ME KTE P1] LE RI N
iDMAN BAYRAMI
VE
SAMSIJN
POSTA TARIHI

SERGI
7- 1 .5 Mayis 2010
Samsun Valiligi
Kültür ye Sanat Galerisi

TURKYE BAROLAR BIRLI(

Turkiye Barolar Birligi Yayinlan: 177
Ktiltur Serisi: 6
Ataturk Serisi: 5
Mekteplilerin Idman Bayrami ye Samsun Posta Tarihi
KUrator ye Yayma Hazirlayan: Turan Tanyer

© Turkiye Barolar Birligi
Birinci Baski: Maps 2010, Ankara
Turkiye Barolar Birlil
Oguziar Mahallesi
Bari Manço Caddesi, 1366. Sokak No: 3
06520 Balgat - ANKARA
Tel: (0.312) 292 59 00 (pbx)
Faks: (0.312) 286 55 65
web: www.barobirlik.org.tr
e-posta: yayin@barobilik.org.tr
On kapak resmi: Hafta, No. 6,16 Mayis 1934
Arka kapak resmi: Yedigun, No. 219,19 Maps 1937
Kapak-Sayfa Tasarum ye Ofset Hazirlik
Du Atelyesi (0.312) 215 70 37
www.dusatelyesi.com
Baski
Sen Matbaa
Ozveren Sokagi 25/B
Demirtepe-Ankara
(0.312) 229 64 54 - 230 54 50

MEKTEPLILERIN
IDMAN BAYRAMI
VE
SAMSUN
POSTA TARIHI

SERGI
7-15 Mayis 2010
Samsun Valiligi
Kültür ye Sanat Galerisi

SUN1J

Türkiye Barolar Birligi Yänetim Kurulu, Bakan Ozdemir Ozok'un
Onerisi He 27 Flaziran 2009 gunu 474 sayili kararla, Onümuzdeki dort
yil içinde Ataturk'un, ulusal y e ulusiararasi takdir topiayan anIayi ye
çaIimaIari konuiarinda universiteler ye bihm adamlariyia "Ataturk'u
çagda Yorumlama y e Anma Programi" baiii altinda etkinlikier
gerçekietiriImesini like oiarak benimsemiflir.
Bu karardan hareketle, ilk oiarak 9-14 Kasim 2009 tarihieri arasinda, "Oiumunun 71. Yiidönumunde Atatürk'u Anma Haftasi Uiuslar
arasi Etkinilkieri" gerçekIetiriImiflir. Ataturk'U Anma Haftasi'na yurt
içinden ye yurt diindan biiim insanian ye yazarlar katiimilar, blidiri
y e sohbetleriyle haftamiza katki sagIamiiardir. Ayrica "Ataturk'un
Oium y e Anitkabir'e Nakh Gunieri Gazete ye Fotograflart". baiikli,
9-24 Kasim 2009 tarihieri arasinda, TBB Kultur Merkezi'nde bir sergi açdmiflir.
ikinci olarak, 8 Ocak 2010'da çanakkaie'de, çanakkale Barosu
y e Onsekiz Mart Universitesi Ataturk ye çanakkaie Savaiari Ara-tirma Merkezi'yle biriikte "çanakkale 1915, Mustafa KemalAtaturk
y e Modern Turkiye" konuiu sempozyum düzenIenmitir. "çanakkaie Savai'nin Bihnmeyen Cephesi: Hava Savaiari" baIikii bir fotograf koieksiyonu da 8-15 Ocak 2010 tarihieri arasinda çanakkale'de sunulmuflur. Bu sergi de çanakkaiehiertarafindan iigiyie izienmijtir.
"Ulusai Bagimsizhk Savat'nin ilk Adimi: Samsun 1919" sempozyumu, üçüncü programimizdir. Samsun Barosu'yia birlikte 7 May's
2010 günü Samsun'da gerçekieflirilecek sempozyumda, büyuk savaflan yeniigiyie çikan Osmanit lmparatoriugu'nun 1918 Mondros

Mütarekesi'nden balayarak igaIi, istanbul'daki hukumetin iziedigi slyaset, Mustafa Kemal Paa'nin o tarihteki çahmaIari, igaIlere
kari Anadolu'da baIayan direnmeler, Samsun'da atilan ilk adimla
Erzurum'a y e sonrasina yOneIi, etkinligimizin ana hatlarini oluturuyor. Geçmiin kisa, ama çok yogun bir zaman parçasi, bilim insanlarimizin sunacakiari bildirilerle ilenecektir.
19 Mayis 1919 tarihi, bir ulusal bayram gunudUr. Sempozyumda
geçmi, tarihçilerimiz tarafindan iIenirken, bu onemli günün anisina
Samsun'da bir arada iki sergi duzenleniyor.
"Mekteplilerin idman Bayrami"nda, 1910'lu yillarda baIatilan
terbiye-i bedeniye enlikIerinden, gençterin bu bayram gününün
her yd mayis ayinda kutladigimiz "Ataturk'ü Anma, Gençlik ye Spar
Bayrami"na donumesine kadar geçen süreç gorsel olarak ileniyor.
Açilan bir diger sergiyle de "Samsun Pasta Tarihi", yine çeitli gOrset
imgelerle tanitclacaktir.
Sergiler açil;r, kapanir. Sergilerin varligini duyuran, kaliciligini,
hatirlanmasini saglayan kataloglar, metinlerdir. Yayina hazirlanan
katalogumuzun kutuphanelerimizde yerini bulacagina ye sergimizin
bu ekilde ara sira da olsa hatirlanacagina inaniyoruz.
Serginin, sergi katalogunun kapsamini belirlemek, duzenini kurmak, gorsel dunyaya bavurarak anlatiyi zenginletirmek, bu dunyadan tainan imgeleri okumak, açiklamak zahmetlidir. Ama anlatilan
hikâyenin tam olmasina deger de. I-Iikâye tamamlandiginda bedeninize kurun gibi yigilan yorgunluktan siynitrsiniz. Yüzünüzün dogal
hatlari yerine gelir, oturur! Gutumsemeye baIarsiniz.
Ama ne var ki, sempozyum ye sergi hazirlikiari tamam, katalogun yaziminda sona yaklaildi, derken... Ac bir haber geldi, bizi butdu.
Bakanimiz Ozdemir Ozok uzun zamandir aramizda degildi. Ciddi bir hastaligi vardi. Ancak, guçtu bunyesi ye inançli yuregiyle hastaligi yenecegine inaniyorduk. Bu yolda zaman zaman guzel haberler
de ahtyorduk. Evet, hastahik onu yipratmifli; ama, iyilemeye baladigini taiyan guzel sozier geliyordu. Yakinda aramizda olabilecekti.
Sevgihi BakanimizIa 7 Mayis 2010 günü birhikte olacagimiza a kadar emindik ki, sempozyumun açiIi konumasini 0 yapacakti. 7 Ma-

yts 2010 günü icin hazirianan afi ye program davetiyesinden, birilkte oIacaimiz anIatIiyor: "Açih KonumaIari"... Saat io.00'u gOsteriyor. ye "Avukat Ozdemir Ozok" (Turkiye Barolar Birligi Bakani)" yariimizda; karimizda kürsüdeh.
Ozderthir Ozok, 7 Mayi,s'gunü aramizda... Sempozyum onun konumasiylabalayacak... Sonra, akam saatlerinde sergimizin açiliinda birlikt6 oiacagiz, keyifli saatler geçirecegiz. Her ey gUzel olaca k..
BOyle duUnur, duler ye yazarken, birden butun bu sahneler silmndi; yaam hikâyesinden, hikayelerimizden çikti.
24 Nisan 2010 günU sabaha kari act haber geldi. Ayni zamanda
"gerçek" doum günü olan "24 Nisan"da Bakanimiz Avukat Ozdemir Ozok aramtzdan ayrtImiti.
Ne denebilir ki? UzUntümüz buyuktur, derindir. Sevgili Ozdemir
Ozok; Bakanimtz, kardeimiz, mesIektaimiz artik aramtzda degildir.
***
Geçen yilin kasim ayinda gerçekietirilen sempozyum sirasinda
açilan sergiyle ilgili hazirlanan kitap icin yazdigt "Sunu" yazisinda,
AtatUrk'un 1933 yilinda Cumhuriyet Bayrami'nin kutlanmasi strasinda yapacagi konuma için kaleme aid® taslaktan, yakinlarinin isteine boyun egerek çikardigi u cumleyi hatirlatmifli.
"Beni unutmayiniz."
Bakantmiz, oyle demifli:
"nsani huzuniendiren bir cumiedir bu. Peki, Atatürk'ü unutmak
mumkun mudur."
Degildi. Onun 1cm, Turkiye Baroiar Birligi'nmn balattigt kapsamIt programi duunmu y e Yönetim Kurulu uyeieri lie birlikte altini imzaIamiti.
Ne yazik; iyi, saglam yQrekli bir insani kaybettik.
Bariçi, sevecen kiiIigiyIe kendmni kabul ettiren Sevgih Bakanimiz, kardeimiz, mesIektaimiz; Sevgiii Ozdemir Ozok...
Seni unutmayacagiz.
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Gazi Pap - idman talimleri de yapiyor musunuz?
Maarif Muduru - Evet efendim, yaplyoruz.
Gazi Pa - Terbiye-i bedeniye çok muhim meseledir. Hangi usulu takip ediyorsunuz?
Maarif Muduru - Alman, isveç...
Gazi Pap - Alman ml, Isveç ml, yoksa baka bir usulu mu?
Bu mes'ele çok muhimdir. UlOm ye funOn tedrisine hasrolunacak gayretin burada da ibrazi Iâzimdir. Evlâdi memlekete
hangi usuldeki terbiye-i bedeniyenin müsmir olacagini bilmek
iktizâ eder.
Maarif Mudürü - Bendenizin ihtisasrm yoktur.
Gazi Pap - Gerçi benim de ihtisasim yoktur. Fakat yapilacak usul, semere verecek usuller olmabdir. Bu hususta çocuk yetiflirenlerin, aile reislerinin de, babalarin da fikirleri olmak lâzim gelir. Yoksa her çocugu herhangi bir terbiyei bedeniye mualliminin eline veremeyiz. Biz de mekteplerden geçtik,
fakat bize bunu ne yaptiran, ne de yapan ehemmiyetini takdir etti. RuhI ye dimagi mesâilde terbiye-i bedeniyenin te'siri
malcimdur.
15 Ocak 1923, Eskiehir

II
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II. Merutiyet'in ilanindan sonra 1908 yilinin Temmuz
ayinda 5ehremini Operator Cemil (Topuzlu) Paa, çiftehavuzlar'daki kOkunde bir yemek veriyordu. Oradan bulunanlardan Mr. Whittall, eski bahriye nazirlarindan Arif Hikmet Paa ye Cemil Paa'yIa bahçede dolairken, gençlerin artik dernek kurabildiklerinden sOz act ' ye Kadikoy'de birfutbol
stadi yapilabilecegini, böylece futbolun halka sevdirilebilecegini soyledi.
Cemil Paa, ingilizin bu sozleri Uzerinde duracakti. Hemen
ertesi gun birkaç kiiyIe toplanti yapti. Gençlerin top oynayabilecekieri en uygun yer olarak da Vogurtçu'da Hazine-i Hassa'ya
alt çayir gOruldu.
Bir istanbul yazarinin belirttigi gibi, Hazine-i Hassa'ya alt
olan, o zamanki adiyla "Hadika-i Basariye",1 KadikOylülerin diline, "Papazin Bahçesi" diye yerIeen çayir, Mabeyn Bakâtibi
All Cevad Bey aracil®yla II. Abdülhamid'den istendi. Sultan,
bu talebi bafla uygun gormedi. Ama daha sonra ylIligi 30 akin
lira Uzerinden kiralanmasini kabul etti. çayr 1cm, Union Club
adina 20 yillik sOzleme yapildi.
Zaten, Kurbalidere'nin Kalami KOrfezi'ne dokuldugü yerin dogu yakasinda yeralan, daha eski zamanda "Silandaraga"
denilen bu çayirda Modali ingiliz ye Rum gençler futbol oynarlardi. Gençler çayirtn hemen karisidaki Kambur Todori'nin
kahvehanesmnde soyunup maca çikarlardi.
çayirin duzenlenmesi, ingiltere'den getirtilen ozel çimlerle kaplanmasi, çevresinin tahta perdeyle çevilmesi, bir lokal binasi yapilmasi, dOenmesi 3.000 altin liraya çikti. Cemil Paa

Sermet Muhtar Alus, Istanbul
Kazan Ben Kepçe, Iietlim
Vayinlan, Istanbul, 1995, S.
205. Osmanli Devleti'nde,
saray diindaki çiftiik ye
koru nitelikil "hadika"
denilen sultan bahçeleri bu
ad lie bfllnirdi. Bu bahçeler,
Bostancibai yonetimindeydi.
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da bahçesinden 20 çinarfidanl hediye etti. Saha 0 yllIn kuu bastirdiginda hazirdi. Ancak umutlar boa çuktu. Futbola ilgi azdi;
dolayislyla kira parasi bile karilanamlyordu. Bu durum Birinci
DUnya Savai'na kadar surdu.
Sava, ingilizierin dUman tarafa geçmesine, statla ilgilerinin kesilmesine, Turk hissedarlarunun da dagulmasina yol act;.

Mekteb-i SultanI
(Galatasaray Lisesi)'nin
ilk amblemi.

Dr. RuflU Dalarolu,
Fenerbahçe Spor KuIübQ
TarThi 1907-1957, Istanbul
Matbaasu, Istanbul, 1957, S.

453-466. Stad, 1924 yilinda
yeni kurulan Taksim Stadi
(Topçu Kilasu) ortaya çikinca
ikinci plana duflu. 1929'da
Fenerbahçe Spor KulubQ'nce
Mill? Emlak ldaresi'nden
kiraladi. 1933'de satin alindu.
Zaman içerislnde yenilendi,
onanmlar gecirdi; ama
giderek Onemini kaybetti.
1962'de 70 ytllik kullanma
hakku karulugunda Beden
Terbiyesi Genel MudUrlugu'ne
devredildi. 1965'de yikuldu.
Yerine, 1983'de bugun QkrO
Saraçolu'nun adunu tauyan
stadyum yapikiu.
Ziyad EbUzziya, Sahir
Kozikollu, 1921-1933
Galatasaray Tarmçesi,
Galatasaray Eitim Vakfi
Yayunu: 8, Istanbul, ty, s. 20.
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Sonra ittihatçularun Iae Naziru Kara Kemal ortaya çuktu. Kemal Bey, 1915 yul;yd;, Union Club'e el koydu; adunu da ittihad
Spar Kulübü'ne çevirdi. Basri Bey adunda bir kii de stadi iIetmeye baIadu.
Artuk Papazun çayuru, ittihad Spar Stadu'ydu!
Burada sadece futbol maçlarl, hokey maclan oynanup, atletler bay gostermedi.
1916 yulunun Nisan ayunda mekteplilerin ilk Idman Bayramu
da Ittihad Spar Sahasu'nda gerçeklqtirildi.
OncUler
Türkiye'de beden eitimini dens pragramuna ilk alan okul
Mekteb-i SultanI(Galatasaray Lisesi)'ydi. Bu okulu baka okulIan izlediler.
SultanI'de 1868'de bir Fransuz bu dersin ogretmenligini
ustlenmiti. Onu bir baka Fransiz Oretmen, bu ikind Fransuzu da yine bir baka yabanci, Stangali ad;nda bin Yunanlu da onu
iziedi. Stangali'nin yerini 1879'da All Faik Bey aldu.
1871'de girdigi SultanI'yi bitirdii yul okulunun terbiye-i bedeniye dersini Uzerine alan 164 All Faik (Ustünidman) Bey, spor
tarihimize "ilk Turk limnastik öretmeni" alarak geçer. Calatasaraylilann "Büyük Hoca" olarak and;klan bu Oncü öretmen,
bin kitapta, "Calatasaray'da sporu, sevilen bin dens yapm; ye
spar sevgisini yerIetirmiflir. 0 zaman Turkiye'de bilinmeyen
hokey ye halter sparlarunu futbalun yanunda okula sokmu, tenis kortunu yapturmu clan, spar bayramlari duzenleyen, güreçi ye atlet yetitiren.." bir kii olanak tanutilur.3
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All Faik Bey'in yaninda Binbai Mazhar (Kazanci) Bey de
bu derse girlyordu.
Galatasaray Lisesi'nin 1922-23 dOnemi mezunu, Beden
Terbiyesi'nin eski genel mudurlerinden Vildan Air Savair, All
Faik y e Mazhar hocalari bir televizyon programinda oyle tanitacakti:
"Folk bey merhum ye Mozhar bey medium. Bunlarin ikisi de
fevkaldde insanlard,. Biz Mazhar beyden ye Folk hoca'dan sade
spor yapmayi filan orenmedik, biz onlardan vatanperverlik
dersi ogrendik, onlardan insanligi do agrendik. Bize hain olmamaya, saglam olmays, gürültusunQ çikarmadan mez4ileket sevgisini en yuksek bir olçude yü rekte taimoyi bunion agrettiler bize
ye çok kü çOk davranilarla orettiler. Meseld size Mazhor beyin
bir kUçUk hadisesini anlataysm. Eskiden a tarihlerde 1. ci Dünya
Harbinin devam ettiti günlerde otretmenleri oskere almoziard'. çanakkale horbi sUrQp giderken birçok Galatasorayli gençlerin ehit dü$üQ haberleri geldikçe mektepte biz, bir yerlerde
toplanir bu f ehit haberini gozleri yali olarak dinierdik ama dedigim gibi Turk Oetmen arkadalar vazife gormekteydiler mektepte. Harp devam ediyor, Mazhar bey geldi, gayette üzgün 'Ben
size, dedi, veda etmeye geldim,' 'Niçin?' Biz üzüldUk tabil, 'Benim, dedi, butun sinif arkadalarim cephelerde ehit olurken, yakiir mi dedi, yaks sr ma burada durmak, bana yakssr ma, yakstsrir misin:zP dedi. Elimizi sskti, gitti adam. Ben hÔIa bu levhayi kitaplar dolusu, bugünku tabirle Vatan Millet Sakarya nutuklarina
tecih etmiimdir.114

All Faik (Ostunidman) Hoca.
(Necati Kazanci Koleksiyonu)

Selim Sim Bey
Bu iki ogretmenin arenciIeri arasinda
can) da vardi.

412

Selim Sinn (Tar-

Selim Sinn Bey, SultanI'yi bitirdikten sonra, hocalarinin yolundan yurUdu. istanbul'da çeitli okullarda jimnastik äretmenligi yapti. 19o8'de "ozel" bir "Terbiye-i Bedeniye Mektebi" kurdu. Opetim süresi üç yldi. OP enciler arasinda Prens
Sabahattin Bey bile vardi. Anna bu okulun OmrU kisa oldu. Se-

4 HtfziTopuz,KonuklarGeçiyor,

çada Yayinlari, Istanbul,
1975, S. 53-54.Topuz'un,
Savair'Ia yapti i konuma,
TRTtelevizyon kanalinda iS
Ekim 1974 günü yayinlandi.
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urn Sinn Bey'in i909'da deviet tarafindan Isveç'e gonderilmesi üzerine kapandi.
isveç'te Beden Egitimi Yüksek Ogretmen Okulu'na deyarn etti. isveç, genç spor ye egitim adarninin yaarninda bir
donUrn noktasi olacakti. çunku o güne kadar beden egitiminde iziedigi yohin yanIi oldugunu anlayacakti. Gordugu dersler, ogretmenlerinin iziedikieri yOntem, Selim Sinn Bey'in yeni
guzergahini belirledi. Bir gazete yazisindaki u satirlar Onemlidir:
"Ben de vaktiyle mukemmel bir canbaz oldugurn için mualum yaprniIardi. Ben de vaktiyle hocalarirndan belledigim hunerleri talebelerimin içinde mustait (yetenekli) olanlarina yaptirarak memlekete bir hayli canbaz yetitirdim.
1909'da hukumet, Terbiye-iBedeniye (Beden Egitimi) tahsill icin beni Isveç Terbiye-i Bedeniye Darulmuallimin-i Alisi
(Beden Egitimi YUksek Ogetmen Okulu)'ne gOnderdi... Ilirnsizllgin zararini... tuttugum yolun yanIiIigini orada gordurn.
Müessese-i âliyenmn (bu yUksek okulun) terbiye-i bedeniye muallimi ProfesOr Norn Gren'in karisinda iri pazularimla kuçuldum. Senelerden beri bin itina-i mahsusla (ozenle) .imrdigim
kollarimi bu sâl-dide (yali ye deneyimli), profesOre gostedigim zaman, kollarimi gulerek okadi ye bana: 'Kollarinizi degil
kafanizi gostEriniz. insanlanin kuvveti koluyla degil dimagiyla
(akhyla) Olçulur' dedi."5
1910'da istanbul'a dondugunde, "canbaz"tigi terk etmi,
Isveç jlrnnastlgini kavrami, bilims& yontemle you almaya karar vermifli. Muallim Mektebi'nde beden terbiyesi muallimligine getirildi. Maarif Vekaleti'nde de urnumi mufettiti. Baka
okullarda da görev yapiyordu. Ogrencilerinden Vildan Air Savair, Faik ye Mazhar beylerin yani sira Selirn Sinn Bey'i de 6yle tanitir:
Hakimiyet! MHhiye, 7 Atustos

1339 (1923) tanihli sayidan
aktaran; Dr. Niyazi Altunya,
Gazi Eftjtim EnstitusU (19261980), Ankara, 2006,5.705.

"ScUm Sirri bey hocamjz .ofdu bizirn. Biz SeIim Sirri beyl çok
fyi karslamad,k. çunku ScUm Srri bey Faik beyf sevmezdi. Mazbar be>'! sevmezdi. Sevmezdi degil, begenmezcif ye begenmemekte hakhyd: ama biz o adamiari seviyorduk. cares! yok. Ama
Scum Sirri beyf çok çabuk tan:djk. ScUm Sirri bey ampirik bir
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adam degildi oyle. Heves!enmi de Oyle ka!mi degildi. Okumu,
çok kQIturIQ bir insandj bilirsiniz. Genet kulturu gayet geni bir
insandi, çok ansikiopedik malQmat sahibi bir adamdi. isveç'e gitmi, isveç'te beden eitiminin gerçek amacinin ne oldugunu orenmi, inanmi bir insand,. Geldi bize hoca olarak, bizimle solono falan inmedi ama, sin,fta bizi kazanmassni bildL Bizim yanIs
yoldo oldutumuzu gOsterdi. Bunu anlamomizi sagladi. Selim Sirri beyi boyle tan:thk."6
Selim Sirri Bey ye idman Bayrami
Ii. Merutiyet yiiiarinda Selim Sim Bey, bir yandan beden
egitiminin bilimsel olarak yapdmasi, yayginiatiriimasi amaclyIa çaliirken, bir yandan da okuiiarda yeni bir anIayiIa ele aunan bu dersin gençiere kazandirdikiarini haikin Onunde sergiienmesi icin de giriimde bulundu. istanbul'da bir idman Bayrami duzeniedi.

Selim Sin, (Tarcan) Hey.
(Dr. Niyazi Altunya arivi)

ilk idman Bayrami Oncesinde, SelIm Sim Bey'in bu konudaki duunceIeri bir yazida OyIe Ozetieniyor:
"Vurt diinda spor, kitie hareketleri He yapiimakta y e zaman zaman haika gOsteriier duzenlenmekteydi. Boyle bir etkinligi bizde de gerçekietirmek isteyen SeuIm Sim, Avrupa'da
yapilan cimnastik enulkieri geleneginin uikemizde de yeriemesinde OncUiuk etmitir.
Scum Sim, ogrencilerinin ilerlemelerini tam bir butuniukle haikin gOzü onunde ortaya koymak y e o tOreni de her yii
tekrarlayarak geienekseiietirmek istlyordu. Bu amaçia tasarianan 'idman Bayrami' veya 'ilkbahar Talebe Bayrami', bir gecit tOreni He açiiacakti. 0 geçite hep bir agizdan sOyienecek
canui bir beste arandi. Avrupa devietierinde yapilan cimnastik
eniikierini her yOnuyie inceiemi olan y e Sokol cimnastik gasterilerinde müzisyen Leos Janacek'in Ozel olarak bu gOsteriier
ion besteledigi Sin Fonietta adli tanitim muzigmnmn yer aidigindan haberdarolan Sehm Sim, duzeniedIgl 'idman Bayrami' 1cm
de bunun gibi kaiici bir müzik duunuyordu. Vaktin dariig: ye
bestekarlann haziriiksizuigi yeni bir yerli beste yaptirmak yen-

Hifzi Topuz, Konuldar
5. 54. Selim Sirri
Tarcan'in yaami hakkinda
teniel kaynak, anilandir.
Bk. Can?, TarTh?er, Scum Sim
Tarcan'in Hatira!ar,, Turkiye
Vayinevi, Istanbul, 1946,74
sayfa. (Aynca 7 "vesika"
eklidir.) Tarcan'in 1927'de
Resimli Ay dergisinde çikan
Geçiyor,

antlari da Conti Taritiler

dizisinde yayimlanan anulanuni
tamamlayici niteliktedir.
Kismen sadeletirilerek Latin
harfierine aktanldu: Mevlut
çelebi, "Selim Simi Tarcan'in
iOn Turklugu", Tarih ye
Toplum, S. 236, Agustos 2003,
5.13-21.
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ne, denenmi bir yabanci besteyl adapte ettirmeye yOneltti.117
Bu duunceterIe, 1916 yulinin 29 Nisan günü Kadiköy'de,
imdi yerinde ukru Saraçoglu (Fenerbahçe) Stadyumu bulunan, donemin ittihad Spor Kulubu'nun sahasinda ilk idman
Bayrami, Dâr'ul-MuallimIn-i Aliye yönetimi desteginde, Selim
Sirri Bey'in gayretlyle gerçekletirildi.
istanbul'un çqitli okullarindan gelen ogrenciler jimnastik
gosterilerine ye spor musabakalarina katildular.
"Yarumalar balamadan once saat 2,5 da umum mektepler, Maarif Naziri beyefendi hazretleri ye davetliler huzurunda
bir geçit resmi yaptular. En Onde uzun boylu, geni omuzlu, tuvana bir genç Dar'ul-muallIminin kurmizu atlas üzerine ilemeIi sancagunu temevvüç ettirerek metIn adimlaria ilerliyordu. Bu
zat, DarTü-muaIlImin muallimlerinden Ruen Eref Bey idi."8
GOsterilerden Once geçit tOreni sirasunda gençler bir de
mar sOylediler.

Dr. Ozbay GUven,
"Osmanli'dan Curnhuriyete
Gençlikve Spor Bayramlan",
Top! umsal Tarih, S. 65, May's
1999,5.33.
Hifzirrahman Rait Oymen,
"Mustafa Kemal'in
Eitimle Iuikileri y e Turk
Egitirnine Etkileri", Atatürk
Konferansan VI, 1973-1974,
Turk Tarih Kurumu Vayini,
UK Basimevi, Ankara, 1977,
S. 143. Oymen'in sbzünü
ettigi Maarif Naziri, Ahmet
Ukrü Bey olup, Cumhuriyet
döneminde Izmir'de asildi.
Ruen Eref Bey ise, yazar,
gazeteci, mebus, diplomat
Ruen Eref Unaydin'dir.
Bu mar, 20 Haziran 1938'de,
"Gençlik y e Spor Bayrami
Mari" olarak kabul edildi.

Selim Sirri Bey, isveçli Felix Korling'in "Ire Trallade Jantor"
("Tralalla Diyen Uç Kuz") adli arkisini, viyolonist ye bestekâr
Zeki (UngOr) Bey'in yardimiyla bir takum degiiklikIer yaparak
yeniden duzenlemifli. Okul marlarina sOz yazan air Ali Ulvi
(ElOve) Bey'in Turkçe guftesi Uzerinden bugunlere erien bir
uyarlama dogdu: "Dag Baunu Duman AImi..."
Boylece ilk idman Bayramu, "Gençlik Mari"ni da getirdi.9
Bayramin nasil geçtigi, neler yapuldigi, Tedrisat Mecmuasi'nda çikan bir yazidan ozetle oyle aktartluyor:
"Selim Surru Tarcan'un nezaretinde yapilan cimnastik gOsterilerinde; Once kuçuklerin terbiye-i cimnastikteki kol, bacak hareketleri, hreket teneffusleri, egzersizleri, duzgun ye ahenkIi bir ekilde yapildi. GOsteri yapan talebelerin bau açuk, üzerlerinde beyaz gOmlek, siyah pantolon ye kirmizi kuak vardu.
Sonra Darulmualimin-i Aliye'den 200 talebe, Isveç cimnastiklerinden ornekler verdi. Daha sonra ise aletli cimnastik gOsterilerine geçildi. Talebeler, kasadan atlamalar ye taklalar sergitedi. loom sUrat yariu, haTat yarii, 'esasli top' tabir edilen koltuk
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degnekierlyle oynanan futbol maci yapildi. Kazananlara 6d6lleri verildi."1°

c..uis Cmi rA2rAn

TARCAN ZEYBECI

Zeybek Dansi
0 gun sahada erkek ogrenciler zeybek dansi da oynadilar. Selim Sirri Bey, ogretmenilginin ilk ydiarinda çeith yOrelenfl zeybek danslarini seyretmi, hayran oimuflu. isveç'e gittiginde, halk dansianini izIemi, isveçlilerin az dansiarina ne kadan Onem verdikienini gOrmü, bu LUke insaninin yakiaimini
takdinie kariIamifli. Sonunda, Isveç gunierinin etkisiyie Sehm
Sim Bey, zeybek dansini iyice araflirip, yeni muzik ye figurierle kendi dansini yarath. Dans, ilerki yiiiarda "Tarcan Zeybegi"
olarak bihnecekti.
Yaptigi alan aratirmasini, topiadigi bilgi ye buigulardan
vardigi sonucu byle aniatir:
"1916 ytlinda ben de bin metod dahiiinde balangici ye
sonu belli otan, muayyen figunieri olan yeni bir zeybek dansini
vücuda getirmege karar verdim. Bunun icin de evveiâ zeybek
havalari içmnde pek begendigim (Sari Zeybek) turkusUne daha
cank, daha ne'eli bin beste yaptim. On sekiz yaindan ben muzikle megul oldugum icin bu yeni notayi tertip etmekte gUçiuk çekmedim, 9/8 uk bin oyun havasi vucuda getirdim. Gerek
turkuriun, gerek raksin milli karakterini muhafaza etmege dikkat ettim. BOyiece (Tarcan zeybegi) meydana çikti.
Zeybek dansinun tavir ye hareketlenmndeki hususiyeti muhafaza etmek üzene zeybegmn baina dik bir vaziyet verdim,
eiiere armut eklini verdim. Keskin, sent hareketier kulianmadim, vaziyet ye hareketienmn ahengmne dikkat ettim, kollara
baflan sona kadar bin daigaianma haneketi vendim.
1917 de Jimnastik ognetmeni iken Ognetmen okuiu talebetermne Beden terbiyesi densmnde tertibettigim Tarcan Zeybegini ogrettim.
0 sene ilk defa olarak Kadikoyunde Fenen Klübu sahasinda tertibettigim Bininci Idman Bayrami'nda haikin huzununda
talebelenim oynadiian...""
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10 Ozbay GUven, "Osmanlu'dan
Cumhuriyet'e...", 5.33-34.
Scum Sum Tarcan, Tarcon

Zeybei, OlkO Basimevi,
Istanbul, 1948,5.29-30.
Tarcan'dan aluntuladurmiz
son iki paragrafin ilkine,
"1917 dc.?', bunu izieyen
paragrafa da "0 sene..."
diye baiadugindan, "Tarcan
Zeybegi"nin ilk defa 1917'de
oynandugu gibi biranlam
ortaya çukcyor. Ama Tarcan,
zeybeinin "Birinci Idman
Bayramu'nda..." oynandiuni
soyiedigine gore, demek
ki, bu yeni zeybek dansinin
ilk gosterisi 1916'da
gerçekleflirildi.

NtcpiIarh Idman Oyrcmc n Samsun Paste Trrihi

Ikinci idman Bayrami
Ertesi yil, ii M'ayis 1917 Cuma günü ylne KadikOy'deki sahada ikinci idman Bay?ami gösterileri için toplanildi.
"... ilk yilki etkinliklere ilaveten; muhtelif idman gosteriieri
ye sakatlanan, yaralànan y e bayilaniara ne ekiIde ilk yardimda
buIunuIacaini gOsteren tatbikatlar yapddi. Bunun ardindan u
branlarda müsabakaiar•gerçekIetiriIdi: Yuksek atlama, uzun
atiama, sirikia yüksek atlama, cirit atma, disk atma, halat çekme, loom sürat kousu, 800 m mukavemet kousu ye bisikiet
yarii. Musabakaiarda kazananiara oduller veriidi."12
Selim Sirn Bey'in yetitirdigi
ilk bayan jimnastik ögretmenlen, 1912. (Dr. Niyazi Altunya arivi)

12 Dr. Ozbay Guven,
"Osmanii'dan
Cunihuriyete...", 5.34.
13 Hifzrrahman Rait Oymen,
Konferans, S. 143-144.
Oymen'in bu sOzleri baka
yazilara da aktarildi:
Ozbay Guven, "TOrkiye'de
Cunihuriyet DOneminde
Beden Egitimi veSper Egitinii
Yetifliren Okullarin Egitimini
}-iazrrlayici çaIimaIar", Gazi
Universitesi Beden Eitimi
vesper SiIimIeri Dergisi,
C. I, S. 2, Nisan 1996, 5. 73;

ayni yazar, "Osmanlp'dan
Cunihuriyete...", 5.34.

0 gUn, Mustafa Kemal Paa'nin eref tribUnunde g6sterileri izleyenler arasinda Mugu soyienir:
"Mustafa Kemal, bu idman bayraminin ikincisinde dikkati Uzerine herkesten çok çeken Hr konuu olarak, Ittihad Spor
KulUbUnUn enef tribunleninde görUnür ye bayram töreni sona
eilp dagilmalar baIayinca çiki kapisinda onu yakindan görmek icin bekieenler, sari saçlari, mavi gOzieri ye gri pelenini He
onun kapidan çikiini gOrenler:
- te Mustafa Kemal diye heyecanla birbirienine gOsteririer ye aikilariardi. Sehzadelerin ye nazirlarin katildigi bu tärende bOyiesmne bekienen y e aIkiianan bin ikinci adam, a bayramiarda gOrulmemiti. Mustafa Kemai'in bu idman bayramiannda görünmesi, bayramianin havasina birfevkaiâdellkverdigi
gibi, bazi onemli çatimaiari da onlemege yaramitlr.113
Ancak bir konferans sirasinda sarfedilen, ayrica bir kitapta da yer venilen bu sOzier, zamanin akiina uygun dümUyor.
1917'de genç bir mirilva olan, ama haik tarafindan taninmayan
Mustafa Kemal Pap gibi bir kimnmn, gösteniieni izleyen ehzadeleni, nazirlari ikinci piana duurmesi, orada bulunaniardan
daha çok dikkat çekmesi, herkesin heyecanla onu göstermesi,
sahada gOrunmesiyie bayramin havasina "fevkalâdehk" vermesi gibi aniatiyi zenginietiren oidukça ho shneiere ragmen, konumaci kaynak vermiyor.
Mustafa Kemal Pap, 11 Mayis 1917 günu Kadikoy ittihad
Spor Sahasi'nda bulunup, sahadaki gosteniieni izieyemezdi.
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çunku, Mart 1917'de Sam'dan Diyarbakir'daki 2. Ordu'nun komutanhgina atanmi ye yeni gOrev yerine gitmiti. 0 yii, ternmuz ayinin balarinda istanbul'a d6necekti.14
Oymen'in anlattigina gore, Idman Bayrami'ni hazirlayan
Selim Sirri Bey gibi, Osmanli Gençlik Dernekieri UmumI Mufettii Von Hot Paa da terbiye-i bedeniyede "isveç usuiü"nü izhyordu. Bayram programi bu "usul"un getirdigi hareketler üzerine kuruluydu. Ancak, sahaya program diindan Kuieti Askerl
Lisesi ogrenciterinin girmeleri "olay" yaratti. ogrenclierin beden hareketieri, sert ye askerl disipilne dayaniyordu. Von Hof
Paa, askerl ogrenciierin sahada oimalarina sinirlenecek ye tnbundeki yenini terk edecekti. Ama, "eref tnibununde bulunan
Mustafa Kemal ise, Kulell Askerl hsesinin gosterilenini seyretmege devam eden davranii lie, tnibundeki konukiarin yenieninde kalmaianini sagiami"ti. idman Bayrami, 12 Mayis 1917
gününUn Taningazetesinde genii ekiide iienecek, Von Hof
Paa'nin asked ilsenin muauimlerini kutiadigi yaziiacakti. Be
gUn sonra ayni gazetenin 17 Mayis günü yayimlanan sayisinda
bu defa, "Terbiye-i Bedeniye ye Canbazhk" baIikh bin yazida
askerl ogrenciierin gOsterileri yediiyor ye Von Hot Paa'nin bin
mektubuna yer venillyondu. Paa, askerl ogrenclienin hareketierini takdir ettigi yolundaki yayinin dogru olmadigini ye sahadan ayrildigini sOyiüyordu. Bu çekimeh "oiay"in yarattigi günuitU içenisinde, Mustafa Kemal Paa'ya gelince, "Maanif Nezaretinin davraniina tens durne nedeni lie oiacak ki bafla Tani gazetesi oimak üzere idman bayramina katilan bin yigin davetli ye misafinier anasinda istanbui haikinin en erefii konugu
saydigi Mustafa Kemal'den sOz edlimemesi, Mustata Kemai'in
yuksekirievkiierde bulunaniarca çekiimeyen ye rakip durumda
gOruien bin kuvvet hahne geldigini de g6stermektedin."5
Ikinci idman Bayrami'ndaki bu "oiay", isveç ye Aiman beden egitimi aniayiiantndaki farkhiigi, iki sistem arasindaki karithgin 191o'iu yiiiarda TUrkiye'deki egltlm-ognetim duzenini nasii etkiiedigini, kutupiamalana yoi açtigini gostermek bakimindan iiginçtir. (Konumacinin gazetelere ye bazi dergilene yansiyan bu "oiay"dan yaptian yayinlana dikkat çekip sOz etmesinin
yani sina, istanbui'da oirnayail Mustafa Kemal Paa'nin adinin

14 Kronolojik olarak bk.
Prof. Dr. Utkan KocatUrk,
Doumundan OUmune Kadar
Kaynakçah Ataturk GunugU,
2. basim, TQrkiye I Bankasi
KOItQr Vayinlari, Ankara,
1992, 5. 54-56. Oymen'in
anakronizm eiIimindeki bu
anlatisindan baka Mustafa
Kemal Paa'ya l kincl Idman
Bayrami içerisinde rol veren
bir baka yazili-sozlQ kaynak
yoktur. Konuniaci, Birinci
idman Bayrami (1916)'ni
kastetmi olabilir ml? Bu
da mOmkOn görülmüyor.
çunku, 1 Nisan 1916'da mirliva
rutbesine yQkseltilen Mustafa
Kemal Pap, 0 tarihte,
merkezi Diyarbakir'da olan 16.
Koiordu'nun komutanrydi ye
Ruslarla sava olanca hrziyla
surOyordu. 1917'nin $ubatinda
buradan aynriarak am'a
gidecekti. Sonuç olarak,
Mustafa Kemal Pap, bu geni
zaman araIiinda IstanbuVda
tek gun dahi geçirniemiti.
Hifzirrahnian Rait Oymen,
Konferans, S. 144-145.
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bu yayinlarda anilmamasina gasterdigi nedenler, bu nedenler
arasinda vurgutanan, "yuksek mevkilerde bulunanlar"Ia arasindaki "çatima-çekime" ise, daha sonraki yillarda üretilen
Ozel tarih yaziminin kurgulamasinda dikkat edilecek bazi temet noktalara uygun bir koutIuk taiyor.)
lsveç usutu mu, Alman usulu mu?..
Aslinda, 1914-1918 daneminin insan yaamina yigdigi gerçekler çok farkliydi. Isveç, Alman beden egitimi yOntemleri bir
yana, dunyaniri sahnesi karjikti.
Büyuk sava butün hi2iyla devam ediyordu. Okullu gençler cepheye gidiyoriardi. Imparatoriuk artik gaçuyordu; çunku,
19i8'in Maps ayinda cephelerden gelen haberler hiç de iyi degildi. Bu gerçege donersek, Idman Bayrami duzenleyecek, kutIayacak, yOntem deneyecek hal, derman kalmamiti!
Idman Bayrami bir daha duzenlenemedi; iki yd boyunca
sadece Istanbul'da yapilmakia kaldi.
"GurbUz, yavuz eviatlar isterim"
Aradan birkaç yd geçti.
BuyUk savai, Mull MUcadele dOnemi Wed. 1923 yilina gelindiginde biraz nefes alindi. imparatorluk bakiyesi bir cografya parçasi uzerinde yeni rejim Cumhuriyet, bakenti Ankara, Cumhuriyet bakentinin doruktaki adi da Mustafa Kemal
Paa'ydi.
Sorunlar yumak içerisinde, ucu bulunup çozulmeye çalicIiyordu.
Yeni rejimde rol sahipteri, "Saglikli birgençlik" yetitirmek
iqin yol ariyorlard;.
Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Paa, 30 EyIul 1926 günü,
Ankara'da, çankaya'daki kOkte, Turkiye Idman Cemiyetleri ittifaki adina kendisini ziyarete gelenlerle gorUurken, bu alanda onemli gardugu bir noktaya deginmiti.
Heyet'in due getirdigi sorunlari, istekieru dinledikten son-
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ra, "spor" Uzerine garüIerini açiklayacakti. Spar
alaninda bazi sorunlar oldugunu billyordu. Ancak "Spar hayatinda memleketçe, milletçe ye
hukOmetçe baIanilmi ciddi ye uurIu mesal tanhi çok yenidir. Filhakika butun dUnya milletlerinin
bu hususta sarfettikieri derin dikkat, buyük himmet y e çok uzun muddet nazari teemmule alinirsa memleketimizde bu muhim iin deruhte edildiginden bugUne kadar geçmi zaman çok degildir." diyecekti.
Sozierine devamla, spor cemiyetlenini çalimalarindan ötürü kutluyordu. Onlara duen gorev onemliydi. çunku, saghkli, sportmen bin kuagin gelecegi spor adamlannin elindeydi. Nasil bir
"gençlik" bekiedigini de belirtecekti:

'

AtatOrk'On Sdylev ye
Oemeçleri Il (1906-1938),
Toplayan: Nimet (man, 2.
baski, Turk Inkulâp Tarihi
EnstitUsu Vayinlan: 1, UK
Basurnevi, Ankara, 1959, S.
242-245.1922 yilinda kurulan
TOrkiye Idman Cemiyetleri
lttifaku'nin adu, Ankara'da
yapilan sekizinci umumi
kongresinde, 18 Nisan 1936
tarihinden itibaren "Turk
Spor Kurumu"na çevriidi. 29
Haziran 1938 tarih ye 3530
sayuii yasayla da "Beden
Terbiyesi Genel Mudurlugu"
ekIine dOnuerek, genel
idarenin bir parçasu oldu.
BOylece, 1922 yilindan
baIayarak 16 yil kulüpler
tarafundan yonetilen thrum
soz konusu yasayla tarihe
kan flu.

"Efendiler; Turk irknda mazinin mq'um, menfi, bimâna izieri kalmiflsr. Bunun esbab: tarihiyesini
baka vesilelerle çok here izah ettim. Tekrar etmiyecegim. Yalnsz gOrUyorsunuz hi, tarihierde cmanjar hâkimi olmu koskaca Turk milletine, bugunku neslimiz varis oldugu zamanda, bu koca milled biraz zayif, biraz hasta, biraz ciliz bulmutuk. Efendiler; gürbüz, yawn evlâtlar isterint
Bunion yeti$irmek tedbirlerini ye mes'uliyetini üzerinize aIm:
adamiarssnsz. Bu neticeyi gormezsem hakkinszdaki muhabbetim, itimadsm ancak a zaman zail olur.
Fakat sizin kadar vatanperver insanlar:n bunda tekâsUl
edecegine ihtimai verilebilir ml? Efendiler, siz imdiye kadar
bence muvaftaksiniz. Bu torzda azimle, fedakôrlskla yurumege
devam ettikçe behemehal muva flak olacaginiz: imdiden size
tebir ederim. Sahai muvajfakiyatinizin yalnsz sizin mesainizie
neticepezir olaca gins zaten kabul edememek vaziyetinde bulunduunuzu bana samimi olarak soylediniz.
Bunda tamamen hakkinszs teslim ettikten sonra size diyorum hi, sizin muvaffakiyetinizle millet muvoffakiyetini iIân edecektir..."
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Mustafa Necati Bey
Mustafa Kemal Pap, bu sözleri soylerken, Maarif Vekilligi (Vekâleti)'nin bainda Mustafa Necati Bey vardi. Donemin heyecanli, dinamik karakterlerinden biriydi. Vekilimiz,
Lider'in guvendigi birkaç kii arasindaydi.
1892'de izmir'de dogmutu; ama aslinda Darandeliydi. Haci Hüseyin Paaogullari olarak bilinen bir ailedendi. ilk
ogrenimini Izmir'de yapti. 19o9'da izmir Idadisi'ni, 1913'de
istanbul'da Mekteb-i Hukuk'u bitirdi. Izmir'e dOnUp avukatliga baIadi. Bazi okullarda ogretmenlik yaparken Vasif (cinar) Bey'le Hususi 'ark idadisi'ni kurdu. Yunanlilarin Izmir'i
igalinden bir gun once (14 Mayis 1919) halki Izmir Musevi
Mezarligi'nda topladi, herkesi dümana kart direnmeye çagird. Sonra izmir'den ayrildi; daglara çikti, Bulgurcu Mehmet
Efe'nin yaninda Bergama, Soma, Akhisar'da çarpimalara katildi. Balikesir'e gitti. Orada Vasif (cinar) ye Esat (cinar) beylerle
7-8 ay kadar Izmir'e Dogru adli bir gazete yayimladi; bayazilarini yazdi. 192o'de Saruhan (Manisa) mebusu olarakAnkara'da
toplanan Buyuk Millet Meclisi'ne katildi. Samsun, Kastamonu
Istiklâl mahkemelerinde savci ye mahkeme bakani olarak g6rev yapti. Cumhuriyet'in ilk hUkumetinde Mubadele, imar ye
Iskân Vekili (1923), daha sonra Adliye Vekili (1924) oldu. Iki yd
kadar Turk Muallimler Birligi'nin genel bakanligini yapti. 21
Aralik 1925'de Maarif Vekilligi'ne getirildi. Olumune kadar bu
gOrevini surdurdu. 1 Ocak 1929'da geçirdigi apandisit ameliyatindan kurtulamadi; genç yata Oldu. 35 yaindaydi.17
Mustafa Necati Bey'in gOrev dOneminde, Oçuncu Heyet-i
ilmiye toplandi. Yeni Turk harfieri kabul edildi. Millet mektepleri açildi. Egitim Orgütunün duzenlendigi 789 sayili MaarifTekilat,na Dair Kanun yururluge girdi. Talim ye Terbiye Dairesi kuruldu. Türkiye, maarif eminlikleriyle egftim mintikalanna aynzldi. Okul sayisi artti. Gazi Orta Muallim Mektebi ye Gazi Terbiye EnstitüsU açildz. Mesleki ye teknik ortaogretime Onem yenildi. Diaridan uzmanlar getinildi. Ogretmen yetitirmek ion
Avnupa'ya ogrenci gonderildi. Ogrencilerin saglik, beslenme
sorunlarina el atildi. Ortaokullarda karma egitim balatildi. Ogrencilenin okul . yaamina daha etkin katilabilmelerini saglamak

Maarif Vekili
Mustafa Necati Bey.
(Turan Tanyer koleksiyonu)

17Mustafa Necati Bey hakkinda,
oldukça kapsamli yeni bir
yayin ion bk. Dr. Niyazi
Aitunya, Milli Eftfmde
Mustafa Necati DOnemi,
Ankara, 2009, 367 sayfa.
Ayrica bk. Prof. Dr. Erdogan
Baar, Milli Egitim Bakanlar:nan
Egitim FaaIiyetIeri (19201960), Milli Egitim Bakaniigi
Vayiniani: 3663, Istanbul,
2004, s-177-215. Yakinlarindan

dertenen "sOzIO" ye "yazuh"
bilgileri içerdiginden Onemli
bir yay'n olarak: Ahmet
Ertem, Necati Bey, Yeni
Cezaevi Matbaasi, Ankara,
1943, 22 sayfai-fotografiar.
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Ankara Gazi Erkek Muallim
Mektebi'nin temel atma tOreninde Maarif Vekili Mustafa Necati Bey y e konukiar. $
Agustos 1927. MaanfVckd!cti
Js4ecrnuasi, Say': 14, Kânün-i
ewe] (Aralik) 1927.

arnaciyla izcilik, sanat, spor, kulturalanlarinda egitsel kurullann oIuturuImasina baIandi.
Terbiye-i Bedeniyenin,
Eitim-Ôretim Alanina Yerlqmesi
Beden terbiyesi alaninda, Cumhuriyet Oncesi dOnemde Selim Sim
Bey'in giriimIerinden esash, kalici bir sonuç elde edilememifli.
Sorunlar, Cumhuriyet'in ilanindan üç ay kadar Once Ankara'da toplanan Birinci Heyet-i ilmiye'de ele ahnacak, beden egitiminin egitim duzeninde bilimsel olarak dUzenlenmesi, Oncelikle de bu alanda bir Oretmen
okulu açilrnasinin gerekliligi uzerinde durulacakti. Ayni gUnlerde açiklanan Fethi Okyar hUkumetinin prograrninda da bu konu iIenmiti.
Hedefin iyice belirlenmesi gerekliydi. Bu çerçevede, Omegin, Mustafa Kemal Pap, 16 Agustos 1923 gUnü Ankara'da, Turkocagi'nda ya-

pilan bir toplantida, Galatasaray Spor KuIUbu'nun kuruculanndan All Sami (Yen) Bey9n kendisine verdigi bilgiden sonra §unlari sOylemiti:
"Sporda tek y e sanih bin gaye gozetmek Iôzimdsr. Sporu ya
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!stanbul'da bir ilkokul, 10
Mart 1931. (Mehmet Akan koIeksiyonu)

/;'fc$%.)S

C, tst.'%

Gazi Mustafa Kemal Paa'nm,
16 EyIuI 1924 tarihinde, Trabzon Lisesi Okul Spar Yurdu
hatira defterine yazdigi cumle:
Trabzon "Lise"
BedenI idman, fikri idynanla
muvazi gitmelidir.
Gazi M. Kemal.
(Ahmet Bekir Palazoglu, Baogretmen Ataturk 1919-1928,
C. I, T.C. Mull Egitim Bakanligi Egitim Araçlari ye Danatim Dairesi Bakan1igi, Ankara, 1991, s. 365)

propaganda icin yapaca:z, yahut da bedenI tekômulumuzu temm iqin yapacat,z.ls
Vekil Mustafa Necati Bey'e gelince, 3 ubat 1927 günü
yaptigi bir basin toplantisinda öyIe konumuflu:
"Terbiye-i bedeniye, muayyen birkaç genç yetiflirmekten
ibaret detildir. BütUn gençIii kuvvetli yapacak tarzda tekilat
yapmak mecburiyetmndeyiz.
Bedeni terbiyeye ihtimam, mukaddes bir vazife olmalidir.
Bu hususta idmanlar, gençlik iqin bir nevi ibadet mecburiyeti te-kit etmejidir. Onun ion bu ii baaracak muallimler yeti$irmek

iS

AtatUrk'Un SdyIev ye
Demeçleri, Tamim ye
T&graflari V, Hazirlayanlar:
Sad! Barak, Dr. Utkan
Kocatürk, Turk inkilâp Tarihi
Enstitüsü Vayinlan: I, Ankara,
1972,S.98.
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ye bunlar yeti$ikçe tekiIata yardim etmek en bUyük emelim-

dir... ?'19
Zaten onun bu sOzlerini destekleyen somut adimlar birkaç ay oncesinde atilmifli. 0 gUnlerin Maarif Vekilligi Terbiye
ye Tedrisat mufettiIerinden Selim Sim Bey'in yoneticiliginde,
beden eitimi ogretmeni yetitirmek amaciyla istanbul çapa
Kiz Muallim Mektebi'nde 15 Terin-i evvel 1926'da bir Terbiyel
Bedeniye MuaIIimlii Kursu açiImiti. Ogrenim süresi bir yildi.
çapa'daki okul binasinin yaninda, gelecegin beden egitimi oretmenleri icin yaptirilan yeni bmnadaki bu kursa, ilk yil, ilkokul
ogretmenleri arasindan seçilen 20 kiz, 20 erkek ogrenci aimmitm. Dersieri Selim Sirri Bey'mn yani sira, isveç'ten geien ögretmen inga Nerman, Naman Bronston, Aleksandrson veriyorlardi.
Kurslar dOrt donem surdü.
Kurt Dainas
(Dr. Niyazi Altunya arivi.)

Ayrica diartya da ogrenci gonderildi. 1925'te Vildan Air
(Savair) ye Nizamettin (Kiran) beyler, çapa'daki kursu bitiren bayanlararasindan 1927'de Mubeccel, 1929'da Zehra (AlagOz) hanimlar, beden egftimi agrenimi yapmaiari icin isveç'e
gonderiidiler. Vildan ye Nizamettin beyler, Zehra Hanim, Almanya'dan gelen uzman Kurt Dainas, Selim Sirri Bey'in rehberilgmnde 1932-33 ogretim ymlinda Gazi Terbiye EnstitUsü'nün
3 yml sQreli Beden Terbiyesi BoiUmu'nun öncU kadrosunu oiuturacaklard 1.20
Yeniden "idman Bayramm"na Dogru

19

Aktaran: Dr. Niyazi Altunya,
Mill! Egitimde Mustafa Necati
Dönerni, 5.79.
20 Dr. Niyazi Aitunya, Caz! Eitim
EnstitQsU, 5.721, vd.
21 Dr. Niyazi Altunya, Mill!
Egitimae Mustafa Necati
Dönemi, S. 246.

Genç Cumhuriyet'mn yeni yaam ulkUlerinin gerekieri icerisinde egitim-ogretim alaninda bir sistem kurulmaya çaliiliyordu. Sistemin alt yap's' yasalar ye idari duzenlemelerle gUçlendiriliyordu. Yeni dUzeniemeierin taidigi kurallar araciimgiyia
egitim-ogretim yaamina açtklik kazandmriimaya çaimiimyordu.
Maarif Vekilligi'nmn 25 ubat 1927 tarihinde yururluge giren ye 10 maddeden oluan Talebe Bayram: Hakk:nda
Talimatname'si de bu duzenlemelerden birisidir.21
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Bu Talimatname'ye gOre, her ytlin mayis ayinin beinci günü, okullarin bayram gunuydu. (m. i) o gun her ogrenci
okulunda bulunacak, müdürve muallimlerle bayram yeri kabul
edilen biryere gidilecekti. (m. 2) Buyer, civardaki uygun yerler
arasindan seçilecekti. Ancak bayram her yil, yeni bir yerde kutlanacakti. (m. 4) Bu bayramla, ogrencilerin bir arada serbest,
ho bin gun geçirmeleri amaçlaniyordu. Ayrica bu kutlama yapilinken, dondurulmu programlardan ye gOsteniten uzak durulacakti. (m. ) Bayrama dianidan katiltm olmayacak, seyircilen icin yerlen hazinlanmayacakti. (m. 6) Ogrenciler bayram
günü, gun batimina kadan egienecekier ye sonra ehre, okullanina dOneceklerdi. (m. 7)
Bu Talimatname, bir ilk adimdi. Modern egitimin bnanIarindan beden egitimi aracihiyla kiz ye erkek ogrencilenin kaynatinilmasi, toplumsal yaam alaninin geniletilmesi hedefleniyordu.
Ayni Talimatname'de yer alan son maddede ise, Onceki
maddelerde yer alan kunallar diinda, farkli bir kurala da yerverilmi, fankli bir hedef vurgulanmifli. Talimatname'nin 10. maddesinde "Idman Bayrami"ndan sOz ediliyondu:
"Mua Him mektepieniyle orta mektepler ye use talebesi arasinda idman ye spor mUsabakalar, yapilmasi caizdin ye bunun
icin aynica bir idman bayrami yapüabilir. ilk mektepler jqin boyle
bir idman bayrami yapilamaz ye ilk ye orta mektepler talebeSi arasinda sponve idman musabakalari icrasi da caix degildir."
Mustafa Necati Bey'in gOrev dOnemindeki bu idarl duzenleme, Selim Sirri Bey bakimindan, rüyasinin gerçege dOnumesini saglayacak gibiydi. isveç'te gordUgu, begendigi, gençlerin
bir enlik havasiyla sarmalanmi toplu jimnastik gOstenilerinden aldigi ilhamla istanbul'da iki defa uygulayabildigi Terbiye-i
Bedeniye Bayrami, artik sureklilik kazanacaga benziyordu.
çok geçmedi; 1928 yilinin Mart ayinda, Maarif Vekilligi gundemine taidigi idman Baynami'nin TUnkiye'deki butun
orta deneceli okullari kapsayacak bir ekiIde kutlanmasini karanlatirdi.
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Ankara Idadisi (Sultanisi)
1900'I0 yillarin bai.
(Turan Tanyer koleksiyonu)

7

istikiâl Spor Sahasi
1923 yilindan once Ankara'da, Ankara SultanIsi (Erkek
LisesØ'nin geni bahçesi (BugUn Yuksek ihtisas Hastanesi'nin
bulundugu alan), Sultan!, Dâr'ui-Muallimmnin, Sanayl Mektebi
ogrencilerinin, Milli Mucadeie yiliarinda gelen I-larbiyelilerin,
lmalât-i Harbiye içilerinin aralarinda spor musabakalanru gerçekleflirdikleri bir yerdi. Bir de buna, Cebeci'deki geni çayin eklerseniz, 1923 yilindan Once kadim Ankara'daki spor meydaniari tamamIanmi oiur.
Cebeci çayiri'na, "Hamit'in Tariasi" (Bugunku Inonu Stadinin bulundugu yer.) denilirdi. çayir, hem bir mesire yeriydi,
hem cirit oynanan, hem de güre tutulan geni bir meydandi. Top peinde koturan gençler de burada toplaniriardi. Sira,
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futbol macma gelmise, takimlarin oyunculari, geçici kale direkierini dikerler, çayira kireç tozuyia sahanin çizgilerini çizerlerdi.2'
Cumhuriyet'in ilanindan bir buçuk ay kadar once, Suitani'nin bahçesi, l-lamit'in Tarlasi'nmn dimnda, Ankara, Yüzbai Ismail Hakki (Tekçe) Bey'in sayesinde "ilk nizami" spor sahasinm kazandi. Ankarali gençler de bu iten pek memnun oldular.
1922yIiInda, Baumandanlik MuhafizTaburu içinde "Muhafizgucu" kurulmuflu. Tabur, Buyuk Zafer'den sonra, aiaya donuturUlecek, kadronun genilemesiyle de Muhafizgucu'nun
spor faaliyetleri artacakt;. Bu spor kulUbunün ilerki baariiarinda çeitli spor kuiupierinden shah altina alinan sporcularin
daha çok burada askerlik yapmaiari etkili olacakti.
1923 yilinin Eyiüi ayinin ilk gunlerinde Muhafiz Taburu'riun
kendisi de futbol merakimsi olan ye zaman zaman bordo-beyaz
formasini glyip sahaya çikip oynayan genç komutani Ismail
Hakki Bey, bugunun Tandogan Meydani He Mebusevieri arasinda, tren istasyonuna yakin ye 0 zamaniar bo olan arazinin
bir yerine futbol maclan ion bir spor alani yaptirtti. Bin de ad
konuidu: Istikiâl Sporsahasi.23
Ite, 1928 yilinda, Cumhuriyet doneminin ilk idman Bayraml, burada, Istiklâi Sporsahasi'nda kutiandi.24
Mektepiilerin Idman Bayrami
Mayis 1928 günU Istiklâl Spor Sahasi'ndaki jimnastik
gosteriienine Ankara Kiz ye Erkek liseleni, Orta Muallim Mektebi ogrencileni katildilar. Maanif Vekaleti'nin karartyla, 13 yaindan buyuk 600 ogrenci alanda toplanmifli. Ogrenciler tek tip
elbise giymilerdi. Bayram kutlamasina Reisicumbur Gazi Mustafa Kemal Paa, Maarif Vekili Mustafa Necati Bey, Ordu Mufettii All Salt Paa da geidiler. Ankaralilar 0 gune kadar gOrmedikleni bir enilgi merak ettikieninden sahayt doidurmuiardi. Ahap tribunde yer buiamayanlar, sahanin çevresine dizilip,
ayakta, Ankarali gençlerin hareketlerini izlediler.
10

22 Ali Riza Ertug, Turk Futbat
TarThi, Ankara Beden Terbiyesi
Bolge MUdUrlOU Vayinlan,
Ankara, 1977, S. 44.
23 Ismail Hakki Tekçe, 1924'de,
TUrkiye idman Cemiyetleni
ittifaki'nin Ankara Mintukasi
Merkez Heyeti'nin reisligine
getirildi. 1931'e kadar bu
görevi surdurdu.
24 BugUn Ankaralilarin bile
hatirtamadigi bu ilk stad,
birkaç yd boyunca spar
mUsabakalarinin yapildigi tek
alan oldu.
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Sahaya once Kiz Lisesi ogrencileri çikmiIardi. Bu ogrencElerin beden hareketlerini Lise'nin beden egitimi muallimeierinden Nuriye Hanim yOnetti.
6aha sonra Ankara Erkek Lisesi beden egitimi mualilmierindèn Zeynel Bey'in yönetiminde erkek ogrenciler çeitIi beden hareketleri yaptilar.
N
TOren sonunda butün ogrenciler bandonun çaldigi mar-Iàr eliginde Mustafa Kemal Paa'nin Onunden geçtiler.25
idman Bayrami, Ankara'dan sonra, 11 May15 günü stanbul'da, izmir'de ye daha pek çok ehirde gerçekIetiriIdi.
25 Hak!mfyetfM!IIiye,ii Mayis
1928.

istanbui'daki bayram, Taksim'deki eski Topçu Kilasi'nin
ortasindaki geni aviunun yeniden duzenienmesiyie ortaya cikan, birkaç yildir futbol mactannin oynandigi stadyumda kut-

ANKARA'NIN SPOR ALANLARI

Ankara'da bir baka ulke takimiyla ilk futbol may
istiklâl Spor Sahasi'nda oynandi. 13 May15 1925 günü
Ankara-izmir Karmasi, Moskova Karmasi'yla karilati; may konuk takim 6-1 kazandi. Bu mactan iki gun sonra Turkiye-Rusya A milli futbol takimlari ayni sahada kariiatiIar. Bu mac da Ankara'da oynanan ilk mull mac olarak futbol tarihimize geçti. Rusya sahadan 2-1 galip ayrildi.
Turkiye Idman Cemiyetieri ittifaki'nca 1927'de saha onarildi, tribunleri yenulendi. 0 yilin TUrkiye Futbol ampiyonasi haziran ayinda bu sahada yapildi. Maçlar sonunda Muhafizgucu amp(yon oiurken, Galatasaray ikinculigi elde
etti. Ote yandan, 1930'da Gazi Terbiye Enstitüsü'nUn toprak bir spor alani oldu. Sir diger spor alani ise, Asker? Fabrikalar Genel Mudurlugu'nun marangozhane ye depolarinin oldugu yerde yapilan, 31 Agustos 1934 günQ hizmete giren "Guç" (Ankaragucu) sahasiydi. (Bugun ayni yerde Ankaragucu'nun tesisleri var; yikiian stadin bir kismi da
CeIât Bayar Bulvari'na katildi.) 1936'da ise, Ankara (19 Maps) Stadyumu ehirde yerini aldi.

Mektepliterin Idmon Bayrami y e Samsun Pasta Tarihi

landi. çeitli liselerden, ortaokuliardan y e muallim mekteplerinderi bin kiz y e iki bin erkek agrenci katildi. istanbul'daki gasterilerden Selim Sirri Bey sorumluydu. Täreni bir konumayIa
baIatan da o oldu.
Selim Sinn Bey, konumasinda, Türkiye Cumhuriyeti maarifinin, egitim y e agretimini üzerine aldigi "vatan yavrulari"nin
fikirleri gibi, bederilerine de özen gasterdigini kanitlamak 1cm
her yd jimnastik enlikIeri duzenlemeye karar verdigini, okullann yaama "milliyetperver insan hazirlayan birer irfan ocai"
y e amacin, gençlerin "vicdanlanna y e cemiyete kari vazifelerirti agretmek, irade ye istiklâlterini cimnastik yoluile kullanmayi kendilerine gastermek" old4unu soyledi. Beden egitiminin
gerçek anlarn y e amacini da u sozlerle açikladi:
"Cimnastik ne bir huner, ne bir marifet, tie de guçlu kuvvetIi olanlara inhisar bir san'at degildir. uurlu bir terbiye vasitasidir. Gençier, cimnastik sayesinde kuvvetlerini tasarruf ye hüsnu
idare etmeyi orenecekIerdir. Vucud egzersizleri ruhun-ve fikrin
yQkselmesine hadim oldukça makbuldur. Cimnastikten kadin,
erkek, bOyQk, kuçQk her ya$a herkes istifade edebilir. Mektep-

Reisicumhur Mustafa
Kemal Pap ye Maarif
Vekili Mustafa Necati Bey,
Jstiklôl Spor Sabasi'nda 1.
Idman Bayranii'ni izlenieye
gelirlerken, 10 Mayis 1928.
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Tebrik karti,
Ankara Zafer Anfti
(Necati Kazanci koleksiyonu)
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lerimizde tatbik ettigimiz beden terbiyesinin umumIgayesi uzviyetin sihhat ye ahengidir.2&
Bundan bOyle, her mayis ayinin üçüncU cuma günü idman
Bayrami'ni kutlayacaktik. Bu ad çqitlenecek, "Jimnastik Senlikieri", "Jimnastik Bayrami", "Mektepliler idman Bayrami",
"Okullar Bayrami", "Spor Bayrami" gibi çeitIi adlarla da aniIacakti. 1930'I1 yillarda oldukça ilgi topayacak, giderek, 19 May15 gününü, bu günün Onemini hafizalarda tutacak kutlamanin
"Gençlik ye Spor Bayrami", Idman Bayrami temeli uzerinden
sürdurulecekti.
Uç(Incü Idman Bayrami

26 Seiim Sim, Beden Terbiyesi
Oyun-Cimnastik-Spor, Devlet
Matbaasi, Istanbul, 1932, S.
430, 432.

Uçüncü idman Bayrami turn ulkede 23 Mayis 1930 gUnü
kutlandi. Hakimiyeti MiIIiye gazetesinin yazari, Ankara'da
istiklâl Spor Sahasi'nde toplanan gençlere birkaç sütun ayirdi.
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Gosteriieri begenmlti:
"Geçen haftadan tehir edilen jimnastik eniiklerine yeni
nesiiniize yaraan bir intizam He tam saat 15 te baiandi. Uçuncü jimnastik bayrami, programiarin basitilk içinde gUçlugune
ragmen bir\muvaffakiyetti. Gençierimiz kolay görünen, güç
duruiu ye yorucu hareketieri hoa giden bir çevikilk He baardilar.
Kiz taiebenin hareketierde gOsterdikieri beraberilk, Gazi
Terbiye EnstitüsU taiebesinin, kuvveti ye intizami cidden iftihar edilebilecek neticedir. Erkek hsesi gençierini biraz daha
canii ye daha dikkatil gormegi gOnuiden arzu ederdik.
enhkiere muayyen vaktinde Viidan Air Beyin kisa bir nutku He baiadi. Vildan Bey: çocukiarimizin sihhatian He yakindan
ye bilerek aiâkadar oimagi ogreten Cumhuriyetimizin Maarifine teekkur ettikten sonra:
Bugunku cemiyet hayatinin zaruretierine gogus gereblimek icin maddi ye manevi küvvetierie mucehhez bir nesie ihtiyacimiz var. Biz, buyUk bir cesaretie muvaffakiyetii hamleier
yapan mliiietimizin, gemisini her havada idare edeblien fertierini yetlmege azmettik.
Bu yeni nesd sihhat ye Dim kuvveti ye imania, vazife disiphni He techiz edeceglz... demi ye talebeyl takdim etmitir.
Riyaseti Cumhur orkestrasinin refakati He geçit resmine
baiandi. Onde Kiz Lisesi ye Musiki Muaiiim mektebi çevik ye
ahenkii bir yuruyUie geçti. Kiz Lisesi ye MuaUim Musiki Mektebi arkasindan Erkek Lisesi ye onian takiben Gazi Terbiye Enstitüsü Musiki MuaDim mektebi ye Orta mektebmn çok disiphnh
kuçukieri yürüyü yaptilar.
Bu geçit resmi hakkinda ki kanaatimizi u kisa cUmie He ifade edecegiz: Bravo Gazi Terbiye EnstitüsüL.
Resmi geçitten avdet eden talebe geni ye muntazam satlar hailnde Bayragimizin Onunde topiandilar ye ihtiram vaziyetinde mliii marimizi diniedikten sonra yerierine dagildilar. Kiz
Lisesinin çok muvaffakiyetii muaiiimi M. Faik Hanim bir dUdUk
He taiebesini ye Musiki MuaDim mektebi kiziarini topiadi. ye o
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MEkteplilerin Idman Bayrami ye Samsun Posts Tarihi

guç programi tam bir intizam, yumuakiik ye ahenk ye heraberlik içerisinde baardi. Oniar dagiidiktan sonra Terbiye EnstitUsü çocuklari çok güzel bir yUruyule sahaya diziidiler. Lise saginda, Musiki Muaiiim Mektebi ye Orta mektep solunda yer aldriar. ye hareketiere Vildan Air Beyin kumandasi aitinda baladilar. Erkek Lisesinin bazi kusuriarina ragmen heyeti umumiye çok guzeidi, blihassa 'yerinde siçramaIar' mukemmei denecek kadar eyi idi.
Dun Ankara Gençieri senehk eniiklerini yapabilmek 1cm
üçüncü defa olarak Muhafiz GücünUn misafirperverligine siginmiti. Gene 900 Turk çocugunun anasi ye babasi yavrularini
doya doya gorebilmek icin Ankara sporunun yaamasi için tek
baina çaIian Muhafiz alayinin çadiriarina ye oturacak yen olmiyan tribunierine sikimifli.
Sehrimiz haiki çocukiarrni artik kendi maiiari olan daha
muntazam, daha asrI bir meydanda gormegi istiyor. Bir spor
meydani çaiimak ye yukseimek istiyen gençlere çok g6r6lmemeildir.27
Idman Bayrami'ndan 19 Mayis'a Dogru

Bu arada, idman Bayrami'nin "19 Mayis" ye "Samsun" He
iiIkilendirmesine, aralarinda bir "bag" kuruimasina bavuruidugunu gOrüyoruz. Ornegmn, Erzurum Mebusu ye Ankara Halkevi Reisi Nafi Atuf (Kansu) Bey, "Milli Rehber" sayd® Gazi
Mustafa Kemal Paa'ya 19 Mayis 1933 günu bir saygi teigrafi
gonderlyor, oyie seslenlyor:
"Hakikatieri gören, bilen ye hi hakikatlerle canlanan inkilap
nesli, asirlarin havsalas:na scgmayacak buyük millet sava:nin
baIang;cr olan 19 Mayss'i, bir inkclâp bayrami saymaktachr. çocuklarcmizsn hi bayram gecesinde kurtarici adsniza and içtigini
arz ederek Ankara Halkevi'nin yurekten saygilarini sunuyorum
büyuk mliii rehberimiz."
Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Pap da Nafi Atuf Bey'in
bu sozierini kariiiksiz birakmiyor. Yine teigraf araciligiyia Cevabini verlyor:

27 HakfmiyetfMIIUye, 24 Mayis
1930.

Mekteplilerin idman Bayrami ye Samsun Pasta Tarihi

Idman Bayrami'nda kiz ogrenciler, 1930'Iu ytliar.
(Dr. Niyazi Altiznya arivi)

"Milli sava iqin ana vatana Samsun'a ilk caktiim 19 Maps
gunUnu kutlamays vesile ederek hakkimda sevgi ye alâkay: bildiren yuksek duygulu ye lyilik bilir haikimiza tqekkQrlerimin iletilmesini rica ederim efendim.2S

Bu teIgraf1amadan bir yd sonra, Maps ayinin Uçüncü Cu.
masi, o ayin 18. gününe isabet edlyordu. Ankara mekteplilerinin Yedinci idman Bayrami, bu defa, Gazi Terbiye EnstitüsU'nün
spor aIanndaydi. Kalabalik bir seyirci toplulugu küçuk tribunu
doldurmuflu. Ayakta izleyenler de vardi.

28 HakimiyetiMfllfye, 23 Mayis
1933.

Davethler arasinda Maarif Vekili Hikmet (Bayur), Milli Mudafaa Vekili Zekâi (Apaydin), Adliye Vekili 5ukru (Saraçoglu),
Gumruk ye inhisarlar Vekili All Rânâ (Tarhan) beylerle Buyük
Erkân-i Harbiye ikinci Reisi Asim (Gunduz) Pap, Milli Mudafaa
Vekilligi mUstearIari ye daha bir çok yuksek rutbeti subay, yabanci misyon temsilcileri, mebuslar aileleriyie birtikte butunuyorlardi.
-.

MBktepIiIrin Idman Bayrami ye Samsun Pasta Tarihi

••••-,

,&

----

.—.b-.__ ...•._
----.-

•

t2fi,Au jinnjfi :cnf

.1 fcvkajcda crfizel

oldu.

.1
•

£

I
1•
-f

•

--

A

t••• .•.

Kiz ye erkek, binden fazia ogrenci törene katildi. eniigi
Gazi Terbiye EnstitUsU Beden Terbiyesi Subesi Sefi NIzamettin
Rifat (Kiran) Bey yOnetti.

Hakimiyeli Mu/lye,
19 Maps 1934.

Spor alanina änce butün agrendler geidiler; yerierini aidilar. Sonra geçit tOreni baiadi.
Ankara Kiz ilsesi, ardindan Ismet Pap Kiz Enstitüsü, Gazi
Lisesi, Ankara Erkek Orta Okulu agrenciieri geçtiler. Gazete
muhabirinin yazdigina gOre, "Geçite mektepiilerin biribiriyie
mUsabaka edercesine intizam ye mukemmeiiyeti gaze çarpiyordu."9
Muhabir, geçit resminden sonra, alandaki gosteriieri de
Oyie naklediyor:
"Kuziar ye erkekier sahadaki yerierini aiddar. Nizamettin
Beyin 'hazir 01!' kumandasi butUn gençlere kendilerine yaraan bir dikkat ye vakar He vaziyet verdi. Askerl bando istikiâi
marina baiadu ye bin dinç gencin gür sesi sahayi inletti. Bu
anda erefii bayragimiz da yava yava direge çekildi. Bu 1evha bUtUn hazurunda milli ye ulvI bir heyecan yaatti. Bundan
sonra erkekler sahanun kenaruna çekiidiier. Kiz taiebe ismetpa-

'9 Hakimiyeti Milliye, 19 Maps
1934.

V
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a Kiz EnstitfisU muallimi Zehra Cemal Hanimin kumandasinda
jimnastik enIikIerine baIad. Hareketler çok iyi intihap edilmi
ye çocuklar pek iyi hazirlanmiti. Jimnastikierdeki aheng ye beraberlik etrafin hakli aIkilarini topladi. Kiziar hareketlerini bitirdikten sonra sahadan çekilip yerlerini erkekiere verdi. Erkek
talebe Nizamettin Beyin kumandasiyle nisbeten daha güç olan
hareketleri yapmaga baIadiIar. Bu hareketler muvaffakiyetle
inkiaf ediyor ye genç mekteplilerimizin beden terbiyesi derslerinde nasil bir ihtimamla hazirladikiari gOrUluyordu. Bu hare-
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Mimar Kemalettin
Bey'in eseri Gazi
Terbiye Enstitosu
binasi, 1930'Iu yillarm
ikinci yansindan
kartpostal. (Turan
Tanyer koleksiyonu)
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ketlerin sonunda Nizamettin Beyin 'aziz Turk Cümhuriyeti ye
onun ulu Reisi erefine üç defa çok çok' iaretiyIe bin gencin
yürekten gelen gür sesi stadi 'yaa, yap, yaa' diye çinlatti. çocukiar koarak yerlerine gitti ye sahayi agabeylerine birakti."
Gazetecinin (SR.), "Agabeyler" olarak adlandirdigi topluluk, Gazi Terbiye EnsitUsü Beden Terbiyesi Subesi'nin ogrenciIeriydi.

Mekteplilerin Idman Dayrami ye Samsun Pasta Tarihi

Gelecegin Beden Egitimi Ogretmenleri
Bu ube, 1932-1933 ogretim yrlinda açilmiflu. Once sadece
erkek ogrenci alinirken, 1936-1937 ogretim yilinda kiz örenciler de ogrenim yaamina katildilar. ube Sefi (Daha sonra,
Bölüm Bakani), Nizamettin Rifat (Kiran) Bey'di. Zehra Cemal
(Alagaz) 1-lanim, Vildan Air (Savair)Bey, Almanya'dan ozel
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olarak getirilen Kurt Dainas, Nizamettin Bey'Ie birlikte ogretmen kadrosunu oIuturuyorIardi. 5ube'nin arkasundaki "ad",
Selim Sim Bey'di. Gerçek kurucu olarak onun adini sOylemek
dogru olur. Hatta ilk dOnemde bir sure EnstitU'ye ugrayip ders
de vermifli.
Spor alani, ev sahibi Gazi Terbiye Enstitüsu'nUn Beden Terbiyesi 5ubesi ogrencilerinindi. Alanda, daha anceki bayramlar-

Beden Terbiyesi $ubesi
ogrencileri Kurt Dainas'Ia
birlikte, 1933 (Dr. Niyazi
Altunya arivi)

Mekteplilerin Idman Dayramu ye Samsun Pasta Tarihi

cia gorulmeyen sahneler sergilendi, oyunlar oynandi..
OrenciIerin bainda Alman uzman-ogretmen Kurt Dainas
bulunuyordu.31
Hakimiyeti MiIIiye gazetesindeki haber oyIe devam ediyor:

Kurt Dainas, Almanya'dan
"uzman" statusUnde
Ankara'ya getirtilmifli. 4
Ocak 1933 tarihinden 1939
yulina kadar Enstitu'de Oyun,
Spor y e Jimnastik dersierine
girdi. (Dr. Niyazi Altunya, Gazi
Egitim EnstitüsQ, s. 766)

"Gazi Terbiye enstitUsü beden terbiyesi ubesi Efenduleri çok muntazam bir yuruyule gençlik marinu koro halinde
sOyliyerek misafirierin onünden geçtiler ye marun bitmesiyle hep birden stil kousuna baIaditar ye baylece uzun adimIa hâzurun Onunden koarak tekrar geçtiler; ortaya jimnastik
icin dizildiler.
Kirk genç baIarinda spor muallimleri Danyas (Kurt Dainas) Bey oldugu halde evvela ritmik serbest jimnastikler yapfilar.

KURT DAINAS
Dr. Niyazi Altunya, Gazi Eitim Enstitüsü kitabini yazarken, yaptigi çeitIi gorumeIerde, Dainas hakkinda
mesIekta ye ogrencilermnden topladigi bilgileri sOyle
Ozetliyor: "Almanya'dan çagrulan Kurt Dainas; meslektai Zehra Alagoz'e gOre, çok yararli oldu. Ogrencisi Mahmut Iitman ye ihsan Telli'ye gOre de Dainas çok baanh ye yararli idi. Spor, atletizm ye oyunlanin birçogunda
çok baariIiydi. Voleybolu pek sevmez, 'kiz oyunu' dendi. Cemal Alpman'a gOre Dainas, braninda iyiydi; ancak egitimci degildi; biraz da seçkindydi. Baarili Ogrencileniyle daha çok meguI olurdu. TeIIi'nin verdigi bilgiye
gOre AlagOz, 1963'te Dainas" ulkesinde ziyaret edip Seurn Sim Tarcan•'in 0 yul yapulacak bustunun açiIuina davet etti, fakat o gelemedi. Iitman'un verdigi bilgiye gore,
AIagOz'un Onculugunde Turk ogrencileri ye arkadaIanu
Dogu Almanya'da geçirn sikintisi çeken Dainas'a yiyecek
paketleni gOnderduler." (s. 771)

34
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Bu 15 dakika surdu. Bundan sonra beer kiloluk guuelerle
yapilan ikinci ye güç bir jimnastik baIadi. Bu da bir çeyrek saat
devam etti. Ortaya jimnastik kasatari ye beygirleri geldi. Bunlarin uzerinden muhtetif atlamalar baIadt. Cidden güç olan bu
atlamalar fevkalade muvaffakiyetli oldu. Kasa uzerinde amuda kalkarak perendeter ye beygirler ustunde iki arkadain daire ekIinde tuttukiari kotlari arasindan yapilan balikiama attamalar harika idi. Atlamatar da yirmi dakika surdu. Bunu sportif
hareketler takip etti. 40 genç sahaya grup grup dagildi. Ortada Onde yuksek atlama, sagda savurma toplari (Schleuderballe) geride sihhat topu (Medizinbalt) solda disk atma ye savurmatari yapiliyordu.
Bu da bitti, koulara geçildi: 200 metrelik kouyu ikinci siniftan birefendi kazandi. Sonra 800+200+200+400=1600 metretik olimpik bayrak yarii yapildi. Bunu birinci sinif once bitirdi. Gerek jimnastik, gerekse spor hareketlerinin hepsinde talebenin gosterdigi kabiliyet, beceriklilik, gOz pektigi ye teknik bilgi muvaffakiyeti çoaltiyordu.
Bilhassa genç neslimizin beden murebbiligine yetimekte olan bu namzetlerin ustlerine atacaklari vazifelerin ehemmiyetle mütenasip olarak hazirlandikianni gormek gogus kabartiyor. Namzet gençler güneten tunç rengini alan gurbuz
ye saglam vucutlariyle meslekierine yaraan birer insan nümunesi oImuIardir.

Soldan saga: Nizamettin
Kiran, Zehra Ala göz,
Selini Sirrn Tarcan, Vildan
Air Savair, Gazi Terbiye
EnstitUsU Spor Sahasi'nda,
1930'lu yillar.
(Dr. Niyazi Altunya arivi)

Mekteplilorin idman Bayrorni ye Samsun Pasta Tarihi

Ayni talebe en son olarak el topu (Handball) oynadzlar. Iki
sinif takimlari arasinda yapilan bu mUsabakayi 3-2 ikirici sinif
kazandi. Bu oyun memleketimizde ilk defa oynanmitir. j ki taraf on birer kii. Saha futbol sahasi. Kaleler ayni. Yalniz, kale
onunde kaleciden bakasinin giremiyecegi 14,65 metre nisif
kutrunda bir yarim daire vardir. Kaleye ut bunun diindan atilabilir. Futboldan farki: topu üç numaradir. Topa katiyen ayak
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Gazi Terbiye Enstitusu,
1930']u yillarm bap.
(Dr. Niyazi Altunya arivi)
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dokunulamaz y e dört saniyeden fazia dde top tutulmaz. SOrat itibarlyle futboldan çok daha seridir. Yuksek siçramalar ye
topu havada emniyetle yakalamalar, topu egilip yerden almalar y e butun vücudun itirakiyle yapilan çalimlar, savurmalar ye
atmalar bu oyunun fizyolojik kiymetini futboldan bariz bir ekilde yuksek tutmaktadir. Oyun devaminca her oyuncunun her
tarafi mevzun y e mUténasip bir kiymetle ilemektedir. Oyunda
iki oyuncu arasinda hiç bir vakit çarpima, tekmeleme, çelme

MektspIi!Brin Idman Bayrami ye Samsun Pasta Tarihi

takma gibi tehilkeil vaziyetiere imkân yoktur. Bununia beraber atmalar, savurmalar ye flitier ayakIa vurmaktari daha kuvveth ye daha serttir. Bu oyuflu seyrettikten sonra butun sporcuiarimizin bunu
tanimasini ye memieketimizde taammümünü merakii bir sporcu yureiyie diniedik.
Beden terbiyesi ubesinin bize gOsterdii bu
iki saatten fazia devam eden hareketier, sporiar
ye oyun enhk icin hazirianmi eyier olmayip, her
gunku iierinden bazi seçmelerdir.
ButUn taiebeyi ye hocalanni tebrik eder, muvaffakiyetierini her zaman aIkiiamak isteriz."
Anadoiu'da idman Bayrami
1934 yiiinin idman Bayrami uIkenin dart bir kOesinde yapiidi. Bakentin gazetesi, (A.A) kaynakh
haberieri sutuniarindan aktariyor:
"(Nigde'de) Orta mektep bahçesinde bugUn
jimnastik eniii butUn kiz ye erkek taiebenifl iflirakiyle ye binlerce halkifi huzuriyie muaffakiyetii bir ekiide yapiimitir.
Hoca y e talebeler çok aIkiianmiiardir."
"(Sinop'ta) Bugün yapiian orta mektep idman enhkIeri
kaiabaiik bir haik kutiesi tarafindan alaka He seyrediimi ye çocukiarifi kabiimyet ye çevik hareketleri ye muhteiif spor oyunian takdirie kariianmitir."
"(Ziie'de) Saat onda Cumhuriyet meydanifida kesif bir kaiabahk onUnde orta mektep talebesi tarafindan jimnastik enilkieri yapdmitir."
"Burdurumuz idman bayramini büyuk bir aiâka He geçirmiflir. Bayrama binierce haik itirak etmitir. Saat ona doeru bayram mahaiiine orta mektep taiebesi bafla spor hocaiari
Hasan Bey buiundugu haide ye çok muntazam bir ekiide gelmiierdir. Tam on buçukta jimnastik hareketierl baiadi. Binieri
geçen haik çocukiarimizc derin bir aiâka lie seyrettiier. Bir saat

Cazi Terbiye Enstitusu beden
egitimi ogretmenierinden
Zehra Alagoz.
(Dr. Niyazi Altunya arivi)

MektepIiIriu Idman Bayrami ye Samsun Pasta Tarihi
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Aydin Lisesi ogrencileri,
"Canim anneme, 19 Mayis
enlikIerindc arkadatarim1a:
Ogtunuz Ercument." 1930'Iu
yillann ikinci yansi.
(1' uran Tanyer koleksiyonu)

kadar devam eden bu bayram hakikaten muvaffakiyetle nedceienmitir."
"Bugun Gazi stadinda Bursa kiz ye erkek mektepierinin Idman enilkIeri be binden fazia seyirci huzurunda muvaffakiyetie yapiidi. Merasime geçit resminden sonra istiklâl mari He
baIandi. Milletçe onuncu yil mari soylendi. Gazi neslinin gasterdigi bu guzel muvaffakiyet sevinç ye takdirie kariianmitir."
idman Bayrami, Kayseri'de, diger yerlerden farkli olarak
ayin ij'sinde yapiImiti:

31 Hakimiyeti MiItiye, 19 Mayis
1934.

"idman bayrami binlerce halkin huzurunda canli bir surette bugun halkevi stadinda icra edilmiflir."31

Mekteplilerin Idman Bayrami ye Samsun Pasta Tarihi

Bag Güçteniyor
idman Bayrami 1935 yihna gelindiginde, normal gununden
bir ay Onceye çekildi. Mayis ayinda degil, nisan ayinda yapildi.
26 Nisan Cuma günü Gazi Terbiye Enstitusu spor alaninda ageden sonra toplanildi. Babakan Ismet InOnU, Tüze (Adalet),
içiIeri, Kültur (Maarif), Gumruk bakanlari, saylaviar (milletvekilleri) hazir bulundular.
Bayram töreni, Gazi Terbiye Enstitüsu'nden Nizamettin

Kiran'in günUn önemini ye amacin; açiklayan konumasiyIa baladi. Kiran, hocasu, "limnastigin kurucusu" Selim Sirri Tarcan'i selamlamayi da unutmadu. (5grenciler geçit resminden sonra help "Erkinlik Turkusu"nu okudular. ("GencIlk Mari", dildeki yenilemeye kapilmu, "Erkinhik TUrkUsu" ohmutu.)
Zehra Alagoz lie Vildan Air Savaur, ogrencilerin jimnastik hareketlerini yOnettiler. Ankara'nin tek periyodik yayin or-

Gazi Terbiye Enstitusu Spor
Sahasi'nda Idman Bayrami.
Babakan Ismet Pap (lnonu),
saginda Kilittir (Maarik)
Bakani Zeynel Abidin Ozmen,
26 Nisan 1934.
(Dr. Niyazi Altunya arivi)

Mekteplilerin Idman Bayrami y e Samsun Pasta Tarihi

Yari Alani (Hipodrom),
19 May1s 1936. Matbuat
Umum Mudurlügo karti.
(Necati Kazanci koleksiyonu)

32 titus, 27 Nisan 1935.
40

gani Hakimlyeti Milliye yerini UIus adina terketmiti; gazetenin
muhabiri, tören hakkindaki izienimlerini aktanrken, "Denebilir
ki, kiziarimizin hareketleri erkeklerimizden daha düzgundu."
diye yazdi. 1-laberden agrenlyorduk ki, "Cazi Terbiye Ensitüsünun gurbuz jimnastik boIUmU de WHO guzel hareketler yapmiIar ye oyunlar oynamiIardir. Okullar arasinda eglenceli yariIar yapiImi ye el topu oyunu oynanmitir."
Toren sonrasinda Babakan Ismet Inänü, agrencilerle birIikte fotograf çektirecek, ogretmenlerini kutlayacakt:.32
Artik aradaki "bag" da guçleniyordu.
Iki-uç yildir bayramlarda spor alanlarindan, 1919 yulinin May's ayi gUnlerinde, genç bir generalin yolda yanindakilere soylettigi, soyledigi "Gençlik Mari" yukseliyordu.
idman Bayrami, Atatürk'ün Samsun'a çukiinin yuldOnumU
olarak karuIaniyordu.

Mekteplilerin Idman Hayrami Va Samsun Pcsta Tarihi

UIus'un ilk sayfasindaki baIiklardan birisi öyleydi:
"Dun Ankara, Milli $ef Ataturk'Qn yurdu kurtarmak 1cm
Samsun'a çik::nin yaidOnümQnü cokunca kutiacb"33

Yari Alaninda 19 Maps Bayrami
Gençlerin bayramiyla "Samsun" ye Ataturk'un Samsun'a
"19 Maps" gunu çikii, "ozellikle" bir aradatutuluyordu. 1936
yili 19 Maps günunün idman Bayrami, "yeni" bir bayram adiyIa birlikte degerlendirilmifli. Uius'ta yer alan haberin baliginda oldugu gibi, haber metnine sizan vurgulama da o günün "19
Maps Bayrami" oldugu uzerineydi:
"Dun, memieketin her taraf:nda, mektepiiler, sporcuiar
bayram yapt:lar. GençIiin içten ge!en bu tezahürune halk cia 1wrifli. 19 Maps... Atatürk'Qn Samsun'a ayak bast:gi bu mutiu günun y:Idönümü, ulusumuz iqin hakiki bir bayram oldu."
Cumhuriyet'in bakentinde 19 Maps 1936 günü yaam, sabahin erken saatlerinde Ulus Meydani'nda Zafer Aniti'na çelenklerin getirilip konulmasiyla baladi.
Buyuk bir kalabalik Ulus Meydani'nda topIanmiti. Sir gun
once gazetede ye ehrin çeitIi yerlerine asilan afilerIe duyurulmutu ki, belediye otobusleri idman Bayrami'nin kutlanacagi alana gitmek isteyen Ankaralilari bilaucret taiyacakIar.
çunku, herkesin Ozel arabasi olmadigi gibi, tOren alani yürüyü
mesafesinde uzakt; da!
Bu defa bayram kutlamasi 1cm, ne Istiklâl ne de Gazi Terbiye Enstitüsü sahalari sOz konusuydu. TOren için aynlan yer, yari alaniydi.
Ankara Hipodromu'nun yapimina iki yil Once baIanmiti.
Mimar Paolo-Vietti Violi'nin projesmnden bakent yeni bir alan
kazanmifli. italyan mimar, hipodrom ye stadyum yapiminda
uzmandi. 40 civarinda benzer projenin altinda imzasi vardi.
Yine bakent için tasarladigi stadyumun yapimi da bitmek üzereydi.

33 Ulus, 20 Mayis 1936.
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Ankaralilar sabah saat dokuzdan itibaren ehrin çeitIi
noktalarindan otobuslerle yari alanina gittiler.
"Mektepiiler saat 10 da alanda yerlerini aImi bulunuyorlardi. Tribunler ye pistin kenarlari halkia dolmuflu. Babakanimiz Ismet in6nO, bakanlarimiz, bir çok saylaviar, generaller,
kordiplomatik de jimnastik enIigini gärmiye gelenler arasinda idiler.
Saat ii de geçit resmi baIadi. Sirasiyla, kiz lisesi, kiz enstitüsU, musiki ogretmen okulu, ikinci orta okul, erkek lisesi, Gazi
lisesi, erkek orta okulu, sanat okulu, yapi usta okulu talebeleri bafla ogretmenieri oldugu halde, jimnastik kiyafetleriyle, bir
geçit resmi yaptilar. Yuzleri tribünlere çevriImi olarak toplanarak istiklâl marini soyiediler."
Marin okunmasi bitince, Gazi Terbiye EnstitUsu'nden Viidan Air Savair çokuIu bir açiIi konumasi yapmifli:
".. Turk çocuklar: bugun yurdun her tarafinda er meydanlarincla toplanarak, enlikler yaparak bu buyuk bayramdan duyduklar: sonsuz sevinci haykirmak istlyorlar... Hakiara var, ne kadar sevinseler yeridir.
Bundan on yedi yd once bugün, Turk vataninin bar:ndan
Ovünerek ç:kardi: en kudretli çocugu milletin alan yazis;na degitiren savasn ilk adimini atm;fl:.
Bundan on yedi yd Once bugun, yurdun en temiz parças:n:
dQman aya, çignerken o masOm, k:yrlar:ndan yurdun üzerine
çoken kara talihi aaa, zafere donduren savasn 111< adamini at:yordu...
Bundan 17 yil Once bugun, 19 mayas 1919 do hUr ye mesud
yaran:n yap:c:s: Ataturk, istikiol savarnan muzaffer kumandani
Gazi, en act gunlerin teselli gQnei Mustafa Kemal Samsuna ayak
basm:fla...
19 mayis günü kara gUnlerin tükendii tarilatir. Bu tarih
koca bir devrin donum noktasgdjr.
Bunun manasint çok iyi anliyan çocuklarim:z bugunu kendilerine bayrarn bildiler. Size de bu bayramlar:ria kat:ldainiz 1cm
teekkQr ediyorlar..."
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Savair, konumasini bitirdikten sonra, "Koca bir devrin
donum noktasi" saydigi 19 Mayis'in kutlamasina geçildi. Ogrencilerin jimnastik gosterileri iziendi. Gosteriler oIe saatlerine kadar surdu.
0 ytlin bayrami Onceki yillardan farkli bir ekiIde, sonraki
saatlerde de surdu. Yari alanindan ayriian ogrenciler tren garina yurudQler. Once garin onundeki geni meydanda toplandilar, buradan da ehrin içinde yuruduler.

!stanbul'da kutlanan
Idman Bayrami'nda kiz
jimnastikciler, 1930'lu yillar.
Gar onundeki meydan, bugun, "19 Mayis Meydani" adini
taiyor.
20 Mayis günü, Cumhurbakanhgi Genel Sekreterligi'nden
yapilan bir açiklama Anadolu Ajansi kanaliyla basina gonderildi:

"19 May15 gününün yildonumu munasebetiyle vatandalarin yuksek duygulanni bildiren yazilara ye bugunu kutlamak
iqin yapilan spor bayraminda gençligmn gasterdigi heyecan ye
baghiiga teekkurIerini bildirmege Ataturk, Anadolu Ajansini
6devlendirmiflir."34
Gençlerle BirIikte
Ankara'da ogrenimde bulunan Bursali gençler, 26 Mart
1937 günU, "Uludag Gecesi" adiyla bir toptanti duzentemi-

34curnhuriyet, 21 Mayis 1936.
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Yedigun,

No.219,19 Mayis 1937.
(Kari sayf a)

lerdi. Ankara Halkevi (Bugün, Deviet Resihi ye Heykel MUzesi) salonundaki toplanttya Ekonomi Vekih CeiâI Bayar bakanuk edlyordu. Bayar, toplanti sirasinda, "Bursa gençlerinin BUyuk Onder'e sonsuz inan ye itaatlerini ye onun nurlu yolunda
yoruimadan Atatürk'U takibe and"iarini Atatürk'e birteigrafIa bildirdi.
Teigraf çankaya'ya uIatiginda Atatürk bazi konuklariyla
sofradaydi. Teigraf kendisine verildi; okudu; gençlerin "yorulmadan" onu izleyeceklerine dair "and" içmelerine dair sozler
karisinda duygulandi. Saat gece yarisini amiti. Daha fazia
oturamadi sofrada, kalkti. Herkesi kaldirdi. Konukiarini yanina
aldi ye çankaya'dan Halkevi'ne gidildi. Maarif Vekili Saffet Artkan, Hariciye Vekili Tevfik Rüflü Aras, Fuat Cebesoy, Kâzim Dirik, Dr. Afet Inan, Ali Kiliç, SaIih Bozok'Ia birlikte Halkevi'nden
içeriye girii gOrUlmeye degerdi. SUrpriz ziyarét karisinda
gençier sevgi gösterisinde bulundular. Hemen etrafini aldilar.
Atatürk, gençlerle bir sure dii ye tarih uzerine konutu.
Sonra kendisine gosterilen coku, baglihk sözleri karisinda
unIan sOyiedi:
"Arkadaiar, bu gece buradaki toplantinizs ye benim hakk:mdaki derin duygularrniz:, Ceid! Boyar, çok guzel ye canli bir
ifade He bana bildirdi. Bu rneyanda dec11 kI: 'Siz, genç arkadaIar,
yoruimadan beni takibe andetmisiniz.' Ite ben bit hassa bu sOzden çok duygu!andim.
Yorulmadan beni takip edeceginizi soylüyorsunuz. Fakat,
arkadatar, yorulmadan ne demek? Yorulmarnak olur mu? Elbette yoru!acaksiniz. Benim sizden istedigim ey yoru!mamak degil,
yorutduunuz zaman dahi, durmadan yUrumek, yoruldugunuz
dakikada da dinlenmeden beni takip etmektir. Yorguntuk, her
insan için, her mahiOk icin tabil bir halettir. Fakat, insanda yorgun!ugu yenebitecek mänevi bir kuvvet vardir ki, ite bu kuvvet,
yoru!antar: dinlendirmeden yurutur:
SizIer, yen! Türkiye'nin genç evlâtlari! Yoruisan:z dahi beni
takip edeceksmniz! Ben, bu akam buraya yalniz bunu size anlatmak iqin geImi bu!unuyorum. Dinlenmemek üzere yurumege
karar verenler, asia ye asia yorutmaziar. Turk gençiigi gayeye, bi-
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zim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yurüyecektir. Biz
de bunu gormekle bahtiyar otacagsz. imdi, çocuklar, eg(eniniz."
Ataturk sazünü bitirince, gençler, hep birtikte mar soylemeye baIadiIar:

Dug bain: durnan aimi
Gümü dere durmaz ukar
GQne ufuktan imdi dogar
Yuruyelim arkadaIar!..
Ataturk'un sözleri, Halkevi'nin buyuk salonundan diariya taan mar, orada bulunan herkesi çok heyecanIandirmiU. Ataturk, dayanamadi, ylne konutu. Bu defa bu gUzel mar-Ia ilgili bir anisini gençlerle payIamak istemiti:

"Arkadaiar, ben 1919 senesi Mayis: içinde, Samsun'a ç:ktig:m gun elimde, muddY hiçbir kuvvet yoktu. Yalniz, büyük Turk
milietinin asaletinden dogan y e benim vicdanim: dolduran yQksek ye mUnevI bir kuvvet yard:. Ite, ben, bu ulasal kuvvete, bu
TUrk milietine guvenerek ie baIadim. Samsun'dan Anadolu
içerilerine, kink bir otomobifle gidiyordum. Yan:mda otedenberi yaver!igimi yapan Salih ye Cevad Abbas'dan biri bu!unuyordu.
0 kink otomobit Anadotu yollarinda i!erlerken, ben, daima dUUnUr y e yavenime imdi sizin terennUm ettiginiz ark:y: sOyletirdim. Ben, TUrk ufuklanindan bin gun behemehal bir gUnq dogacag-ina, bunun hareket y e kuvvetinin bizi :s:tacagina, bundan
bize bin güç çikacagina o kadar emindim ki, bunu âdeta gOzlenim!e gOruyondum. 0 arkiy: okutup tekrar ettirmekten maksadim, TUrk'Un bu gUnei dogunca muvaffak olucagini anlatmakU. Bu sebepledir ki, demin soylenen arki, benim on sekiz seneilk bin }iât:nam: tazeledi. Bu arkiy: soyletmege önayak okin genç
Bayana teekkUr edenim."35
Daha sonra CeIaI Bayar konuflu. Bayar, sOzlerini bitirince,
Ataturk gençlere unIari soyledi:

35 AtatUrk'ün SOy!ev Demeçleri
11(1906-1938), S. 284285.
(Cumhuriyet, 1 Nisan 1937)
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"Gençler, benim mUstakbel emeilerimi tahakkuk ettirmegi
taahhUd eden gençler!.. Hakikaten, Bayar':n dedigi gibi bin gun
bu memleketi sizin gibi beni anIami bir gençlige tevdi edecegimden dolay: çok memnun y e mes'udum. Buna cidden sevin-
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mekteyim. Fakat, beraber yaadigimiz mucldetçe benim hecief Ime yürümenizi hepinizden talep etmek meru bir hakk:m olarak
taninmahthr.116
Ankara Stadyumu'nda
Gençlik Mari, 1937 ytlinin 19 May15 günü, Ankara'nin
"yeni" ye "geni", zemini yeiI dokunmu spor alaninda buyuk bir kalabalik tarafindan da sOylenecekti.
istiklâl Spor Sahasi'nin, Gazi Terbiye EnstitUsü'nUn toprak, sert zeminleri geçmie karimiti! 1937 yilinin Mayis ayinda, gençlerin kendilerini gOsterebilecekleri bir baka alan vardi. Yedi yil Once Hakimiyeti MiIIiye muhabirinin Ankara icin duedigi, o "muntazam asri meydan", sonunda ehrin yeni yapilari arasinda yerini almifli. Paolo-Vietti Violi'nin tasarimi "Ankara Stadyumu", 15 Arahk 1936 günQ dOrtlu Hr futbol turnuvasinin ilk maçmyla açiIrnitm. Bundan bOyle gençlerin her yilin mayts ayinda buIuacaklari yeni adres orasmydi. ye bu adres degimeyecekti.
Her yilin mayis ayinin 19'uncu gununde yapilmasi kesinleen idman Bayrami, asil adinin otesinde "19 Mayis SporGençlik Bayrami" olarak anitiyordu. Ama sOyleniinde, yazilimnda yine de birlik saglanammyordu. Bazi zaman "Spor-Gençlik
Bayrami", bazi yerde "Gençtik ye Spor Bayrami" deniliyordu.
Ataturk, Samsun'da 19 Mayis 1919 Sall günü saat 07.00'de
karaya ayak basmiti. Ankara'da 18 yd sonra, 19 Mayis sabahi saat tam 07.00'de 21 pare top atildi. Fabrikalarin, tren istasyonunda lokomotiflerin dudukleri, caddelerdeki otomobillerin
kornalari bir dakika boyunca çaldirildi.
Hava 0 gun biraz agirdi. Arasira yagmur yagmyor; bununla
birtikte sokaklarda, meydanlarda saatler ilerledikçe toplanan
insan sayisi artiyordu. Bunun nedeni, bayramin "yeni" stadyumda kutlanacak olmasmydi. OIku dergisi yazarinin gOzlemi
de bOyleydi:

6Ahrnet Bekir Palazoglu,
Baogretmen AtatUrk 19281938, C. ii, T.C. Mull Egitim
Bakanligu Egitum Araçlari ye
Donatim Dairesi Bakanligi,
Ankara, 1991, s. 866.
Yazar, iki ciltten oIuan bu
çaIumasunda, 26/27 Mart 1937
gecesi Ankara Halkevi'ndeki
kutlarnaya ye konumaIara
yer verirken çeitIi gazete
ye kitaplardan yararIanrni,
Ozgün yazim biçimini ye
sozleri bugUne uyarIamutir.
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Bu abab ufkumuzda cut gunq dogdu. Bu ikinci
19/Mayis/IE9
gune;tc parisyan bal. TUrkUn Icalbinde ylpyan bad,r
levl,ast
parisyor.
BugUn bu parisyan lcvhsnzn - on
ki bu b4 ttrnz karanlikin içinden bin bugun g6nickirinci yil donumUdUr. BugUn latikifl e hUrrlyet ad'dern.e e baalamt,tir.
.
minin Turk toprakianna ilk attidig, gUndlir. Bugün biLl
imdi TUrkUn semis, onun gözlerinden rent,, *U-'pklarilc yaatnn bit gUne;tn dou; gUnlidur. HugUnli
neainden tpk e hututundan yol slm,jtir. Ite bu ba.
on sekix yr1 evvelki gflnterinde onun bs1,nda ufkumu.
g,n tistUnde kendi qikian lie ysnan
is doan glinqin guslan parlad,.

y

y

IQ_MAYIS_1919
SAMSON
23_N ISANJ92O
BUYUKMItLETMEaiSI
30.A6V5TIO$J922
DUM LU P1 NAR
I_I TE$RIN_1922
MILL! HAKIMIY[T
24JEMMUZJ923 LOZA N

29J1E5R1NJ923 CUMH U RIYET
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0 Turk ulusuna karanlikiarda ayd'nI'lc)ar yaratta
ye .19 Mapa 1919 da Samsun uluklannda doan 0 gilnqin yanlndan istikiM y e hurrlyet a1kile firlayen oh
karanlikian. karanlik ufukian delerek amacin, Izmir
nularinda buldu.
19 Maya 1919 da bqlayan TUrkUn davas, 29 Teeriniev ycl 1923 te iieklini buldu.
1919 da mean du*man i;gall altinda ezllirken 1923
de istikISline kavt4tu.
Sathaunda doan giinein gözlerinde çakan glengekierle, hurriyet ye istibdat araa,nda den f,rtinalar yurdumuzun Ustilnil kanlayan bulutlan at bir zatnanda
da,ttz ye Vatan,m,z, çjgneyen ayaklsrdan kurtard,.
Evet bu yurdu kurtaran leafs tee bir TUrk vilcudu
yaratan Turkun Keenali
Sen asirlarca tarihi devirleyen Atalar,nur,n mefalesini aöndilnmedln. hattA y e hard igik ekiedin.
Sinidi de lana TUrk gene1 bUtUn mevcudiyetile
ada verlyor ki yanan mefaleyi on damla kanu topraga
ak,ncaya kadar aondunneyecektir. Buns man kalbine
inandigen kadar man çUnkU lenin kalbin onun kalbinde çarptyot.
Ankara K's i.Iaeal
4-A. 226 Ulolyc

Ankara Kiz Lisesi Y;?!iz 1935-1937,

Ulus Basimevi, Ankara. (Turan Tanyer koleksiyonu)
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Ankara Stadyurnu,
19 Maps 1937,
Direction Generale de Ia
Presse kartpostali.
(Mehniet Akan lColeksiyonu)

"Havanin arasira yagiii olmasina ragmen sokakiar insandan geçilmez bir halde idi.
Haikevi'nin OnUndeki kuçuk meydan yarima dogru üç bine
yakin kiz ye erkek genç ye gurbuz turk çocukiariie domutu.
Bin kusur kiz y e bir o kadar erkek taiebenin toplantisi sona
erince kafile harekete geçti.
6 kiiiik cephe ye 12 kiihk derinlikte takimlar tekiI eden
Ankara gençhginin Halkevi'nden Ulus meydanina kadar geçi-leri caddeleni dolduran halk tarafindan takdir ye sevgi He seyrediImi ye cokunca aikiIanmitir.
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Yürüyü kolu Halkevi - Atilla Caddesi - Sergi evi koesi
-Bankalar Caddesi yollyle Ulus meydanina geldiler; anitin etrafini çepçevre sardilar. Hep bir agizdan Istikiâl marini okuduktan sonra Atatürk'un heykeline çeienk koydular.
Buradaki merasim bittikten sonra gene ayni yürüyü siraslyle Istasyon caddesi-Kamutayin kOesi-AkkOpru yolunu takib
eden kafile stadyoma girdi.
Ankara'nin guzel eserierinden biri olan stadyom, seyrine
doyulamiyacak bir guzellikteidi.
Yirmi bin kii alan stadyomda, saat on bee dogru, en aagi bir hesabla, bu yekcin doImu buiunuyordu. Bakanlarimiza,
mebuslarimiza, kordiplomatikilge ye büyuk hukUmet adamlanimiza ayrilan 2000 kiiIik kapali tribunde, vaktinden evvel yen
kalmamifli.1'37
Bata Kamutay (TBMM) Bakani Abdulhatik Renda, bakanlar gelip eref tribununde yerlerini aImiIardi.
Saat tam 15.00'de stadyum diinda bekleyen yürüyü
kolu, eref kulesinin butundugu kapidan içeriye girmeye baladi. 8 Onde bando vardi. Ardindan bayrak taiyan grup geliyordu. Onlan kiz, erkek ogrenciler ye Ankara kulupleninin çeitIi branIardan sporculani izliyoriardi. P1st uzerindeki yürüyüten sonra alanin ortasindaki yenlerini aldilar. Ankara Enkek Lisesi Beden Egitimi Ogretmeni Mahmut litman'in komutuyIa, alandaki ogrenci ye sporcular Istikial Mari'ni okudular; tnbunlerdeki Ankaralilar da gençlere eIik ettiter.
istiklâl Mari'ndan sonra Dahiliye Vekili ukru Kaya bir konuma yapti. Bunu, Botu Mebusu Cevad Abbas Gurer'in konumasi iziedi. Ankara Erkek Lisesi ogrencisi Hüsnü G6ksel 4° ogrencileradina konutu. Sonra, Musiki Muallim Mektebi ogrencileni bando eliginde Sporcu Mar%i'ni okudular. Mar bittikten
sonra da Ankara Kiz Lisesi son sinif ogrencisi Meiâhat Savtekin
kUrsUye geldi; Mekteplileri Ataturk'e baglilik iqin ant Içmege
çagird'. Ogrenciler hep birlikte baglthk antini okudular:

1)/ku, S. 52, Haziran 1937, S.
303.
38 $eref Kuiesi, açik tribUnUn
bulundugu yerdeydi. 1950'Ii
yiiiarda yikildu.
39 Mahniut Iitrnan, Gazi Terbiye
EnstitüsQ Beden Terbiyesi
Subesi ilk donem (19341935) mezunlarindadir. Uzun
pillar Ankara Erkek Lisesi/
AtatUrk Lisesi'nde görev
yapti. Ogrenciler arasinda çok
sevilen bu ogretrnen lakabryla
unluydU: "Killu" Mahmut.
40 Prof. Dr. (Tip) HUsnü Goksel.
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SAI4181
SEDAT SIMAVI
Id.reh.nemiz:
Istanbul Ankara cad.
Wantyordu 2 mcI Vat
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19 May,s gençllk bayrami Istanbulda bilyilk bir nee ile kutluland,. Genç talebeIcr çok muvaf(ak,yetli beden haroketlerl yaptilar. Geçit resmine TOrkkuçu U>eIe.
i-i de Ijtirak etti. Merasimin ikinci safhat,nda, Btyo*lu Halkevi kizlar, bodli harekot y e rakalar yaptilar. Vukardaki resi.,i, beden hareketleri yapan genq nickteplileri gdsteriyor...

Ey varli:mjzi yaratan sevgili Ataturk. Açt:gmn yolda, kurduun ulkude, gosterdigin amaçta, hiç durmadan yuruyecegimize
ant içeriz.
Bundan sonra gasteriler baIadm. Sirasiyla kiz orenciIer,
erkek ogrenciler, Yuksek Ziraat EnstitüsU ye ondan sonra Gazi
Terbiye Enstitüsü Beden Terbiyesi ubesi OrenciIeri idman hareketleri yaptilar. Spor musabakalarmna geçilince daha da renkIi saatler yaandi:
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"Bu arada Ankara kulüplerine mensub gUreçiler de gElsteri musabakalan yaptilar. Blihassa olimpiyadlarda dünya
uçunculugunu kazanan Mersinli Ahmed'Ie mull güre takimundan Ankaralu Hüseyin'in mUsabakasi çok alkiiandc.
Cünün programu üç ehir arasinda yapilan atletizm mUsabakalariyie sona erdi. Bir agizdan onuncu yd marini okuyan
halk, geçirdikleri günün nee y e heyecaniyle stadyomdan aynldilar."41
idman Bayrami'na baianmadan, tElrene katilan bin kiinin
imzaladugu bir dilekçe okunmu, di!ekçede Dahiliye Vekili SUkrU
Kaya'dan Ataturk'e baglulik bildiren bir yazunin sunulmasu istenmifli. ükrU Kaya, Ataturk'e u teigrafu gonderdi.
"Bundan is yd once vatanun ufukiannda y e milletin ruhunda butun umid uiklari sonduruidugu y e ye'sin, çaresiziigin kara
kâbusu bUtUn yurekieri sardigi zaman, içinde tatdugu man, irade y e sevgi gUneini, saltanat y e hilafet rejiminin bUtun enaatine ragmen ilk defa Samsun'a milletin ezgin y e bitkin gozleri Elnünde parlatan y e milietmn içmnde y e milletle beraber bugunUn TUrkiye'sini yaratan AtatUrk'e, sonsuz minnet y e §Ukranianmuzu sunarken, daima arkasundan bir tek nefer gibi gitmenin
zevki, heyecanu y e itminani lie saglukiar, uzun omUrler y e yeni
baaruiar dileriz.1142
AtatUrk, ertesi gUn, teigrafla kendisine bagiulugunu bildiren
halka Cumhurbakaniigu Cenel Sekreteriigi araciluguyla teekkur etti:
"19 Mayis gUnUnUn yu!dOnumU mUnasebetile yurdun her
tarafindan gelen y e vatandalarin yuksek y e samimI hisierine
y e spor bayramu eniikIerine itirak eden uuriu gençligin heyecanlu duygularina tercUman olan teigraflardan Ataturk, mutehassis olmu%tar y e teekkUrleriIe sevgiierinin iietilmesine
Anadolu Ajansini memur etmiierdir.1143
Dahiiiye Vekili SUkrU Kaya'ya da
teigrafi gonderdi:

21

May15 1937 gUnU u

"19 Mayis gUnünUn yildonUmUnde Ankara Stadyomunda
toplanan muhterem yurttaIann y e uurIu y e gurbUz gençiigin

UthU, S. 52, Haziran 1937, S.
304.
42 4y:n Tarihi, S. 42, Mayis 1937,
s-7.
43 .Ayin Tar! hi, S. 42, Mayis 1937,
5.9.
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yüksek ye kalbI hislerini bildiren telgrafinizi büyük sevinçle atdim. Teekkur eder ye TUrk'Un hududu olmiyan yUkselme ye
ilerlemesinde daima baarilar dilerim."44
Son Bayram

"On dokuz mayis, spar ye gençlik bayrami, dun Ankarada beklenenden daha büyuk ye heyecanli Hr torenle kutlandi.
Stadyom normal alan seyird mikdarinin iki mislinden fazlasiyle dolmuflu ye dun bu halk yiginlan, baehrin kurtulu devrirUn ilk gününe alan nisbetle, gençlige kari beslenen gOnu!den
sevgiyi, inkilâbin büyük ye esiz kurucusu Atatürk'ün huzurunda bir ibadet heyecani içinde isbat ettiler.
GonUllerindeki Ukran ye saadet hislerini gUrbuz ye yavuz
çocuklan doya doya seyrederek yarina olan güven ye umidlerini ebedI bir huzur haline getirmek istiyen on binler, daha sabahin çok erken saatlerinde stadyomu doldurmaya balamilardi. Bu akin, oturacak deil, ayakta duracak bir yer, sahayi gOrebilecek ufacik bir yer kalincaya kadar devam etti."45
"Yüzbine yakin Ankara" 19 Mayis 1938 günU, "19 Mayisi
fevkalâde tezahUrle" kutlamifli,
Ankara'da butun resmI ye Ozel kurulular, apartmanlar,
evier, magaza ye dükkanlar, bütün ulatm araçlari kirmizi, beyaz kordelalar, defne dallan ye bayrakiarla donatilmi, buyok
caddelere ye meydanlara levhalar asilmifli.
"Turk! oun, çah, Güven"
"19 Mayis, Cuven, Sevinç, Hareket Gunudür"
"Doru Insan Dik Yürür",

"Vucudunu ye Kafan: Iiet"
"Dedikodu Yapma, Spar Yap"
"Spar GenIigin TcIsimidir"
"sen 01 Genç KaI,rs,n"
44 Ay:n Tar!hi, S. 42, Mayis 1937,
S.9.
45 U!us, 20 Mayis 1938.

Gosterilere katilacak okuHar ye spor kulupleri Once saat
12.30'da Halkevi Onunde toplandilar. Buradan hareketlé Denizciler Caddesi'nden Anafartalar Caddesi'ne çiktilar. thus
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Meydani'na gelindi. Zafer Aniti OnUnde bir sure duruictu. Amta çelenk konuldu. Buradan hareketle saat 14.00'de Ankara
Stadyumu'nun önUne vanimifli. Geçen yil oldugu gibi, eref
kulesinin altindaki kapidan stadyuma girilecekti.
Onde CumhurbakanIigi Bandosu vardi. Bando, Turk bayrakian taiyan gençlerle birlikte eref tribQnu onUnde yerini
aldi. Tribunde TBMM Bakani Abdulhalik Renda, bakanlar, yabanc' Ulkelerin temsilcileri bulunuyorlardi.
Bando mar çalmaya baIadigrnda, kapidan ktz ye erkek
binlerce agrenci girmeye baIadi. Erkek ogrencilerin beyaz atletlerinin gaguslerinde okul adlarinin ilk harfieri yaziliydi. Onlarin arkasindan Uzerlerinde spor glysileri, el ye omuzlannda

Ulus, 20 Mayis 1938.
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branIanna alt maizemeyi taiyan bine yakin sporcu geliyordu.
Alanda toplanildiktan sot-a IstikIâI Mari okundu.
Sura Dahiliye Vekili $ukru Kaya'nin yapacagu konumadaydi.

ukru Kaya'nin Konumasi
Kaya, radyo araculuguyla yayinlanan uzun konumasunin bit- yerinde, "19 Mayus" gUnUnUn Onemine deginmiti:

"Ataturk, Turkiye'yi ye Turkler'i tasavvurlanm: ye haz,rlanm: o feci durumdan kurtarmakla, dünyanin mühim ye bQ3'Qk bit-parçasinda giriecegi bogumatardan ye duecei kaotik hailerden kurtard:. TurkiUli, ilerleme ye bar: âmili olarak insanlik Camiasi arasinda lâyak oidugu erefli makamina lade etti. Mütarekenin karma kari:k tasfiye anlarunda ilk olarak kurtulma yolunu
buldu ye kurtuimak isteyeniere ornek ye ander oidu.
Dünya efkâr: umumiyesinin ye cihanda butün sag duygu
sahipierinin Atatürk'e hayranliunsn ye takdirkarhginun ye Turk
inkuiâbsna ye TQrkler'e kars da sempati ye hayranhg:n:n birçok
sebepieri arasinda bu kurtarma ye kurtulma hissinin verdigi
memnuniyetin yet-i buyUktUr.

Ulku dergisinden.
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19 mayis günQ beer tarihinin, insaniik ye medeniyet lehine
olarak talihini ye gi4ini degi$irdigi gundur. Onu takib eden 18
senenin her günü cihanin gOzü online serilmi ye yay:lmi olan
eserleri, o devrim gününün ne büyük ye ne aiemQmCzi neticeier verdigini gastermektedir ye mutemadi bit- :ttiratla atide gOsterrnekte devam edecektir. Bu âtinin en kuvvetli zamini, ey Turk
gençleri siziersiniz. 0mm içindir ki, Ataturk hi 19 mayis gunUnun Turk gencligine ye Turk sporcuiuuna tahsis edilmesini tensip buyurduiar. Milletimiz de a gOnün hatorasinj sizin bayraminiz
oiarak kutiuyor. Mull bayramlarim:z arasina girecek olan bugünü, buradan, boyle her yd kutluIayacaiz. Munasip gareceinizi
tahmin ederek sizin için yapilan hi sahann adin: bu ulu güne izafe etmek istedim. Tasvip ederseniz bundan boyle bu sahancn ad:
'19 May:s Stadyomu' olsun.
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YurddaIaram;
Atatürk, yaratt:: eseri buyuk nutkunda Turk gençtiine
emanet etmiIerdi. 0 emanetle hi gençlik bayrami arasindaki
yakinisk t'e samimiataka aikârdir. 0 kadar büyukfedakarhklarla,
guçluklerle eWe edilen istiklâl y e cümhuriyet y e ahlak to yeti$irilecek terniz kant:, temiz ellere b,rakihrdi.
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Size b:rakilan hi ksymetli ukisâl emaneti, iletebet muhafaza
y e mudafaa edeceginize, hatta bOyülterek yukselteceginize, baim,zda utu ye ukisâi Onderimiz &dugu halde butün Turk milled

La Turquic Kanaliste,

No. 30, Avril 1939.
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La Turquic Kenialiste,

No. 30, Avril 1939.

emin ye yarinindan musterihdir. Vatan, millet sizlere gOveniyor
ye sizierle öünüyor.
Saglam kafa, salam vücutta olur. Evet, fakat, kafa, bilgi He
teçhiz edilmezse kol kuvveti ham bir madde halinde ye bakalarinin elinde ye emrinde ancak istismar vasitasi oiur ye daima kullandanin aleyhinde otarak.
Sizlerin her yanden kuvvetli ye kudretli olmaniz 1cm, anaiarirnz, babalar,n gz, partiniz, milletiniz, Büyük Millet Mechsiniz,
hulOsa butün bir devlet hiçbir fedakarhi esirgememektedir. Kafalarinizin kudreti ye kollarinizin kuvveti kabil olabildigi kadar
çogalsin ye arts:n diye her imkân hazirlanmakta ye her vasita eli-

nize verilmektedir.
Aile ocatinda, okulda, kilada, tarlada, tezgahta ye fabrikada her yerde Turk çocugunu ye Turk gencini, satiam, gurbQz, güzel, neeli, iyi huylu, ie, savaa; hulOsa yaamaa elveriii yuksek
ye seçkmn vasifli birer insan olarak yetiflirmek 1cm, Atatürk iccbeden direktifleri vermi$ir.116
19 Mayis Stadyumu
46" 19 Maps 1919-19 Maps
1938", OIkU, S. 64, Haziran
1938, S. 289-294.
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ükrU Kaya'dan sonra Ankara Kiz Lisesi'nden Meliha Ozkup, konuflu. 0 konuurken birkaç gundur Ankara'da konuk
alan Yugoslavya Harbiye ye Bahriye Nazin Orgeneral Mariç,
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C

Gene[ Kurmay Bakani Mareal Fevzi çakmak'Ia birlikte eref
tribQnune geldi.
Kiz agrenci konumasuni bitirdikten sonra Ankara Erkek
Lisesi'nden Rebli adinda birgencin sozlerini bütün ogrenciler,
sporcular ye halk tekrarlayarak ant içtiler:
Sporcu karde.ter! Ulu Onderimiz, kurtar,cimiz bQyük Ataturk ugruncla ebedi andimizs içeIim:
Ey varbgim:zi yaratan, sayin Ataturk... Açtiin yolda, kurdutu uikOde, gosterdiin amaçta hiç durmadan yuruyecegimize ye
bu uturda kanimizi gOle güIe akitacasmiza söz veririzA7

La Turquie Keinaliste,

No. 30, Avril 1939.

47lflus, 20 Mayis 1938. 01W)
dergisindeki ant metninin
birkaç kelirnesi farklidir.
(S. 64, Haziran 1938, S. 361)

t
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Anttan sonra seyirciler, alandaki gençler, sporcular hep
birlikte "Gençlik Mari"ni soylediler. Martan sonra, hoparlOrle bir Oneri okundu. Binlerce kiinin imzaladigi, Sukru Kaya'ya
sunulan öneri OyIeydi:
Ulu Onder Ataturk'un Turk vatan ye istiklâlini kurtarmak
üzere Samsun'clan Anadolu'ya ayak bast:gi gunun 19 uncu y:ldonümünü kutlayan bizler, bu mutlu günUn heyecani içinde ç:rpinarak u üç dilegimizin yerine getirilmesini yuksek partirnizin sayin Genel Sekreterinden imdi stadyumda bulunan on binlerce
hulk namina saygilar;mizla dileriz.
1 - EbedI efimiz AtatQrk'e bu dakikada duyduumuz sonsuz ukran ye tôzim hislerinin arz ye iblags,

2 - 19 Maps günüriQn gençlik ye spor bayrami olarak kabulu,
3 - Su guzel sahunin "19 Maps Stadyumu" olarak udladirilmasi. 8Halk sUrekli aiki tutarak bu Oneriye katildigini bildirdi o
gun.
Ataturk 19 Mayis Stadyumu'nda
ükrii Kaya, 19 Mayis gUnunun "milli bayramlar" arasina
alinacagi, Ankara Stadyumu'nun adinin "19 Mayis Stadyumu"
olarak degiflirilecegi mujdelerini vermifli zaten. 0 gunden
sonra, stadyumun adini bugUnku gibi sOylüyoruz.
Ataturk, yeni stadyuma acildigindan beri hiç geImemiti.
1928'de Ankara'da yapilan ilk idman Bayrami'ni izlemi, ama
daha sonra 1929-1937 yillari arasinda bu bayrama katiImamii.
Belki o gun de gelmeyecekti; çunku hastaydi. Hastaligina ragmen birkaç gun Once 19 Mayista Mersin'e gitmeye karar yenmiti. Guney illerini doIaacak, ordu birlikierini tefti edecekti.

8 Uikü, S. 64, Haziran 1938,
s.361.
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Ankaralilar stadyumda genç!erin hareketlerini izierken,
Ataturk, saat 15.00 civarinda çankaya'daki kOkten ayrildi.
Kendisini Mersin'e gOturecek trenin hareket saati 17.00'ydi.
Daha zaman vardi. Ankaralilarin, genç sporcularin arasina ka-
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nmak istedi. Saat 15.30'da, Ankara Stadyumu'na BavekiI
CelâI Bayar'Ia birlikte geldi. eref tribununde gOrunduunde,
Ismetpaa Kiz EnstitüsU beden egitimi agretmenlerinden Neriman Hanim'in yonetiminde sahada hareketlerini yapan genç
kiziar durdular.
"Halk Ulu Onder'i, ayakta dakikalarca heyecan ye meserretle aIkiIadi. Yap sesleri ufku dolduruyordu."49
Utus muhabiri de "tOrenin en bUyuk hâdisesi"ni u kelimelerle anlatacakti:
"Halk; Ulu Onderi anlatilmasi imkânsiz bir heyecan ye
evk içinde dakikalarca, uzun uzun aIkiIadutar. Ataturk, eref
locasindan halki selâmladilar." 50

Atattirk, 19 May's 1938
gUni) ogieden soma Ankara
19 Mayis Stadyumu'nda.
Yaninda konugu Yugoslavya
Harbiye y e Bahriye Nazin
Orgeneral Mariç. Aralarinda
ohiran Olku. Ayakta sagda
Marea1 Fevzi cakmak.
(Furan Tanyer koleksiyonu)

490ü,S.64,Hazin1938,S.
361
50111us, 20 Mayis 1938.
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Ycni Mecrnua,
No. 5, 2 Haziran 1939.
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Unutmamak gerek, Ankara'nin aktualitesini, 27 Aralik 1919
gUnunden beri AtatUrk'ün yaami doldurmuflu. "Atatürk hasta" sözUnün evierin içine sizdii, bekienen sonun her an gelebilecegi gerçeginin yava yava kavrandigi o endieIi gunlerden birinde, "Lider"i aniden kariIaninda bulan Ankaraldar iyiden iyiye comuIardi.
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Mekteplilerin Idman Bayrami

YB Samsun

Pasta Tarihi

Atatürk yerine oturdu, kQçuk UlkU'yü de yanina oturttu,
gOsterileri iziedi. eref tribunündeki Yugoslav konuk Orgeneral Mariç'le bir sure görütü. GOsterilersuruyordu. Kiz ogrenciler, yerlerini liseli erkek ogrencilere birakmilardi. istanbul'dan
Ankara'ya tainan Harp Okulu ye Siyasal Bilgiler Okulu'nun ogrencileri de sahadaydilar, Ziraat Enstitusu'den, Gazi Terbiye
Enstitüsu Beden Terbiyesi Subesi'den gelenler de.
Bu arada, "Turkkuuna mensub hava filolari, bütun hareketlerin devam ettigi müddet zarfinda filo halinde ye tek uçular yapiyorlar, bugunun büyuk bayramini anlatan dOvizler atiyorlardi. Kanadli gençligin doguunu mujdeleyen ye sayisi hiç
de az;msanmayacak kadar çok olan hava filolarimiz, turk çocukiarinin torak ustundeki muvaffakiyet ye kabiliyetlerinin
goklerimiz için de bir hakikat oldugunu aniatan bu hava gosterileri, ( ... ) en çok alaka ye sempati toplayan hâdiselerinden
biri oImutu..."51
Sahada sporcular da vardi. Eskrim gOsterisi, okçuluk yanimasi, boks maclan, bunlarin ardindan atletizm musabakalan...
Devam ederken, stadyuma geleli bir saati geçmiti; Ataturk,
yerinden kaikti, tnibunleri dolduran binlerce Ankaraliyi, sahadaki gençleri "son defa" selamladi. Ve oradan aynildi.
"Buyuk ef sahayi terkederken kopan heyecan bir WHO
izah edilemez"d15'
Ertesi gun gazetede u satirlar yen alacakti:
"Dun baehir, en tanihI ye unutulmaz gunlerinden birini
yaamiflir. Dun yeni devrin balad'g' gunun yirmi yaina girlini kutladik. 29 ilk terinde, bu yeni devrin kurucusu ye yapicisinin buyuk eseri olan cumhuniyetin on beinci yilini kutlayacagiz.1153
AtatUrk'ten Sonra
Ataturk, Cumhuriyet'in 15. yd kutlamalarina katilamadi. Ankara'ya donup, Cumhuriyet Bayrami'na katilmayi çok
istemesine ragmen, bu arzusunu yerine getiremedi. istan-

51 im, 20 Mayis 1938.
52 OW, S. 64, Haziran 1938, S. 361.
53U1u5,2o Maps lg38.
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bul'daydi. Hastaligi agirlamiti. Ve Cumhuriyet'in 15. yili kutlanmasindan birkaç gun sonra yaamdan çekildi.
idman Bayrami yasayla kabul ediImi "bayramlar" arasinda degildi. 1928 1den itibaren Türkiye'de her yilin may15 ayinin
üçüncU cuma gunUnde kutlanmasina, zamanla bayram gününun "19 Mayis" olarak kabullenilmesine, giderek "Samsun"
adi ye "19 Mayis 1919" tarihiyle kurulan anlamli ye guçlu bagin
varligina ragmen, sadece idari duzenlemelerde yer aliyordu.
1937 ytlinda yapilan 10. idman Bayrami icin yayimlanan
Cimnastik enlikIeri Talimatnamesi'nin 1 maddesi äyIeydi:
"Her yd use, orta ye ogretmen okullari ye teknik okullarinm itirakile yapilacak Cimnastik enIigi, AtatuVk'un Milli MUcadelenin baina geçmek üzere Anadolu'ya ayak basmi óIduu 19 Mayis günü yapilmr?155

Ayrrca, Sarnsun'da 1926'dan
baIatiIan, her yd 19 Mayis
günü duzenlenen bir "Gazi
GünU" vardi; ama bu "gUn"ü
kutlania alani sinirliydi.
Yerel bir gUn niteligindeydi.
Bu konuda bk. Prof. Dr.
Dursun Akbulut, "Samsun'un
'Gazi Günu' ya da 19 Mayis
Bayrami", Ondokuz Maps
Universftesi Egftfm Fakultesi
Dergisf, 5.12/1, Maps 1 999, S.
i-8.
C!mnastik enlfkIeri
Talimatnames!, Deviet
Basimevi, istanbul, 1937.
Bu Talimatnarne'ye Dr.
Ozbay Güven dikkat
çekiyor. Bk. "Osmanlr'dan
Cumhuriyete...", s-36.
56 Prof. Dr. Dursun Akbulut,
"Samsun'un 'Gazi Günü' ya
da...", 5.4.
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Talimatname'de; artik bayram ya da enlik; ama "19 Maps" gününe yapilan vurgu onemli. Bununla birlikte 1937, 1938
yillarina gelindiginde dahi, "Idman Bayrami", yillar içerisinde
"Gençlik ye Spor Bayrami" diye ifade edilse bile, yasal zeminde varlmgm soz konusu degildi.
1921'de "23 Nisan Bayrami", 1923'de "Hakimiyet Bayrami", 1925'de "Cumhuriyet Bayrami", 1926'da "Zafer Bayrami" yasayla kabul edilmilerdi. Cumhuriyet ye Zafer bayramIan, daha Onceki ymllarda da kutlanmi, daha sonra yasalaflirmimiIardi. Ama "idman Bayrami" iqin boyle biryol seçiImemitm.
1935 ymlindan Once, "bazi" Onemli gunlerin niteligine bakilarak, TBMM'de goruulup, 0 gunlermn "bayram günü" olarak
kabul edilip bir yasaya balanmalarina ragmen, "19 Mayis"in
neden bu gunler arasmnda saymlmadmgi sorusuna cevap aranirken, "...19 Mayis bir sonuç degil, bir balangiçtm. Sonuçlari itibariyla onemli birgundu. Eger sonuçlani bu derecede bUyuk olmasiydi, hiç uphesiz unutulup gidecek, belki bundan hiç bahsedilmeyecekti." deniliyor. Dier bayram gunleniyle olan mahiyet farkina dikkat çekiliyor.6
TBMM'de 27 May15 1935'te goruUlen, ayni gUn kabul edilen 2739 sayilm Ulusal Bayram ye Genel Tatiller Hakkmnda Kanun
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Gazi Terbiye Enstitusu Beden
Terbiyesi Subesi ogrencileri,
Ankara, 19 Mayis 1947.
(Dr. Niyazi Altunya arivi)

lie de yukanda saytian dart bayram'dan "Hakimiyet Bayrami"
diarida barakilarak üçü korunmuflu. idman Bayrami bu yasaya alinmamifli. Oysa, "AtatUrk, bu güne çok deger vermi, Büyuk Nutkti'nu 19 Mayis'ia baiatmi, kendisine dogum gününU
soran soranlara 'neden 19 Mayis olmasin' cevabini vermifli."
Nihayet, 1938 yilinda Ankara'da gençlerin bayrami kutlanirken, Dahiliye Vekili Sflkru Kaya'nin yaptigi konuma sirasinda, "19 Mayis"rn ulusal bayramlar arasina alinacagint sOylemesi, konunun Onceden gOruuidugunu, Ataturk'un boyle
olmasini arzu ettigini gOsteriyor. "19 Mayis" gününe verdikleri degeri, 1926'da balatiian "Gazi Günü" kutiamasiyia gOsteren Samsuniular kadar, Ankaralilar da o gUn Dahiiiye VekiIi'ne
sundukiari yazilt Oneride "19 Mayis"i ulusal bayramiar arasinda
gOrmek istedikierini beiirtmiierdi.
Bundan sonraki sUreç hizli iIedi. TBMM Bakanligi'na bir
yasa tasarisi sunuldu. GOrUmeIerden sonra çikarilan 3466 sayiii yasayla 2739 sayili yasanin 2. maddesine bir fikra ekiendi.
Ek fikra oyleydi:
"G) Gençlik ye Spor Bayrami, Mayis'in 19'UflCu gUnü."
Prof. Dr. Dursun Akbulut,
"Samsun'un 'Gazi Gunü' ya
da...", S-7.

Bayramin adi, 17 Mart 1981 tarih ye 2429 sayili yasayla deiflirilecek, "19 Maps, AtatUrk'u Anma, Gençlik ye Spor Bayraml" olacakti.
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Aradan geçen zaman içerisinde bayram programi daha da
zenginleflirildi. Ornegin, 1941'deki bayramda bir "Gençlik Bayrak Kousu" dUzenlenmifli. Gençler, Samsun-Ankara arasinda
koarak taidiklan Turk bayragini birbirlerine teslim etmiter,
Ankara'da 19 Mayis günfl stadyumda Cumhurbakani ismet
InonU'ye vermilerdi. Bu uygulama geIenekselIeecekti.
Her 19 Mayis gUnü, gençlik, alanlarda bulumaya devam
edecekti.
Zaman zaman çirkinlikler de gorulecekti. Ornegin, 1976
yulinda Ankara'da bu gUzel günU kutlamaya gelen insanlann
Onunde, yei, I sahada hareketlerini yapan, oyun oynayan gençlere, ozeuikle genç kiziara, tribünlerden birkaç kiinin koro
halinde sarfettigi sOzier çok çirkindi. Sahada olanlara bakilirsa, bir 19 Mayis gUnü Samsun'a, çOzüImü, dagiImi insanlari bir araya getirmek icin gelen genç generalin yaptikiari bouna miydi? Sorular çogaltilabilir: Kurdugu hayafler beyhude miydi? Açtigi umut kapisi kapaniyor muydu? 0 kapiy' kapatmaya
çahanIar, 0 yaarken, sahadaki gençlere 0 sozleri soyleyebiIirlermiydi?
Egitim tarihçisi Dr. Niyazi Altunya, 1984 yilinda gOruflugu,
Cumhuriyet'in oncü Ogretmenlermnden, Ankara mekteplilerinin idman bayramlannda yillarca gOrev yapan Zehra AIagOz'e
u soruyu sormu:
- 193o'Iarda spor kiyafetleriyle alana çiktiginizda ne gibi sikinti çektmniz?
Zehra Atagoz hocamizin verdigi cevap, oyledir:
- Hiçbir sikinti çekmedik; çunkU 0 zaman Ataturk yaiordu.8

58 Dr. Niyazi Altunya,
Gazi Eitim EnstitusO,
S.

780.

Mart - Nisan 2010, Ankara.
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Reis-! Cumhur Gazi Pap Hazretleri,
Zeybek Raksini takdir ettiler:
"Zeybek Dansi her içtimaIsalonda
kathnla beraber oynanabilir ye oynanmahthr"

Selim SirriTarcan, Istanbul'daki Birinci Idman Bayrami'nda
kendi duzenledigl zeybegi, törene katilan ogrencilere sahada
oynatti. Tarcan, ayrica, "Yuksek Ogretmen Okulu'na MüdUr olduktan sonra üç sene talebelerime firsat buldukça Tarcan zeybegini oynattim y e bazi okut musamerelerinde kendim de sahneye çikip oynadim." diyor.1
Mustafa Kemal Pap Ege bolgesinde bazi ehirleri dolatktan sonra 11 TerinievveI 1925 Pazar günü Manisa'dan hareketle Menemen uzerinden izmir'e geImiti. Birkaç gun katacakti. Geidigi gun ogleden sonra Hukumet Konagi'nda Vilayet
memurlarini y e komutanlari kabul etti. Bu kabulde Terbiye-i
Bedeniye Umumi Mufettii Selim Sim Bey de vardi; ona iltifat
etti, yeniden duzeledlgl zeybek raksinin kadinta birlikte oynanan ektini gormek istedigini sOyledi. Selim Sirri Bey, Gazi'nin
bit istegini iki gun sonra yerine getirdi. Mustafa Kemal Pap,
Kariyaka Kiz Mualtim Mektebi'nin onuruna verdigi müsamereye katilmifli. Burada Setim Sinn Bey'in Mualta (And) Hanim'ia
birtikte oynadiklari zeybek raksini iziedi. çok begendi. Dört ogrend de tef He zeybek havasi çaimiiardi.
Tarcan'in kitabinda yer alan gazete haberinden okuyoruz:
"Izmir, 14 (VAKiT) - Reis-i Cumhur Hazretteri, evvelki gun
HukCimet Dairesinde icra edilen kabul merasimi esnasinda
Terbiye-i bedeniyye Mufetti-i UmumIsi Selim Sirri Beye bezi-i
iitifat etmiter y e yeniden tanzim ettigi Zeybek Raksinin kadinla birilkte oynanan ekhni gOrmek istedikterini bitdirmilerdir.

Sel Sirri Tarcan, Tarcan
Uku Basmevi,
istanbul, 1948, S. 30.
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I stanbul Oniversitesi
ogrencileri Tarcan
Zeybegi ekibi, V.
Ege Gecei 1-Jatirasi,
Maksim, Istanbul
26 Mart 1938.
(TuranTanyer
koleksiyonu)

Gazi Pap I-fazretleri dun akam Kiz Muallim mektebinin
konferans salonunda, Selim Sirri Beyin, tâlibâtindan MuâlIâ
1-lanimla birlikte oynadigi Zeybek Raksini seyretmiler ye bu
guzel raksi pek ziyade takdir buyurmuIardir.
Selim Sirri Bey, oyuna baIamadan evvel, sahneye çkarak
Reis-i Cumhur Hazretlerine hitaben demitir ki:
'- BUyük kaipli, yüksek dUünceIi Gazimiz! Siz yalniz Münci,
yalniz Halâskâr degilsiniz; ayni zamanda bir Mürid ye bir Murebbisiniz. Siz koca bir memleketi izmihlâlden kurtardiniz, mitete hakk-i hayat verdiniz ye hayat yollarini gosterdiniz. Siz
Turk milletinden bir abide-i medeniyet vucuda getirmek istediniz. Biz muallimler o âbidenin nâçiz birer amelesi olmakia muftehiriz.'
Selim Sirri Beyin bu nutku müteakip MuaIIâ Hanimla birIikte oynadigi Zeybek Raksi, pek çok alkuIanmitir. Gazi Pap
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I-Iazretieri, bir ikinci defa Zeybek Raksini gormek istemiIer,
Setim Sim Bey tekrar oynamiflir.
Müteakiben Reis-i Cumhur Hazretleri Selim Sirri Beyi yanlarina çaginp ehni stkmiIar ye bazi izahat aldiktan sonra halka hitaben:
'- Hanimefendiler, Beyleil SelimSirri Bey Zeybek Raksini
ihya ederken ona bir ekI-i medenI vérmitir. Bu San'atkar Ustadin eseri hepimiz tarafindan seve, seve kabul edilerek mull
ye içtimaI hayatimizda yer tutacak kadar' tekemmul etmi,
bedil bir ekui almtttr. Artik Avrupalilara, bizim de mukemmel
bir raksimiz var, diyebiliriz ye bu oyunu saldnlarimtzda, müsamerelerimizde oyniyabihriz•. Zeybek Dansi her içtimaI salonda
kadinla beraber oynanabilir ye oynanmalidir.' demilerdir.
Badehu tekrar Selim Sirri Beye donerek:
'- Yorulmadinizsa MuaIlâ Hanimla birlukte bir defa daha ehir elbisesiyle bynadiginizi 96rmek isterim." Buyurmulardir.
Selim Sim Bey, üçUncü defa olarak Zeybek Raksini oynami ye
surekli alkiIar arasinda sahneden ayriimiflir. Gazi Pap Hazretlen, Selirh Sirri Beyin eini sikmilar, kendisini tebnik etmiIer ye
"Pek kiymetli bir eser vucuda getirdiniz.' demilerdir.'
Mualla Anti da bu geceye ait anisini öyIe anlattyor:
'15 yainda idim. Siyah goguslugumu giyip salona inmitim. Gazi, beni yanlanina çagirdilar, elimi sikarak: 'Tebnik ederim, çok muvaffak oidunuz... istikbâl sizden Umitvardir,' dediler."

Selim Sinn Tarcan, Tarcan
Zeybegi, S. 2-3; Va kit, 15
TerinievveI 1341 (1925).
Ahn,et Bekir Palazoglu, 0
gunQ biraz farklu saptayan
gazete haberlerine de yer
veriyor: Baogretmen AtatOrk
(1919-1928), T.C. Mull Egitim
Bakanligi Eitirn Araçiani ye
Donatim Dairesi Bakanligi,
C. 1, Ankara, 1991,5.228.
Ahmet Bekir Palazoglu,
BaOgretmen Atatürk, S. 230.

Ekz
evket Süreyya Aydemir,
Maarif Vekili Mustafa Necati Bey'i Anlatiyor

evket SUreyya Aydemir, 1927'de
(stanbul'da gOrulen TKP davasinda yarg:landiktan ye partili arkadaIarsyIa bir yol
ayrimsna vardiktan sonra i aramak amaciyta Ankara'ya gelir. Maarif Vekâleti'ne i
iqin bavurur. Yuksek ye Teknik Ogretim
Umum Muduru Rütü UzeI'in muavinIiine getirilir. 0 tarihlerde Maarif Vekili, Mustafa Necati Bey'dir. Aydemir, anilarinda,
"ATE!N RUHLU" bu genç vekilin karakterini sergiler; gOrev anIayisni, heyecanlarini, içten hareketlerini anlatir. Mustafa Memo! Paa'ys an!ayabi!en nadir mnsanlardan
birmnmn portresidir karim:zdaki...

5evket Sureyya Aydemir.

Maarif Vekili Necati Bey, genç, hareketli bir insandi. Ona gore zamanin gecesi, gunduzU yoktu. Bizim vekâlette i,
butun dairelerin kapilarani kapadigi zaman
baIardi. Akam saatine kadar ancak gunlUk muamelelerle ugraiIirdi. i saatleri sona yakIaip da vakit gelince, daireler boalirdi. Fakat yuksek kadronun çaIimasi asil 0 saattan sonra
balardi. Mudurlerin, umum mudurlerin odalarinda lambalar
gecenin geç saatlanna kadar yanardi. AsH muhim iIer 1cm kararlar bu saatlarda çikarilurdi.
Bu geç saatlarda vekil hemen daima arkadaIarinin arasinda olurdu. Gecenin sonu ekseriya onun bir davetiyle urada veya burada birsofranin bainda biterdi. Bakana gore Iâzim
olan ey "buyuk iIer" yapilmasiydr. Fakat bu "buyük iIer"in
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teferruati onu itgilendirmezdi. 0 yalniz kendisinden, buyUk ilerin istenitmesini bekierdi. Küçük olçUculer, küçUk tedbirler
Gnu sikiyordu. Bir güre meydaninda karis;na e bekleyen bir
pehilvan gibi doiaiyordu. Ya yenmek, ya yenilmek istiyordu.
Eski bir muallim mektebi binasinda yerIeen, koguIari,
dershaneleri hatta bazen çuval kaph karkasla bolunup kalem
odasi, buro hahne getiriImi olan Maarif Vekaleti binasi 1 içinde
sessiz, fakat kuvvetli bir havanin estigi zamanlardi. Layik tedrisat, muhtelit tedrisat, tek tedrisat (tevhidi tedrisat) gibi birçok ileri memleketlenin hala munakaasini yaptigi cesur ye lieni hamleler, bu mütevazi dairelerin insanlari tarafindan baarilmifli.2
Necati Bey, buyük Olçude saydigi bir i yaptigi zaman çocuk gibi sevinirdi:
BugQn millet mektepleni açilmas: emnini verdim!
- Bugun, yeni Turk harfleriyle tam yüz bin alfabe basdmasini emrettim!

- Bugun filUn enstitünün inaat hesabina tam yuz elli bin Iiralik ha vale gOnderdim!
derken, sevincinden yerinde duramazdi. Ah ne olur, benden daha fazia bir eyIer isteseler der gibi, etrafindaki arkadalarins tartakiar dururdu. Zaman, mekan ye imkânlar onun olçUleri arasina girmezdi. En bUyük iIeri, elinden geise bir nefeste
baarmak isterdi. Bazen bir rüzgâr gibi odaya girerdi. Bir gun
evvei karar venilen, fakat aytarca sonra tamamlanacak olan bir
iin bitip bitmedigini, yahut ne safhada oldugunu sorardi. iler degit, ilerin sonu onu ilgilendirirdi. Meseiâ etrafindakitere sorardi:
- Neydi u Ankara'da yapilacak eyin ad,?
- Teknikum.
- Baka?
- Politeknik...
- Daha ne duruyorsunuz yahu?

Yapsanizal. Ama bit binalar

1

lstiklâl Harbi strasinda
bu bina ilk Millet Meclisi
mebuslari icin misafirhane
\'if5i görniUtü.
MaarifVekâleti bmnasi, I.
Abdulhamid donemmnde,
Fend Paa'nin Ankara
valiligi sirasinda yapildi.
1907'de Dâr'QI-Mualliniin
(Ogretmen Okulu) olarak
hizmete girdi. Milil Mücadele
doneminde mebuslarin
yatakhanesi olarak kullanildi.
Cumhuniyet'in ilk yillarinda
Maanif Vekâléti'ne verildi.
23 Aralik 1947 günü akam
saatleninde çikan bin yangin
sonucu yandi. Enkazi 1955'de
kaldinildi. Yerine bugunku
Ulus çarisi yapildi. (Turan
Tanyer)
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Ankara'da

Maarif Vekâieti binasi.
(Turan Tanyer koJeksiyonu)

büyuk olmah. çok buyuk. To istanbul'dan, Sivas'tan, Hint'ten,
çin'den gärünsün vesseläm...

der, gene bir rüzgâr gibi çikar giderdi.
0 zaman Ankara'da yeni devietin butçesi çok mecalsizdi.
Türkiye'nin hemen hemen hiç bir muttefiki yoktu. istikrazlara, yabanci sermayeye kari hakli bir çekingenlik vardi. BütUn
kaynakiari kurutan iki buyuk harpten henuz yeni çikiImiti. Her
eyi yeniden ye temelden yapmak Iâzimdi. Halbuki bütçe, kariliksiz bir paraya dayanan nazari bir muvazeneden ibaretti. Cihan iktisat buhrani ise butun ihracat maddelerini birden vurmak Uzereydi.
Fakat Ankara, bu mecalsiz ye takatsiz butçeye kendi ruhundan bir eyIer katan, onu baylece zenginIetiren idealist insanlara malikti. Ben, deviet dairesi ye deviet ii deyince soguk,
ahsiyeti Okluren ye sinsi bir ortam, bir çevre düünurdum.
Halbuki gorduUm bu manzara kalbe evk veren bir eydi.
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Maarif Vekâleti bu hava içinde çaliiyordu. Necati Beyin arkadaIari kendinden birer parça gibiydiler. Fazia olarak onun
sinir tanimaz arzularini kagida dakecek, hesaba vuracak olçude insanlardilar. Vekil onlara çok bagitydi. Orilara taktlmayi Severdi. Beni de ilk tanidigi zaman elini omuzuma koydu:
- istedigini yap arkada, dedi, ama bizim mektep çocuklarini salon komQnist yapma!
Cevap verdim:
- Mektep çocuklarsyle iim yok vekil bey. Ama siz kendinizi
koruyun!...
Hem kendi guldu, hem hepimizi guldurdU.
Altina çizilmi yolda, agir bir trerli çeken bir lokornotif
giblydi. Yazik ki girdigi yolun, henuz çok genç baindayken
aldü...

Suyu Arayan Adorn, Remzi
Kitabevi, Istanbul, 1967, S.
450-453.

Ek 3
Falib Rufku Atay, Mustafa Necati Bey'i Anlatiyor'

Faith Rdki Atay, 1970.

Faith Rufici Atay,
çankaya (AtatOrk Oevri
HãtaralarQ, C. 2, Dunya
Vayinlan 5, Istanbul,
t.y, S. 410.
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Zavalli Necati millet
mekteplerini açacagi sirada genç yainda Oldu.
Hastaligindan bir akam
Once çankaya'da beraberdik. Ataturk ye arkadalari nee içinde idik. çankaya durgun havaya gelmezdi. RUzgâr sesi duyulmali,
kular uçumali ye kaçimali idiler. Sonsuz enginlere dogru bembeyaz Omit
ye nayai yelkenlerini açan
TUrkiye'nin yUrUdUgunu
boyle hissederdik. Miskinler tekkesinde neler konuuldugunu
duunmezdik. Turk kafasini ye vicdanini ortacag karanlirndan
yeni zamanlar aydinligina ulaturmak için çirpunan bir kahramanm yoldalari idik.
0 kadar sevinen Necati, latin haiti ile imza atmayi henuz
mekediyordu. Maarif Vekili millet mekteplerinin ilk talebesi
olacaktm. Heyecan içinde kalkti. Pek sevdigi zeybegini oynadi.
KOrbarsak ameliyati olmasu icin hekimlerin nasihatlarini dinlemiyen zavalli genç, bu siçrayularla bir zehir kesesmni delerek
içine akittugunt bilmiyordu. Ertesi gUn ateler içinde yattu, millet mekteplerini sayuklayarak OldU. AtatUrk'un ilk defa huçkuruklarla 4ladugmnu bu Olum akamu gOrmUtUm. "- Ne evlâddi 0.."
diye haytfianuyordu.

Ek 4
Yürüyelim ArkadaIar...'

Bugün, Turk gençilgl bir araya geidigi
vakit bir mar soylemek istese, 'tag baipi duman aimi" mari He sesini yflkseltir. Bu mar, bllhassa 1936 ydindan sonra, aramizda daha kapsamk bir nitelik atmiflir. 0 tarihte gazeteierde bu konu hakkinda yazitar çikmifli. Ancak, bu yazimda
Atatürk'un ne gibi bir ruh hateti içinde bu
anisindan soz ettigini kaydetmek istiyorum. Bugün, Turk gençilgl bu mari soyiedigi zaman, yiiiarin ardinda katan ye Mustafa Kemal Paa'nin otomoblilnin geçtlgl
Anadoiu'nun dag baIarini hatiriamatidir.
0 gunku kouitarin zoriugunu, ancak.yaayaniardan dinlemek y e tarihi okumakia eide edilebiiir. Fakat otuz yilini dolduran Cumhuriyet Türkiyesi, bu agir kouHarin ulusal duygu ye
bligi lie yenlidigini y e buguniere eriebiidIginI minnetie yâd etmeildir.
1919 yiii Türkluk icin karanlik, fakat umitierie dotudur. Onclan sonraki çetin devreierimiz ise, dumanin yurttan attimasi y e Cumhuriyet deviet rejinilnmn kuruiuu lie (1923) bana kavumamizdir. Bu devrede, Cumhurbakani Gazi Mustafa Kemal dumaniari lie dost oimayi hedef edinmiflir y e bunda da
baanii oidugunu, a yiiiarinn tarihinde okumak mümkundUr.
1936 yiiindayiz... Yaz ayiarinda Ataturk jstanbui'dadjr. Bagaziara dairantiama Montro'de imzaianmifli. Bununia Istanbul ye çanakkaie bogaziarinda kayitsiz artsiz deviet egemenilgini kurmutuk. 0 yii, istanbui'da Balkan Antanti'nin bir gös-

Ba ^ k am

Prof YusufAkcura'yla,

Istanbul, 1934.

Afet inan, Atatürk Hakkinda
Hatiralar ye Belgeler, Yeni
Baskiyr Hazirlayan: An Inan,
8. basku, Turkiye i Bankasi
Kultur Vayinlari, Ankara,
2009, 5.226-227. (Yazinin
ash bir broürdedin: Istanbul
Universitesi Talebe BirIigi
BroOrU, 10 Kasirn 1953.)
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terisi olarak, Balkan uluslarinin katdimi He bir festival hazirlanmiti. Bu maksatla Beylerbeyl Sarayi'nda toplanllm!fli. Ataturk, ulusal giysileriyle oyunlar yapan Balkanhlari zevkle seyretti. Türkiye'nin birçok boigeierinden bu festivale, ulusal glysileriyle katilan gruplar gelmifli. Bunlann çeitli hareket vernelodilerle yaptiklari danslar seyredildi. AtatUrk, bunlardan ozellikIe Karadeniz kiyilarina Ozgu olan oyunlari pek begenmiti.
Bundan esinlenerek, 19 Mayis'ta Samsun'a çikiini hatiriad,.
"Dag baini durnan almi" marini Samsun'dan Ankara'ya kadar olan yolculukiarinda, nasil soylediklerini orada bulunanlara anlatti. ",Anadolu'nun dat baIanni, tekerleklerini çuvalla dotdurduumuz kink dOkük otomobillerle aarken, bu mar: soyIetmeyiyanimda bulunanlara âdet ettirmi$im" diyordu.
Ite, Ataturk yabancilarin da bulundugu bu festival egientisinde, yurdun dort bir tarafindan gelen gençlere, 1919 yilinin
tarihini, bu mari soyleterek hatirlatti. çunku bagimsiz bir yurt
sahibi olarak, Balkanlilari bu ekiide konuk edebilmek, ancak
o çetin gunterin, ulusal zaferie sonuçlanrnasiyla rnümkun olabilmifli.
1-lissettigim kadariyia, 1936 yiiinda, bu sahneye tanik oldugu zaman, Atatürk'un yabancilaryaninda, 1919 anisini bu mari
soyleyerek canlandirmasinda büyük anlarniar vardi.

Ek5
AtatUrk Gençlik Maruni Yorumluyor:
"Türk'ün Umitsizligini Gidermek Gerekiyordu"

Ataturk'un "sofrasi" hakkinda bugune kadar pek çok yazi
yazildi, hatta bu "sofia" Uzerine bir kaç da kitap uretildi. Bu kitaplarda, yazilarda aktanlan "olaylar"in, "anilar"in, "sozler"in
uzerinde, dogrulari, gerçekleri saptayabilmek bakimindan bugUne kadar kariIaflirmaIi çaIimaIar ne yazik ki yapilmadi.
Bu "sofra"larda geçtigi saylenen sahnelerin, soylenen säzlenfl pek çoguna inanmak güçtUr. Yazilanlarin Ataturk'ün ölümunden sonra, yeni siyaset uretimlerinin nitelikierine, ozellikle 19501i yullardan itibaren siyaseti yoguran artIara uygun olarak geIitiriIdigini de sOyleyebiliriz.
Ataturk'un "sofralan"nda konuuIanIar çok çeitIi alanlara, konulara daiIinitir. Dii, tarih, corafya, siyaset... Hatta havadan sudan konumaIar... Geçmiten tainan anilar... Sofralaun sohbet maizemesi çok geni5 bir yelpazede yer alir.
Bu sofra sohbetieri zamaninda saptanabilseydi, elimizde pek çok, AtatUrk kaynakli "yen!", "katkisiz" säz maizemesi olacakt;. Bununia biriikte, Ataturk'un ofbrunun, uaginin,
kutuphanecisinin, hatta onun yakinina sokulamayacak kiiierin, siyasi kuskunlerin, tarihçiligi kendisinden menkul zatlaun yazdiklari, ihtiyatia karilanmasi gerekeri "anilar" diinda,
bu sofralarda konuuIanIardan geride kalan, bazi guvenilir kiiIerin, Ataturk'un bilgisi içerisinde, bazen onun izniyie yaninda ya da onun ylne bilgisi üzerine aiinan notlar ise Onem taiyor. Geçmi iIenir, tarihe danuurken, geçmiin sonradan
Uretilen hikâyelerinden kaçinarak, guvenilir niteiikteki metinlerden yararlaniiabilir. Mebus ye Vakit gazetesi ortakiarindan,
yazarlarindan, kitap dostu, bir biigi kâtibi (ilk donem Meciis-i
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Hakki Tank Us.
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Mebusan'in bir yangin sonucu yok olan tutanakiarini, gazete,
kitap, dergi gibi kaynakiardan derleyerek iki cut olarak yayimIamitir.) Hakki Tank Us'a ylne bir "sofra" buIumasinda, Ataturk tarafindan dikte ettirulen notiar da bunlar arasindadir.
ResmI kayitlardan bildigimiz kadariyla 1936 yiiinda 15 Haziran gunu Ataturk, Ankara'dan trenle Istanbul'a hareket etti.1
Ertesi gun Istanbul'daydi ye akam saatlerinde Florya'daki koke geçti.2 28 Temmuz günü akamina, yani 0 akam Ankara'ya
trenle geri donecegi saatlere kadar da istanbul'da kaldi.
Istanbul'da kaldigi gunlerde, Montreux SozIemesi imzalandi.
istanbul'da bulundugu sUre içenisinde, 20/21 Haziran 1936
Cumartesi/Pazar gunleri, Florya'daki Deniz Koku'nde sohbet sirasinda orada bulunan Hakki Tank Us'a, Ataturk, Sadi
Borak'in yazdigina gOre, "sohbet metni"ni "dikte ettirir." Sadi
Borak, Us'un kaleminden çikan "... hiç bir yerde yayimlanmami bir 'sohbet metni' lie bir Alman sanatçisinin Ataturk için
besteledigi 'Turk Izmir' Marinin oykusunu... " yiUar sonra yayimlayacaktir.3
Sadi Borak, Ataturk'Un i-Iakki Tank Us'a dikte ettirdigi sozterine geçmeden u onemli noktaiari saptamiflir:
"Elimizdeki metne gOre Hakki Tank Us, sOytenenleri yeti-tirebilmek iqin bazi sOzcukleri yarim birakmi, bazan da Arap
harfi-yeni harf kariimi halinde surdurmu notlarini.
Merhum Us,Oye bir giri yapmi notiarina:
1

Atoturk'QnNobetDefterf,
Toplayan: Ozel ahingiray,
1955, S. 507.
AtotUrk'Qn Nobet Defter!, s.
507.
Sad! Borak, "Ataturk Gençiik
Marini Yorumluyor: TUrk'Un
Umitsiziiini Giderniek
Gerekiyor.du", CumtiuniyetAtaturk 6zel Eki, 10 Kasim
1975,5.4.

'Ataturk geceyi geçirdigi yakin arkadaIani arasinda bir de
genç artist bulunuyordu. Artistin okudugu muhtelif parçatardan biihassa ikisi uzerinde çok durduiar ye mukerreren okuttular.'
tJs'un 'mukerreren okuttular' diye beiinttigi:
Dog basn: duman atms, gUmQ dere durmaz akar
GQne ufuktan imdi door yurOyelim arkadaIar.
mari Uzenine Ataturk bir yorum yapmi, H. Tank Us da, bunu
aynen not etmitir."
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Hakki Tank Us'un aidigi "nottar"a gOre, Ataturk'Un marin
sozlerine getirdii yorum oyledir:
"Bu mar benim undan dolayt dikkat ye hassasiyetimi
çekmitir: Bilindigi gibi Samsun'a çtktiktan ye Sivas yotu He varka yururken yardigim insan denizi dalgaiarindan kulagima yeis
ye ümitsizlik sesleni geldi. Bu ses, bütün Turk miUetinin koiayhkla tahmin edecegi gibi millet inlemesi, karde, arkada inlemeslydi.
Ben, bu hakli umitsizlige kari derhal tatminkar ye müsbet vaatlerde bulunacak artIar içinde bulunmuyordum. Fakat bu genel ulusat teessürQn behemehal giderilecegine Türkün maddi, manevI, ahiâkI ye fikrI mevcudiyetine oldugu kadar
tam emniyet ye cesaretle imanim vardi. Ifle ben, bu imani, bugun genç artist dedigimiz, o günün ana kucaginda bulunan bu
çocugun dillyle tekrar ettirdim.
Marin tahlilini OyIe yapmak gerekir: Büyuk, yuksek,
geni bir Turk müessesesi yikiltyor, kananhk bulutlara bUrünuyor. Fakat bu mucizeyi yaratan bir irmak, panlak bin irmak, gümü dere. Ite o, durmaz akar. Bu aktikça Turk yuksek hayatiyeti mevcut y e behemehal yeni, yepyeni buyuklukler yaratir.
Lâzim olan ey bu yeni buyüklükleni beerin gozunde caniandirabilmektir.
Bunun için de butun dunyayi aydintatabilecek bir fanus
lazimdir. 0 fanus, tabiatin o fanusu, elbette gQnetir. Benim
bu zulmet içinde tek çekindigim §ey, dunyayi ye blihassa Turk
milietini bogmu, karanlikiar içinde birakmi ye fakat onun yerifle yukselmi olan abideleni gorebilmek için muhtaç olunan
fanusun henUz ufukiari aydinlatmami olmasi vehmi He muletin tereddude dumesiydi.
Ifle bunun içindir ki ben bu marin ikinci misraina çok
ehemmiyet vermi y e onu mutemadiyen sOyiemi ye soyietmiimdir. Onun burada aynen sOyienmesi muvafik olw:
Güne ufuktan imdi doar, yQrQyelim orkada!ar.
Ben, bunu tefsir eden sOzierie "Turk'un güneflen çikacagina emin ol" demek istiyorum. Fakat ondan çikmasina intiza-

4iafl. f.4

Hakki Tank Us'un
kartviziti.
(Turan Tanyer koleksiyonu)
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ren yürüyUü kesme. Karanlikiardan dahi istifade ederek yürUyüüne devam et. ye demek istiyorum ki güneflen çzkmamrz
remiz... Bu yurumek, hedefe yurumek ye butun sesimizie ye
hareketlerimizie hedefe yurumektir.
Güne, kendini gOstermekte ye bize gerçegi beili etmekte mutereddit olsa dahi bizim bu tarafimizia (yani hedefe yüumekteki azmimizie) maksat yine temlin olunur. Ite bu büyuk
fikirleri ifade eden cumleler de udur:
GUne ufuktan imdi dogar,
yUrüyelim arkadaIar
Sesimizi yer, gok, su,
din lesin,
sert adimlarla her
yer inlesin.
Sesimiz Iâzimdir ki
yer, gOk, su inlesin, sert
adimlarla her yer inlesin.
Hakki Tank Us,
Istanbul Sahaflar carisi'nm
açihiru yaparken, 1952.

Bu sOzleri soylerken bu yuksek idealisti,
bu kahramani (yani milleti) selamlamak ye aydinlatmak üzere
günein de (ufuktan) çikacagina uphe edilrnemek Iâzim gehr. Nitekim günein aydinlatmasi da gecikmemitir. Nasil gecikebilirdi ki... Turk milleti insan tabiatinin... güne de onlara hayat verecektir. 0 da tabiatTn emrine munkat (boyun egen) bir
tabiidir.
Hâkim olan tabiat güne midir, yoksa ondan da yUksek
olan... insan kafasinda midir?.
En son tecrubelerle anIaiIdigina gOre buyuk olan, esas
olan tabiattir. Fakat efendiler bu tabiata... olan insan kafasidir."
Ataturk'un Hakki Tank Us'a "dikte" ettirdigi sOzler burada sona eriyor.

Ek 6
Samsun Halkevi Dergisi
19 Mayis

MAVS
SAMSUN KALKEVI OtR0I11

Say] 39

May's

1939

GILT 4

/

I CI N b t K I L E R
19 M.yt. v Stm.trn
29 Msy.. ($iir)
Mitfl $cfinI z linci 1450fl
19 Map.
19 Map. ($flr)
19 May.. tSitlzM ml Ltlnd.
19 M.p.t. ($ib)
VS Tarilys. b.1l.ia
Pcfl.gr.
M0rn K.ç.rd4.r
H.tkni H.bcrI.yi

Vthd O'S Bcafl
MthtaJ 511bI F.nt
Doktor HIym Rilsi Evirn
All Lit..
Mehncd $IkrI Fir.!
M.mm D.tntnl.
5.11k Ahpk
Dokie, Kit., Glng6r
LLO Telin
Macid Côr.y

elan SnsaflI

Samsun Haikevi'nin yayin
organl 19 Mayis adini taIr.
Kasim 1935-NiSan 1950
tarihieri araslnda toplam
114 sayi yaylmland;.
Zengin çeriiyIe dikkat
çeken derginin imtiyaz
sahipligini sirastyla, Dr.
Ertugrul Baykal, Mumtaz
Arkayln, Osman Cudi
Gtirsoy, Atuf Olgaç, Emin
Hekimgil Al defa-, Kemal
Yener, Nurettin Atasaygil,
Omer Orhun, Cemal
Bilir yaptllar. Samsun
ilçeierinden Bafra'nin
halkevinin de perlyodik
yayn vardir. Altin Yaprak
adini taIyan derginin
yayln direktOrti Niyazi
Dogu'ydu. Bu dergi de 29
Ekim 1935-30 EyIQI 1937
tarihieri arasinda toplam
29 sayi yaylmlandl.
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19 Nlayis AtatUrk gUnu y e Genclik
Spor BayramF $ehrimizde
nasfi kutlandi
Blyik Kurtarict Eoedl eI At..
tOrk'Un rark Vatan ye Isti Illini kur.
tarmak Ozere Szmsun'a ayak bastigi
gnGn Virminci VlIdOnOmü 19 Mayis
1934 Cum gOnO $ehrimizde içtci,
gelen heyccan Vt S j Z tezahOrlerle
kuttanniitur.
Dalia sabahleyin erkenden binierce
halk tórenin yapiIacai Gail Patio ci.
vartni doIdurmaa baIamiçlt.
Sait dokuzdan evvei Villyct, C.
H. P. ye resiol ye hususl tqekkWler
tarilindan hazirianan celenkier Ata'nin
Heykeline tôrenie iconulmu; buiunu.
yordu. Mektepliler, te5ekkUIIer namp•
iia gelen heyetler yerlerini sat 9 da
aimi; onbinlerce halk gerek sahilleri
gerek caddilerin yanlanni doldurmtatta.
Sal 0, iS de ba;ta Viii ye C. U.
P. !lyônkurul Bajkani B. Fund Tukiii olduja halde -asked Vt sivil erkAn
Gail iskelesinde topianina; bulunuyordu
Slat 9, 30 di Iimanda vapurlann deml; attiblara yerde toplanmis bulunan
bUtOn motórler yerlerinden hareket
ederken limandaki vapurlar istasyon.
daM lokomotifler, Vt nat kuleal, tabrikaiar dod&k Caim.ta bal0i,
ton en bOyD motorde AtatOrk'Gn
Portreleri bir Subay kumanduinda bit
sang. askeriebuiunuy.rdu,
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Portre iskeleye çikarilinc, 21 Lilac
lop atilmak suretile kar;,Iandu. Subay
iskelede get-ill bulunan siyah perdeyi
yartarak ileri gecildi. List, Tecim, Or'
Ia, likokullar y e Spar örjGtlerinden
iki1er kii Ata'nin Portrele;ii,i alarak
he y kele doraa iierIemee baIadilan,
VaIl, IComutan Vt Reledlyc Reis] ba
kuruija birlikfe hlerilyordu,
Istikill Mar;a calandalct.n son;. BeIediye Reisinin iareti Gnrine Ebedi
Stun aziz habrasana saygi ye sevgl nianesi olarak üç dakika sOkOt vakfesiya pa Ida.
Belediye Reisi Dottor Neemettin
Diitcio*iu ;ehir namana bit sóyley
verdi Vt, Ata'ya Samsunlularm tizim
Vt sevgilerini bit kene dada sundu.
Beledlyt Reisinden sonra Tecim Okulundan SOreyya ClOr bir hitabe ye Orta
okuidara Sebahat biter $iir okudutar.
Tóreni mGteaklp gecit rewd baladi.
Kahramaia askenierin,jz ye dinç mekteplilerimjz tahtirie aikallandilar.
Idman

enhkIeri

Sail 14 de talebe y e Sporcular
Cumhuriyet Alananda tiplanmaplar ye

Stadyoma gitmijlerdjr, Sahay, binlerce
halk doldurmu4 buiunuyordu.
Saat 15 de Viii B. Fuad Tukial,
y ananda Komutan, Beledjyc Reifl, Ma-
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sri! MUdürU, 1-l21kevi Baflati: y e Acden Terbiyesi ssbakani oidu*u halde
talebe ye Sporculari teFti etti.
lstiki1i Mari sôylenirken Sahaya
Oayrak çekiidi. KuitGr DirektorU
Muhittin Aktik lii Mars gOriUnflu
thrihi k i y metin j Vt Sporun ehernmiyetini tebarüz etliren söyle y vererek sOzü
gtniere biraki; ye otIs ogretim nnina bir talebe ye sporcuisr naiiiiiiada
bit genc hitibelerde boiuiiduiar. \%aarif
VkäIetliiiii t2lilnatnalntsj dihilinde y,pilan jininaslik easlerileri Ii kb aikilar
topladi. Oenc Kiz ye l!rk-eklcrimizin
sahada gästerdiklcri irilizam taktire ISik
bi.' derecede idi.
itt jirnnasUk hareketi ayri ayri
alki5lanrnakta jill. Cumhuriyet gençliiIlin gürbüzIUüne ye nasI iyi yeti.

tiine bu labia gOUs kabartici en canh
bit vesika teflhl ediyordu.
3eCQ
Sehrimizdeki reami ye husust mUesseseler Bayram gUnU ba;tan bap do•
nanmi gece ker tint elektrik erie aydinianmit,r.
Cumhuriyet meydaninda kôylUler
gec vakte kadar mill! oyunlsr oynaiiii!Iardir. Sast 9 0 de askerIenin 4nek
tepihlcrin y e haiku, itirkite bUyük
tenet ala ylani yapil ni;tir.
Sbyievier Iljtjbeier
19 .Mayis AtatUrk gUith saM tO. 30
di I lalkevi mikrolonu ônünde HAlkevi
Bakarii Cud, Oursoy tarlindan bit
sOykv verilInislir.
Ban genc liatiplerimiz tarahndan
uuhteiif iirJer hhtabeler okunmuflur.

Sax 5aiñnin Dhlindcn:

iS MA YISTAI..Ø
Anianlir aralani rnerd yigit kii
Cibana geJmemi asia bir ei
Gokier de görniedi boyle gOr.ei
Papladi yurdurn. ç'kti Ondcrim

Narim DaCiEianhi
Biz obihaysti K.ynaktsn içlik
Pek kiss çalarda çok engal geçtik
Yukieidik yfleeldik bqan sectik
0 nurlu kol ksnad takd, Onderim

19 Maytata ilk adii,ii itt,
mania baitays can hayst k.tti
Bu Anadotuds . kivanç yaratti
ThrkiUiln elinden s'kb Onderim

Samsuntu kutlular ugurtu izin
Esenlik kapiasin deterhi OzlIn
Acunda goimasin ayg0nq yOzOn.
duyuuma akft Onderim

Sir karnrga gibi cepheyc ko*tu
Akdenixi amsç gOsterdi co;tu
an yaman savMta felek te hoto
Rayrai Jxmire ç.kbOnderim

Goz kirpmam utrunda out do oiUn.
Yurd lever qkindan doncn degilim
Ataturk aevgine ate4tir g6nlu.
Bu atq bizim, yakuOnderia.

o

87

Mektepliterin Idman Bayrami ye Samson Pasta Tarihi

Sqn.a y. faaliyetierincien enstanteneler
19 Mayue Atatiirk Are Gerçlik 'eSpot- Rn raw,

hararetle kutlandi

Saw 9,30

AtaLirk ,I,nti onUndc

Mabsus k, g mim,zda tafsilãtiui verdiimiz
üzere 19 Mayis Atatlirk Are Gençlik ye
Spor Bayrami bu p1 çok Muotazaw ye
bararetlj tezaburlar araginda kutlan(II.
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Saut 10,30

'ali B. Fuad Tubal ye Komutan Fern
filcngQç gcçit resmini lakip ediyorkzr

Kahrawao Askerierhniz, Gürhüz
mekteplilerimiz ye tiiaç Sporcularinuz
gecit resmiude çok sIkiIandiIar.
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19 MAflS 1939
UIedcn sooril ?tadyorndn
r

-

-

4
4.

r

l'a!i te Askeri

it

Sivil erkan SpUr alaninda

Stadyomda onbinden fazia yurdda,
Jimnastik gösterilerini görmek için toplanmuflir,
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19 MA.tIS 1939
Oglcden sours Stadyomda

I a1i B. / 'i act Thkut ilrkte.Iakri :efli ediyor.

M.k up! Ie,irniziiI Jcmnastik hareketI . r' çok tak4lir tqlil(ii.
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Ek7
"Ankara Stadyomu KUad Merasimi Turnuvasi"
Ankara Stadyumu'nun yapimi tamamianinca, stadin bUyük birtärenle açilmasi karariatiriIdi. 1935-36 futbol sezonunda Istanbul hg ampiyonu ohan Fenerbahçe, kg ikincisi Galatasaray, Ankara ampiyonu AnkaragUcU y e Izmir ampiyonu
Altinordu arasinda dOrtiu futbol turnuvasi düzenlendi. Sampiyon ohacak takima verilmek üzere "Ankara Stadyomu Küad
Merasimi Turnuva 5ampiyoniuk Hâturasi" adhi 70 cm boyunda
guzel bir kupa yaptirild:.

— o.a 1k s.is. — 666-W J. flrJflhIIJ_j4U
.S.j. J&-Lknsv

..Tb*ipe,i Mare Sealer, .fSpomu mkrpnietli .ne&tS
nAfc,kr.. Rlifüvi türkiqr He beral,er bap,m.z ye cwuma
a::, .weal,m ye bovram,n, ku1l...t.m..'

a ride
AStirke uivjil

._Mdubr. .I.flTnsna1... ki huvjj, L4].k dãanua &.nak .,ntlt.i Can&rl* Akv,a nba. aliy.
htc.,s Ut Mlusk. fln Fraadn, wcemnt. Mv.nidsna,—
aycttjkal bâliyont&..'
i.._e... ...,

.4nkaraCut-u hknihusiunlujjjjiyjn
gd;tc.rpanbiropuL g G.S,,6 1 y.ndi
Ankara (sucu 2 G. h,ar,• I

...

a

_______

ii A-trt
%lill'.tler ( trniycti Kunscyinde
(h

' ,IInsz.rI Muiuo&hukkinduki

Ankara stadyumu,butumuvanedeniyie5ekerBayrami'nin
birinci gününe isabet eden 15 Arahk 1936 Sali gunü BavekO Ismet inönü'nün konumasiyia açiidi.

Ulus, 16Arabk1936.

Bavekii, konumasini bitirdikten sonra baiama vuruunu
yaptigi ilk macta Ankaragucu He Galatasaray kariiafliiar. Maci
AnkaragucU 2-1 kazandi.
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16 Aralik gUnü, Fenerbahçe ye Altinordu takimian kari
kariya geldiler. Sahadan galipayrilan takim 3-l'lik sonuçla Istanbul ampiyonu oldu.

Wits, 19 Aralik 1936.

17 Aralik 1936 gUnu final maçinda Fenerbahçe He AnkaragUcU karilatilar. Fenerbahçe sahaya, HUsamettin, Fazil, Vaar, Reat, Angelidis, Cevat (Kaptan), aban, Esat, All Riza,
Naci ye Niyazi'li kadrosuyia çikarken, Ankaragucu may, Osman, All Riza, Enver, Musa, Semih, Orhan, Hamdi, Fahri, Yaar,
Bilâl ye Abdi'den oIuan kadrosuyia oynadi. All Riza Tansi'nin
ii. dakikada attigi golle Fenerbahçe maci 1-0 kazandi ye kupayi aldi.
Turnuva sonunda yapilan tUren hakkinda, 18 Aralik 1936
tarihli Cumhuriyet gazetesinde oyle yazilacakti:
"... Mactan sonra Adliye Vekili Saraçoglu ye Turk Spar
Kurumu erkâni sahaya çikarak turnuvanin birincisi lie ikincisine kazandikiari kupalari hediye ettiler. Gaiatasaray ye Altinor-
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du takimiarina da birer kupa verildi. Bundan baka Fenerbahçe kulübüne 500, AnkaragUcune 400, Galatasaray ye Altinordu kuluplerine de üçeryüz lira mukafat verildi. Ankaraya bu üç
gun zarfinda çok guzel bir spor yaatan gençierimiz tribunleri
dolduran kesif seyirci kutlesinin aIkiIari arasinda sahadan ayrildiiar."1
Ankara Stadyumu'ndaki bu ilk maçlarda radyodan Salt çeleN tarafindan nakien yayin yapildi. Vail ye Belediye Reisi Nevzat Tandogan, stadyuma girii ilk gun serbest birakmi, diger
gunlerin flyatiari, 5 (Kale arkasi), 10 (Açik tribun) ye 25 (Kapaii
tribun) kuru oiarak be!irienmiti.

ANKARA STADYUMU
Ankara stadyumunun ye hipodromunun Ankara
Belediyesi tarafindan 16 Nisan 1934 günü 1.369.782 TL
muhammen bedei Uzerinden ihaiesi yapiidi.
Bu yeni spor alaniarinin projeleri Miiano'dan gelen
Mimar Prof. Dr. Paolo-Vietti Vioh'ye aitti.
Stadyumun 'ci 105X70 boyutiarinda yapilmiti.
Saha 'ci çim olarak duünülmüflu. Yainiz Ankara topragi kilili oidugundan drenaj tesisierinden sonra sahaya 30
cm. derinliginde bahçe topragi seriidi. çim bu topragin
üzerine ekildi. Burada birkaç yd az mac yapildigindan ye
lyl bakiimasindan dolayi 1952 yilina kadar tamamen çim
saha oiarak kaidi. Bundan sonra yapilan eklemeler ye
ise oiumlu sonuç vermedi.
Bugun, 19 Maps Stadyumu'nun yikimi gundemdedir.

1

Dr. RQtU Dalarolu,
Fenerbahçe Spor KuiUbO
Tart hi 1907-1957, Istanbul
Mathaasi, Istanbul, 1957, s.
335.

Ek 8
Eski Bir istanbullu,
çocuklugunun 19 Mayis Bayrami'ni Anlatiyor1

Eskiden 19 Mayis bayram günü degildi. Zaten bayram deyince Kurban ye Seker bayramlari duünuTUrdu. Sonradan 29
Ekim Cumhuriyet Bayrami milli bayram olarak kabul edildi ye
candan kutlanmaya baIandi. Flatta 10. yil büyuk bir bayram
havasi içinde kutlandi. Onuncu yil iqin marlar yazildi, okullarda özel temsiller hazirlandi, resmi geçitler daha görkemli olmaya baladi.
Dr. Nezih Halim Neyzi

19 Mayis daha üstUnde durulan bir gun degildi.. Ataturk
sag idi ye bir çok devrimler yapilmakta idi. Onemli olan 30
Agustos Zafer Bayrami, 1 Temmuz Kabotaj Bayrami, Birinci
inonu ye Ikmnci Inönü zaferieri idi.
Ataturk'un hayatinin son doneminde 19 May15 önem kazanmaya baiadi. Cumhuriyet iqin bir baiangiç noktasi gerekiyordu herhalde. Ataturk Cumhuriyeti 10. yiidonumunde gençhge emanet etmiti. Gençligi ortaya çikaracak, onemsetecek,
bUyukierin yaninda eziklikten kurtaracak bir ortamin yaratilmasi gerekiyordu. 23 Nisan Buyuk Millet Meclisi'nmn açciii bir
çocuk bayrami olarak kutianiyordu. çocukiar vailnin masasinda oturtuiuyor, resimler çekiiiyordu. Gençhk iqin de bir gun azimdi. 1 Maps Bahar Bayrami olmutu. Bir nevi Ridreilezin yenfl aimiti, bazi kimseler, genellikie kirsal bOigeierde 6 Mayis
Hidreiiez Bayrami'nt aralaninda kutluyorlar.

1

Nezih H. Neyzi, Kiziltoprak
Milan, Peva Yayinian,
istanbul, t. Y S. 203-204.

ilk 19 May15 1936 yiiinda idman Bayrami olarak kutiandi.
Hazirlikiari gOrUyordum. Fenerbahçe Stadi 0 zamaniar çuruk
çarik tahta bin duvarla çevrili idi. Hatta arka taraf Papazin bagi
dedmgmmiz yön dikenli tel ye bir cit He siniriandirilmifli. imdi
çevre yolu girii olan ye yuksek bir tribun He kapatilmi olan
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stadyumu gOrmek için bir kestane agacina çikip bakmak kafi
idi.
Zühtü Paa Kiz Lisesi ye diger orta ye hseier orada topianip yuruyUIer ye jimnastik hareketleri yapiyorlardi. 19 Mayis
günü ornek Uniformalarla çiktdar ye bando eliginde gOsteriler yaptTiiar. Bu gosterileri durbun lie dedemin üçüncü katindaki çahnSa odasindanda seyredebillyordum. Bandonun sesi de
gehyordu. Apartmanlar yukseimemi ye trafik patirdisi diye bir
ey biilnmiyordu.
Yava yava her yd bu gOsteriier daha gOrkemh olmaya
baIadi. Ancak 1938'de 3466 sayiii kanunla 20 1-laziranda bu
yeni idman Bayrami 19 Mayis Gençhk ye Spor Bayrami oiarak
resmi tatifler arasina giriyordu. Sanki Atatürk tam oiumunden
Once bu 19 Mayis gününü gençlere hatirlatmak istiyordu. Bu
tarihten sonra her yd yurdun her kOesinde bu tarih anitmaktadir.
Bu bayram günU de diger Ataturk de yrimleri gibi çeitil
duunceIi yOneticiier tarafindan gagaianmaya baIadi. Tutucu
denen yOneticiler kiz ogrenciierin mayo ye kisa etekhk lie jimnastik gOsterilerine kari çikmaya baiaddar. Anarik olayiar sirasinda da muntazam gOsteriier sabote edilir oimutu. Ashnda buniarin hepsi Ataturk devrimierine gOsteriien doiayh tepkiierdir.
En son 1984'cleki 19 Máyis Gençhk ye Spor Bayramini
TV'den ilginç bir ekilde iziedik. Her ehir kendi duüncesine
gore bir uniforma gehflirmiti. Ankara'da gayet uzun eteklik
ye kapali bir glyim, istanbul'da gene oldukça kapali bir uniforma, izmir'de daha rahat bir uniforma ye Lefkoe'de eskiden oldugu gibi mayotu ye ortIu bir glyim lie gOsteriier yapddi.
idman Bayrami diye baiayan bu gençlik hareketi(nin) politik düUnceierin nasil etkisi aitinda kaldigini gosteren guzel
bir arnek...

Ek9
Geçmiin Tanikiari
Ruhi Karaka, Babasi Mustafa Karaka'i Anlatiyor1

Kuvayi Milliyeci
Karaka Reis.
(Ruhi Karaka aile
albumfi)

Mustafa Karaka
(1877, Samsun-1959,
Samsun)'in oglu banka
müdUduUnden
emekii Ruhi Karaka
(d. 1927, Samsun) He
Ankara'daki evinde
23 Mart ye 20 Nisan
2010 gOnierinde
orUUidQ. Ei Kadriye
Hanim da kendisi
gibi Samsuniudur.
Kendileriyle tanumamr
saiayan eski Anayasa
Mahken,esi Bakan
Vekili Cuven Dinçer'e
teekkUr ederim.
(Turan Tanyer)
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Babam Mustafa Karaka yagiz bir Karadeniz deIikanIisiymi.
Bahriye'de askerlik yapmi. Kayikçilik yaparmi.
Ermenilerle, Pontusçuaria silahit çatimaIara
girmi. Oniardan da bizden de olen çok oImu.
Samsun, eskiden kozmopolit bir ehirdi. $imdi 19 Mayis
Mahallesi'dir; Yahudi Mahailesi var. Sonra,
dagiik balgede Ermeni
Mahailesi, Rum Mahailesi var. Acem Tekkesi var.
çingene Mahaliesi var.
Annemin adi MUnire'dir. Annem babamm üçüncU eidir. Yani
babamin üç ei var. Bir Rum ei var, Rum Mahailesi'nde; bir
Ermeni ei var Ermeni MahalIesi'nde oturuyor; bir de annem.
Ben babama sorardim, "Niye üç ein var?" diye. Babam çocukIan çok seviyor, çok çocugu olmasint istermi. Onun ion üç ei
var. Ama maalesef tek çoc4u oImu; o da ben. Bin ey daha
sOyieyeyim: Beni oz annem kadar, Rum annem de çok severdi; beni kendi çocugu gibi bUyUtmuflUr. Rumca adini hatirlami-

Mekteplilerin Idman Bayrami ye Samsun Pasta Tarihi

yorum; bir TUrk adi da aImtti; adi, Nebiye'ydi. Terziiik yapardi.
Babam, 19 Mayis 1919 gününü bana hep aniatirdi. unu da
soyieyeyim, bana aniatirdi; ama etrafa pek anlatmazdi. Ovünmesini sevmezdi.
19 Mayis sabahi, sabah ezani okunmu. istanbui'dan Vapur geIiyormu. Ortalikta bir paanin gelecegi haberi doIaiyordu. Vapuru ingiliz torpidolari da takip ediyormu, batira-

cakIarmi. Anna batiramamilar, Bandirma Vapuru geImi, o
zaman Samsun'da rihtim yok, açikta demirIemi. Yanaamiyor kiyiya, yoksa kuma oturur. Kimse kariIamaya gitmemi.
Erkândan, idari, askerierkândan kimse yok. Kiyida babam, birkaç kii daha var. Babam, "Kaysgsmla gideyim barL" demi.
Kayigina binmi, vapura yanami. Geminin süvarisi yukaridan
babama bakiyor. Babam kendisini tanitmi. "Sizleri ksysya çikarayim diyegeldim." demi. Vapurdan iskeleyi indiriyorlar, kay'ga Mustafa Kemal Pap lie iki subay daha biniyorlar. Arkadan

Mustafa Kemal Pap
lzmir vapuruyla
ge!digi Samsun'da,
16 EylOI 1928 gflnU
kiyiya çikarken.
Sag taralta Mustafa
Karaka.
(Ruhi Karaka aile
albtlmti)

Mekteplilerin Idman Rayrami ye Samson Pasta Tarihi

iki-üç filika daha indiriliyor gemiden. BakaIari da onlara binyorlar.

Mustafa Karaka'm
teknesine Mustafa
Kernal Pap
tarafrndan çektirilen
Cumhurbakanligi
Forsu. (Karaka
ailesindedir.)

Babam kurek çekerken, Mustafa Kemal Pap, "kimsin
sen?" diye sormu. Babam kendisini tanitmi. "Ne iyapars:n?"
diye sormu. Babam da anIatmi... Kayikçiyim, gemiler gelir,
tUtün, findik tatriz; yolcu gelir, gider, onlari tairiz, diye... "cctma o!uyor mu burada?" diye sormu Pap. Rumlarla, Ermenilerle çatima oiuyor mu?.. Babam da kuvayl milliyeci, "Aroda
sirada yine çatiiyoruz." demi. Pap, "InaItah yakinda dQzelecek." diye konumu babama. Bu arada ingiliz gemileri de gorunmUier. Ama onlar asker çikarmamiiar. Sonradan dOnup
gitmiIer.
Sahile vardikiarinda, babam, Atatürk'e, "Sahildekigençler,
size yol gOsterirler." diyor. Pap, yanindakilerie kUçUk bir otele
gidiyor. Sonradan "Gazi Kutuphanesi" oldu orasi.
Ataturk,Cumhurbakan; oiduktan sonra Samsun'a birkaç
defa gelmitir. Bir defasinda vapuria geliyor. Vail orada, vilayet erkâni orada. Vapurun bir motorlu teknesi var, arkasina
CumhurbakanIigi forsu çekiImi. Kiyiya çikacaklar. Babamin
da o zamaniar bir motorlu teknesi var. 0 da kariiamaya git100

Makteplilerin idman Bayrami ye Samson Pasta Tarihi

Mustafa Karaka,
kucaginda Atatork
BustU, 19 Maps
toreninde, 1950'li
yillar, Samsun.
(Ruhi Karaka aile
albumo)

mi. Atatürk etrafindakilere, ne zaman çikilacagini soruyormu. Sonra, "Bir Koraka olacak, nerede OP" diye soruyor. Babarn da hernen oradan sesleniyor "Emrinizdeyim Paam." Ataturk vapurdan, "Neredesin, teknen nerede?" Unutmami Paa
babarni. Babarn da "A4ida, sizi bekliyoruz Paam" diyor. Vapurun kaptani, "Karaka Reis" diyor babama. CumhurbakanIii forsu vapurun motorundan alinip, babamin motoruna takiIuyor. BOylece Atatürk babamin teknesiyle lirnana giriyor. Bayrak da teknede kaliyor.
AtatUrk'un alumUnden sonra her 19 Mayts bayraminda babarnin da dahil oldugu bir tören yapilirdu. iskelenin karaya ciki tarafina bUyükçe bir siyah perde gererlerdi. Babam yaninda Atatürk'ün bUstü, kendi teknesiyle iskeleye yanair, karaya
çikardi. Kucaginda Atatürk'ün büstü, bir manga asker, erkn
arkasinda siyah perdeye dogru yururler. Bunlar olurken iskelenin yaninda kurn uzerinde top atiIari yapilmaktadir. Perdenin
Online gelmndigmnde seferi kiyafette bir subay topuk vurur, bustun karisinda selama durur. Arkasinda tufeklerine sungü takmi askerlerle perdenmn Onüne gelinir. "hen" komutuyla asker-

Mustafa Karaka'in lakabu
"Karaka"tir. Samsunluiann
taktir lakaptur. Soyad'
ahnmasiyla ilgili yasa
çiktiktan sonra, nufus
memurunun kendisine,
Iakabiyia tanindiini ye bunu
kendisine soyadi olarak
aimasinin uygun oiacaini
söyiemesi Uzerine, lakabini
soyadi olarak seçiyor. (Ruhi
Karaka'un verdigi bilgi.)

Mekteplilerin Idman Rayrami vs Samsun Pasta larihi

ler kara perdeyi sunguleriyle parçalarlar. Perde yarulir y e erkân
o yerden geçer. Bu, "Kara gQnlerin bitii, ak gunlerin baIayi"
anlamina gelir.
Babam vefat edene kadar bu tOrenler devam etti.

Kadriye Karaka'un anlatimi,
Ataturk'ijn Samsun'a
193o'daki geIiiyIe ilgilidir.

(Kadriye Karaka: Ataturk'un geliini ben de hatirliyorum. Daha okula gitmiyordum. Dört yainda kadardim. Evimiz
Halkevi'nin hemen yanindaydi. Karimizda da Kâzum Pap Sinemasi vardi. Eski bir kiIiseymi, restore ediImi, sinema yapiImi.
Onun da yaninda Dumlupinar, Cumhuriyet, 23 Nisan ilkokullari
vardi. Ataturk'un geldigi gUn çok katabalikti etraf. Kuçuk oldugumdan diariya çikarmamiIardi beni. Ama ben onu gordum,
pencereden. Halkevi'ne geldi. çok guzeldi. Mavi bir elbise vardi Uzerinde. Vine mavi renkte bir arabaya binmiti.)3

Solda, Mustafa Karaka'in oz annesi Mtlnire Hamm,
sagda, dart yaindaki Ruhi Karaka ye Rum annesi Neblyc Hamm.
(Ruhi Karaka aile aibumu)

Mekteplilerin Idman Bayrami VS Samsun Posts Tarihi

ATATURK'UN SAMSLJN Z1YARETLER1

1.Bandirma Vapuru'yla 19 Mayis 1919 günü sabahi
geldi. 25 May15 günü oIeden sonra Havza'ya gitmek
Uzere Samsun'dan otomobille ayrildi.
2. 29 Agustos 1924 gUnü, ei Lâtife I-{anim'Ia
Ankara'dan trenle ayrildi. Dumlupinar, Bursa ziyaretedildi. Mudanya'dan 12 EyIuI günü I-lamidiye KruvazOru'yle
Karadeniz'e çikihp, Trabzon, Rize, Giresun j Ordu üzerinden 20 EyluI sabahi Samsun'a gelindi. Samsun'da 4 gun
kaldilar. 24 LyIuI günü sabahi otomobille Erzurum'a hareket edildi. Bu yurt gezisi baka uteri de kapsayacak,
18 Ekim 1924 günü Ankara'ya donutecekti. (Ataturk'Un
bu ziyaretiyle ilgili olarak: Prof. Dr. Dursun All Akbulut,
"Reisicumbur Gazi Mustafa Kemal Pap Hazretteri'nin
Samsun'u ikinci Ziyaretleri (20-24 EyIui 1924)", Ondokuz
Maps Oniversitesi Eitim Fakultesi Dergisi, S. 12/1, Maps
1999,5.9-27.
3. Ataturk, 1928 yilinin Eylüi ayinda istanbul'daydi.
14 EytüI günü Izmir Vapuru'yla Karadeniz'e hareket
eth. Once Sinop'a ugradi. 15 EytuI gecesi Sinop'tan ayrilarak ertesi gun Samsun'a geldi. 16-17 EyIul gunlerinde
Samsun'da katdi. 18 Eylülde ayrildi; Amasya-Tokat-SivasKayseri uzerinden 21 Eytul gUnü Ankara'ya dOndu.
4. Son yotculugunu 1930'da gerçekletirdi. 17 Kasimda Ankara'dan ayrilarak, Kayseri-Sivas-Tokat-TurhalAmasya yoluyta 22 Kasim günü saat 21.00'de Samsun'a
geldi. 24 Kasimda çaramba'yi ziyaret etti, akam saatlerinde Samsun'a dOndu. 26 Kasim gecesi Ege Vapuru'yla
Trabzon'a gitmek üzere Samsun'dan ayrildi. Bu yurt gezisini 6 Ocak 1931'de Ankara'ya dOnerek tamamladi.
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All Faik Hoca
All Faik (Ustunidman) Bey,
1871 1de girdigi Mekteb-i
SultanI (Galatasaray
Lisesi)'yi 1879'da
bitirdikten sonra, 44 yil
bu okulda beden egitimi
agretmeni olarak görev
yapti. ilk Turk beden
egltimi aretmenidir.
YUzlerce sporcu yetitirdi.
Vildan Air Savair, Faik
Bey ye Binbai Mazhar
(Kazanci) Bey 1cm unlari
sOyler:
"Faik bey merhum ye
Mazhar bey merhum.
Bunlarin ikisi de fevkalâde
mnsanlardi. Biz Mazhar
beyden ye Faik hoca'dan
sade spor yapmayi
filan agrenmedik, biz
onlardan vatanperverlik
dersi ogrendik, onlardan
insanligi da ogrendik. Bize
hain olmamayi, saglam
olmayi, gurUltUsonü
çikarmadan memleket
sevgismni en yUksek bir
Olçude yurekte taimayi
bunlari ogrettlier
bize..." (Necati Kazanci
koleksiyonu)
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Setim Surri Tarcar
Mekteb-i SultanT'de okudu.
Mühendishâne-i Bern-i A
HümayUn'u bitirdi.
Istihkâm subayi olarak
orduya katildu. 19o8'de
Isveç'e gitti. Beden
Egitimi Yuksek
Ogretmen Okulu'nda
okudu. 1910'da
Istanbul'a döndU.
Jimnastigi bilimsel
alçulerde Se aldi
ye uyguladi. Turkiye
Idman Cemiyetleri
ittifaki'ni kurdu.
Milletvekilligi yapti.
40'tan fazia kitap
yazdi. Bir Isveç arkisini
"Gençlik Mari" olarak
Turkçeye uyarladi. 1916
yilinda, 19 Mayis Gençlik
ye Spor Bayramu'nin
temelini oIuturan Idman
Bayrami'nu baIatti. (Turan
Tanyer koleksiyonu)
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Selim Sirri Bey'in yetiflirdigi ilk bayan jimnastik Ogretmenleri,
Istanbul, 1913. (Dr. Niyazi Altunya arivi)
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Setim Sirri Bey'in yetiflirdii ilk bayan jimnastik äretmenIeri, istanbul, 1913.
(Dr. Niyazi Altunya arivi)

Hektaplilerin Idman Bayrami ye Samsun Pasta Tarihi

Selim Sinn Bey'in Medreset-01-vâizin ogrencileri jimnastik
dersinde, istanbul, 1913. (Dr. Niyazi Attunya arivi)
Hakikat, akdem-i vezaif-i insâniyye bulunan tact-: Hüdô iOn de
sthhat-i bedeniyye artt:r.(...)
Ey nev-reside (yeni yet ien), Orkin veya çelimsiz oimak
sclahiyyetini haiz oImad,ini unutma. Eger dunyaya zayif
veyahut marIz (hastal:kls) olarak geImisen ye muddet-i
omrunde o hal-i muhafaza edersen kabahati ya!niz nefsIne
by?; demek ki sen adalôt:n:n (kasiarincq) g:dâ-y: yevmiyelerini
vermemisin, demek km vQcudunun bir aheng ye intizâmla
nev Ci nemäs:n: (yetiip buyumesini) icâb ettiren terbiye-i
bedeniyyenin en basit kavâidini (kaidelerini) ihmâl etmisin; bu
ha? Hâ?ika kar: kOfrand:r.
Ey ebeveyn! 517 de bu kelam-: hikmet encâm: dikkat?e
okuyunuz. Ahkâm-i din-i mubine riayet kadar üzerinize farzolan
bir vazife de çocuklarinizin sihhat-i ebdân:n: temin etmektir.

Mektapiilerin Idman Bayram; ye Samson Pasta Tarihi
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Sark Ordusu Komutani Mirliva Kâzim (Karabekir) Paa'nin
korumasindaki ehit yavrulari idman yaparken, 1920.
(Mebmet Akan koleksiyonu)
Kâzim Karabekir'in GUnlükleri'nden (C. 1, YKY, Istanbul, 2009):
"Sanayl GurbUzlerinin sünnet dugunu. ( ... ) Dugun iyi oldu.
çocuklar da hunerler gosterdiler." (22 Agustos 1919; S. 618)
"General Harbord Cenaplarinin riyasetindeki Amerika Heyet-i
Muhteremesinin istikbal merasimi programidir: Sene 335,
Eylül 25
1. Istanbul kapisi haricinde tayyare hangan civarinda ihzar
edilen çadirlarda Kolordu Kumandani Pap hazretleri
tarafindan cay ziyafeti. Bu esnada gurbuzier (ehit yavrulan)
tarafindan arkilar, idman oyunlan ye mizika..." (s. 627)

Mekteplilerin Idman Bayrami Va Samsun Pasta Tarihi

Sehit yavrulari beden egitiminde, 1920. (Mehmet Akan koleksiyonu)
Kâzim Karabekir'in Gunlukleri'nden:
"Leyli eytâm iptidal mektebinin kuadi." (i Ekim 1919; s. 629)
"Tefti: Darü'I-eytâm. Haftada iki üç gun sicak yemek var. Diger gunler yalniz ekmek.
Yüz etli kadar erkek çocuk muhtelif sanatkarlar nezdine gunduzleri gidiyorlar. Eki yuz
çocugu himayeme aldim." (7 Aralik 1919; s. 647)
"Ana mektebini açtik. Sabahleyin Yakutiye KiIasi'ndaki çocuklan tefti ettim. Burasinin
ismine Sanayl Gurbuzleri deposu demeyi münasip buldum." (21 Aralik 1919, s. 650)
"Geçende açtigim ana mektebinin kuat merasimini yaptik. Diger mektepleri de halk
huzurunda tefti ettim. MemurIn ye ahaliye iyi tesir yapti." (8 Ocak 1920, s. 657)
"Topçu Mayini, telsizini, tayyareyi Firdevsoglu'nda tefti ettim. Gurbuzlere de top,
telsiz gOsterttim. ye hayvanlara bindirttim. Hududun hayvanlarini tefrik ettirdim." (14
Ocak 1920, S. 659)

Mektephlerin Idman Hayrami ye Samsun Pasta Tarihi

Sark Ordusu ehit yavrulari beden eitimi dersinde, 1920. (Mehmet Akan koleksiyonu)
Kâzim Karabekir'in GQniukIeri'nden:
"Sanayl Gurbuzlerini tefti ettim." ( ubat 1920; s.662)
"Vilayet dârU'I-eytâmini tefti ettim. Yeni gelen çocuklar çiplak ye felâket içinde. 65
tanesini bizim mekteplere aldim." (18 ubat 1920; s. 664)
"Umum Gurbuzlerin kolordu dairesi onunde teftiini yaptim." (7 Nisan 1920; s. 672)
"Sanayi Gurbuzleri bandosu ilk havayi mekteplerin haftalik teftiinde çaldi." (14 Nisan
1920;s.673)

"Erzurum çocuklar ordusunu tekiI ettim." (30 Nisan 1920; s. 676)
"Kuvve-i umumiyemiz:
1.092 talebe (kimsesiz yetimler)" (31 Ocak 1921; S. 727)

Mekteplilerin Idman Rayrami ye Samsun Pasta Tarihi
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Kozan Merkez Vilayeti Bayrami Hatirasi, 26 Mayis 341 (192),
Foto Maarif. (Dr. Niyazi Altunya arivi)
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Kozan Mektepliler Bayramindan... 23 May's 341.

Kozan Mektepliler Bayramindan... 23 Mayis 341.
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Kozan Mektepliler Bayramindan: Kiz rnektebi.talebesi terbiye-i
bedeniye yaparken... 23 Mayis 341.
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Kozan Mektepliler Bayramindan: Birinci sinif talebesi terbiye-i
bedeniye yaparlarken... 23 May15 341.
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Kozan Mektepiiler Bayramindan: Kiz mektebi yuksek sunuflaru
terbiye-i bedeniye yaparken... 23 Mayis 341.
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Kozan Mektepfller Bayramindan: Kiz mektebi talebesi 'Orakçilar'i
temsil ederken... 23 Mayis 341.
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Istanbul çapa Kiz MuaUim Mektebi'nde Terbiye-i Bedeniye
Kursu'nda stajyer muallimeler jimnastik yaparlarken, 1926-1927
ogretim ycli. (Moarif VekôIeti Mecmuasi, S. Mayis 1927; Dr. Niyazi
Altunya aqivi)

U

Mektaplilerin idman Bayranu ye Samsun Pasta Tarihi

Istanbul çapa Kiz Muallim Mektebi, 1928-1929 ogretim ylli. Uç
defa açilan Terbiye-i Bedeniye Kursu'nda kiz Orenciler. Orta
sirada, soldan dorduncU bayan isveçti beden egitimi ogretmeni
Inga Nerman'dir. ilk bayan beden egitimi ogretmenlerinden Zehra
AlagOz bu dOnem ogrencilerindendir. (Dr. Niyazi Altunya arivi)
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izmir Kiz Muallim Mektebi Tatbikat ilkokulu ikinci yil ogrencileri
terbiye-i bedeniye dersinde, 1927. (Maarif VekâletiMecmuasi, S. 10,
Subat 1927; Dr. Niyazi Altunya arivi)

Izmir Kiz Muallim Mektebi dOrdüncU ye beinci sinif ogrencileri
kriket oynarlarken, 1927. (Maarif VekäletiMecmuas:, S. io, Subat
1927; Dr. Niyazi Altunya arivi)
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istanbul çapa Ktz Muallim Mektebi Terbiye-i Bedeniyye Kursu'nda
idareci, muallim ye erkek stajyerler. On sirada soldan saga UçüncU
kiiden itibaren: Naman Broston (isveç), Selim Sim Bey, Mektep
Müdüru Mahmut Bey, Aleksandrson (isveç), 1926-1927 agretim
yili. (Moarif Vekâleti Mecmuasi, S. 11, Mayis 1927)

istanbul çapa Kiz Muallim Mektebi Terbiye-i Bedeniye Kursu'nda
idareci, muallim, muallime ye bayan stajyerler. On sira soldan
saga: N. Broston (isveç), Selim Sim Bey, inga Nerman (isveç),
Mektep Muduru Mahmut Bey, Aleksandrson (isvec), 1926-1927
ogretim ph. (Maarif VekâletiMecmuas,, S. ii, Mayis 1927)
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Mektepfilerin Idman Bayrami ye Samson Pasta Tarihi

Reisicumhur Mustafa Kemal Pap, Maarif Vekili Mustafa Necati
Bey'le birlikte Ankara istiklâl Spor Sahasi'nda. Cumhuriyet donemi
ilk idman Bayrami Maarif VekiIIigi'nin talimattyla 10 Mayis 1928
tarihinde gerçekleflirildi. (Turan Tanyer koleksiyonu)

M124
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Mekteplilerin Idmari Bayrami ye Samsun Pasta Tarihi

1928 yihnin 10 May15 günü Ankara IstiklâI Spor Sahasi'nda Birinci
idman Bayrami. 0 gunku gosteriier, Ankara Kiz ye Erkek liseleri
He Orta MuaHim Mektebi'nden 13 yaindan bUyuk toplam
600 örencinin katiiimiyia yapildi. Erkek Lisesi beden egitlmi
muauimlerinden Zeynel Bey'in yonettigl idman hareketlerini Gazi
Mustafa Kemal Pap, Mustafa Necati Bey ye Ordu Mufettii Ail
Salt Pap da iziedlier. (Turan Tanyer koieksiyonu)

Mcktaplilerin Idman Boyraini ye Semsun Pasta Tarihi
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istanbul'da
Suhulet
Kitabevi (Semih
Lutfu Matbaasi)
tarafindan
haftada bir
yayimlanan
I-la fta
mecmuasinin
"I dma n
Bayrami
Hazirligi"ndan
söz açan
sayisinin kapagi.
(No. 6,16 Mayis
1934)
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7,5
3u seneki idman enIikIeri gOzel, muntazam oldtu
NuMARA

Hafta

mecmuasinda,
Istanbul'da
gerçekIetiriIen
7. idman
Bayrami'ndan
fotograflar.
(No. 8,30
Mayis 1934,
S.?)
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Haftalik
Yedigun
mecmuasnda,
Istanbul'da
kuttanan
7. Idman
Bayrami. (No.
64,30 Mayis
1934)

Mekteplilerin Idman Dayrami ye Samsun Pasta Tarihi

Milanolu Mimar Prof. Dr. Paolo-Vietti VioIi'nin projesi Ankara
Hipodromu 1936 yilinda açildi. Hipodrom'da düzenlenen idman
Bayrami'na katilan kiz Ogrenciler geçit tOreninde, 19 Mayis 1936.
(La Turquie Kamâiiste, No. 18, Avril 1937)

MektepIiIBrin Idman Rayrami ye Samsun Pasta Tarihi

Ankara Hipodromu'nda yapilan Idman Bayrami'nda, yUrüyü
hâlinde Ankarali erkek Ugrenciler, 19 Mayis 1936. ((La Turquie
Kamaliste, No. is, AvriI 1937)

Mkteplirfn Idmwi BByrHmi y e Samsun Pasta Tarihi
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Italyan Mimar Prof. Dr. Paolo-Vietti VioIi'nin Ankara'daki ikinci
projesi bir stadyumdur. 15 Aralik 1936 günü bir futbol turnuvasiyla
açiIii yapildi. idman Bayrami ertesi y;I bu yeni spor alanindaydi,
19 Mayis 1937. (Doneminde kuru boyayla renkIendiriImi fotokart;
Necati Kazanci koleksiyonu)
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Ankara Stadyumu, 19 Mayis 1937. (Othmar Pferschy tarafindan
çekiImi dbnemin renkli fotografi; Ugur Kavas koleksiyonu)

MektBpIiIerin Idman Bayrami

VE

Samsun Pasta Tarihi

Ankara Stadyumu, 19 Mayis 1937. (Mehmet Akan koleksiyonu.
Bu fotokartin arka yuzunden 25.12.1937'de Ankara'dan Berne
(isvicre) ehrine gonderildigi anIaiIiyor. Renkli fotokartta oldugu
gibi an yuzundeki harf karakterleri ye yazim biçimi aynidir.
Dolayisiyla her iki fotoka,tn 1937 yilinin ikinci yarisinda uretiidigi
anIaiIiyor.)

Mekteplilerin Idman Bayrami ye Samsun Pasta Tnrihi

Ankara Stadyumu'nda Ankara Kiz Lisesi ogrencileri geçit
täreninde, 19 Mayis 1937. (Ankara Kiz Lisesi 1935-1937 Y:Higs,
Ulus Basimevi, Ankara, ty. 5.4; Turan Tanyer koleksiyonu)

Mekteplilerin Idnian Bayrami ye Samson Pasta Tarihi

Ankara Stadyumu
eref tribunu
onunde, 19 Mayis
1937. (Olku, S. 52,
Haziran 1937)
Ankara
Stadyumu'nda
gösteriler, 19
Mayis 1937. (Oiku,
S. 52, Haziran
1937)
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Mekteplilerin Idma Bayrami ye Samsun Pasta Tarihi

Ankara Stadyumu'nda 1937 ytli idman Bayrami. (Othmar
Pferschy'nin fotografindan "Direction Generale de Ia Presse"
(Basin Genel Direktarlugu) kar-tpostali; Mehmet Akan
koleksiyonu)

Mekteplilerin Idman Rayrami VE Samsun Pasta Taribi

Ataturk, 19 Mayis 1938 gUnü ogleden sonra, Ankara
Stadyumu'nda Yugoslavya Harbiye ye Bahriye Naziri Orgeneral
Mariç'Ie birlikte. Arkada (Sag tarafta) BavekiI CeIaI Bayar. Ankara
Stadyumu'nun ads, o gunden itibaren, "19 Mayis Stadyumu" &du.
(Fotograf: Fend ibrahim Ozgurar; Turan Tanyer koleksiyonu)

Mekteplilerin Idman Rayrami ye Samsun Pasta Tarihi

Ankara 19 Mayis Stadyumu, 19 Maps 1938.
(Turan Tanyer koleksiyonu)

Hekteptilerin Idman Rayraim

VE

Samsun Pasta Tarihi
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Ankara'nin orta dereceli kiz okullarindan agrenciler, 19 Mayis
1938. (La Turquie Kemaiiste, No. 30, AvriI 1939)

Mekteplilerin Idman Bayrarm ye Samsun Pasta Tarihi

Stadyumda eskrim musabakalari, 19 Mayis 1938. (La Turquie
Kemaliste, NO. 3o, AvriI 1939)
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Bayrama katilan okçular, 19 Maps 1938. (La Turquie Kemaliste,
NO. 3o, Avril 1939)
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La Turquie
Kemaliste,
NO. 3o, Avril
1939.
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(

La Turquie
Kemaiiste,
NO. 3o, Avril
1939.
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incttt,th of M.y 4,hs, day no which he I.,, p resident Kemal Antads landed at sanisun in 1919
to take up defensive action ag2int the invading enemies. Eleven yrs .go the day %aq
adopted as the Youths Day in Tur&ry. On this occasion, large groups of hoyt and girls per.

form exercises k., the stadiums ahere great gymnastic exhihitinne are held.
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La Turquie
Kemaliste,
NO. 3o, AvriI
1939.
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Mekteplilarin idman Bayrami ye Samsun Pasta Tarihi

Cumhuriyet donemi beden egitimine ye mekteplilerin idman
bayramlarina yon veren Gazi Terbiye Enstitusü Beden Terbiyesi
Subesi ogretmenleri. Soldan saga: Vildan Air Savair, Zehra
AIagOz, Nizamettin Kiran, Kurt Dainas (Alman uzman),
Margarete Konge (Alman uzman). Onde, Ahmet Cevdet Arun
(GTE, 1935-36 dOnemi mezunu), z Haziran 1938, Ankara. (A.
Cevdet Arun'un albumu; Dr. Niyazi Altunya arivi)

Mektepliteriu Idman Rayrami ye Samsun Pasta Tarihi

Gazi Terbiye Enstitüsü Beden terbiyesi Subesi ogretmenleri.
Soldan saga: Vildan Air Savair, Nizamettin Kiran, Zehra Alagoz,
Ratkai Gyula (Macar uzman), ilyas Sinai (GTE, 1934-35 donemi
mezunu), (OkuI-Spor, 5.11,15 ikincikânun 1940)

Mektep!iIerin idman Bayrami ye Samsun Pasta Tarihi

Revi'nin çizgileriyle
beden egitimi
ogretmenlerinden
Zehra Alagaz. (Revi,
Ankara Ogretmenler
Albumü 1, G. E.
EnstitüsQ, çankaya
Matbaasi, Ankara,
1937, 5. 5; Turan
Tanyer koleksiyonu)

Mekteplilerin Idman Bayrami ye Samsun Posta Tarihi

Revi'nin çizgiteriyle
beden egitimi
agretmenlerinden
Alman uzman
Kurt Dainas. (Revi,
Ankara OgTetmenter
AIbümO 1, C. E.
Enstitüsü, çankaya
Matbaasi, Ankara,
1937, S. 15 Turan
Tanyer koleksiyonu)

Yok benim adtrn (ZaIoØu)... Ben Kurt.. Kurt (dereli)
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19 Mayis

Stadyumu,
Ankara, 19
Maps 1940.
(La Turquie
Kemaliste,
No. 32-40,
AoOtDecembre

'.r

•

-

•1

•

-

fr---

Mektepliterin Idman Bayrami ye Samsun Pasta Tarihi

Ankara Deviet
Demiryollari
Meslek Lisesi
OrenciIeri
bayram
provasinda,
May's 1940.
(Turan Tanyer
koleksiyonu)

MBkteplilerin Idman Bayrami

VE Samson

Pasta Tarihi

19 Mayis Gençlik ye Spor Bayrami kutlamasidan sonra, Ankara'da
Bankalar Caddesi (Ataturk Bulvari)'nde, ehir çarisi änunden
geçen ismet Paa Kiz Enstitüsü agrencileri, 19 Mayis 1940. (Turan
Tanyer koleksiyonu)

Mekteplilerin Idman Bayrami ye Samsun Pasta Tarihi
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Gazi Terbiye EnstitUsU Beden Terbiyesi Subesi Ogrencileri, 19
Mayis 1941, Ankara. (Dr. Niyazi Altunya arivi)

Mekteplilerin idman Rayrami ye Samsun iPosto Tarihi

Gazli Terbiye Enstitüsü Beden Terbiyesi Subesi agrencileri, 19
May15 1941, Ankara. (Dr. Niyazi Altunya arivi)

klektEpIiIerin Idman Bayrami VE Samsun Pasta Tarihi

Cazi Terbiye
Enstitüsü Beden
Terbiyesi ubesi
%renciIeri,
19 Maps 1941,
Ankara. (Dr.
Niyazi Altunya
arivi)

Mekteplilerin Idman Bayrami ye Semsuo Pasta Tarihi

Gazi Terbiye
Enstitüsü Beden
Terbiyesi ubesi
ogrenciieri,
19 Mayis 1941,
Ankara. (Dr.
Niyazi Altunya
arivi)

Mekteplilerin Idman Bayrami ye Samsun Pasta Tarihi

Gazi Terbiye
Enstitüsu'ne
Erzurum, çorum
gibi illerden çalgici
ye oyuncular
getirilip Beden
Terbiye Subesi
ogrencileri
onlardan halk
oyunlarinin
Ozgün biçimlerini
Ogrendiler.
Ezgiler, Haul Bedil
Yanetken ye
Prof. Protorius
tarafindan notaya
alindi. Oyunlar
ubeyi bitirenler
araci Iigiyla
daha sonra
okullara ye kOy
enstitulerine girdi.
GTE ogretmeni
Zehra AlagOz ye
ogrencileri, ilk defa,
1941 yilinin 19 Maps
Gençlik ye Spor
Bayrami'nda halk
oyunlarini Ankara
halkina sundular.
(Dr. Niyazi Altunya
arivi)
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Makteplilerin Idman Bayrami ye Samsun Pasta Tarihi

Ankara 19 Mayis Stadyumu, Cazi Terbiye Enstitüsü Ogrencileri, 19
Mayis 1946. (Mebmet Akan koleksiyonu)
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Mekteplilerin Idman Dayrami ye Samsun Pasta Tarihi

Ankara 19 Mays
Stadyumu,
Gazi Terbiye
Enstitüsü
agrendleri,
19 Mayis 1946.
(Mehmet Akan
koleksiyonu)

Mekteplilerin Idman Bayrami ye Samsun Pasta Tarihi

19 Mayis Cençlik ye Spor Bayrami'nda Tari Spor Kulubü
sporculari, tzmir, 19 Mayis 1947. (Turan Tanyer koleksiyonu)

Mekteplilerin Idman Bayrarni ye Samsun Pasta Tarihi

19 Mayis Gençlik ye Spor Bayrami'nda Tari Spor Kulübu
sporculari, izmir, 19 Mayis 1947. (Turan Tanyer koleksiyonu)
I,
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Mekteplilerin Idman Dayrami ye Samsun Pasta Tarihi

19 Mayis Gençlik ye Spor Bayrami'nda Tari Spor KuIUbu
sporculan, Izmir, 19 May15 1947. (Turan Tanyer koleksiyonu)
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Mekteplilerin Idman Bayrami ye Samsun Pasta Tarihi

19May15 Ceriçlik y e Spor Bayrami'nda Tari Spor KuIübU

sporculari, Izmir, 19 May15 1947. (Turan Tanyer koleksiyonu)
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Mekteplilerin IdmRn Bayranii YB Samsun Pasta Tarihi

Samsun'da idman BayramVna katilan Ogrenciler, 19 Mayis 1935.
(15. Vi! kitob:ndan)

Makteplilerin Idman Bayrami ye Samsun Pasta Tarihi

Samsun'un Bafra çikiundaki 19 Mayis Stadyumu'nda, TUrkiye
idman Cemiyetleri ittifaki Samsun Mintikasi Atletik Idmanlar
Heyeti Reisi Muhittin (Ozkefeli) Bey konuma yaparken, 1930'Iu
yillar. (Turan Tanyer koleksiyonu)
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Mekteplilerin Idman Bayrami ye Samsun Pasta Tarihi
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Akpinar (Samsun) Köy EnstitüsU, Samsunlu ye Amasya, Tokat,
çorum illerinden gelen gençlerin egitim-ogretim yuvastydi.
1942-1944. (Fotograflar, Ahmet Yuksel koleksiyonundan)
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Mcktep?ilerin Idman Hayrami ve Samsun Pasta Tarihi
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Hekfrplilerin Idman Bayrami ye Samsun Posta Tarihi

Mcktcplilerin Idman Bayrami vs Samson Posts Tarihi
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Mekteplilerin Idman Bayrami ye Samson Pasta Tarihi
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Samsun
Posta Tarihi
Necati Kazanci

N

Ulkernizde çagda anlamda posta hizmetlerinin verilmesi,
posta idaresinin kuruIuu He balar. Posta Nazirligi'nin kuruluu
23 Ekim 1840 tarihi olarak kabul ediimektedir. Daha onceleri habertqrne hizrnetleri esas olarak 'Menzil Tekilati' olarak adlandirilan yap' He gerçekIemekte idi. Bu yapi 'Posta tatari' olarak
adlandirilan uiaklarin menziller arasinda yaptii taima üzerine
kurulrnu idi. Menziller bir gunluk uzakliklarda kurularak, p05ta tatarlarinin ya da ulakiarin at degiflirip barindikiari yerlerdi.
1855 yilinda teigraf hizmeti verilrneye baIanarak teigraf
muduriUkieri kurulur.
Bu iki tekilat da haberlqmeyi sagiama amacina hizmet etmekteydiler. 1871 yilinda bu iki kurumsal yapi Posta ye Teigraf
Nezareti olarak birleflirilmiflir.
1881 yflinda istanbul'da ilk telefon tesisati kurulur. 1924 yilinda, tetefon hizmetleri, çikan yasayia deviettekeh altinaalinir.
Turn yurtta telefon tesis ye iletrne gorevi de posta tekilatina
verilir. Boylece Posta Teigraf ye Telefon Idaresi (PTT) oiuur.
Samsun iii, XIX. yuzyilin sonlarinda Trabzon Vilâyeti'nin
sancagidir. Sancak, "Canik Sancagi" adiyla anilmaktad:r. Canik
Sancagi yonetimsel açidan 1847,1867,1877 ye 1892 yillarindaki
duzenlernelerle bazi degiiklikIere ugrar. H. Merutiyet sonrasi,
Samsun, Trabzon Vilâyeti'nden ayrilarak bagimsiz sancak durumuna getirilmitir.
Filatelik donemi 184o'lar sonrasi olarak ele aldigimizda,
Samsun yonetsel olarak alt kazaya ayrilmitir. Bunlar Samsun
(sancak merkezi), Fatsa, Unye, Terme, çararnba ye Bafra'dir.

TORKI
.-.

Makteplilerin Idman Bayrami Va Samsun Pasta Tarihi

Samsun posta hizmetlerine iIikin ilk bilgiyi AsafTanrikuV
vermektedir. Tanrikut'un verdigi bilgiye gOre, 1871 yilinda pasta ye teigraf hizmetleri birIetiriIirken faaliyette clan postateigraf ubeIeri unIardir: Samsun, Bafra, çaramba, Alaçam,
Unye.

Fransiz postanesinden
yotIanmi bir kartpostal, 1909.

Asaf Tannkut, Turkiye Posta
y e Telgraf y e Telefon TarThi
y e Teki!at y e Mevzuat,, Efem
Matbaasi, 1984, S. 8o8.

Yabanci Postahaneler ye Deniz Postalari
Posta ye haberlqme hizmetleri bugunku duzeyine varmadan Once çeitli aamalargeçirmitir. çeitIi devietler, diger
devletlerde kendi elçilik hizmetleri geregi birtur posta hizmeti
oIuflurmulardir. Bu hizmetlerinden zaman zaman kendi ticari
kurulularini da yararIandirmilardir. Bu sistem daha sonra çeitli uluslararasi anIamaIarla yayginlaarak ge$iir. Birçok devlet, Osmanli Devieti içinde bu alandaki faaliyetlerini yuruterek
kendi posta hizmetlerini oluflurmuIardir. Ozeuikle iSoo'lü yillarin balarindan itibaren yayginIaan yabanci posta hizmeti filatelistlerce 'Ecnebi Postalari' olarak adlandirilir. Ecnebi posta

Mekteplilerin Idman Bayrami y e Samsun Pasta Tarihi

idareleri geneilikie liman kentlerinde y e bazi buyük kentierde
faahyette buiunmu y e ubeIer açmilardir.
Posta tekilatinin y e hizmetierinin kuruIu y e yayilii adim
adim gehmiflir. Kuruiu yili olarak kabul edilen 1840 tarihine
dek var olan menzil tekiiati yalnizca devietin haberIeme hizmetinde kulianiliyordu. Posta tekilati baiangiçta bu tekilatin var olan guzergâhlarini kulianir.
1850'li yillarda buharli geminin deniz ulaiminda kuilanilmaya baiamasi ticaret y e haberlemeye Onemli katkilar sagiamitir. Bir yandan mallar birçok noktaya daha kolay uIatirihrken, Ote yandan bunun sonucu olarak haberleme geregi de
artarak gelimiflir.
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cagda postanin kuruiu donemi lie çakian bu ticari ye
teknoiojik gelime, deniz postalari denilen duzenii ticari gemi
seferieri lie posta hizmetierinin verilmesine olanak sagIamitir. Bir anlamda yabanci postalarin geIiip saydarinin artmasini deniz yoluyla yapilan posta taimaciiigi He ihkiiendirebiliriz.

Osmanli Döneminde Yabanci Posta Hizmetleri
Ulkede yabanci postalarin her bin farkli tarihierde faaiiyete geçer y e farkii noktaiarda bulunup hizmet venir. Osmanli Devieti'nde Aimanya, Avusturya, Fransa, Rusya, Vunanistan,
Misir, Romanya, Poionya, ingiltere, italyan postahaneleri faahyette bulunmulardir.
Osmanli toprakiarinda Avusturya'nin 37, Fransa'nin 24,
Rusya'nin 20, Almanya'nin 8, itaiya'nin 9, ingilizienin 5 olmak
üzere 103 yabanci postahane vardi.2
Üç ulkeye alt postahane Samsun'da faaliyette buiunmutur; Avusturya, Fransa y e Rusya postahaneleri.
Fransiz Postahanesi Samsun'da 1857 He 1914 yiiiart arasinda faahyet gOstermitir. Fransiz Postahariesi'nde 2 ayri iptal
muhru kulianilmitir. Bu iptal damgaiarinin numaralani 4013 ye
5096'dir.3

Rus ye Avusturya postahane
damgalari.

Seyfettin Rait Sonkor,
"ark Postalan", PuThan
1975 KataIou, Fen FakOltesi
Basimevi, Istanbul 1975, S.
928-982. (Bu makale Pu!
Meheri Dergisi 1931 yltI 4, 5,
6. sayilanndan alinmrfl;r).
Asaf Tanrikut, TQrkiye Posta
we Telgraf we T&efon Tarihi we
Tek!Iat we Mewzuati, s. 8o8.

Mektcplilerin Idman Hayrami VE Samsun Pasta Tarihi

Fransiz postahaneleri, limanlarda 'Messageries Maritime'
adli bir Fr'ansiz gemicilik irketinin acentalarinda faaliyet göstermekteydi.
Messageries Maritime acentalarinda bir komisyon kurulmu ye posta ilemleri buradan yUrutUlmuflur.4
Messageries Maritime tüm dunyada faaliyet gosteren bir
Fransiz denizcilik irketidir. irket sefer yaptigi limanlarin ye
gemilerinin resimlerinden kartlar hazirlatarak bunlarin haberlemede kullanilmasini sagIamitir.
Avusturya Postahanesi ise iIemlerini gene bir gemicilik
irketi olan Lloyd marifetlyle yQrQtmekteydi. Posta ilemlerinde daha çok tercih edilen bir kumpanya oImutur.5
"Bunlar arasinda Fransizlarin, Messageries Maritimes,
Avusturyalilarin Lloyd, Ruslarirj Odessa Kumpanyalari ilk akia
gelen irketlerdir. Bu irketIer, bagli bulundukiari ülkenin Osmanli toprakiarindaki postahanelerinin pasta çuvallarini taidikiari gibi ayrtca kendileri de ozel pasta hizmeti vermeyl de ihma! etmemilerdir. Ozellikie Lloyd irketinin kendi ozel pastaIan, bu postalar için kullandigi Ozel basiImi Lloyd pullari ye bu
pullarin yapitirildigi mektuplarda kullanilmak üzere hazirlanmi damgalari vardi."6
Rus postalari 187'den itibaren Rus buharli gemi ye ticaret irketi 'Odessa' araciligi He tainmifl;r. Bu irkete alt vapurar, Karadenizde Batum'dan Rize, Trabzon, Samsun, Giresun Iimanlarina ugrayarak istanbul'a gelmekte, oradan Lazkiye, Kudus ye Trablusam'a kadar seferine devam etmekteydi.

6

Tanju Demir, 2006, "Osmanli
Imparatoriuunda Deniz
Posta TacniaciIigi y e Vapur
Kumpanyalari", OTAM, S. 17.
Demir,a.g.e.
Dernir, a. g. e.
Sonkor, a. g. y.

Yabanci postahanelerin gonderileri uzerinde, balangiçta bagli oldukiari Ulkelerin pullari kullanilmitir. Daha sonra bu
ulkeler ya kendi surajli ya da üzerine 'levant' ibaresi basilmi
pullari kullanilardir. Bu pullara uygulanan surarjlarda, 'para
'ye' kuru 'sOzcukleri kariligi olarak 'para' ye 'piastre' kelimeleri Latin harfieni He basilmitir.
Pul kullanimi Fransiz postahanelerinde 1567 yilinda balamiflir. Avusturya postanelerinde 1885 ytlindan, Rus postahaneleninde ise 1863 yilindan itibaren g6rulmuflun.7

Mekteplilerin Idman Bayrami vs Samsun Pasta Tarihi
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Bu pullara Fransiz pullarinda yaziImi olan "Levant" ibaresi dolayrsiyla Turk puiculari tarafindan "Levant Pullari" denilmiflir. Sonkor ise, bunlari "Sark Pullan" olarak adlandirir.8

nDn

4Ie

Samsun Fransiz
Postahancsi'nden gonderi1mi
Levant pullu bir kart.

Yabanci postahaneler, Osmanli Posta Idaresi tarafindan
istenmemekie birlikte varliklarini 1914 yilina dek surdurmUlerdir: Bazilari daha once kapanmi olsa da yabanci postahanelenfl kesin olarak kapanmast, 1914 yilinda çikarilan Imtiyaz-i Ecnebiyyenin Lagvi Kanunu'yla gerçekIemiflir.

Osmanli Dänemi

Turk posta tarihinin ilk malzemeleni 1840 yilunda baIayan
muhur uygulaniasidir. Pul kullanumi ise 1863 yilinda baIamiti r.
Filatelistler 1840 ile 1863 yillani arasinu "MUhür DOnemi"
1863 sonrasini "Damga DOnemi" olarak adlandirirlar.

8 Sonkor, a. g. y.

Mekteplilerin Idmun Bayrami

YB Samsun Posta Tarihi

Muhur uyguiamasi, posta ücretinin alcndiinun iareti olarak düunüimUflür. Pui kullaniminin baiamasi He genei uyguiama olarak muhur kuflanimi sona erer. Ancak bunun çeith istisnalari goruiebiimektedir. istisnalara çouniukla pul iptaii gerekmeyen, teigraf hizmetieri ye makbuziarda rastlanmaktadir.
Muhurler farkh tip ye biçimlerde oimuiardur. Muhurlerin
uzerinde, yazi olarak posta merkezi adi, "An canib-i postal" yaZISI He tarih ye bazi susieme ekilleri bulunmaktadir.
Muhur ye damga donemine ilikin oiarak yapiian çalimalara geiince, Orhan Brandt ye Sadik Ceyian tarafindan hazurlanan Turk Postalar, Ilk Filatelik Damga ye MuhOrleri 1863-1920

tA41
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adii eser 1963 yilinda yayimlanmiflir. 9 Bu eserde damga ye muhürier ayrintiii bir siniflama He verilmiflir.
1975 Turk Puflari Katalotu'° da muhur ye damga donemine

iilkin oiarak Brandt ye Ceyian'in siniflamasini esas ahr; ancak
muhur kismi daha ayrint;lidir. Puihan, muhurieri dart ana grupta topiar: Puidan anceki muhUrler (Bu grupta 16 ayri tip vermiflir.), ayii 1278 (1862) tarihii muhurier, ayii degiik tarihii muhurler ye degiik tarih ye ibareli muhUrler.
Diger bir eser, Osmanli-Türk Mühür ye Damgalarc 1840-1929
adit çalimadir." Bayindir, mUhur ye damgaiari uyguianma tarihieri sirasina bagii kalarak vermitir. Bu eserde Samsun'da
kuiianiian sansür damga Ornekieri de yer aimaktadir.

Pulhan Matbaasr, Istanbul,
1963.
10
AU Nusret Puihan, PuThan
TUrk Pu! tori Kot&ou XIS,
1975.
M. Hilmi, Osmanh-Turk Posta
MQhUr y e Oamgoton, 5 cDt,
Unal Matbaasi, 1st. 1992.
M. Ziya Agaogullari / M.
BUlent Pabuçcuoglu,
9

Resimli Osmonh-TOrk PosW
Damgalors, C 9, Isfila

Vayinlan, Acar Basumevi,
Istanbul 2009, S. 271.

MühUr ye damgaiar konusunda en kapsayici eser ise 10 cut
oiarak yayimianan, M. Ziya AaoguDari ye M. Buient Pabuçcuogiu tarafindan hazirlanan Resimli Osmanli-Türk Damgalar:
1840-1929 adh çaiimadir2' Bu çaiumada kullarum tarihi esas
alinarak yeni bir siniflama yapiimitir.
Samsun'a iiikin degerlendirme yaparken, bu dart eseri
kaynak gostererek iierieyecegiz. (Aagida kisaitmaiar kuilanilacaktir. Kisaltma oiarak BC, Orhan Brandt ye Sadik Ceylan'in
kitabi; Pulhan, 1975 PuThan Katalogu; Bayindir, Hilmi Bayindir'in
kitabi; AP ise, Agaouiiari ye Pabuçcuogiu'nun kitabi iqin kuilanilacaktir.)

MBktepIiIBrin Idman Rayrami ye Samson Pasta Tarihi
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Samsun'a iIikin ilk miThur, Pulhan'da Tip i.c olarak verilmi olan 1843 tarihli "An canib-i postal Samsun" yazih muhürdur. Bayindir'da i numara ye AP'de Samsun 1 olarak APi tipi
olarak yer alir.
Dier bir muhür ise, Puihan'da "degiik tarih ye ibareIi muhUrler" arasinda veriImi ye hiçbir siniflamaya sokuIamami olan Samsun postahane mUhrUdUr. Tarih olarak 1290 tarihi
(1874) yili beIirtiimi, ekli verilmemiflir.
AP'de Samsun 2 sirada "TeIgrafhane-i Samsun" mührU
1864 yilina tarihienerek yer alir.
BC'de VezirkoprU Tip XXVI D olarak verilir. Bayindir'da ayni

tip muhUr "Teigraf ye postane-i Vezirkaprüsu" 1887 tarihi ye 1
sira numarasi lie yer alir.
BC'de 1863 ydindan sonrasi "Damga Danemi"olarak adlandirilmiflir. Osmanh'da ilk posta pulu 1863 yilinda çikarilir.

MekteplilerinIdman Bayrami ye Samsun Pasta Tarihi

Bu nedenle 1863'den sonra pul iptali iqin vurulan muhurler

7 ,'rT. \

' damga' olarak adlandirilir. Bu donem damgalari posta Ucreti-

flY

nin aiindigini belirtir. Damgalar icin yaptikian siniflama da yine
i'den baIayarak numaraIandiriImiiardir.

41 "Müstatil (dortgen) damgalar" (BC lip Iii) arasinda Samsun'un bilindigi beIirtiImi ye örnegi veriIthitir. Üç çerçeveli
Samsun Si yazih damga Bayindir'da numara 2, AP'de ise Samsun 3 sira ye AP4 tipi olarak verilmiflir. Damganin kuilanildigi
yillari ise 1865-1882 arasi olarak beIirtmiIerdir.
Mustatil damgalarin (BC Tip IX) Alaçam'da (listede 5. Sirada), 1871-1892, Bafra'da (listede 18. sirada) 1870-1875,
çaramba'da (listede 40. sirada) 1871-1892 yillari arasinda kullanildigi beIirtiImitir.
Zitry.o.yt Mustatil damgalar (BC Tip X) arasinda Samsun He ilikiIi
olarak; onceki tiple ayni biçimde íiç çerçeveh olup numara buiunmaz. Samsun'da (listede 47. sirada) kuJIanildii yillar 18681875'tir.

25-1-
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Unye'de (listede 53 . sirada) kuilanildigi yivar 1868-1871'dir

MustatiI damgalar (BC lip Xi) arasinda Samsun'un bilindigi behrtiimi ye Ornegi veriImitir. Bu damgada 4 kenar çerçevesi bulunur. AP'de Samsun 6 ye Bayindir'da 3 numara olarak
verilmektedir. 1880 He 1886 ydiari arasinda kuilanilmiflir.

"Tali ye yardimci damgalar" olarak siniflanan (BC Tip XXV
A) 1890 ile 1910 arasinda kuIIaniImi farkii biçimieri olan damgalardir. Bu damgaiarda postahane adi, lurkçe ye Fransizca
olarak bulunur. Samsun'a iIikin olarak; Bafra'ya (listede 2. Sirada) 1901 yiiindan itibaren rastianmitir. Bayindir'da Bafra 3
numara olarak yer alir.
a
2642l*YYt-fl

Samsun'a (listede 29. sirada) 1901 yihndan itibaren rastlanmitir. AP'de Samsun 8. sira, Bayindir'da ise 4 numara olarak yer alir.
Unye'ye (listede 37. Sirada) 1901 yiiindan itibaren rastianmiflir. Ornegi verilmemiflir.

Mnkteplilerin Idnian Bayrami ye Samsun Pasta Tarihi

BC'de tip XXVIII olarak "Tarihi MudevverTurkçe Fransizca
Damgalar" y e tip XXVII A "Tarihli Mudevver Fransizca Damgalar" gruplari AP'de 'Yildizli Damgalar' adiyla ele alinir.
Yildizli damgalar Ic ice iki çemberden oIuur. ilk tipinde
Turkçe y e Fransizca olarak posta merkezi adz y e damga gobeginde tarih iki dude yer alir.
BC bu damgalarin liman kentlerinde van y e transit geçen gOnderilerde kullanildigi, kullanimina 1876 yilinda baIadig', XX. yuzyil baindan itibaren bu damgalarin pul iptalinde
de kullanildigi belirtilmiflir.
AP'de Samsun 5 y e Samsun 7 numarali damgalar He
Bayindir'da Samsun 5, 6 y e 7 sirali damgalar, yildiz damgadir.
"çift Daire y e çift Tarihli Damgalar" (Pulhan, Tip XXIX)
1910 yilindan sonra kullanilmasina baIaniImitir. Bu damgalarin bir kismi yalniz eski harfierle, diger bir kismi ise eski harfie
Turkçe y e Fransizca olarak çift dillidir. Bu tür damgalarin ortasinda bir tarih eridi, eritte ise eski rakamlar y e Latin rakamlar bulunur. Numarali olan y e olmayanlar ya da yalnizca Türkçe
olan gibi farkh çeitleri vardir.
Bu dönem damgalari için ayrintili bir tasnif AP'de siniflama
aagidaki biçimdedir:
AP o8 Tipi; Yuvarlak çift Lisanli Damgalar. (Numarali ya
da numarasiz).
APo9Tipi;YuvarlakTaramali Damgalar(çiftlisanli,numarali
ya da numarasiz)
AP 10 Tipi; Sekizgen Damgalar. (çift lisanli, numarali ya da
numarasiz)
AP 11; Yuvarlak Tek Lisanli Damgalar. (Taramali ya da taramasiz, numarali ya da numarasiz)
Samsun için veriImi damga ornekleri ise aagida listelenmiflir.
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Mekteplilerin Idman Bayrami ye Samsun Pasta Tarihi

SAMSUN1
"XIX. yuzyilin ilk yarisinda Samsun sQrekli Canik Hazinedarogullarinin yOnetirni altinda kaldi. Bu sirada Karadeniz'in buharIi gemilere açilmasi ye yuksek vasifli tUtün ekiminin Bafra çevresinden baIayarak Samsun yöresine yayilmasi, Samsun icin yeni
bir geIimeye sebep oldu. ehrin TUrk nUfusu arttigi gibi, Trabzon ye Ege kiyilarindan, Ic Anadolu'dan, TUrkçe konuan Rumlar
ye Ermeniler lie Avrupah tadrler Samsun'a yerIemeye baiadilar. Limana çok sayida gemi ugrayarak Samsun'dan, bafla tUtUn,
hububat ye den olmak Uzere çeitIi hammadde ihracina baIandi. Samsun ayni zamanda Diyarbekir, Harput ye Sivas Vilayetlerinin yotcu iskelesi rolUnQ oynuyor, hatta jstanbui'a giden Bagdat
yolculani da Samsun'a geliyordu. Daha sonra 1864 yilinda ehre
çerkes muhacinler getirtilerek iskan edildiler. Bunu 1878 yilinda
Varna'dan gelen çerkes-Tatar muhacirier izledi.
1849 yilinda Sancak merkezi olarak yonetilen Samsun kasabasina bir HUkUmet Konagi ina edildi/1876 yihnda onarilmiflir).
1863 yilinda Samsun'a tam yetkiyie Bursali All Riza Bey mufetti olarak gonderildi. Samsun limaninin kefi yapildi, bir hQkumet konagi ye bin kila yapimi için irade-i seniyye çikarild; (1863).
Daha sofia yollarin onarimi (1864) da gerçekleflirildi. Agustos
1869'da çikan yangin ehrin tUmUnU kUl haline getirdlyse de,
zengin bir ticaret ehri olan Samsun çabuk kalkindi. Belediye tarafindan Fransa'dan getirilen bir mirnarin hazirladigi plana gore
ehirde birbirmne dik olarak kesen sokak ye caddeler bir kismi
kargir olmak Uzere evler ye umumi bmnalar yapildi; yanginin ortadan kaldirdig' camiler de yontma taflan yeniden ina edildi.
Samsun'da gelime, diger %ehirlerden ye Ic Anadoiu'dan gelen
gaçlenle balami, burada yaayan Hiristlyan dinine mensup Vatandalar da, kendilenine yeni mahalleler kurmulardir.
19 Mayis 1919 sabahi 'Bandirma' adini taiyan kUçUk, bir Vapur, Karadeniz'de yagmurlu ye firtinali bir havada dc gUn çalkaiandiktan sonra, Samsun limanina Mustafa Kemal Paa'yi çikartiyordu km bu, Birinci DUnya Savai'ndan parçalanmi bir halde cikan Osmanli imparatorlugu yerine, TUrkiye Cumhuriyeti'nmn kurulmasini saglayacak olan Milli MUcadele'ye balangiç sayilmaktaydi."
1985.

Pars Tulacr, Osmanli ehirleri, Milliyet Gazetesi yayinu, Istanbul
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AP 08 Dpi; Samsun 10 , 11 , 12, 1 3, 1 4, 1 5, 16 , 1 9,
28 sira numaralari,
"Samsun Teigraf

2" 27

20, 25, 26, 27,

sira numarasi,

"Samsun Hukumet Konagi" 1 sira numarasi,
"Samsun iskelesi" 1 sira numarasi,
"Samsun Subai" 1 sira numarasi lie veriimiflir.
AP 09 Tipi; Samsun 29 sura numarasi,
Samsun Teigraf, 24 sira numarasi iie veriimitir.
AP 10 Tipi; 'Samsun l'18 sira numarasi,
"Samsun 5" 21 sira numarasi He veriImitir.

MBkteplilerin idman Bayrami ye Samsun Pasta Tarihi

Yeni harfierin kullandmaya balamasi He damgalarin biçimi
ayni kaimakla birlikte yazilar yeni harfiere dOnumutur. 1940
yrlindan itibaren tek daireli damgaiar kuilanilmaya balanmitir. 1967 yiiindan itibaren de bugUnku damga tipi kullanilmaktadir.
Yukarida siraladigimiz damgalar diinda Samsun'da kulianiimi olan sansür damgalari ise Bayindir katalogunda dart tip
olarak veriimitir.
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Cumhuriyet Dönemi Pullaru
1938 yili: Samsun'Ia ilikili olarak ilk pul 'Cumhuriyetin 15.
Viii' serisinin 7,5 kuruluk parçasi olarak çikarilmi puidur. Bu
pulda Samsun-Sivas Demiryolu hattinda bir koprü resmi yeralmaktadir.
1960 yili: Memleket serisi, 1958-1960 yillari arasinda yedi
grup olarak tedavule çikm; olan ye 67 iIin yer aldii seridir. Bu
seri pullarda turn illerin merkezierinden goruntuler bulunmaktadir. Iki ayni deger ye boyuttaki (5 ye 20 kuru) puilarda Samsun II merkezinden bir gOrUntU yer almaktadir.
1967 yili: Tebrik karti puilari. Üç puidan oIuan seride, üç
ayri Ataturk heykeii yer almaktadir. Bu puliardan açik yeil
renkli olan Samsun Ataturk Heykelidir.

Mskteplilerin Idman Rayrami ye Samsun Paste Tarihi

1969 ylli: AtatUrk'Un Samsun'a çikiinin 50. YiIi Anma serisi.
Iki puldan oIuan bu seride 50 kuru degerli pulda AtatUrk'un
portresi, 60 kuru degerli pulunda ise Atatürk'un Samsun'a
geIiinde bindigi Bandirma Vapuru ye Ataturk portresi yer almaktadir. Bu serinin tedavUle çiki gunU olan 19May15 1969 tarihinde Samsun'da ilk gun Ozel damgasc kulIaniImitir.

POSTALARI

1976 yili: SAMSUN
• 76 "Posta PulIan 1. Ulusal Gençlik Sergisi" nede• niyle üç puldan oIuan bir
sen çikarilmitir. 50, 200
ye 400 kuru degenli bu
• pullarda çocuklar tarafindan yapiImi resimler yer
aImitir.
Anilan sergi dolayi• siyta 19.5.1976 tanil-iinde
ozel damga tatbik edilmi• - tir. Gene ayni sergi kapsaminda 23.5.1976 tarihinde "Samsun 76 - Genç• Ilk günU" ibareli azel gun
damgasi kuIlanilmitir.
2004 ytli: Ataturk EvIeri serisinin 700.000.- liratik
pulu uzerinde Havza Ataturk Evi'nin resmi yen almaktadir.
2007 yili: illerimiz serisi içinde Samsun da yer almaktadir.
Bu pulda Samsun Ataturk Heykeli ye kentten bir görüntü buIunmaktadir.

Samsun'cla Kullanilan Ozel ye Ilk Gun Damgalaru
Bu bolumde Agaogullari ye Pabuçcuoglu tarafindan hazirtanan Turk Pullari y e Antiyeleni Katatotu'3 ye Kaya Dorsan'4 tarafindan hazirtanan Turk Anma Damgalars 1923-2000 katologu

13 M. Ziya Aaogullan I M.

BOlent Pabuçcuoglu, Turk
Putlari we Antiyeteri Katalogu
1863-2007, Cut II. isfila yay.
Istanbul 2007.
Kaya Dorsan, liirkAnma
Damgatari 1923-2000 (f!kgOn
we Ozel Damgatar), Diplomat
yay., Odak Of set, Ankara
2007.
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esas aIinmitir. (Kisaitma olarak, Agaogullari ye Pabuçcuoglu
katalogu 'isfila' ye Kaya Dorsan katalogu 'Dorsan'oiarak kullanilmiflir.)
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• Samsun Fuari 30.6.1963. isfila no OD A-248 30.6.1963. Bu
damga Dorsan tarafindan kataioga alinmamitir.
SAM$txq 76
I
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• Samsun Karadeniz Fuari 30.6.1964. isfila no 00 A-265
OD 1.7.1963 ye Dorsan no 225.
• Atatürk'un Samsun'a çikii 19.5.1969 /1919-1969. isfila
19.5.1969 no 00 A-379 FDC ye Dorsan no 336.
• Samsun Fuari 1.7.1970. isfila no OD A-410 OD 1.7.1970. Bu
damga Dorsan tarafindan katoIoa aiinmamiflir.
• Samsun 76 1. Uiusai Gençlik Sergisi 19.5.1976 . isfila no
00 A-564 FDC 19.5.1976 ye Dorsan no 520.
Samsun 76 1. Ulusal Gençlik Sergisi - Gençlik CünU
23.5.1976. isfila no 00 A-565 OD 23.5.1976 ye Dorsan no 521.
Ataturk'un Samsun'a çikiinin So. Viii 19.5.1999/19191999. isfila no 00 A-1225 OD 19.5-1999 ye Dorsan no 1257.

Hekteplilerin Idman Bayrami ye Samsun Pasta Tarihi

8. Turk Deviet ye Toplulukiari Dostluk Kardelik ye Ibirligi Kurultay; 24.3.2000. Isfila no OD A-1242 OD 24.3.2000 ye
Dorsan 1283.
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• 5 . Yildiz Bayanlar Avrupa Hentbol ampiyonasi 24.8.
2001. Isfila no OD-B-115 Antiye ilkgun ozel damgas;.
• 5. Y;Idiz BayanlarAvrupa I-lentbol ampiyonasi 2.9.2001.
isfila no OD-B 116 Antiye iikgun ozel damgasi.

X
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• Ataturk'un Dogumunun 125.ylll Konulu Pul Sergisi 17¶9.5.2006. isfila no OD B- 168 OD.
• Atatürk'un Samsun'a çikiinin ye IJiusal Kongrelerin 90.
YiIi 19.5.2009. 90. Vii Samsun 1919-2009. ilkgun damgasi.

LNIRK

• 38. Balkan Ulkeieri Posta Dagiticilari Yurüyu Yarimasi
7.10.2009 . Ozel gun damgasi.
(1939 yilinda Samsun'da yerh maliar sergisi yapildigi ye bu
sergi süresince "Verli Mallar Sergisi" ibareli bir damga kullanilcligi bilinmektedir. Ayrintili bilgiye uiaiIamamitir.)
Bu kisimdaki damgalar isfila ye Dorsan kataloglarindaki
numaralari esas aiinarak veriimiflir. (FDC ilk gun ozel damgasi, OD ozei gun, B ise geçici posta merkezi damgasini behrtir).
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Sarnsun'Ia ilgili Antiyeler

Antiyeier; posta idaresi tarafindan çikariian ye postada
pui yapiflirtimadan kulianilan maizemeierdir. Uzerierinde pul
baskisi buiunur. Bu maizemeler gazete ye dergi bantiari, basili
zarfiar, hava mektuplari ye kartiardir.
• 1981 yiii antiyeierinden (29.10.1981) 7.5 lira degerinde
olan antiye üzerinde Samsun Ataturk Heykeli buiunmaktadir.
Bu kartin hem basiii puiu hem de resmi ayni heykeh göstermektedir. (isfiia no AN 244)
• Samsun'da yapiian 5. Yiidiz Bayaniar Avrupa I-lentboi
ampiyonasi. (24.8.2001) Bu kartta ye pui kisminda çok renkli
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Mskteplilerin Idman Bayrami ye Samsun Pasta Tarihi

SAMSUN FUARI'
"Samsun Fuan ilk kez 1963 yiiinda kuruldu. Samsun
sanayl alaninda geliirken ayni.zamanda tarim alaninda
da sahip oldugu guçiU yapiyla ekonomik àçidan hayli
hareketli bir kent olarak dikkati çekiyordu. Fuar Birlik
BakanIigi'ni yapan Ozdemir Eroi'un çabalariyla 19 Maps
Samsun Fuari 1975 yilindan itibaren uluslararasi olma
yoiundaadimlaratmaya baladi. GiderekgeIien Samsun
Fuari'ntn 1976 yilinda 14.kez açiIiini donemin Ticaret
Bakani Haul Baoi yapti. Fuara itirak eden 273 firmadan
240'l ozel sektor, 33'ü ise kamu sektoru kuruiuuydu.
1-31 Temmuz tarihieri arasinda yapdan fuarda dikkati
çeken pavyonlar arasinda Fiskobirlik, Surtel Kablo
Sanayi, Ulker, ipragaz, Borusan, Otomarsan, çanakkale
Seramik, Ariii, Oerlikon, Paabahçe, çaykur, Yaar Biçak
y e Madeni Ewa, Ar Yddiz, Tekel, Mustafa Gakçe, Enter
Makina Sanayi, Burla Biraderlerve Efes Pilsen Pavyonlari
bulunuyordu.
1976 ytlinda Samsun Sanayi y e Ticaret Odasi Bakani
Feridun Arikan unlari sOyiüyordu: 'Samsun uIaim
kaynakiari He Onemli bir kenttir. En olü mevsirnde dahi
bu kentte her gUn binin uzerinde yolcu konakiar, bu
nedenle malini tanitmak, sergilemek y e satmak isteyen
herkes aliciyi izieyiciyi kolaytikia Samsun'da bulabilir.
Fuara köklu sanayl ( y e) 'temel sanayicileri' çekmek
bize duen adevleridir. Bu konuda hepimize Odev
dumektedir.. Odamizdan bu hususta yardim ibirligi
istendiginde bu gOrevi memnuniyetle yapacagiz'.
19 Mayis Samsun Fuari yaz dOnemi içerisinde halkin ye
turistlerin en anemli elence yerierinden biridir. Samsun
hmaninin kenarinda kurulan Fuarda Ataturk MUzesi ye
Sergievi He 1.300 kiilik bir Açikhava Tiyatrosu vardir."
GOkhan Akçura, Turkiye Sergicilik ye Fuarculik Tormi, Tüyap ye
Tarih Vakfi ortak yaylnl, Istanbul, 2009.
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olarak hentbol oyuncusu çizimi yer aimaktadir. Kartin ç'ki günunde yukarda belirtttigimiz gibi ilkgun damgasi kulIanilmutir.
(isfila no AN 358)
Seyyar Postalar

Seyyar posta, tren, vapur ya da gezici araçlarla verilen p05ta hizmetidir. Ozeilikie uIaim ye haberIeme olanakiarinun kusith oldugu donemlerde, tarifeli tren ye gemilerde posta idaresi tarafindan gOrevlendiriimi görevliler tarafindan ganderiler
kabul edilmiflir. Boylece hat boyunca haberIeme olanagi saglanmiflir. Seyyar postalarda kullanilantarifeler normal posta
He ayni olmakla birlikte pul iptali iqin kullandan damgalar, posta ubelerinde kullanilan damgalardan farkh olmulardir.
Seyyar posta uygulamasi Osmanli Donemi'ne kadar uzanmaktadir. Bu danemde iki dUll olarak yapilan damgalarin Fransizca gezici, seyyar anlamina gelen 'Ambulant' sozunden esinlenerek 'Ambulant Damgalar' olarak da adlandir,lmitir.
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Tait araçlarinda kullanilmi bu damgalar Cumhuriyet
Dänemi'nde 'Seyyar Damgalar' olarak adlandirdmaktadir. Sekilled, istisnalari olmakia birlikte üçgendir. Osmanli DOnemi'nin
yuvarlak biçimh seyyar damgalari Cumhuriyet Donemi'nde de
kullanilmaya devam edilmitir.

r

Harf Devrimi (1928) sonrasi da bazi eski yazi damgaiar goruImutur. Uçgen biçimli seyyar damgaiarda 'ambulant' sOzcugU bir sure daha kullanilir. Daha sonra 'seyyar' kelimesi He
detirilir. Uçgen damga biçimi terk edilip normal posta ubelerinde kuilandan yuvarlak biçimli damgalarin kuilanilmaya balamasi He de 'Gezici' kehmesi kullanilmaya baIanmitir. 1970'ii yillardan sonra bir sure minibus tipi araçlar He gezici posta merkezleri de oiufluruimu ye bu tür damgalar kullanilmitir.
Uçgen biçimli seyyar damgalarda hat numarasi, damga
numarasi, hat bai ye sonu kentlerin yer adlari ye seyyar (donemine gOre ambulant) kelimeleri yer ahr.

210
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"Turk Tren Damgalaru" adii makalesinde C. Hess, 15 trenierde kuilaniian seyyar damgalari 13 ayri grupta ele aImitir.

50

Samsun lie ilgili olanlar; tip 2 oiarak adlandinlmi damgalarda, gUzergâh, hat numarasi, damga numarasi ye ambulant kelimesi yer alir. Damganinbiçimiiseuçiariyuvarlatiimiiç
ice iki ekenar uçgenden oIuur. Difla kalan çerçevenin 6 mm
veya 4 mm. oluu (tip 2b) ise alt kategoriyi oluturur.
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No Hat Tip Kullanildigiyiilar:
1/2 Ankara-Samsun zb 1935.
1 13 Ankara-Samsun 2b 1936.
1/5 Ankara-Samsun 2b 1937.
(KuUaniidigi yd yazann gordugu omekler olarak duunulmelidir.)
Ayni tip damganin Sivas-Samsun hattinda da kullanildiginin bilindigi, ancak henUz rastlanmadigi belirtiimektedir.
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Tip 3 olarak siniflanan damga, bir anceki tipe benzer, ancak bu tip damgada 'seyyar' sbzü yer alir.
Hat No Cuzergâh Tip Kuilaniidigi yillar:
ia/i Sivas-Samsun 31939-1960.
18/2 Sivas-Samsun 4ag 1961-1962.

i(4 cffl>ç

18/3 Ankara-Samsun 31940.
18/5 Ankara-Samsun 3 1944.
18/5 Ankara-Samsun 4bSIi 1955.
18/6 Ankara-Samsun 4ag 1953
—/i Samsun-Sivas 31957.
—/i Samsun-Sivas 4ag 1964-1965.
—/2 Sivas-Samsun 4ag 1961-1963.
—/4 Samsun-Sivas 4ag 1962.
—/— Samsun-Sivas 31965.

GUnther Hess, TUrkische
BohnnStenipel.
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Buniarirs diinda Samsun-çaramba hattinda seyyar posta uygulamasinin bilindigi, ancak bir ornegin gorulmedigi ifade ediimektedir.

Turkiye Pul ye Kartpostai MUbadele KulUbü
Vii 1925. Samsun uikenin kurtuluunun simge kenti birbaka like daha sahne olur. Atif Zuhtü Bey ye arkadaiari uikemizde kurulan ilk puiculuk dernei olarak bilinen "Türkiye Put ye
Kartpostai Mübadeie Kulübü"nü kurariar. Bakani Atif ZühtU
Bey'dir. Samsun'da 1925 yilinda kuruimu olan bu kuiup bir de
dergi çikarmitir.

Dergi TUrkiye Put ye Kartposta! MObadele Mecmuas,'dir. Bu
dergi Turkçe (eski yazi) ye Fransizca olarak iki dude yazilaria
çikmitir. Derginin kurucusu ye idare Reisi Atif Zuhtu Bey Idare muduru ise Emin Refik Bey'dir. Dergi Samsun da $ems Matbaasinda basilmiflir.
15 Fviier
Derginin ilk sayisinrn
Fransizca baligi
'Turqu ic-Echange'
(TUrkiye Mubadele)
Turn dogu'nun ilk ye
tek mubadele dergisi,
15 Subat, 15 May's,
15 Agustos, 15
Kasim'da çikar.
Bakan AtII Zuhtti
P.K. 26 Samsun.

Hasan Duman, OsmanhTUrk SUreli Yaysnlari ye
Gazeteleri 1828-1928,

Enforrnasyon ye
DOkUmantosyon Hiznietleri
Vakfu yay., Ankara, 2000.
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Turkiye Put ye Kartposta! Mübadete Mecmuasj'nin bugune dek saptanabiien dort sayisi vardir.' 6 Derginin uzerinde üç
ayda bir yayinianacagi ye yainizca kuiup uyeierinin edinebiiecei belirtiimektedir. ilk sap 15 ubat 1341 (1925) tarihini tainiaktadir.
Derginin sayfalarinda yer alan bir baIikta Samsun'da kuruimu olan Turkiye Put ye Kartpostai MUbadele Kulubü'nün
Turkiye ye Dogu'nun ilk ye tek put dernegi oldugu ifade edilmektedir.

Makteplilarin Idmari Bayrami ye Samsun Pasta Tarihi

isterseniz biraz da dergiyi karitiraIim. Dergide sunu yazisi, Pullari Yikama Sanati, Guzel Bir Kartpostal Koleksiyonu
TekiI Etme Sanati, Posta Pulunun Muarefe (Tanitma) Hizmeti, Koleksiyonunuzda Bulunmasi Lazim Gelen Putlar, Anadolu
Pullari, üç aylik pul tarihçesi ye muduriyetin tebligleri bahkii yazilar ye haberler bulunmaktadir. Fransizca ye Turkçe olarak, koleksiyonunuzda bulunmasi gereken pullar baligi altincia "Anadolu Pullari"na Fransizca olarak, "Timbre Kemaliste"
(Kemalist P.ullar) denilmektedir.
Dergide yine iki dude veriImi "iftihar Levhasi' baIikIi kisim da, kulüp üyelerinden yeni bye bulma konusunda çaba
gostereceklerin adlarinin yer alacagi ifadesi vardir. Bu husus,
kulüp yonetmeliginin ilgili maddelerine atif yapilarak belirtitmektedir.
Azamizia Hasbihal, Azamizin Dedikieri, BuyükAilemiz baIikli bolumer, bir anket ye ihtar cetveli kismi vardir. Son iki bauk dergide Fransizca olarak da yer alir.
Anket kisminda zaman zaman üyelere çeitIi sorularin sorulacagi ye en iyi cevabi verenlerin cevaplarinin ye fotograflarinin dergide yayimlanacagi, isimsiz ye bye numarasiz mektuplarin dikkate alinmayacagi, sürenin üç ay oldugu bildirilmektedir.
Anketin konusu ise, "Neden kartpostallari seviyorsunuz
ye neden koleksiyonunu yapiyorsunuz?"dur
ihtar kisminda ise, dernek yOnetiminin tUrn iyi niyetine
ragmen bazi kOtU niyetli kiiIerin de bulunabileceginden bahisle, mektuplara cevap vermeyenlerin yOnetime bildirilmesi istenmektedir.
Daha sonra "Aza Listesi" veriIrnitir. lJye listesinin Turkiye
kisminda Istanbul, Isparta, Eskiehir, Izmir, Ankara, Odemi,
Unye, Bafra, Bergama, Boyabat, Sake ye Samsun'dan Uyelerin
adlari bulunmaktadir.
Fransizca olarak Turkiye ye di Ulkelerden bye listesi yerilir. Bakin hangi ulkelerden uyeler var: Afrika'dan Cezayir,
Misir, Fas, Tunus; Amerika'dan Arjantin, Kanada, Kuba, ABD;

Mekteplilerin IdmBn Bayrami ye Samsun Pasta Tarihi
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Derginin Anadolu
Hukumeti pullari ile
ilgili sayfasi

Asya'dan cm, Fransiz Hindi, Iran, Suriye; Avrupa'dan ingiltere,
Almanya, Avusturya, Bulgaristan, Belçika, Danimarka, Ispanya, Fransa Yunanistan, Hollanda, Italya, Polonya, Portekiz, Macaristan Romanya, Sirbistan, Luksemburg, çekoslovakya, Vugoslavya.
Dergide ayrtca Fransizca Hr giri yazisi, Nasreddin Hoca
üzerine Hr yazi lie "Hàremin Gizieri" bahkh diger bir yazi da
yer aimaktadir.
Birkaç kartostal resmi lie Rowland Hiill'in resimierine de
yer veriiir.
Küçük ilanlarda yer aiir dergide. Tarife: "KUçuk iianatimiz,
beher kelimesi bir kuruflur".
Dergi, çuktigi donem itibariyie ulkemizin di iiikiIerinin çok
kisitii bir donemine rastlar. Ancak derginin ye kulUbun yarat-
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Mekteplilerin Idman Bayrami ye Samson Pasta Tarihi
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SAMSOUN
(TUROUtE DASI

Derginin matbu zarfi.

maya çalifligi ortam da, Samsun'un dUnya lie iIikiii olama gelenek ye kulturunu yansittigi duunüImeIidir.
Vazimizda her kadar Samsun'ia ilikiIi olarak filatelik malzemenin ortaya konulmasi esas aIinmi olsa da, filatelide her
an yeni maizemelerle kariiaabiiiriz. Garuidugu gibi, Samsun
ulke filatelisinde onemli bir yer tutmaktadir. Bu Onem ayni zamanda Samsun'un gelime tarihini de bir OiçUde yansitmaktadir.
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1894 yilinin Ekim ayinda Samsun'dan Avusturya'ya yolIanmi,
Samsun yildizli, damgali, 1892 yili emisyonu 20 pan
degerinde posth karti.

Mekteplilcrin Idman Bayrami ye Samson Pasta Tarihi
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12.9.1904'de Samsun'dan Lyon (Fransa)'a gonderiImi,
1901 ytli hand posth 20 para degerinde puluyla "iki dil"den
damgali kart.

1914 yili I. Londra Senisi'nden iki adet 10 para degerinde pulla
1.4.1914'de Samsun'dan gonderiImi kartpostal.

Hekteplilcrin idman Bayrarni ye Samsun Pasta Tarihi
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Samsun'dan
3.2.1913'de,
1909 y;Ii Posta
Serisi'nden
10 para
degerinde
pulla yoIIanmi
kartpostal.
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Postada
kuIIaniImi,
Bafra
(Samsun)'da
tUtün
nakilyatini
gästeren
kartpostal.
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Mekteplilerin Idmun Bayranii ye Samsun Pasta Tarihi
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Samsun'dan Konya'ya
1909 yili Posta
Serisi'nden 1 kuru
degerinde pulla
yollanmi, 13.9.1911
tarihll, Samsoun-i
damgali zarf.

Samsun'dan Fransa'ya yolIanmi, 1909 yili Sultan Read
Posta Serisi'nden 10 para degerindeki pulla, 21.1.1912 tarihli
ye Samsoun-2 damgali, Rum Ortodoks Kilisesi'ni gOsteren
kartpostal.
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Teigraf makbuzu. "Samsun Merkez Teigraf", negatif damgali.

17.4.1913'de Samsun'dan istanbul'a ganderilmi, derbent goruntulU
kartpostal. Uzerine Samsoun-i damgasi vuruImu, 1913 yili
emisyonundan 10 para deerindeki pulla.
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23.12.1913'de istanbul'a gänderiImi, Samsoun Hukoumete Konak
(Samsun Hukümet Konagi), iki dilden damgali, 1913 yilina ait 20
para degerinde posta karti. Bu posta damgasi, daküman uzerinde
kuIIaniImi olarak son derece nadirdir.

9.4.1915'de Samsun'dan Bursa'ya gonderilmi, ehrin iskele ye
gumruk yapisini gOsteren kartpostal.

Mekteplilerin Idman Rayrami VE Samsun Paste Tarihi
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Pave do I:i Quarantaint

9.5.1914'de Samsun'dan
ErenkOy'e gOnderiImi
kartpostal. 1914 yili 5
para degerinde pulla
ye Samsoun-5 sekizgen
damgali.

Mektaplilerin Idman Bayrami ye Samson Pasta Tarihi
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Uzerinde
1914 xlIi I.
Londra Posta
Serisi'nden 4
para x 10 = 40
para deerinde
pulla Georges
S. Mavrides

antetii zarf.
25.5.19161da
Samsun'dan
Almanya'ya
yollanmiflir.

T'44j }:Ch1

L
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Valide Sultan Camii (Samsun) kartpostali. Postada kuIlaniImi.
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Hercule AndovofloglouSdmsoun anted zarf.
1914 ylli 20 para ye
1916 yili Be YildzIi
Evlâd-i uheda Vergis
Serisi'nden sürarjIi
10 para deerindeki
pulla 23.11.1916'de
Samsun'dan istanbul'a
ganderiJmi. Samsun
askeri sansUr damgati.
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Mekteplilerin Idman Rayrami ye Samsun Posta Tarihi

Kartpostalda Samsun'dan genel gbrünUm. Postada kuIIaniImi.

Samsun'dan 9.4.1915'de 1914 yili I. Londra Posta Serisi'nden 5 para degerinde
pulla yoIIanm; kartpostal.
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Samsun'dan 1.4.1915'de 1914 yili I. Londra Posta Serisi'nderi 5 para degerinde pulla
yoIIanmi kartpostal.
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Samsun batone damgali teigraf rnakbuzu.
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Mekteplilerin Idman Bayrami
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Samsun Pasta Tarihi
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1914 yili I. Londra Posta Serisi'nden 20 para degerinde -iki adetye 1916 yiIi Atti yildizli Evlâd-i Süheda Vergisi Serisi'nden surarjh
10 para degerinde pullarla 31.7.1916'da Samsun'dan Ankara'ya
gOnderiIm antetli zarf. Uzerinde askeri sansür damgasi.

Mekteplilerin Idman Bayrami ye Samsun Pasta Tarihi

'<ks o\S',/
--.
Pius D E1 1MENDOGJJOU, SA
I t/'4%t1fr

4-

BEGO

JA,

in
Ok.

fJ:.4hfr1s ¶,. -;;J
EM
YZd

27.9.1916'da Samsun'dan Zurich (isviçre)'e yoIIanmi, 1914 I.
Londra Posta Serisi'nden 20 para degerinde ye 1 kuru x Harp
emisyonu pullu, Samsoun-i sekizgen damgali taahhutlu zarf.

Mekteplilerin Idman Dayrami ye Samsun Pasta Tarihi
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Samsun sansürünce "mahrecine lade" damgali istanbul'dan
Samsun yoluyla Urgub'e yollanmi, 9.11.1920, istanbul "lade
vari" damgali antetli zarf.
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22.12.1921'de Samsun'dan Kangal'a yoIlanmi, 4 kilo 600
gram airliginda, 2000 kuru degerine paket havalesi
kaidi. Toplamda 113 kuru ücret alinmi. 1336 (1920) yiltnda,
Mahâkim-i ye Devâir-i Adliyye harç pulu uzerinde el baskisi
sUrarjla posth pulu. Pulun tiraji 2500'dür.
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17.1.1922'de Samsun'dan Elazig'a yoIIanmi 3 adet 5 kiloluk koli havalesi. 1920 yili
Mahâkim-i Seriye 100 kuruIuk harç pulu Uzerine, Osmanli Postalari 1336 (1920) el
basmasi 3 adet have Osmanli puluyla toplam 3,69 lira Ucret aIinmitur. Kahvemsi sari
100 kuruIuk pulun (iSF1LA Katalogu, No. 969) tiraji 3500 adettir; Samsoun-4 posta
damgasi ile iptal ediImi, aynca yeniden kullanilmasini onlemek icin posta idaresi
tarafiridan jiletle kesilmiflir.

Mekteptilerin Idman Bayrami y e Samson Pasta Tarihi
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1921'de Samsun'dan istanbul'a yollanmi, Kâtib-i Ad pulu
üzerine Osmanli Postalari 1337 (1921) surarjla 5 kuru
degerinde pufla, Samsoun-i numarali, asked sansür damgati
antetli zarf. Bu pulun tiraji diger 2 pufla (iSFILA Katalogu, No.
A. 1023-1024) birlikte 10.863 adettir. Mektup Uzerinde çok
nadirdir.
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Uzerinde 1921 ph Kâtib-i Ad] 5 kuru degerinde pul bulunan,
Samsun'dan istanbul'a gonderiImi, Pir Zade Osman Zek
Tüccar ye Komisyoncu, Gumruk Caddesi, No 32-34 antetli zarf.
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Mekteplilerin Idman Bayrami ye Samsun Pasta Tarihi

1921 yili
Mahâkim-i eriye
kuru x 3 adet,
1917-18 Viyana
Baskisi Posta
Serisi 20 para x 2
adet, 1921 yilt II.
Londra Serisi 10
kuru x 2 adet,
ayni seriden 3
kuru degerinde
pullarla
9.1O.1921'de
Samsun'dan
Malatya'ya
gonderiImi
3900 kuruIuk
havalenin kagidi.
Para havalesinde
% 1 ücret
alindiindan
39 kuru Ucret
Odenmitir.
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1921 ph Mahâkim-i
eriye 5 kuru x 5
adet deerinde harç
pulu kullanilarak,
13.10.19211de
Samsun'dan Sivas'a
yoIIanmi 1250 gramlik
koli havale kagidi.

ZADE EMIN SAMSUON
a-

-_1.__ j

-4

a,

'--

LP I
as

15.11.1921'de Samsun'dan Istanbul'a yollanmi Mâhakim-i Seriye 5
kuru degerinde harç pulu Uzerinde Osmanli Postalari 1337 (1921)
sürarjli, Samsoun-3 ye 1 numarali asked sansür damgali, Hasbi
Zade Emin-Samsuon antetli zarf. Pulun tiraji, 40.799 adet olup,
mektup uzerinde nadirdir.

Pilekteplilerin Idman Bayrami

VE

Samsun Paste Tarihi
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Samsun'dan Istanbul'a 2.3.1922'de gonderiImi antetli zarf. Hicaz
Demiryollari 5 kuru degerinde, Osmanli Postalar; 1337 (1921)
sUrarjh pulu kullanilmiflir. Uzerinde, Samsoun-3 posta ye 2
numarahi askerl sansür damgahan vardir.

Mekteplilerin Idman Dayrami ye Samson Pasta Tarihi
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26.7.1921'de Osmanli Postalan ye Anadolu (BMM Hukumeti)
pullariyla Kayseri'ye yollanmi, Samsoun-4 damgalu, 3600 gram
agirluginda kotinin havale kagidi.
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surarjIi 1 y e 2
kuru deerinde
pullarla (1921),
Samsun askerl
sansür damgali,
antetli zarf.
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Mekteplilerin Idman Bayrami ye Samson Pasta Tarihi
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Ka y ak (Samsun) damgali, 13.2.1922'de istanbul'a yolIanmi zarf.
Hâzine-i Mâliye 5 kuruIuk pulu Uzerne Osmanli Postalari 1337
(1921) sürarji vardir.
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Avusturya Bürosu, 20 para degerinde pul kuIIanilm, Djlal Nemis
Zade kaeIf, Kara Samsun Feneri kartpostali.

Mekteplilerin idman Dayrami
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1921'de Samsun'dan istanbul'a yoIIanmi, Osmanli Kutüphanesi
antetli zarf. Hâzine-i Mâliye 5 kuruIuk pulu üzerine Osmanli
Postalan 1337 (1921) surariI vardir. 2 numarali askerl sansurden
geçirilmiflir.
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Nemif Zade Biraderler Samsun antetli mektup 5.10.1921'de
Samsun'dan istanbul'a gOnderiImitir.
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3o.6.1923'de Samsun'dan istanbul'a yoIIanmi
Hâzine-i Mâliye 5 kuru degerinde pulu üzerine
Osmanli Postalari 1337 (1921) surarjI;, Samsoun-i damgali,
Uzun Alive Cu! All Zadeler antetli zarf.
&

Bochnak Zade Ahmed
Ressai Samsoun
antetli zarf. Uzerinde
192111. Londra Posta
Serisi'nden 3 kr. ye
1922 Cenova Posta
Serisi'nden 2 kr.
degerlerinde pullarla
Istanbul'a yollanmiflur.
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ROCHNAK ZADE
AHMED RES$Aj
SAMSOeX
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18.4.1921 1de Samsun'dan istanbul'a yoIlanmi, 1914 Harici Posta
i kr. x 4 adet, 5 kr. deeninde pullarla Samsoun-5 sekizgen
damgali lade-i taahhutlü mektup.

Mekteplilerin Idman Dayrami ye Samsun Pasts Tarihi

Etablissements Orosdi - Back
IcWA Aan.
CAPITAL 10,000.000 It ?nnc*
nSiatnvz: 7.000.000 ds tWs
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SAMSOUN

Etablissefflents Orosdi-Back

12.10.1921'de Samsun'dan istanbul'a yoIIanmi, Etablissements
Orosdi-Back antetli zarf. 1921 Hâzine-i Maliye 5 kuru degerinde
pulu üzerine, Samsoun damgali.
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SAMSUN VILAYETI
Necati Kazanci Koleksiyonu'ndan

MBkteplilerin Idman Bayrami ye Samsun Pasta Tarihi

Souvenir de Samsozin
Transport des tabacs de Baifra.
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Samsun'da üç yabanci deviet postasi faaliyet göstermitir.
Avusturya, Fransa ye Rusya. Fransiz postanesinden
gonderiImi bir kartpostal ye arka yüzü.
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Mekteplilerin Idman Onyrami ve Samsun Pasta Tarihi

Carte postale -UNION POSTALE
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Cole n5ser.,C ft ladresse

Nor Für die Adresse
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Samsun'dan istanbul'a yoHanmi kartpostalin arka yüzUnde Samsun ye
çamlica van damgast, On yUzde ise Constantinople damgasi ile.

MektBplilerin Idman Bayrami ye Samsun Pasta Tarihi

Carte roekle.
I

non posltle universelle -

Re..,ant für die Kuirnpondtuz
I 'a Corrependurice

Weltpostverdn.

Unione postale

i

kdmedesEaipñAetV

Adrese d. De1tInee'
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Fransiz Postahanesi'nden yoItanmi
iki parçali Samsun kartpostali, Hamidiye Hastanesi
ye Mert Irmagi kenarindaki Maranyan deirmeni.
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Rus Postahanesi'nden gonderiImi kartpostal.
Arka yuzunde Rus Postahanesi damgasi ye Galata vari damgasi.
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Souvenir do Samsoun
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ColloctionnMr. N. D. Nic&i4.s.

Avusturya Postahanesi'nden yollanmi kartpostal,
arka yUzuyle
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Samsun-Sivas demiryolu gUzergâhinda YeiIirmak Vadisi fotografi ye Cumhuriyet'in
15. YitdonumU serisinin (1938) Samsun-Sivas demiryolu hattu pulu.
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SAMS

27. 5.51- 9

AVUKAT MUF*HH*M AKOSA
no.14 . A

1960 ph memleket serisi Samsun pullari.

1967 yili tebrik karti pulu.
Bu pulda Samsun'daki AtatUrk heykeline yer verilmitir. Heykel önUnde
1930'Iu yillarda yapilan bir tOren sirasinda çekilmi fotograf.
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SAMSUN 76
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1976 Samsun 76 Posta Pullari 1. IJiusal Gençlik Sergisi pullari ye afii.
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Birinol gun
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SAMSUN
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SAMSUN &
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I ci Muni Gancuik Put Sargusi
19-6.1918 Samson

1. Ulusal Gençlik Pul Sergisi ilk gUn damgasi.

F. D. CBirinci gun

Samson 16 Gençuik GUnS Hat,rsi
23-5-1976 Samson

Kamer

Samsun 76 Gençlik Günü ozel damgasi.

MektepIiIrin Idman Bayrami ye Samsun Pasta Tarihi

ILK GUN ZARPI
FIRST DAY Covaft

C

1969

10 MAYIS TO59

ATATOIUCDN SAMSUNA CIKISININ W. YILI
50 lb Annivenaty of ATATCJRKs landing is Samsun
IS-S-lOSS SAMSUN

1969 yili Ataturk'Un Samsun'a çikiinin 50. Viii serisi.
ilk gun zarfi uzerinde.
Birinci gUn
F. D. C.
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PTA

24

1881 - 1981
ATATORKOn Dole mcccl. 100. Vii,
Acme 4ettreti
IC - S. 1911 SAMSUN

Ataturk'Un Dogumunun 100. YiIi Anma Hatirasi ilk gun damgasi.

Mektepli!erin Idman Bayrami ye Samsun Pasta Tarihi

T. D. C.

Birinci gib.

19

)(gcad.,ilz Tuaei JlaIIeasl
1. 7. 1964 —

Kamer

Samsun 19 Mayis Karadeniz Fuari Ozel gun damgasi.
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........................................

c[3&i

*#4..
1M0MA . TOMUM ;ttMcst
Slot No..1.1.11 (1liYlG}MM. lilt

Samsun Fuari j5osta ubesi damgasi.
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OSTA, hG

I
14

ATATURICUN SAMSUNA IKIININ 80. VIII
80m ANNIVERSARY OF ATATURK'S LANDING IN SAMSUN
19 MAY15 1999 - SAMSUN

AtatUrk'un Samsun'a çikiinin 80. Yili OzeI damgasi.
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8. TURK DEVLET E TOPLULUKLARI OOSTLIJK,
KARDESIJK yE ISBIRLICi ICURULTAYI
8-TURKISH s'F,vIEs AND COMMUNITIES FRuThThsi1ii'.
3ROTFIER1I000 AND COOPERV1]DN WNVENTJIjN
24MARl' 2000 •' MARGIE 24, 2000, SMSI IN

"
IN

'OUO

8. Turk Deviet ye Toplutukiari Dostluk, Kardelik ye ibirIigi Kurultayi.
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PT I [DC

-v

ATIkTURK EVLERI
THE HOUSES ATATURK

3

0811.2004 ANKARA

2004 ytli

"Atatürk Evieri" serisi Havza Ataturk evi.

PU /FDc
ATATURKUN
SAMSLJN'A çIx]$ININ yE
ULUSAL KONCRELERIN

90. YILI

/

/

\S AMSUN ,1
19-05.2009 - SAMSUN

Ataturk'un Samsun'a çikiinn ye Ulusal Kongrelerin
90. Yiti serisi ye ilk gun zarfi.

Mekteplilerin Idman Rayrami VE Samsun Pasta Tarihi

F.D.C.
ILK CON ZARFI
Wfl A*fltA VAlEt?'

=
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AtatOriCon Doumunun
125. Viii Konutu Pul Sergisi
Samsun. Ii— 19Mayis 2006

Ataturk'un Dogumunun 125. Viii Konulu Pul Sergisi.

;Lcu

POSTA DACIT)Ci1A p3 vU*ayos YAW$4.w
at FAZT WAUWIO COIfl€lIflON OF POSTSO OPINE ALW COSJHIThC*

M ULKAN UininI

07.10.2009 SAM$UN

38. Balkan Uikeieri Posta DaiticiIari YurUyu Varimasi Ozei gun damgasi
ye PIT tarafindan yapilmi kiisei put.
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POSTA KARTI
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5M& PS.. SW-I 911 5545 ll ISO (flI pd I%I
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1981 yili, antiye.
qbam//saar

P087.4 MV7/ POBTAIRJ)
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a.oty to
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YILDIZ SAYANL#t

AVRUPA H(NTBOL
$AMPIYO NASI
I

Samsun'da yapilan 5. Yildiz Bayanlar Avrupa Hentbol ampiyonasi
icin çikartilan antiye, 2001.

Makteplilerin Idman Bdyrami ye Samsun Pasta Tarihi

1925 yilinda
ulkemizde ilk
pulcutuk clernegi
olarak bilinen
"Türkiye Pul
ye Kartpostal
Mubadele KulUbu"
Samsun'da
Atifzuhtü Bey
ye arkadalari
tarafindan
kurulmuflur. Dernek
4 sayl çtktigi bilinen
Turkiye PuI ye
Kartpostai Mubadele

Mecmuas:'ni
yayimIamitir.
Mecmuanin 1.
sayisinin (i ubat
1925) kapagi ye
ornek sayfalar.
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sfi, J14
TIMBFES - PZMAUISTflEs
Nous soninie, beurcux
d'offrir ala Vile tie trns Iocteurs,

.4 th _e
.L)

3JJ9 JLViV,

duits, In page Ci-ConIre (pietques photos des (iinbres
l(Oinaliste los 'his cii vogue:
1-2-3- Tim In-r,s-tax avee
siirct),1zgc:

J4j jL.)
'fly
çL
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4-Timbres fiscaux pour
theAtre avec In même surcharge.

.cI3y
—r—AV

56h4èmhresjJucbemjfl de
fey 4u iledjaz suu'c+inrgês.
74-9-10 Timbres- Poste
)'Empire Ottoman surct3argIs.
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MektBpIi!arin Idman Bayrami ye Samsun Pasta Tarihi

OWN
PHOTOS ART[SIIQI;ItS 1YAPlUS
2k) d lIfe ic nics Frs. It).
Numéro specimen de In Revue iIIui.sti'écs do jilt
5 ft's.
line in aq ned a. 3(1
I' Al .E14 ME
VENUS-CLUB
( Itahe. )
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I tii jib: t'ins a\'( it , des
b on nez rein lions flvCc
Cs collect iou lie u rs all
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I bail de
CO rresp(.iid

ants et de
collect onneti i's

Xvanj lu gosl aviju f SI A) V.)
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bres en l'inièi'ietir et
leirti nge r len II lej. tic
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UIInstré.
laVoI'flhIe organe
danjionce!
(2' , ti'ibu lion
ni'sderi.k'!
Ii'usps'rtus 'jt'iti

BRITiSH

CORRESPONDENCE CLUB.
F0

I .nri4est and best I rjlisli
Cliii) IU the world, For the
exchange of stain ps. pas(cnrds,period eals, coruespondenec, etc.
3,000 MEMBERS
S4'/ir/i" t:4 (ii 71(4 l't IItji IS
for Ira v i / Is?tI/ p. 'S ("ants
(111d, for i/siC 11/)1/ sI'j( /11' DInjitsti'iI.".
The uct:.
published i/Is it a/rn,, is
tee!; teDs ? 'Ii's Iqfl( to In' lie
f/nux! tutu Inst -pri vs le I
iiltsI,'atv'r/ laI'tgsI zisre Of
any i'lab in i/it wo rld.
20 live,
4/6 per ye'a'. 20 Fr.
A SpIv'sudid code, hi
(1 /.i st'j,e a 'jts. i's; alt/es a/I
315' jjili i ' i l o ('0 Ire'S/rn iii I
sat is/eu/n rii;.
Ee'erq esI/celo, .4sQuid
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itt:. C.
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Cc soul les adherents dun club gui conirihuent Ic plus i
SR

supénorité. En cites, cest par icur propngande qn'its pro-

curent des nnsnbres an Club et c'est par Ic grand nornbre de
membres inscnts quaugrncnle Ia valeur de cc Club. Ceci profile avant tout aux adherents eux-memes.
Les nurwCros de ceux gui auront rendu service a la Presidence ci a leurs cainarades en nous procurant des adherents

nouveaux, paraltra dnns In lisle dhonneur.
Pour plus .Mmptes rcnseiguemcnts se referer ant articles
$8, 34, 35 ci 35 du Reglerne.nt,
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Katki ye !jarJ:mfar:nIan dilagi,

M. Ziya Agaogu liar:
Me/hint A(äin
Dr. Nigazi Altunga
HaRt Ataseven (Di4 Ate(gesi)
GUiAyyar
Etem Cqkun
KacIrlyc Karakaj
S. Ru/h Karakaj
ugur Kavas
Ma/hr Ozeiturkay
AR met Yuksei'e
te;ekkUr et{eriz.
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