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Özet: Mizahın toplumsal yaşamda başkaldırıcı ve sarsıcı bir etkisi vardır. Milli Mücadele döne-
minde toplumsal şartların olumsuzluğuna boyun eğmeyen aksine meydan okuyan karikatür ya-
yınların varlığı söz konusudur. Dönemin karikatür yayınları, Milli Mücadele sürecinin galibiyet
ile sonuçlanacağına dair inancın toplumsal bilince aşılanması bakımından önemli bir role sahip-
tir. Karikatürlerde düşman unsur, komik duruma düşürülerek aciz bir portre olarak sunulmak-
ta, düzensizlik içindeki mevcut toplumsal sahnenin akışı ironi ile bozulmaya çalışılmakta ve böy-
lelikle mizah düşmana karşı bir savunma aracı olarak kullanılmaktadır. Toplumsal dayanışma
ve bütünleşmede ‘’lider’’ karakterin varlığı en önemli faktörlerden biridir. Milli Mücadeleyi des-
tekleyen mizah dergileri sık sık Mustafa Kemal çizimlerine yer vermiştir. Aynı tarihi geçmişe ve
ortak kültüre sahip fakat birbirini tanımayan insanlar, mizah dergilerinin toplumsal belleğe ka-
zandırdığı ‘’ortak bilinç ve inanç’’ aracılığı ile Mustafa Kemal’e olan inançlarını hiçbir zaman yi-
tirmeden cephe gerisinde desteklerini sürdürmüşlerdir.

Anahtar Kelimeler: Mustafa Kemal, Milli Mücadele, Toplumsal Dayanışma, Toplumsal Bilinç,
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Mustafa Kemal As A Means Of Social Consciousness in National Struggle Era Caricatures

Abstract: Humour has a rebellious and joggling effect on society living. In the time of National Strugg-
le, there used to be caricature publishings not obeying but challenging the negative social conditions. The
caricature publishings of that era had an important role on indoctrinating the belief of possbile future vic-
tory of the National Struggle into social consciousness.  In such caricatures, the enemy were ridiculed and
presented as an humble portrait, the existing chaotic flow of the social scene were tried to be interrupted
by irony and humour was used as a defense mechanism against the enemy. In social cooperation and in-
tegration, the existence of the ‘leader’ character is one of the most important factors. The comic papers sup-
porting National Struggle frequently featured Mustafa Kemal drawings. People not knowing each other
but having the same history and shared culture, preserved their support from behind the front-lines, ne-
ver loosing faith in Mustafa Kemal, via the ‘shared consciousness and belief’’ brought into social memory
by the comic papers. 

Keywords: Mustafa Kemal, National Struggle, Social Cooperation, Social Consciousness, Humour, Ca-
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Bu ça lış ma da çer çe ve mi zi Mil li Mü ca de le dö ne mi ile sı nır la ya rak, Mus ta -
fa Ke mal ka ri ka tür le ri ni top lum bi lin ci ne ara cı lık et me si açı sın dan ele

ala ca ğız. Mil lî Mü ca de le Dö ne mi’nde İti lâf Dev let le ri’nin Ana do lu’yu iş gal
et me le ri, Os man lı’da ki azın lık la rın iş gal ci le re des tek ol ma sı, hal kın psi ko lo -
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ji si ni, top lum sal ya pı sı nı ve de mog ra fik ya pı sı nı boz muş tur. Bu gi bi ola ğa -
nüs tü du rum lar da top lum sal da ya nış ma ve bü tün leş me ko nu su da ha da
önem ka zan mak ta dır.1 Bu bağ lam da ga ze te ler, afiş ler, pos ter ler ve mi zah
der gi le ri top lu mun üye le ri ara sın da or tak bir duy gu nun ge liş me si ne kat kı da
bu lun ma da ve özel lik le ola ğa nüs tü du rum lar da, düş ma na karşı top lum sal
da ya nış ma ve bü tün leş me nin ya ra tıl ma sın da önem li bir rol oy na mak ta dır.
Top lum sal da ya nış ma ve bü tün leş me ye et ken bir baş ka fak tör ise li der dir.
Mil li Mü ca de le nin tar tış ma sız ön cü li de ri Mus ta fa Ke mal’dir. Bu ne den le dö -
ne min ba sı nı ve mi za hın da önem li bir ye re sa hip tir. 

Mil li Mü ca de le ba sı nı Türk ba sın ta ri hi nin önem li aşa ma la rın dan bi ri dir.
Kur tu luş Sa vaşı’nda mi za hın ye ri ni kav ra ya bil mek ve or tak nok ta lar ya ka la -
ya bil mek açı sın dan Os man lı’nın son yıl la rın da ki ge le nek sel mi zah tan söz et -
mek te fay da var dır. Mil li Mü ca de le dö ne mi ya zı lı mi za hı ile Os man lı’nın ge -
le nek sel söz lü mi za hı bel li or tak nok ta la ra sa hip tir. Top lum sal çeşit li lik ne de -
ni ile Os man lı’da ‘’gül me’’, fark lı kuşak lar, top lum sal ka te go ri ler, et nik ve di -
ni grup lar ara sın da bir ile tişim ara cı ol muş tur. Ka ra göz, hal kın di le ge tir me -
ye ce sa ret ede me di ği ah la ki, si ya si ve top lum sal kay gı la rı ifa de eden bir tem -
sil ni te li ğin de dir.2 Med da hın an la tı sı nın en il gi çe ken ve gül dü ren ka rak ter le -
rin den bi ri “Frenk” ya ni Av ru pa lı el çi dir. XIX. yüz yıl Os man lı la rı için, ba tı lı
ül ke le rin res mi tem sil ci le riy le alay et mek, güç den ge si ni ter si ne çe vir mek an -
la mı na gel mek tey di. “Av ru pa’nın has ta ada mı” ola rak ni te len di ri len im pa ra -
tor lu ğun, mi zah ta al dı ğı bir rö vanş söz ko nu suy du. Hat ta bu ka rak ter için söz
ko nu su olan ko lek tif gül me, Av ru pa’nın et ki si nin im pa ra tor luk ta ‘’top lum sal
bö lün me’’ olay la rı na yol aç tı ğı bir dö ne me gös te ri len bir ‘’halk di re nişi’’ bi çi -
mi ola rak da ta nım la na bi lir di.3 Mil li Mü ca de le yıl la rın da da mi zah, düş ma na
karşı bir ‘’halk di re nişi’’ ni te li ğin dey di. Çün kü sa vaş, sa de ce cep he de ger çek -
leşen bir ha di se de ğil di. Sa vaşın ta raf la rı bir yan dan da cep he ge ri sin de mo -
ral ola rak bir bir le ri ni çö kert me uğ raşı ver mek tey di. Os man lı ge le nek sel mi za -
hın da da ol du ğu gi bi düş ma nın ko mik du rum la ra düşü rül me si, bir ta raf için
mo ral bo zu cu olur ken di ğer ta raf için tam ter si bir fonk si yon ic ra et miş ti. Mi -
zah, bu nok ta da bir pro pa gan da ara cı özel li ği ne bü rün müş tü.
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Os man lı’da, Ba tı cı lı ğın ye ni bir si ya se ti gün de me ge tir me siy le ar tık gül -
me, bir med da hın et ra fın da ya da Ka ra göz per de si nin önün de top lan mış
se yir ci le rin kü çük hal ka sıy la sı nır lı bir ile tişim ala nı nı aş mış tır. Çok da ha
ge niş öl çek te ki oku yu cu lar ara sın da gö rün mez, do la yı sıy la de ne tim dışı
bir ile tişim kur muş tur. Mi zah ba sı nıy la bir lik te ye ni bir gül me tü rüy le
karşı laşıl mış tır. Bu ar tık med dah la rın ya da Ka ra göz’ün ko mik hi kâ ye le ri -
nin yol aç tı ğı halk gül me si de ğil dir. Gül me ye yol açan şey, Os man lı’da ki
ge le nek sel ile mo dern olan ara sın da ki iro ni dir. 1873-1877’ye ka dar ya yın la -
nan Os man lı mi zah ga ze te le rin de ki ka ri ka tür ler de, im pa ra tor luk ta, özel -
lik le de İs tan bul’da gö rül me ye baş la nan mo dern leş me nin tüm işa ret le ri ni
gör mek müm kün dür: Bu har lı ge mi ler, de mir yol la rı, tram vay lar, fo toğ raf
ma ki ne le ri, ti yat ro lar, ti ca ret bor sa la rı, ba len li el bi se ler; ga ze te nin her sa yı -
sın da bü tün ye ni bu luş lar ve Av ru pa mo da sı çarşaf çarşaf ser gi len mek te -
dir. Bu un sur la rın ken di başı na hiç bir ko mik li ği yok tur. Gül me ye yol açan
ön ce lik le Os man lı da ki ge le nek ler ile ye ni lik ara sın da ki ça tış ma dır. 1874’te
Ha yal’de çı kan mi za hi bir re sim bu nun ti pik ör ne ği dir. Bu re sim de fo toğ raf -
çı da ki pe çe li bir ka dın gö rül mek te dir. Ka dın fo toğ raf çı ya şöy le der: ‘’Aman
us ta, iyi çık sın!’’ Mi zah çı lar, de mir yol la rı na ya da va pur la ra karşı de ğil dir -
ler, on la rın im pa ra tor luk ta ki iş le yiş bi çi miy le eğ len mek te dir ler. Bu eleş ti -
rel, hat ta öz eleş ti rel bir gül me dir; bi linç li ola rak acı ya da alay cı dır; mo -
dern leş me nin ge tir di ği düş kı rık lık la rı karşı sın da gö zü açıl mış bir gül me -
ce dir.4 Os man lı’da ilk mi zah der gi si, Er me ni asıl lı bir Os man lı ay dı nı olan
Teo dor Ka sap’ın 1870’te çı kar dı ğı Di yo jen der gi si dir ve ar dın dan Ha yal,
Kah ka ha, Ge ve ze, La ti fe, Çay lak gi bi mi zah der gi le ri ya yım lan mış tır.5 Os man -
lı ka ri ka tür ale min de ki mi zah, oku ma sı yaz ma sı ol ma yan la rın bi le ko lay -
lık la an la ya bi le ce ği or tak sim ge ler, res mi giy si ler, taç lar, taht lar, Or ta oyu nu
ve Ka ra göz tem si lin den bir çok un sur kul lan mış tır. Fa kat ya zı lı mi zah, ye ni
te ma la rı da be ra be rin de ge tir miş tir. İş le nen ko nu la rın ço ğun lu ğu dö ne min
si ya si ve sos yal olay la rı nı oluş tur muş tur. Mi za hi bir üs lup la hü kü me tin
yan lış lık la rı, su iis ti mal le ri, dış ve iç si ya set te ki be ce rik siz lik le ri ele alın mış -
tır.6 Os man lı mi za hı (1870-1877), Av ru pa’nın si ya sal ve kül tü rel hâ ki mi ye -
ti ne karşı bir di re nişi tem sil et miş tir. Av ru pa top lum ve kül tü rü nün şüp he -
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li do ğa sı, onu Os man lı mi zah ba sı nın da, sul tan ve Mec lis’le bir lik te bi rin ci
he def ha li ne ge tir miş tir.7

Mil li Mü ca de le’nin Söz cü sü Ola rak Mi zah

Meş ru ti yet dö ne min de ge liş me gös te ren ga ze te ler ve mi zah der gi le ri,
Mil lî Mü ca de le Dö ne mi’nde sa vaşın söz cü lü ğü nü yap mış tır. Mil li Mü ca de -
le’yi des tek le yen ve ya zı lı ha ber leş me sis tem le ri nin bir par ça sı olan mi zah
der gi le ri, ay nı va tan top rak la rın da yaşa yan, ay nı ta ri hi geç mişe men sup ve
ay nı di li ko nuşan bi rey le rin, bir bir le ri ni gör me dik le ri hal de or tak so run lar
karşı sın da or tak bir bi linç ek se nin de mü ca de le ede bil me le ri ni sağ la mış lar -
dır.8 Hal kı ‘’or tak bir bi linç’’ et ra fın da top la ma ya ça ba gös ter miş ler dir. Mil li
Mü ca de le’nin ön de ri Mus ta fa Ke mal de sık sık ka ri ka tür ler de yer al mış tır.
Mus ta fa Ke mal’in mi zah der gi le rin de gö rü len ilk por tre çi zi mi 1918 yı lın da -
dır ve Yu nus Na di Aba lı oğ lu ta ra fın dan Ye ni gün’de ya yım lan mış tır. Çi zi min
Mil li Mü ca de le’nin baş lan gı cın dan yak laşık bir yıl ön ce ya yım lan ma sı dik -
kat çe ki ci dir. Bu çi zim de Mus ta fa Ke mal’in li der lik id dia sı ile il gi li bir be lir -
ti yok tur. Der gi nin 14 Ka sım 1918 ta rih li nüs ha sın da ise, hem Mus ta fa Ke -
mal’in İs tan bul’a ge lişi hem de iş gal kuv vet le ri do nan ma sı nın li man la ra de -
mir at ma sı ile il gi li ha ber bi rin ci say fa dan ver miş tir.

Ye ni gün - 14 Ka sım 1918                                        Ye ni gün - 1918
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Mus ta fa Ke mal’in 19 Ma yıs 1919’da Sam sun’a çı kışı Mil lî Mü ca de le’nin
baş lan gıç nok ta sı nı teş kil eder. Bu saf ha mil let-dev let da ya nış ma sın da ba sı -
nın Ana do lu’da zir ve ye çık tı ğı bir dö nem ol muş tur.9 İm kân la rın çok sı nır lı
ol du ğu bu dö nem de, en çok ih ti yaç du yu lan şey le rin başın da mo ral ve gü -
ven de yer al mak tay dı. İş ga lin en ağır, umut suz lu ğun en yük sek ol du ğu an -
lar da da hi “mo ral” ve “gü ven”ini kay bet me yen le rin başın da ise TBMM ve
ba sı nın önem li bir bö lü mü gel mek tey di.10 Türk Mil le ti, Yu nan lı la rın 15 Ma -
yıs 1919’da İz mir’e çık ma sıy la sa vaş tan sa vaşa sü rük len me ye baş la mış tı.
Ka ri ka tür de bu sa vaşın için de yer al mış tır. Ka ri ka tür cü ler sa vaş çı, mi zah
der gi le ri si lah, ka ri ka tür ler ise cep ha ne ol muş tur.11 İz mir’in iş ga li ne sert
tep ki gös te ren der gi ler, ka ri ka tür le riy le her ke si bu iş gal ha di se si karşı sın da
il gi li dev let le ri pro tes to et me ye ça ğır mış tır. Ka ra göz Der gi si’nde ki (1908-
1935) İz mir’in iş ga li ile il gi li ilk yo rum 21 Ma yıs 1919 ta rih li dir. ‘’Os man lı
İz mir’i yaşa ya cak!’’ baş lı ğın da ki ka ri ka tür de, İz mir’in Yu nan lı lar ta ra fın -
dan ol du bit ti ye ge ti ri le rek iş gal edil me si ka bul edil me mek te, es ki den ol du -
ğu gi bi ile le bet şeh rin Os man lı ka la ca ğı vur gu lan mış tır.12 Se dat Si ma vi’nin
sa hi bi ol du ğu Di ken Der gi si’nin 12 Ha zi ran 1919 ta rih li nüs ha sın da ki efe çi -
zi mi, İz mir’in iş ga li ne tep ki yi yan sı tır, an cak san sür ne de niy le bu ko nu ile
il gi li her han gi bir ya zı ya zı la ma mış tır.

*  Ka ra göz Der gi si’nin lo go su                  Di ken Der gi si - 12 Ha zi ran 1919
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“Ka ra göz - Ne re de sin be kaç sa at tir se ni bek li yo rum!
Ha ci vat - Na sıl kaç sa at, on da ki ka ev vel te le fon et tin. Der hal koş tum gel dim.
Ka ra göz - Na sıl ne var? İz mir’e Yu nan lı lar el uzat mış lar. 
Dün ya ye rin den oy na dı. Gör mü yor mu sun? Ben de ne bir 
Yer de otu ra bi li yo rum, du ra bi li yo rum.”                                  
Mil li Mü ca de le’nin te mel he def le ri ni içe ren ve Os man lı Me bu san Mec li si

ta ra fın dan 28 Ocak 1920 ta ri hin de ka bul edi len Mi sak-ı Mil li karşı sın da ol -
duk ça he ye can la nan Ka ra göz Der gi si, ül ke nin is tik la li ni ve bö lün mez bü tün -
lü ğü nü sağ la mak yo lun da her ke si va zi fe ye ça ğır mış tır.13 Ka ra göz de ül ke nin
düş man iş ga lin den kur tu la bil me si için hep bir lik te, ay nı amaç et ra fın da bir -
leşip ha re ke te geç mek ge rek ti ği ni vur gu la mış tır: 

“Ka ra göz - Bak me bus lar mem le ke tin, hu ku ku mu zun mü da faa sı için ah -
det ti ler, mi sak et ti ler, sen de bu va ta nın ev la dı de ğil mi sin?

Ha ci vat - Hem de ne öz, en ko yu ev la dı yım!
Ka ra göz - Öy ley se bu it ti ha da sen de da hil ol. Türk il le ri nin hak kı, ha ya -

tı, is tik la li için ah det ti ği ne ye min et!
Ha ci vat - Ben ezel den ca nı mı ma lı mı me na li mi bu mem le ke te vak fet -

mişim. Hiç şim di esir ger mi yim?
Ka ra göz - Öy ley se ben de sa na müj de le ye yim. Ya kın va kit te inşal lah ha -

yır lı bir ne ti ce si ni el de ede riz!”
[31 Ocak 1920]

Mi sak-ı Mil li’nin ka bu lün den son ra 16 Mart 1920 ta ri hin de İs tan bul, İn gi -
liz ler ta ra fın dan ikin ci kez ve da ha ge niş çap ta iş gal edil miş tir. İs tan bul’da ki
Mec lis-i Me bu sân ka pa tıl mış tır. Bu nun üze ri ne bir çok me bus, ida re ci ve as ker
An ka ra’ya ge le rek bu ra da ki ha re ke te ka tıl mış lar dır. An ka ra’da BMM’nin açıl -
ma sı ve dev le tin ile ri ge len le ri nin İs tan bul’dan An ka ra’ya gel me le ri İs tan -
bul’da ki Da mat Fe rit Hü kü me ti’ni ve İti laf Dev let le ri’ni ol duk ça ra hat sız et -
me ye baş la mış tır.14 Öte yan dan 23 Ni san 1920’de An ka ra’da açı lan TBMM ile
il gi li ha ber ve yo rum lar da Da mat Fe rit’in uy gu la dı ğı san sür yü zün den ya -
yım la na ma mış tır.15 Si ya si alan da ki İs tan bul-An ka ra ku tup laş ma sı nın et ki le ri
ga ze te le re ve ar dın dan mi zah der gi le ri ne de yan sı mış tır. Ve lid Ebüz zi ya’nın
Tas vir-i Ef kâr’ı (1913-1925) baş ta ol mak üze re Akşam (1918-ha len), Va kit (1917-
1959), İk dam (1894-1928)  gi bi gün lük ga ze te ler İn gi liz le rin ve Sa ray’ın yo ğun
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bas kı ve san sü rü ne rağ men el le rin den gel di ği öl çü de Mil lî Mü ca de le’ye des -
tek ver miş ler dir.16 Tev hid-i Ef kâr’da, İz mir’in iş ga li sı ra sın da 19 Ma yıs 1919’da
ya yım la nan “İz mir Bi zim dir” baş lık lı ma ka le, iş gal le re karşın Mil li Mü ca de le
ru hu nu yan sıt ma sı ve sa vun ma sı açı sın dan önem li dir. İk dam ga ze te si nin ise
Mus ta fa Ke mal’in Le Jo ur nal d’Ori ent’de “An ka ra’nın İma rı” baş lı ğıy la “An ka -
ra’yı Ana do lu’nun par lak bir dev let mer ke zi ha li ne ge tir mek is ti yo rum” şek -
lin de ki be ya na tı nın ya yım lan ma sı İk dam’ın Mil li Mü ca de le’ye ver di ği des te ğin
bir gös ter ge si dir.17 Bu na karşı lık Ali Ke mal’in baş ya za rı ol du ğu Pe yam-ı Sa bah
ga ze te si (1913-1922), Re fî Ce vat Ulu nay’ın Alem dar ga ze te si (1909-1922), Sa id
Mol la’nın İs tan bul ga ze te si (1919-1921) mü ta re ke yıl la rın da Mil lî Mü ca de le
aley hin de ya yım ya pan ve san sür uy gu lan ma yan ga ze te ler ara sın da dır. Bu ga -
ze te ler İs tan bul Hü kü me ti ve iş gal ci dev let ler ta ra fın dan des tek len miş ler dir.

21 Ma yıs 1919’da Alem dar Der gi si’nde ya yım la nan ‘’İn gi liz le ri İs ti yo -
ruz!’’ baş lık lı ma ka le de ‘’İn gi liz le ri is ti yo ruz, ken di ken di mi ze adam ola -
bil me mi zin ih ti ma li yok. Bu acı bir ha ki kat fa kat ma ale sef ger çek.’’ de ni -
yor du ve ‘’Türk le rin el le ri ni İn gil te re’ye doğ ru uzat ma la rı ge rek ti ği’’ ile ri
sü rü lü yor du. 16 Ni san 1920 Alem dar Der gi si’nde dik kat çe ken bir di ğer
ma ka le ise ‘’Ku va-yi Mil li ye’nin (!) Ma ri fet le ri’’ baş lı ğı nı taşı yor du. Di ğer
yan dan Ku va-yi Mil li ye ha re ke ti ni ve bu ha re ke tin ön de ge len li der kad -
ro su nu yok et mek ga ye siy le iş başı na ge len Da mat Fe rit Paşa ve hü kü me -
ti, İn gi liz ler ta ra fın dan da des tek len mek tey di. İs tan bul Hü kü me ti, Mil li
Mü ca de le’ye karşı mu ha lif olan der gi ler ara cı lı ğı ile ül ke nin karşı karşı ya
kal dı ğı bü tün olum suz luk lar dan Ku va-yi Mil li ye ha re ke ti ni so rum lu gös -
te ri yor du. Mus ta fa Ke mal ve ar ka daş la rı nın Pa dişah ve Ha li fe ye is yan et -
miş kişi ler ol du ğu ko nu sun da ka muo yu oluş tur ma ya ça lışı yor du.18 Böy le -
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16 Okay, Cü neyd, Dö ne min Mi zah Der gi le rin de Mil li Mü ca de le Ka ri ka tür le ri 1919-1922, T.C. Kül -
tür ve Tu rizm Ba kan lı ğı Ya yın la rı, 2004, An ka ra, s.9.

17 Işı koğ lu, Di dem - Şen, İb ra him, Mil li Mü ca de le Yıl la rın da Ana do lu ve İs tan bul Ga ze te le ri, İs -
tan bul Üni ver si te si, İle ti şim Fa kül te si, R.T. ve Si ne ma Bö lü mü, s.1.

18 Akan de re, Os man, 11 Ni san 1920(1336) Ta rih li Tak vim-İ Ve kâ yi’de Ku va-Yı Mil li ye Aley hin de
Ya yın la nan Ka rar lar, An ka ra Üni ver si te si Türk İn kı lap Ta ri hi Ens ti tü sü Ata türk Yo lu Der gi -
si, Ka sım 1999-2003, s. 450. Öte yan dan di ni pro pa gan da, Da mad Fe rid Pa şa Hü kü me ti’nce
ya yın la nan be yan na me ve fet va lar ile de des tek le ni yor du. Köy ve ka sa ba lar da hal kı, ca mi -
le re ve mey dan la ra top lu yor lar “as ker li ğin kalk tı ğı nı, as ker le rin baş la rı nı alıp mem le ke ti -
ne dön me le ri ya da Da mat Fe rid’e ka tıl ma la rı” söy le ni yor du. (Ay de mir, Şev ket Sü rey ya, Tek
Adam Mus ta fa Ke mal (1919-1922), C.II, Rem zi Ki ta pe vi, 1983, İs tan bul, s. 300.) Da mad Fe rid
Pa şa Hü kü me ti nin her ic ra atı na des tek ve ren ve mü ta re ke dö ne mi nin iş bir lik çi bir ce mi ye -
ti ola rak bi li nen Tea li-i İs lâm Ce mi ye ti ise “Ana do lu’nun Muh te rem ve Ma sum Aha li si”
baş lı ğıy la ya yın la dı ğı be yan na me si nin son kıs mın da “As ker ler! Bu ka dar uyu du ğu nuz ar -
tık ye ter, bu za lim le re alet ol du ğu nuz ar tık ki fa yet eder. Pa di şa hı mız Ha li fe miz Efen di miz



ce Türk hal kı nın Mil lî Mü ca de le ha re ke ti ne ve bu ha re ke tin Mus ta fa Ke -
mal baş kan lı ğın da ki li der kad ro su na duy du ğu gü ven ve bağ lı lık za yıf la -
tıl ma ya ça lışı lı yor du. Mil lî Mü ca de le ha re ke ti nin ‘’İs lâm’a karşı gel di ğin -
den’’ ha re ket edi le rek hal kın en has sas nok ta sı na hi tap edi li yor ve din, bir
pro pa gan da ara cı ola rak kul la nı lı yor du.

Alem dar - 21 Ma yıs 1919

Alem dar Der gi si’nde 29 Ni san 1920’de ya yım la nan ma ka le de ‘’Ana do -
lu’dan Ke ma list ler te miz le ne cek tir.’’ ya zı yor du. Mil li Mü ca de le’ye karşı mu -
ha lif di ğer bir ga ze te olan Pe yam-ı Sa bah’da 7 Ma yıs 1920’de ya yım la nan ve
Ali Ke mal ta ra fın dan ka le me alı nan ma ka le de ise Mil li Mü ca de le ha re ke ti
‘’Mus ta fa Ke mal’in Mas ka ra lık la rı’’ şek lin de yo rum lan mış tı.

=

Alem dar - 29 Ni san 1920
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Haz ret le ri nin mer ha met ve şev ket ku ca ğı si ze açıl mış tır. He pi niz ko şu nuz, ge li niz dün ya
ah ret ve sa ade ti ni ih raz edi niz: İş te si ze ih tar eğ li yo ruz, Al lah’ını, Pey gam be ri ni, Pa di şa hı -
nı se ven bu ta ra fa gel sin !”(ATA ŞE Ar şi vi, Kls. 525, Ds. 129, F.1-14.) de ni le rek as ker le rin zi -
hin le ri bu lan dı rıl ma ya ça lı şıl mış ve Ku va yi Mil li ye kuv vet le ri ne ka tıl mış as ker le rin fi rar
et me si amaç lan mış tı.



Pe yam-ı Sa bah - 7 Ma yıs 1920

Mil lî Mü ca de le ha re ke ti ve bu ha re ke tin ile ri ge len le ri aley hin de ya pı lan
bu olum suz pro pa gan da la rın ya nı sı ra Da mat Fe rit Paşa’nın sad ra zam lık dö -
ne mi nin en önem li olay la rın dan bi ri si Türk mil le ti ni ade ta im ha et me yi
amaç la yan Sevr Ant laş ma sı’nı 10 Ağus tos 1920 ta ri hin de hü kü met ta ra fın -
dan im za lan ma sı dır. İs tan bul’da ki iş gal şart la rı nın git tik çe ağır laş ma sı, Da -
mat Fe rit Paşa’nın iha net de re ce sin de ki uy gu la ma la rı ve son ola rak Sevr
Ant laş ma sı’nın im za lan ma sı, Türk mil le ti ni ol du ğu gi bi Ka ra göz der gi si ni de
Tür ki ye’nin ge le ce ği ile il gi li bü yük bir şaş kın lı ğa sü rük le miş tir. Fa kat Ka ra -
göz, şaş kın lı ğı nı ça buk at la ta rak da ha sa lim düşün me ye baş lar. Ta rih bo yun -
ca ni ce fe la ket ler karşı sın da bu mil let “‘el ele, baş başa ve re rek”’ zor luk la rın
üs te sin den gel me si ni bil miş tir. Do la yı sıy la hiç bir şe kil de kur tu luş ümi di ni
kay bet me mek la zım dır:19

“Ha ci vat - Ah Ka ra göz ah! Bu gün le ri gör mek ten öl mek da ha ha yır lı de ğil
mi? Kü re-i ar zın üç bü yük kıt’ası or ta sın da ye di yüz se ne hü küm sü ren bir
sal ta nat bu gün böy le bir avuç içi ka dar kü çü le cek miy di?

Ka ra göz - Tak dir, na si be karşı du rul maz Ha ci vat. Mev la bu mül kün, bu
üm me tin sa hi bi ne kuv vet ver sin, Bu dev ran çar kı fe lek gi bi dir. Dön dük çe
dev let ler, mil let ler fe le ğin, ka de rin, kıs me tin sem ti ne uğ rar; nö bet leşe tak la
atar lar. Onun için sen de mü te vek kil ol. El bet te bu dev ran böy le dur maz!

Ha ci vat - Ah na sıl sey re de yim, na sıl ken di mi ye me ye yim Ka ra göz!
Düşün dük çe göz le rim ka ra rı yor, işit tik çe bey nim su la nı yor. Ben ar tık bu ra -
lar da ya pa ma ya ca ğım. Alıp başı mı ka ça ca ğım Ka ra göz.

Ka ra göz - Yoo ok! İş te bu ol maz. Ço cuk mu sun sen? Ser se ri gi bi dağ baş -
la rın da kal mak tan sa iğ re ti miğ re ti, çü rük bir ev için de yaşa mak da ha ha yır -
lı dır. Ümit siz lik azim sa hi bi in san la ra ya kış maz. Sil o göz le ri nin yaşı nı da gel
be ni din le ba ka yım!” 
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19 Ço ruk, Ali, Şük rü, Mi zah Pen ce re sin den Mil li Mü ca de le - Ya İs tik lal Ya Ölüm-, Ki ta be vi, 2008,
İs tan bul, s.  28.



Sevr Ant laş ma sı’nın im za lan dı ğı gü nü “Ma tem Gü nü” ola rak ka bul eden
Der saa det Mi zah Der gi si, san sü re uğ ra ma dan Mil li Ha re ket’e ve Mus ta fa Ke -
mal’e duy du ğu gü ve ni oku yu cu la rı na ak tar ma yı başar mış tı. ‘’Mus ta fa Ke -
mal’’ ve ‘’Mil li Ha re ket’’ söz cük le ri ni kul lan ma nın bi le ya sak ol du ğu bir or -
tam da, Der saa det Der gi si’nde bir çift ökü zün çek ti ği ka ra sa ban la tar la yı sü ren
ba ba- oğul ve he men ar ka sın da ufuk ta doğ mak ta olan bir gü neş res me dil -
miş ti. Tar la yı sü ren çift çi Ana do lu’yu, ar ka dan do ğan gü neş ise Mus ta fa Ke -
mal’i ve Mil li Ha re ket’i sim ge li yor du. 

Der saa det - 10 Ağus tos 1920

Çi zim de, öküz le riy le tar la yı sü ren bir Ana do lu köy lü sü oğ lu na şöy le ses le nir: 
- Oğul! Bu gün ye ni bir dev re gi ri yo ruz. Ar tık geç miş gün le ri unut mak ve yü re -

ğin acı la rı nı dağ la mak için sa ba nı sür me ye baş la ve her ge ce nin bir sa ba hı ol du ğu -
nu unut ma.

Mil li Mü ca de le Mi za hı nın Baş Kah ra ma nı Ola rak 
Mus ta fa Ke mal ve An ka ra

Ba tı Ana do lu’nun bü yük bir bö lü mü nü iş gal eden Yu nan or du su, he nüz
ya pı lan ma aşa ma sın da olan dü zen li or du nun güç len me si ni en gel le mek ve
Sevr’i An ka ra Hü kü me ti’ne ka bul et tir mek için 6 Ocak 1921 ta ri hin de Es -
kişe hir-Af yon is ti ka me ti ne doğ ru ha re ke te geç miş ve 9 Ocak’ta İnö nü mev -
zi le rin de Türk Or du su ile karşı laş mış tır. Türk or du su nun ka rar lı di re nişi

İnci Yavuz

350

20 Ak ba ba, Bü lent – Bir bu lak, T. Seç kin, Mil li Mü ca de le ve Cum hu ri yet Dö ne mi Mi zah Ba sı nın da
Mus ta fa Ke mal Ata türk İma jı, Ga zi Üni ver si te si Eği tim Bi lim le ri Ens ti tü sü, s.11.



karşı sın da iler le me im ka nı bu la ma yan Yu nan lı lar ge ri çe kil miş ler dir. Ga li -
bi yet mi zah dün ya sın da da coş kuy la karşı lan mış tır. I. İnö nü za fe ri son ra -
sın da top la nan Lon dra Kon fe ran sı’nın ar dın dan Fran sa, İn gil te re ve İtal -
ya’nın ta raf sız lı ğı nı ilan et me siy le, bü yük za fe re ka dar hem Türk or du su -
nun hem de ga ze te ve der gi le rin he de fin de sa de ce Yu na nis tan ve Yu nan or -
du su yer al mış tır.  Sa de ce Yu nan or du su nun de ğil ay nı za man da Türk mil -
le ti nin ma kûs ta li hi nin de mağ lup edil di ği II. İnö nü Mu ha re be si’nin (30
Mart 1920) ar dın dan da Türk mil le ti nin Mus ta fa Ke mal’e olan gü ve ni iyi ce
art mış tır.20 Mil li mü ca de le dö ne min de ga ze te ler, ör ne ğin top lu kı lı nan bir
na ma zı ilk say fa nın or ta ye ri ne ko ya rak, hal kın bir lik ve bü tün lü ğü nü çağ -
rış tı ran her tür lü ha be ri ön plâ na çı kar mış tır. Olum suz ha ber le ri ise kı sa ca
ve yo rum suz ola rak ver miş ler dir. Ga ze te ler, Yu nan ve ba tı yı, kö tü emel le ri
peşin de koşan ül ke ler ola rak hal ka ta nıt mış, Yu nan lı lar ile il gi li bir ta ne
olum lu ha ber ya yım la ma mış tır. Hal kı uya nık ol ma la rı için sü rek li uyar mış -
lar dır. Böy le ce ga ze te ler ik ti dar ve oto ri te ola rak Mus ta fa Ke mal’e olan
bağ lı lık la rı nı is pat et me ye ça lış mış lar dır.21 Bu du rum mi zah der gi le ri için
de ge çer li ol muş tur. Mil li Mü ca de le dö ne min de ya yın ha ya tı na atı lan mi -
zah der gi le rin den Gü ler yüz Der gi si22, ka ri ka tür le rin de sa ray, İs tan bul Hü -
kü me ti ve iş gal ci güç le re karşı Mus ta fa Ke mal’i ve Ana do lu ha re ke ti ni so -
nu na ka dar sa vu na ca ğı nı ilân et miş tir.23 Gü ler yüz’ün ar dın dan Ye ni Eğ len -
ce ve Âyi ne der gi le ri nin de ya yım lan ma ya baş la ma sı ile mi zah ba sı nın da
Mil lî Mü ca de le’ye des tek art mış tır.24 Ka ri ka tür ler de, Mus ta fa Ke mal ve
Mil lî Mü ca de le re sim le ri İs tan bul ba sı nı nın da vaz ge çe me di ği mi zan paj
ma ter ya li ol muş tur. Ka ri ka tür ler de, Yu nan Or du su’nun ar tık ken di ül ke si -
ne gön de ril me si nin za ma nı nın gel di ği res me dil miş, kor kak lık, sa vaş be ce -
ri sin den yok sun luk mi zah ya zar la rı nın Yu nan or du su nu ta rif et mek, halk
na za rın da mo ti vas yon amaç lı olum suz Yu nan ima jı oluş tur mak için kul la -
nı lan baş lı ca ni te le me ler ol muş tur.25
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21 Ay han, Bün ya min, Ola ğa nüs tü Du rum lar da Top lum sal Da ya nış ma ve Bü tün leş me ye Ba sı nın
Kat kı sı: Mil li Mü ca de le Dö ne mi Türk Ba sı nı, S.Ü. Sos yal Bi lim ler Ens ti tü sü’nde ka bul edi len
dok to ra te zi nin öze ti, 2005, s. 90.

22 Gü ler yüz’ün en önem li üç ka ri ka tü ris ti Se dat Si ma vi, Se dat Nu ri ve da ha son ra Ha li kar nas
Ba lık çı sı tak ma adıy la meş hur ola cak Ce vad Şa kir Ka ba ağaç lı’dır.

23 Okay, Cü neyd, Dö ne min Mi zah Der gi le rin de Mil li Mü ca de le Ka ri ka tür le ri 1919-1922, T.C. Kül -
tür ve Tu rizm Ba kan lı ğı Ya yın la rı, 2004, An ka ra, s. .9.

24 Ak ba ba, Bü lent – Bir bu lak, T. Seç kin, Mil li Mü ca de le ve Cum hu ri yet Dö ne mi Mi zah Ba sı nın da
Mus ta fa Ke mal Ata türk İma jı, Ga zi Üni ver si te si Eği tim Bi lim le ri Ens ti tü sü, s. 6.

25 Ço ruk, Ali, Şük rü, Mi zah Pen ce re sin den Mil li Mü ca de le - Ya İs tik lal Ya Ölüm-, Ki ta be vi, 2008,
İs tan bul, s. 65.



Gü ler yüz, 5 Ma yıs 1921, No:1, s. 1.             Gü ler yüz, 26 Ma yıs 1921, No: 4, s. 1.

Nab zın da bir imân vu ran ka nın la Köp rü üze rin de Mus ta fa Ke mal Paşa’nın 
Bil mem ki se mâ dan yük sek al nın la kart pos tal la rı
Bu zi yâ gör me yen uf ka yük sel din - Çok bak ma hemşe ri rü ya na gi rer!                              
Gü neşin doğ du ğu yer den mi gel din?

10 Tem muz 1921’de An ka ra’yı ele ge çir me yi he def le yen Kral Kons tan tin,
Af yon is ti ka me tin den sal dı rı baş la tıl mış tır. 25 Tem muz 1921’e ka dar sü ren
Kü tah ya-Es kişe hir sa vaş la rı so nu cun da Türk or du su Sa kar ya neh ri nin do ğu -
su na ka dar çe kil mek zo run da kal mış tır. Gü ler yüz ve Ka ra göz’ün li der lik et ti -
ği mi zah der gi le ri Kü tah ya-Es kişe hir Mu ha re be le ri’nin kay bı na, Türk or du -
su nun Sa kar ya Neh ri’nin do ğu su na çe kil me si ne rağ men, hiç bir za man ümit -
siz li ğe düş me miş, ka ri ka tür le riy le Kral Kons tan tin’i, Baş ba kan Gu na ris’i,
Kü çük As ya İş gal Or du la rı Ko mu ta nı Anas ta si yos Pa pu las’ı coş ku lu ve alay -
cı bir bi çim de ele alıp ka ri ka tü ri ze ede rek mo ral le ri yük sek tut ma ya de vam
et miş ler dir.26 Os man lı ka ri ka tü rü, Ka ra göz ti pi di ya log ile as lın da, Av ru pa lı
sal dır gan lar la Os man lı dev le ti ve va tan daş la rı ara sın da bir çeşit di ya lo gu
var say mış tır. Ka ri ka tür, Os man lı lar için, sal dı rı kor ku su ol mak sı zın tep ki ve -
re bi le cek le ri bir alan ya rat mış tır. Os man lı ka ri ka tü rün de, va tan daş lar, Av ru -
pa lı dev let ler ile çar pışa bil miş, on la ra mey dan oku ya bil miş ve ya dal ga ge çe -
bil miş ler dir.27 Ka ri ka tür ler de, her bir fer diy le va ta nı nı so nu na ka dar sa vun -
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26 Okay, Cü neyd, Dö ne min Mi zah Der gi le rin de Mil li Mü ca de le Ka ri ka tür le ri 1919-1922, T.C. Kül -
tür ve Tu rizm Ba kan lı ğı Ya yın la rı, 2004, An ka ra, s. 17.

27 Brum mett, Pal mi ra, Aç Göz lü lük, Ko le ra ve Mo da: Os man lı Ka ri ka tür Ale min de Kül tü rel Em per -
ya lizm - Do ğu’da Mi zah, Çe vi ren: Ham di Can Tun cer, YKY, 2007, İs tan bul, s. 142.



mak ko nu sun da ka rar lı olan Türk mil le ti nin, Yu nan lı lar karşı sın da ka za na -
ca ğı za fer den emin ol du ğu vur gu lan mış tır.28

14 Ağus tos 1921’de Kral Kons tan tin’in “An ka ra’ya!” em ri ni ver di ği Yu nan
kuv vet le ri ta ar ru za geç ti ği gün ler de, mi zah ba sı nı “za fer” ve hat ta “İz mir” müj -
de le miş tir. 23 Ağus tos 1921’de baş la yıp 22 gün de vam eden Sa kar ya Sa vaş’ı so -
nu cun da Yu nan kuv vet le ri nin Sa kar ya’nın do ğu sun dan ta ma men atıl ma sıy la ka -
ri ka tür ler de An ka ra’nın oyu nu nun son ra çı ka ca ğı, Kral Kons tan tin’in ka fa sı nın
“dip siz ki le boş am bar” ka dar akıl dan yok sun ol du ğu, Mus ta fa Ke mal ile Yu nan
Kra lı’nın boks mü sa ba ka sın da karşı karşı ya gel me si gi bi ko nu lar res me dil miş tir.

Gü ler yüz, 8 Ey lül 1921, No: 19, s. 1.   Gü ler yüz, 6 Ekim 1921, No: 23, s. 1.

İs met Paşa – Ne o paşam, ka fa sı nın Ana do lu’da ki nis bet siz boks 
için de ne arı yor sun?       mü sa ba ka sı nın son saf ha sı:  
Mus ta fa Ke mal Paşa – Ku lak tan tu tup oyun dan dışa rı  
Akıl arı yo rum. Bu la mı yo rum.    fır lat mak ame li ye si.
Dip siz ki le boş am bar. 

“Ka ra göz - Haa ayt! Bu da ge len ka ra da
kap lan, Sa kar ya’da ars lan, İnö nü’nde Kons -
tan tin’e kan kus tu ran kah ra man Mus ta fa Ke -
mal as ker le ri!...

Ha ci vat - Yaşa be Ka ra göz! Uzak tan koşa
koşa ge lir ken ben de se ni köşk lü san dım da
yan gın ner de di ye so ra cak tım.
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28 Ço ruk, Ali, Şük rü, Mi zah Pen ce re sin den Mil li Mü ca de le - Ya İs tik lal Ya Ölüm-, Ki ta be vi, 2008,
İs tan bul, s. 73.

Ka ra göz, 2 Ey lül 1922, No: 1509, s. 1.



Ka ra göz - Yan gın şim di Kons tan tin’in başın da...  Sön dü re bi le ne aşk ol sun! Pa -
pu las etek le rin den tu tuş tu, Kons tan tin kel başın dan!

Ha ci vat - Dur, Dur Ka ra göz, ben de ye tişe yim ba ri!
Ka ra göz - Du ra mam Ha ci vat du ra mam. Sen ace le et de İz mir’de bu luşu ruz!”

Gü ler yüz, 3 Ka sım 1921, No: 26, s. 8.               Gü ler yüz, 30 Mart 1922, No: 48, s. 4.

(Za fer ve Ga li bi yet Nüs ha-i Fev ka la de si) El ve da Me ga lo İde a:
An ka ra’nın ko yu nu, son ra çı kar oyu nu. - Kâ fi de re ce de yor gun luk al dı nız, 
gez di niz eğ len di niz, key fi ni ze bak tı nız. Şim di ku man da mı din le yi niz 

is ti ka met Ati na!... İle ri! Marş! Marş!...

1922’de Re fik Ha lit Ka ray ta ra fın dan ya yım la nan Ay de de Der gi si’nin ya yın
ha ya tı na gir me siy le Mil lî Mü ca de le dö ne mi mi zah ba sı nın da ye ni bir dö nem
baş la mış tır. Gü ler yüz ile Ay de de der gi le ri mi zah sa vaşı nın iki önem li cep he si -
ni oluş tur muş lar dır.29 Ay de de der gi si Pa dişah ta ra fı nı tut muş, Mus ta fa Ke mal
ve An ka ra Hü kü me ti’ne karşı bir ta vır ser gi le miş tir. Se dat Si ma vi’nin çı kar -
dı ğı Gü ler yüz der gi si ise Ay de de’yi Yu nan lı la ra sa tıl mış ol mak la suç la mış
Mus ta fa Ke mal’in ülke yi kur ta ra ca ğı nı sa vun muş tur30 1922’nin Mart’ın da
TBMM’de Mus ta fa Ke mal’in yap tı ğı ko nuş ma sın da “Tür ki ye’nin sa hib-i ha -
ki ki si ve efen di si, ha ki ki müs tah sil (üre ti ci) olan köy lü dür.” şek lin de ki söz -
le ri Ay de de Der gi si ta ra fın dan alay la karşı la nıp eğ len ce ko nu su ol muş tur.
Çün kü Re fik Ha lit Ka ray’a ve onun gi bi düşü nen le re gö re köy lü yü üs tün
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30 Özer, Atil la, Ka ri ka tür, Po pü ler Kül tür ve Po pü ler Ka ri ka tür, Bi lim ve Ak lın Ay dın lı ğın da Eği -

tim Der gi si, Yıl: 5, Sa yı: 57, Ka sım 2004 (elek tro nik ya yın), s. 2.



gör mek, he le he le efen di si say mak, bu baş ken tin 1600 yıl lık ta ri hin de hiç
rast lan mış bir de ğer len dir me de ğil dir.

Ay de de, 9 Mart 1922, No: 20, s. 2. Ka ra göz, 25 Ey lül 1921, No: 16, s. 6

Bir mu ka be le: Be yoğ lu’nda Pro dos ga ze te si ida re ha ne sin de.
- Tür ki ye’nin efen di si köy lü dür. Mü dür - Alo Ali Ke mal Bey, za tı âli niz si niz...
(Re is Paşa’nın nut kun dan) Ben de niz Pro dos ga ze te si nin mü dü rü yüm. 
Köy lü - Çif te çu bu ğa bi raz da on lar Afe der se niz bi zim baş mu har rir bu gün 
bak sa da, biz de efen di li ği mi zi bil sek. has ta lan dı lüt fen bi zim baş ma ka le yi bu gün 

ya zar mı sı nız?

Ay de de Der gi si gi bi Mil lî Mü ca de le’ye
karşı mu ha lif bir tu tum için de olan ve İş -
gal ci İti laf Dev let le ri ile uz laşa bil me nin sa -
vu nu cu lu ğu ya pan Ali Ke mal, Rı za Tev fik
Bö lük başı, Re fik Ha lid Ka ray da Gü ler yüz
Der gi si’nin ka ri ka tür le ri ne mal ze me ol -
muş tur. Pro dos Ga ze te si sa hi bi nin te le fon la
ara yıp “bi zim baş ya za rı mız bu gün has ta -
lan dı, baş ma ka le mi zi bu gün siz ya zar mı -
sı nız?” di ye sor ma sı Mil lî Mü ca de le yan lı -
sı mi zah ba sı nı nın Ali Ke mal’e olan yak -

KÜLTÜR-SANAT SOSYOLOJİSİ

Gü ler yüz, 6 Ha zi ran 1921, No: 6, s. 4-5.

Bü yük Mil let Mec li si Rei si 
Mus ta fa Ke mal Pa şa Haz ret le ri 
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laşı mı nı or ta ya koy mak ta dır. Baş ka bir ka ri ka tür de Yu na nis tan Kra lı Kons -
tan tin sa bah ya ta ğın da Ali Ke mal’in ga ze te si Pe yam-ı Sa bah’ı oku mak ta dır ve
“Alış mış ku dur muş tan be ter dir der ler, ben de her sa bah bu ga ze te nin tat lı
ma ka le le ri ni oku ma dan bir tür lü ağ zı ma bir şey ko ya mı yo rum. Ade ta Pe -
yam-ı Sa bah iş ta hı mı açı yor” de mek te dir. Dö ne min şart la rı için de halk üze -
rin de gör sel un sur la rın ve sem bol le rin ya zı dan da ha çok et ki li ola ca ğı ke sin -
dir. Bu nun far kın da olan ga ze te ve der gi ler, ar da ar da ge len za fer le rin ar dın -
dan ka pak say fa la rın da bol bol Mus ta fa Ke mal re sim le ri kul lan mış lar dır. Re -
sim ve ka ri ka tür le rin hep sin de Mus ta fa Ke mal bas kın kişi li ği, mu zaf fer eda -
sı ve ka rar lı lı ğı ile dik kat çek mek te, em per ya list dev let ler karşı sın da Tür ki -
ye’nin ko nu mu nu tem sil et mek te dir.31

Sa kar ya sa vaşı nın ga li bi ye ti nin ar dın dan ar tık mu ha lif ler de Mus ta fa
Ke mal’e öv gü ler yağ dır mak du ru mun da kal mış lar dır.32 Ay de de Der gi si ta -
raf sız lı ğı nı ilan et miş tir. Mi zah der gi le ri bun dan son ra ki sü reç te sa bır la ve
coş kuy la Türk or du su nun ni hai sal dı rı sı nı ve za fe ri ni bek le me ye baş la -
mış lar dır. Bu bek le yiş ya ni Türk or du su nun sal dı rı ya ha zır ha le gel me si
yak laşık bir se ne sür müş tür. Bu bir se ne zar fın da mi zah der gi le ri ağır lık lı
ola rak Türk or du su nun ha zır lı ğı nı, Yu nan or du su nu ve Kral Kons tan tin’i
ko nu et miş ler dir. 26 Ağus tos sa ba hı Ko ca te pe’den baş la yan Bü yük Ta ar -
ruz’la ön ce 27 Ağus tos’ta Af yon Yu nan iş ga lin den kur ta rıl mış tır. Ar ka sın -
dan, çev ri len Yu nan kuv vet le ri 30 Ağus tos 1922’de Dum lu pı nar Mey dan
Sa vaşı ile im ha edil miş tir. İler le yişi ni ara lık sız de vam et ti ren Türk bir lik -
le ri 9 Ey lül 1922 gü nü İz mir’e gir miş le ri dir.33 İş ga lin so na er me si nin ar -
dın dan 11 Ekim 1922’de im za la nan Mu dan ya Mü ta re ke si ile Mil li Mü ca -
de le so na er miş tir. Türk Mil le ti ve Mus ta fa Ke mal ön der li ğin de ki Türk or -
du su, Yu nan lı la ra ve onu des tek le yen le re karşı çok zor şart lar al tın da ver -
di ği mü ca de le si ni za fer le taç lan dır mış tır.34 Re fik Ha lid Ka ray za fer son ra -
sı sa hi bi ol du ğu Ay de de mi zah der gi sin de M.Ke mal’i öv me ye baş la mış tır35

30 Ağus tos’ta ‘’Sa rı Zey bek Tür ki ye si’’ baş lı ğın da ki ka ri ka tür de Mus ta fa
Ke mal’e at fen ‘’Sa rı Zey bek’’ tür kü sü re sim len di ri le rek ak ta rıl mış tır. Ah -
met Rıf kı, di ğer mu ha lif Ali Ke mal’in za fer den son ra de ğişe cek tav rıy la
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32 Ko loğ lu, Or han, Tür ki ye Ka ri ka tür Ta ri hi, Bi le şim Ya yı ne vi, 2005, İs tan bul, s. 245.
33 Okay, Cü neyd, Dö ne min Mi zah Der gi le rin de Mil li Mü ca de le Ka ri ka tür le ri 1919-1922, T.C. Kül -

tür ve Tu rizm Ba kan lı ğı Ya yın la rı, 2004, An ka ra, s.17-19.
34 Ço ruk, Ali, Şük rü, Mi zah Pen ce re sin den Mil li Mü ca de le - Ya İs tik lal Ya Ölüm-, Ki ta be vi, 2008,

İs tan bul, s.81.
35 Kur tu luş Sa va şı’nı ba şa rıy la ta mam la yan Ata türk ve ar ka daş la rın dan kor kan Ay de de ya -

zar ve ka ri ka tü rist le ri, ül ke yi terk et mek zo run da kal mış lar dır.



alay et me ye bi le baş la mış tır.36 Da mat Fe rit baş ta ol mak üze re İs tan bul’da -
ki Mil lî Mü ca de le mu ha lif le rin de düşün ce ya pı sı nın de ğişe ce ği di le ge ti -
ril miş tir.37

Ay de de, 30 Ağus tos 1922, No: 87, s. 1. Ayi ne, 13 Ey lül 1922, No: 56.

Sa rı zey bek şu dağ la ra yas la nır/ Düş man, hi lâl-i râ yet-i İs lam’a hür met et
Yağ mur ya ğar si lah la rı ıs la nır Top lar bo ğar hi ta bı nı dağ lar da aki bet!
Üç yüz at lı beş yüz ya ya yü rü dü / 
Sa rı zey bek şu ci han da bir idi

Mil li Mü ca de le dö ne min de mi zah bel li bir bi lin cin oluş tu rul ma sı ve yay -
gın laş tı rıl ma sı na ara cı lık et miş tir. Ge le nek sel söz lü mi za hın ya zı lı mi zah ha -
li ne gel me si ile ile til mek is te nen’’me saj’’ da ha gö rü nür ha le gel miş tir. Mi zah
özel lik le sa vaş gi bi ola ğa nüs tü du rum lar da, hem hal kı or tak bir ‘’bi linç’’ et -
ra fın da bu luş tu ra bil miş hem de düş ma na karşı or tak bir pro tes to yu/tep ki yi
oluş tu ra bil miş tir. Os man lı nın son yüz yı lın da / ge le nek sel söz lü mi za hı mız -
da ol du ğu gi bi hi civ yo luy la düş man, gü lünç gös te ri le rek ev ve la zi hin ler de
ye nil me si amaç lan mış tır. Mi zah, tek bir çiz giy le ya da alt ya zıy la, ya da ‘’Ya -
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36 Ali Ke mal 13 Ey lül 1922 ta rih li Pe yam-ı Sa bah’ın nüs ha sın da Mus ta fa Ke mal’e ‘’Baş ku man -
da nı mız’’ di ye rek An ka ra’yı des tek le yen ya yım yap ma ya baş lar. Fa kat İs tan bul’da ya ka la -
nan Ali Ke mal, An ka ra’ya gö tü rü lür ken İz mit’te halk ta ra fın dan linç edi le rek öl dü rü lür.

37 Ak ba ba, Bü lent – Bir bu lak, T. Seç kin, Mil li Mü ca de le ve Cum hu ri yet Dö ne mi Mi zah Ba sı nın da
Mus ta fa Ke mal Ata türk İma jı, Ga zi Üni ver si te si Eği tim Bi lim le ri Ens ti tü sü, s. 17.



zı sız’’ iba re siy le, bir top lum için de ki hak sız lık la ra, skan dal la ra ve ku sur la ra
karşı çı ka bil miş tir. Bu bağ lam da Mil li Mü ca de le dö ne min de mi zah, he de fi ni
em per ya list, ya yıl ma cı Ba tı’ya ve Yu na nis tan’ a çe vir miş ve top lu mun des te -
ği ile sa vaşa ka tıl mış tır. Mi zah, ger çek ile ha yal edi len ara sın da ki sı nır la rı be -
lir siz ha le ge ti rip, kök lü bir dö nüşüm yaşa yan bir hal kın en dişe le ri ni ifa de
et mek ve ek sik ha yal edil miş bir top lu mu ve dev le ti res met mek için mü kem -
mel araç ol muş tur.38 Mus ta fa Ke mal de, Türk hal kı nı en dişe le rin den kur ta -
ran, hat ta ken di de yi mi ile ‘’Türk le rin ma kûs ta li hi ni de ğiş ti ren’’ ve ha ya li
ger çe ğe dö nüş tü ren bir kah ra man ola rak ka ri ka tür ler de öne çık mış tır. Kur -
tu luş Sa vaşı ile Mus ta fa Ke mal’in öz deş leş tik le ri bel li gö rüş le ri en kı sa bi -
çim de ak ta rım ve yay gın laş tır ma nın bir ara cı ol muş tur. Mil li Mü ca de le dö -
ne mi ka ri ka tür le ri nin top lum sal bi linç ara cı ola rak en önem li özel li ği bu dur.
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