tüm bir coğrafya gibi kimliği garanti edici bilgilerin bütünü olan kültür
geçer. Kültürel belleğin kodlanma zamanlarından ve mekânlarından biri olan bayramlar
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ve dolayısıyla ritüeller tekrarlanma öğesi ile birlikte gurup kimliğinde kalıcı hale gelir.
“Kulaktan kulağa ve ağızdan ağıza dolaşan hazır deyişler niteliğiyle kalıplar, söyleme
ritm katmanın yanı sıra belleğe de destek olurlar: ‘Böl ve yönet’, ‘Hata insana, affetmek
Tann'ya mahsustur’, ‘vb. bu ve buna benzer değişmeyen, ritmik, dengeli deyişler, bazen
basılı olarak bulunabilir; hatta sözlüklerde de "açıp bakılabilir"; ancak sözlü kültürlerde
ara sıra çıkmazlar karşımıza, sürekli tekrarlanırlar” (Ong, 2012: 50).
Sözlü kültürde sürekli tekrarlarla kalıcı hale gelen özlü sözler, ‘Çocuk Bayramı’
bağlamında değerlendirildiğinde iki fikir üzerine inşa edilmiştir. İlkinde, çocuklar,
‘vatan’ kavramı ile eş tutulmuş, vatanın istikbalini çocuğun istikbaline endekslenmiştir.
Çocuğun kuvvetlenmesiyle birlikte vatanın kuvvetleneceği ifade edilen özlü sözlerde;
inkılabın ve Cumhuriyetin, milletten beklediği ‘en büyük eser’in de çocuk olduğu ifade
edilir. Cumhuriyetin ve inkılapların ‘emanetçisi’ olan çocuğu ‘kazanmak’ ve bu millete
‘kazandırmak’, ‘vatanın bir köşesini kazanmakla’ eş tutulmuştur:

-

“Fikrimce çocuk vatandır” (GTÇ 1927: 3).

-

“Çocuk bir cihandır” (GTÇ 1927: 5).

-

“Milletin mesnedi çocuklarıdır” (GTÇ 1927: 6)

-

Vatan çocuğu, vatanın istikbalidir. İnkılap ve cumhuriyetimiz onun kuvvetli vücut
ve dimağına emanettir. (GTÇ 1927: 14)

-

Çocuk aynandır. İyi bak iyi gör, seni iyi göstersin. (23 Nisan 1938, Akşam, sf. 12)

-

Bir çocuk kazanmak, vatanın değerli bir köşesini sağlamak demektir. (23 Nisan
1938, Akşam, s.12)

-

“Çocuk çiçeklerin en güzeli, en ziyade ruh okşayanıdır” (24 Nisan 1938, Akşam,
s.3).

-

“Her Türk yavrusu, büyük Türk milletinin gövdesini teşkil eden parçalarından
biridir, onu sevmeyi öğrenelim” (23 Nisan 1940, Cumhuriyet, s.2).

-

“Vatan çocuklarındır; çocuklar vatanındır. Onları vatan kadar aziz tutunuz” (GTÇ
1927, s.7).

-

“Çocuk… Çocuk… Böyle kanlı canlı gözünden iman ve zekânın ateşi taşan çocuk
istiyoruz. Aman dikkat: Bir çocuk bir vatandır” (22 Nisan 1929, Milliyet, s.5).
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-

“Kuvvetli çocuk, kuvvetli milletten doğar. Fakat unutmayalım ki kuvvetli vatan
kuvvetli çocuğundur. Onun içindir ki vatanımızı ve çocuğumuzu bir seviyoruz”
(22 Nisan 1929, Milliyet, s.5).

-

“İnkılabın, Cumhuriyetin, vatanın bugünkü nesilden beklediği yegâne eser
çocuktur (23 Nisan 1931, Hâkimiyeti Millîye, s.5).

-

“Çocuklçuluğumuz, millî toprağın emniyeti, millî hudutların müdafaası ve yeni
Türkiye’nin ehil bir kafesle inşası içindir” (23 Nisan 1934, Hâkimiyeti Millîye,
s.4)”

-

“Memleketin istikbali bu günün çocuklarıdır. Onları inkılabımızın prensipleri
dâhilinde, dünyevi,

ilmi

zihniyetli

ve

demokratik

vatandaşlar olarak

yetiştireceğiz” (23 Nisan 1930, Hâkimiyeti Millîye, çocuk sayfası).
Özlü sözlere referans olan ikinci düşünce ise ‘çocuğun sıhhati ile vatanın geleceğinin
bir tutulması’ üzerinedir:
-

“Bir milletin kuvveti, çocukların sıhhati ile ölçülür” (GTÇ 1926: 2).

-

“Çocuğun neşesi sıhhatidir” (GTÇ 1926: 4).

-

Gürbüz çocuk yetiştiren bir millet hiç şüphesiz ki kurar sağlam bir devlet. (GTÇ
1926: 9).

-

“Bir milletin çocukları, o milletin mevcudiyet ve istikbalinin sigortasıdır” (GTÇ
1926: 9).

-

“Çocuk bir milletin müşterek malıdır. Onun hayat ve sıhhatinden yalnız ana ve
babası değil, cemiyetin bütün içtimai ve idari mekanizmaları derece derece
mesuldür. Çocuk yetiştirmeyen milletler, ellerindeki serveti tükettikten sonra
ölüme mahkûm olan mirasyedilere benzer” ( 24 Nisan 1929, Cumhuriyet, s: 3).

Çocuk, Cumhuriyetin ve milletin ‘sigortası’ olarak görüldüğünden geleceğin ‘mutlu,
sıhhatli, kuvvetli ve sağlam’ devletini kurmanın yolunun, çocuğu ‘neşeli, gürbüz ve
sağlıklı’ yetiştirip millet olarak sahip çıkılmasında geçtiği öğütlenmektedir. Çocuklar,
toplumların ‘serveti’ olarak görülmüş, çocuklar için harcanan emek nispetinde bu
‘servetin’ artacağı; ihtimam gösterilmediği takdirde milletlerin bir mirasyediye
dönüşeceği ve en sonunda ‘ölüm’ ile yüz yüze kalınacağı özlü sözlerde ifade edilir.
Hemen her bayram kutlamalarında bu öğütlere yer veren gazete ve dergiler, çocuk
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meselesini ‘devletin bekası’ ile eş tutmuştur. İlerleyen bölümlerde ‘Çocuk meselesi’ne
ayrı bir başlık açılacak ve bu konu ayrıntılı bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

8.1. Millî Kimlik İnşası Bağlamında 23 Nisan Çocuk Bayramı’nda
Yayımlanan Karikatürler ve Reklamlar
8.1.1. Çocuk Karikatürleri
Halkbiliminin işlevlerini araştıran Bascom, dört başlık hâlinde halkbilimsel unsurların
işlevleri hakkında bir değerlendirme yapmıştır. Bascom’a göre (2010: 80), halkbiliminin
işlevlerinden ilki, ‘halkı eğlendirmesidir. Kültürün onaylanması ve ritüeli icra eden,
gözlemleyen kurumların onaylanması ikinci işlevidir. Bascom’a göre Halkbiliminin
üçüncü işlevi, ‘eğitim’dir. Özellikle resmî eğitimden yoksun kalmış kırsal kesimde
yaşayan insanları eğitmesi, Bascom’un üzerinde durduğu bir işlevdir. Son olarak da
folklorun ‘gelenekleri, davranış
kalıplarını
olduğunu

sürdürme’
ifade

eder.

işlevi
İlhan

Başgöz (1996: 1-2) de bu dört
işleve beşinci olarak “protesto
işlevini

ilave

eder.

Çocuk

Bayramı dolayısıyla yayımlanan
karikatür
halkbiliminin
Şekil 14 23 Nisan 1933, Son Saat sf.1

ve

reklamlar,
‘eğlendirme,

eğitme ve protesto’ işlevleri
bağlamında değerlendirilecektir.

23 Nisan 1933 yılında Son Saat isimli gazetenin ilk sayfasında yayımlanan bu
karikatürde, küçük çocukların bayram dolayısıyla istekleri, ellerinde taşıdıkları levhalar
ile anlatılmak istenmiştir.
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‘Bol hava, ana sütü, ana şefkati,
temiz süt, temiz su ve her gün
banyo’ yapmak isteyen çocuklar,
“İsteyenin bir yüzü, vermeyenin
iki yüzü kara!” levhalarıyla alay

Şekil 15 23 Nisan 1936 Akşam, sf.1

hâlinde

sokaktan

izleyen

halkı

geçerken,

şaşırtmış

ve

güldürmüştür.

Alayın

uzayıp

giden

boyunca

yazılı

birçok

sırası

levhanın

bulunduğu

karikatürde, mizahın protesto işlevinden106 yararlanan çocuklar esasen Erken Cumhuriyet
Dönemi’nde eksikliklerini duydukları ihtiyaçlarını mizahi üslupla devlet yöneticilerine
iletmek istemişlerdir.
Aynı

tahlilde

değerlendiri-

lebilecek bir başka karikatür de
23 Nisan 1936 yılında Akşam
Gazetesi’nin birinci sayfasında
yayımlanır. ‘Ucuz kitap, faydalı
gazete, temiz gıda, temiz hava,
bahçe,sinema ve kendilerine
saygı gösterilmesini’ isteyen
çocuklar, 23 Nisan’ın ‘suyuyla’
büyüyeceklerini ‘saksı – çiçek’
Şekil 16 23 Nisan 1936 Akşam, sf.3

metaforuyla

resmetmişerdir.

Çocukların bu isteklerinin yavaş
yavaş yerine geldiğini gösteren saksının bir kısmı ’23 Nisan suyuyla’ dolmuştur.
Her 23 Nisan’da bu taleplerine ‘biraz daha fazla’ cevap bulmak isteyen çocuklar yine
mizahın protesto işlevinde faydalanmış, güldürü unsuru olan karikatür ile isteklerini

106

Mizahın kökeninde eleştirel düşüncenin olduğu ve bu bağlamda “Başkaldırı, protesto ve tahrip etme gibi
yöntemlerin mizahın kapalı işlevini oluşturduğu” Eker (29: 2014) tarafından belirtilmiştir. Daha ayrıntılı
bilgi için bkz. Eker, 2014.
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sıralamışlardır. Kavga etmeyen anne ve baba isteyen çocuklar da 23 Nisan Çocuk
Bayramı vesilesiyle ellerindeki levhalarla dileklerini dile getirmişlerdir.
Çocukların

çalışması

insanları

öfkelendiren bir konudur. Bugün Batı
toplumlarında insanlar, dünyanın daha
fakir ülkelerinde çalışan milyonlar bir
yana, hâlâ “kötü şartlar altında çok
yoğun”

çalışan

çocuklar

olduğunu

öğrendiklerinde öfke duyuyor, kendi
geçmişlerinde çocukların yaygın olarak
çalıştırılmasına da, utanç verici bir şey
Şekil 17 23 Nisan 1935 Cumhuriyet, sf.1

olarak bakıyorlar. Bir bacanın içinde
havasızlıktan boğulan baca temizleyicisi

veya son derece hızla işleyen bir değirmenin çırağı Sanayi Devrimi’nin tanıdık
imgelerine dönüşmüştür. Çocuk emeği konusuna karşı takınılan düşmanca tutum nispeten yeni bir olgudur.(Heywood, 2003: 140-141) bu bağlamda çocuk işçiliğini eleştiren
bir karikatür, 23 Nisan 1935 yılında Cumhuriyet Gazetesi’nin ilk sayfasında yayımlanır.
Çocuk Bayramı dolayısıyla bayram yapan arkadaşlarını gören bir çocuğun, “Yaşasın!
Bugün de bizim bayramımız.” derken sırtın pazardan aldığı yükleri, para karşılığında
götürdüğü esnada söylemesi, Başgöz’ün belirttiği üzere, mizahın protesto işlevi
dahilinde değerlendirilmelidir. Bu itibarla Çocuk Bayramı, çocukların sadece
‘eğledikleri’ bir gün olmaktan çıkıp; aynı zamanda ‘hallerini’ dile getirdikleri ve içinde
bulundukları duruma ‘çare’ aramak için ‘fırsat’ olarak görülmüştür.
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Mizahın, eleştiri ve protesto işlevi kapsamında
değerlendirilebilecek bir başka örnek de 1938
yılında

Akşam

Gazetesi’nde

yayımlanır.

Komşusuna “- Haydi Çocuk Bayramına gidelim”
diyen kadının aldığı cevap bayramın niteliğini
‘anlamaları’ sorgular niteliktedir : “- Gideceğiz ama
bu yumurcakları nereye bırakalım?” Çocuğun,
toplumda layık olduğu yeri ‘idrak edemeyen’;
çocuklar için düzenlenen eğlencelere, çocuğu ‘terk
edip giden’ kadın, ‘sosyal eleştiri’ bağlamında
Şekil 18 23 Nisan 1938 Akşam, sf.1

karikatürize edilmiştir. Halkbiliminin ‘eğitme’

işlevine ilaveten mizahın ‘eleştirel’ üslubuyla değerlendirilebilecek olan bu karikatür,
hem topluma ‘çocuk bayramına büyükler değil; çocuklar katılır’ mesajını verirken aynı
zamanda bireyleri eğiterek ‘siz de kendiniz değil; çocuklarınızla birlikte eğlencelere
katılın’ mesajını verir.
Çocuğun ayrı bir birey olarak değerlendirilip ona özel
bayram ilan edilmesi ve ona özel kutlamalar
düzenlenmesi, Cumhuriyet yönetimi ile başlayan bir
tarihi olgudur. II. Meşrutiyet ile çocuğun öneminin
kavranmasının ardından, Cumhuriyet yönetimi ile
birlikte çocuğa ‘vatandaş’ statüsü tanımlanıp, onları
‘küçük insan’ olmaktan çıkarıp ayrı bir birey hâline
getirmiştir. 1938 yılının Çocuk Bayramı’nda Akşam
Şekil 19 23 Nisan 1938 Akşam, sf.1

Gazetesi’nde yayımlanan karikatürde, pencereden
bakan yaşlı çift, “Ne mutlu çocuklara, bizim kadar

olunca tatlı tatlı anacak günleri olacak!” derken hem kendi geçmişlerinde böyle
zamanların olmadığına ‘hayıflanır’ hem de çocukların ‘kıymetinin bilinmesinden ötürü
mutluluk duyar. Aynı gazetede yayımlanan bir diğer karikatürde büyük babası ile
konuşan çocuk, “Neden eski devirde Çocuk Bayramı yapılmazdı, o zamanki Nisanda 23
yok muydu?” diye sorar. Büyük babası, “Vardı ama Hâkimiyet-i Millîye yoktu.” diyerek,
millî hâkimiyetin tesisi ile birlikte çocukların değerinin anlaşıldığını ve bu sebeple
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çocuklara bayram tahsis edildiğini ifade eder. Bu minvalde
Cumhuriyet çocuğundan beklenen davranış, bayramı ilan
eden devlet ricaline saygı ve hürmet duymasıdır.

Bu sebeple
yine

aynı

gazetede
yayımlanan
bir

Şekil 20 23 Nisan 1938 Akşam, sf.1

karikatürde
bayram dolayısıyla kimin elini öpmek
gerekir diye babasına soru soran çocuğun
Şekil 21 23 Nisan 1938 Akşam, sf.1

aldığı cevap bu tezi doğrular niteliktedir:
“Devlet

babanın...

Çocuğa

verdiği

değerden ötürü...”
Cumhuriyet yöneticilerinin ve dolayısıyla
tesis ettikleri ‘millî hakimiyet’in çocuğa
verdiği ‘değeri’ anlatan bir diğer karikatür,
Cumhuriyet Gazetesi’nde 1938 yılının
Çocuk

Bayramı’nda,

metaforik

bir

anlatımla karikatürize edilmiştir. ‘23 Nisan
Millî Hâkimiyetin ilan edildiği günü
bayram yapan çocuklar, Millî Hâkimiyetin
‘üzerinde yükselmektedir.
Şekil 22 23 Nisan 1938 Cumhuriyet, sf.1

Arkadaşlarını çağıran ve başında Türk
bayrağını ‘taç’ yapmış olan çocuk: “Gelin,

çocuklar, buradan ilerisi daha aydın görünüyor.” diyerek geleceğin ‘aydınlık yarınlarının’
Millî Hâkimiyet temelinde, çocukların ‘omuzlarında yükseleceği’ resmedilmiştir.
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Şekil 23 23 Nisan 1937Son Posta, s.2

Millî Hâkimiyetin çocuklara sunduğu haklar neticesinde ‘geleceğini aydınlık gören’
çocuktan beklenen ‘en büyük görev’, ‘bayrağına ve vatanına’ sahip çıkmasıdır. Bu
minvalde oluşturulan şiirler, hikâyeler, romanlar ve destanların yanında karikatürlerle de
verilmek istenen mesaj pekiştirilmek istenmiştir. ‘dünyanın en güzel bayrağı Türk
bayrağıdır’ mesajı verilen karikatürde, bayrağın geçmişine dair bilgi verilmekte ve ‘şimdi
önemi’ üzerinde durulmaktadır: “Hayat ancak onun gölgesi altında mümkündür. Türk
çocuğu, tarihini düşün. Türk bayrağının himayesinden mahrum kalan yerlerde, Türk
cemiyetinin de söndüğünü hatırla ve bütün kuvvetinle bayrağına sarıl, onun hayatı
hepimizin hayatının üstündedir.”
23 Nisan Millî Hâkimiyet ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımlanan karikatürler,
çocukların sorunlarını ve dileklerini dile getirme ve çözüm bulunmasını sağlama
zemininde araçsallaştırılmıştır. Ayrıca Millî Hâkimiyet ile birlikte ‘birey’ olarak eşit
haklara sahip olan çocuk, kurucu iradenin desteğiyle sahip olduğu imkânlar neticesinde
‘aydınlık yarınlara’ kavuştuğunu; bu sebeple devlete saygı ve hürmette ‘kusur etmemesi’
gerektiğini öğrenmiş, millî kimliğine ‘devlete sadakat ve hürmet’ duygusu taşıması ve bu
bilinçle yaşaması gerekliliği kodlanmıştır.
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8.1.2. Çocuk Reklamları
"Fransız Devrimi'nin liberter kalıpları içinde sadık yurttaş, aileye ve özel mülkiyete karşı
sorumlu birey, özgürlüklerin yılmaz savunucusu müstakbel yetişkin olarak tasarlayan
burjuvazi, çocuğu mistik düşünce ve pratiklere söz konusu eden kiliseyle girdiği
mücadeleyi kazanmış ve çocukları uhrevi hayatın değil, bu dünyanın somutluğu içine
sokmuş onları birer üretim/tüketim öznesi/nesnesi yapma sürecinde büyük bir
sektör/endüstri kurmuştur" (İnal, 2007: 29). Üretim/tüketim ürünlerinin basın ve yayın
araçları ile pazarlanması olarak tanımlanan reklam ve reklamcılık da Cumhuriyet
çocuğunu bu dünyanın somutluğun içerisine sokan bir iletişim eylemidir. Millî kimliğin
oluşturulması bağlamında 23 Nisan Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımlanan reklamlar,
‘millî tasarruf ve birikim’ noktasında, Türk çocuğunun sosyal kimliğine yerleştirilmek
istenen tutum ve alışkanlığın kazandırılması çerçevesinde değerlendirilecektir. İletişim
eylemini gerçekleştiren reklam metinleri ve görsel unsurları, ait olduğu toplumun kültürel
verileri kullanılarak oluşturulur. Bu bağlamda ‘Türk çocuğunu’ odak noktasına alan
reklamlar, Erken Cumhuriyet Dönemi’nin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulmuş ve
pazarlanmıştır. Bu bağlamda 1920 ve 1930’lu yılların maddi şartlarına değinilmesi
yerinde olacaktır.
“1912’de başlayan ve neredeyse aralıksız on yıl süren Balkan Savaşları, Birinci Dünya
Savaşı ve Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın art arda gelmesi şüphesiz ki yeni kurulacak olan
Cumhuriyet rejiminin en büyük şansızlığıydı. Çünkü̈ bu savaşlar sonunda ülkenin
kaynakları tüketilmişti” (Aktan 1968: 31). Yeni kurulan devlet, bu şartlar içerisinde millî
bir ekonomi oluşturmaya yönelmiş; yerli üretimi oluşturma noktasında ilerlemeler
kaydetmiştir; lakin 1929 yılı Dünya Ekonomik Krizi neticesinde ülke ekonomisi de
etkilenmiş ‘tasarruf etme ve yerli malı kullanma süreci başlamıştır. “1929-1930’larda
fikirde üretkenliğin, uygulamada endüstrileşmenin desteklenmesinin sonucu olarak,
ulusun refahının arttırılması yolunda tüketim mallarına yeni bir öncelik yüklenir. Tüketim
mallarının aynı zamanda inkılaplarla ilişkilenen “asrilik” sembolü anlamı da çok
güçlüdür. Tüketim malları/gündelik yaşam eşyalarıyla refah, hijyen, modernlik gibi
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konular ilişkilendirilirken; “yerli malı107” kullanımı teşvik edilerek üretkenliğin
arttırılması hedeflenir. Bu hedef, endüstrileşmiş kapitalist ülkeleri etkisine alan 19291930 dünya ekonomik krizinin de sonuçlarındandır” (Turan ve Ödekan 2009: 17).
Dünyada yaşanan bu gelişme dolayısıyla, kişilerde iktisat bilincini oluşturmak yerli
malını teşvik etmek üzere ve bu krizden kurtuluş çareleri aramak üzere 14 Aralık 1929108
tarihinde ‘Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyeti’ kurulur. “Cemiyet Büyük Buhran’ın ortaya
çıkardığı yarı resmî bir kuruluş̧ olarak da değerlendirilebilir (Duman, 1999). MİTC
Nizamnamesinin 4. maddesinde cemiyetin amaçları şu şekilde belirtilir:
Halkı israfla mücadeleye, hesaplı ve tutumlu yaşamaya ve tasarrufa alıştırmak,
Yerli mallarımızı tanıtmak, sevdirmek ve kullandırmak,
Yerli mallarımızın miktarını çoğaltmaya, cinslerini metanet, zarafet, nefaset ve sair
evsafı itibariyle yabancı mümasil mallar derecesine getirmeye ve fiyatlarını ucuzlatmaya
çalışmak,
4. Yerli mallarımızın sürümünü arttırmak suretleriyle milletin iyi yaşamasını temin etmektir
1.
2.
3.

(Turan ve Ödekan 2009: 17).

MİTC Cumhuriyet yönetimi için çift
katmanlı bir rol üstlenmişti. Bir
yandan

korumacı

politikanın

uygulanmasına zemin hazırlarken,
diğer

yandan

ideolojik

da

eğitim

toplumsal

bir

uygulamaktaydı

(Duman, 1999). Yerli ürün kullanmak
gerçek anlamda “Türk”, “yurtsever”
ve “ulusal ahlaka sahip olmanın”
ölçütü ve “devrimi yaşatmanın aracı”
olarak kabul edilmekteydi (Turan ve
Şekil 24 24 Nisan 1934 Cumhuriyet, sf.7

107

Ödekan 2009: 17)”

“Türkiye, yerli ürünlerin kullanılması ve tasarruf yapılması politikasını gündeme getirirken şüphesiz
ki, Avusturya modelinden çok etkilenmiştir. Avusturya’da 1927-1929 yılları arasında yoğun bir şekilde
gündemde tutulan “her alanda yerli malı ve tasarruf” sloganı Türkiye için model olmuştur” (Duman 1993:
16).
108
Cemiyetin kurulduğu 14 Aralık 1929 tarihi, ‘Yerli Malı Haftası’ olarak ilan edilmiş ve bu hafta boyunca
yerli malını özendirecek reklamlar yayınlanmış, kutlamalar yapılmış ve sergiler açılmış; halkın bu yolla
bilinçlenmesi ve yerli malını kullanması teşvik edilmiştir.
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Bu

çerçevede

çocuğu’ndan

‘ideal

Cumhuriyet

beklenen

davranış,

‘vatanseverliğini’

kanıtlaması

‘ulusal

sahip

ahlaka

ve

olduğunu

göstermesi’dir. Yerli malı kullanarak
ve tasarruf edip birikim sağlayan
çocuk, ‘düşünen, ağlayan çocuk değil;
gülen

koşan

“Sevinmek,

çocuk’

olacaktır.

gülmek,

eğlenmek

çocuğun hakkıdır. Çocukları bir köşeye
büzülüp

oturmaya,

masa

başında

düşünmeye değil; gülmeye ve okumaya
teşvik ediniz.” öğüdünde bulunun
Cumhuriyet

Gazetesi

muharrirleri,

çocuğu sevindirme vasıtası olarak da
Şekil 25 24 Nisan 1934 Cumhuriyet, s.7

Şekil 26 23 Nisan 1933 sf.8

‘Kumbara’yı işaret eder.
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İş Bankası, her Çocuk Bayramında, Milliyet,
Cumhuriyet, Vakit, Tan, Hâkimiyet-i Millîye gibi
ulusal gazetelere, çocuk haftasını aynı zamanda ‘İş
Kumbarası Haftası’ olarak ilan ettikleri ve bu
bağlamda çocuklara kumbarayı özendirmek için
reklamlar verdiği ve bu hafta dolayısıyla bir şiir
yayımladıkları görülür. Bu şiir ‘geleneksel’ olarak
Şekil 27 23 Nisan 1933 sf.8

her bayram, kumbara reklamının altında verilmiştir:

İçi neşe dolu, birer kumbaramız var!
Biz aşarız her yolu, çünkü kumbaramız var!
Bayram ne kadar tatlı, kollarımız kanatlı..
Neş’emiz iki katlı, çünkü kumbaramız var!

İfade edilmelidir ki bu reklamlar orta ve üst sınıf
ekonomik refaha sahip vatandaşların çocukları için
verilen reklamlardır. Nitekim dönemin ekonomik
şartları

göz

önünde

bulundurulduğunda

kırsal

kesimde ve köylerde yaşayan çocukların geçim
sıkıntısı ile uğraştığı bilinmektedir109. Bu sebeple
daha ucuz ve doyurucu niteliğiyle öne çıkan ‘hamur
işleri’ yapımında kullanılan ‘un’ da gazetelerde
sıklıkla karşılaşılan ve ‘çocuklara kuvvet, sıhhat,
vitamin ve kalori’ sağlayan, ‘çocuk resimleriyle’
Şekil 28 19 Nisan 1931 Vakit, sf.11

109

pazarlanan bir reklam öğesi olarak gösterilmiştir.

Şevket Bilgin, Yeni Asır gazetesindeki yazısında ülkenin ekonomik duruma ilişkin görüşlerini
aktarmıştır: “İlk artırma ve yerli malı haftasına başlandığı günlerde memleketin ekonomik durumu
bambaşkaydı. Tecim denkleşmemizde iç yarası gibi duran koskoca bir açık vardı. Dünyayı korkunç̧ bir
kasırga gibi sarsmaya başlayan buhranın bizi yere sermesinden korkulabilirdi. Yerli malı olarak saydığımız
şeylerin çoğu toprak ürünlerinden münhasırdı. Hatta toprak ürünleri bile memleketi doyuramıyordu.
Ekmeğimizi dışarıdan getirdiğimiz unlarla karşılıyorduk. Sözün kısası, gerçek deyimiyle tarım memleketi
olmadığımız gibi endüstriye de bir hayal tepesi olarak bakıyorduk. Milletin bankalardaki mevduatı bugünkü̈
yekûnlardan çok uzaktaydı. Ulusal paramızın istikrarı ise henüz sağlanmamış bulunuyordu” (Bilgin 1935:
3).
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Dönemin ‘mama’ kültürünü oluşturan ‘pirinç unu,
irmik unu, mercimek unu, bezelye unu’ benzeri un
reklamları çocuk resimlerinin pazarlama öğesi
olarak
Şekil 29 23 Nisan 1932 Milliyet, sf.6

kullanıldığı

reklamlar

içerisinde

yer

almaktadır.

‘Yavrunuz saadetinizdir..’ sloganıyla pazarlanan ‘doğal ve besleyici’ niteliğiyle ön plana
çıkarılmak istenen un reklamlarında dikkat çeken husus çocukların ‘gürbüz’ yetişmesi
için istifade edilmesi gerektiğini bildiren metinleridir. Bilinmektedir ki ‘gürbüz çocuk
yetiştirme’ politikası, Cumhuriyet yöneticilerinin ‘ulus–devlet’ projesi kapsamında
oluşturmak istediği ‘ideal Cumhuriyet çocuğu’nun niteliklerinin başında gelmektedir.
Hedef okur kitlesinin milliyetçi düsturun ilkelerine riayet etmesine yardımcı olacak
‘vatan toprakları üzerinde yükselen pirinç unu’ bu sayede vatandaşın vatanseverliğini ve
Cumhuriyetçi kimliğini kanıtlamasına da yardımcı olacaktır.
Bu çerçevede yorumlanabilecek bir başka reklam da bir sinema filminin, vatandaşın
‘millî hisleri’ni etkilemeye yönelik tanıtımı üzerinedir. 23 Nisan Çocuk Bayramı
dolayısıyla yayımlanan ‘Ankara Türkiye’nin Kalbidir’ adlı sinema filminin tanıtımında,
Türklük vurgusu ön plandadır: “Bütün Türklerin göğüslerini iftiharla kabartacak Türkçe
sözlü bir şaheser! Büyük Gazinin yüksek rehberliğiyle Türk’ün yarattığı eserleri bu
filmde görecek ve alkışlayacaksınız!” Vatandaşın ‘millî hisleri’ne çağrı yapan reklam,
“Vatandaş, bu filmi gör ve çocuklarına göster.” sloganıyla, yeni kurulan devletin
başkentinin ‘önemine’ hem yetişkinlerin hem de ebeveynlerinin tanık olmasını bekler.

Şekil 30 24 Nisan 1934 Milliyet, sf.8
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Milliyetçi perspektiften değerlendirilebilecek
bir diğer reklam îlânı da Beyoğlu’nda
fotoğrafçılık yapan Foto Franse’ın sahibi
M.Weinberg tarafından verilir. Cumhuriyet
Gazetesi’nde yer alan reklam metninde, Foto
Franse’ın sahibi olan M.Weinberg’in Çocuk
Şekil 31 23 Nisan 1934 Cumhuriyet, sf.6

Bayramı dolayısıyla kendi dükkânlarını ziyaret

eden çocuklara, ‘Reis i cumhur Hazretlerinin’ bir fotoğrafını hediye edeceğini ifade eder.
Fransız bir kimsenin, Mustafa Kemal Atatürk’ün resmîni çocuklara hediye edecek olması
hem de bu faaliyeti Çocuk Bayramı’nda gerçekleştirecek olması, ülkede yaşayan yabancı
bir esnafın hem Cumhurbaşkanı’nın hem de onun öncülüğünde ilan olunan Çocuk
Bayramı’nı ‘içselleştirmiş’ olduğunu göstermektedir.
Son olarak, Çocuk Bayramı dolayısıyla gazete reklamlarında
sıkça yer alan bir diğer reklam metninin, çocuk kitapları
olduğu ifade edilmelidir. Çocuk Bayramı dolayısıyla kitaplar
‘iskonto’ya tabi tutulmuş, bu sebeple yayınlanan ‘tenzilat
kuponları’nı

çocuklardan

biriktirmeleri

istenmiştir.

Çocukların kendi kitaphanelerini oluşturmaları noktasında
‘Akşam’ Gazetesi, diğer gazetelere kıyasla daha ‘ısrarlı’dır.
Bu bağlamda çocuk kitaplarını konu ve şekil itibariyle
başlıklandırmış, hem normal hem de ciltli baskılarını
hazırlamış, çocukların bayramlarını ‘neş’eli sürdürmelerinin
yanı sıra ‘faydalı’ geçirmelerini de istemiştir. Çocuk
Bayramı dolayısıyla yayımlanan kitapların ucuzlatılmasıyla
görece daha kolay ulaşılabilir hale gelmesiyle, Cumhuriyet
Şekil 32 23 Nisan 1935
Akşam, sf.7

çocuğundan beklenen ‘çalışkan olma’ vasfı süreli yayınlarca
da desteklenmiştir.
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‘Çocuk Masalları, Seyahat Hikâyeleri, Sergüzeşt ve Seyahat
Romanları’ başlıklarıyla ayrılıp satışa sunulan eserlerin
içerisinde Faydalı Hikâyeler başlığıyla açılan ‘Vatani
Hikâyeler ve Balkanlardan Sakarya’ya’ alt başlıklı hikâyeler,
‘vatan için verilen kahramanlık mücadelelerinin destanı’
olarak nitelenir. Çocuklardan beklenen Balkan Savaşlarından
başlayan ve İstiklal Harbine uzanan süreci, bu süreçte
yaşanan zorlukları, mücadele içerisinde ‘hainlik yapan
casusları ve savaşın kazanılmasına yardımcı olan unsurları ve
bu suretle Erken Cumhuriyet Dönemi’nin yakın tarihini

Şekil 33 21 Nisan 1938
Akşam, sf.8

bilmeleridir.

Henüz kurulan devletin devraldığı ‘fakir ve muhtaç’ vatandaş, 1929 yılında başlayan ve
etkisini ikinci dünya savaşına kadar artırarak devam ettiren dünya krizinin de etkisiyle
mevcut bütçesiyle yetinmek için çareler aramış, bu arayış devlet yöneticilerince de destek
bulmuştur. Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyeti kurulmuş ve bu cemiyetçe halk tasarruf ve
yerli malı kullanımı konusunda bilinçlendirilmeye çalışılmıştır. Özel teşebbüslerin de
destek verdiği bu süreçte, çocuklara da iktisatlı olmayı öğretmek amacıyla ‘kumbara
kampanyası’ düzenlenmiş; ‘vatana sadakat’ ile yerli malı kullanımının eş değer anlama
geldiğini bildiren reklamlar gazetelerde okurlara sunulmuştur. Reklamlarda dikkati çeken
diğer husus, ‘millî hassasiyetlere’ hitap eden sözcüklerin seçildiği reklam metinlerinin
pazarlama

aracı

olarak

kullanılmasıdır.

Millî

kimlik

öğretisi

bağlamında

değerlendirilebilecek olan bahse konu olan reklam öğretilerinde vurgulanan öğreti
‘sağlıklı çocuğun sağlıklı devleti kuracağı; gürbüz devlet için önce gürbüz çocukların
yetiştirilmesi’ üzerinedir.

9.1. Millî Kimliğin İnşası Bağlamında Çocuk Müsabakaları
Fiske’nin belirttiği gibi “Modern toplumlarda; güç̧ iktidar ve ödüller, eşitsiz bir biçimde
paylaştırılmıştır. Bu eşitsizlik, sınırlar, ırklar ve cinsiyetler arasında ortaya çıkmaktadır.
Bununla birlikte sistem, aynı zamanda bu eşitsizliklerin eşitlenebileceği bir dünyanın
varlığından bahsetmektedir. Yarışma programları, sözü edilen toplumsal eşitsizliklerin
dengelenmesine aracılık edebilecek önemli bir araç olarak sunulmaktadır. Çünkü yarışma
programları ödül kazanmak için herkesin eşit koşullara ve haklara sahip olduğunu vaaz
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eder” (Yaylagül 2004: 186 ). Cumhuriyet ideologlarının oluşturmak istediği ‘eşit yurttaş’
bilinci de ‘çocuk’ üzerinden kurulmaya çalışılmış; fakir, zengin; köylü şehirli fark
etmeksizin tüm çocukları aynı ve eşit gören anlayışı geliştirilmek istenmiştir. 23 Nisan
Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen müsabakalar da hem bu eşitliği vurgulamak hem
de millî dava olarak nitelendirilen ‘nüfus siyasetini’ yönlendirmek üzere icra edilmiş
yarışmalar olarak düşünülmelidir. Aynı zamanda çocukların millî kimliğinin
oluşturulmasında faaliyet gösteren bu müsabakalar, ‘ödül’ mekanizmasıyla çocuğun
devlet tarafından ‘fark edilebilirliğini’ ortaya koymuştur. “Bu kişilerin desteklenmesi
hem halk ile devleti yakınlaştıracak hem de toplumu devletin adaletine ikna edecektir.
Ayrıca toplum şuuraltında, iyiliği ödüllendiren devletin bir gün kendilerini de
ödüllendireceğine inandırılmaktadır” (Dural, 2013: 24).
Halk

eğlencesi110

değerlendirebilecek

kapsamında

olan

müsabakalar,

Stolje’nin (2009: 340) de belirttiği gibi,
grup kimliğini güçlendirebilir ve böylelikle
sosyal

sorunların

telaffuzuna

katkıda

bulunabilir ve aynı konu üzerinde birden
çok yorum etkili oluyorsa olası tartışmalara
neden

olabilir.

Bu

yeniden

yaratıcı

biçimlerin sosyal gücünden dolayı, festival,
yine

de,

insan

toplumunun

anlamlı

girişimini biçimlendiren ve sosyal yaşamı
yasalaştıran eski ve modern toplumlarda
Şekil 34 Gürbüz Türk Çocuğu sayı:3 sf.19 1926

gelişir. Cumhuriyet Dönemi’nin sosyal

sorunu olarak belirtilen olan ve kamusal düzlemde milliyetçi perspektiften ‘millî dava’
olarak yorumlanan nüfus meselesinin çözümüne katkıda bulunacak birçok yarışma
düzenlenir. Bu yarışmalardan ilki, Himaye-i Etfâl Cemiyeti tarafından düzenlenen
110

“Halkın, temelde eğlenmek yenilenmek ihtiyacını karşılamak amacıyla düzenlediği her türlü etkinliğe”
halk eğlencesi adı verilir. Bu eğlencelerde “birlikte/topluca eğlenme” söz konusudur. Türk halk eğlenceleri,
ölüm dışında, insan yaşamının başlangıcından itibaren her döneminde gerçekleştirilen uygulamalar
bileşkesidir. Bu bağlamda halk eğlenceleri, halkbiliminin içinde pek çok tür ve unsuru barındıran karmaşık
bir alanını oluşturmaktadır. Bu yüzden halk eğlencesi alanıyla ilgili olarak yapılan bir araştırma, aynı
zamanda diğer kültürel ürünlerin veya türlerin bağlamının da belirlenmesine ve açıklanmasına hizmet
etmektedir” (Özdemir, 2005: 16).
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‘Gürbüz Çocuk Müsabakası’dır. İfade edilmelidir ki Cumhuriyet yöneticilerince idealize
edilen çocuk ‘ruhen ve bedenen gürbüz’, idealize edilen devlet, ‘gürbüz ve uzun ömürlü’
bir devlettir. Bu bağlamda yarışmanın adından da anlaşılacağı üzere, örnek Cumhuriyet
çocuğu, ‘gürbüz’ olmalıdır. Gürbüz çocuğu yetiştirecek olan da ailelerdir. Bu sebeple
yarışmanın mahiyetinin öncelikle aileler tarafından anlaşılması beklenmiştir. Millî
meselenin çözümüne katkı sunabilecek olan bu yarışma, dönemin gazete ve dergilerinde
23 Nisan Çocuk Bayramı dolayısıyla ilan edilen ve hemen her kurumun kendi çapında
düzenlediği bir yarışma olarak tarif edilebilmektedir.
Gürbüz Türk Çocuğu Müsabakası, üç yaş gurubu arasındaki çocuklar arasında
yapılmaktadır: “meme gurubu, mama gurubu ve oyun gurubu”. Halk evi, Türk Ocağı,
Himaye-i Etfâl Cemiyeti, bu müsabakayı düzenleyen temel kuruluşlardır. 23 Nisan
dolayısıyla 1936 yılında, Halk Evi’nde gerçekleştirilen bir müsabaka Son Saat
gazetesinde haber olarak yer almıştır:

Şekil 35 24 Nisan 1934 Cumhuriyet, sf.1

“Çocuk bayramı programının bir icabı
olarak dün sabah saat on birde
halkevinde meme, mama ve oyun
çocukları arasında bir gürbüzlük
müsabakası yapıldı. Hakem heyetine
Doktor Bay Alı şükrü riyaset etti. Bay
Ali
Şükrü’nün
çocuk
bakımı
hakkındaki konferansından sonra
müsabakaya 39 çocuk girdi. Meme
çocuklarından Üsküdar Şemsipaşa
Parlak Sokak 34 numarada Bay
Hikmetin oğlu Kudret birinciliği,
Beyoğlu hamam sokağında tüccardan
bay irfanın oğlu Rıdvan ikinciliği,
Tophane kumbaracı yokuşu Serdar
sokak numarada Bay Ekrem’in oğlu
Fuat üçüncülüğü kazandılar. Neclâ
izzet, Sûna birer takdirname aldılar.
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Mama çocuklarından Beşiktaş̧ kızlar
ağası 9 numarada Bay Kemalin kızı
Yüksel birinciliği, Beyazıt Tavşantaş
8 numarada Bay Zekinin oğlu Oğuz
ikinciliği Cağaloğiu 2/4 numarada
Müberra üçüncülüğü aldılar, Özdem
de bir takdirname kazandı. Oyun
Çocuklarından Birsen birinciliği,
Gönül
ikincilliği
2/4
Pakize
üçüncülüğü kazandılar. Gayyur,
Muallâ, Selma, Metin Rıdvan, Neclâ,
Coşkun, Rıdvan irfan, Saliha birer
takdirname aldılar. Birinci ikinci ve
üçüncülüğü kazananlara hediyeler
dağıtıldı” (25 Nisan 1936, Son Saat
Şekil 36 Gürbüz Türk Çocuğu sayı:2 sf.12 1926

Gürbüz

Çocuk

Müsabakasına

çocuklarını

s.6).
getiren

ebeveynlere,

müsabakanın

gerçekleştirildiği mekânda, öncesinde ve sonrasında çocuk bakımı ve büyütülmesi
konusunda konferanslar verilmiş, çocuğun modern zamandaki mahiyeti, aile içindeki
konumu ve ülke geleceğindeki önemini belirten konuşmalar yapılmıştır. Müsabaka
şartlarını taşıyan çocuklar içerisinde boy ve kilo olarak en iyi ölçülere sahip olan çocuğa
ödül verilmiş ve ailesi örnek gösterilmiştir. Bu çerçevede Gürbüz Türk Çocuğu
Müsabakası, Cumhuriyet çocuğundan beklenen fiziksel özelliklerin ne olduğu konusunda
da ailelere örnek model sunmuştur. Bu örneklerin başında çocukların hastalıktan uzak
kalması ve doğumundan sonra sağlıklı bir şekilde büyümesi için, annelere telkin edilen
‘çocuklarınıza anne sütü veriniz’, ‘anne sütüyle beslenen çocuk gürbüz olur’ neviden
öğretiler olmuştur. Gazete ve dergilerde ‘sağlıklı çocukların’ resimleriyle sunulan gürbüz
çocuklar, aileler için ‘örnek çocuk’ olarak okura tasvir edilmiştir. Aynı zamanda ailelerin

Şekil 37 Gürbüz Türk Çocuğu 1926 s.4 sf.26
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bir sonraki yarışmaya katılmak ve başarmak için gayret sarf etmesine ve çocuk bakımı
konusunda daha özenli davranmaları hususunda bu resimler aracılığıyla kamuoyu
oluşturulmuştur. “Goffman (1990), kimlik inşasını bir toplulukta var olan eylemlere ve
hedeflere dayandırır. Bunlar, bir buluşma gerçekleştiğinde başka bir insanda duygusal bir
tepki uyandıran performanslar, insan davranış biçimleri olarak tanımlanabilen
faaliyetlerle gösterilmektedir” (Lacasa 2017: 60). Gürbüz Türk Çocuğu yarışması da
sergilenen performanslar neticesinde, çocuğun hem ‘gürbüz’ olmasına hem de ‘Türk’
olduğuna dair kimlik inşasına katkıda bulunmuştur. Bu çerçevede değerlendirilebilecek
bir diğer müsabaka, ‘Çok Evlatlılar Müsabakası’dır. Çocukların ‘gürbüz’ olmasını
bekleyen Cumhuriyet yöneticileri aynı zamanda çocukların ‘çokluğunu’ da istemiş;
ödüllendirme suretiyle de desteklemiştir.
Dönemin gazete ve dergilerinde verilen ilan metinlerinde çocukların isimleri, doğum
tarihleri, doğum yerleri, ne ile beslendikleri, hastalık geçirip geçirmedikleri, meslek ve
müşkülat bilgileri istenmiş ve ailece bir fotoğraf göndermeleri kâfi görülmüştür. 1926
yılında yapılan ‘Çok Evlatlılar Müsabakası’nda birinciliği ‘dokuz çocuklu büyük millet
meclisi

memurlarında

Sıtkı

Efendi

ailesi

kazanmıştır: “Çok Evlatlılar Müsabakası başladı..
Zekâ ve faaliyetiyle maruf olan TBMM salon
müdürü dilsiz Sıtkı Efendi, bu nüshamızda Çok
Evlatlılar Müsabakasına ilk olarak iştirak etmiştir.
Şekil 38 Gürbüz Türk Çocuğu 1926 s.3
sf.25

Sıtkı Efendi, bir ana ve bir babadan altı erkek, üç kız
evladı olup cümlesi bir hayat- ı sıhhat dâhilindedir.”

Bir başka ‘Çok Evlatlılar Müsabakası’ îlânı da, 1937 yılında Himaye-i Etfâl Cemiyeti
tarafından düzenlenen ‘İzmir’de çok çocuklu aile babalarına mükâfat’ başlığıyla verilen
bir müsabaka duyurusudur. Haberdeki bilgiye göre on bir çocuk babası Bahçıvan Mustafa
birinciliği, on bir çocuk anası Bayan Binnaz ikinciliği, üçüncülüğü de yine on bir çocuk
babası Şevket kazanmıştır. (25Nisan 1937, Ulus, sf. 4)
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Çok evlatlılar müsabakası, mesleği ‘hâkimlik’ olan aile babaları arasında ayrıca icra
edilmiş ve kazanan hâkimlere ‘ikramiye’ verilmiştir. 23 Nisan 1938 yılında yapılan ‘Çok
Çocuklu Hâkimler’ müsabakasını, “Asliye birinci hukuk reisi Suphi, ikinci hukuk reisi
Ali Rıza, müdde-i umumi muavinlerinden Reşat,
İhsan, ikinci ticaret mahkemesi azasından Nuri”
kazanmıştır.

Ziraat

Bankası

vasıtasıyla

da

ikramiyeleri dağıtılmıştır (23 Nisan 1938, Ulus, sf.
2). Bu müsabakanın devlet yöneticilerinden ‘itibar
ve makam sahibi’ meslek erbapları arasında
yapılması

hem

kendi

bünyelerinde

çalışan

memurlara örnek olması hem de bu gibi ‘modern ve
aydın’ kişilerin çoğalması açısından düşünülmüş
olmalıdır. Çünkü bu gibi müsabakaların esas amacı,
Şekil 39 Gürbüz Türk Çocuğu sayı:3 sf.25
1926

kamusal bir mesele hâline gelen nüfus meselesine
binaen hem sağlıklı hem de sayıca çok çocuk

yetişmesini sağlamaktır. Bu bahse ilaveten yukarıda adı geçen yarışmalar ‘aile’
kültürünün oluşmasına da katkı sağlamaktadır; çünkü “Grup, toplu ritüeller
gerçekleştirildiğinde kimliğinin ve sınırlarının bilincindedir ve “kutsal” semboller
bireysel üyeliğin hatırlatmaları olarak hizmet eder” (Elgenius 2005: 104). Bu çerçevede
geleneksel hale gelmiş olan ‘Gürbüz Çocuk Müsabakası’ ve ‘Çok Evlatlılar Müsabakası’,
modern zamanla birlikte kendisine kutsallık atfedilen ‘çocuk’un etrafında birleşmiş ve
‘aile’ kimliklerini ve toplumsal aidiyetlerini bu ritüeller aracılığıyla hatırlayıp
yinelemiştir. Bu müsabakaların öncesinde ve sonrasında yapılan eğlenceler, çocukların
neşeli ve keyifli vakit geçirmeleri sağlamıştır. “Mizahı, sosyal, siyasal, kültürel, cinsel ve
ekonomik baskı altında bulunan; yenilgi, çöküş ve parçalanma gibi fiziki anlamda güç
kaybeden insan ve toplumların başvurduğu en etkili gizli silah olarak gören Eker’in
(2014: 29) de ifade ettiği gibi yıllar süren savaşların ardından oluşan mutsuz ve huzursuz
insan topluluğu tarafından, bu tür eğlenceler, türlü ekonomik ve siyasi baskılardan ‘kaçış’
olarak görülmüştür.
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Geertz'e (1993: 87) göre, toplumsal ritüeller, genellikle sosyal idealleri ve
sözleşmeleri kutlayan ve yeniden üreten bir “meta-sosyal yorumu” ifade eder - ya
da en azından ortak performans göstergelerinin ve değerlerinin etrafındaki
tartışmalar için bir bağlam sağlar. “Ulusal kimliğin ve ideolojinin aktarılması tipik
olarak, ciddi ve kesin hareket biçimlerinin yüksek üretim değerleri ile yüklü olduğu
bu iki dilli sayfalar aracılığıyla elde edilir” (Edensor 2002: 74). Ortak performans
olarak değerlendirilip ulusal kimliğin inşası sürecine katkı sağlayan bir diğer
müsabaka, Şiir Müsabakası’dır. Konuları, ‘Atatürk, Türk kahramanlığı, İstiklal
Savaşı gibi ‘millî konulardan’ seçilen yarışmaların sonucunda derece alan
öğrencilere kitap, saat, kıyafet gibi hediyelerin yanı sıra kendilerine, İş
Bankası’ndan da hesap açılması ve birer kumbara hediye edilmesi de dönemin
‘tasarruf’ anlayışına gönderme yaparken; çocukların da bu sorumluluğu alması
istenmiştir:
“Çocuk bayramının beşinci günü de şehrin her tarafında yeniden kutlanmıştır. Dün
Halkevi merkez salonunda mektepliler arasında bir şiir müsabakası yapılmıştır.
Müsabakaya iştirak eden 5. 6, 10, 13 ve 44 üncü mektep son sınıf talebelerde
muallimler ve halktan birçok kimseler salonu doldurmuşlardı. Her çocuk sırası
geldikçe evvelce hazırladığı şiiri okuyordu. Manzumelerin hemen hepsi millî idi.
Çocuklar hakikaten bu şiirleri çok güzel inşat ettiler ve dinleyicileri
heyecanlandırdılar. Müsabakaya kız erkek 28 kişi girmişti. Hepsi şiirlerini
okuduktan sonra hakem heyeti neticeleri şöylece tespit etti: Birinciliğe 13 üncü
mektepten Fitnat, ikinciliğe 44 üncü mektepten Mukaddes, gene ikinciliğe onuncu
mektepten Perran, üçüncülüğe beşinci mektepten Nazif, gene üçüncülüğe 6ncı
mektepten Nihal seçildiler. Bundan başka Halkevi tarafından müsabakaya sokulan
çocuklardan Üsküdar 22nci mektepten Necdet Bekman da kazananlar arasındadır.
Derece alanlara birer güzel kitap hediye edildi” (27 Nisan 1935, Cumhuriyet, s.2).

Heyecan içinde okunan ve dinleyicilerde ‘millî coşku’yu uyandırıp hamasi duyguların
yaşanmasını sağlayan ‘millî’ temalı şiirler, 23 Nisan Çocuk Bayramı ritüeli hâline
gelmiştir. Kahramanlık anlatıları ve ülkenin kurucu kahramanı’ etrafında oluşan bağlayıcı
yapı sayesinde Assmann’ın da (2015: 23) belirttiği gibi olaylar dizisinin sonsuzda
kaybolması önlenir ve bir ortak kültürün unsurları olarak, tanınabilir ve hatırlanabilir
örneklere dönüşmesi sağlanır.

160

Şiir müsabakası dışında Himaye-i Etfâl Cemiyeti önderliğinde ‘Yazı ve Resim
yarışmaları’ düzenlenmiş, öğrencilerin 23 Nisan Çocuk Bayramı dolayısıyla yetenekli
olduğu bir konuda yarışmalara katılmaları beklenmiştir. Dönemin süreli yayınlarından
olan ‘Tan Gazetesi’, karnesi iyi olan çocuklara ‘ansiklopediler’ hediye etmiş ve ‘Ne
Olmak İstiyorum?’ başlıklı bir resim müsabakası düzenleyerek çocuklar içerisinde ‘en
iyi’ çizim yapanlara muhtelif okuma kitapları hediye etmiştir:

Şekil 40 22 Nisan 1940 Tan sf.7

Çocukların kendilerine istikbalde yapacakları işleri düşünmeleri ve küçük yaşta
kendilerine ‘ideal’ koyarak bu suretle çalışmalarını telkin etmek üzere yapılan bu tür
yarışmalar, Cumhuriyet kadrolarının yetiştirmek istediği ‘eğitimli ve aydın Cumhuriyet
çocuğunun’, gelecekte meslek sahibi olması gerektiği fikrini de çocuğa aşılar.

10.1. Millî Kimliğin İnşası Bağlamında Mustafa Kemal Atatürk ve
Türk Çocuğu
Yirminci yüzyıl, ulus devletlerin ‘güç’ kazanmaya başladığı ve bu suretle hâli hazırda
birçok imparatorluğun da ulus devletlere evirildiği bir asır olarak değerlendirilebilir.
Osmanlı İmparatorluğu bağlamında da, Türkiye Cumhuriyeti ulus-devletine evirilen
süreç, yirminci yüzyılda yaşanmıştır. Modern çağın devlet biçimi olarak görülen ulus
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devletler, yeni kurulan rejimin sevdirilmesi, toplumsal hafızada pekiştirilmesi ve
meşruiyet kazanması itibarıyla kuruluş günleri, savaşların kazanıldığı günler, yeni rejimin
ilan edildiği günleri, bir kahraman anlatısı etrafında, ‘bayram günü’ olarak ilan etmiştir.
Burada dikkat edilecek husus, toplumun kendisine ‘kahraman’ olarak gördüğü kişiyi
bayram metinlerinde ‘yüceltmesi ve ona şükran duyması’dır. Durkheim’ın da belirttiği
gibi, (1926: 260) “eğer toplum, bir adama vurulmuşsa ve onu harekete geçiren en derin
arzuları tatmin etme vasıtalarını onda bulduğuna inanıyorsa, o zaman bu insan,
diğerlerinin üstüne yükseltilecek ve adeta tanrılaştırılacaktır. Kamuoyu ona tam olarak
koruyucu tanrılara verdiğine benzer bir haşmet verecektir. Cassier (1984: 199) de bu
durumu ‘kahramana tapınma’ olarak görür ve insanın şimdiye değin kurmuş olduğu tüm
gelenekler, düzenler, mezhepler, toplumlar batsa bile, kahramana tapınmanın, kalıcılığını
koruyacağını belirtir. Bu çerçevede, millî ruhu oluşturan, besleyen ve inşa eden
‘kahraman anlatıları’111 Türkiye Cumhuriyeti özelinde ‘Mustafa Kemal Atatürk’
etrafında oluşturulmuştur.
Erken Cumhuriyet devrinde, ideal çocuğun, ‘çalışkan, terbiyeli, doğru sözlü, ailesine,
bayrağına ve vatanına bağlı, eğitimli, modern ve cumhuriyet devrimlerini içselleştirmiş’
olmasının yanı sıra Atatürk sevgisini taşıması ve hatta onun sevgisini tüm sevgilerin
üzerinde tutması beklenmiştir. Milliyetçi perspektiften yorumlanan millî bayramlar,
‘seküler ayinler’ olarak tanımlanırsa; ayinde, ‘yüceltilecek ve varlığın, onun varlığına
borçlu olmasından ötürü ona, şükran duyulacak’tır. Kahramanın yüceltilmesi ve ona
mucizevi özellikler kazandırılması bağlamında Halkevleri’nin yayın organı olan Ülkü
Gazetesi’nde 1933 yılında Behçet Kemal Çağlar112, ‘Ergenekon’ isimli bir ‘destan’
yayımlar. Ergenekon bilindiği üzere, Göktürklerin demirden dağı eritip bağımsızlıklarını
kazandığı mücadelenin adıdır. Bu bağlamda ‘ikinci Ergenekon’ olarak görülen ve

111

“Tarih boyunca kahramanlar, ahlâk ve din büyükleri, bu ihtiyacı karşılamıştı ve millî ruhu besleyen
kaynaklar, işte bu büyükler, ulular ve kahramanlar sayesinde var olmuştu” (Aksakal 2015: 120).
112
“23 Temmuz 1908’de Erzincan’ın Tepecik köyünde doğan Behçet Kemal Çağlar, ilk ve orta öğrenimini
Konya, Bolu ve Kayseri’de tamamladıktan sonra Kayseri Lisesinin son sınıfındayken girdiği sınavı
kazanarak Zonguldak Yüksek Maden Mühendis Mektebine başlamış ve 1932’de buradan mezun olmuştur.
Bir süre Belçika ve Fransa’da bulunmuş; halk edebiyatı ve gazetecilik incelemeleri yapmak üzere Atatürk
tarafından İngiltere’ye gönderilmiştir. Erzincan milletvekili olarak 1941-1947 yılları arasında Mecliste yer
alan Behçet Kemal Çağlar, milletvekilliğinden kendi isteğiyle çekilmiştir.1960’da Türk Dil Kurumu Genel
Yazmanlığı görevine seçilmiş, 1961’de Kurucu Meclis Üyesi olmuştur. TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı
da yapan Çağlar,24 Ekim 1969’da vefat etmiştir” (Böler 2010: 697).
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Türklerin bağımsızlıklarını yeniden kazanıp kurdukları devletin, kurucu kişisi olan
Mustafa Kemal Atatürk, Çağlar tarafından, Ergenekon Destanı’ndaki ‘bozkurt’ olarak
nitelendirilmiş ve Türk halkının ‘kılavuzu ve kurtarıcısı’ olarak tasvir edilmiştir. Destan
metni piyese çevrilmiş, Gazi Günü’nde, Ankara Halkevi’nde temsil edilmiştir. Çağlar, bu
piyesi, “Ergenekon efsanesini canlandırmaktan ziyade Ankara şahikasında doğan güneşin
büyüklüğünü ve eşsizliğini tarih çerçevesi içinde göstermek Ergenekon’dan Ankara'yı
görmek için yazılmıştır” diyerek hem Eski Türk tarihi ile Türkiye Cumhuriyeti arasında
organik bir bağ kurar hem de kurucu liderin ‘mucizevi’ kişiliğine vurgu yapar. Destan
metninin giriş kısmında uzunca tasvir edilen ‘Türklerin çaresiz ve sahipsiz’ kalma hâli,
‘bir çift göz ışık’ metaforuyla, Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişi ile
‘Türklüğün kurtuluşu - Ergenekon’dan çıkış’ olarak betimlenmiştir:
Türklük, şimdi bir kılıç; beklemekte bir bilek!
Bu bilek uzanacak, onu kından çekecek!.
Göğsümüzün ininde gönlümüz bir kurt gibi;
Bağrımız delik deşik, parçalanmış yurt gibi...
Hey Bozkurt, Börteçene, tanrısı müjdelerin!
Bir sesin gelsin de tek, gelsin içinden yetin...
Kurt olmazsan da görün güneşle gök yerine!
Güneşi başına al, gökü koy gözlerine!
Güneş başlı, gök yüzlü bir insan diye belir!
Bu dört yanı tutuşmuş ve çiğnenmiş yurda gir...
[Ozan’a dönüp sesini değiştirerek]

Git, sunma ıstırabı! Gönlüm, karmakarışık...
[Bir müddet sükût, köşede Bozkurt’un gözleri ve sonra ağzı parlar. Kendi görünür ve kaybolur].
Bir çift yıldız mı düştü? Bir çift kudretli ışık!
Yeşil bahar açıyor içimdeki karakış;
Bir ışık. Bir çift ışık. İki göz! İki bakış!
Müjde, Ozan! Müjde Türk! Öncümüz belirdi, bak!
Milletin iradesi bu kılığa girdi, bak,
Gün gelecek bir insan kılığına girecek!
Türk, şimdi eritecek, kıracak, devirecek
Bu kurt girdi bu yere muhakkak bir delikten;
Dağlar demirden olsun, irademiz çelikten.
[ilerler, Ozan’a sevinçle döner.]
Bir kovuktan süzüldü, yaylaları aşmakta kurt!
Bu kovuktan bizlere görür yek bütün yurt!
[Çekicini taşlara vurur; ateşini hızlandırır, sahneyi gürültü ve duman sarar.]
İnsanlık mahvolurdu, daha kurtulmasaydın!
Koca Türk gözün aydın! Yüce Türk güzün aydın...
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Hey ufuklar açılın... Açıl, yalçın dağ, açılın!
Hey Türk! Işık ol gene, kara toprağa saçıl!
Dünya, murada erdin; dünya, yeşiller giyin!
Geliyor gene eski sahibin, eski beyin!
Hey esirler, mazlumlar, rahat bir nefes verin…
Nara Türkün narası. Dağlar, taşlar, ses verin!
[Duman, karanlık ve gürültü arasında devrildiği görünen kaya dekorları kalkar, yeşil bir ova
pasajından sonra Ankara kalesi dekoru görünür; iki tepe arasında Gazi’nin resmî bir güneş
gibi aksettirilmiştir. Demirci iki yanda dekorun gölgeleri içinde heyula gibi yarı saklı duran
Seymenlere haykırır.]
Bu güneş doğdu artık gönlümüzün yasına;
Dünyayı çevirelim bir Şölen sofrasına!
[Ondan sonra ziyafet ve raks merasimi başlar..] (Ülkü Şubat, 1933)
Kurt, ‘kurtuluşu müjdeleyici, kurtarıcı ve kılavuz’ olarak Türk destanlarında yer alan bir
motiftir. Nitekim Çağlar da kurttan bir ses beklemekte, sesiyle müjdeler getirmesini
istemektedir. Destanda ‘bozkurt’ olarak nitelediği, metaforik bir üslupla, göğü gözlerine, güneşi
saçlarına koyduğu kişi, Mustafa Kemal Atatürk’tür. Atatürk’ün gelişi ile sadece Türklüğün
değil; dünyanın gözünü aydın kılan Çağlar, ‘dünyanın eski beyine, eski sahibine’ kavuştuğunu
söyler. ‘Dünyanın beyi’ olarak ‘yüceltilen’ Atatürk, Avrupa’nın ‘parmak ısırıp imrenerek
baktığı’ bir lider olarak çocuk şiirlerinde yer almıştır:
Ordu haykırırken istiklâl diye,
Esir yurtlar inler ah, Kemal diye!
Avrupa bu nasıl bir cidal diye,
Parmak ısırıyor son menkıbeden!
İnce, dik endamı bir ok gibidir.
Ölümden pervası hiç yok gibidir.
Onun karşısında cihanlar erir,
Mehmet Faruk (Çocuk Sesi, 1929, s.13)

Karşısında ‘cihanlar eritecek’ kadar ‘güçlü ve ve karizmatik bir lider olarak tasvir edilen
Atatürk, çocuk şiirlerinde, ‘ülke kuran, köylüye el uzatan, milletinin geri kalmaması için
çalışıp kendini yoran, milletin hâli ile yakından ilgilenen, girdiği savaşları yenen, ülkeye
fabrikalar

kuran,

mektepler

açan,

inkılapçı

ve

devrimci’

bir

lider

olarak

nitelendirilmiştir113. 23 Nisan dolayısıyla düzenlenen Çocuk Bayramı programında, bir
113

Benzer ifadelere pek çok şiirde rastlanmaktadır. Bir başka örnek:
Kendisi ön safta, peşinde millet,
Göklere yüceltti yurdu Atatürk!
Temel: inkılaptır, harç: Cumhuriyet,
Sarsılmaz bir ülke kurdu Atatürk!
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öğrenci tarafından okunan ‘Gazi Paşa’ya’ adlı şiirde, çocukların ‘sevgilisi’ olan Atatürk,
‘iftihar

kaynağı,

tarihlerin

kahramanı

ve

Türk

devletlerinin yıldızı’

olarak

nitelendirilmiştir:
Sensin bizim sevgilimiz;
Yüz bin hürmet Türk’ten sana.
Varlığınla müftehiriz.
Türk ilinin yıldızısın;
Tarihlerin kahramanı.
Dehanla yükseldin arşa.
Yaşa her an Gazi Paşa.
Nurlar saçtın bu vatana;
Mamur ettin baştanbaşa.
Türk elinin yıldızısın;
Tarihlerin kahramanı. (23 Nisan 1937, Cumhuriyet, s.12)

Ulusun tüm sıkıntılarını bilen ve bu doğrultuda çözümler getiren’, Atatürk; aynı zamanda
fiziki özellikleriyle ‘doğaüstü' olarak betimlenmektedir. Faruk Nafiz Çamlıbel’in
‘Kahraman’ isimli manzum piyesinde metaforik anlamda ‘dev’ olarak nitelenen, attığı
her adımın zelzele yaratan, hızına kimse yetişemeyen, insan gücünün üzerinde ve

Türkiye bir böyle ere muhtaçtı,
Fabrika yaptırdı, mektepler açtı,
Toprağa eliyle buğdayı saçtı,
Köylünün başında durdu Atatürk!
Dedi ki: «Kalmasın milletim geri!
Cennete döndürdü çorak yerleri,
Birer inci oldu alnının teri,
Yıllardır kendini yordu Atatürk!
Zaten ta eskiden durmak bilmezdi,
Şehirleri aştı, köyleri gezdi,
Milletin yakından derdini sezdi,
Herkesin halini sordu Atatürk!
Biz candan dinledik verdiği pendi,
Yaptığı işleri dünya beğendi!
Bütün savaşları başardı, yendi,
Tuttuğu bileği burdu Atatürk!
Ne mutlu, sonunda ülke kurtuldu,
Onun sevgisi ile yürekler doldu!
Gözü kamaştıran bir ışık oldu:
Dünyanın üstüne vurdu Atatürk!
(25 Nisan 1935, Cumhuriyet, s.9)
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yenemeyeceği tüm kuvvetlerin adına Mustafa Kemal denmesi, esasen devrimlerinin ve
inkılaplarının ülke çapında uyandırdığı yankının, bu yenilikleri uygulamasındaki
çabukluğunun ve ülkesini idare etmesindeki maharetinin, metaforik bir üslupla tasvir
edilmesidir:
Kara toprakta saklı bir dev var, geçmez ele;
Yalnız sarsıntısından bilir insan: zelzele!
Sonra göklerde gizli başka bir hız tanırım,
Nuruna şimşek denir, hamlesine yıldırım...
Tanrının gayzı tufan kesildiği bir günde,
İmanla kollarını yüce dağlar üstünde,
Gemisiyle aylarca dolaştıran kaptana,
Nuh ne ki diyeceksin, adını sorsam sana!
Bence bunlara daha doğru bir ad konmadı,
Konulan ad duyulan büyük korkunun adı.
Dalganın, fırtınanın yeri yurdu bu toprak,
Lazım mı her kuvvete ayrı ayrı ad koymak?
Bize sorsan bunların hepsine bir ederiz,
Sonra onun adına Mustafa Kemal deriz!

Nuh Tufanı’nın, fırtınanın, şimşek ve yıldırımın, Mustafa Kemal olarak adlandırılması
ona adeta ‘insanüstü’ bir güç verildiğini ve ‘göklerde gizli olan başka bir güç’ olarak
‘tanrısal özellikleri haiz’ bir varlık olarak, çocuklara tanıtıldığı ifade edilmelidir. Bu
suretle, Mustafa Kemal Atatürk, ‘candan aziz bilinmeli ve ölesiye sevilmeli’dir:
Türkün Yücesi Büyük Atamızın ulusumuza armağan ettiği kutsal bir bayram
gününün kalplerimizdeki taşkın sevinci ile işte hepimiz burada toplandık. Bu
armağanın yüce adı ‘Ulusal Egemenlik’tir. Yüce Atamız Atatürk’ü küçücük
gönüllerimizin ta içinden tutuşan bir sevgi volkanı ile anarız. Onu canımızdan çok,
her sevgimizden üstün tutarız. Arkadaşlarım, biz Türk çocukları Atamızın o
mukaddes sevgisi uğruna ölmesini bileceğimize, onun yanı başında şimşekler,
kasırgalar gibi koşacağımıza, ülküye ve ebedi varlığa erişeceğimize ant içiyoruz.
Haydi, hep beraber söyleyelim arkadaşlar. Bundan sonra bütün çocuklar: “Ant
içiyoruz. Ant içiyoruz” diye haykırmışlardır. (24 Nisan 1938, Son Posta s.4)
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‘Mukaddes sevgisi uğruna öleceklerini’ söyleyen çocukların karşısında da ‘çocuk
sevgisini’ ‘vatan sevgisi ile eş gören’ bir Mustafa Kemal Atatürk olduğu ifade edilmelidir.
Sevdiği kimselere ‘çocuk’ diye hitap eden ve gördüğü zeki ancak fakir olan elinden
tutulması gereken çocuklara el uzatan bir lider profili çizmiştir.114 Bilinmektedir ki kendi
öz çocuğu olmamasına rağmen dokuz manevi
çocuğu115 vardır. Her birine yurt gezilerinde tesadüf
etmiş, gördüğü azim ve aynı zamanda çaresizlik
karşısında o çocukları evlat edinmiş, hepsinin
tahsiline yardımcı olmuş, yurt dışına göndererek
eğitimlerini tamamlamalarını sağlamıştır. Evlatlık
Şekil 41 13 Kasım 1938, Cumhuriyet s.7

aldığı çocuklardan biri Sığırtmaç Mustafa’dır.

“Bir gün Yalova köylerinde koyun güden bir
çocuğa rastlar. Zeki ve sevimli bir yavrudur.
Sığırtmaç Mustafa… Onu alıp mektebe koydu.
Mustafa şimdi, vatana hizmet edecek bir çağa
erişmek üzere çalışıyor… Bir gün onun bulunduğu
vapurun güvertesine bir yavru çıktı. Küçük Esat...
Mini mini kalbindeki onu görmek hasretine
dayanamayarak halattan atlayıp çıkmıştı. Büyük

Şekil 42 13 Kasım 1938, Cumhuriyet s.7

Ata, küçük Esat’la uzun süre meşgul oldu. Son zamanlarda küçük Ülkü’yü yetiştiriyordu.
O, şimdi millete bir vediadır. Millet onu Atasının ruhunu yâd edecek şekilde
büyütmelidir. (13 Kasım 1938, Cumhuriyet s.7)
Cumhuriyet ideolojisinin ancak çocuk zihinlerine erken yaşta işlenmesi suretiyle topluma
mal olacağını düşünen Atatürk, yurt gezilerine sıkça okulları ve Halkevlerini dâhil etmiş;
bu bağlamda çocuklarla sohbet etmiş ve geleceğe dair planlarının ne olduğunu sormuştur.
“Atatürk, Türk milletini toptan ne büyük bir muhabbetle severdi. Hele Türk çocukları onun başının
tacıydı. Nerede istidatlı bir yavruya tesadüf etse, onunla meşgul olur, nerede yoksul bir küçük görse onu
yetiştirip adam etmek isterdi” (13 Kasım 1938, Cumhuriyet, s. 7).
115 Abdurrahim, Afife, Afet, Rukiye, Sabiha, Çoban Mustafa, Nebile, Zehra ve Ülkü. Atatürk’ün manevi
çocuklarından Sabiha Gökçen, ilk kadın pilot olmuştur. Afet İnan ise Türk Kadın Hakları ve Türk Tarihi
ile ilgili çok önemli çalışmalar yapmış ve profesör olmuştur.
114
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Ercüment Talu’nun 1946 yılında Tasvir Gazetesi’nde yayımlanan Atatürk’e ait
hatıralarından biri, Cumhuriyet ideolojisinin inşa etmek istediği makbul çocuğun, Atatürk
hayattayken ‘başarıldığını’, bu minvalde Cumhuriyet hedeflerinin, çocuklar üzerinde inşa
etmek istediği ‘milliyetçi, vatanperver, zeki ve çalışkan’ çocuk kimliğinin diğer bir
ifadeyle ‘millî çocuk’ idealinin gerçekleştiği görülür:

-

“Bir gün, yaveri ile dolaşmaya çıkar. Tepede iki çocuğun uçurtma uçurmak için
verdiği mücadeleyi görünce yanlarına gider ve neşeyle çocukları izler. Uçurtma tam
havalandığı sırada dengesini kaybeder ve Atatürk’ün ayaklarının dibine düşer.
Çocuklar uçurtmayı almak için Atatürk’ün yanına koşarlar. Atatürk, çocuklara
kendisini tanıyıp tanımadığını sorar. Çocuk heyecanla cevap verir:
Sen Gazi Paşasın
Atatürk gülümser ve Gazi Paşa olmadığını, benzettiğini söyler. Çocuk cevap verir:
Yok, benzetmedim; sen Gazi Paşa’sın; hiç kimse sana benzemez.”
Atatürk, bu cevap karşısında çok duygulanır. Adını ve büyüyünce ne olacağını sorar:
Adım Cemil, büyüyünce asker olacağım. Düşman bir daha bu topraklara ayak
basacak olursa onları tekrar kovacağım.“
Atatürk, heyecanla çocuğa sarılır ve alnından öper. Yanındakilere döner;
“Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri onlara bırakacağım ve
gözüm arkada kalmayacak” (Tasvir 1946: 5).

Mustafa

Kemal

Atatürk,

‘gözünü

arkada

bırakmayan’ çocukların, Türkiye Cumhuriyeti’nde
haklarını bilerek yaşaması ve dünya genelinde kabul
edilen hakların, Türk çocukları için de uygulanması
hususunda

1924

yılında

hazırlanan;

çocuğun

bedenen ve ruhen tabii bir bakıma muhtaç olduğu,
çocuk beslenmesinin ilk öncelikle geldiği ve ‘yoldan
çıkmış’ çocukların doğru yola sevk edilmesi
gerektiği, felaket zamanlarında ilk düşünülmesi
Şekil 43 Cenevre Beyannamesi, 1928

gereken

bireyin

çocuk

olduğunu,

çocuk

istismarcılığına karşı mücadelesi edilmesi gibi
çocukların birey olarak ilk öncelikle ele alınması gereken bir mesele olduğunu kabul eden
‘Cenevre Beyannamesi’ni 1928 yılında imzalayan ilk liderlerden biri olduğu da ifade
edilmelidir. Bu minvalde kuruluşuna destek verdiği Himaye-i Etfâl Cemiyeti vasıtasıyla
yardıma ve şefkate muhtaç, çocuk ve annelere destek verilmesi hususunda cemiyeti
talimatlandırmıştır. Çocuklara maddi ve sosyal imkânlar dâhilinde sahip çıkan Atatürk,
çocukların belleğinde ve millî kimlik bilgisinde, ‘baba’ sıfatıyla yer almıştır. Çocukların
millî kimliğine yapılan ‘Atatürk’ kodlaması sadece devlet organları kanalıyla değil sivil
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halkın, ‘gönüllü’ katılımı neticesinde oluştuğu söylenebilir. Çocukların ders kitaplarının
ilk sayfalarından şiirlerine; sınıflarında resim asılmasından esnaf ve zanaat erbaplarının
dükkânlarında Atatürk resmî bulundurmasına, heykellerinin okul bahçelerinden
meydanlara dikilmesine; cadde ve sokaklara isminin verilmesinden yeni doğan çocuklara
‘Mustafa Kemal’ isminin verilmesine kadar kamunun bulunduğu hemen her yerde
‘Atatürk’ün ismiyle, büstüyle yahut resmîyle bir şekilde yer alması, çocukların millî
kimliğinde, ‘devletin kurucu Türk Atası ve milletin babası’ sıfatlarıyla yer almıştır.
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4. BÖLÜM: ‘MİLLÎ DAVA’ OLARAK İFADE EDİLEN ‘ÇOCUK
MESELESİ’NİN

MİLLÎ

KİMLİK

BAĞLAMINDA

DEĞERLENDİRİLMESİ
“Bir toplumsal inşa kategorisi olarak çocukluk, insan topluluklarının doğal ve biyolojik
bir veçhesi olmanın çok ötesinde anlamlara sahiptir ve toplumların kültürel ve yapısal bir
bileşeni olarak ortaya çıkar” (Prout ve James, 1990). Cumhuriyet Dönemi yöneticilerinin
kültürel ve yapısal ideolojileriyle inşa edilmek istenen çocuk, ‘birey’ olarak II. Meşrutiyet
ile birlikte üzerinde düşünülen ve emek harcanan bir ‘mesele’ olarak değerlendirilmiştir.
Uğrunda ‘mücadele verilmiş ve henüz kurtarılmış’ olan vatan, yıllar süren savaşlar116
neticesinde bedensel, zihinsel ve ruhsal bakımdan uğrunda ‘mücadele edilmesi ve
kurtarılması’ gereken ‘Cumhuriyet çocuğu’na ‘emanet’ edilecektir. Bu çerçevede
çocukların sağlık sorunlarından çocuk işçiliğine; bedensel eğitiminden ahlâkî eğitimine;
sağlıklı büyümesinden, sağlıklı bir ebeveyne sahip olmasına kadar pek çok sorunu,
Cumhuriyet yöneticileri tarafından ‘öncelikli vazife’ olarak görülmüş; bu kapsamda
kayda değer sosyo–ekonomik çareler aranmıştır. 25 Nisan 1929 tarihli Cumhuriyet
Gazetesi, çocuk sorunlarını ilk sayfasından, yirmi başlık hâlinde şöyle sıralamıştır:
1-) Yetim çocuklar.
2-) Analı babalı fakat muhtaç çocuklar.
3-) Hasta çocuklar.
4-) Sokaklara atılan çocuklar.
5-) Hırsız çocuklar.
6-) Evlerde ahretlikler.
7-) Oyundan, havadan mahrum çocuklar.
8-) Dayakla büyüyen çocuklar.
9-) Küçük yaşta ağır işlerde çalıştırılan çocuklar.
10-) Veremli çocuklar.
116

Ülkenin ‘fakir ve sefil’ halinin sebebini art arda gelen savaşlara bağlayan yazarlar, vatandaşları,
yöneticilerin bu ‘muharebe sever’ tutumlarına karşı ‘hesap sormamaları’ gerekçesiyle eleştirmişlerdir:
“Vatanımız tabiat itibariyle zenginliğine rağmen arz ettiği fakirane manzara uzun asırlardan beri devam
eden mütemadi harplerin mahsulüdür. Bu muharebeler memleketin nüfusunu günden güne erittiği gibi millî
servetleri de israfa sebep olarak bugünkü düşkünlüğü tevlit eylemiştir. İktisadiyatın iki kuvvetli unsurunu
teşkil eden amele ve sermaye tamamen denecek derecede mahvolmuştur. Bundan dolayı şimdiye kadar
devlet işlerini ele alan devlet adamlarını idare usulüne vakıf olmaları devletçiliği telakki ve her şeyin
muharebecilik ve muharebe ile yapılacağını zanneden milleti harpten harbe felaketten felakete
sürüklemeleri olmuştur. Bu mütemadi harpler dolayısıyla pek sefil kalan millet cehalete mahkûm hala
gelmiş ve bu cehalet içerisinde millî haklarını içtimai duygularını idrak edemeyerek kendi hayat ve
istikbaline keyfinin istediği gibi hükmeden bu beceriksiz insan sürülerine hesap sormayı düşünememiştir”
(GTÇ, Eylül 1927, s.12, sf. 305) .
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11-) Dilenci çocuklar.
12-) Dimağdan geri kalmış çocuklar.
13-) Okumadan mahrum kalmış çocuklar.
14-) Anneleri işte çalışan çocuklar.
15-) Pislik ve sefalet içinde büyüyen çocuklar.
16-) Sokaklarda yaşayan serseri çocuklar.
17-) İstismar edilen çocuklar.
18-) Köy çocukları, köy mektepleri.
19-) Cahil anneler elinde büyüyen çocuklar.
20-) Fuhşa düşen çocuklar.

Dönemin Cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1937 yılında yapılan
meclis açılış konuşmasında117 ‘Sağlam, gürbüz nesil, Türkiye’nin mayasıdır’ denmiş;
doktriner manada çocuk eksenli sorunların çözümü, ‘millî mesele’ olarak ele alınmıştır.
Çalışmanın bu bölümünde, Erken Cumhuriyet Dönemi çocuklarının sorunları 23 Nisan
dolayısıyla yayımlanan gazete ve dergi haberlerinden derlenen bilgiler doğrultusunda ele
alınacak, çocukların millî kimlik inşası bağlamında değerlendirilecektir.

4.1. Çocuk Meselesi Bağlamında Çalışan ve Fakir Çocuk Sorunu
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ‘çocuk işçiliği’ meselesi, Osmanlı Devleti yönetiminden
devralınan sosyo-ekonomik sorunlardan bir tanesidir ve her ne kadar II. Meşrutiyet ile
birlikte118 ‘birey’ olduğunun farkında varılan çocukların sorunları için çareler aranmaya
başlanmışsa da119, birinci Cihan Harbi ve ardından verilen Kurtuluş Savaşı mücadelesi,
sorunun çözümü için atılan adımların henüz başındayken akim kalmasına sebep olmuştur.
Tüm “bu zor koşullarda çocukların çalışma yaşı 11’e kadar düşmüştür” (Sarıkaya 2003:
“Kendine inkılabın ve inkılâpçılığın çeşitli ve hayati vazifeler verdiği Türk vatandaşının sağlığı ve
sağlamlığı, her zaman üzerinde dikkatle durulacak millî meselemizdir... Sağlık ve Sosyal Yardım
Vekâletinin bu mesele üzerindeki sistemli çalışmaları, yüksek Kamutayı memnun edecek mahiyette inkişaf
etmektedir... Vekâletin, “Sağlam gürbüz nesil, Türkiye’nin mayasıdır” prensibini, pekiyi kavrayarak
çalışmakta olduğunu takdire değer bulurum...” (Akt: Baytal 2009: 126).
118
Bekir Onur’a göre (2009: 198) Batı’da 16. yüzyılda başlayan çocuğun birey olarak ele alınması ve
modernleşmesi Osmanlı Devleti’ne ancak 19. yüzyılda tezahür edebilmiştir. Bunun başlıca sebebi de çocuk
üzerine düşünen ve fikir üretip üzerine eğitim sistemi geliştiren aydınların nitelik ve nicelik bakımından
yeterli olmayışlarıdır.
119
“Bu dönemde fennî yöntemler uygulanarak fakir halkın çocuklarının sünnet ettirilmesi ya da
Darülaceze'nin açılarak kurumun bünyesinde kimsesiz çocuklara öncelik verilmesi, dört yaşın altındaki
çocuklara da kreş̧ açılması çocuklara verilen önemi göstermektedir. Ayrıca II. Abdülhamit döneminde
çocuklar için Hamidiye Etfâl Hastanesi'nin kurulması, çocuk sağlığının korunmasına yönelik aşı
uygulamaları da Osmanlı'da modern çocukluk anlayışının başladığının göstergeleridir. II. Abdülhamit
Darülhayr-ı Ali isimli bir de kimsesiz çocuklar için barınma ve eğitim merkezi kurmuştur” (Öztan, 2012:
43).
117
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44). Bu dönemde çalışma süresinin 16 saati bulduğu ancak ücretlerin çok düşük olduğu,
İstanbul’da kibrit ve bez fabrikalarında çalışan çocuk sayısının tüm çalışanların yarısına
ulaştığı, hatta kimi dönemler aştığı (Gülmez, 1985) belirtilmektedir. 1927 Sanayi
sonuçlarına göre ise çocuk isçi oranı % 15,42’yi bulmaktadır. 1937-1943 yılları arasında
çocuk işçi oranı 2,5 kat artmıştır” (Makal, 2007: 338-339). Çocuklar bu dönemde oldukça
küçük yaşlarda, düşük ücretlerle, sağlıklarını ve gelişimlerini olumsuz yönde etkileyen iş
kollarında çalışmaktadırlar. “Üstelik bu koşullar kamu makamlarınca bilinmekte, fakat
durumun düzeltilmesi için gerekli ilgiyi görmemiştir” (Akt: Işıkçı ve Karatepe 2006: 84:
Makal, 2007: 349-362).
Bu çerçevede 23 Nisan dolayısıyla Cumhuriyet Gazetesi’nde yer alan bayram kutlama
haberlerinin yanında ‘Çocuk işçilerin’ yaşam şartlarını eleştiren bir değerlendirme yer
alır. 23 Nisan Çocuk Bayramı dolayısıyla çocukların balolarda eğlenip illerde valilik
makamlarına oturacağını, süslenip arabalarla gezdirileceğine değinen yazar bütün bunları
işin lüks ve fantezi tarafı olarak görür:
“Bizim burada tetkik edeceğimiz
husus, her gün İstanbul sokaklarında
serseri serseri dolaşan, tramvay
arabalarına takılan, köprü altlarında,
bekâr odalarında yatan; donmuş
sırtlarını hamam ve fırınların
duvarlarına
yaslayıp
ısınarak
dilenen ve sürünen çocuklardır. Her
gezdiğimiz yerde birçok sefil ve
serseri çocuklara tesadüf ederiz.
Bunların vaziyeti, yüreklerimizi
sızlatacak kadar acı ve hazindir” (24
Nisan 1938, Cumhuriyet, sf. 5).

Çocukların ‘yürek sızlatan’ vaziyetleri
aynı yılın Akşam Gazetesi’nde de aynı
Şekil 44 24 Nisan 1937 Ulus sf.11

perspektiften eleştirilir:
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Şekil 45 24 Nisan 1929 Son Posta, sf.1

“Yüzleri çocuk yüzlü, vücutları çocuk
vücudu lakin ağzından çıkan sözler
tamamıyla aile geçindiren büyük adam sözü.
Daha şimdiden ev geçindirmek denilen
büyük kaygı, onların üzerine abanmış. Bunlar
öyle çocuklar ki, hayatlarının en tatlı devirleri
olan oyun zamanını, eğlence zamanını
geçirmeden, bunları yaşamadan, oyundan,
eğlenceden, gezmeden heveslerini almadan
hayata, çalışmaya atılmışlardır. İşte bugünkü
küçükler bayramından istifade edemeyen
yavrulardır. Bunlar ne müşkülat içinde
çalışırlar. Çalıştıkları yerler de evlerinden
uzaktır” (24 Nisan 1938, Akşam, sf. 3).

Esasen henüz Kurtuluş Savaşı devam ederken 10 Eylül 1921 tarihinde, ‘maden
ocaklarında çalışan çocuklar’ için çıkarılan bir yasa ile genel anlamda çocuk işçiliğinin
yaşı yasa ile belirlenmiş ve on sekiz yaşının altındaki küçüklerin çalışması
yasaklanmıştır120; ancak bu yasanın uygulanmasında noksanlıklar yaşanması sebebiyle
1936 tarihli ve 3008 sayılı İş Kanunu ile daha kapsamlı ve tafsilatlı değişiklikler yapılarak
çocukların çalışma şartları düzenlenmiştir121.Cumhuriyet yöneticilerince ‘en büyük
memleket meselesi’ olarak görülen çocuk meselesinin hukuksal bir açmazı olan ‘çocuk
işçiliği’ sorunu, toplumda farkındalık yaratılmak istenen ve bu çerçevede eleştirilen aynı
zamanda önlem alınmasını bekleyen bir ‘hayat yükü’ olarak değerlendirilmektedir. Bu
çerçevede, Son Posta Gazetesi muhabirinin 23 Nisan Çocuk Bayramı dolayısıyla henüz

“Kurtuluş Savaşı devam ederken çıkarılan 10 Eylül 1921 tarihli ve 151 sayılı Ereğli Havza-i Fahmiyesi
Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun, Ereğli Kömür Havzası’nda maden ocaklarındaki çalışma
koşullarıyla ilgili geniş çaplı düzenlemeler yaparken, bireysel iş ilişkileri alanında dönemine göre ileri
sayılabilecek sosyal politika önlemleri getirdi. Coğrafi olarak Ereğli Kömür Havzası, faaliyet alanı olarak
madencilik ile sınırlı olan bu yasayla, minimum çalışma yaşına ilişkin bir düzenleme de yapıldı ve 18
yaşından küçüklerin maden ocakları dâhilinde çalışması yasaklandı” (Makal 2006: 7).
121
1936 tarihli ve 3008 sayılı İş Kanunu, bireysel iş ilişkileri alanında kapsamlı düzenlemeler yaparken,
çocuk emeğiyle ilgili minimum standartlar da getirdi. Bu standartlar konurken, İş Kanunu’nun 18 yaşın
altındaki işçileri çocuk olarak nitelendirdiği ve kendi içinde üç farklı gruba ayırdığı görülür: a. 12 yaşından
aşağı çocuklar, b. 12-16 yaş arası çocuklar, c. 16-18 yaş arası çocuklar.22 Yasa, çocukları koruyucu hükümler
koyarken, bu yaş gruplarına göre farklı düzenlemeler yapmaktadır. Buna karşılık, İş Kanunu’nun çalışma
yaşına ilişkin düzenlemelerinde bir muğlaklık olup, minimum çalışma yaşı açık biçimde belirtilmemekte;
ilgili 51. maddenin düzenlenişinden 12 yaşından küçük çocukların İş Kanunu kapsamı dâhilindeki
kuruluşlarda çalıştırılamayacakları anlamı çıkmaktadır.23 Böylece İş Kanunu, Umumi Hıfzıssıhha
Kanunu’nun 12 yaş sınırını korumuş olmaktadır.24 Minimum çalışma yaşına ilişkin bu saptamanın yanı sıra,
16 yaşını doldurmamış çocukların hangi işte olursa olsun günde sekiz saatten fazla çalışmaları,25 18 yaşım
doldurmamış erkek çocuklarla her yaştaki kız ve kadınların maden ocakları vb. yer altında veya su altında
işlerde çalışmaları yasaklanmaktadır. Aynı yaş kategorisindekilerin, sanayie ait işlerde de gece
çalıştırılmaları, belirli istisnalarla yasaklanmaktadır. (Makal 2006: 8)
120
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dört beş yaşlarında olan ve su satan bir çocuk ile yaptığı röportajda yetim bir çocuğun
verdiği ‘hayat mücadelesi anlatılmaktadır:
“Onu Sultanahmet parkında, kendinden çokça büyük ve şık birisine su satarken gördüm
sokuldum ve sordum:
-

Adın ne senin küçük?
Kemal.
Kaç yaşındasın?
Bilmiyorum ki. Ne bileyim ben. Benim nüfus kâğıdım daha çıkmadı ki!
Kimsen yok mu senin?
Annem var.
Bakamıyor mu sana?
Hasta şimdi o. Ben bakıyorum ona.
Mektebe gitmedin mi hiç?
Gittim. Her akşam gidiyorum. Çocuklar çıkarken çok su satılıyor da!” (24 Nisan
1935, Son Posta, sf. 10)
Yazarın bir diğer röportajı, annesi pansiyon
temizliği yapan babası işsiz bir çocuğun maddi
sıkıntılarından ötürü okula gitmek için çok küçük
yaşta çalışmak zorunda olduğuna ve bu sebeple
bayram yapamadığına dair bir diyalog üzerinedir.
Su satarak para biriktiren çocuğa ‘biriktirdiğin
paralarla ne yapacaksın?’ diye soran muhabirin
aldığı cevap, dönemin maddi imkânsızlıklarının da
nispetini açıklar niteliktedir:
Mektebe gitmek için elbise yaptıracağım!
Çünkü geçen sefer kılığın kötü diye kovdulardı
beni…
-

Şekil 46 24 Nisan 1935 Son Posta, sf.10

Su ve simit satarak, ayakkabı boyayarak ve fabrikalarda çok düşük ücretlerle yaklaşık on
iki saat çalışan çocuklar, ‘Çocuk davası’ olarak nitelenen millî meselenin ‘görece daha
müşkül’ çözümlenmeye çalışılan bir sorunu olarak ifade edilmelidir. Maddi imkânların
kısıtlı oluşu ve kurumlaşma çabalarının erken dönemi olarak ifade edilebilecek olan
Erken Cumhuriyet döneminde, yıllar süren savaşlar sebebiyle ‘yetim kalan çocukların’
ailelerin maddi yükünü -özellikle küçük erkek çocukları- üzerine almaları dolayısıyla,
‘fakirlik’ açmazında olduklarından dolayı erken çocukluk dönemlerinde iş gücüne
katılmalarına sebep olmuştur.
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Yıllar süren savaşların ardından yetim kalan çocuklar ve bu çocukların sokaklardaki ‘aç,
perişan, sefil ve serseri’ hâli, esasen 23 Nisan tarihinin neden Çocuk Bayramı olarak ilan
edildiğine bir kanıt olarak düşünülebilir. Bu çerçevede Çocuk Bayramı, sadece ‘eğlence’
eksenli düşünülmeyen aynı zamanda çocukların maddi ve manevi ihtiyaçlarının ülke
genelinde topyekûn bir halde karşılanması için farkındalık oluşturmaya yönelik de bir
hamle olarak değerlendirilmelidir. Gazete ve dergi yazarlarının babalarını savaşlarda
yitiren çocukların sahipsizliği neticesinde bir kısmının ‘sokaklarda yaşaması’ ve bu
sebeple çok küçük yaşta, bedeninin kaldıramayacağı yükleri üstlenmesinden doğan122
‘çocuk işçiliği’ meselesi, ‘millî beka’ meselesi olarak görülen çocuğun ‘ivedilikle
kurtarılması gereken’ bir durumdur. Bu sebeple 1926 yılında yayımlanan Gürbüz Türk
Çocuğu Dergisi’nin ilk sayısında yer alan ‘Çocuk Siyaseti’ başlıklı makalede, çocukların
içinde bulunduğu bu ‘aciz’ duruma çare aranır:123
1) Müdafaa-i millîyenin bir gözü millî hudutlarda ise öteki gözü yarın yirmi yaşına
gelmesini beklediği vatan çocuklarındadır. Binaenaleyh vatan fedakârlığını
omuzlarına alan bu kıymetli daire, bütçe fedakârlığını da deruhte ederek yarınki
mühimdarları için her sene biraz bir şey ayırıp versin.
2) Sağlam bünyeli sağlam kafaya, irfan sokulur. Binaenaleyh Maarif Vekâletinden de
bu hususta yardım görmeyi istemek hakkımızdır.
3) Nafıanız (bayındırlık işleri) milyon kilometre demiryolu yapabilir. Bunu işletecek
Türk çocuklarıdır. Demir yolları üzerinde çelik kollar için buradan da ufak bir bütçe
tebriki bekleriz. Avrupa’da olduğu gibi çocuklu annelerin tren ücretlerinden tenzilat
gibi…
4) Vatanın gürbüz çocuklarına istinat etmeyen hariciye idaresi olmayacağını biliriz.
Her vekâlet asgari bir bütçe fedakârlığı yapmalıdır.
5) Halk her sınıf ve her meslekte bulunan halktan Himaye-i Etfâl’e aza olmak ve bunun
içinde günde 10 para vermeyi taahhüt etmelidir” (GTÇ, 1926, s.1, sf. 5).

Yukarıda verilen önerilerden de anlaşılacağı üzere, çocuklara sahip çıkmanın ‘en temel’
gayesi, millî müdafaa için yetişmesi gereken vatan çocuklarının ‘sağlam bünyeli ve
sağlam kafalı’ bir surette vatan hizmetine hazırlanmasıdır. Cumhuriyet idaresinin ülkenin

“Mademki çocuğu en büyük memleket meselesi olarak ele aldık, onu en büyük memleket mevzuu
olarak düşünüyoruz. O halde okuyan çocukla beraber, bu çalışan çocuğu da düşünmeliyiz. Gelecek
bayramlarda çalışan çocukların da diğer arkadaşları gibi eğlediklerini, bayram yaptıklarını görmek isteriz.
Hem bu onların en büyük haklarıdır. Bütün sene güçlü kuvvetli büyük erkekleri bile yoran yıpratan hayat
yükü altında çalışan çocuk, yedi gün de doyuncaya kadar eğlenmelidir” (23 Nisan 1936, Akşam, s.3).
123
Bu neviden çağrılar hemen her 23 Nisan Çocuk Bayramı haberlerinin altında sıklıkla verilmiştir. Ulus
Gazetesi, bu gibi desteklerin arttığı ve sosyal duyarlılığın oluştuğu haftaya yabancı memleketlerde ‘iyilik
haftası’ olduğunu belirterek okurlarını ‘iyilik yapmaya’ davet eder: “Büyük davanın yanında, bunun gereği
olan ve yapılması hepimize düşen vazifeler vardır: yoksul, öksüz ve yetim yavruların ıstırabını hafifleterek
onları sevindirmek, neşelendirmek, yaşama zevki ile teçhiz etmek vazifesi... Bunun içindir ki çocuk
haftasına bazı memleketlerde ‘iyilik haftası’ adı verilmiştir” (23 Nisan 1937, Ulus s.13).
122
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kalkınması yolunda hizmete sunduğu kurumların ‘sağlıklı ve güvenli’ bir halde idare
edilmesi için öncelikle ‘kuvvetli’ çocuklar yetiştirilmelidir. ‘Vatan fedakârlığı’ olarak
sunulan bu önerilerde, çocukların ‘vatan hizmeti’ne hazırlanması vurgusu, çocuğun her
şeyden evvel ‘vatanın çocuğu olduğu ve vatan için çalışacağı’ öğretisi üzerinedir.

4.2. Çocuk Meselesi Bağlamında Çocukların Ahlâkî Eğitimi ve
Terbiyesi Sorunu
Çocuk meselesi bağlamında ele alınması gereken ikinci sorun Cumhuriyet çocuklarının
ahlâkî eğitimi ve terbiyesinin, ulus-devlet öğretileri minvalinde inşa edilmesi ve bu
süreçte devlet yönetimine ve ailelere düşen sorumlulukların öğretimi meselesidir. İçinde
bulunduğu toplumun kültürel, dini ve ahlâkî değer öğretileri ile toplumsallaşan çocuk,
Osmanlı Devleti yönetiminde doğan büyüyen ve kültürlenen aile bireylerinin, o döneme
ait öğretilerle çocuklarını terbiye etmeleri ve dolayısıyla modern eğitim tekniklerini
bilmemeleri, öğretmenlerin de modern eğitim tekniklerini henüz öğrenmekte olmaları,
sorunun kaynağını teşkil etmektedir. Modern eğitim tekniklerini ‘Almanya, Rusya,
Amerika, İsveç’ gibi öğretim düzeyi ileri ülkelerden alınan öğretilerle model
oluşturulmak istense de aile bireylerinin eğitimi istenen düzeyde değildir: “Bugünkü
neslin babası muasır bir mücadele terbiyesi almış değildir. Onu bir imparatorluk terbiye
etti ve şüphe yok ki iyi terbiye etmedi” (Neşet 1930: 327). Osmanlı Devleti idaresinde
‘iyi terbiye edilemeyen’ Türk nüfusu aynı zamanda ‘en ağır şartlarda’ çalıştırılmış ve
nüfusen de ‘zayiata’ uğratılmıştır. Vatan sınırlarını koruyacak nesilden beklenen hem
sayıca124 hem de bedenen ve fikren, medeni memleketlerdeki akranları gibi
yetiştirilmeleridir:
“Osmanlı idaresi zamanında en ağır hizmetler ve sui idareden mütevellit tazyikler
münhasıran Türk unsuruna tahmil edilerek asırlarca zayiata uğratılmasa idi. Bugün
hudutlarımız dâhilindeki nüfusumuz şimdikinin birkaç misli fazla olur idi. Çocuk
Medenî heyeti içtimaiyelerde en çok çocuk yetiştiren ailenin şerefli, faziletli bir mevkii vardır. Türk
ailesi mevzuu bahs olunca: Onun için çocuk yetiştirmek, sadece manevî bir şeref ve fazilet değil; mutlaka
ifası zaruri millî ve vatanî bir vazifedir; Ne maişet cemi, ne yorgunluk endişesi bu vazifeyi yapmaktan Türk
ailesini alıkoyamaz. Şunu da unutmamalı ki, sadece dünyaya çocuk getirmekle bu millî vazife bitmiş sayılmaz, Çocukları memleket ve cemiyet için cari bir istihsal unsuru olarak da yetiştirmek lâzımdır. Yoksa
hastalıklı; beceriksiz ve çelimsiz mahlûklar cemiyet, hesabına kâr değil, zarar verir. (23 Nisan 1930,
Millîyet, sf. 5)
124
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doğduğu günden itibaren çocukluk devresi olan on sekiz yaşına kadar çok dikkate
tâbi tutularak istikbalde memlekete naif bir uzuv olmak üzere yetiştirilmelidir.
Bunun için her yaşta kabule müstait olduğu beden ve fikrî terbiye kendisine muayyen
usuller dairesinde verilmelidir. Bu; ebeveynin, hükûmetin ve cemiyetin vazifesidir.
Bugünkü Türk çocuğu yeni rejimin temeli ve müstakbel neslin özüdür. Onun
istikbalde deruhte edeceği millî, vatanî, iktisadî, içtimaî vazifeleri yapabilmesi,
tesadüf edeceği müşkülâta galebe etmesi için evinde, mektepte ve muhitinde asrın
ve memleketimizin bütün ihtiyaçlarıyla mütenasip bir terbiye sistemi takip
olunmalıdır. Çocuklarımızı kendimizden her cihetçe daha ileri bir kudret ve
kabiliyetle mücehhez olarak yetiştirmeliyiz ki, düşünülen terakkiler husule gelsin”
(23 Nisan 1933, Hâkimiyet-i Millîye, sf. 1 )

Cumhuriyet ideologları, çocuk yetiştirmede öncelikli görevi anneye vermiş ve
‘Cumhuriyetin ve demokrasinin kökleşmesinde’ çocuğun dimağına ilk intibaı verecek ve
onu medeni bilgilerle tanıştıracak kişi olarak görülmüştür. Bu itibarla annelerin eğitimi
de kamusal bir mesele olarak değerlendirilmelidir:
“Çocuk yetiştirilmesi artık tesadüfe bırakılamaz, Çocukların, gençlerin, hususu ile
kızların bedenî, sıhhî, aklî terbiyesi hazırlanmalı ki ırk zamanla ıslah olunabilsin.
Irkın ıslahında ölçü beden sıhhati ile beraber akıl ve zekâda terakkidir. Irk
meselesinde kızların yeri daha yüksektir; çünkü çocuğun dimağına ilk intibaı
verecek annedir, medeniyet anne terbiyesi ile başlar. Demokratik Cumhuriyetin
kökleşmesinde anne terbiyesi birinci derecede gelir. Bugün her yerde vatanın
diriliğini, sağlamlığını kuvvetlendirmek ve ilerlemesine doğru inkılâbı yerleştirmek
üzere çocuğa, büyümesine, sıhhatine, terbiyesine çok ehemmiyet veriliyor, dikkat
ediliyor.”

Yeni rejimin temeli olarak görülen Cumhuriyet çocuğunun ‘ahlaken düzgün
yetiştirilmesi’ ve ‘toplum içinde medeni bir birey gibi davranması’ için sorumluluğu
üzerine alan devlet idarecileri aynı zamanda şehirde ve köylerde yaşayan vatandaşlara da
bu sorumluğun paylaşılmasını ister:
“Bizde en cahil bir köylü bile buğday ekmesini çok iyi bilir. Buğday tohumunu iyi
seçer, toprağı iyi hazırlar. Bütün sene buğdayının, filiz verdiği andan tane hâlinde
ambarına girinceye kadar, üzerinde titrer. Fakat çocuğu için öyle mi? Fakat köylüye
bu cehlinden dolayı neden kabahat bulalım? Biz şehirliler de, okumuşlar da, hatta
terbiye mütehassısları geçinenlerimiz de sanki çocuklarımızla daha esaslı, daha
mürettep surette, daha candan meşgul olabiliyor muyuz? Olsaydık, meselâ bir çocuk
siyasetimiz olur, bir (çocuk misakı) akt eder, yer yer çocuk yurtları, çocuk bahçeleri,
çocuk terbiye müesseseleri vücuda getirirdik” (23 Nisan 1933, Son Posta, s.12).

Kamusal bir mesele olan ‘ahlaklı ve terbiyeli’ çocuk yetiştirme projesi, halkın
köylüsünden şehirlisine kadar toplumun her üyesine bu minvalde sorumluluk yükler.
Cumhuriyet yöneticileri, ‘öğretmenlere’125 bu meselede ayrı bir sorumluluk verir.
125

“Köy muallimi sadece çocukların değil bütün köyün muallimidir” (Öymen 1935: 24)
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Muallimler ve mürebbilerden126, öğrencilere, ‘eski’ yönetimin ‘toptancı’ zihniyetiyle
meşgul olmasındansa; her çocuğu ayrı bir birey olarak değerlendirip; hepsine ayrı mesai
harcamasını bekler127. Bu çerçevede Cumhuriyet idarecileri 1935 yılında açıkladıkları
parti programında verilecek olan ‘ana eğitimin’ çocukları ne suretle yetiştireceğini
açıklar:
“Türk gençliği, onu temiz bir ahlak, yüksek bir yurt ve devrim aşkı içinde toplayacak
ulusal bir örgüte bağlanacaktır. Bütün Türk gençliğine şevk ve sıhhatlerini, nefse ve
ulusa inanlarını besleyecek beden eğitimi verilecek ve gençlik, devrimi bütün
erginlik şartları ile yurdu korumayı en üstün görev tanıyan ve onları, bu ödev
uğrunda bütün varlıklarını vermeye hazır tutan bir düşünüşle yetiştirilecektir. Bu ana
eğitimin tam sonuç vermesi için Türk gençliğinin, bir yandan, düşünme, karar verme
ve girişim alma gibi yüksek başarım kuvvetleri geliştirecek ve öte yandan, gençlik,
onu her zorlu işin başarılmasında tek unsur olan sıkı disiplinin etkisi altında
çalıştırılacaktır” (Parla 1992: 77-78).

Bahsedilen amaç doğrultusunda, Himaye-i Etfâl Cemiyeti fakir ve yetim çocukları
yetiştirmeyi kendine görev addeder. Kurdukları misafirhanelerde bulunan ‘vatanın
geleceği imar edecek’ fakir ve yetim çocukları meslek sahibi yapmak, ahlâkî ve
terbiyevî anlamda yetiştirmek ve kızlara kuracakları ailelerde, aile geçimine katkıda
bulunmalarını sağlamak için meslek öğretimine başlar:
“İçlerinden kabiliyet gösterenlerin mücadele-i hayatiyeye atılabilmelerine muavenet
maksadıyla, fabrikalar, dar-ül sanayiler ve bu mukabil müesseselere devamlarını
temin için arzu edenlere gündüz çalışmak üzere çocuklar tevdi edilmiştir.
Misafirhanelerde çocuklar iki kısma ayrılmış altı yaşına kadar olanlar çocuk
bahçesine, altı yaşından büyük olanlar için de bir el işleri sınıfı teşkil edilmiştir.
Çocuk bahçesinde çocuklara şarkılar, ahlâkî hikâyeler, terbiyevî oyunlar, temizlik,
nezaket ve hissen muamele talimi ve telkinatı; el işleri sınıfında ahlak ve adab-ı
muaşeret dersleri, okuma yazma, hesap, kızlara örme ve dokuma işleri, erkeklere
marangozluk, terbiyevî oyunlar talimi yaptırılmıştır.( HEC Umumi Rapor ve
Bilançosu 1922: 5). Ticaret ve ziraat nezaretince ziraat öğrenmek için çocuklar
gönderilmiş, tersanelerde çalıştırılmak üzere on üç yaşından büyük çocuklar çırak
mektebine verilmiştir” ( HEC Umumi Rapor ve Bilançosu 1922: 13).

‘Yurdu korumayı en üstün görev tanıyan ve onları, bu ödev uğrunda bütün varlıklarını
vermeye hazır tutan bir düşünüşle’ yetiştirilecek olan çocukların eğitiminde eski usul

“Muallimler bulundukları muhitlerde gerek talebelerine ve gerek sair vatandaşlarına hayatın kıymetini
öğretecek sıhhatin muhafazası kaidelerini telkin edecek çocuk bakmak usullerini neşre ve tatbike çalışacak
ve sözlerinin kıymet ve ehemmiyetini göstermek için de herkesin gözü önünde nurlu dimağlı ve dinç
vücutlarıyla bizzat numune olarak bulunacaklardır” (GTÇ, Eylül 1927, s.13, sf. 305).
127
“Yeni terbiyenin en mümeyyiz sıfatı, çocuğun ve gencin şahsiyeti, benliği karşısında mürebbinin derin
bir hürmetle mütehassıs olmasıdır. Yeni terbiyeciler yeknesak ve yekcihet yapan eski otorite yerine
mekteplerde müşterek mesai içinde serbestçe inkişafı temin eden, şahsi kabiliyetlere göre faaliyet isteyen
ve bu iş birliği içinde tebarüz eden benliklerin müşterek otoritesini ikame etmektedirler. Burada
mürebbinin, muallimin vazifesi adeta bir orkestra şefi yaptığı işe münhasır kalır” (Dr. Haşmet, “Yeni
Terbiye Hareketi”, Çocuk Haftası, c. 2 s.51-52.).
126
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çocuk yetiştirme geleneğinin terk edilip modern öğretilerle yetişmesi için gazete ve
dergilerde, dönemin çocuk doktorları ve eğitimcileri tarafından birçok öğüt niteliğinde
yazılar kaleme alınmıştır. Falaka, kızılcık sopası, yanık süpürge gibi çocuk terbiyesinde
şiddet içeren unsurlar geçmiş dönemin ‘çağdışı’ uygulamaları olarak nitelendirilip
eleştirilmiştir. Cumhuriyet ailesinde dayak ile eğitim meşru görülmemektedir. Sadece fiili
aşağılama eleştirilmemiş; aynı zamanda çocukları küçük düşüren ‘gözü sönesi, yerin
dibine batası, boyu posu devrilesi, maymun, piç kurusu, ahlaksız, terbiyesiz, utanmaz,
sus, sesini kes’ gibi nitelemelerin de çocukların ruh dünyasında olumsuz etkileri
olacağından bu tür ithamlardan da kaçınılması gerektiği vurgulanmıştır. (24 Nisan 1935,
Kurun, sf. 4) Çocuklar ile iletişimde modern eğitim tekniklerinden yararlanmak ve onu
bir birey olarak görüp, ‘kural koyarak eğitmek’, Cumhuriyet çocuğunu yetiştirmede
yöntem olarak seçilmiştir. 1932 yılında 23 Nisan Çocuk Bayramında yayımlanan
‘Çocuklarla Nasıl Konuşmalı’ başlıklı yazıda, ailelerden beklenen davranış tarzı ifade
edilmiştir:
“Dikkat edersek görürüz ki çocuk durmak, dinlenmek bilmeyen cevval ve canlı bir
mahlûktur. O yalnız uyurken sükûn bulur. O da her çocukta değil, sabaha kadar
uykuda tepinen, mütemadiyen soldan sağa dönen, yorganını fırlatan çocuklar ne
kadar çoktur?. Bu kaynayan, bir dakika yerinde durmayan mahlûkların faaliyetine
set çekmek elbet doğru değildir. Öyleyse onları kendi hallerine mi bırakalım? Hayır!
O da doğru olmaz. O halde? O halde yapacak şey şudur: Onların bu coşkunluğunu
doğru yola sevk etmeye gayret edelim. Atlıyorlar mı? Nasıl atlayacaklar mı,
koşuyorlar mı?. Nasıl koşacaklarını. Bağırıyorlar mı? Tepiniyorlar mı? Kahkahayla
mı gülüyorlar? Hülâsa içlerinden gelen ve muhtelif şekillerde tecelli eden bu
tezahürlere bir şekil, bir istikamet, bir siyak, bir nizam vermeye çalışalım. Bir çocuğa
sus, sesini kes! Gülme! Bağırma! Koşma! Atlama! Demek kolaydır. Kaşlarınızı
çatınca, elinizi kaldırınca, onun biraz canını yakınca buna muvaffak olabilirsiniz.
Fakat hayatta herkes için fıtri olan bu tezahürata faydalı bir cereyan vermek, bir
maharet olsa gerek” (23 Nisan 1932, Vakit s.6).

Erken çocukluk döneminde, çocukların ‘hareketli’ hallerini engellemek adına çocuklara
oyun oynamayı yasaklayan anneler de eleştirilir. “Oyun her yaştaki çocuğun hakkıdır ve
hak olmasının yanı sıra onların beden ve zekâ gelişimini destekler. Eğer çocuk oyun
oynamazsa; zekâ gelişiminden ruhsal gelişimine kadar pek çok sıkıntı ile karşılaşılacağı
belirtilir. Oyun aynı zamanda çocuğun ahlâkî gelişimi ve sosyalleşmesi için bir araç
niteliğindedir. Çocuk oyun oynayarak kuralı ve düzeni de öğrenir” (Şükrü Bey 1935: 4550). Bu bağlamda çocukların oyun içinde kullandıkları oyuncaklar da önem kazanır;
oyuncaklar da fayda esaslı ve çocukların millî kimliğine katkı sunacak surette
araçsallaştırılmıştır. ‘Türk işçisinin içine devrim ruhunu katarak, yurda yaptıklarını,

179

başarılarını andıran’ tematik kalıpları seçerek çocuklara oyuncak olarak tasarlaması,
Erken Cumhuriyet Dönemi’nde çocukların millî kimlik inşasına katkı sunacak
malzemeler olarak değerlendirilmelidir.
“Oyuncakların Türk düşüncesini, Türk devrim prensiplerini canlandıracak ve bu
canlılığı çocuğun dirimine aşılayacak yolda hazırlanmalarını gönül çoktan isterdi.
Bilirsiniz ki iyi ve bezenilmiş bir oyuncak, güzel bir bitik ve iyi bir muallim
değerindedir. Çok geçmeden bu çeşit oyuncakların Türk işçisinin elinden çıkacağına
inanıyoruz. İşte o zaman göğüslerimizi gere gere Türk işçisinin yarattığı devrim,
ruhunu içine kattığı devrim, yurda yaptıklarını, başardıklarını andıran ve gösteren
oyuncakları kıvançla arar bulur ve çocuklarımıza armağan ederiz. Ancak o konuma
değin eli bağlı kalmayınız. Çocuklarımızın düşüncelerini açacak artıracak
oyuncakları bulup çocuklarımıza vermemiz gerekir” (Evren 1935: 80).

Çocuk terbiyesi hususunda çocuk eğitimcilerinin eleştirdiği bir diğer mesele çocukların
yaptığı hataları eleştirirken ‘kırıcı’ davranılmasıdır:
“Ekseriyetle çocuğun yalan söylemesi, bir şey çalması, verilen emirleri tutmaması,
bedii zevkleri veya mahcubiyeti, mükâfatlandırılması ve mücazatlandırılması
hususlarında pek keyfi ve kırıcı hareket ederiz. Hâlbuki bütün bu tezahürlerin
sebeplerini araştırmadan yapacağımız tesirler müfit olmaktan ziyade muzır olabilir.
En fena kalmış zannedilen bir çocukta iyi bir zerrecik vardır. Onunla terbiye lisanı
ile konuşalım.. Tekrar edelim ki bir milletin en büyük serveti ve ümidi, çocuklarıdır.
Onları büyütmesini bilmeyen bir millet de aynı feci akıbete mahkûm olur” (23 Nisan
1931, Vakit s.74).

Çocuk terbiyesinde önce ebeveynlerin ‘terbiyeli’ davranmasını bekleyen eğitimciler,
sıklıkla modern ülkelerin terbiye ilkelerinden örnek vererek ideal olan modeli örnek
göstermişlerdir. John Dewey, Spencer ve Rousseau128’nun çocuk eğitimine ve terbiyesine
dair görüşlerinin örnek alınmasını bekleyen eğitimciler, halkı bu konuda aydınlatma
gayreti içerisindedirler. Ayrıca Avrupa hükûmetlerinin çocuk için ayırdıkları bütçelerin
yetmediği yerlerde belediyelerin ‘çocuk bahçeleri, ana mektepleri, süt damlaları, çocuk
yuvaları, kum havuzları, açık hava mektepleri, çocuk okuma odaları, çocuk konserleri,
çocuk sinemaları, çocuk mahkemeleri, şifa müesseseleri’ gibi temel eğitim merkezlerini
açtıklarından bahsederek Türk belediyelerine de örnek teşkil etmesini beklemişlerdir.
Genel bir değerlendirme yapıldığında, çocukları, medeni ülkelerdeki gibi ‘modern
öğretim teknikleriyle’ eğitmeyi hedefleyen Cumhuriyet eğitimcileri ve doktorları, ‘eski
128

Rousseau ve Spencer’ın öğütleri sadece aileleri değil, meşhur ruhiyatçıları da çocukluk dünyasını
tetkike ve müşahedelerini tespite sevk etti. Bu tetkikat, çocuğun hayatını, dimağında ve kalbindeki
heyecanlarını ve iştiyaklarını bize yakından tanıttı. Onda büyük bir inkişaf ve hamle kabiliyetinin gizli
olduğunu meydana koydu. Bu sayede yeni tedris ve terbiye cereyanlarının yegâne sırrı keşfoldu” (23 Nisan
1931, Vakit. s. 4).
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usul’ olarak adlandırdıkları ‘dayak ve şiddet içeren sözlerle’ çocuk eğitimini yasaklayan
birçok makale yayımlamışlardır. Ailenin, ulus-devlet projesinin ‘kilit’ noktasında
bulunması ve ‘büyük Türkiye’nin ‘küçük örneği’ni oluşturması sebebiyle ilk eğitimin
ailede başladığına ve ilk öğretmenin anne olduğuna dikkat çekilmiştir. Bu sebeple
eğitimli ve modern kuralları bilen anne, ‘makbul anne’ olarak kabul edilmiştir.
Cumhuriyet yöneticileri anneden sonra ikinci büyük görevli olarak ‘muallim ve
mürebbiyeleri’ sorumlu tutmuş, çocuklara bütüncül değil ferdi yaklaşımlarda
bulunmalarını ve hepsinin modern Türkiye’nin ‘yapı harcı’ olarak görmelerini
beklemiştir. Onların eğitim terbiyesiyle ‘şekillenecek’ olan Türk çocuğu, ‘temiz ahlaklı,
vatansever ve devrimlere bağlı’ birer vatandaş olarak yetiştirilmelidir.

4.3. Çocuk Meselesi Bağlamında Çocukların Sağlık ve Nüfus Meselesi
4.3.1. Çocukların Sağlık ve Bakım Meselesi
“18.Yüzyıldan itibaren Batı’da başlayan sanayileşme ve kentleşme süreçleri, 19 ve 20.
yüzyıllarda milliyetçiliklerin yükseldiği ve kapitalizmin yeni bir evreye girdiği bir zaman
dilimini ifade etmiştir. Ulus-devletler, nüfusun hem bir güvenlik unsuru hem de iş gücü
ve üretkenlik kapasitesi olduğunu düşünerek, sahip olunan nüfusu her geçen zamanda
daha da nitelikli bir hele getirmeyi amaçlamışlardır” (Akın 2004: 124). Bahsedilen amaç
doğrultusunda 20. yüzyıl ‘çocuk asrı’ olarak nitelendirilmiş ve modern devletler, çocuk
meselelerinin çözümü için sosyal politikalar üretmişlerdir. Bu çerçevede, Ulus-devlet
projesi zemininde 1920 yılında kuruluşunu ilan eden Türk Devleti’nin çocuk meselesi
kapsamında Osmanlı Devleti yönetiminden devraldığı bir diğer sosyal mesele,
‘çocukların sıhhati, bakımı ve nüfusunun çoğaltılması’ meselesidir. Nitekim Birinci
Cihan Harbi’nden henüz çıkılmış ve millet fakir ve sağlıksız şartlarda yaşamını idame
ettirmeye çalışırken Kurtuluş Savaşı’na girilmiş ve halk maddi ve sosyal imkânlar
bakımından ‘yoklukla’ karşı karşıya kaldığından ‘ivedilikle çözülmesi gereken’ ana
meselelerden biri olarak değerlendirilmiştir. Cumhuriyet yöneticileri tarafından ‘ülkenin
ve vatanın beka meselesi’ olarak görülen bu ‘Çocuk meselesi, 23 Nisan dolayısıyla
yayımlanan gazete ve çocuk dergilerinde üzerinde durulan bir konu olarak tasvir
edilmektedir.
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Yeni kurulan hükûmet nazarında, çocuk sadece ailesinin değil aynı zamanda devletin ve
milletin membasıdır, vatanın köküdür ve ordunun sayısıdır; ancak çocukluğunu Osmanlı
Devleti idaresinde geçirmiş olan Cumhuriyet dönemi yetişkinleri, kendi dönemlerindeki
çocukların hayatından ve sıhhatinden sadece ebeveynlerin sorumlu olduğunu ‘hatta
ailenin bile değil Allah’ın malı’ olarak nitelendirildiklerini belirtir: “O vakte kadar çocuk
ailenin bile değil Allah’ın malıydı. Çocuğa karşı ailenin mesuliyeti yoktu. Çocuğu Allah
verir, Allah alırdı. Çocuk hastalanırsa, Allah öyle istediği için hasta olurdu” (24 Nisan
1939, Tan, s.5). Çocuk sağlığı konusunda ‘kayıtsız’ davranan aileler, çocuğun yaşamını,
‘bir tarla başağı gibi yaradılışın verimine bağlı’ olarak görmektedir:
“Bugünküler, bizim çocukluğumuzdan ne kadar başka bir ömür sürüyor. Eskiden
çocuk, bir tarla başağı gibi yaradılışın verimine bağlı idi. Doğum, ana için olduğu
kadar yavru için de bir ecel köprüsü gibi korkunçtu. Tahta beşik zavallının başını
sersem eder, sert belek gövdesini kemirirdi. Kundakta fişek gibi sımsıkı sarılan
çocuk, firavun mezarlarından çıkan mumyalardan beter bir kımıldanamayış içinde
upuzun serilirdi. Afyonla tiryaklar, muskalar, nazarlıkla maskaraya çevrilen
yavrucuk, en basit hastalıktan kurtulamazdı. Ölmeyeneler denilebilir ki ölümü
yenecek kadar kuvvetli oldukları için yaşarlar” (23 Nisan 1935, Kurun, s.3).

Çocuk bakımı konusunda geçmişe yapılan eleştirinin yanı sıra Cumhuriyet döneminde de
çocuk bakımı eleştiriye tabi tutulmuş; ‘ fennin, kitabın, vatanın ve milletin istediği’ bakım
henüz istenen seviyeye ulaşamamıştır. Aka Gündüz, tarafından Vakit Gazetesi’nde
neşredilen ‘Üç Buçuk Türlü Bakım’ başlıklı makalede çocuk bakımı ‘şatafat bakımı,
havale bakımı, Allah bakımı ve buçuk bakım’ olarak dört başlıkta tespit edilmiştir. Şatafat
bakımını feci bakım olarak nitelendiren yazar, çocuklara her türlü bakımın ve sağlık
koşullarının sağlanmasının yanı sıra onların bu lüks içerisinde şımartılarak
büyütülmesinden ötürü ‘terbiyesiz’ bir çocuk olarak nitelendirmiş ve eleştirmiştir: “Bu,
doğuşundan sağlam sevimli yavru artık şımarmıştır, densizleşmiştir, ince sesli hasta
hareketli bir terbiyesiz olmuştur. Ve tereddiye ayak atmıştır. Bu suç babanın ve ananındır.
Onları itham etmek millî bir vazifedir.” Millî çocuk yetiştirme usullerine aykırı olan diğer
yetiştirme usulü olan ‘havale bakımı’nda çocuk, çalışan aileler dolayısıyla dalı, lala, dede,
teyze gibi dost ve akrabalarca büyütülmüştür ve bu sebeple çocuk tek ve düzgün bir
terbiye sistemiyle eğitilmediğinden dolayı eleştirilir. ‘Allah bakımında’ ise ailelerin
çocukların hastalığına ve eğitimsizliğine karşı teslimiyetçi bakış açısı sebebiyle
çocukların ‘başıboş’ yetişmelerinden duyulan rahatsızlık dile getirilir. İdeal olan çocuk
yetiştirme şekli ise ‘buçuk’ olarak nitelendirilen ve toplum tarafından fazlaca bilinmeyen;
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ancak ‘fennin, kitabın, vatanın ve milletin’ istediği bakımdır’: “Fakat ne yazık ki buçuk
haldedir. Bence bize, çocuklar için pohpohlu makalelerden önce analara (analık) ve
babalara (babalık) kitabı lâzımdır. Çocuk, karı kocanın hayat oyun çağı ve süslü şefkat
nümayişlerinin aleti değildir. Çocuk, millî varlığın tükenmezliğini temin eden bir
cevheridir.”

‘Millî varlığın tükenmezliğini temin eden bir cevheri’ olarak görülen çocuğun aynı
zamanda sıhhi bakımına dair de pek çok makale yayımlanmıştır. Eski usul olarak
belirtilen ‘kundaklama’, dönemin çocuk doktorlarınca ‘en çok’ eleştirilen çocuk bakım
yöntemlerinden biri olmuştur” (24 Nisan 1929, Cumhuriyet, s.5). Çocuğun el ve
ayaklarını serbestçe oynamasına fırsat vermeyen bu yöntem sebebiyle çocuk cendereye
alınmış gibidir. Bu sebeple “yavrularınızı bunaltacak kadar çok ve üşütecek kadar az
giydirmeyiniz.” şeklinde uyarılarda bulunulur. Diğer bir eleştirilen yöntem ise çocuğun
‘apış arasına gelen yere toprak koymak göreneği’dir: “Memleketimizin birçok yerlerinde
kundak içine, çocuğun apış arasına gelen yere toprak koymak göreneği var. Faydası yok,
zararı çok olan her görenek terk olunmalıdır. Yumuşak, temiz ve bembeyaz apış bezleri
kullanacak yerde, çocuklarımızı böcekler, solucanlar gibi toprak içine yatırmak
yaradılıştan temizlikle beraber güzellik arayan Türk’e yakışmaz.” Çocuğunun temizliğine
gösterilmesi beklenen özen esasen ‘yaradılıştan temiz ve güzel olan Türk çocuğunun’
sıhhi bakımının da ‘temiz ve güzel’ olması gerektiğine vurgu yapmaktadır.
23 Nisan dolayısıyla çocuk haftası boyunca ücretsiz çocuk muayeneleri yapan doktorlar
Anadolu’da birçok şehri dolaşıp mekteplerdeki çocukların sağlık taramalarını
gerçekleştirmişlerdir. Bir diş doktorunun müşahede ettiği izlenimler, Cumhuriyet
Türkiye’sinin on dördüncü yılında olmasına rağmen sağlık alanında ilerlemenin görece
daha ağır olduğunu belirtmektedir: “Birçok mektep dolaştım, binlerce talebe muayene
ettim. Neticeden cidden korktum. Yavrularımızın diş hususunda sıhhatleri ciddi
ehemmiyet verecek ve endişe edilecek haldedir. Yoksa bünyece zaten berbat bulunan
çocuklarımızın dişlerini, bir de bakımsız bırakacak isek, pek sıhhatsiz ve pek cılız bir
nesil ortaya koymuş oluruz” (24 Nisan 1934, Milliyet s.7).
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4.3.2. Çocuk Nüfusunu Nitelik ve Nicelik Yönünden Arttırma Meselesi
4.3.2.1. Erken Cumhuriyet Döneminde Nüfus
Foucault’un da belirttiği üzere (1990: 25), insanın yani nüfusun üretkenlik kapasitesinin
arttırılmasını hedefleyen modern devletin alt yapısal iktidar kurma çabası anatomopolitika ve biyo-politika gibi yeni iktidar teknolojileriyle kopmaz bir bağ içindedir.
Modern devletin nüfusun niceliksel olarak arttırılması ve niteliksel olarak iyileştirilmesi
yönündeki girişimleri doğum ve ölüm oranlarına, doğurganlık kapasitesine, sağlığın
korunmasına, ortalama yaşam süresinin uzatılmasına, hastalıkların önlenmesine ve tedavi
edilmesine, beslenme ve diğer yaşam alışkanlıklarına müdahale edilmesi şeklinde tezahür
eder. Bu çerçeve Erken Cumhuriyet döneminin biyo-politik inşası sürecinin
oluşturulması noktasında öncelikle dönemin nüfusunun ve bu nüfusun demografik
yapısının bilinmesi gerekmektedir.
Art arda gelen iki büyük savaş neticesinde Türkiye nüfusu istenen bir şekilde artış
gösterememiştir. Özellikle erkek nüfusunun savaşlarda kayıp olarak verilmesi ve bilimsel
bilgiden yoksun çocuk büyütme teknikleri neticesinde ölüm oranı ile doğum oranı
birbirine yaklaşık bir sayı izlemiştir. “Tahminî olarak saptanan Türkiye nüfusunun
1844’te ve 1884’te ve 1927 yılında yapılan sayımda ortaya çıkan 13,5 milyon rakamına
yakın olduğu bilinmektedir. Bu rakam 1935 sayımında 16.200.694, 1940 sayımında da
17.713.000 olarak belirlenmiştir” (DİE 1973: 60). “Üstelik Türk Kurtuluş Savaşı’ndan
önce, Türkiye’den dışarıya önemli göçler olmadığı gibi, aksine, elden çıkan alanlarda
yaşayan Türklerden pek çoğu da, ülkeye gelmiştir. Olumlu sayılabilecek bu unsura
karşın, baba olabilecek erkeklerden büyük bir kısmının, yıllarca silâh altında ve
ailelerinden uzak olarak, nüfus artışına olumsuz yönde etki ettiği kuşkusuzdur” (Arı
1992: 413). Fakirliğin ve işsizliğin de negatif etkisiyle yeni kurulan devlet, nüfus
meselesiyle karşı karşıya kalmıştır. İsmet İnönü, 1935 yılı nüfus sayım sonuçları
hakkında 1927 yılından 1935’e kadar olan süreçte 2.509.748 kişilik nüfus artış oranını
başarı olarak görmüştür” (Ülkü, 1935: s.6 sf. 23).
Savaş sırasında ve sonrasında nüfusun artmasını engelleyen bir diğer etmen de verem,
tifo, difteri ve sıtma gibi ölümcül ve bulaşıcı hastalıkları ülke genelinde insanların yaygın

184

bir surette taşıması ve tedavi olanaklarının kısıtlılığıdır. Bünyeleri yetişkinlere nispetle
daha zayıf olan çocukların ölüm oranları da bu sebeple Cumhuriyetin ilk yıllarında
yüksek bir oranda seyretmiştir. Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekâleti 1927 yılında
yapılan bir araştırma bu sonuçları doğrular niteliktedir. 1 Mayıs 1926 tarihinden 1927
yılının sonuna kadar Ege ve Akdeniz illerinde sıtma ile mücadele için çeşitli birimler
kurulmuş ve bu bağlamda sağlık görevlileri tarafından durumu özetleyen sayısal veriler
çıkarılmıştır. “Buna göre, 0-1 yaş arasındaki çocukların 1309 köy bazında ve 487.146
nüfus arasında yapılan incelemesi sonucunda ortalama doğumun binde 39, genel ölüm
oranının binde 19 olduğu, bir yaşına kadar ölen çocukların ise binde 156 olduğu
saptanmıştır. Üç sene sonra aynı köylerde ikinci bir anket sonucu doğumların hemen
hemen aynı oranda kalmasına rağmen ölümlerin 1929 Ekim ve 1930 Eylül ayları arasında
binde 17.9 azaldığı ve çocuk ölümlerinin binde 141.7'ye indiği görülmüştür” (Türkiye
Cumhuriyeti Sıhhat ve İçtimaı Muavenet Vekâleti: Vekâletin 10 Yıllık Mesaisi, s. 76. ).
23 Nisan Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet aydınları, nüfus meselesini hemen her
yıl dile getirmiş, “Bütün medenî kabiliyetleri ihmal edilmiş, ihtiyaçları azaltılmış, adeta
medeniyet harici kılınmış 14 milyonluk bu memleket halkını en kısa zamanda hiç değilse
iki misline çıkarmazsak, yarının çok nüfuslu ve ileri teknikli milletleri karşısında
bekamızı tehlikeye atmış oluruz..” diyerek beka meselesi olarak gördükleri nüfus
meselesinde bir hedef ortaya koymuşlardır: “Hedefimiz ileri teknikli, tok, şen ve
kalabalık bir Türk milletidir” (Aydemir, 1932: 35). Bu çerçevede “Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün 1 Mart 1922 tarihinde yaptığı TBMM’nin üçüncü toplanma yılını açılış
konuşmasında; sağlık ve sosyal yardım politikalarına önem verildiğini asıl amacın ölüm
oranını azaltmak ve doğum oranını arttırmak olduğu bu sayede sağlıklı ve üretken bir
nüfusun oluşturulması olduğunu” (Erdal 2011: 783) ifade etmesi kamusal bir mesele
hâline gelen nüfus meselesi üzerine odaklanıldığını göstermektedir.
Dönemin bürokratlarından çocuk doktoru olan Reşit Galip, 23 Nisan dolayısıyla
Cumhuriyet Gazetesine verdiği demeçte, “Millî nüfus işi ile sımsıkı bağlanmış olan çocuk
himayesi işinin zamanımızdaki mesai kadrosu şöyle hülasa edilebilir” diyerek meselenin
çözümüne dair yapılması gerekenleri sıralamıştır:
1- Evlenmeyi teşvik, aileyi idare.
2- Gebe kadının himayesi.
3- Çocuk düşürme ile mücadele.
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Ölü doğumların sebeplerini araştırmak ve bunlarla çarpışmak.
Doğum sırasında yardım.
Doğumun ilk aylarında anaya yardım, çocuğa bakım.
Süt çocuğu bakımı.
Süt kesiminden sonraki bakım ve çocuğu himaye. (24 Nisan 1929, Cumhuriyet,
s.2)

Sıralanan öneriler, çocuk ölümlerini durdurmak, onların sağlıklı bir şekilde büyümesini
sağlamak ve diğer fakir ve yetim çocukların himayesini sağlamak üzerine yapılması
gereken çalışmalardır. Nitekim resmî olarak 1921 yılında çocuk doktoru Fuat Umay
önderliğinde kurulan Himaye-i Etfâl cemiyeti, yukarıdaki önerilerin hayata geçirilmesi
doğrultusunda kurulmuş ve ancak ilk faaliyetlerine 1917 yılında başlamıştır. Cemiyet
1918 yılında yayımladığı Umumi Rapor ve Bilançoda, kuruluş amaçlarını şu şekilde
açıklamıştır:
“Son senelerde birbirini takip eden iki büyük harbin yetim ve bikes olarak himmet-i
umumiyeye arz edildiği biçare yavruların bu ihtiyacı göze çarpıyordu. Bir kısım
şehitlerin, bir kısım yerinden yurdundan ayrılmış biçarelerin evladı, perişan, nalan,
naümit, sokaklara serilmişti. Bunların bir kısmı açlıktan bakımsızlıktan sokak ortalarına
serilmiş, bir kısmı da vicdansız insanların elinde esir edilmişti. ( HEC Umumi Rapor ve
Bilançosu 1922: 4)
Bahsedilen ihtiyaç doğrultusunda kurulan Himaye-i Etfâl Cemiyeti’nde, çocuk bakımı
hususunda dersler ve konferanslar verilmiş, kitaplar neşredilmiş, hasta çocuklar için
muayenehaneler, tedavi haneler kurulmuş ve veremli çocuklar için de sanatoryumlar tesis
edilmiştir. ( HEC Umumi Rapor ve Bilançosu 1918: 17) Evlat ihtiyacı duyan varlıklı ve
düzgün ailelere kimsesiz kalan çocuklar verilmiştir. Süthaneler kurulmuş ve çocuk
müzeleri açılmıştır. Bu müzelerde ‘sıhhat- i Etfâle’ ait fotoğraflar ve ‘levazım- ı fenniye’
de teşhir edilmiştir. Cemiyet sadece Müslüman - Türk çocuklarının değil; Hristiyan ve
Musevi çocuk ayırt etmeksizin himayeye muhtaç tüm çocukların yardımcısı olmuştur.
1917 yılında henüz resmî olarak kurulmamasına rağmen ‘küçük çaplı bir kurum’ olan
cemiyette “ilk üç ay zarfında elli biçare çocuk toplanmıştır. Bu elli çocuktan kırk beşi
Müslim, dördü Hristiyan ve bir Musevi; on biri kız kalanı erkektir” ( HEC Umumi Rapor
ve Bilançosu 1918: 12).
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“30 Haziran 1921 tarihinde Ankara’da resmî olarak kurulan Himaye-i Etfâl Cemiyeti’nin
ilk çalışması, Batı Cephesinden gönderilen 1500 çocuğun, Ankara’da evlere
yerleştirilerek misafir edilmesi ve sonrasında açılan bir çocuk misafirhanesinde
korunmaya alınmasıyla başlamıştır” (Umay 1946: 6). 1923 yılında toplumun temel
ihtiyacı olan gıda yardımına ağırlık verilmiş, 1924 yılında ise parasız süt dağıtımı işine
girilmiştir. 1925 yılından itibaren yiyecek yardımına ek olarak, doğum yardımı, okul
malzemeleri dağıtımı, 1927 yılından itibaren çocuk banyoları ve çocuk bahçeleri
açılmasına önem verilmiştir. Aynı zamanda 1927 yılı, cemiyetin kuruluş amacının
değiştiği bir yıl olmuştur. 1923 yılında öksüz ve yetim çocukların bakımına önem veren
Cemiyet, 1927 yılında bu çocuklar dışında işçi kadınlarının çocuklarını mesai saatlerinde
bırakabilecekleri 'gündüz bakım evleri' tesis etmiştir. (GTÇ, Kani 1927: 24) Cemiyet’in
polikliniklerinde yılda 15.000 çocuk muayene edilmiş, hastalıkları varsa teşhis edilerek
tedavileri sağlanmıştır. Tedavi hizmetleri fazla yaygın olmamasına rağmen, Cemiyet’in
koruyucu tedavi hizmetleri oldukça yaygındır. Cemiyet’in ülke genelinde yaptığı
poliklinik hizmetleri yanında gönüllü veya ücretli özel doktorlar vasıtasıyla sağlık
hizmetlerini de yürütmekteydi. Özellikle haftanın belli gün ve saatlerini fakir çocuklara
ayıran ve Cemiyet adına çalışan bu doktorlar, kendi muayenehanelerinde her türlü sağlık
muayenesi

gerçekleştirmekte,

ilaçlar

ise

ücretsiz

olarak

cemiyet

tarafından

karşılanmaktaydı (Baytal 2009: 130).
Cemiyetin faaliyetlerini, 23 Nisan dolayısıyla her yıl rapor hâlinde sunan Fuat Bey
(soyadı kanunu ile kendisine ‘çocukların koruyucu ruhu’ anlamına gelen ‘Umay’ soyadı
verilmiştir) aynı zamanda gazetelere ve dergilere de cemiyetin faaliyetleri hakkında
bilgiler vermiştir. Cemiyetin amacını ‘Cumhuriyete layık bir nesil yetiştirebilmek’ olarak
açıklayan Fuat Bey, (GTÇ 1927: 6: 118), Amerika ve Avrupa’ya gitmiş; onların çocuk
yetiştirme usullerini bizzat müşahede ederek tetkik etmiştir. ‘Medeni ülkelerin’
çocukların

sıhhatli

yetişmeleri

için

verdiği

mücadelelerin

aynısını

Türkiye’

Cumhuriyeti’nde uygulamak üzere birçok proje üretmiştir. Bunlardan bir tanesi de
kurmak istediği ‘oyun mahalleleridir. 1927 yılında Gürbüz Türk Çocuğu Dergisi’ne
verdiği bir röportajda: “Cumhuriyete layık bir nesil yetiştirebilmek için nazarı dikkate
alacağımız husustan biri de çocuk parklarıdır. Milyonlarca mikrobun olduğu sokaklardan
kurtarıp sıhhi güzel yerlerde oyun ile meşgul olmalarını temin edeceğiz çocuk oyun
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mahalleri kuracağız” (GTÇ 1927: 6: 118) diyerek, sokaklarda ‘sefil ve perişan’ halde
bulunan çocuklar için sıhhi bir ‘kurtuluş projesi’ ortaya koymuştur.
Dönemin gazete ve dergilerinde ‘kimsesizler yuvası’ olarak adlandırılan Himaye-i Etfâl
Cemiyeti’nin misafirhaneleri, sokakta yaşayan fakir çocukların da ‘kurtuluş kapısı’
olarak görülmektedir. Gürbüz Türk Çocuğu Dergisi’nde 1926 yılında yayımlanan bir
‘anı’da, şehit çocuğu olan ve annesini sekiz yaşında kaybeden Selim adlı bir çocuğun
Himaye-i Etfâl’in ‘fedakâr yuvasına’ gelişi anlatılır. İki gün boyunca karlı bir havada
sokakta kalan ve yanından geçen kimsenin onu fark etmediği bir günde Selim, evlerin
sarı ışıklarına dalar ve aklına mazide yaşadığı ailesi gelir. Şehit olan babasının
memleketini kurtarmak için verdiği mücadeleyi ‘gururla’ anımsayan çocuk, o anda
babasının acısını unutur ve ‘memleket sevgisinin’ kıymetini düşünmeye başlar:

-

“Memleket... Bu kelime, Selim’e, babasından fazla tesir ediyordu. Henüz
güzelliğinin kıymetini layığı ile bilemediği bu meçhul sevgili için onun da mini mini
ruhu titriyordu. Memleket.. Bu kelimenin içindeki güzellikleri kıymetli bir asker
evladı daha çabuk ve daha kolay hissedebilir. Memleket... Bunun konuşulduğu yerde
her muhabbet eriyor, her zevk sönüyor; bu büyük düşüncenin önünde bütün emeller
muhabbetler mevkilerini terk ediyordu. Senelerce beklediler bu meçhul sevgiliyi
kurtarmaya giden baba Bir daha dönmedi. Onun Sakarya kenarlarında Türk
bayrağını dikerken hayattan uzaklaştığını Selim’e söylediler. Küçük bir evde mini
mini bir odada annesi ile geçen hayatı da fena değildi yine yatacak bir şilte içecek
bir çorba bulunuyordu fakat bir gün bu zavallı anne öksürmeye başladı. İkiledi, sesi
çıkmıyordu. Gün geçtikçe kuvvetten kesilen eriyen bu zavallı kadın aylarca yataktan
çıkamadı. Eşyalar satıldı. Doktorlar geldi ilaçlar yapılıyordu. Fakat bu biçare anne
hastalıktan kurtulamıyordu. Selim 8 yaşında iken annesi ölümün kucağına atıldı. Boş
bir sandık küçük bir şilte ile kimsesiz kalan bu yavru artık açlık ve yoksullukla
çarpışıyordu. Onun imdadına yetişen tek bir nokta vardı: dilencilik. O her sabah
neşeli tebessümler dağıtarak mektepleri koşan yavrulara gıpta ile bakıyor da daha
doğrusu kıskanıyordu Onun bütün emirleri bir gün babası gibi zabiti olmak değil
miydi? Dilencilik ne kadar güçtü. Uzattığı el çoğu zaman boş dönüyordu. İnsanların
kalbine merhamet hislerini aşılamak ne kadar müşküldü. Kuru bir ekmek alabildiği
gün Selim kendisini dünyanın en bahtiyar ve mesut insanı sanıyordu. Bunları
düşünerek ilerleyen Selim, daha fazla yürümeyeceğini anladı, büyük bir evin önüne
yıkıldı kaldı. Gözlerini açtığı zaman kendisine güzel bir karyolanın içerisinde buldu.
Yanı başında duran bir kadın ona süt veriyordu okşuyordu. Selim'in gözleri bu
kadının gözlerine takıldı. Zavallı yavrucak, babası annesi öldükten sonra ilk defa ılık
ve mesut bir nazarla karşılaştı; kendi kendine düşünüyordu... Demek ki bana bir anne
gibi bakacak benimle meşgul olacak merhametli insanlar da var diyordu. Selim
neşelendi senelerden beri simasını süsleyen tebessümler dudaklarından kondu.
Başucunda duran kadın onu okşuyor ve soruyordu:
Ne istersin güzel yavrum?
Neredeyim?
Burası Himaye-i Etfâl yavrum… Senin gibi kimsesizlerin yuvası.
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Pek erken olarak hayatın zulmüne uğrayan bu biçarenin gözleri parıldadı. Selim 10
yaşında vardı aklı eriyordu. O, hayatı için çalışabilecek bir kuvveti kendisinde
bulmuştu. Çünkü o kendisine hakiki bir anne o muhabbetle bakan insanlara tesadüf
etmiş kendisini büyütecek, küçükten beri derin bir muhabbetle bağlı bulunduğu
memleketine babası gibi fedakâr bir zabit olarak hediye edecek bir yuvaya
kavuşmuştu” (GTÇ 1926: 2: 11)

Cemiyetin kuruluş amaçlarının başında gelen ‘şehit çocuklarının himayesi’ meselesi129,
millî bir görev olarak görülmüştür. ‘Cumhuriyete yadigâr’ olarak ifade edilen bu
çocuklara, ‘millî bilinç’ oluşturmak için harcanacak olan ‘emek’, diğer fakir ve yetim
çocuklara nispetle ‘daha kolaydır’. Çocuk şiirlerinde, hikâyelerinde ve anılarında, ekseriyetle cinsiyeti erkek olan- şehit çocuklarının, babaları gibi ‘zabit olmak arzusu’ ve
onlar gibi ‘şehit olma isteği’, çocukların millî kimlik inşası bağlamında ‘vatansever’
kimlik düsturunu vurgulayan temaların başında gelmektedir.
Himaye-i Etfâl Cemiyeti, çocukların sağlıklı doğmaları ve yetiştirilmeleri hususunda
ailelerin eğitimine yönelik çalışmalar da yapmıştır. Özellikle kadınların çocuk bakımı
hususundaki eksikliklerini fark eden cemiyet, dönemin gazete ve dergileri aracılığıyla
özellikle 23 Nisan Çocuk Haftası boyunca yazı
dizileri hazırlamış, çocuklara anne sütü vermenin
öneminden, haftada kaç kere banyo ettirileceğine;
çocuğa konuşmayı nasıl öğretileceğinden, nasıl
yürütüleceğine, hastalandığında nasıl tedavi
edileceğine, nasıl giydirileceğine ve onlarla nasıl
konuşulacağına kadar çocukların bedeni, sıhhi ve
terbiyevî konularındaki eğitimsel bilgileri anne
okurlarına sunmuşlardır: “Çocuk demek her
Şekil 47 23 Nisan 1937 Son Posta, sf.8

şeyden evvel anne demektir130. Çocuğu doğuran,

129

Cemiyetin kuruluş amaçları altmış sekiz maddede toplanmış ve ikinci maddede : “ Cemiyet evvela şehit
çocuklarıyla, saniyen harp malullerinin ve harp felaketzedelerinin çocuklarıyla iştigal eder.” denilerek
cemiyetin başlıca amaçlarından biri ortaya konmuş, şehit çocuklarına verilen öncelik belirtilmiştir” (Ankara
Himaye-i Etfâl Cemiyeti Nizamname-i Esasisi, 30 Haziran 1921, s.3-4).
130

Ulus devlet inşası bağlamında çocuk ve anne ilişkisinin modern öğretilere dayanan eğitim ve öğretim
yöntemleriyle kurulması, ‘ülkenin geleceği’ olacak çocukların ‘sağlıklı ve millî terbiye’ ile yetişmesi
çerçevesinde, dikkate değer bir husustur. Çocukları ‘yarını’ olarak gören Cumhuriyet aydınları, çocuğun
‘modern, millî ve sağlıklı’ bir birey olarak yetişmesinde; annenin ‘yarının yaratıcısı’ olma görevini
vurgular: “Bilmem hangi devlet ricalinden birine isnat olunan meşhur bir fıkra vardır. Bu zat: “Ben, dermiş,
memleketi idare ediyorum Fakat beni de idare eden zevcemdir. Hâlbuki onu da küçük oğlu idare eder. Şu
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onu dünyaya gelir gelmez ilk sinesine bastıran, ona ilk gıdasını verdiği gibi ilk terbiyesini
de veren hep annedir. Onun içindir ki dünyanın her yerinde iyi çocuk yetiştirmek isteyen
milletler, her şeyden evvel çocuk annesine yardım esasını kabul etmişlerdir. “çocuğun ilk
mektebi annesinin kucağıdır” sözü ne kadar doğru ise, “beşiği sallayan el cihana
hâkimdir” sözü de o kadar beliğ ve o kadar hakimane bir sözdür.” (23 Nisan 1937 sf. 8
Son Posta) Devlet iktidarı tarafından rasyonelize edilmek istenen kadının “annelik
vazifesi”, ulus-devletin hâkim siyasal birim olma süreci ile birlikte, -elbette coğrafyaya
göre değişim gösteren kültürel öğelere ilaveten- milliyetçi değerlerin aktarımı
mekanizmalarına dâhil edilmek istenmiştir. (Öztan 2013: 6) Kadının milliyetçilik
teorilerindeki yeri, özcülük tartışmasının her an alevlenmeye hazır olduğu bir mecradır
(Yuval-Davis, 2011). Milliyetçi söylemde kadın, maternal yüceliğin aktüel faillik
öznesidir. Kadın, sağlıklı ve dinç nesillerin yaratıcısı ve ailenin sorumluluk sahibi
taşıyıcısını ifade eder (Mohanty, 1991).
Bu çerçevede çocuk doğurmayan, kadın ‘Annelik vazifesini’ yapmamış sayılmış ve
toplum nazarında ‘saygıya layık’ görülmemiştir:
Yaradılıştan kısırlığı veya gebeliğine mani hastalığı olmadığı halde çocuk
edinmekten kaçınan kadın saygıya layık değildir. Vatanın şenlenmesini,
yükselmesini ve kuvvetlenmesini isteyen Türk kızları ve delikanlıları, düğün
günlerinde birbirlerine en az dört evlat yetiştirmek yemini versinler. Dört yavrudan
biri ananın, biri babanın yerini tutacak, üçüncüsü muharebelerde can vermiş
yüzbinlerce vatan evladının bıraktığı boşluğu dolduracak, dördüncüsü Türk
milletinin sayısını artıracaktır. Elbiselerinin süsü ve ipeği, elmaslarının parıltısı ile
öğünen kadınlara yazıklar olsun! Türk kadını için en güzel süs ve en parlak elmas
yavrusudur. Türk anası, ancak çocuklarının sayısı, gürbüzlüğü, terbiyesi ve onları
ölüme kaptırmadan büyütebilmiş olması ile öğünmelidir. (25 Nisan 1929,
Cumhuriyet, sf. 5)

Modern devlet, modern aile131 aracılığıyla, ailenin kurulması, sürekliliğini sağlaması, ev
kadınlığının üretilmesi ve makbul kadın-erkek ilişkilerinin düzenlenmesi, çocuk
yetiştirme tekniklerinin modernleştirilmesi, eğitim ve cinselliğin de düzenlenmesi gibi
halde memleketi idare eden çocuktur. Aileler, bu fıkranın hakikatine açık bir misal teşkil eder: Her baba ve
her ana, bir parça, yavrusunun elinde oyuncak gibidir. Çocuğun büyük kuvveti bizde ancak sayılı
senelerden beri bilinmeye başladı. Kadının kuvvetli mevkii gibi. Yakın zamanlara kadar yalnız erkeğin yeri
her şeyin fevkınde idi. Çocuk ve kadın, bütün ifadesi ile ortaya çıktığından beridir ki o, birden bire, üçüncü
dereceye indi. Çocuk, yarındır; onu yaratanlar da kadınlardır. O halde, yaşasın yarın! Yaşasın analar!” (24
Nisan 1929, Hâkimiyet-i Millîye, sf.1).
131
"İnsanlık tarihi, sadece iki hükûmet sistemi, örgütlü ve iyi tanımlanmış̧ iki toplum sistemi geliştirmiştir.
Bunlardan ilki ve en eskisi soylar, boylar ve kabileler üzerine kurulu toplumsal bir örgütlenme olmuştur;
ikinci ve daha yenisi ise toprak ve mülkiyet üzerine kurulu siyasi bir örgütlenme olmuştur. Eski Yunan'da,
Roma'da devlete çıkış noktası oluşturan soy bağlarının izi bulunmaktadır. Her şey aile ile başlamaktadır”
(Abeles 1995: 17-18).
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kültürel pratiklerle, yeni aile modelini oluşturmaya girişmiştir” (Sancar 2013: 209).
Modern devletin ancak modern aile132 sistemiyle gelişeceğini düşünen Cumhuriyet
idarecileri, ‘çocuk meselesi’nin çözümünü de ‘sağlıklı’ kurulan evliliklere ve bu
evliliklerden doğan çocukların sayısal ve niteliksel olarak ‘çokluğuna’ endekslemişlerdir.
Devlet yöneticileri bu çerçevede birtakım önlemler ve yardımlar konusunda meclise
başvurmuş, yasa çıkarttırmış ve ülkenin ‘nüfus siyasetini’ oluşturmaya yönelik hamleler
yapmışlardır. Bu neviden çıkarılan kanunlardan biri, çocukların eğitiminde aileye destek
olma hususundadır: “18 Mart 1926 tarih ve 788 sayılı Memurin Kanununun 88. Maddesi
ile belli sürelerle görev yapmış olan memurların çocuklarından ilkine yarı, diğer çocuklar
ise ücretin üçte biri alınarak yatılı okullara kabul edilmiştir. On yıl hizmet etmiş bir
memurun ise bir çocuğunun parasız, diğer çocuklarının yarı ücretle yatılı okullara kabul
edileceği kararlaştırılarak memurların çocuk sahibi olmaları teşvik edilmiştir.” (Semiz
2010: 432). Ayrıca altı veya altıdan fazla çocuklu ailelere de isterlerse para ödülü
istemezlerse madalya verilmesi hususunda da karar alınmıştır. Aile kurabilecek durumu
olup bekâr yaşayanlardan ise vergi alınması için kanun teklifi133 hazırlanmış, gazetelerde
bu teklifin yasalaşmasına dair anketler yapılmış ve görüşler bildirilmiştir. Yirmi beş
yaşını doldurmuş olmasına rağmen evlenmeyen yahut belirtilen yaşı geçtikten sonra
evliliği biten ve bir daha evlenmeyen erkeklerden vergi alınması hususunda 25 Eylül 1920
tarihinde yasa teklifi134 verilmiştir; ancak bu konu yasalaşmamıştır. Burada dikkat çeken
husus ‘millî görev’ addedilen aile kurma meselesinin ciddiye alınmadığı takdirde cezaya
tabi tutulacağıdır. “Nüfusu arttırmak için başvurulan yöntemlerden bir diğeri Balkan
Savaşı ve I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı vatandaşı olan fakat Millî Mücadele
sonrasında sınır dışında kalan Türklerin, Türkiye Cumhuriyeti’ne getirilmesi için atılan
adımlardır. “CHP 4. Büyük Kurultayında dönemin İç̧ İşleri Bakanı Şükrü Kaya konu ile

“Modernizemin oluşumunda önemli bir işleve sahip olan modern ailenin, tarihsel oluşumu ile ilgili
anlatının merkezinde çocukluk tasarımı bulunmaktadır. Bu nedenle çocukluk fikri modern aile ile beraber
gelişmiş̧ bir icat” olarak da kabul edilmiştir” (Aytaç 2007: 199).
133
Yirmi beş̧ yaşını ikmal edip ve henüz teehhül etmemiş olan veyahut her ne suretle olursa olsun
zevcesinden müfarakat ederek bekâr kalan erkeklerden vergi ahzi lüzumuna dair Canik Mebusu Hamdi
Beyin, Heyeti Umumiyeden muhavvel 23 Eylül 1336 tarihli teklifi kanunisi Encümenimizce tetkik olundu.
Teksiri nüfusa yegâne çare gayri müteehhillerin şu suretle teehhüle sevk ve icbarlarıyla beraber izdivaç emr
ü ehemmi meşruunu bir takım gayrimeşru takyidatla duçarı tağyir eden ve her tarafta muhitin âdatına göre
ihtiyarına mecburiyet hâsıl olan masarifi zaideden fukarayı halkı azade bırakacak ahkâm ve usulü katiye
vazı lâzım ve lâbut olmakla encümenimizce şayanı kabul görülen iş bu teklif ile beraber bu cihetin de piş i
nazara alınmak üzere bir kere de Dâhiliye Encümenine lüzumu tevdii tezekkür kılındı.
134
1. Dönem Zabıt Ceridesi: C.4 - S. 323
132
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ilgili şu açıklamayı yapmıştı: ‘Nüfusu arttırma konusundaki bir diğer kaynağımız
göçmenlerdir. Memleket haricinde son zamanlarda bırakılan Türk unsurları gerek
anavatana iltihak etmek ve gerek bu memleketin sınırları içinde bir meslek tutarak
yaşamak için memleketimize gelmek arzusunu göstermektedirler. Bunların miktarı toplu
olarak 1 milyon 200 bin kadardır” (Semiz 2010: 437). Nüfusu artırmaya yönelik bu
hamlelerin neticesinde 28 Ekim 1927’de ilk nüfus sayımı yapılmıştır. Nüfus sayımı
yapılacağı hafta çıkan Gürbüz Türk Çocuğu Dergisi’nde, çocukları nüfusa
kaydettirmenin öneminden bahsedilmiş, nüfus sayımı yapılacağı gün dahi doğan
çocukların nüfusa kaydettirilmeli istenmiştir135. Aynı dergide, ‘millî, vatani ve ailevi bir
vazife’ olarak görülen kayıt meselesine dair “Bekle Nüfus Memuru” başlıklı bir şiir
yayımlanmıştır. Şiirde çocuk; kendisini, halasını, teyzesini, kuzenlerini, dadısını,
aşçılarını ve dolayısıyla etrafında yaşayan herkesi nüfusa yazması için nüfus
memurundan ricada bulunur. Adını ‘Türk’ olarak yazmasını isteyen çocuk henüz beş
yaşındadır:
Boyum kısa yaşım az, yaramaz mı yaramaz.
Kuzum memur efendi, beni de nüfusa yaz.
Mini mini bir Türküm, saçların büklüm büklüm.
Deme memur Efendi, yazamam küçüğüm.
Adım Türk’tür yaşım 5, beni de yaz a kardeş.
Bir gün gelir olurum, ben de büyüklere eş.
Bilelim sayımızı, alalım payımızı.
Kuzum ne memur efendi, unutma dayımızı.
Bir sevgili halam var, ihtiyar mı ihtiyar.
Kuzum memur efendi, yaz da olsun bahtiyar.
Teyzeminkiler bizde, haspacıklar ikiz de.
Onlar da bulunsun, nüfus defterimize
Bu da dadımızın kızı, yaz sevindir arsızı.
Ben söyleyeyim adını, sen yaz aşçı kadını.
Yazılmazsa kaçırır, ağzımızın tadını.

Nicelik bakımından çok olması ve nüfusa ‘muhakkak’ yazılması beklenen çocukların;
‘ırk’ bakımından ‘dünyanın en iyi, en güçlü, en akıllı ve en yetkili yarışları arasında

“Filhakika yavrularımız ailelerin, yurdun en büyük serveti ve ziyneti, milletin yarınki kuvveti ve
memleketin yarınki hayatının ümididir. Bunun için en küçük çocuklarımızı 8 teşrinievvel günü şafağın ilk
ışıklarıyla hayatı göz açan yavrularımızı bile nüfusa kaydettirmek vatani millî ve ailevi bir vazife teşkil
eder” (GTÇ, 1927 Eylül, s.13, sf. 312).
135
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seçkin bir yere’ sahip olduğu belirtilmektedir. Bu sebeple çocukları, ‘biyoloji bilgisi’ ile
donanımlı yetiştirmek ve bu bilgileri hayatlarına tatbik etmelerini beklemek, ‘ulusal
görev’ olarak ifade edilmiştir.136Dönemin çocuk ve kadın doğum doktoru olan, ilmi
tekniklerle doğum metodunu Türk tıbbına tanıtan ve çocuk bakımı konusunda kitaplar
neşreden aynı zamanda milletvekilliği görevlerinde bulunan Besim Ömer Akalın,
çocukların sağlıklı doğması ve gelecek nesillerin hastalıklardan ari olmaları için birçok
öneride bulunmuştur. Akalın, akraba evliliklerinin yasaklanmasını, evlenirken en az üç
nesil geriye ait hastalık raporunun elde olmasını, evlenmeden önce kadın ve erkeğin
muayene edilmesini önermiştir. Her ülkede askere alınmadan önce insanların ‘hasta sakat
kör, budala olup olmadığına bakıldığını bu bağlamda, “Tüfek atmaya, koğuşları
süpürmeye hatta hayvanlara bakmaya layık görülmeyen bu sakatların, aptalların
evlenmelerine müsaade edilmektedir. Ne tuhaf şey!” diyerek konunun dikkatle devlet
tarafından ele alınması gerektiğini savunmuştur. Çocuk sayısının artırılması için
evliliklerin teşvik edilmesini öneren Akalın, Almanya’dan örnekler vererek kadınlara
ihtarname gönderildiğini, “İşinizi bırakın, vazifeniz evdedir. Elinize tencere ve süpürge
alın, beşik sallamasını öğrenin, hiç vakit geçirmeksizin evlenin” denildiğini, erkeklere
ise, “sıhhatiniz yerinde ise evlenmeniz lazımdır. Temiz Alman ırkından eş bulmalısınız,
çocuklarınıza ana olacak iyi bir eş seçin ve tabiatın verdiği kadar çocuk babası olmaya
gayret edin” dendiğini söylemiştir” (Akalın 1939: 30-32). Hastalıklı insanların
evlenmelerine engel olmaları ve kısırlaştırılmaları gerektiğini düşünmüştür. “Çünkü
kimsenin, beşer ırkında biçimsizliği, hastalığı sürdürmeye salahiyeti yoktur. Bunlara
karşı en son fikir ve çare böylelerini zürriyetten kesmektir.” (Akalın 1939: 37) diyerek,
Cumhuriyet neslinin ‘sağlıklı ve çok nüfuslu’ olması için ‘öjenist’ söylemlerden
kaçınmamıştır. “Bu dönemde, çocuk düşürmeyi kolaylaştıran veya çocuk yapmayı
engelleyen araç ve gereçlerin ithâlinin yasaklanması, çocuk düşürme ve düşürtme
olaylarının suç sayılması, gebeliği önleyici bilgilerin yayınlanmasını men etmek gibi,
Türk Ceza Kanunu’nda önemli yasal düzenlemelere de gidilmiştir” (Yentürk 2004: 2).
136

Sahip olduğumuz için gurur duyduğumuz Türk ırkı, dünyanın en iyi, en güçlü, en akıllı ve en yetkili
yarışları arasında seçkin bir yere sahiptir. Görevimiz Türk ırkının vazgeçilmez niteliklerini ve erdemlerini
korumak ve bu yarışa üye olmayı hak ettiğimizi doğrulamaktır. Bu nedenle, birincil ulusal görevlerimizden
birisi, kendimizi kötü sağlık tehlikelerinden koruyarak ve biyoloji bilgisini hayatımıza uygulayarak, fiziksel
ve ruhsal bakımdan önde gelen yaşam ilkelerine uymaktır. Türkiye'nin geleceği, bugünün gençliğinin
gelecekte oluşacak ailelerde yüksek değerli Türk yavrularının yetiştirilmesine bağlı olacaktır. (Biyoloji ve
Ben İnsan Hayatı II, 1934: 321)
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Genel bir değerlendirme yapıldığında, dönemin siyasetçileri olan ve aynı zamanda çocuk
ve kadın doğumu üzerine uzmanlıklarını modern tekniklerin öğretildiği Avrupa’daki
ülkelerde yapan doktorlar, medeni ülkelerdeki doğum ve çocuk büyütme tekniklerini,
halka gazete ve dergiler aracılığıyla anlatmış, henüz kurulmuş ulus devletin nüfus
planlamasında nitelikli ve sağlıklı bireylerin yetişmesini ‘millî dava’ olarak görmüş bu
hususta yapılacak tüm faaliyetleri de ‘ulusal görev’ dâhilinde savunmuşlardır. ‘Evlilik’
konusunu ‘millî beka’ olarak vurgulayan Cumhuriyet yöneticileri, ‘bekârlık vergisi,
çocuk çocuklu ailelere ödül ve madalya, çok çocuklu ailelere eğitim desteği’ gibi ödül ve
ceza kurumlarını işleterek oluşturulmak istenen ulus devletin ‘küçük örneği’ olan
ailenin137 kurulması için mesai harcamışlardır. Aile, çocukların ilk eğitildiği ve
terbiyesini aldığı yer olarak görüldüğünden öncelikle annelerin eğitimi konusunda
yapılan çeşitli yayınlarla kadınların modern eğitim tekniklerini öğrenmeleri sağlanmış,
‘modern ulus devletin temelleri, modern ailenin kurulmasıyla atılacaktır’ tezi
doğrultusunda annelerin ve çocukların modernizasyonu ile devletin modernizasyonu
projesi eş zamanlı olarak yürütülmek istenmiştir. “Ulus devletlerin hâkim siyasal form
olmasıyla beraber çocuk bakımının “rasyonelleştirilmesi” sürecine bir de “millîleştirme”
çabası eklemlenmiştir. Bahsi geçen çabanın içinde -eş seçimi dâhil- doğum öncesine dair
“tıbbileştirilmiş” tavsiyelere kadar uzanan geniş bir literatür mevcuttur. Doğumun
başarıyla gerçekleşmesiyle de artık “yeni bir başlangıç” müjdelenebilir fakat asıl kutlama,
doğan çocukların “sağlıklı” kılınmasıyla hak edilebilir” (Öztan 2013: 128).

137

Toplumu ailenin uzantısı olarak değerlendirme düşüncesi gerçekten de çok yeni değildir. 1680'de
Şövalye Filmer’in yayımladığı mutlak monarşiyi öven bir eserde, Patriarchat or the Natural Power of
Kings'de [Patriarkhk ya da Kralların Doğal İktidarı] işlendiği görülmektedir. Filmer’in kraliyet iktidarının
ataerkil iktidardan türediğini öne süren kuramı, Bossuet tarafından Politique tirée des propres paroles de
l'Ecriture sainte [Kutsal Kitap'ın Kendi Lafzından Gelen SiyasetJ (1709) adlı eserinde ve Ramsay
tarafından Essai philosophique sur le gouvernement civil'de [Sivil Yönetim Üzerine Felsefece Deneme]
(1719) yeniden ele alınacaktır. Bu yazarlara göre, insanlar özgür ve eşit doğmazlar; onları dünyaya
getirenlere bağımlı olarak doğarlar. Ramsey, "her aile babası, şu halde, her türlü sözleşmeden önce
çocuklarını yönetme hakkına sahiptir" diye yazmaktadır. Siyasi yetke, doğal bir yetkedir” (Abeles 1995:
25).
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5. BÖLÜM: MİLLÎ KİMLİĞİN OLUŞTURULMASINDA TÜRK
OCAKLARI VE HALK EVLERİNİN İŞLEVLERİ
5.1. Türk Ocaklarının
Faaliyetleri

Millî

Çocuk

Oluşturma

Noktasındaki

Turner’ın (1967: 93) da belirttiği gibi bir arada yaşamak bireye; gerek atalara, gerek birlik
üyelerine, gerekse gelecek kuşaklara ilişkin bir takım görevler yükler. Birey bu görevleri
yerine getirirken sahip olduğu duygular, kendisini denetler ve teşvik eder. Ritüeller,
toplumsal dayanışmanın güç aldığı bu duyguları artırır, yineler ve sağlamlaştırır.” Ritüel
hâline gelen 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlamaları, sivil toplum örgütleri vasıtasıyla hem
daha geniş kitlelere ulaşabilmeleri hem de daha kurumsal olarak düzenlemeleri sebebiyle
‘etkili’ bir mekanizma olarak görülmüştür. Bu bağlamda bahse konu olan ‘Türk Ocakları’
bayram ritüellerinin ülke çapında kurumsal olarak düzenlenmesinde araçsallaştırılmış bir
sivil toplum örgütü olarak ifade edilmelidir. 1908 yılında kurumsallaşma çabalarına giren
Türk Ocağı, Cumhuriyet ideologlarının ‘yetiştiği’ bir ‘Türkçülük mefkûresi merkezi’
olarak değerlendirilmelidir; lakin Yıldız’ın (2016: 10) da belirttiği gibi “Türkçülüğün
kültürel bir akım olmaktan çıkıp modern anlamda siyasal bir akım olarak düşünülmeye
başlanmasının sembolik yılı 1904 olarak telaffuz edilmiştir; çünkü Yusuf Akçura’nın Üç
tarz-ı Siyaset’i bu yılda yayımlanarak, Türkçülük siyasal bir proje olarak sunulmuştur.
İsmet İnönü, Hamdullah Suphi gibi devrin önde gelen asker ve bürokratlarının yetiştiği
Türkçülüğün ‘kaynak merkezi’, Mustafa Kemal’in önderliğinde başlayan millî harekete
katılmış, bir sivil toplum örgütü olarak mitingler ve halka açık konferanslarla millî bir
Türk Devleti’nin kurulmasına destek olmuşlardır:
“Anadolu'da Mustafa Kemâl Paşa’nın başkanlığı altında başlayan Türk millî
hareketi, millî bir Türk devleti kurulmasını hedef alıyordu. Türk Ocakları, gayet tabiî
ve mantıkî olarak, bu harekete ve iştirak ettiler. İstanbul'da yapılan millî mitinglere
öncü oldular; Batı Anadolu'daki müdâfaa teşkilatlarıyla münasebetlerde bulundular
ve millî hareketin başı Mustafa Kemâl Paşa'ya bağlılık ve itâatlerini arz ettiler.
Ankara'da, millî Türk devleti, “Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti” nâmıyla
kurulduğu sıralarda, Türk Ocağı’nın merkezi de Ankara'ya yerleşti. Ve bundan sonra
Türk Ocağı’nın maddi gelişmesi daha sarih adımlarla ilerledi; zirâ yeni Türkiye
devleti, Türk milliyeti prensiplerini kabul ediyordu; bu devleti kuran Gazi Mustafa
Kemâl, milliyet esaslarına verdiği kıymeti daima ifade etmiştir” (Akçura, 1981:
209).
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Millet ve milliyet esaslarının aktarımı, Ocakların temel faaliyeti olarak görülmüşse de
Üstel’in de (2017: 92) belirttiği gibi, konferanslar aracılığıyla halka eğitim hizmeti
götüren Türk Ocağı, kimilerine göre bir tür “Darülfünun” işlevi de görmekte, özellikle
konferans sonrası dinleyicilere açık tartışmalarla, savaş yıllarında düşün hayatının
sürmesine katkıda bulunmuştur. Tan Gazetesi ise, I. Dünya Savaşı sırasında cephede
savaşan Türk askerlerinin, Türk Ocağı’nın kendilerine aşıladığı milliyetçilik duygusu ile
kahramanca savaştıklarını belirtmektedir. Genel bir ifadeyle, Türk Ocakları, ‘Türklüğü’
alakadar eden her mesele ile meşgul olmuş138; sadece yetişkinlere ‘millet ve milliyet’
kavramlarının öğretilmesiyle kalmamış; çocukların millî kimliğine de bu kavramların
kodlanması üzerine çeşitli faaliyetlerde bulunmuştur. Bu faaliyetlerden ilki, çocukların
23 Nisan Çocuk Bayramı münasebetiyle bir hafta boyunca kutladıkları çocuk haftası
süresince idareyi çocuklara bırakmasıdır139. Ocak reisi, Fırka müfettişi, polis müdürü,
Hilal-i Ahmer reisi, Kâtip-i umumi, balo
komitesi reisi, hanımlar komitesi reisi ve çocuk
vali,

Ocağa

gelen

çocuklar

arasından

seçilmekte ve bir hafta süresince bu makamlar
çocuklara tahsis edilerek, çocukların erken
çocukluk dönemlerinde, ‘devlet makamlarında
iş görerek görev ve sorumluluk bilinci’
Şekil 48 20 Nisan 1929 Cumhuriyet, sf.1

oluşturulmak istenmiş hem de çocukların bu

neviden devlet makamlarının ‘gelecekteki sahipleri olacakları ve bu sorumluluk ile
derslerine çalışmaları gerektiği’ öğretisi zihinlerine ‘aşılanmak’ istenmiştir. Bu çerçevede
1929 yılında kutlanan Çocuk Bayramı dolayısıyla Vakit Gazetesi’nde verilen bir haberde

“Her Ocak kâin olduğu merkezde Türklüğü alâkadar eden bütün meselelerle meşguldür. Bunlar arasında
bir kısmı doğrudan doğruya harsımıza dâhildir. Lehçe tatbikatı, şarkıların ve notalarının, masalların,
atasözlerinin, mahallî tabirlerin cem'i, millî raksların tespiti, yetişmiş Türk büyüklerinin tercüme-i
halleriyle beraber meydana çıkarılması, tarihî abidelere ait kitabelerin çıkarılması, olanlarının tespiti,
fotoğraflarının alınması, mimarî, gayri mimarî Türk nakışlarının renkleriyle beraber resmedilmesi, oraca
sâyi mezhepler hakkında tetkikat icrası, Türklüğün en kadim anânelerini muhafaza eden göçebe Türkler
hakkında mümkün mertebe malûmat edinmek, sanat mazimizi alâkadar eden veya Türk halkının hayatına
karışan her nevi vasıtaları toplamak, ufak bir hars müzesiyle bir ırk müzesi malzemesini derece derece
tedarik etmek Ocakların vazifesidir” (Üstel 2017: 218).
139
“Dün de yazdığımız gibi çocuklar vilâyetten başka Emaneti, Polis müdürlüğünü, fırkayı, defterdarlığı,
sıhhiyeyi, darülfünunu ve maarifi, Himaye i Etfâl, Türk Ocağı, Hilâl i Ahmer, Tayyare cemiyetlerini işgal
edecek ve akşama kadar memuriyetlerini ifa edecekler, akşamdan sonra vazifeleri nihayet bulacaktır.
Yalnız Türk Ocağı’nda çocukların hâkimiyeti bir hafta devam edecektir” (23 Nisan 1930, Vakit s.6).
138
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‘Çocuk Vali Nejat’, Türk milletine bir beyanname açıklar:
“Bugün muvakkaten İstanbul Valiliğini işgal etmiş bulunuyorum. Bütün Türk
çocuklarının istediği şeyleri yapmak, vatan için bir vazifedir. Çocukların iyi bir tahsil
görüp ileride büyük bir mevki sahibi olmalarını isterim. Eğer bunlar mevki sahibi
olmazlarsa Türk milleti terakki edemeyecek, en geri milletler arasında kalmış
olacaktır. Evvelâ çocukların sıhhatinin iyi olması lâzımdır. Bunun için ne lâzımsa
yapmalısınız. Ey Türk çocukları: Siz de annelerinizi, babalarınızı bu kadar uğraşıp
sizi büyüterek millete faydalı olmanızı isterlerken siz de ana baba sözünü dinlemeyip
küçük yaşınızı zehirlerseniz millete çok büyük bir haksızlık yapmış olursunuz.
Millet birçok para sarf edip birçok ilk, orta mektepler ve liseler açmıştır. Ancak
sizden ileride bir fayda bekliyor. Bunun için hepimize verilen vazifeyi ifa etmeli,
hatta millet uğrunda canınızı bile feda etmelisiniz” ( 23 Nisan 1930, Vakit s.6).
İstanbul Valisi
Nejat

Valilik makamının verdiği ‘sorumluluk’ hissiyle ilkokul beşinci sınıf öğrencisi olan bir
öğrencinin, halka açıkladığı beyanname, erken Cumhuriyet döneminin ‘maddi
sıkıntıları’na rağmen ‘para sarf edip’ okullar açmasına karşılık çocukların da ‘eğitim’
meselesini bir vazife olarak gördüklerini belirtir. Devrin olanaksızlıklarını çok erken
yaşlarda fark eden Cumhuriyet çocuğu, milletine hizmet noktasında ‘azimli ve ölmeye
göze alacak kadar değerlerine ve vazifelerine bağlı’ bir nesil olması beklendiği
görülmektedir. Çocuk valinin beyannamesinde, ‘çocukların ileride mevki almasını
isterim; alamazlar ise millet geri kalmış olacaktır’ cümlesinden olarak, bir çocuğun,
‘milletin geleceğini düşünen bir bürokrat üslubuyla verdiği demeç, çocukların ‘gelecekte
vatan için sorumluluk almaları’na yönelik olan bu projenin amacını ortaya koyması
bakımından dikkate değer bir husustur. Çocukların sorumluluk almasına yönelik olan bu
projeye sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra dönemin dergi ve gazeteleri de katılmıştır.
Çocuklara yönelik haftalık olarak yayımlanan dergi, 1929 yılı itibariyle Çocuk haftası
süresince idare müdürlüğünü çocuklara tahsis etmiştir:
“Biz de aybaşı nüshamızı kısmen Çocuk Sesi karilerine terk edeceğiz. Bunun için
karilerimiz arasından kız ve erkek muharrirler seçeceğiz. Bu hafta Çocuk Sesi
namına çalışmak isteyen karilerimiz bugün öğleden sonra idarehanemize gelip
isimlerini yazdırsınlar. Yarın sabah saat ondan on iki ye kadar tekrar gelerek kura
çekmek suretiyle aralarında 8-10 kişiyi ayırabilirler. İçlerinden seçecekleri bir Tahrir
Hey'eti Umum Müdürü, 39uncu sayı çıkıncıya kadar gazetemizi idare edecektir.
Bugün geliniz, isminizi yazdırınız, Çocuk Sesi’ni idare ediniz. (Çocuk Sesi 1929,
s.38 sf. 5)
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Türk Ocakları, 23 Nisan Çocuk Bayramı programlarında yer alan tüm faaliyetlerin
planlandığı ve gerçekleştirildiği bir mekân olarak değerlendirilmektedir. Çocuk
müsamereleri, Gürbüz Çocuk Müsabakaları, şiir ve söz müsabakaları, Çok Çocuklular
Müsabakası, Çocuk Baloları gibi kutlama dâhilinde bulunan çocuk etkinlikleri illerde
bulunan ocaklar vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede ‘Çocuk Baloları’ Türk
Ocakları ile özdeşleşmiş; modern çocuk idealinin ‘somut gerçekliği’ olarak her yıl uzun
süren hazırlıklar neticesinde kutlanmıştır. Bu baloların bazılarına Mustafa Kemal Atatürk
de katılmıştır. Çocuk Bayramı kutlamalarının ilk başladığı yıl olan 1927 yılı sonrasında
dönemin gazete ve dergilerinden anlaşıldığı üzere ‘en geniş çaplı kutlama’ 1929 yılında
yapılmıştır. O yıl düzenlenen çocuk balosu, Vakit Gazetesi’nde ‘baş döndüren bir olay’
olarak ifade edilmiştir:

Şekil 49 Atatürk 1929 yılı Çocuk Balosu’nda. Yanında oturan çocuk ise İsmet İnönü’nün oğlu Ömer İnönü. 24
Nisan 1929 Hâkimiyet-i Milliye, sf.1

“Saat 16-17’de balo baş döndüren bir hal almıştır. Dekolte tuvaletleriyle baloda hazır
bulunan küçük kızlar, kendi yaşlarındaki erkek çocuklarla mütemadiyen dans
etmiştir. Bu esnada çocuklara mebzul miktarda kotiyon dağıtılmıştır. Bu
kotiyonlardan her çocuğa kâğıttan birer başlık da isabet etmiştir. Bu rengârenk şapka
ve külahları giyen çocuklar, şehir cazbandının coşkun ahengine uyarak saatlerce
dönmüştür. Dans eden çiftlere konfeti ve serpintinler atılmıştır. Çocuk balosu birçok
hanım kızların şık tuvaletlerini teşhire de vesile olmuştur” (27 Nisan 1929, Vakit,
s.1).
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Balolarda dikkat çeken husus, kız ve erkek çocuklarının birlikte katılarak dans etmeleri
ve gelirken en temiz ve güzel kıyafetlerini giymeleridir. Kız çocuklarının giydiği
‘tuvaletler’; erkek çocuklarının giydiği ‘gömlek, kravat ve pantolon’ çocuk balolarının
adeta bir üniforması olarak görülmüştür. “Bayramın anlam ve önemini vurgulayan,
coşkunluğunu, seyir etkisini artıran dolayısıyla ulusal kimliği oluşturan ve pekiştiren bu
üniformalar, aynı zamanda geçit törenindeki kişi ve grupların birbirlerinden ayrılmasını
sağlayan temel gösterge olarak da işlev görürler. Bugünlerdeki kutlama ve eğlencelere
halk, diğer özel günlerde olduğu gibi, güzel ve temiz giysilerini giyerek katılmaktadır”
(Özdemir 2005: 17).
Çocuk baloları dışında Türk Ocakları ile özdeşleşen bir diğer Çocuk Bayramı faaliyeti,
‘Gazi’yi anma ve yüceltme’ temalı piyeslerin oynanması dolayısıyla ‘Çocuk
Müsamereleri’dir. Tepebaşı Tiyatrosu, Türk Ocağı’nın temsil merkezi olarak tüm
piyeslerin oynandığı bir mekân olarak tasvir edilmiştir.

“Dünkü müsamere pek kalabalık olmuş, seyirciler arasında İsveç sefiresi Madam
Wollenberg de bulunmuştur. Ocağın bir haftalık reisi Burhanettin Bey, sefireyi
locasında ziyaret ederek çocukların müsameresine geldiği için teşekkür etmiştir” (30
Nisan 1929, Vakit s.4).
“27 Nisan pazar günü Türk ocağında gürbüz çocuk müsabakası yapılacaktır. 28
Nisan pazartesi günü Tepebaşı tiyatrosunda yine bir müsamere verilecektir” (22
Nisan 1930, Cumhuriyet s.3).
“Türk Ocağı Çocuk Bayramı’na hazırlanmaktadır. Dün çocuk müsameresinin
verileceği Tepebaşı kışlık tiyatrosunda çocuklar müsamere provalarını yapmıştır”
(23 Nisan 1929, Akşam s.2)

Tezin ele aldığı dönem Çocuk Haftası olması sebebiyle
sadece 23 Nisan Çocuk haftası haberleri ve bültenleri
incelendiği için müsamere metinlerini görmek mümkün
olmamıştır. Faaliyet programlarında sadece ‘müsamere
yapılacaktır’ ibaresi yer aldığından; erken Cumhuriyet
devrinde çocuklar için yazılmış tiyatro metinlerine
Şekil 50 23 Nisan 1929 Akşam, sf.2

bakmak gerekmektedir. Cumhuriyet Dönemi çocuk
tiyatro metinlerini yüksek lisans tezinde işleyen Okurlar,
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oyunlarda, Cumhuriyet dönemindeki yeni bir nesil yetiştirme projesinin temel unsuru
olan çocuklara, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin hangi şartlarda, hangi ideolojik
düşüncelerle ve hangi amaçla varlığını sürdürebileceği öğretildiğini belirtmektedir. “Bu
çerçevede vatan, bayrak, dil ve tarih, millî zaferler ve önemli günler, inkılâplar gibi genç
cumhuriyetin ideolojik arka planı oyunlar vasıtasıyla çocuklara aşılandığını ifade
etmektedir. Ayrıca bu uğurda yapılan her türlü fedakârlık ve kahramanlıklar canlı bir
anlatımla sunulduğunu; yol gösterici, kurtarıcı ve ebedi şef rolüyle ise Atatürk kültü
oluşturulmaya çalışıldığını belirtmiştir” (Okurlar 2010: 7).
Genel bir değerlendirme yapıldığında, Türk Ocakları, 23 Nisan Çocuk Bayramı
programının oluşturulduğu, icra edildiği ve bu suretle çocukların sosyalizasyon süreçleri
içerisinde millî kimliklerini oluşturmaları bağlamında ‘ortam sağlayıcı ve fikir inşacı’ bir
pozisyon aldığı görülmektedir. Oluşturdukları eğlence ortamlarıyla çocukların
toplumsallaşmasını sağlayan bu tür etkinlikler, Özdemir’in (2005: 328) belirttiği gibi
yerleşik sosyokültürel yapıya göre şekillenmekte ve milletlere ya da gruplara göre
farklılık göstermektedir. Toplumsallaşma adlı süreçte, birey bir olay ya da durumu nasıl
algılayıp, anlamlandıracağını ve hangi şekilde tepki göstereceğini öğrenir. Eğlence
ortamları, bütün bu eylemlerin en üst düzeyde yaşandığı, "toplumsal ortamlardır. 10
Nisan 1931 tarihinde kapanması sebebiyle 1931 yılında kesintiye uğrayan bayram
programları, 10 Şubat 1932 tarihinde Halk Evleri’nin kurulmasıyla 23 Nisan Çocuk
Bayramı ritüelleri devam etmiştir.

5.2. Halk Evleri’nin Millî Çocuk Oluşturma Noktasındaki Faaliyetleri
Cumhuriyet ideolojisinin kamuoyunda ‘yayılma zemini’ olma vasfı taşıyan kurumlardan
bir diğeri de Türk Ocakları’nın kapatılmasından on ay sonra Mustafa Kemal’in emriyle
kurulan ve CHF’ye bağlı bir yapı olan Halk Evleri’dir140. Halkevleri’nin kuruluşunu
hazırlayan ideolojik birçok zemin vardır; fakat başat aktör olarak 1930 ekonomik buhranı
ile ortaya çıkan dönemin ekonomik ve toplumsal koşulları olduğu ifade edilmektedir:

140

"Halkevleri Türk vatanında, Türk Cumhuriyetinde ahlak, ilim ve anlayış̧ mefhumlarının tatbik edildiği,
izah olunduğu, genişletildiği ve kökleştirilip yerleştirildiği yerlerdir” (TBMM Faaliyet Raporu 1932-1942:
9).
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“Şöyle ki 1929 dünya ekonomik bunalımının olumsuz etkileri Türkiye’de de kendini
duyurmuş, Serbest Fırka deneyimi (1930), halkın huzursuzluğunu açığa çıkarmış ve
Atatürk çıktığı geniş kapsamlı yurt gezisinde durumu yerinde değerlendirmeye çalışmıştı.
Yeni bir ekonomik politikanın belirlenmesinde, devletçiliğin yaşama geçirilmesinde bu
bunalım ve deneyimin belirleyici olduğuna şüphe yoktur” (Yılmaz 2008: 401). Bu suretle,
halk arasında yaşanan ekonomik ‘gerilimi’ azaltmak ve kamuoyunda ‘yeni bir heyecan
yaratmak’ amacıyla şehir ve beldelerde Halkevleri, köylerde ise Halk Odaları, 19 Şubat
1932 tarihinde tesis edilmiştir. Halkevleri ve Halk odalarının asıl amacı, Cumhuriyet
devrimlerini ve modern fikir ve teknikleri bulundukları yerleşim yerlerindeki halka
tanıtmak, öğretmek ve sevdirmektir. Bu suretle halk arasında bir birlik sağlanmaya
çalışılmış ve rejimin sevdirilmesi suretiyle de karşıt görüşlerin azalmasına yardımcı
olunmuştur. Cumhuriyet öğretilerinin başında gelen ‘eşit vatandaş’ fikri çerçevesinde bu
kurumlara gelen tüm vatandaşlara eşit davranılması; kimseye imtiyaz tanınmaması
öğütlenmiştir.
“Halkevleri 1940’lı yıllarda 130.000 üyesiyle kentte ve kırsal alanlarda kamuoyu
geliştirmede çok önemli bir rol oynamıştır. 19 Şubat 1932’de resmen kurulan
Halkevleri141, kurulduğu yılın sonunda sayısı 34’e ulaşmıştır. 1932-1950 yılları arasında
toplam 478 Halk evi, 4322 Halk odası kurulmuştur” (Yılmaz 2008: 402). “Halkevlerinin
etkinliklerinin en yoğun olduğu dönem 1932-1940 yılları arasındadır. Bu dönemde Halk
evlerinde toplam 23.750 konferans verilmiş 12.350 temsil sahnelenip 9.050 konser
düzenlenmiştir. Bu dönemde üye sayısı %506 artıp, Halkevlerinde kurulan kitaplıklardan
ilk yıl 149.950, 1940 yılına gelindiğinde ise bu sayı 2.5558.53 kişiye ulaşmıştır” (Çavdar
2008: 355).
Türk Ocakları’nın daha çok şehirli ve modern kimselere yönelik bir oluşum olmasının
aksine Halkevleri, kuruluş amacına binaen köy, belde, ilçe gibi daha ‘aydınlanmaya
muhtaç ve kasabalı’ halka yönelik bir oluşum olarak nitelendirilebilir. Nitekim
Cumhuriyet ideologlarınca üzerinde durulan ve çözülmesi ‘elzem’ bir sorun olarak
“Eski Türk Ocağı binası yeni Halk Evleri’nin genel merkezi olarak saptandığı için açılış töreni burada
yapıldı. Halk Evleri’nin açılısında Millet Meclisi Başkanı Kazım Karabekir başta olmak üzere, bakanlar ve
büyük bir milletvekili çoğunluğu hazır bulundular” (Çeçen 2000: 95).
141
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görülen, Osmanlı Devleti’nden devraldıklarını belirttikleri, ‘halkın topyekün aydınlanma
ve modernleşme meselesi’ ancak toplumun her kesimine ulaşarak başarılabilecek bir
mesele olarak ifade edilmektedir. Kamusal bir mesele olarak görülen ‘çocuk’,
Cumhuriyet fikirleriyle yetiştirilmek istenen ‘modern çocuk ideali’ doğrultusunda
Halkevleri ve Halk odalarının çabasıyla resmî yönetimin uygulamaları içerisine dâhil
olmuştur. Mevcut paradigma çerçevesinde resmî bayramların kutlanma merkezi hâline
gelen bu kurumlar, çocuklara, ‘siyasal irade’ tarafından ilan edilen bayramlarını da
kutlamaları için program çerçevesi çizmiş; çocukları ‘bizzat’ köylerden ve beldelerden
toplayıp kutlamalara katılmalarını sağlamışlardır. Halkevleri, kurulduktan sonra, 23
Nisan Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk Ocaklarında ritüel hâline gelen ‘müsamereler,
çocuk marşı ve nutukları söylenmesi, Gürbüz Çocuk Müsabakaları, şiir ve söz
müsabakaları’ gibi çocukları eğlendirmeye yönelik faaliyetleri devam ettirmiştir:
“Bu sene Hâkimiyeti Millîye ve Çocuk Bayramı çok sevinçle kutlanmıştır. Bayram
için yakın köylerden de birçok çocuklar gelmişti. Evvelâ Halkevinde toplanıldı. Pek
çok kalabalık olduğundan muhasebe ve nutuklar evin önünde yapılmış; sonra
Hükûmet ve Belediye’ye gidilerek marşlar ve nutuklar söylenmiştir. Çocuklara incir,
üzüm verilmiş otomobillerle gezdirilmiş salıncak ve atlı karacalara bindirilmiştir.
Hava müsait olduğundan çocuklar akşama kadar çok eğlendiler. Gece fener alayı
yapıldı. Bu alaya umum mektep talebeleri, halk ve asker iştirak etti, İlk mektep
sahnesinde sporcular tarafından mükemmel bir müsamere verildi. Müsamerede
Bilecik’in bütün memleketçe meşhur olan ve yeniden ihya edilerek Vali Emin B.
tarafından açılma merasimi yapılan tezgâhta dokunan bir çift kadife yastık
müzayedeye konuldu. Bayramın bu kadar kalabalıkla kutlanmasında Halkevimizin
büyük emekleri görüldü” ( 29 Nisan 1933, Hâkimiyet-i Millîye, s.9).

Türk Ocakları’nda ritüel hâline gelen ‘Çocuk balosu, ücretsiz çocuk sinemaları’ gibi
Cumhuriyet’in modern çocuk oluşturma projesi dahilinde değerlendirilebilecek
faaliyetler de devam ettirilmiş; çocukların sıhhatlerine yönelik ‘ücretsiz muayene ve diş
taraması’ gibi bedenen sağlıklı nesillerin yetişmesi için gayret gösterilen uygulamalar da
genişletilerek devam ettirilmiştir:
“Çocuklara Halkevi tarafından sinema davetiyeleri tevzi edilmiştir. Beş gün
müddetle Süreyya, Hale, Kuş dili Yel değirmeni sinemalarında çocuklara ve ilk
mektep talebesine parasız olarak çocuklara göre filimler gösterilecektir. Haydarpaşa,
Kadıköy mekteplerinde, Kızıl toprak ve Erenköy Halkevi temsil şubeleri tarafından
çocuklara beş gün Karagöz oynatılacaktır” (22 Nisan 1933, Akşam, s.2).
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Türk Ocakları’ndan farklı olarak sadece şehir çocukları ile bayram kutlamaları
düzenlenmemiş; köy çocukları da bulundukları en yakın merkezlere taşınarak bayrama
iştirakleri sağlanmıştır. Modernizmin sunduğu ‘millî bayram’ öğretilerinin ülke genelinde
tüm çocukların içselleştirmesi için köylere araçlar gönderilmiştir. Bu uygulama, tüm
çocukların ‘eşit’ olduğunun belirtilmesi ve gösterilmesi açısında da ifade edilmesi
gereken bir husustur:
“Vali ve fırka reisi Beyler, vilayet ve fırka erkânı ve bütün teşekküller heyetleri ve
halktan büyük bir kütle ile merasimde hazır bulunmuştur. Himaye i Etfâl tarafından
fazla çocuk sahiplerine münasip hediyeler dağıtılmıştır. Beycuma nahiyesi köyleri
talebesinden büyük bir kafile şehrimize gelip bayrama iştirak etmişlerdir. Bu gece
halkevi tarafından memleket sinemasında müsamere yapılmıştır. Zonguldak’ta
olduğu gibi vilayetimizin her tarafında da millî bayramımız hararetli tezahürlerle
kutlanmıştır” (25 Nisan 1933, Hâkimiyet- i Millîye s.4).

Halkevleri, çocukların zihninde ‘Türkiye vizyonu’nu fırsat bulduğu hemen her yere şube
açarak ve her şubenin kendisince ad verdiği bir dergiyi çıkararak iller arası iletişim ağını
da kurmaya çalışmıştır. Bu çerçevede bir de radyoda on beş günde bir yapılan ‘Halkevleri,
Sanat ve Folklor Geceleri’ programı aracılığıyla, halk musikisi, halk dansı ve halk
adetlerinin incelenmesine ve halka sunulması zemininde radyoyu dinleyen ebeveynlerin
ve çocukların diğer yörelerin farklı kültürlerini öğrenmeleri sağlanmıştır:
“Radyo'dan 15 günde bir yapılan ve yarım saat devam eden "Halkevleri Sanat ve
Folklor Geceleri, halk musikisinin, halk raksının ve halk âdetlerinin bir bir
incelenmesine, bunları temsil edenlerin onore edilmesine ve memleket
sanatkârlarının bunlardan haberdar olmasına önayak olmaktadır. Her tarafta halk
arasında oynanıp sevilmekte olan Rakslar, yeni baştan meydana konmuş̧, köylerden
alınıp şehirlere getirilmiş̧, münevver gençlerin bunlardan zevk almaları, bunları
öğrenip oynamaları sağlanmıştır. Vaktiyle yalnız Zeybek bilen Büyükşehir
çocukları, şimdi Halay'ı, Horan'ı, Bar'ı, birbirinden daha güzel, daha usta oynar
olmuşlardır” (TBMM Faaliyet Raporu 1932-1942: 5).

Çocukların sosyalizasyonunda ve modernleşmesinde etkin görev alan Halkevleri, aynı
zamanda çocukların eğitimi dolayısıyla da ‘Cumhuriyet devrinde atılmış en mühim
adımlardan biri’ olarak görülmektedir. Cumhuriyet Halk Fırkası’nın on beş yıllık
raporunda, ‘köy eğitimi ve köy öğretmenleri’ meselesi ulus-devlet projesi kapsamında ele
alınmış ve öncelikli mesele olarak görülmüştür: Her yıl köy eğitmenlerini çoğaltmak için

esaslı tedbir alan bakanlık birkaç yıl içinde nüfusu az olan köylerde de okuma yazma
bilmeyen tek bir Türk çocuğu bırakmamaya azmetmiştir. Atatürk’ün Türk kültürü
sahasında en feyizli ve en güzel eserlerinden biri olan Halkevleri de halkı terbiyesi
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sahasında Cumhuriyet devrinde atılmış en mühim adımlardan biridir. Halkevlerinde
öğretmenlerimiz her şubede halk için çalışmayı kendilerine mesleki ve ulusal bir ödev
saymaktadırlar” (CHF 15 Yıllık Maarif Raporu, s.174). Öğretmenlerin bu çerçevede
görevi sadece okullardaki eğitimle sınırlı değildir: “Türk harflerinin tamiminde, dil
inkılâbının muhtelif cephelerinde ve derleme ve terim işleri gibi faaliyetlerinde,
Halkevlerinin her şubesinde canla başla çalışarak Atatürk rejimi ve Atatürk inkılâbının
mânası ve önemi etrafında halkı tenvir etmeği iş edinmişlerdir.
Cumhuriyet ideologlarının ‘halka doğru’ prensibi doğrultusunda oluşturulan ve toplumu
eğitmek; çocukları, oluşturdukları sosyalizasyon çerçevesine dâhil ederek hem çocukların
toplumun bir bireyi olduğunu göstermek ve dolayısıyla toplumsal hafızayı oluşturmak ve
kamuoyunca benimsenmesini sağlamak amacıyla kurulmuş olan Halkevleri 8 Ağustos
1951 tarihinde 5830 sayılı yasa ile kapatılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan
sonra öncelikle siyasal ve bürokratik müdahalelerle Türk Ocakları’nın ve ardından
Halkevlerinin kapatılması, yirmi dört yıllık Çocuk Bayramı ritüellerinin de
noktalanmasına sebep olmuştur. Dönemin sosyo-politik şartları gereğince sadece okullara
tayin edilen Çocuk Bayramı kutlama programları, Cumhuriyet devri kutlamalarının
yoğunluğundan ve halkla birlikte yapılan bir kutlama sürekliliğinden kopuş yaşamıştır.
Osmanlı çocuğunu; ‘Türk çocuğuna dönüştüren’ ve cumhuriyet idealleriyle milliyetçi
düstur ile yetişen çocuk, kamusal zeminde sorunlarını dillendirme imkânı bulduğu
zaman-mekân birlikteliğinden uzaklaşmıştır.
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6. BÖLÜM:

ULUSLARARASI

ÇOCUK

GÜNÜ

VE

ÇOCUK

GÜNÜ’NÜN AİT OLDUĞU KÜLTÜRDEKİ İŞLEVLERİ
6.1. Dünya Çocukları Günü
Dünya Çocuk Günü’nün din adamı Dr. Charles Leonard'ın öncülüğünde ilk olarak 1857
yılı, Haziran ayının ikinci pazar gününde kutlandığı bilinmektedir. İlk önceleri bugüne
'Gül Günü' adı verilmiştir. Gül Günü, daha sonra Çiçek Pazarı adını almış ve dünya
genelinde aynı zamanda bu isimle kutlanmaya devam etmiştir. Dünya genelinde, Çocuk
Günü’nün arka planında 1954'te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun, dünyadaki bütün
ülkelerin çocuklarını kutlamak için bir gün ayırmasını önermesiyle başlar. Amaç, Çocuk
Bayramı'nın dünya çapında kardeşlik ve anlayışın bir sembolü olarak görülmesi ve aynı
zamanda II. Dünya Savaşı’nın ardından yoksul ve yetim kalan çocukların refahını
arttırma fırsatı olmasıdır. Meclis, ülkelerinin uygun gördüğü bir tarihte bu öneriyi
gerçekleştirmesini istemiştir. 20 Kasım ‘Uluslararası Çocuk Günü’ Dünya Çocuk Hakları
Örgütü’nün 1959'da Çocuk Hakları Bildirgesi'ni ve 1989'da Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni
kabul ettiği günü belirtir ve genellikle bu tarih ‘Çocuk Günü’ olarak kutlanmaktadır.
Çocuk Günü kutlamalarına bakıldığında ‘Çocuk hakları’ öğretisini temel alan anlatılar ve
aktivitelerin ön plana çıkarıldığı görülmektedir. Bu çerçevede ulaşılabilen ülkelerin
Çocuk Günü dolayısıyla yayımladıkları anlatı metinleri ve görsel sunumların
incelenecektir.

6.2. Türkiye’de Çocuk Bayramı
Türkiye’de Çocuk Bayramı, öne sürüldüğü üzere 1926 yılında ilan edilmiş; 1927 yılı
itibariyle de kutlamalara başlanmıştır. Lakin belirtilmelidir ki Çocuk Bayramı’nın
bayram olarak ilan edilmesi ve kanunlaştırılması 19.03.1981 tarihli 2429 sayılı ‘Ulusal
Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’ ile gerçekleşmiştir.142 Millî Hâkimiyet

142
(Resmi Gazete ile yayımı: 19.3. 1.981 Sayı: 17284)
Kanun No. 2429
Kabul Tarihi: 17.03.1981
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Bayramı’nın önüne resmî olarak eklenen Çocuk Bayramı ibaresiyle ’23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ olarak yeniden adlandırılmıştır ve bu isimle kutlanmaya
devam etmektedir.
90’lı yılların başından itibaren Belediyelerin bünyesinde bulunan Kent Konseylerinde
‘Çocuk Meclisleri’nin açılması, Çocuk Bayramı kutlamalarını da kutlama mekânı olarak
başka bir konumda kutlanmasına vesile olmuştur. Açılış tarihlerinin genellikle 23 Nisan
tarihine denk getirildiği ve Türkiye’nin hemen her il ve ilçe belediyelerinde, çocukların
demokratik hayatı öğrenmeleri amacıyla açılmış olan Çocuk Meclisleri143, Cumhuriyet
Dönemi’nde Türk Ocakları ve Halkevleri’nin misyonunu üstlenmekte; Çocuk Bayramı
bağlamında çeşitli etkinlikler düzenleyen bir kuruluş olarak faaliyetini sürdürmektedir.
Bu

kapsamda

Bayramı’nda,

23
23

Nisan

Çocuk

Nisan’ın

tarihi

mahiyetini anlatan ve aynı zamanda
*

çocukların eğlenmelerini sağlayan dans
gösterileri, tiyatro ve oratoryolar, halk
oyunları gösterileri, şiir yarışmaları,
sihirbaz gösterileri düzenlenmekte ve
resim sergileri açılmaktadır. İlaveten
Türkiye’nin,

Şekil 51 https://www.trt23nisan.com/tr/galeri/

Dünya

Çocuk

genelinde

ev

Bayramı’na,
sahibi

ülke

MADDE 1. - 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır.
Türkiye’nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü
saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.
MADDE 2. - Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü genel tatil günleridir.
Resmi bayram günleri şunlardır:
1. 23 Nisan günü Ulusal E g e me n l ik v e Çocuk Bayramıdır. Bugün ana ve ilkokullar düzeyinde
tör en le r yapılır.
2. 19 Mayıs günü Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayram günüdür.
3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.
143
Beyoğlu’nda çocukların, problemlerini ve taleplerini ifade ederek çözüm noktasında aktif rol almalarını
sağlamak amacıyla Beyoğlu Belediyesi Çocuk Meclisi’ni oluşturuldu. 50 asil ve 50 yedek üyeden oluşan
Çocuk Meclisi, ilk oturumunu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda gerçekleştirdi.
Çocukların demokratik hayatın önemini öğrenmelerinin çok kıymetli olduğunu belirten Başkan Demircan,
“Çocukların demokratik hayatı öğrenmeleri ve katılım sağlamaları ülkemizin geleceği açısından çok
önemli. Çocuk Meclisimiz ilk toplantısını. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında
gerçekleştirdi. Bu günün anlamı ve önemi çok büyük. Ülkemizde yaşayan herkese bir gün bu sıralara
seçilerek gelebileceğinin mesajını veriyor. Çocuklarımızı bu duruma şimdiden hazırlayacağız ki, onlar da
büyüdüklerinde devletine, milletine, anne ve babalarına hizmet edeceklerini anlasınlar.” dedi.
(http://beyoglu.bel.tr/haber/beyoglu-belediyesi-cocuk-meclisi-kuruldu-4695.html)

206

konumunu meşru hâline getirmek üzere her yıl dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen
yabancı çocuklar, 23 Nisan gösterilerine katılmakta ve bu minvalde Uluslararası çocuk
festivalleri düzenlenmektedir.
Çocuk meclisleri, dünya genelinde
diğer

Çocuk

kaynaklık
getirildiği

Günü

eden
bir

kutlamalarına

sorunların
mekân

dile

olarak

da

düşünülebilir. 23 Nisan Çocuk Bayramı

Şekil 52 https://destekhizmetleri.ibb.istanbul/ibb-cocukmeclisi-uyeleri-23-nisan-ozel-oturumunda-bulusacak/

dolayısıyla

yapılan

meclis

oturumlarında,

çocuklar,

tavsiye

niteliğinde kararlar almakta, çocuk
haklarını

öğrenmekte

ve

çocuk

sorunlarına çözüm önerilerini sunmaktadır144. Aynı zamanda çocuklar, yöneticilere
eksikliklerinin giderilmesi için de talepte bulunmaktadır145.

6.3. Ulusal Aborjin ve Torres Boğazı Adalı Çocuk Bayramı
Aborjin ve Torres Boğazı Adalı çocukların, ‘Çocuk Bayramı kutlaması’, “Çocuklarımızı
kutlamak için en büyük ulusal gündür” başlığıyla ilan edilmiştir. Kutlamalar, ‘SNAICC’

144

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi, çocukların kararlara katılım hakkının hayata geçirildiği,
çocukların haklarını öğrendikleri, tavsiye kararları aldıkları, düşüncelerini, çözüm önerilerini özgürce ifade
edebildikleri aktif bir meclis olarak pek çok belediyeye de örnek çalışmalar yapıyor. 22 yıldan bu yana
önemli konularda etkinlikler düzenleyen ve kararlar alan Çocuk Meclisi, kendisine ait binası olan tek meclis
olma özelliği taşıyor. Çocuk Meclisine 9-14 yaş grubundaki ilk ve orta öğrenimdeki çocuklar katılabiliyor.
Başkanlık Divanı seçimlerini, tüm toplantılarını ve çalışmalarını Sıhhiye’deki kendine ait müstakil Çocuk
Meclisi binasında yürüten 150 meclis üyesi ayda üç Pazar, komisyon ve genel kurul toplantıları için bir
araya geliyor. Yıllık çalışma takvimine uygun olarak diğer pek çok faaliyet
gerçekleştiriyor. (https://cocukhizmetleri.aile.gov.tr/haberler/buyuksehir-belediyesi-cocuk-meclisi-ndencocuklari-agirladik)
145
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bildirisi'ni okuyan Alanya Kent Konseyi Çocuk
Meclisi Başkanı Aslı Melek Genç, "Kentte rahatça, çocukça yaşamak istiyoruz. Daha yeşil bir Alanya ve
dünya istiyoruz. Bizlerin, çocukların fikirlerinin önemsenmesini istiyoruz. Şehirde şenliklerin, eğlence
alanlarının çoğalmasını istiyoruz. Okulların daha donanımlı olmasını talep ediyoruz. Çocuk istismarına
kesinlikle karşıyız. Bunun önlenmesi için tedbirlerin arttırılmasını istiyoruz. Çocuk işçiliği ve çocuklara
yapılan her türlü kötü muameleye karşıyız. Taleplerimizin ciddiye alınmasını istiyoruz. Çünkü bizler bu
ülkenin,
geleceğin
umuduyuz.
Umudu
kalmaya
devam
edeceğiz"
diye
konuştu. (https://www.yenialanya.com/guncel/cocuk-meclisi-nden-bildiri-h170970.html)
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adlı organizasyon kuruluşu tarafından profesyonel olarak düzenlenmekte ve bu
organizasyon, hükûmet tarafından da desteklenmektedir.
Ulusal Aborjin ve Torres Boğazı Adalı Çocuk Bayramı (Çocuk Günü), Aborjin ve
Torres Boğazı Adalı ailelerinin çocuklarının gücünü ve kültürünü kutlamanın
zamanıdır. Bu gün, tüm Avustralyalıların Aborijin çocuklarına desteklerini
gösterebilmelerinin yanı sıra, toplumun, kültürün ve ailenin her Aborjin ve Torres
Boğazı Adalı çocuğun hayatında oynadığı kritik etkiyi öğrenmeleri için bir fırsattır.
Çocuk Günü, her yıl 4 Ağustos'ta düzenlenmektedir ve SNAICC tarafından koordine
edilmektedir. Çocuk Bayramı ilk kez 1988'de, 2017'de bir başka kutlama yılı olarak
görüldü. Her yıl SNAICC; kuruluşların, hizmetlerin, okulların ve toplulukların
kutlamasına yardımcı olmak için kaynaklar üretir ve dağıtır.
Çocuklarımız, nesilden nesile aktarılan zengin gelenekleri, halkbilimi ve görenekleri
ile dünyanın en uzun yaşam kültürüne sahip olan kültürümüzün en gençleridir.
Çocuklarımız, aile, toplum ve ülke ile bağlantı kurarak büyüyor. Çocuklarımız
ailelerin merkezi ve toplumlarımızın kalbidir. Onlar geleceğimiz ve hikâyemizin
taşıyıcılarıdır. Bu yıl, son 30 yılın önemli noktalarına tekrar göz atacağımızdan,
hafıza şeridinde dolaşmaya davet ediyoruz. Son 30 yıl boyunca düşünmek,
çocuklarımız için daha iyi bir geleceğe doğru yola çıkarken ruhlarımızı
güçlendirebilir. 4 Ağustos 1988'de ilk Çocuk Günü'nün kurulmasına neden olan
toplumun başlattığı güçlendirici protesto hareketlerine tekrar bakıyoruz.

(http://aboriginalchildrensday.com.au)

Aborjinler ve Torres Boğazı Adalıların 1988 yılında başladıkları bayram kutlamaları
2018 itibariyle otuzuncu yılına ulaşmıştır. Çocukların otuz yıllık geçmişte yaşadığı
dönüşümleri izlemek adına yetişkinleri etkinliklere katılmaya davet eden organizasyon,
bu suretle bir takım önerilerde bulunur:
Günü nasıl kutlayacağınız hakkında bilgi
-

Bir etkinlik düzenleyin ya da bir etkinliğe katılın.
Çocuklar Günü'ne katılmak için arkadaşlarını, aileni, meslektaşlarını, spor
kulüplerini, topluluk organizasyonlarını veya yerel ibadet yerlerini düzenleyin. Bu,
kendi etkinliğinize ev sahipliği yaparak veya ülke genelinde gerçekleştirilen birçok
etkinlikten birine katılarak olabilir.
Çocuk Günü'nü organize etmenize ve kutlamanıza yardımcı olmak için SNAICC
aşağıdakileri geliştirmiştir:
1. Özel bir Çocuk Günü web sitesi: www.aboriginalchildrensday.com.au.
2. Bir çevrimiçi etkinlik kaydı.
3. Ulusal kutlamayı teşvik eden bir poster.
4. Yerel etkinliğinizin tanıtımını yapan bir poster.
5. Yerel politikacınıza veya medyanıza bir mektup şablonu.
6. Ağlarınızda tanıtımınıza yardımcı olacak tema logosu ve web afişleri.
7. Çocuklar için kutlama çantaları. (http://aboriginalchildrensday.com.au)
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Çocuklarla birlikte düzenlenecek bir etkinliğe, aile ve iş arkadaşlarıyla birlikte katılması
istenen ebeveynler, SNAICC tarafından düzenlenen etkinliğe ancak kuruluşun sitesine
‘etkinlik kaydı’ yaptırarak katılabilmektedir. Kültür ekonomisi/Kültürel ürünlerin
pazarlanması bağlamında değerlendirilebilecek olan bu organizasyon, her katılımcıdan
ayrı ücret almakta ve bayram dolayısıyla ‘kutlama çantaları’ hazırlamaktadır. Bu ürünü
de sitelerinde ve organizasyon mekânlarında satışa sunulmuştur.

6.4. Alman Dünya Çocukları Günü
Almanya’da, ‘Alman Dünya Çocukları Günü’ 20 Eylül tarihinde kutlanmaktadır.
‘Çocukları kutlamayı geleceği kutlamak’ olarak gören Alman Çocuk Günü kutlayıcıları,
‘bir çocuğun küçük omuzlarında geleceğin yükseldiğini’ belirtir: “Bir çocuğu kutla ve
geleceğimizi kutla. Ya da böyle söyleyelim, bir çocuğun küçük omuzları geleceğimizi
taşıyor. Değerli meleklerimizin zihinsel ve fiziksel olarak mutlu kalmasına yardımcı
olmak çok önemlidir.”
Alman

Dünya

Çocukları

Günü’nü tanıtan internet

sitelerinde Alman Dünya Çocuk Tarihi’ni veren bilgiler
verilmektedir. 1950 yılında Doğu Almaya tanıtılın bu gün,
“Çocuk haklarına dikkat odaklanması hedefi ile sosyalist
devletler ve eski GDR bu günü kutlamaya başladı.”
denilerek tarihini 1950’den başlatır. 1954 yılında, Birleşmiş Milletler ‘Dünya Çocuk
Günü’nü ilan eder. 1990 yılında Doğu ve Batı Almanya'nın
yeniden birleşmesinden sonra, 20 Eylül Çocuk Bayramı
için

resmî

tarih

olarak

seçildi.

Bununla

birlikte,

Almanya'nın bazı bölgelerinde Haziran ayında hâlâ
kutlamalar yapılmaktadır.

209

Şekil 53 “1959 yılında, Uluslararası Çocuk Günü'nde, Berlin hayvanat bahçesine verilmek üzere bir hayvan satın
alınması için düzenlenen atık kağıt toplama kampanyası” (http://creative commons.org/licenses/bysa/3.0/de/deed.en).

‘Çocuklar Günü’ hakkında küresel tarihî gelişimini özetle veren Çocuk Günü tanıtım
sitesinde 20 Kasım tarihinin Uluslararası Çocuk Günü olarak kutlandığı belirtilir ve
Ulusal bayram ilan eden ilk ülkenin Türkiye olduğu ifade edilir: “Mustafa Kemal Atatürk,
sadece bir kutlamanın yeterli olmadığını düşündü; resmî olarak tatil olarak ilan etmeleri
gerekiyordu. Çocuklar için teşekkür ederim Mustafa Kemal Atatürk!”
Almanya’daki Çocuk Günü etkinliklerine bakıldığında, Yeni Zelanda’daki gibi özel bir
organizasyon kuruluşu görülmez ve dolayısıyla kişilerin bireysel çabalarıyla bu günü
kutlaması beklenir:
1. Bir kez daha çocuk olun. Demek istediğim - iç çocuğunuzu kanalize edin ve
çocuklarınız, yeğenleriniz veya kuzenlerinizle eğlenin. Birlikte oynamak, çocuklarla
bağ kurmak için harika bir yoldur.
2. Süper eğlenceli bir çocuk partisi planlayın. Bu çok açık, değil mi? Çocukların
arkadaşlarıyla parti yapmaktan daha iyi bir şeyleri yok.
3. Biraz sevgi yaymak. Unutmayın, Çocukların günü sadece çocuklarınız ya da
tanıdığınız çocuklarla ilgili değildir. Dışarıda ihtiyacı olan birçok çocuk var ve küçük
bir nezaket hâli onlar için çok şey ifade ediyor olabilir”
(https://nationaltoday.com/german-world-childrens-day).
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6.5. Kanada Çocuk Hakları Günü
20 Kasım gününü ‘Ulusal Çocuk Günü’ ilan eden Kanada Çocuk Koruma Örgütü, bu
günü, “ülkedeki insanların her yıl Kanada’nın en değerli kaynağını - çocuklarımızı
kutlamak için zamanladığı gün. Çocukların, tam potansiyelleriyle yetişmek için sevgi ve
saygıya ihtiyaçları olduğunu hatırlamak için bir gün. Özgünlüklerine ve sunduğu her şeye
hayret etmek için bir gün. Aileyi kutlamak ve yetişkinlerin kendilerine yakın çocukların
gelişimini nasıl etkilediğini düşünmek için bir gün” olarak değerlendirir. Bu bağlamda
Kanada Çocuk Koruma Örgütü, ‘Ulusal Çocuk Günü’nü kutlamak için bazı önerilerde
bulunur:
1. Koyu mavi kurdele takın
2. Çocukla özel bir etkinliğe katılın.
3. Çocuktan tavsiye isteyin.
4. Çocuğunuzu iş yerinize tanıtın.
5. Çocuğunuzun sınıfına veya çocuk bakımı ortamına özel bir ziyaret planlayın.
6. Günün şerefine bir çocuğa, bakıcıya veya öğretmene bir kart gönderin.
7. Mahallenizi çocuklar için daha güvenli bir yer hâline getirmenin yollarını
keşfedin.
8. Çocuklara yönelik etkinlikleri desteklemek için bağış toplayın.
9. Bir çocuğu yemek veya aperatif için davet edin.
10.Bir kitabı veya hikâyeyi bir çocukla paylaşın.
11.Kutlama yemeği hazırlayın ve arkadaşlarınızı ve ailenizi davet edin.
12.Bir çocuğun geçmiş haftasını, ayını veya yılını vurgulayan bir not defteri
hazırlayın.
13.Çocukluğunuzun harika anlarını düşünün.
14.Çocukken sizinle ilgilendiği için akrabalarınıza teşekkür edin.
15. Çocuk haklarını yansıtın.
16. Muhtaç çocuklara bir paket oyuncak, giysi veya kitap gönderin
17. Yerel politikacılarla konuşarak çocukların sorunları için farkındalığı arttırın.
18. Çocukların yardım kurumuna zaman veya para bağışında bulunun.
19.Ulusal Çocuk Bayramı hakkında bir komşuya veya arkadaşınıza bildirin.
20.Kanada'yı çocuklar için daha iyi bir yer hâline getirmenin yollarını düşünün
(http://www.cccf-fcsge.ca/wp-content/uploads/RS_37-e.pdf).
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6.6. Çin’de Çocuk Günü

Çin’de ülke çapında kutlanan, hükûmet
tarafından desteklenen ve resmî tatil
ilan edilen Çocuk günü, 1 Haziran’da
gerçekleştirilmektedir.
kostümlerini

giyen

Geleneksel
çocuk

ve

ebeveynler, bir arada bu kutlamalara
katılmaktadır. Rusya’ya sınır olan
eyaletlerde, Rus- Çin birlikteliğinde
gerçekleşen Çocuk günü kutlamaları
aynı zamanda iki halkı bir araya
getiren,
güçlendiren

sosyal

birlikteliklerini

faaliyetler

değerlendirilmektedir.

olarak
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6.7. Rusya’da Çocuk Günü Kutlamaları

Şekil 54 https://www.russkiymir.ru/en/news/225557/

Rusya’da da Çocuk Günü kutlamaları 1 Haziran tarihinde yapılmaktadır. Ülke çapında
düzenlenen festivaller, spor müsabakaları, canlı performanslarla çocuklar eğlendirilirken
geleceğe yönelik meslek seçimleri konusunda her meslekten bir kişi iş kostümleriyle
kutlamalara ‘ana kahraman olarak’ katılır ve çocukların gelecek inşasına katkı sunarlar.

6.8. Kosta Rika’da Çocuk Günü

Kosta Rika, Çocuk Günü’nü kutlayan ilk ülkelerden biridir. 1949 tarihinden bu yana
imzalanan ‘Çocuklara Güven Protokolü’ ile birlikte her yılın 9 Eylül’ü Çocuk Günü
olarak kutlanmakta ve okullar tatil edilmektedir. Kosta Rikalılar için 9 Eylül Çocuk Günü,
çocuklar ve gençlerle vatandaşlık rolleri hakkında konuşmak için ‘mükemmel’ bir
zamandır. (https://thecostaricanews.com/happy-childrens-day-in-costa-rica/)
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Genel bir değerlendirme yapılacak olursa, Çocuk Günü dolayısıyla küresel çapta yapılan
kutlamaların ortak teması, ‘Çocukların hakları ve çocukların ülke geleceğindeki önemi’
üzerinedir. UNICEF önderliğinde, 1959 yılında ‘Çocuk Hakları Bildirgesi’nin
imzalanması üzerine, ülkelerin bu anlaşmaya iştirak tarihleri, imzalayan ülkenin Çocuk
Günü olarak belirlenmiştir. Çocuk Günü’nü dünya genelinde kutlayan ülkelerin isimleri,
kutladıkları tarih, çocuk günü temaları, organizasyon yapıları ve bu günün özellikleri
tablo hâlinde ‘www.childrensday.ogr.nz’ adresli internet adresinde yayınlandığı şekliyle
aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Ülke

Kutlandığı
Tarih

Temalar

Organizasyon
Yapıları

Özellikleri
Ebeveynler
çocuklarına özel
şeref verirler.

Ekim
Samoa

ayının
ikinci

Beyazlar ve
Beyaz Pazar

Kilise

pazarı

ebeveynler
onlara hizmet
eder.
Sonraki Pazartesi
günü ulusal
bayram.
Çocuklar beyaz

Ekim
Tokelau

ayının

Adaları

ikinci

Niue

Beyaz Pazar

Kilise

elbiselerini giyer.
ve aileleri onlara

pazarı

hizmet eder.

Ekim

Çocuklar beyaz

ayının
ikinci
pazarı

Beyaz Pazar

Kilise

elbiselerini giyer
ve aileleri onlara
hizmet eder.
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Beyaz Pazar
(Fakame)
Mayıs ayında
Tonga

Mayıs

da düzenlenen

ayının ilk

Anneler ve

pazarı

Babalar

Kilise

Günleri'ni
izler.
Cook
Adaları

Haziran

Beyaz Pazar
Ulusal temaya

Ekim
ayının son
haftası,
Avusturalya

çocuk
haftası
olarak
kutlanır.

odaklanan bir

Ulusal

konu seçilir,

Sekreterya yerel

örn: Dünyada

Devlet

ortak

komiteleri,

değerler.

okullar,

Ulusal

kütüphaneler,

Konsey bu

ilgili devlet

konuda

daireleri gibi

dünyaca ortak

topluluk

hedefler

gruplarını vb.

koyuyor.
Her yıl bu

Aborjin,
Torres
Boğazı
Adası

4 Ağustos

çocukların

Organizasyonları

karşılaştığı

ve bireyleri

konuların

çocuklarına

ihtiyaçlarına

koydukları örnek

ve sorunlarına

hakkında

dikkat

düşünmeleri için

çekmek için

zorlar.

her yıl farklı

Devlet komitesi,
çocuklara fayda
sağlayacak
faaliyetlerde
bulunmak için
yerel kuruluşları
desteklemektedir.
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temalar;
çocuk
yoksulluğu,
eğitime erişim
Ulusal Çocuk
20 Kasım,

Günü,

Birleşmiş

topluluklara ve

Milletler
Kanada

Çocuk
Hakları

Çocuklara
saygı

ailelere

Ulusal çocuk

çocuklara

gününe uygun

yardım yapma

davranmak

Günü’nde

konusunda

kutlar.

yardımcı olan bir
mekanizmadır.

Amerika

Haziranın

Geleceğin

birinci ya

umudu olan

da ikinci

çocukları

pazarı.

kutlamak

Başkanın îlânı,
çocuklar için
uygun törenlere
ve etkinliklere

Aile haftası
olarak da kutlanır

çağrı yapar.

Mutlu bir

Ekim
İrlanda

ayının
birinci
pazarı.

yaşamdan

Ulusal tanınma

mahrum kalan

Topluluğu

çocuklara

kuruluşları

İrlanda Çocukları

dikkat çeker

Çocuk

Ödülleri

Tema:

Bayramı'nı

“Çocuklar

kutlar.

kendileri için
yapıyor”

Norveç

17 Mayıs

Norveç’in

Ulusal devlet

(Aynı

bağımsızlık

binaları, okular

zamanda

konulu

ve organizasyon

Norveç’in

bilgirgesi,

komiteleri
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Ulusal

Çocuk

günü)

Bayramı ve
Büyük Bahar
Şenliği, çocuk
festivalinin
özelliklerine
sahiptir.

İtalya

18 Haziran

Aile merkezli
Daha az şanlı

Almanya

20 Eylül

olan

Ulusal binalar,

çocukların

Merkezi

yaşam

olmayan

şartlarına

topluluk

dikkat

kutlaması

çekmek
Çocuklara
odaklanır.

Türkiye

23 Nisan

‘Yurtta ve

(Ulusal

dünyada

Ulusal binalar ve

Bağımsızlık

barış’

kamu kuruluşları

Günü)

‘Çocuklar
yarının
başlangıcıdır’.
Kutlama
toplulukları,
Kütüphane,

Rusya

1 Haziran

parklar vb
yerlerde kutlama
yapar.
Çocuklar ve
aileler

Ulusal tatil
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Mayıs
Macaristan

Çocuklar ve

ayının son

aileleri

pazarı

Devlet
kutlamaları
Çin

1 Haziran

destekler

Sadece okullar

Konser ve

için tatil

yarışma benzeri

günüdür.

etkinlikler
yapılır.
‘Çocuklara
eğlenceli
vakitler
geçirt.
Tayvan

4 Nisan

‘Aile ile
çocuklar
arasındaki
bağları

Devlet destekli
Yerel sivil
kuruluşlar aileçocuk
aktiviteleri
düzenler.

‘Bir günlüğüne
kıral’
‘Örnek
öğrencilerle’
gurur duy.

güçlendir.
Hükûmet bu
günü ulusal tatil

Güney Kore

5 Mayıs

‘Çocukların

ilan eder.

saygınlığı’

Yerel kuruluşlar,

'Sevgi, bakım,

parklar,

saygı'

hayvanat

Ulusal bayram

bahçesi, sergi
gibi etkinlikler
düzenler.

Japonya

5 Mayıs

Çocukların

Hükûmet bu

karakterlerine

günü ulusal tatil

saygı duy.

ilan eder.

Ulusal bayram
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.Çocukların

Yerel kuruluşlar,

mutluluk ve

parklar,

sağlıklarını

hayvanat

iyileştir.

bahçesi, sergi
gibi etkinlikler
düzenler
Ulusal yemekler
yenir.
Bir fonksiyonla

14 Kasım

devlet tanıma.

(Nehru’nun

Hindistan

doğum

Festivallerde

gününü

yerel topluluk

kutlamak

kutlamaları,

için146)

danslar
Okul temelli

Pakistan

20 Kasım

‘Çocukların

Dünya Çocuk

hakları’

Günü
Devlet kurumu

Ocak
Tayland

ayının ilk
Cumartesi
günü

‘Beslemek ve
çocukları
beslemek’

ve özel işletme
kutlamaları
Faaliyetler ve

Hatıra pulları

partiler.

Federal
Güney
Afrika

16 Haziran

‘Çocukların

Hükûmet ve

Çocuklar İçin

hakları’

Kültür Bakanlığı

Afrika Şartı

desteği.
Hindistan'da, Çocuklar Günü her yıl 14 Kasım'da bağımsız Hindistan’ın ilk Başbakanı Pt. Çocukları
çok seven Jawahar Lal Nehru’nun doğum gününde kutlanır. Evrensel Çocuk Günü 20 Kasım'da kutlanır.
146
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Festivallerde,

Çocuklar için

danslarda,

alay

sporda yerel

parlamentosu

topluluk

AIDS

kutlamaları

görüşmeleri.

yapılır.

Ailelerin
Ağustos’un
Şili

çocuklarıyla

Hükûmet

zaman

desteği.

geçirmeleri

Topluluk

için özel

kutlaması.

ikinci
pazarı

zaman.

Çocuk Günleri’nin Ortak Temaları

Tema
Beyaz Pazar

Ülke
Samoa, Niue, Tokelau Adaları, Tonga,
Cook Adaları

Çocuklara saygı

Kanada, Güney Kore, Japonya

Çocuklar geleceğimizdir

Amerika, Türkiye

Çocuk yoksunluğu / yoksulluklarını

Aborijinler, Torres Strait Adaları

tanımak

Irlanda, Almanya

Ebeveyn- çocuk ilişkisini güçlendirmek

Tayvan, Şili

Çocuk Hakları

Pakistan, Güney Afrika, Kanada

Ulusal Bayram (Tatil)

Türkiye, Güney Afrika, Japonya

Çocuklara ödül

İrlanda

Çocukların ‘kral veya yönetici’ gibi
hükûmet yetkililerinin yerine geçmesi

Tayvan, Türkiye
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SONUÇ
Bu tez çalışmasında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, çocukların millî
kimliğinin inşasını oluşturması çerçevesinde hangi değerlerin ele alındığı, hangi
unsurlarla ‘millî’ çocuğun ön plana çıktığı ve oluşturulmak istenen ‘millî’ çocuğun
özelliklerinin genel hatlarıyla nasıl tanzim edildiği konusu üzerinde araştırma yapılmıştır.
Bahsedilen amaç kapsamında, Erken Cumhuriyet Dönemi olarak belirtilen 1920-1938
yılları arasında gerçekleştirilen bayram kutlamalarına yer verilmiştir. Çalışmada, bu süreç
dâhilinde, ulusal gazete ve dergilerde yayımlanan şiir, hikâye, atasözleri, destan metinleri
gibi edebi türlerin her birini ayrı başlık altında incelenmiştir. Ayrıca ‘millî’ çocuğun inşa
edilmesine ve Cumhuriyet değerleri ile yetiştirilmesine kaynaklık edecek Cumhuriyet
Halk Fırkası’nın parti tüzükleri ve nizamnameleri de değerlendirilmiş, yine aynı
kapsamda bir Cumhuriyet dönemi kurumu olan Himaye-i Etfâl Cemiyeti’nin kuruluş
amaçlarını açıklayan beyannameleri de ele alınmıştır. Çizilen çerçevede, yaklaşık on iki
bin sayfalık bir tarama yapılmış; bin iki yüz yetmiş altı sayfalık Osmanlı Türkçesi
metinleri okunmuş; günümüz Türkçesine çevrilerek yorumlanmıştır.
Tüm bu incelemelerde yapılan çalışmalara bakıldığında, batıda on sekizinci yüzyılda
başlayan çocuk ve çocuk folkloru üzerine yapılan araştırmalar Osmanlı toplumunda on
dokuzuncu yüzyılda temellenmiştir. Bu dönemden önce, çocuk, ‘ayrı bir birey’ olarak
değerlendirilmediği için hakkında yapılmış kapsamlı çalışmalar da mevcut değildir. Bu
sebeple çocuk kavramı, ‘modern dönemin icadı’ olarak adlandırılmıştır. Osmanlı
Devleti’nin son yüzyılında yaşanan modernleşme ile birlikte gelişen sosyo-politik
değişimler, çocuk kavramında da zemin bulmuş; çocuk eğitimi ve sağlığı gibi iki önemli
hususta ‘kayda değer’ yenilikler gerçekleşmiştir. II. Meşrutiyet ile birlikte çocuğun
‘farkına varılması’ ve eğitim yolu ile kitleleştirileceğinin anlaşılmasına binaen ‘geleceğin
yöneticileri olan’ çocuklar, dönemin hâkim düsturu olan ‘milliyetçi’ değerler ile
yetiştirilmek istenmiştir. Bu çerçevede, meclisin açılış günü olan 23 Nisan 1920 Millî
Hâkimiyet Bayramı’nın yıl dönümü, 1925 yılında ilk olarak ‘çocuk haftası’ adı ile
Himaye-i Etfâl Cemiyeti tarafından ilan edilmiştir. Art arda gelen ve ülkenin erkek
nüfusunun büyük bir kısmının yok olduğu; bu sebeple birçok ailenin dağıldığı, babasız
kalan çocukların açlık ve sefalet ile yüzleştiği I. Cihan Harbi ve ardından gelen Kurtuluş
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Savaşı neticesinde, Himaye- i Etfâl Cemiyeti tarafından ‘fayda esaslı’ oluşturulan ve bu
amaçla ‘rozet ve pulların’ satıldığı gün olan 23 Nisan 1926 tarihinde de ‘Çocuk Bayramı’
olarak ilan edilmiştir.

Törenlerin amacı yalnız çocukların himayesine yönelik halktan yardım toplamakla sınırlı
kalmamıştır. Cumhuriyet yöneticileri, törenlerin ‘halkı bir araya getirme, yeni kurulan
devletin sistemleştirdiği düşünceler üzerine ikna etme, bu düşünceleri benimsetme ve
ritüel hâlinde sürdürmesini sağlamak üzere dönüştürücü gücünden de faydalanmıştır. Bu
çerçevede milliyetçi düşüncelerin ‘en yoğun’ yaşandığı alanlar olarak da bilinen millî
bayramlar ve dolayısıyla törenler, çocukların ‘millî’ kimliğini oluşturan ve dönüştüren
bir parametre olarak değerlendirilmiştir. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin simge ve
sembollerinin, düşünce ve değerlerinin aktarım mekânı olarak görülen 23 Nisan Çocuk
Bayramı, ‘dünyaya yeni gelen bir bebeğin’ doğuşu ile eş olarak görülmüştür. Bu metafor,
yeni doğan bebeklerin, 23 Nisan’ın Çocuk Bayramı olarak ilan edildiği tarihte henüz altıyedi yaşlarında oldukları ve yeni kurulan devletle yaşıt olarak görüldüklerinden hem
çocukların hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin ‘hayata doğuş bayramı’ olarak da
adlandırılmıştır. Bu kapsamda bayram ritüeli hâline gelen çocukların ‘valilik,
kaymakamlık, polis müdürlüğü, Türk Ocakları yöneticiliği, gazete muharrirliği, fırka
reisliği gibi görevleri’ bir hafta boyunca üstlenmeleri de ‘geleceğin yöneticileri’ olacak
çocuklara hem görev bilincini aşılamak hem de yeni kurulan devletin ‘sahibi’ olarak
görüldüklerini belirtmek üzere oluşturulmuş bir seremoni olarak değerlendirilmiştir.
Çocuk bayramı kapsamında ritüel hâline gelen bir dizi modern öğreti, modern çocuk
oluşturma ve geleceğin ‘modern Türkiye’sini’ yaratmak için de esas amaç olarak
görülmüştür. Bu kapsamda Çocuk Bayramı’nın çocuklar için inşa edilen ‘Saray’da
kutlanması, geçmişin söz sahibi olan hükümdarın ‘Saray’da oturmasına atıf yaparak;
geleceğin yöneticilerini oluşturacak ve her seviye ve zümreden ailelerin çocuklarının
‘eşit’ olarak ve ayrım yapılmaksızın bu mekâna davet edilmesi; dönemin hâkim görüşü
olan halkçı ve ‘demokrat’ yönetim anlayışını da ortaya koyması bakımından dikkate
değer bir husustur. Çocuk Saraylarında ve diğer kutlama mekanlarında ritüel hâline gelen
‘Çocuk Balo’su, çocukların giyim kuşamından yeme içmesine, dans etmesine kadar
sosyal hayatlarına, modern öğretileri dahil etmiştir. Zeybek oyununun yanında çocuklar
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valsi de öğrenmiş; kız çocukları tuvalet, erkek çocukları takım elbise giymiş; aileleri
olmadan münferiden kendileri için özel olarak düzenlenen kutlamalara katılmışlardır.
1929 yılında başlayan radyo yayınlarında Mustafa Kemal Atatürk’ün savaş günlüğü
olarak nitelendirilebilecek ve bu çerçevede Türk milletinin ‘Kurtuluş mücadelesini’
anlattığı ‘Nutuk’ adlı eserinin okutulması da modern dönemin icadı olan radyo yolu ile
çocukların ‘millî’ kimliğine katkı sunacak bir araç olarak görülmüştür.
Cumhuriyet yöneticilerinin, eğitimci ve muharrirlerinin idealize ettiği cumhuriyet
çocuğu, ‘yarının yapıcısı, yaratıcısı, ümidi, emeli ve her şeyi’dir; lakin Türk çocuğu her
şeyden evvel ‘Gazi’nin çocuğu’ olarak ifade edilmektedir. Çocuklara bayram etmesi için
barış ortamını sağlayan; onları önceki devrin açlık ve fakirlik ile mülhem zamanından;
çağdaş, müreffeh ve modern bir yaşam şartları sağlayan O’dur. Nitekim 10 Kasım 1938
tarihinde vefat etmesinin ardından 11 Kasım’da çıkan gazete manşetlerinde ‘çocuklar
babasız kaldı’, ‘milletin başı sağ olsun’ dilekleri, çocukların ‘babası’ olma vasfını
doğrular niteliktedir. Bu çerçevede ‘Gazi’nin çocukları’ndan beklenen özelliklerin
başında ‘vatan sevgisi’ gelmektedir. Vatan sevgisini, her türlü sevgiden üstün görmesi
beklenen Cumhuriyet çocuğunun, adeta ‘millî davası’ olarak sunulmuştur.
Erken Cumhuriyet devrinde, ideal çocuğun, ‘bedence sağlam, gürbüz, çalışkan, terbiyeli,
doğru sözlü, ailesine, bayrağına ve vatanına bağlı, eğitimli, modern ve Cumhuriyet
devrimlerini içselleştirmiş’ olması beklenmiştir. Bu seciyelere ilaveten modern özellikleri
haiz olan çocuk aynı zamanda millî hassasiyetlerle de donanmış; ‘Türk’ kimliğini
taşıdığını, belleğinden çıkarmaması noktasında ‘ısrarcı’ olunmuştur. Bu neviden iki
konunun altı bayram anlatılarında çizilmiştir. Bu konular ‘kadîm’ Türk dili ve tarihi
üzerinedir. ‘Türk birliği, Ergenekon, Turan’ gibi kavramlarla Türk kimliği ‘kadîm Orta
Asya’ vurgusuyla şekillenmiş ve sınırları coğrafi olarak genişletilmiştir. Nora’nın (2006:
159) da belirttiği gibi ulusal tarih, kendi devamlılığını ancak hafızada anlamaktadır. Bu
çerçevede millet hafızası Osmanlı Devleti’nden çok daha gerilere götürülerek, ‘Türk
devlet geleneği’ asırlar öncesine dayandırılmış ve bu minvalde Türk kimliğinin de
devamlılığı yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti ile sağlandığı alt metinlerde
vurgulanmıştır. Tarihini ve dilini ‘kadîm Orta Asya’da arayan Türk çocuğu, bu suretle ilk
atasını da ‘kahraman ata’ kültü çerçevesinde bu coğrafyada bulmuştur. Açları doyuran,
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çıplakları giydiren ve halkını bir araya getirip yurt kuran ata, ‘Mete Han’dır. Cumhuriyet
ideologlarının devrim prensiplerinden olan ‘halkçı ve devletçi’ lider kültü bir eşini Orta
Asya’da ararken diğerini de Anadolu sınırlarında Mustafa Kemal Atatürk ile bulmuştur.
İkisinin de asker olması tesadüfi değildir. Bu çerçevede çocuklara çizilen meslek sınırının
‘en değerli’ kısmını ‘askerlik’ görevi oluşturmaktadır. Özellikle erkek çocuklarına
idealize edilen meslek, büyüdüklerinde ‘şehit babaları gibi’ asker olup vatanları için
mücadele etmeleri üzerinedir. Çocukların millî kimliğini şekillendiren ve ait olduğu
topluma bağlılık hissini geliştirmesini sağlayan araçlardan bir diğeri de bayraktır. Bayrak
aynı zamanda Kurtuluş Savaşı’nı simgeleyen bir anlam içerdiği düşünüldüğünden
çocuklara ‘bağımsızlık’ sembolü olarak gösterilmiş, uğrunda canlarını vermeleri
noktasında şüphe etmemeleri salık verilmiştir. Özellikle çocuk şiirlerinde ve
hikâyelerinde vurgulanan ‘şeref’ duygusu, bayrağın semalarda ‘özgürce’ dalgalanması ile
eş tutulmuştur. Bayrağı uğrunda ölen kimse de bayrağın ve dolayısıyla vatanın
‘namusunu kurtarmış’ sayılmıştır.
Modern ve millî çocuk paradigmasında, Cumhuriyet ideallerine, vatanına, milletine,
bayrağına ve devrimlere bağlı olarak idealize edilen Türk çocuğu aynı zamanda yerli malı
kullanan, israf etmeyen ve tasarruf bilinci ile ülkesinin kalkınmasına destek olacak
nitelikte yetiştirilmek istenmiştir. Dönemin reklam ve karikatürleri aracılığıyla
resmedilen ‘bilinçli çocuk’, kumbarası sayesinde birikim yapmayı öğrenmiştir.
Cumhuriyet yöneticilerinin, çocuğu ‘birey’ olarak ele alınmasına binaen sosyo-ekonomik
sorunları da ortaya çıkmış ve bu minvalde çözümler üretilmek istenmiştir. ‘Çocuk
meselesi’ olarak adlandırılan ve ‘devletin beka meselesi’ bağlamında değerlendirilen
çocukların ahlâkî, terbiyevî ve sağlık sorunları, ulus devlet inşası kapsamında geleceğin
‘sağlam devleti’ ancak ‘sağlam çocuklar’ üzerine inşa edileceği görüşünü de beraberinde
getirmiştir. Bu çerçevede çocuk işçiliğinden; bedensel eğitimine; sağlıklı büyümesinden,
sağlıklı bir ebeveyne sahip olmasına kadar pek çok sorunu, Cumhuriyet kadroları
tarafından üzerine düşünülmesi ve emek verilmesi gereken ‘vazife’ olarak görülmüş; bu
kapsamda kayda değer sosyo – ekonomik çareler aranmıştır.
Çocuk yetiştirmede ‘eski usul’ tekniklerin terk edilip modern tekniklerin kullanılması için
muhtelif yayın üretilmiş; ailelerin ve öğretmenlerin bu teknikler doğrultusunda çocuk
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yetiştirmeleri beklenmiştir. Çocuk terbiyesinde sıklıkla batılı yazarların görüşlerine
başvurulmuş kamusal eğitim yoluyla hem ailelerin hem de eğiticilerin eğitimi
hedeflenmiştir. Bu suretle sosyalizasyon süreçlerini aile ve okul çevresinde geliştiren
çocuk, modernize edilerek güncellenmek istenmiştir; lakin Cumhuriyet ideologları,
çocuk yetiştirmede öncelikli görevi anneye vermiş ve ‘Cumhuriyetin, demokrasinin ve
devrimlerin kökleşmesinde’ çocuğun dimağına ilk intibaı verecek ve onu medeni
bilgilerle tanıştıracak kişi olarak görmüştür. Bu itibarla annelerin eğitimi de kamusal bir
mesele olarak ele alınmıştır.
Çocuk meselesi dâhilinde değerlendirilen bir diğer sosyo-ekonomik mesele de,
‘çocukların sağlığı, bakımı ve nüfusunun çoğaltılması’ meselesidir. Yine bu suretle
anneler başta olmak üzere ailelerin eğitimi üzerine, Himaye-i Etfâl Cemiyeti tarafından
yayınlar üretilmiş, ‘Gürbüz Türk Çocuğu’ müsabakalarıyla aileler sağlıklı ve neşeli
çocuklar yetiştirmek üzere teşvik edilmiştir. ‘Çok Çocuklular Müsabakası’ da yine bu
kapsamda değerlendirilebilecek, ailelerin çok ve sağlıklı çocuk sahibi olmalarını
cesaretlendirecek bir faaliyet olarak görülmektedir. Cumhuriyet yöneticilerinin
oluşturmak istediği ‘eşit yurttaş’ bilinci de ‘çocuk’ üzerinden kurulmaya çalışılmış; fakirzengin; köylü-şehirli fark etmeksizin tüm çocukları aynı ve eşit gören anlayış
geliştirilmek istenmiştir. 23 Nisan Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen bu
müsabakalar hem bu eşitliği vurgulamak hem de millî dava olarak nitelendirilen ‘nüfus
siyasetini’ yönlendirmek üzere icra edilmiş yarışmalar olarak düşünülmelidir. Aynı
zamanda çocukların millî kimliğinin oluşturulmasında faaliyet gösteren bu neviden
müsabakalar, ‘ödül’ mekanizmasıyla çocuğun devlet tarafından ‘fark edilebilirliğini’
ortaya koymuştur.
Çocuk sayısını nitelik ve nicelik yönünden artırma amacıyla biyo politikalar üretilmiş, bu
kapsamda bebek ölümlerini azaltacak yöntemler geliştirilmiş, çocuk düşürmeyle
mücadele edilmiş, doğum sırasında ailelere maddi yardımlarda bulunulmuş ve evlenme
teşvik edilmiştir. Bu bahse ilaveten ‘bekârlık vergisi’ adı altında kanun teklifi dahi
hazırlanmıştır.
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Genel bir değerlendirme yapıldığında, ifade edilen faaliyetlere öncülük eden ve
Cumhuriyet’in ideallerinin gerçekleşmesine zemin hazırlayan Himaye-i Etfâl Cemiyeti,
Türk Ocakları ve Halkevlerinin, 23 Nisan Çocuk Bayramı programlarını ortaya koyan,
gerçekleşmesi için çaba harcayan ve bu itibarla çocukların sosyalizasyon süreçleri
içerisinde millî kimliklerini oluşturmaları bağlamında ‘ortam sağlayıcı ve fikir inşacı’ bir
konumu temsil ettikleri görülmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nde bu tür kuruluşlar ‘millî
kimliğin’ inşasına katkıda bulunmak üzere rejimi öğretme, sevdirme ve bir ‘ülkü’
aşılamak noktasında öncülük eden kurumlar olarak değerlendirilmiştir. Mustafa Kemal
Atatürk’e, Cumhuriyete ve onun kurumlarına, devrim ve inkılaplarına bağlı; Türk
kimliğiyle ‘gurur duyan’, vatanın selameti uğruna canını vermekten çekinmeyen, devlete
ve millete sadık vatandaşlar yetiştirme projesi dâhilinde fikirler üreten ve yürüten bu sivil
toplum kuruluşları eliyle, ideal vatandaş ve dolayısıyla ‘ideal millî çocuk’ oluşturma
gayretlerinin sonuç verdiği düşünülmektedir. Nitekim 25 Nisan 1936 senesinde Kurun
Gazetesi’nde yayımlanan ‘Yüksek düşünceli Bir Türk Yavrusu’ adlı röportajda ‘23 Nisan
nedir?’ sorusunun karşısında Türk çocuğunun verdiği ‘Benim, Ben Türk milletiyim.
Bugün küçüğüm, o milletin yavrusuyum; ama yarın ne olacağım? Büyük, zengin,
kuvvetli bir millet! Dünyanın en yüksek Cumhuriyeti ben olacağım. Yurdumu her yurttan
üstün tutacağım. Tarlalarım yemyeşil olacak, her yerde buğday satacağım. Fabrikalarımın
bacalarından pofur pofur dumanlar çıkacak, makine gürültüsü her sesi boğacak. Ya
tayyarelerime ne dersiniz? Hepsi birden uçtu mu, gökyüzünü göremezsiniz. Dünyanın en
zengin, en kuvvetli milleti olacağım demedim mi? Artık hepsi içinde.’ cevabını vermesi
üzerine, “Sana bunları kim öğretti?” diye sorulduğunda ‘Mustafa Kemal Atatürk’ cevabı,
23 Nisan Çocuk Bayramı’nın, hedeflenen ‘millî ve modern’ çocuk idealine ulaşmada
nispeten başarıldığını göstermesi bakımından ifade edilmesi gereken bir husustur.
Çocuğun Türk milletinin geleceği olduğu inancından yola çıkarak; milletin istiklale olan
inancını ve imanını tazelemek; istiklali muhafazaya azmetmek; milletin hâkimiyeti
öğretisini, hâkim ideoloji kılmak; Türkün benliğini dünyaya tanıttığı gün olarak
yinelenmesini sağlamak; millî ruh olarak daha heyecanlı ve millî duruş bakımından daha
gür sesli çocuklar yetiştirmek ve bu sayede vatanın geleceğini daha ‘şerefli ve daha
kudretli’ kılmak; gürbüz ve neşeli çocuklar yetiştirmek amacıyla ilan edilen Çocuk
Bayramı

sayesinde

Cumhuriyet’in

‘ideal

çocuk

projesi’

kamusal

anlamda
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meşrulaştırılmıştır. Törenlerin kitleleri harekete geçirme ve yönlendirme gücünden
faydalanan Cumhuriyet yöneticileri ilk etapta yardım amacıyla 1925 yılında ortaya çıkan
‘Çocuk Haftası’ fikrini 1926 yılında Çocuk Bayramı’na çevirerek 1927 yılından itibaren
resmî kurumlarca kutlanmasını sağlamış; çocukların kolektif hafızasında ‘millî kimlik’
bilgilerini edinmelerini ve kodlamalarını kolaylaştırmıştır. Ritüel tekrarlarla kalıcı
belleğe kodlanan öğretiler, simge ve semboller aracılığıyla, çocuk kimliği, millî kimlik
öğretileri ile yıkanmış, devlet ve millet bilinci ile de kutsanmıştır.
Sonuç olarak, Erken Cumhuriyet Dönemi’nde ulus-devlet projesi kapsamında
‘milliyetçi çocuk’ yetiştirmek, Cumhuriyet yöneticilerince ‘millî/vatani görev’ olarak
sunulmuş; kamu kurumlarından sivil toplum örgütlerine ve toplumun en küçük birimi
olan aileye kadar toplumun her kesiminden bu göreve katılmaları beklenmiş; çocukların
da kendilerine ‘ideal’ olarak sunulan ‘milliyetçi ve Türk’e yakışan üstün vasıfları’
edinmeleri beklenmiştir.
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-120-

23 Nisan’ın milli bayram addine dair kanun
(Ceride i Resmiye ile neşir ve îlânı: 2 Mayıs 1337- No.13)
No.
112

BİRİNCİ MADDE- Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk yevmi küşadı olan
23 Nisan günü millî bayramdır.

İKİNCİ MADDE - Tarihi kabulünden muteber olan. İşbu kanunun icrasına
Büyük Millet Meclisi memurdur. ·

23 Nisan 1337 ve 16
Şaban 1339
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— 411 —
Ulusal bayram ve genel tatiller hakkında kanun
(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı: l/VI/1935 - Sayı: 3017)
No.

2739
Kabul tarihi
27 - V - 1935

BİRİNCİ MADDE — Ulusal bayram yalnız Cumhuriyetin ilân edildiği 29 ilk teşrin
günüdür. Türkiye’nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız o gün tören yapılır. Bayram
28 ilk teşrin öğleden sonra başlamak üzere 29 ve 30 günleri devam eder.
İKİNCİ MADDE — Genel tatil günleri şunlardır:
A - Zafer bayramı; istiklâl savaşında son zaferin kazanıldığı 30 ağustos günü. (Bu gün
Millî Müdafaa vekilliği tarafından hazırlanacak programa göre süel tören yapılır).
B - Ulusal egemenlik bayramı; 22 Nisan öğleden sonra ve 23 Nisan günü.
C - Bahar bayramı; mayısın birinci günü.
D - Şeker bayramı; üç gün.
E - Kurban bayramı; dört gün,
E - Yılbaşı günü; her yıl birinci kânunun 31 nci günü. Öğleden sonra ve ikinci kânunun
birinci günü.
Bu maddede yazılı tatil günlerinde ve birinci maddede yazılı ulusal bayramın 28 ve 30
ilk teşrin günlerinde hususî yerlerin kapanması mecburî değildir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Hafta tatili pazar günüdür. Bu tatil 35 saatten eksik olmamak
üzere cumartesi günü saat 13 te başlar. Halkın yemesi, içmesi, giyinmesi gibi zarurî
ihtiyaçlarıyla alâkalı alış, veriş dükkân ve mağazaları hakkında cumartesi günü hafta tatili
kanunu hükümleri tatbik edilmez.
DÖRDÜNCÜ MADDE — 25 Haziran 1325 tarihli, 23 Nisan 1337 tarih ve 112 numaralı,
24 ilk teşrin 1339 tarih ve 362 numaralı, 19 Nisan 1341 tarih ve 628 numaralı, 1 Nisan
1926 tarih ve 795 numaralı kanunlarla 2 ikinci kânun 1340 tarih ve 394 numaralı hafta
tatili kanununun birinci maddesinin son fıkrası kaldırılmıştır.
BEŞÎNCÎ MADDE — Bu kanun hükümleri neşri tarihinden muteberdir.
ALTINCI MADDE — Bu kanun hükümlerini icra Vekilleri Heyeti yerine getirir.
29 Mayıs 1935
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-409-

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun
(Resmi Gazete ile yayımı:19.3. 1.981 Sayı : 17284)
Kanun No. 2429

Kabul Tarihi: 17.03. 1981
MADDE 1. - 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal
Bayramdır. Türkiye’nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören
yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü
devam eder.
MADDE 2. - Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü genel tatil
günleridir.
Resmi bayram günleri şunlardır:
1. 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır. Bugün ana ve ilkokullar
düzeyinde törenler yapılır.
2. 19 Mayıs günü Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayram günüdür.
3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.
Dini bayramlar şunlardır:
1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür
2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.
1 Ocak günü Yılbaşı tatilidir.
Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü Resmi daire ve kurumlar tatil
edilir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında ana ve ilkokullar ile
Törenlere iştirak eden kurumlar tatil edilir.
Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı
sona erdiğinde müteakip cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.
Mahiyetleri i t i bar i yle sürekli görev yapması gereken kurumların ö z e l
kanunlarındaki h ü k ü m l e r saklıdır.
29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.
MADDE 3. - A) Hafta tatili Pazar günüdür. Bu tatil 35 saatten az olmamak
üzere Cumartesi günü en geç saat 13.00'ten itibaren başlar.
394 sayılı Hafta Tatili Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 1475 sayılı İş Kanunu ve diğer kanunlardaki
hafta tatili ile ilgili hükümler saklıdır.
Yemek, içmek, giyinmek g i b i zaruri i h t i y a ç ların giderilmesi için alışveriş
yapılan dükkân ve mağazalar hakkında Hafta Tatili Kanununun Cumartesi
günüyle ilgili hükümleri uygulanmaz.
MADDE 4. - Ulusal ve resmi bayramlarda yapılacak törenler Millî Savunma, İ ç
İşleri, Dış işleri, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor ve Kültür Bakanlıklarınca müştereken
hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. Bu yönetmelik Kanunun yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren en geç iki ay içinde yayımlanır.
MADDE 5. - 27.5.1935 tarihli ve 2739 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller
Hakkında Kanun ile bu Kanunda değişiklik yapan kanunlar y ü r ü r l ü k t e n
kaldırılmıştır.
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MADDE 6. - Bu Kanun yayını tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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