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TÜBA – FSMVÜ 
MİLLÎ MÜCADELE’YE YEREL BAKIŞLAR ÇALIŞTAYI 

SONUÇ RAPORU 
 
 

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin 
(FSMVÜ) evsahipliğinde, 7-8 Haziran 2021 tarihlerinde Millî Mücadele’ye Yerel 
Bakışlar Çalıştayı düzenlemiştir. 
 
Türkiye’nin Millî Mücadele ile ilgili hafızasını yedi bölge başlığı altında yerelden yola 
çıkarak zenginleştirmeyi amaçlayan “Millî Mücadele’nin Yerel Tarihleri” projesinin 
ilk adımı olan çalıştay, farklı üniversitelerden alanın önde gelen akademisyenlerin 
katılımı ile gerçekleştirilmiştir. 
 
Çalıştayda Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne geçiş dönemi olarak Milli 
Mücadele yıllarına merkezden bakan siyasi ve askeri tarih yazımının ötesine geçerek 
toplumsal ve yerel bir perspektiften bakmanın imkânları müzakere edilmiştir.  
 
Yerel toplulukların, sıradan insanların Milli Mücadele’ye dair algı ve deneyimlerinin 
milli mücadele tarihyazımına nasıl dahil edilebileceği iki gün süren bilimsel etkinlik 
süresince tartışılmıştır. Bu bağlamda Milli Mücadele Tarihyazımının Kaynakları, Milli  
Mücadelede Devlet ve Toplum, Milli Mücadelenin Özneleri, Toplumsal Bellek ve Milli 
Mücadele konuları üzerinde durulmuştur. 
 
Çalıştayda yapılan değerlendirmeler ve sunulan tekliflerden hareketle TÜBA 
tarafından proje kapsamında yayınlanacak olan dizinin çerçevesi ve ilkeleri 
belirlenmiştir. 
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Millî Mücadele’ye Yerel Bakışlar Çalıştayı’nın sonuç raporu aşağıdaki başlıklarla 
özetlenmiştir: 

A. Yöntem:  
1- Tarihsel olarak ulusun farklı unsurlarını birleştiren bir hadise olan Milli 

Mücadele’nin tarihyazımı çok sesli, katılımcı, farklılıkları bir araya getiren 
bütüncül bir tarihyazımı olmalıdır.   

2- Milli Mücadele tarihyazımının geniş kitlelere ulaşma sorunu, önyargıları 
ortadan kaldıran, ifrat ve tefritten uzak, dengeli bir yaklaşımla aşılabilir.  

3- Bu çalışmada ortak usul ve terminoloji tanımlanmalıdır. Belli konu başlıklarında 
nicel yöntemlere de başvurulmalıdır.  

4- Milli Mücadele tarihyazımında Milli Mücadele’nin öncesi ve sonrası 
değerlendirilerek zaman yayılmalı ve coğrafi mekân genişletilmelidir. Yerel 
deneyimlere karşılaştırmalı olarak bakılmalı ve multidisipliner bir bakışla ele 
alınmalıdır. 

5- Yerel ölçekli çalışmalara akademinin şimdiye kadarki mesafesine karşılık yerel 
araştırmacılar sürece dahil edilmelidir. Bölge üniversitelerinin projeye katkıları 
sağlanmalıdır. 

6- Çalışmalar ile ilgili olarak yerel yönetimler ve bölgesel sivil toplum kuruluşları 
ile işbirliği imkânları geliştirilmelidir. 

7- “Türkiye Mücadele’nin Yerel Tarihleri” projesi yeni çalıştaylarla, farklı 
kesimlerin görüş ve katkılarına açık olarak sürdürülmelidir. Yükseklisans ve 
doktora öğrencileri ile doktora sonrası Yakınçağ Tarihçisi genç bilim insanlarına 
projede görev ve sorumluluk verilmelidir.  

8- Mevcut literatürün derlenmesi ve aşırı gibi tekrarlanması gibi  hatalı bir işleme 
düşülmemeli ama yeni yorumlara da yeni bilgiler gibi değer verilmelidir. 

9- Milli Mücadele aynı zamanda bir ulusal hafıza meselesidir. Bu manada 
müzelerin, anıtların, şehitliklerin, folklorun önemi büyüktür. Yeni nesillere 
ulaşmak hedeflenmeli, didaktik anlatımdan uzak durulmalıdır.  

10- Türkiye Bilimler Akademisi bünyesinde Milli Mücadelede Tarihi ve Yerel 
Dinamikler Çalışma Grubu'nun oluşturulması talebinin TÜBA Konseyinin bilgi 
ve tensiplerine sunulması önerilmiştir.  

11-  Projenin bir sonraki bilimsel çalıştayının Ekim 2021’de Gaziantep ilinde 
yapılması noktasında ilgili paydaşlar ile karara varılmıştır.  
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B. Konular: 
1- Milli Mücadele’ye yerelden bakmak onu yerinden ve yaygın olarak görmeye 

imkan vermelidir. Yerel öznelerin, olayların ve mekanların ön plana 
çıkarılması, insanların kendilerini parçası ve sahibi hissedecekleri bir tarihin 
yazılması gereklidir. 

2- Milli Mücadele dönemine biyografik bakışlar artırılmalıdır. Milli Mücadele 
önderleri hakkında yazılmış biyografileri Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri’nin 
kurucu ve üyeleri, Birinci Meclis’e seçilen mebuslar, valiler, belediye 
başkanları, kolordu komutanları, haritacılar, telgrafçılar… ile ilgili biyografiler 
takip etmelidir.  

3- Toptancı bir bakışa mahkûm edilmeden azınlıklar, din adamları, aydınlar, 
kadınlar ve çocuklar, tüccarlar, köylülere odaklanılmalıdır. Milli Mücadele’nin 
insan profili ortaya konulmalıdır. 

4- Dönemin protesto gösterileri, mitingleri, toplu dilekçe ve telgraf eylemleri, 
gazeteleri, vaazları ve seçimler gibi kitlesel olaylara odaklanılmalıdır.  

5- Milli Mücadele sürecinde zorunlu göç olgusu ve nüfus hareketleri nedenleri le 
çalışılmalıdır. 

6- Bu dönemin analizinde sadece kahraman ve kahramanlık arayışı ile 
bakılmamalıdır.  

7- Milli Mücadele dönemindeki üretim ve tüketim lojistiği, tarlalar ve fabrikalar 
binek ve besi hayvanları, silah ve mühimmat üretimi yanı sıra gündelik 
ekonomik faaliyetler ile eşkiyalık ve asayiş meseleleri gibi toplumsal sorunlar 
inceleme konusu olmalıdır.  

8- Siyasal ve askeri meselelerin yanısıra toplumsal konular ve gündelik hayatın 
problemlerine duyarlılık gösterilmelidir. 

 
C. Kaynaklar: 

1- Milli Mücadele tarihyazımının mevcut birikiminden yararlanılmalıdır. Resmi ve 
özel kurumlar ile yerel yönetimlerin yayınları yanısıra yapılan yüksek lisans ve 
doktora tezleri dikkate alınmalıdır. Literatüre ikincil bir bilgi kaynağı ya da yeni 
bilgi ve yorumların test edileceği bir referans olarak bakılmalıdır. 

2- Milli Mücadele tarihyazımının zenginleştirilmesi daha önce ele alınmamış 
kaynakların literatüre kazandırılması ile mümkün olabilir. Bu çerçevede ulusal, 
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yerel ve özel arşivlerin yanısıra yabancı arşivlerdeki çalışmalar teşvik 
edilmelidir. Daha önce çalışılmamış veya kısmen çalışılmış arşivler yahut 
arşivlerde yeni açılmış tasnifler değerlendirilmelidir.  

3- TRT başta olmak üzere yazılı ve görsel ulusal, yerel ve dış basın imkanlar 
dahilinde taranmalıdır. Yalnızca dönem basınının değil ama Milli Mücadele ile 
ilgili tefrikaların, fıkraların, anı parçalarının yayınlandığı özellikle mahalli 
basının sonraki dönemlerine de bakılmalıdır.  

4- Yayınlanmış ve yayınlanmamış döneme dair anı ve günlükler ile edebi ürünler 
eleştirel olarak yeniden ele alınmalıdır. Yerel gazeteler ve yayınlar sadece tarihî 
değil, edebî verimleri için de taranmalıdır. Milli Mücadele’yi yerel planda ele 
alan romanlar tespit edilmeli ve değerlendirilmelidir. 

5- Şimdiye dek ihmal edilmiş, koleksiyoner ve müzecilerin ilgisine terk edilmiş 
efemera malzemeleri ile tarihyazımı zenginleştirilmedir. “Türkiye Milli 
Mücadele’nin Yerel Tarihleri” projesi kapsamında fotoğraf, doküman ve 
efemera havuzu oluşturulmalıdır. 

6- Müzecilik ile bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yeniliklerden yararlanılmalıdır. 
Anlatım görselleştirilmeli, grafik unsurlar kullanılmalıdır.  

7- Milli Mücadele’nin şahitleri ile yapılmış sözlü tarih görüşmeleri, kayıt ve 
röportaj metinleri tespit edilmeli, bunlar yerel tarih perspektifinden yeniden 
değerlendirilmeli, ayrıca sonraki kuşakların Milli Mücadele’nin birinci 
kuşağının hatıralarını nasıl hatırladığı incelenmelidir. 

8- Özellikle iki dünya savaşı ile ilgili yurtdışında yapılmış başarılı çalışmalar iyi 
örnekler olarak değerlendirilmelidir. 

9- Milli Mücadele’nin öznelerinden başka konsoloslar, misyonerler, yabancı ajans 
muhabirleri gibi şahitleri de dikkate alınmalıdır.  
 

 
Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur. 

 
 
 
 

Prof. Dr. M. Fatih Andı 
FSMVÜ Rektörü 

Prof. Dr. Muzaffer Şeker 
TÜBA Başkanı 

 


