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ÖZET
Kızılırmak gazetesi 1325 (1909) tarihinden itibaren aralıklarla Sivas'ta yayınlanan haftalık bir gazetedir.
Bu gazete “Cumhuriyet Halk Partisi”nin yayın organı olup, “Cumhuriyetçi Mefkûreci, Milliyetçi” Gazete sloganı ile
çıkmı tır. Biz bu makalemizde; Milli Mücadele güzergâhı olan Samsun, Havza,Amasya, Tokat ve Sivas hattını
inceleyerek, Sivas’ta olu an co kun sevgi gösterisini ve Ulu Önder Atatürk’ün Sivas’taki Faaliyetlerini Kızılırmak
gazetesindeki bilgiler ı ı ında ayrıntıları ile aktardık.
Anahtar Kelimeler: Kızılırmak, Sivas, Atatürk, Gazi, Cumhuriyet, Gazete

ACCORDING TO KIZILIRMAK NEWSPAPER MUSTAFA
KEMAL’S VISIT IN S VAS IN AUTUMN 1928
ABSTRACT
Kızılırmak Newspaper, wihch is weekly newspaper, has published in Sivas since 1909. This newspaper is
publication organ of “Cumhuriyet Halk Partisi” and it has been published with “Republican, dealist, Nationalist”
slogan. In this our article; by scrutinizing the route of the Turkish National Strugle for Independence, Samsun,
Havza, Amasya, Tokat and Sivas line we explained enthusiastic love demonstration and Exalted Leader Atatürk’s
activities in Sivas with details by given information from Kızılırmak Newspaper.
Key Words: Kızılırmak, Sivas, Atatürk, Gazi, Republic, Newspaper
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1. G R

ya

Mustafa

Kemal

ileriyi

arayandır.

Diretendir ve liderdir. Hem his de il,
heyecan de il, hesap, karar ve strateji
adamıdır. Onun vasfı ve zanaatı budur.
artlara ve olaylara körü körüne boyun
e memek, onları yeniden i lemek.

te o,

bunu yapar. Daha mütarekenin ilk günü,
Adana'da: “Bütün felâketlere ra men ben,
Türk'ün

sesini

i ittirebilece i

kanaatindeyim. Bu yolda i e ba ladım”
demi tir. Fakat onun olayların içinde
yo rulması, ekille mesi için daha alınacak
çekilecek çok çileler vardır.

bildirdi i

teli,

Samsun'a

varı ından iki gün sonra yazmı tı. O,
güvenlik duymadı ı bu kıyı
hemen

ayrılmı ,

ehrimizden

Avdan

civarında

karargâhını kurmu . 23 Mayıs 1919 da
Ankara'daki kolordunun komutanı Ali Fuat
Cebesoy ile temas sa lamı tı. Gazi Pa a,
ordu

ile

temasları

sa ladıktan

sonra,

Millete, kenarına getirildi i ölüm girdabının
derinli ini gösterip, oraya dü memek için
göze

alınması

gereken

fedakârlı ı

anlatma a ve ruhundaki istiklâl ate ini ordu
saflarına ve milletine yayma a ba lamı tı.4

çok yollar, ya anacak çok tereddütler,
1

geli ini

Sivas Kongresi döneminde bir çok

Aslında

milliyetçi geçinen aydın bile, mandaterlik

Mustafa Kemal, Osmanlı Devleti'nin içinde

ile ancak kurtulana bilece ine inanırken O;

bulundu u durumun analizini yıllarca önce

“Ya stiklal ya Ölüm”.diyerek net bir tavır

yapmaya

koymu

ba lamı

ve

çatlayan

bir

ve

devamla

“Esas,

Türk

imparatorluktan yeni bir devlet kurma fikri

milletinin haysiyetli ve erefli bir millet

2

çok genç ya larında zihninde filizlenmi ti.

olarak ya amasıdır. Bu esas ancak

Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919 günü,

istiklâli

Samsun’da karaya ayak basar basmaz, hiç

olunabilir. Ne kadar zengin Ve müreffeh

vakit kaybetmeden, planını tatbik etmeye ve

olursa olsun istiklâlden mahrum bir

mübarek

millet,

hedefine

do ru

yol

almaya

3

koyuldu.

Ordu Müfetti i Mustafa Kemal Pa a
Anadolu'ya ayak bastı ı an da ilk i i ordu
ile temas etmek olmu tu. Erzurum'daki 15.
Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Pa a-

tamme

malikiyetle

be eriyeti

temin

mütemeddine

muvacehesinde u ak olmak mevkiinden
yüksek bir muameleye kesbi liyakat
edemez”5
oldu unu

diyerek

ne

kadar

göstermi tir. Bu

kararlı

kararlılı ını

Amerikalı Generale verdi i cevapla da
ifade etmi tir.”General Harbord Heyeti ve

1

evket Süreyya AYDEM R, Tek Adam Mustafa
Kemal, stanbul, 1966, s.350-351
2
Bige YAVUZ, Kurtulu Sava ı Döneminde TürkFransız li kileri, Ankara, 1994, s.21-23
3
Hasan Rıza SOYAK, Atatürk’ten Hatıralar I.,
stanbul, 1973, s. 99

4

Na it Hakkı ULU , Mustafa Kemal’in Millete ve
Orduya lk Tamimi, Her Yönüyle Atatürk I. ,
stanbul, 1974, s. 119
5
Kemal ATATÜRK, Nutuk I, stanbul, 2001, s. 1113
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kitleleri çok kısa

Generalin bazı garip suallerine de muhatap

zamanda gömülü bulundukları çukurdan

kaldım. Meselâ; millet kabili tasavvur her

çıkarmak icap ediyordu. Atatürk inanılmaz

türlü

zafer gibi, inanılmaz inkılâpları da, millet

te ebbüsat

bulunduktan

ve

sonra

fedakârlıkta

dahi

olunamazsa

ne

cevapta

hâtıramda

muvaffak

yapacaksın?

Verdi im

aldanmıyorsam.

demi tim ki: Bir millet mevcudiyet ve
istiklâlini temin için kabili tasavvur olan
te ebbüsat ve fedakârlı ı yaptıktan sonra
muvaffak olur. Ya muvaffak olamazsa
demek,

o

milletin

'hükmetmek

ölmü

demektir.

oldu una
Binaenaleyh

millet, berhayat oldukça ve te ebbüsatı
fedakâranesine devam eyledikçe ademi
muvaffakiyet

ço unlu unun tasvibi ile vücuda getirdi.

mevzubahis olamaz.”6

demi tir.

Atatürk yukarıda da ifade edildi i gibi
inkılâpları çok önceden tasarlamı . Fakat
bütün inkılâplarında oldu u gibi zamanı
beklemi ti.7

Sivas’a gelmesi de yine bir inkılâbını
tanıtmak üzere Türkiye’yi il il gezdi i
döneme rastlamaktadır. Bu inkılâp harf
inkılâbıdır. 1920 öncesi halkın okuma
yazma oranı % 10’un altında iken Mustafa
kemal Pa a’nın yaptı ı harf inkılâbı sonucu
bu gün bu oran %90’ın üzerindedir.
1- Kızılırmak Gazetesinin Mustafa

Sakarya sava ında “Hattı Müdafaa

Kemal

yoktur. Sathı müdafaa vardır. O satıh bütün

olunamaz.”

Emri

ile

Türk
Ba

milletinin

kaderini

de i tirmi ;

Komutanlık

Meydan

Muhaberesi ile dü manı denize

dökerek kurtulu sava ını taçlandırmı tır.
Atatürk

dünya

için

de

kimsenin

inanamayaca ı emsalsiz zaferi kazandıktan
sonra, milletin medeni milletler seviyesine
gelmeden

ya ayamayaca ına

kani

bulunuyordu. Asırların taassubu içinde
ya ayan medeniyete dü man bütün kötü

6
Kemal ATATÜRK, Nutuk I, stanbul, 2001, s.172173

Pa a’yı

Takibinden

Birkaç Örnek

vatandır. Vatanın her karı topra ı Türk
kanıyla sulanmazsa vatan topra ı terk

te Mustafa Kemal Pa a’nın

Cumhuriyetin

temellerinin

atıldı ı

Sivas’ın 1919’dan itibaren hiç eksilmeden
ve

aynı

hararetle

destekleyicisi

oldu unu

Cumhuriyetin
göstermesi

açısından Kızılırmak gazetesinin haberleri
dikkate

de erdir.

Haber

kli elerindeki

samimiyet Gazi’ye olan güvenin açık bir
ifadesidir.
31

A ustos

makalesinde;
Hazretlerinin

1925
“Reis-i

tarihli

gazete
Cumhur

nebolu Türk Oca ında

rade Buyurdukları Nutuk” Ba lı ı ile

7

Niyazi Ahmet BANO LU, Atatürk Siyasi ve
Hususi Hayatı, stanbul, 1946, s. 164
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Mustafa Kemal Pa a’nın kılık kıyafet

te rifi ile kaleme alınan yazıda Gazi’nin

kanunu ile ilgili Kastamonu gezisini gazete

bizce de günümüze ı ık tutan bir özelli ini

sütununa

Cumhur

ortaya koymaktadır. stanbul imdiye kadar

Hazretleri nebolu Türk Ocaklarında rad

kalbinin böyle bir heyecanla çarptı ını

Buyurdukları

ta ımı tır.

Reis-i
Mühim

Nutukta

duymadı.Hiç bir milli kahraman bugün

halkın

gösterdi i

tezahürat

minnettar büyük ehrin gazi’ye gösterdi i

muhabbetkeraneye

te ekkür

etmi tir.”

hüsnü kabule onun kadar layık olmadı.

haklarında

Pek

8

Halkın “Büyük Dahi” için yaptı ı her ey

Denilmi tir.
25

Mart

gazetesi

1926

tarihli

Kızılırmak
“Büyük

makalesinde;

Münci(Kurtarıcı)

Gazi’ye

onun eserinin azameti kar ısında yine
hiçtir.11 fadesi yer almı tır.

Sivas’ın

7 Kasım 1927 tarihli Kızılırmak

Taziyatını Arz Etmek Üzere Bir Heyet

gazetesinin ba lı ında; “Büyük Meclisimiz

Gidecektir.”

Gazi

Ba lı ı

ile

Ankara’ya

Sivas’tan bir heyetin gitme hazırlı ının
yapıldı ından bahsedilmi tir.
4

Temmuz

1927

9

tarihli

gazete

Sene Evvel Kalbi Yaralı Olarak Terk
stanbul’a

Nurlu

Cumhur

1919

Pa a’nın
etmektedir.

sonrası

stanbul’a

Etmekle

Reis-i
Milletin

Seherler

Vekile smet Pa a hazretlerinin Riyasetinde
te kil etti. Büyük Millet Meclisi 288 rey ile
ve ittifakla aziz halaskarımızı tekrar Reis-i
Cumhur etmi tir. Denilmi tir.12

Do duktan Sonra Giriyor.” Ba lı ı ile 19
Mayıs

ntihab

ttifakla

Hissiyatına Tercüman Oldu.” ve Heyet-i

makalesinde; “Aziz Halaskarımız Sekiz
Etti i

Hazretlerini

14 A ustos 1928 tarihli makalede ise;

Mustafa

Kemal

“Büyük Gazi’nin Hasbihali” ba lı ı ile

giri ini

tasvir

çıkmı tır. Gazi hazretleri tarihini iftiharlarla

10

dolduran Türk Milleti’nin bu gün yapmaya

11 Temmuz 1927 tarihli makalede ise;
“ Büyük Gazi Yedi Sene çinde Yok dan
Yepyeni, Kuvvetli, Herkesin Hürmetini
Kazanan Bir Türkiye Yarattı.” Ba lı ını
ta ıyan haberin kli esi “ stanbul” adıyla
Fransızca yayınlanan gazete makalesinden
alınmı tır. Mustafa Kemal’in

stanbul’a

mecbur oldu u ve çok lüzumlu bir i olan
Türk harflerinin okunulmasını emir ve
i aret buyurduktan sonra
hakkındaki

hitabeleri

ile

ark musikisi
imdi

Milleti’nin en ve ad oldu unu bir lisan-ı
belagatle ifham buyurmaktadırlar. Reis-i
Cumhur hazretleri stanbul Halk Fırkasını
tertip etti i bahçe e lencesinde halk ile

8

Kızılırmak gazetesi, 31 A ustos 1925, s. 1
Kızılırmak Gazetesi, 25 Mart 1926, s. 1
10
Kızılırmak Gazetesi, 4 Temmuz 1927, s. 1
9

Türk

11
12

Kızılırmak Gazetesi, 11 Temmuz 1927, s. 2
Kızılırmak Gazetesi, 7 Kasım 1927, s. 1
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eklinde ifade

bulmu tur.
22

1928

tarihli

makale

ba lı ında;”Büyük Halaskarımız Reis-i
Cumhur Gazi Mustafa Kemal Pa a
Hazretleri’nin Tarihi Nutku”

eklinde

ifade edilerek “19 Mayıs 1919’da Samsun’a
çıktım ifadesi ile ba latmı tır.14
2-

Ona e lik etmi ve her u radı ı yerile ilgili
notlar

Ekim

Samsun’daki

Faaliyetleri

ve

Sivas’a Yolculuk
Mustafa Kemal Pa a
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tutmu tur.

Gazete

makalesinde

“Büyük Halaskarımız yine

Samsun

tarîkiyle Sivas’a te rif buyuruyorlardı.
Memleketi kurtarmaya geldikleri yoldan
bir Mesih gibi bekledi imiz ifkâlardan
geli i bu gün için ne heyecanlı ne vecd
avar bir geli tir. Dünü ve dünkü eza
verici

hatıraları

dü ünerek

içten

kaynayan bir sürûrla ne kadar sevinsek
yeri idi. Bu günkü yüce mazhariyetimizi

tıpkı milli

bize

tevci

eden

müncimizin

bu

mücadele döneminde oldu u gibi Sivas’a

büyüklü ünü

ula an

çevirerek dü ünüyor ve O büyük güne in

yolculu unu

ba latmı tır.

Samsun’dan

Gezisinin

amacı

Türk

Milletinin aydınlı a çıkmasında önemli rol
oynayacak

olan

“Latin

Alfabesi”nin

tanıtımıdır. Öyle ki her konakladı ı yerde
halkı yeni alfabe ile ilgili olarak

nuruyla

aydınlatmak
16

sabırsızlanıyorduk.”

Diyerek

Mustafa Kemal Pa a’nın Samsun’a
geli inde onu kar ılayanlar unlardır.

Halk Partisinin yayın organı olması dolayısı
Mustafa

Kemal

Pa a’nın

Sivas’a

1- Samsun Mebusu ve Halk Partisi
Müfetti i Avni Bey
2- Vali Kazım Pa a

gelece ini ö rendi i zaman büyük bir
heyecanla stanbul’dan itibaren onu adım

3- Belediye Ba kanı

adım takip etmi tir. “Gazi hazretleri’nin

4- Polis Müdürü

stanbul’dan itibaren tarik-i seyahati
adım adım takip ediliyor ve intizar
günleri

için

okuyucularına duyuruyordu.

Kızılırmak gazetesi de Cumhuriyet
ile

kalplerimizi bir daha ve

yakından

sınav

yapmı tır.

gelece i yollara ba ımızı

yakla tıkça

vecdli

anlar

ya ıyorduk”15 sözleri ile de bunu dile

5- Jandarma Kumandanı

bir heyet

olarak Mustafa Kemal Pa a’yı kar ılamaya
gitmi lerdir.
1- Milletvekili Ra’na

getirmi lerdir. . Samsun’dan itibaren ise;

2- Milletvekili Adil
13

Kızılırmak Gazetesi, 14 A ustos 1928, s. 2
Kızılırmak Gazetesi, 22 Ekim 1928, s. 1, 2, 3, 4,
15
Kızılırmak Gazetesi, 24 Eylül 1344(1928), s. 1
14

16

Kızılırmak Gazetesi, 24 Eylül 1344(1928), s. 1
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3- Milletvekili Ethem

kaldırarak onları okuma ve yazma sınavına
tabi tutmu tur.

4- Milletvekili Asım
5- Kolordu Kumandanı Salih Pa a
6- Tokat Milletvekili Mustafa Bey
7- Trabzon

Halk

Partisi Müfetti i

evket

Mustafa

Kemal

Pa a;

Tahtaya

kalkanların bazı hatalar yaptı ını görmü
ve

bunları bizzat kendisi tespit edip,

hataların nasıl düzeltilece ini anlatarak,
genel kurallar hakkında bilgiler vermi tir.

8- Rize Milletvekili Akif’ten olu an

Gazi Pa a orada bulunanlara göstermi

ba ka bir heyet de yine vapurda Gazi

oldukları ilgiden dolayı te ekkür ederek

pa a’yı kar ılamada bulunmu lardı.17

onların

Vapur durduktan sonra kar ılayanları
vapurda kabul eden Mustafa Kemal Pa a

yanlı larını

kısa

zamanda

düzelteceklerini ifade etmi tir.
Mustafa

Kemal

Pa a

buradan

onların tek tek ellerini sıkarak ho bulduk

yanındakilerle beraber otomobille Samsun

demi tir. Bir müddet orada dinlendikten

belediyesine geçmi tir. Oradan vaktinin

sonra yanında gelenlerle ve kar ılama

önemli

heyetleri ile birlikte ehre hareket etmi tir.

Cumhuriyet Halk Partisine gelmi ve ak am

Gazi Pa a’nın ehre giri inde top atı ı
ile kar ılandıktan sonra, fabrikalar ve
hareket halindeki araçlar dahil siren sesi ile
bir

dakikalık

saygı

duru unda

bulunmu lardır. Bunu müteakip halk büyük

Samsun Hükümet dairesinde bir süre
dinlenen Mustafa Kemal Pa a Genel Meclis
toplanmı

bulunan

geçirdi i

Samsun

yeme ini parti yöneticileri ile birlikte
yemi tir.
Saat
Tarafından

23’de

Muallimler

verilen

“Sevinç

Birli i
Balosu”na

katılmak için Hükümet caddesinde bulunan
stiklâl Mektebine gelmi tir. Buradan saat

sevgi gösterisinde bulunmu tur.

salonunda

kısmını

devlet

1:30’da

geceyi

geçirmek

üzere

Gazi

Kona ına geçmi tir.
Mustafa

Kemal

Pa a

“Gazi

memurlarının yeni Türk alfabesi hakkındaki

Kona ında”

bilgi ve becerilerini ölçmek için bu salona

Mayıs 1919 senesine ait anılarını hatırlamı

gelmi tir.

ve yanındakilere hatırlatmı tır. Cumhuriyet

Yeni Türk harfleri ile basılan bir kitabı
orada bulunanlara da ıtan Mustafa Kemal
Pa a orada bulunan memurları tahtaya

Halk

Partisi

milli mücadeleye ba ladı ı

Müfetti i

Avni

bey’in

rehberli inde binayı gezerek onarım ve
düzenlemelerle ilgili talimatlar vermi tir.
Gazi pa a burada geçirdi i geceden

17

Kızılırmak Gazetesi, 24 Eylül 1344(1928), s. 1

son derece memnun olmu tur.
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smet Pa a Mustafa Kemal Pa a’nın
Samsun’a

geldi i

dönem

Sivas’ta

Terme, Çar amba ve Bafra’dan gelen
heyetleri kabul etmi tir.

bulunmaktadır. O da Gazi Pa a’yı ziyaret
etmek üzere Samsun’a gelmi ve orada onu
kar ılayanlar unlardır:

117

Mustafa Kemal Pa a ve smet Pa a
gazi kona ında kalırken, Sa lık Bakanı
Refik Bey belediye binasında kendisine

1- Ba katip Vekili Moskova Sefiri

ayrılan yerde kalmı tır. Di er misafirler ise,
Samsun Palas otelinde kalmı tır.

Tevfik ,
2- Seryaveri Resuhi Bey,
3- Mustafa Kemal Pa a’nın refakatinde
bulunan milletvekilleri,
4- Cumhuriyet Halk Partisi Müfetti i
Avni,

18 Eylül 1928 tarihinde saat 8:30’da
Mustafa Kemal Pa a;
Pa a,

Sa lık

Ba bakan

Bakanı

Refik

smet
Bey,

Milletvekilleri, Ba katip, seryaveri, di er
yaverleri,

Cumhuriyet

Halk

Partisi

Müfetti i Avni ve Kolordu Kumandanı

5- Samsun Valisi Kazım Pa a ve ehrin
ileri gelenleri.

Salih Pa a ile beraber, Samsun Valisi ve
Samsun Milletvekillerinin nezaretinde Hacı

Mustafa Kemal Pa a Samsun’da Gazi

Bayram istasyonundan kendisine tahsis
edilen özel trenle Samsun’dan ayrılmı tır.

Kona ında kalmı tır.

Mustafa Kemal Pa a Samsun – Sivas

smet Pa a kendisini kar ılayanlarla
beraber gazi kona ına gelerek Gazi pa ayı

hattında

yine

1919

güzergâhını

kullanmı tır. Bu güzergah boyunca halk

ziyaret etmi tir.

büyük sevgi gösterilerinde bulunmu tur.

Yine Gazi Kona ında Mustafa Kemal

Kavak, Ladik ve Havza18 istasyonlarında

Pa a’yı, Terme Çar amba ve Bafra’dan

halk co kulu sevincinin gösterdi i gibi,

gelen heyetler ziyaret etmi lerdir.

Çorum

Mustafa kemal Pa a Samsun’daki ilk

Milletvekili

ba kanlı ında

Çorum

smet

Bey’in

Valisi,

Çorum

gününü dinlenme ile geçirirken, smet Pa a;

Belediye Ba kanı ve Çorum Cumhuriyet

Müfetti

Halk Partisi ileri gelenlerinden bir heyeti

Avni bey, Samsun Valisi ve

Samsun Milletvekili Sami Bey ile birlikte

kabul etmi tir.

Hükümet binasını gezmi

heyetinde Mustafa Kemal Pa a’yı ziyaret

ve onarım ve

düzenlemelerle ilgili takdirlerini sunmu tur.
Ayrıca

Yine Vezirköprü’den bir

ettiklerini görüyoruz.

smet Pa a yanındakilerle Parti

merkezini ve elektrik fabrikasını gezmi ve
18

Kavak, Ladik ve Havza Samsun’un lçeleridir.
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Mustafa

Kemal

Pa a

Amasya’ya

geldi i zaman Amasya Milletvekilleri ve

Mustafa Bey’in20

yeme ini onun evinde yemi tir.21

Amasya Valisi’nin önderli inde Devlet

3- Sivas’ta Mustafa Kemal Pa a’yı

memurları, askerler, ö renciler ve halk
tarafından

sevinçle

Kar ılamak

kar ılanmı tır.

yeni alfabe ile ilgili bilgilendirmi ve sınav
Buradan hareketle Turhal’a19

yapmı tır.

gelen Mustafa Kemal Pa a’yı

Tokat

Valisi’nin

heyet

ba kanlı ındaki

bir

kar ılamı tır. Turhal’da bulundu u sırada
Zile’den bir heyet gelerek Mustafa Kemal
Pa a’yı ilçelerine davet etmi lerdir. Ancak
Gazi Pa a bu davete sonra gelmek üzere söz
vererek Turhal’dan ayrılmı tır.
Tokat halkı, askerler, ö renciler ve
memurlar Tokat’a giri inde Gazi Pa a’ya
sevgi gösterisinde bulunmu lardır. O gün
ikametine

ayrılan

Tokat

Belediyesi

dairesinde kalan Mustafa Kemal Pa a
ak am yeme ini yanındakilerle yemi tir.
Yemek sırasında ise, ekonomik durumla
ilgili sohbet edilmi tir. Gece Tokat’ta fener
alayları

düzenlenerek

Mustafa

Pa a’nın ehre geli i kutlanmı tır.

Kemal
Ertesi

gün Hükümet Kona ına geçen Mustafa
Kemal

Pa a

memurları

halkı
Yeni

ve

hazır

alfabe

ile

bulunan
ilgili

için

Yapılan

Hazırlıklar

Kar ılamayı müteakip Hükümet Kona ına
geçen Gazi Pa a burada hazır bulunanları

daveti üzerine ö le

Tokat’tan hareket eden Mustafa Kemal
Pa a Yolda çiftlik kazası ve Yıldızeli22
ilçesinde

sevgi

gösterileri

kar ılanmı tır . Mustafa Kemal Pa a’nın
Sivas’a geli i ile ilgili Kızılırmak gazetesi
“Gazi

Reisicumhurumuz,

Halaskar

ehrimizin

Bir

Büyük
gün

Gönülden Kopan Co kun Tezahürlerle
kar ıladı. Biz bu Mübeccel hatıranın
vecdiyle ilel-ebed sevinece iz.24” Diye
ba lık atmı tır.
Mustafa Kemal Pa a’nın Anadolu’ya
yapaca ı

program

belli

olup

Sivas’a

u rayaca ı ö renilir ö renilmez Bütün
Sivas halkı hazırlıklara ba lamı tır. Gazi
Pa a’nın

kalması

için

Vali

Kona ı

ayrılmı tır. Konak itina ile dö enmi
düzenlenmi tir.
takın

Belediye’de

ve

hazırlanan

bir yüzüne yeni harflerle ”Sefa

geldiniz Sivas’ın Aziz Misafiri” di er
yüzüne ”Selam Sana

Büyük halaskar”

cümleleri yazılmı tır.25 Lise caddesi26 ile

20

Turhal Tokat’ın lçeleridir.

Aziz

Misafiri Oldular Sivas Aziz Müncisini

sorguladıktan sonra, Tokat Milletvekili

19

ile

23

Mustafa Bey Gazi Pa a’nın Kumandanlık
zabitli ini yapmı tır.
21
Kızılırmak Gazetesi, 24 Eylül 1928, s. 1
22
Sivas’ın ilçesidir.
23
Kızılırmak Gazetesi, 24 Eylül 1928, s.2
24
Kızılırmak Gazetesi, 24 Eylül 1928, s. 1
25
Kızılırmak Gazetesi, 24 Eylül 1928, s. 2
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hükümet meydanının birle ti i yerde asılan

Sefiri Tevfik, Seryaver Resuhi, di er

tak’a “ Ya asın Büyük Reisicumhurumuz

yaverler ve Ajans Muhabiri Kemalettin

Gazi Mustafa Kemal Pa a Hazretleri”

Kami Beyler bulunmu tur.

yazılmı tır. Lise27 önündeki tarihi binada

Sivas sınırında

gelecek

misafirlerin

bir

kısmının

kar ılanmı tır:

ikametgahı için özel hazırlanmı tı. Sivas

1. Sivas Milletvekili Rasim

çar ı pazarı, resmi ve özel kullanım alanları
bir

bayram

süslenerek

havasında

Mustafa

2. Sivas Milletvekili brahim

bayraklarla

Kemal

Pa a’yı

3. Sivas Milletvekili Alaaddin

kar ılamaya hazırlanmı tı. Posta ve telgraf
Ba

u ki iler tarafından

4. Sivas Milletvekili Ziya

Müdürlü ünün bahçesine de ye il

yapraklarla beyaz bezler üzerine yeni

5. Sivas Valisi Süleyman Sami

harflerle yazılan “Milli Gururlarımızın

6. Belediye Ba kanı Hayri

Aziz

Timsalini

Selamlarız.”

“Yeni

Ebedi

Hürmetle

Harflerle

7. Milli E itim Müdürü Kazım

Ke ide

Olunacak Telgraflarda Sürat vardır.”28
Denilmi tir.

8. Cemiyet temsilcilerinden
bir heyet kar ılamı tır. .30

Yirmiden fazla otomobille ehre giren

4- Mustafa Kemal Pa a’yı Sivas’a

Mustafa kemal Pa a’nın geli ini saat 18:00

Giri inde Kimler Kar ıladı?
Mustafa Kemal Pa a 19 Eylül 1928
tarihinde

Çar amba

günü

olu an

Sivas’a

gelmi lerdir. Yanında Ba bakan smet Pa a,

de Kümbet31 mevkiinde yakılan bir ate le
ve

atılan

toplarla

ehir

merkezine

duyurulmu tur.

Sa lık Bakanı Refik Bey, Halk Partisi

Giri te: “Ho Geldiniz Sivas’ın Aziz

Katib_i Umumisi Erzincan Milletvekili

Misafiri Kahraman Gazi” pankartı ile

Safvet, kinci Mıntıka Müfetti i Samsun

kar ılanmı tır.

Milletvekili Avni, Gaziantep Milletvekili

ehir merkezinde; memurlar, kolluk

Kılıç Ali, Sinop Milletvekili Recep Zühtü,

kuvvetleri, kız ve erkek ö retmen okulu

Yozgat Milletvekili Salih, Bolu Millet

ö rencileri,

vekili Cevat Abbas,

29

lise

ö rencileri,

ilkokul

Milletvekili Nuri ,

ö rencileri ve halkın katılımı ile hükümet

Rize Milletvekili Hasan Cavit, Moskova

meydanında ve yol kenarlarında co kulu bir
kalabalık meydana gelmi tir.

26

Lise caddesi denilen cadde bu günkü stasyon
caddesidir.
27
Bu gün Sivas’ta bulunan Kongre Müzesidir.
28
Kızılırmak gazetesi, 24 Eylül 1928, s. 2
29
Kaynakta yer zikredilmemi tir.

30

Kızılırmak gazetesi, 24 Eylül 1928, s. 2
Sivas’ın Ankara tarafından giri indeki
mahallesidir.

31
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ehir içinde ise, yukarıda anlattı ımız

Bütün bu co kulu kalabalık ve yeni

hazırlıkların yanında bütün i yeri ve resmi

harflere olan ilgi Mustafa Kemal Pa a’yı

dairelerin yeni harflerle yazılmı

oldukça memnun etmi tir. Tahrirat Müdürü

afi leri

Basri Bey’in Not aldı ı u cümle ile de

göze çarpmı tır.
5-

Mustafa

Kemal

Pa a’nın

Sivas’taki faaliyetleri
Gazi Pa a Sivas’a gelir gelmez Vali
Kona ında kendisine ayrılan ikametgahında
dinlenmeye çekilmi tir.

smet Pa a ise

gelenlerle beraber Vali Kona ının ikinci
katında yemeklerini yedikten sonra çalı ma
odalarına geçmi lerdir.
Sivas O gece büyük bir sevinç
ya amı tır. Sokak ve caddeler fenerlerle
süslenmi ,

hükümet meydanı kandillerle

aydınlatılmı , asker ve halkın katılımı ile
fener alayları yapılmı , davul zurnalar
e li inde geç vakte kadar e lenilmi tir.
Ertesi gün Mustafa Kemal Pa a Koyu

bunu

Zabitan

Yurdunun

önüne

hazırlanan kara tahtanın yanına gelmi ti.
Mustafa Kemal Pa a; burada binlerce

getirmi tir:”Memnuniyetle

görülüyor ki, muhterem Sivas halkı yeni
harflerle okuma ve yazmayı az zamanda
kolayca ö reneceklerdir.” Dedikten sonra,
smet Pa a’ya da dönerek “Ö renmi ler
Pa a” demi tir. Daha sonra Halka dönmü ;
“Te ekkür ederim, Allaha ısmarladık”
diyerek veda etmi tir.32
Mustafa Kemal Pa a’nın

Sivas’ ta

ziyaret etti i yer ise; Türkiye Büyük Millet
Meclisinin

temellerinin

atıldı ı

Sivas

Kongresi binasıdır. Bu bina zorluklara,
yanlı lıklara, mandacılı a ba kaldıran “Ya
stiklal Ya Ölüm Diyen” Mustafa Kemal
Pa a’ya ahitlik etmi tir. Bu yüzden Gazi
Pa a buraya gelerek anılarını tazelemi tir.

kur uni bir kostüm ile halkın büyük ilgisi
arasında

dile

Kongre binasında bulunan çalı ma
odası ve yatak odası hakkında orada
bulunanlara birkaç ayrıntıyı da aktarmı tır.
Yatak

odasında

bulunan

bir

çiviyi

buraya

silahlarımı

yeni harflerle basılmı okuma kitabını halka

göstererek

da ıttırdıktan

memurlardan

asıyordum.” Demi tir. Daha sonra bu

yazı

sınavı

silahlarını bu müzeye gönderece ini de

yaptırmı tır. Bir okullu bayanda okuma

ifade etmi tir. Yine yatak odasında ki

kitabını okumu tur. Bu arada Belediye

yastı ın üstünde ki beyti okuyarak anılarını

Ba kanının O lu Hilmi Karahan’da sınav

tazelemi tir. Beyte

bazılarına

sonra,

yeni

harflerle

yapılanlardandır. Yine 10 ya ında bir çocuk
gelerek

hatasız

gerçekle tirmi tir.

bir

okuma

“Ben

“Cihan’ın

câhine

ma rur

incitme insanı
32

Kızılırmak gazetesi, 24 Eylül 1928, s. 2

olup
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Süleyman-ı zaman olsan bırakırsın

Mustafa

Kemal

Pa a

Kongre

Müzesinden ayrılırken hatıra defterine u
yazdırmı tır:” lk

Toplandı ı

Yanlı Okursun. Bu Hal le Nasıl Halka
Vaaz ve r atta Bulunabilirsin?” demi tir.

bu eyvanı”

cümleyi

121

Salonu

Kongrenin

Görmekten

Pek

Mütehassıs oldum.”33

“Bir

Hocaya

Haftaya

Kadar

Yeni

Harfleri Katiyen Ö reneceksin” diyerek,
Kaza

Kaymakamına

dönüp

Nihayetinde Hoca Efendiyi
Neticeyi

Bizzat

Bana

”Hafta

mtihan et

Yaz.”

Diye

emretmi tir. kicisi Köy Hocası olmasına
ra men yeni harfleri okumu tur. Bu yüzden

6- Mustafa Kemal Pa a’nın ehirden
Ayrılı ı

Mustafa Kemal Pa a O nu takdir etmi tir.
Daha sonra Mustafa Kemal Pa a buradan

Mustafa Kemal Pa a halkın ya a

ayrılarak Kayseri’ye geçmi tir.36

sesleri ve alkı larla Sivas’tan ayrılmı tır.

2. SONUÇ

Cumhuriyet Halk Partisi Müfetti i Avni
Bey ile Sivas Milletvekili Rasim Bey’de
kendisine

Kayseri’ye

kadar

e lik

etmi lerdir.

çok büyük sevgi ve ilgi görmü tür. Bizim

giderken

34

Kayadibi

köylüleri tarafından sevgi ile u urlanan
ehir Kı la35 halkı ve resmi

görevlileri tarafından büyük bir co ku ile
kar ılanmı lardır.
ehir

takip etti i milli mücadele güzergâhında
için bu geziden çıkan üç sonuç vardır:

Kayseri’ye
Gazi Pa a

Mustafa Kemal Pa a dokuz yıl sonra

kı la

Hükümet

Kona ının

önünde ayakta kahve içen Mustafa Kemal
Pa a burada iki hocayı da yeni harflerden
sınav yapmı tır. Birincisi Kazanın vaizidir.
Ona sorulan soruya cevap veremeyerek
”Ya ım ilerledi. Henüz Yeni Harfleri
Ö renmeye Vakit bulamadım”

diyince

1- Mustafa

Kemal

Pa a’nın

uygulamak üzere yola çıktı ı inkılâplarının
halktan büyük bir destek gördü ü.
2- Güzergâh boyunca

Türk Milleti

Ulu kurtarıcısını ba rına basmı , Ona
minnettarlı ını göstermi tir.
3- Bu gezisi bize; Mükemmel lider
nasıl

olur

nkılâplarını

onu

ö retmi tir.

Ankara’dan

Çünkü

çıkarıp

balkondan izlememi , onların uygulanıp
uygulanmadı ını bizzat tefti etmi tir.

Gazi Pa a;” imdi Size Kuranda Okutsam

3. KAYNAKLAR
Gazeteler

33

Kızılırmak gazetesi, 24 Eylül 1928, s.3
34
Sivas Merkeze ba lı Köydür.
35
Sivas Kayseri arasında bulunan Sivas’a ba lı
ilçedir.

onu

Kızılırmak gazetesi, 31 A ustos 1925

36

Kızılırmak gazetesi, 24 Eylül 1928, s.3
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