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Halkla Ýliþkiler Açýsýndan Ýncelenmesi

ÖZET

Geniþ kitlelerin kabulünü elde etmek için ikna taktiklerinin halkla iliþkiler çalýþmalarýnýn içinde kullanýmýnýn
yorumlanmasý, bu çalýþmanýn temel konusudur. Halkla iliþkiler bilinçli ve stratejik bir iletiþim biçimidir. Bu baðlamda
gönüllü kitlelerin yönlendirildiði ve organize edildiði Kurtuluþ mücadelemiz iletiþim ve ikna çerçevesinde incelenmesi
gereken bir süreçtir. Kurtuluþ Savaþý’nda kitleleri etkilemek ve yönlendirmek için yapýlan cephe gerisindeki mücadele,
savaþýn kazanýlmasýnda en az top ve tüfek kadar önemli olmuþtur. Bu mücadelede, Ulu Önder’in hitabet gücü ile ikna
yöntemlerini kullanýmý inkar edilemez. Cumhuriyet kurulmadan önce, Türk toplumunu savaþa hazýrlayan birçok sebep
vardý. Ancak toplumu Kurtuluþ Savaþý’na hazýrlamak çok daha üst bir bilinçlenme ve örgütleme sonucu olmuþtur.
Büyük önderin söylevleri, cephelere gidilmeden önce yapýlan kongreler, evlerde yapýlan toplantýlar, yerel ve ulusal bazda
çýkarýlan gazeteler, fon niteliðinde halktan yiyecek ve giyeceklerin toplanmasý, örgüt içi bilgilendirme ve motivasyon
araçlarýnýn kullanýlmasý, bildirilerin yayýnlanmasý, Cemiyet'lerin kurulmasý…gibi çalýþmalar yapýlmýþtýr. Halkla iliþ-
kilerde, iliþki yönetimi basit bir ikna giriþiminden karmaþýk stratejiler içeren karaktere sahip olabilir. Elbette, kurtuluþ
mücadelesinde bütün bunlar halkla iliþkiler adý altýnda yürütülmedi. Ama halkla iliþkilerin esas amacý, ikna yoluyla
örgüt ruhu yaratarak halkýn katýlýmcý olduðu bir ortam oluþturmaktýr. Bu baðlamda milli ruhun yaratýldýðý Türk mil-
letinin kurtuluþ mücadelesinin bu kapsamda deðerlendirilmesi halkla iliþkiler çalýþmalarý için zorunludur. Çalýþma
aralýðý olarak; Kurtuluþ mücadelesinin sürdürüldüðü Atatürk'ün Samsun'a gitmek üzere yola çýktýðý 
16 Mayýs 1919 ile TBMM'nin açýldýðý 23 Nisan 1920 tarihleri aralýðý seçilmiþtir. Bu aralýkta gerçekleþtirilen iletiþim
çalýþmalarý halkla iliþkiler açýsýndan incelenecektir.

Çalýþmada yaþanýlmýþ ve baþarýya ulaþmýþ bir savaþta kullanýlan taktik ve ikna yöntemleri, kongre ve mitinglerle
sýnýrlý olmak üzere, halkla iliþkiler açýsýndan ortaya çýkarýlmasý ve irdelenmesi hedeflenmiþtir.

Yrd. Doç. Dr. Nüket ELPEZE ERGEÇ

Gaziantep Üniversitesi Gaziantep MYO
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1.GENEL OLARAK HALKLA ÝLÝÞKÝLER

Halkla iliþkilerin temelinde, halký kurumun
çýkarýna uygun bir þekilde düþünmeye ve
eyleme geçmeye ikna etme düþüncesi yatar.
Cutlip ve Center halkla iliþkileri, karþýlýklý
yarar saðlayan çift yönlü iletiþime dayanan
dürüst ve sorumlu uygulamalarla,
kamuoyunu etkilemeye yönelik planlý çabalar
olarak tanýmlar (Cutlip and Center, 1985, 3).
Halkla iliþkilerle ilgili tanýmlamalara
bakýldýðýnda öz olarak kuruluþ ile hedef kitle-
si arasýndaki iletiþimin yönetimi olduðu
görülür. Bu çalýþmada halkla iliþkiler bir
iletiþim çabasý olarak kabul edilecektir.  

Halkla iliþkiler uygulamalarý alanýnda dört
halkla iliþkiler modeli ile karþýlaþýlmaktadýr.
Halkla iliþkiler çalýþmalarýnýn tarihsel geliþimi
çerçevesinde J. Grunig ve Hunt (1984) tarafýn-
dan dört model tanýmlanmýþtýr; basýn
ajansý/tanýtým modeli, kamuoyu 
bilgilendirme modeli, çift yönlü asimetrik
model ve çift yönlü simetrik model. Basýn
ajansý modeli 19.yüzyýlda kamuoyunun
kazanýlmasý için mümkün olan her türlü uygu-
lamadan yararlanan ve iletiþimin kötü çocuðu
propagandayý kullanan modeldir.
Destekleyici, tek yönlü, gerçeklikleri tartýþýla-
bilen, kaynaktan alýcýya bir iletiþim tarzý kul-
lanýlan basýn ajansý modelinde çevresel kontrol
amaçlanmaktadýr. Kamuoyu bilgilendirme
modeli ise bilgiyi yaymak amacýyla kaynaktan
alýcýya tek yönlü iletiþim modelini kullanýr. Bu
modelde çevresel adaptasyon ve iþ birliði
önemlidir, ancak kurum hakkýnda gerçek ve
doðru bilgiyi saðlayan ama olumsuz bilgiyi
istenmedikçe vermeyen programlarý tanýmlar.
Çift yönlü asimetrik modelin temeli iknaya
dayanýr. Bu modelinde amacý basýn ajansý
modeli gibi çevresel kontrol ve hakimiyet kur-
maktýr. Çift yönlü iletiþim tarzýnýn kullanýldýðý
modelde kaynaðý ikna etmek ve biçim-
lendirmek önemlidir. Kurumun davranýþýný
deðiþtirmesine gerek kalmadan kamularýn
desteðini saðlayacak mesajlarý belirlemede bi-
limsel ikna çabalarýndan ve araþtýrmadan
yararlanýr. Karþýlýklý anlayýþýn temel alýndýðý

çift yönlü simetrik modelde çevresel adap-
tasyon önemlidir. Hem kamularýn hem de
kurumun bilgi, tutum ve davranýþlarýnda
deðiþimler yaratmak amacýyla pazarlýk, müza-
kere gibi stratejileri kullanýr.

1.1. Çift Yönlü Simetrik Model

Çalýþmada, Kurtuluþ Savaþý’nda kullanýlan
iletiþim stratejileri çift yönlü simetrik model
çerçevesinde açýklanacaktýr. Çünkü bu model
simetrik iletiþime dayanmaktadýr. Simetrik
iletiþim ise diyalog, müzakere ve dinlemeyle
gerçekleþir. Ýletiþim yönetiminin etkinliði
açýsýndan simetrik model asli olarak daha
yararlýdýr. Çünkü, gerek üst yönetime, gerek
kamulara ait bilgi, tutum ve davranýþlarýn
deðiþebilirliðini savunur. Ýletiþim yöneticileri,
taraflardan birini (kamularý) diðer tarafýn
(baskýn koalisyonun) bakýþ açýsýyla tamamen
uyuþturmaktansa, iki tarafý birbirine yaklaþtýr-
makta daha çok baþarýlý olurlar. Ýletiþim yöne-
timine oyun kuramýnýn perspektifinden
bakýldýðýnda, simetri kurallarýna göre
oynandýðý zaman halkla iliþkilerin karma
motifli bir oyun olduðu anlaþýlýr. Asimetrik
halkla iliþkiler, sadece bir tarafýn kazandýðý ve
diðer tarafýn kaybettiði sýfýr toplamlý bir oyun-
dur (Dozier ve Ehling, 2005, 192). 

Çift yönlü simetrik model araþtýrmadan ve
çift yönlü iletiþimin baþka türlerinden yarar-
lanýr. Ancak çift yönlü asimetrik modelin ter-
sine, araþtýrmayý kamularý motive ya da ikna
etmekte en etkili olacak mesajlarý belirlemek
için deðil, anlamayý ve iletiþimi kolaylaþtýrmak
için kullanýr. Simetrik modelde halkla iliþki-
lerin asli hedefi ikna etmek deðil, anlamaktýr.
(Grunig-Grunig, 2005, 311). Halkla iliþkiler
uygulamalarýnda karþýlýklý saygýya odaklý ve
ortak anlayýþlar geliþtirme yolunda çaba sarf
edilen çift yönlü simetrik model, karþýlýklý
mutabakatý esas alýr. Bu nedenle çift yönlü
simetrik modelde liderlik önemlidir.

1.2. Liderlik

Liderlik, halkla iliþkiler iklimi yaratma da
önemli bir unsurdur. Çünkü örgütün lideri
halkla iliþkiler çalýþmalarýna karar veren ve
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örgütün iklimini belirleyen kiþidir. Halkla
iliþkiler alanýnda lider örgütün davranýþýný
belirleyen, gücü kullanan kiþidir. Nitekim
Atatürk Nutuk'da liderliði þu þekilde açýkla-
maktadýr. "Efendiler, tarih itiraz edilmez bir
þekilde ispatlamýþtýr ki, büyük davalarda
baþarý için sarsýlmaz bir kabiliyet ve kudrete
sahip bir önderin varlýðý þarttýr." (Nutuk, 2004,
49). Nitekim kurtuluþ mücadelesinin sarsýl-
maz lideri kendisi olmuþtur. K.Burns liderlik
üçgeninden bahseder. Samimiyet, güvenilirlik
ve ilgiyi liderlik üçgenin ayaklarý olarak
düþünür. Bunlarýn yaný sýra baþkalarýný
anlayabilme yetisine de dikkat çeken Burns,
saydýðý özellikleri içinde taþýyan lider ve
yöneticilerin hitap ettikleri kitleyi en alttan en
üst baða kadar kendilerine baðladýklarýný
savunur (Burns, 1991).

Simetrik modelde liderlik önemli bir özel-
liktir. Halkla iliþkilerde simetrik yaklaþým
merkezine liderliði koymuþ ve mükemmelliði
örgütlerin deðil liderlerin yaratmýþ olduðunu
iddia eder. Bu yaklaþýma göre liderlik ortaya
bir vizyon koyabilmek ve daha sonra bu  viz-
yonun biçimlendirilmesi ve gerçekleþti-
rilmesinde rol alacak kiþileri güçlendirmektir.
"Liderlik" kýsmen herkesin dikkatini ortak
vizyon üzerinde tutmak, tartýþmaya açýk
olmayan "sabitlenmiþ" alanlarý ve kararlarý
üzerindeki kýsýtlarý açýklýkla ortaya koymak,
eþitsiz katýlým ya da grup baskýsýna karþý tetik-
te olmak ve zamaný sýnýr ve yönetim altýna
sokmak demektir. Daha sonra olaylar baþarýya
doðru ilerlemeye baþladýðýnda, liderler,
katýlýmýn önemine iliþkin somut iþaretler ye-
rine geçecek ödül ve geribildirimler sunabilir-
ler (Kanter, 1983 akt. Grunig, 2005, 254). 

2. ARAÞTIRMANIN YÖNTEM VE
TEKNÝKLERÝ

Araþtýrma, Kurtuluþ Savaþý sürecinde belli
bir dönemi kapsayan doküman inceleme yön-
teminin kullanýldýðý bir çalýþmadýr. 

2.1. Araþtýrmanýn Problemi 

Kurtuluþ Savaþý Türk milletinin var olma
mücadelesinin savaþýdýr. Bu savaþ sadece top

ve tüfeðin savaþý olmayýp, strateji ve taktik-
lerin savaþý olmuþtur. Mustafa Kemal
Atatürk'ün Kurtuluþ Savaþý’nda toplumla kur-
duðu iletiþim biçimi bu savaþýn baþarýyla
sonuçlanmasýnda önemli katkýsý olmuþtur.
Halkla iliþkiler birçok iletiþim stratejilerinin
kullanýldýðý, bilinçli ve planlý bir yönetim
biçimidir. Bir anlamda iletiþimin yönetimi
denilebilecek olan bu süreç baþarýnýn sýrrýný da
içinde saklar. En baþarýlý halkla iliþkiler çalýþ-
masýna uygulayabilmek için bu süreçteki sýr-
larý çözmek iletiþim bilimi için zorunludur.
Kurtuluþ Savaþý’nda elbette bilinçli bir halkla
iliþkiler kampanyasýndan söz etmek mümkün
deðil. Ancak bu süreçte Atatürk'ün lider-
liðinde bilinçli bir iletiþim stratejisi uygulan-
mýþtýr ve iletiþimciler bu stratejinin sýrlarýný
ortaya çýkarmak zorundadýr. Çalýþmanýn
problemi de tam olarak budur. Atatürk'ün
Kurtuluþ Savaþý baþlangýcýnda halký etkilemek
ve kurtuluþa ikna etmek için kullandýðý
iletiþim yöntemlerinin, halkla iliþkiler açýsýn-
dan incelenmesi bu çalýþmanýn temel proble-
mini oluþturmaktadýr. Çalýþma sürecinde, bu
problem halkla iliþkiler çalýþmalarýnda kul-
lanýlan çift yönlü simetrik model temelinde
açýklanmaya çalýþýlacaktýr. Bu model uygula-
malarýnda diyaloga dayanmasý, yönetimin
çevreden aldýðý geri bildirimden etkilenmesi
söz konusudur. Bu özelliði ile diðer halkla
iliþkiler modelinden ayrýlýr. 

2.2. Araþtýrmanýn Amacý ve Kapsamý

Araþtýrma, çift yönlü simetrik model
çerçevesinde Kurtuluþ Savaþý sýrasýndaki
iletiþim çabalarýnýn halkla iliþkiler strateji ve
teknikleri açýsýndan incelemeyi amaçlamak-
tadýr. Yukarýda belirlenen problem
çerçevesinde, Kurtuluþ Savaþý sürecinde Türk
halkýný bilinçlendirmek için halkla iliþkiler
kapsamýnda kaç tane kongre, toplantý
yapýldýðý, kaç miting düzenlendiði yani
iletiþim ortamlarý, bunlarýn niteliklerinin neler
olduðunu içerik analiz yöntemi ile belirlemek
ve halkla iliþkiler süreci içinde bu ortamlarý
irdelemek bu çalýþmanýn temel amacýdýr. 

Atatürk'ün Anadolu'ya geçtiði 19 Mayýs
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1919 tarihi ile Meclis'in açýldýðý 23 Nisan 1920
tarihleri arasýndaki yaklaþýk bir yýllýk süreçte
yaþanan iletiþim olaylarýnýn içerik analizi yön-
temiyle araþtýrýlmasý, araþtýrmanýn alt amacýný
oluþturmaktadýr. Bu araþtýrmanýn alt amaç
sorularý ise;

1- Genel olarak Nutuk'ta bir yýllýk süreçte
kaç tane iletiþim ortamý bulunmaktadýr?

2- Gerçekleþtirilen bu iletiþim ortamlarýnýn
nitelikleri nelerdir?

3- Bu ortamlarýn içerikleri nelerden oluþ-
maktadýr? Halkla iliþkiler kampanya süreci ile
örtüþüyor mu?

Bu amaç doðrultusunda doküman
inceleme yöntemine göre Nutuk’tan bu
iletiþim ortamlarý ayýklanacak ve saymaca
yoluyla bunlar çýkarýlacaktýr. Bu iletiþim
ortamlarý halkla iliþkiler kampanya süreci ile
açýklanacaktýr.

2.3. Araþtýrmanýn Önemi

Kurtuluþ Savaþý her yönüyle önemli bir
savaþtýr. Baþarýyla sonuçlanan bu savaþta
yaþanan iletiþim ortamlarýnýn halkla iliþkiler
açýsýndan ortaya çýkarýlmasý, halkla iliþkiler
çalýþmalarý ve örgütler için son derece önem-
lidir. Bu çalýþma halkla iliþkiler çalýþmalarýna
örnek teþkil edeceði için literatür için de önem-
li görülmelidir. Ayrýca bu çalýþma benzeri
araþtýrma yapacaklara kaynaklýk edebilmesi
ve model oluþturmasý açýsýndan da önemlidir.
Çalýþma içerik olarak taslak niteliðindedir.
Konu, iletiþim bilimi alanýnda farklý boyutlar-
da çalýþmalar gerektirmektedir. Bunun haber-
cisi olma niteliði ile de önemli görülmelidir.

2.4. Araþtýrma Yöntem ve Teknikleri

Doküman incelemesi, araþtýrýlmasý hedefle-
nen olaylar veya olgular hakkýnda bilgi içeren
yazýlý materyallerin analizini kapsar. Nitel
araþtýrmada doküman incelemesi tek baþýna
bir veri toplama yöntemi olarak kullanýlabilir.
Dokümanlar, nitel araþtýrmalarda etkili bir
þekilde kullanýlmasý gereken önemli bilgi kay-
naklarýdýr. Bu çalýþmada, Atatürk'ün Kurtuluþ

Savaþý sýrasýnda yaþadýklarýný anlatan dokü-
manlardan yola çýkarak nitel analiz tekniði
kullanýlacaktýr. Çünkü bu araþtýrma geçmiþte
yaþanan bir dönemi incelemektedir. Nitel
araþtýrmalarda kullanýlan dokümanlarýn oriji-
nalliði önemlidir. Bu nedenle araþtýrma
Mustafa Kemal Atatürk'ün 15-20 Ekim 1927
tarihlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin ikin-
ci kurultayýnda 36,5 saatte okuduðu
metinlerin yer aldýðý NUTUK adlý eser dokü-
man olarak temel alýnacaktýr.

Nitel araþtýrma yöntemlerinden doküman
inceleme yönteminde dokümandaki araþtýrma
konusu ile ilgili bir tema, bir kelime, bir cümle
aranýr ve bu sayýsallaþtýrma yoluna gidilir.
(Yýldýrým ve Þimþek, 2005, 199). Bu çalýþmada
Nutuk adlý eserde kurtuluþ mücadelesini
yürütmek için kullanýlan sözlü halkla iliþkiler
teknikleri araþtýrýlacaktýr. Bunun için sosyal
bilimler çalýþmalarýnda sýklýkla kullanýlan
içerik analizi yöntemi kullanýlacaktýr. Ýçerik
analizi uygulanan çalýþmalarda öncelikle
yapýlmasý gereken bir sýnýflama sistemi oluþ-
turmaktýr. Araþtýrma kapsamýndaki konularýn
sýnýflara ve alt sýnýflara bölünmesi gerekmek-
tedir. Bu sýnýflama sistemi oluþturulurken
mevcut araþtýrmanýn dokümanlarý dikkate
alýnmýþtýr. Araþtýrma kapsamýndaki dönemde-
ki konuþma metinleri incelenmiþ iletiþim
ortamlarý olarak kabul edilen ortak alanlar
tespit edilmiþ ve aþaðýdaki konu sýnýflarý oluþ-
turulmuþtur.

“Kongre”

“Miting”

“Toplantý”

“Genelge”

“Konferans”

Araþtýrmada halkla iliþkiler tekniði olarak
kabul edilen kongre, toplantý, miting türü
faaliyetlerin nerede ve ne tip organizasyonla
yapýldýðý, niteliklerinin neler olduðu içerik
analizi yöntemi ile incelenecektir. 
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2.5. Araþtýrmanýn Sýnýrlýlýklarý

Araþtýrma Kurtuluþ Savaþý sürecinde
Atatürk'ün Anadolu'ya geçtiði 16 Mayýs 1919
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açýldýðý 23
Nisan 1920 tarih aralýðý ile sýnýrlýdýr. Çalýþma
Nutuk adlý eserdeki iletiþim ortamlarýný baz
almýþtýr. Bu nedenle adý geçen eserle sýnýrlýdýr. 

3.BULGULAR VE YORUM

Savaþlarda halkla iliþkiler ve iletiþim çalýþ-
malarýnýn kullanýmý yeni bir kavram deðildir.
I. Dünya Savaþý’nda ABD Baþkaný Woodrow
Wilson halký savaþa hazýrlamak ve propagan-
da faaliyetleri yürütmek amacýyla
Enformasyon Komitesi’ni kurdu. Bu büro
gazete çýkarmak, tarafsýz ve müttefik ülke-
lerde bürolar açmak, basýn bürosu kurmak,
konuþmalar yapmak amacýyla 75 bin konuþ-
macý bularak tüm ülkeye göndermek gibi
çalýþmalar yaptý (Matthews, 1991 akt.Mutlu,
2003, 185-186). Tabii halkla iliþkilerin doðduðu
yer olan Amerika'da kamuoyunu oluþturmak
amacýyla savaþ sürecinde bu çalýþmalar bilinçli
bir biçimde halkla iliþkiler çerçevesinde
yapýlmýþtýr. 

Kurtuluþ Savaþý sürecinde de kamuoyunu
oluþturmak için birçok iletiþim çalýþmasý
yapýlmýþtýr. Erdoðan (2006) bu çalýþmalardan
genel baþlýklarla bahseder. Atatürk'ün
Cumhuriyet’in kuruluþuyla ilgili Ýstanbul
dýþýndaki faaliyetleri 19 Mayýs 1919'da
Samsun'a çýkýþla baþlar. Kurtuluþ Savaþý
sýrasýnda Atatürk, Eylül 1919'da toplanan
Sivas Kongresi'nde alýnan kararlarýn halka
duyurulmasý için Ýrade-i Milliye gazetesini
yayýnlatmýþtýr. Ankara'ya geliþinden kýsa bir
süre sonra da, Hakimiye Milliye gazetesi yayýn
hayatýna girmiþtir. Cemiyet ve komitelerin
kurulmasý, önde gelen kiþiler ve gruplar
arasýnda iliþki ve iletiþim kurulmasý, mitingler
yapýlmasý, Basýn Yayýn ve Enformasyon Genel
Müdürlüðü'nün ve Anadolu Ajansý’nýn kurul-
masý gibi çalýþmalar halkla iliþkiler çalýþmalarý
içinde deðerlendirilebilir. 

Halkla iliþkiler süreci durum
saptama/sorun belirleme, planlama ve 

programlama, aksiyon ve iletiþim ve deðer-
lendirme aþamalarýndan oluþur (Peltekoðlu,
1998, 122). Çalýþmada bu süreç temel alýnarak
iletiþim çalýþmalarý açýklanma yoluna gidile-
cektir.

3.1. Halkla Ýliþkiler Süreci

3.1.1. Araþtýrma Süreci

Durum saptama, baþka deyiþle araþtýrma
aþamasýnda, organizasyonun mevcut duru-
mun saptanmasý esastýr. Ayný zamanda hedef
kitlenin kim olduðunun, bunun sorun ve bek-
lentilerinin neler olduðu bu aþamada belir-
lenir. Temel sorular sorulup durum analizi
yürütüldükten sonra yönelim þöyle olmalýdýr;
gerçekçi iletiþim amaçlarý üzerinde uzlaþma,
hedef kitleleri anlama, amaçlara ulaþmak için
gerekli temel kaynaklarý bulma. 

Hedef kitlenin konuyla ilgili ne bildikleri
ve etki boyutlarýnýn neler olacaðý informal ya
da formal yöntemlerle tespit edilebilir. Ýnfor-
mal yöntemler kiþisel iliþkiler, kilit kiþilerden
bilgi saðlama, danýþma komiteleri ve danýþma
kurullarýnýn oluþmasý, toplu görüþmeler, tele-
fon, mektup ve telgraflarýn kullanýlmasý olarak
sayýlabilir. Doðru yapýlmýþ bir araþtýrmada
hedef kitlelerin doðru tanýmlanmasý,
amaçlarýn doðru konulmasý ve varolan imajýn
anlaþýlmasý gibi sonuçlara ulaþýlýr. 

Atatürk Anadolu'ya geçmeye karar verdiði
dönemde ülkenin genel durumunu incelemiþ
ve bu durum karþýsýnda neler yapýlabileceði
üzerinde düþünmüþtür. Bu genel durumu þu
alt baþlýklar çerçevesinde analiz etmiþtir:

1-I.Dünya Savaþý sonucunda Osmanlý
ordusunun durumu,

2-Osmanlý Padiþahý ve Hükümetinin genel
durum karþýsýndaki tavýrlarý,

3-Ýtilaf devletlerinin durumu ve yaptýklarý
tahribatlar,

4-Azýnlýklarýn faaliyetleri ve kurduklarý
birlikler, cemiyetler,

5-Halkýn durumu ve olup biten karþýsýnda
yarattýklarý kurtuluþ çareleri (gösteriler,
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toplantýlar, mitingler)

6-Ülkenin çeþitli yerlerinde kurulan
dernekler ve amaçlarý,

7-Anadolu'daki ordunun durumu,

8-Millet ve ordunun, Padiþah ve Halife'ye
olan sadakatleri ve bu makamýn kurtarýlmasý
düþüncesi,

9-Halk, seçkin ve aydýnlarýn Ýtilaf devlet-
lerine karþý gelme korkusu,

10-Atatürk'ün kendi yetkilerinin sýnýrý.

Bunlara ek olarak Atatürk, bu durum
karþýsýnda önerilen çözüm yollarýný da tespit
eder. O dönemde üç türlü çözüm yolu ileri
sürülmektedir: 

1-Ýngiliz himayesini istemek, 

2-Amerikan Mandasý’ný istemek, 

3-Bölgesel kurtuluþ çarelerine baþvurmak.

Atatürk, kurtuluþ mücadelesinin en baþýn-
da genel durumu analiz etmiþ ve bu durumun
getirebileceði sonuçlar üzerine bir karara var-
mýþtýr. 

"Efendiler, bu durum karþýsýnda bir tek
karar vardý. O da milli hakimiyete dayanan,
kayýtsýz, þartsýz, baðýmsýz yeni bir Türk devleti
kurmak!" (Nutuk, 2004, 9).

Halkla iliþkiler açýsýndan bakýldýðýnda
Atatürk genel durumu analiz etmiþ, sorunlarý
ortaya koymuþ ve çözüm yolunu da belir-
lemiþtir. Bu çözüm "Ya istiklal ya da
ölümdür!" Çünkü o dönemde Atatürk'e göre
baþka kurtuluþ çaresi yoktu ve bu karar bütün
iletiþim çabalarýný belirleyen karar olmuþtu.
Bundan sonraki aþama ise alýnan bu kararý
sonuca ulaþabilecek biçimde planlamadýr.

3.1.2. Planlama Aþamasý

Sorunlar belirlendikten ve durum tespiti
yapýldýktan sonra bunlarý çözebilmek, fýrsat-
larý deðerlendirebilmek için bir plana ihtiyaç
vardýr. Bu plan spesifik amaçlara nasýl varýla-
caðýnýn tespit edilmesi, amaçlara ulaþabilmek
için faaliyetlerin sýralamasýnýn belirlenmesi,

amaca varmak için gerekli olan kaynaklarýn
tespiti, sorumluluklarýn belirlenmesi, kesin
karara varmadan önce pre-test yapýlmasýný
içerir. Ayrýca yönetimin iletiþim açýsýndan
hangi yaklaþýmý sergileyeceði bu aþamada
belirlenir. Planlama aþamasý problem, durum
analizi, program amaçlarý, hedef kitle, her
hedef kitle için program amaçlarý, aksiyon
program stratejisi, iletiþim stratejisi, program
deðerlendirilmesi, program uygulama planý,
feedback'in alýnmasý ve programýn deðer-
lendirilmesi olmak üzere on adýmda tanýmla-
nabilir (Peltekoðlu, 1998, 128).

Atatürk'ün Söylevleri incelendiðinde
Kurtuluþ Savaþý’nda yapýlan çalýþmalarýn her
aþamasýnýn mükemmel bir halkla iliþkiler
kampanyasýna uyduðu gözlemlenir. Sorunlarý
tespit eden ve kendine kurtuluþ için bir nihai
hedef belirleyen Büyük Önder planlama yap-
manýn gerekliliðinin farkýndadýr. Bu durum
Atatürk tarafýndan Nutuk'ta hemen ilk say-
falarda þöyle ifade edilmiþtir: "Türk ata yur-
duna ve Türk'ün istiklaline saldýranlar kimler
olursa olsun, onlara bütün milletçe silahla
karþý koymak ve onlarla çarpýþmak gerekiyor-
du. Bu önemli kararýn bütün gerek ve zaruret-
lerini daha ilk gününde açýða vurup ifade
etmek, elbette isabetli olamazdý. Uygulamayý
birtakým safhalara ayýrmak, olaylardan ve
olaylarýn akýþýndan yararlanarak milletin
duygu ve düþüncelerini hazýrlamak ve
basamak basamak ilerleyerek hedefe ulaþ-
maya çalýþmak gerekiyordu." (Nutuk, 2004,
10). Atatürk'ün burada bahsettiði hedef
Cumhuriyet'i kurmaktýr. Bu hedefe ulaþa-
bilmek için uygulamayý planlamak ve halký bu
düþünceye olaylar ve olaylarýn akýþýndan fay-
dalanarak hazýrlamak kararýndadýr. Gelecekte
ulaþmak istediði hedefi baþlangýçta en yakýn
arkadaþlarýna dahi söylemeyen Atatürk, her
aþamayý vakti geldikçe uygulamak üzere
çeþitli eylem planlarý hazýrlamýþtýr. Ayrýca
Atatürk bu dönemde bir milli sýr da taþýmak-
tadýr. "Ben milletin vicdanýnda ve geleceðinde
hissettiðim büyük geliþme kabiliyetini, bir
milli sýr gibi vicdanýmda taþýyarak, yavaþ
yavaþ bütün bir topluma uygulatmak
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mecburiyetinde idim" cümlesinde halkla iliþ-
kiler stratejileri özelliklerini görüyoruz.
Kadýbeþegil (1998), halkla iliþkiler strateji-
lerinin özelliklerini;

-Mutlak bir temaya dayalý olmalýdýr,

-Ne zaman baþlayýp ne zaman biteceði baþ-
tan belirlenmelidir,

-Ýletiþim planý ile stratejik hedefler arasýnda
bir iliþki olmalýdýr,

-Görev daðýlýmý yapýlmalýdýr, þeklinde
sýralamaktadýr. Halkla iliþkiler çalýþmalarýnda
mutlak bir temaya dayalý olmasý özelliði en
önemli özelliðidir ve iletiþim çalýþmalarýnýn
amacýný belirler. Bu milli sýr Kurtuluþ
Savaþý’ndaki iletiþim çalýþmalarýnýn yegane
temasýdýr. Atatürk bu amacý gerçekleþtire-
bilmek için Anadolu'daki her birimle temas
kuracak yetkilere sahip olmasýnýn gerekli-
liðinin farkýndaydý. Planlarý dahilinde ken-
disinin Ýstanbul'dan uzaklaþmasýnýn istenmesi
fýrsatýný çok iyi deðerlendirir ve geniþ yetkilere
sahip bir müfettiþ olarak Anadolu'ya geçer. Bu
yetkilere göre Anadolu'daki askeri birlikler ve
bütün sivil yönetim amirleriyle iliþkiler kura-
bilecek ve yazýþmalar yapabilecek, emir ve
komuta verecektir. Anadolu'da yapacaðý
iletiþim çalýþmalarý için kendine geniþ yetkiler-
le donatacak bahaneler bulan Atatürk, 
19 Mayýs 1919 tarihinden itibaren yapmýþ
olduðu planlar dahilinde yoðun bir iletiþim
sürecini baþlatmýþtýr. 

3.1.3. Aksiyon ve Ýletiþim

Eyleme geçilecek olan aþama uygulama
aþamasýdýr. Bu aþamada elde edilen veriler ve
tespit edilen sorunlarýn çözümüne yönelik
eylem planlarý uygulamaya geçirilir. Burada
bir çok halkla iliþkiler araç ve yöntemleri kul-
lanýlmaktadýr. Günümüzde artan iletiþim
kanallarý ve teknolojik yenilikler nedeniyle her
geçen gün bu araçlara bir yenisi eklenmekte-
dir. Ama genel olarak literatürde halkla iliþki-
lerde kullanýlan araç ve yöntemler; yazýlý yön-
temler, sözlü yöntemler ve görsel yöntemler
baþlýklarý altýnda toplanmýþtýr. Örgütün hedef
kitle beklentilerine ve izledikleri stratejilere

göre deðiþen bu araçlar oldukça uzun bir liste
oluþturmaktadýr. Basýn bildirisi, gazete, dergi,
kitap, broþür, yýllýk raporlar, radyo, televiz-
yon, sinema, pankart, fuarlar, festivaller,
toplantý, kongreler…

Bu aþamanýn amacý, halký bilgilendirmek,
inandýrmak ve motive etmektir. Kurtuluþ
Savaþý sürecinin iletiþim uygulamasý planlý
olarak Atatürk'ün Samsun'a geçtiði günlerle
baþlar. Büyük önder, araþtýrma aþamasýnda
belirlediði sorunlar çerçevesinde eyleme geçer.
Bu çerçevede Nutuk incelendiðinde 16 Mayýs
1919 ile 23 Nisan 1920 tarihleri aralýðýnda
Tablo 1’de görülen iletiþim ortamlarý belirlen-
miþtir.

Ýçerik analizi çerçevesinde saymaca yoluy-
la belirlenen bu iletiþim ortamlarý üç farklý alt
baþlýkta incelenecektir. Atatürk'ün iletiþim
çabalarý incelendiðinde üç farklý hedef kitleye
yönelik olarak yürüttüðü görür. 

Halkla Ýliþkiler Çalýþmasýnýn Ordu
Cephesi

Anadolu'daki askeri ve sivil kuruluþlarla
yazýþabilecek yetkiye sahip olan Atatürk,
araþtýrma aþamasýnda belirlediði sorunlar
çerçevesinde ilk iþ olarak orduyla temasa
geçer. 21 Mayýs 1919'da Erzurum'daki
15.Kolordu Komutaný’na, 23 Mayýs 1919'da
Ankara'daki 20. Kolordu Komutanlýðý’na ve
diðer kolordu komutanlýklarý ile bunlara baðlý
çeþitli illerdeki ordu müfettiþliklerine genel
durumla ilgili bilgi almak ve iletiþim kura-
bilmek amacýyla birer telgraf çeker. Bu tel-
graflarý sonucunda bu kolordulara baðlý olan
birlikler hakkýnda düzenli bilgiler almaya
baþlar. Ordu komutanlýklarý vasýtasýyla her
ilde teþkilatlanma baþlatýr. Özellikle bu teþki-
latlanmada birlik yetkililerinin manevi
gücünü yükseltecek sözlerde sarf eder ki bu
teþkilatlanmada motivasyonu arttýracak
sözlerdir. Edirne Kolordu Komutanlýðý’na
gönderdiði telgrafta esas yapýlmasý gereken-
leri söyledikten sonra þu sözleri sarf eder:
"Anadolu halký baþtan ayaða bölünmez bir
bütün haline getirildi. Kararlar istinasýz, bütün
komuta heyetleri ve arkadaþlarýmýzla birlikte
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alýnýyor. Anadolu'daki milli teþkilat ilçe ve
bucaklara kadar geniþledi…" (Nutuk, 2004,15).

25 Mayýs-12 Haziran 1919 tarihleri arasýnda
Havza'da kalan Atatürk ordu birliklerinden
gelen cevaplar sonucunda tüm yurdu bir birlik
çatýsý altýnda toplamak için genelge yayýnlar.
Bu genelgenin amacý bütün yurtta milli bir
teþkilatýn kurulmasýnýn gerekliliðidir. Atatürk
kurtuluþ mücadelesi süresince komutanlarla
baðlantýsýný hiç kesmemiþ ve karþýlýklý görüþ-
lerini almýþtýr. 16 Kasým 1919'da Temsil
Heyeti’nden olan kiþiler ve komutanlarla

toplanarak  Meclis-i Mebusan'ýn toplantý yeri,
toplantý sýrasýnda ve sonrasýnda Temsil
Heyeti’nin durumu ve milli teþkilatýn þekli ile
çalýþma yöntemi gibi konularda fikir alýþve-
riþinde bulunmuþtur (Nutuk, 2004, 187).
Buradaki yaklaþým tamamý ile çift yönlü
simetrik modelin uygulamasý niteliðindedir.

Halkla Ýliþkiler Çalýþmasýnýn Halk
Cephesi

Miting ve Gösteriler: Atatürk kurtuluþun
Anadolu insanýnda olduðunu düþündüðü
milli sýr doðrultusunda halký bilinçlendirip,
örgütlemenin gerekliliðinin farkýndaydý.
Ancak halk henüz bilinçlenmiþ deðildi. Bunun
için bir þeyler yapmasý gerektiðinin farkýn-
dadýr. Bu amaçla 28 Mayýs 1919 tarihinde
valilere, baðýmsýz mutasarrýflýklara, Erzurum,
Ankara, Diyarbakýr'daki kolordu komutanlýk-
larýna ve Konya'da ordu müfettiþliklerine bir
genelge gönderir. Bu genelge halký bi-
linçlendirmek, toplu katýlýmlarýný artýrmak
amacýyla yurdun her tarafýnda ilçe ve köyler
dahil olmak üzere geniþ katýlýmlý miting ve
gösteriler yapýlmasýný içermekteydi. (Nutuk,
2004, 16). Zaten daðýnýk biçimde ve korkarak
yapýlan mitingler, bu genelge ile daha güçlü ve
daha fazla sayýda yapýlamaya baþlandý. Bu da
halkýn milli duygularýný ve kurtuluþa olan
inancýný arttýrýcý yönde etki yapar. 

Türk milleti iþgal hareketi karþýsýnda, ken-
disine gösterilen haksýzlýklara tepki olarak
memleketin en ücra köþelerinde dahi protesto
niteliðinde miting ve toplantýlar düzen-
lemiþtir. Bu toplantýlar sonunda çeþitli
makamlara protesto telgraflarý gönderilerek,
olaylar karþýsýnda tavýr ve düþünceleri ortaya
konulmaya çalýþýlmýþtýr. Mesela, güney böl-
gelerinde yapýlan her iþgal ve deðiþiklikler, Ali
Rýza Paþa hükümetinin istifasý, Sevr
Antlaþmasý’nýn imzalanmasý, herhangi bir
devlet adamýnýn Türkiye hakkýnda beyanatý
gibi çeþitli iþgaller karþýsýnda Türk halký sessiz
kalmamýþ, tepkisini sadece cephede göster-
meyip yerel bazda birçok miting ve protesto
gösterileri düzenlemiþtir.

Bu genelge üzerine, zaten iþgal gününden

TABLO 1 Nutuk'ta geçen iletiþim ortamlarý

Miting
Çok sayýda miting yapýldýðý
ifade edilmektedir. Hemen her
ilde

Konferans (4)
Havza, Amasya, Sivas, Ankara
Konferans

Kongre (2)
23 Temmuz 1919 Erzurum
Kongresi, 4 Eylül 1919 Sivas
Kongresi

Toplantý (4)

5 Temmuz 1919 komutanlarla
toplantý, 12 Eylül 1919 halkla
toplantý, kongre sonrasý, 20-22
Ekim 1919 Amasya Görüþmesi,
Ýstanbul Hükümeti, 16 Kasým
1919 komutanlarla Sivas'ta
toplantý

Genelge (20)

28 Mayýs 1919 Amasya, 21/22
Haziran 1919 Amasya, 
7 Temmuz 1919, 23 Temmuz
Erzurum Kongre Bildirisi, 12
Eylül 1919 Sivas Kongresi
Bildirisi, 28 Eylül 1919 Sivas,
2/3 Ekim 1919 Sivas, 5 Ekim
1919 Sivas, 27 Aralýk 1919
Ankara, 29 Aralýk 1919 Ankara,
30 Aralýk 1919 Ankara, 
17 Þubat 1920 Ankara, 4 Mart
1920 Ankara, 16 Mart 1920
Ankara, 19 Mart 1920 Ankara,
21 Nisan 1920, 22 Nisan 1920...
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beri devam eden mitingler ve protesto 
telgraflarýnýn sayýsý gittikçe artmýþtýr. Üstelik
bu davetin resmi bir aðýzdan yapýlmýþ olmasý
daha büyük bir mana ifade ediyordu; çünkü
Mustafa kemal o zaman padiþah ve hükümet
adýna bu görevi gerçekleþtirmiþtir (Þahingöz,
2002, 727). Halký bilinçlendirmek için
Atatürk'ün yayýmladýðý bu ilk genelge, halkla
iliþkiler açýsýndan Çift Yönlü Simetrik
Model'in tanýmladýðý liderlik kavramýna
tamamýyla uyan bir genelgedir. Çünkü
Atatürk Anadolu'ya geçtikten sonra iþgaller
karþýsýnda halkýn gösterdiði tepkiyi fark etmiþ
ve bu tepkiyi daha güçlü bir biçimde devam
ettirebilmeleri için kendi otoritesini kullanarak
bu genelgeyi yayýnlamýþtýr. Þu kýsým önem-
lidir. Bir tepki var ve bunun koordine edilme-
si gerekmektedir. Ýþte Atatürk iletiþim açýsýn-
dan bunu yapmýþtýr. Halkýn tepkilerine kulak
vermiþ ve bu tepkileri gerekçesi ile birlikte
koordineli bir hale sokmanýn gerekliliðini gör-
müþtür. Türk milletinin bu duygularýný, milli
menfaatler doðrultusunda harekete geçirmek
için, milletin daha çok aydýnlatýlmasý gerek-
tiðini iyi biliyordu ve bu da ancak mitinglerle
mümkün olabilirdi. 28 Mayýs 1919 tarihli
genelge ile bunu yapmak istemiþti. Gerçekten
de bu genelge üzerine her yerde mitingler
yapýlýyor, halkýn heyecaný ve hissiyatý ortaya
konuyordu (Þahingöz, 2002, 728). Mitingler
yapýlmasý konusundaki genelgelerinin yaný
sýra iþgal edilen yerlerin halkýný bi-
linçlendirmek için ilgili yerlere telgraflar çe-
kerek mitinglerin devam etmesi konusunda
halký uyarýyordu. Maraþ'ýn iþgali üzerine
29.01.1920'de bir genelge yayýnlayarak iþgalin
protesto edilmesi ve mitinglerin devamýný
ister. 

Ýþgal üzerine yapýlan mitinglerle milli
þuuru ve heyecaný galeyana gelen halk her
tarafta taarruza uðrayan vatanýn kurtarýlmasý
için fiili mücadeleye giriþir. Bu mücadele
Ankara'da Millet Meclisi'nin açýlýþýndan sonra
kurulan düzenli ordu birliklerine kadar her
cephede devam etmiþ, Türk milletinin, “Milli
Mücadele” diye adlandýrdýðý bir nevi destan
devri yaþanmýþtýr. Bu miting ve protesto

hareketlerinden, mahalli mukavemet teþkilat-
larý, bunlardan Erzurum, Balýkesir ve Sivas
Kongreleri doðmuþtur. Bu kongrelerde
Anadolu'daki milliyetçi hareketin temelini
teþkil ederek vatanýn kurtuluþunda en müessir
amil olmuþlardýr (Þahingöz, 2002, 740). 

Genelgeler: Kurtuluþ Savaþý süreci boyun-
ca genelgeler önemli rol oynamýþtýr. Bunlar
komutan, vali, mutasarrýf düzeyinde gönderi-
lerek halkýn bilgilenme ve koordine olmalarýný
saðlýyordu. Halkla Ýliþkiler çalýþmalarýnda kul-
lanýlan mesajlarýn dikkatlice hazýrlanmasý
gerekir. Öncelikle mesajýn hedef kitlenin
dikkatini çekecek þekilde dizayn edilmesi
gerekir. Mesaj, insanlarýn bireysel gereksinim-
lerine seslenmeli, bu gereksinimlerinin farkýna
varmalarýna, gereksinimlerini gidermelerine
yardýmcý olmalý ve bu yolda onlarý aydýnlat-
malýdýr (Aydede, 2002, 116). Ýnceleme
aralýðýmýzdaki dönemde 20 genelge ile
karþýlaþýlmýþtýr. Bu genelgelere içerik açýsýn-
dan bakýldýðýnda mesajlarýn bilinçli bir þekilde
kurgulandýðý görülür. 22 Haziran 1919
Amasya genelgesinde "Vatanýn bütünlüðü,
milletin baðýmsýzlýðý tehlikededir. Milletin
baðýmsýzlýðýný, yine milletin kesin kararý ve
direniþi kurtaracaktýr" sözleri yer alýr.
Genelgeler halký bilgilendirici ve aydýnlatýcý
bir þekilde hazýrlanmaktaydý. 

Kongreler: Milli Mücadele’de 30 Ekim 1918
tarihli Mondros Mütarekesi ile 23 Nisan
1920'de TBMM'nin açýlýþý arasýnda geçen
zamana "Kongreler Dönemi" denilmektedir.
Bu dönemde "Türkiye Kongre Ýktidarlarý" adlý
yapýtýnda Prof.Dr. Bülent Tanör, saptadýðý
kongreler tablosunda 30 kongreye yer ver-
miþtir (Giritli, 2002, 25). Anadolu'ya geçtikten
bir ay sonra millet mümkün olduðu kadar
aydýnlatýlarak dikkatli ve uyanýk bir duruma
getirilmiþ, milli teþkilat kurma düþüncesi
yayýlmaya baþlamýþtýr. Atatürk için bundan
sonraki adým bütün bir milletin birlik ve
dayanýþmasýný saðlayacak ve temsil edecek bir
heyetin oluþturulmasý idi. Bundan sonraki
iletiþim çalýþmalarýna bu karar yön verir. Bu
amaçla büyük önder 21-22 Haziran 1919 tari-
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hinde Amasya Genelgesi’ni Anadolu'ya
bildirir. Bu genelge Erzurum ve Sivas
Kongreleri’nin habercisi niteliðindedir.
Atatürk, kongrelere davet için ayrýca 
Ýstanbul’da destek alabileceði, güvendiði kim-
selere de kongrelerin gereklerini içeren bir
genel mektup yollar. 

23 Temmuz 1919'da Erzurum Kongresi
toplanýr. Bu kongrenin iki amacý vardýr.
Birincisi Sivas'ta toplanacak daha geniþ çaplý
kongreye hazýrlýk ve nihayetinde Millet
Meclisi’nin oluþturulmasýnda düþünsel ve
iþlevsel olarak altyapýyý hazýrlamak. Konuþma
metinlerine bakýldýðýnda kongre katýlým-
cýlarýný bu sonuca götürecek mesajlarýn ve-
rildiði görülür. "Milletin mukadderatýna
hakim bir milli iradenin, ancak Anadolu'da
doðabileceðini belirttim. Milli iradeye
dayanan bir Millet Meclisi’nin meydana geti-
rilmesinin ve gücünü milli iradeden alacak bir
hükümetin kurulmasýný, kongre çalýþ-
malarýnýn ilk hedefi olarak gösterdim…"
(Nutuk, 2004, 45). Kongre sonunda alýnan
kararlar bir genelge ile memleket içinde her
yere hatta bir þekilde yabancý temsilciliklere de
gönderilir.  

Kurtuluþ Savaþý döneminde yerel giriþim-
den doðan kongrelerin önemli bir bölümü Batý
Anadolu'da gerçekleþtirilmiþtir. Bu kongreler
iþgale karþý Anadolu halkýnýn bir tepkisi
niteliðinde olmuþtur. Batý Anadolu'da Kuva-i
Milliye hareketi olarak Ýzmir, Balýkesir,
Nazilli, Alaþehir, Uþak ve Afyonkarahisar'da
olmak üzere toplam on adet kongre gerçek-
leþtirilmiþtir (Albayrak, 1998). Bu kongrelerin
her biri bir teþkilatlanma örneðidir ve Atatürk
bu kongre yürütücüleri ile direkt görüþmüþ,
sonuçlarýný takip etmiþtir (Çarýklý, 1967, 272).
Ancak milli nitelikte tüm yurttan temsilcilerin
katýlacaðý büyüklükteki, ulusal hareketin ikti-
darlaþmasý ile sonuçlanan kongre Sivas
Kongresi’dir. Bu kongrenin toplanmasý için
Atatürk daha Amasya'da iken yani
Anadolu'ya geçtikten sonra hazýrlýklarýna
baþlamýþtýr. Yaklaþýk üç ay süren hazýrlýk çalýþ-
masýnda bütün komutanlar ve bütün vatan-
severler olaðanüstü çaba harcarlar (Nutuk,

2004, 53). Kongre hazýrlýklarý sürerken halk
milli mücadele konusunda bilgilendiriliyordu.
Çünkü, kongreye her ilden üç kiþinin katýl-
masý isteniyordu. Bu katýlýmlar kongrenin ve
dolayýsýyla milli mücadelenin ne kadar destek-
lendiðini gösterecekti (Kars, 1999, 30). 
33 kiþinin katýlýmýyla Ýstanbul Hükümeti’nin
baltalamasýna karþýn Dernekler Kanunu’na
aykýrý olarak 4 Eylül 1919'da Sivas Kongresi
düzenlenir. Bu kongre görevinden uzak-
laþtýrýlmýþ ve tutuklanmasý için Dahiliye
Nezareti’nce emir verilmiþ Atatürk'ü baþkan-
lýða getirerek görüþmelerine baþlar. Kongre
Mondros Ateþkes Antlaþmasý’nýn Osmanlý
devletince kabul edilmiþ olan uygulama
biçimlerini kabul etmemiþ yabancý iþgallere
karþý direneceðini bütün dünyaya duyurmuþ-
tu. Bu kongre ulusal direniþi yürütecek bir
Temsil Heyeti’ni seçmiþti. Her haliyle kongre
bir ihtilal meclisi karakterini taþýyordu ve
baþarýya ulaþmýþtý (Arýburnu, 1997, 82-83).
Sivas Kongresi sonucunda oluþturulan Temsil
Heyeti, bundan sonra yürütme iþlerini yavaþ
yavaþ elinde toplamaya ve ülke içinde yetki-
lerini kaybetmeye baþlayan Merkezi
hükümetin yerine yetkileri eline almaya
baþlar. Temsil Heyeti bir müracaat merkezi
olarak kabul edilir.

Davayý kamuoyuna basýn yoluyla da yay-
maya baþlýca yapýlacak iþlerden sayan
Atatürk, bir gazete çýkarýlmasýna karar vermiþ
ve gazetenin adýný da "Ýrade-i Milliye" olarak
kendisi saptamýþtýr. 14 Eylül 1919 günü çýkan
ilk sayýsý dört sayfa hazýrlanmýþtýr. Gazetenin
üst tarafý Kongre haberlerine býrakýlmýþ ve
diðer bölümlerinde Atatürk'ün Kongre'yi
açýlýþ söylevi, Kongre’ce Padiþaha çekilen 
telgraf, millete hitaben yazýlan bildiri ve
Atatürk'ün Mayýs ayýnda Havza'dan Padiþaha
yolladýðý telgraf yer almýþtýr. "Ýrade-i Milliye"
Atatürk'ün Sivas'tan Ankara'ya yola çýktýðý 18
Aralýk 1919'a kadar, O'nun denetimi altýnda
yayýnlanmýþ daha sonra bu gazeteyi Sivas'ta
býrakarak Ankara'da 10 Ocak 1920'de
"Hakimiyeti Milliye" gazetesini yayýnlatmaya
baþlamýþtýr. Bu gazete Ulusal Kurtuluþ
Savaþý’mýzýn sözcüsü olmuþtur (Arýburnu,
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1997, 93-94). Ayrýca 9 Ekim 1919'da Ýstanbul'da
bulunan gazetelere de Kongreye iliþkin bilgiler
verir (Nutuk, 2004, 155). 

27 Aralýk 1919'da Atatürk Temsil Heyeti ile
birlikte Ankara'ya gelir. Artýk kurtuluþ
mücadelesinin merkezi Ankara'dýr. 

Kanaat Önderleriyle Ýletiþim: Askerlik
görevinden ayrýldýktan sonra bir komutan gibi
emirlerinin yerine getirilmesi için bazý komu-
tan ve valilerle toplantý yapar. Bu Atatürk için
yeni bir þey deðildir. Çünkü O, Erzurum'a
gelene kadar en üst kademedeki makamdan,
komutan, subay, her türlü devlet adamý ve
ileri gelen kimselerle görüþmeler ve anlaþ-
malar yapar (Nutuk, 2004, 31). Bu iletiþim
çalýþmasýnýn yüz yüze iletiþim kýsmýdýr ki,
halkýn desteðini saðlamasý gereken kam-
panyalarda kanaat önderlerini etkilemekte
kullanýlan bir tekniktir (Aydede, 2002).
Atatürk, Anadolu'daki çalýþmalarýnda her fýr-
satta kanaat önderi durumundaki kiþilerle
görüþerek Milli Mücadele konusunda 
bilinçlendirir. 

Meclis toplantýsý için Ankara'ya gelen mil-
letvekilleriyle Atatürk ayrý ayrý, manevi gücü
yükseltmek ve kurtuluþ inancýný artýrmak için
yüz yüze görüþmüþtür. Bu kiþilerin ellerinden
geldiði kadar baðlý bulunduklarý millete ýþýk
tutup yol göstererek, ona kurtuluþ hedefine
yürütmekte önderlik etmesini istemiþtir
(Nutuk, 2004, 247).

Konuþma ve Konferans: Sözlü iletiþim
halkla iliþkiler uygulamalarýnda güçlü ve
önemli bir iletiþim yöntemi olma özelliðini
korumaktadýr. Halkla iliþkilerin mesleki
gereksinimlerinden birisi, iyi konuþmak ve
konuþma metni hazýrlayabilme yeteneðine
sahip olmaktýr. Yapýlacak konuþma, bil-
gilendirmeye, ikna etmeye yönelik olabileceði
gibi kutlama ve günün önemini de belirtmeyi
amaçlayabilir (Peltekoðlu, 1998, 196). Atatürk
Milli Mücadele sürecinde gittiði yerlerde halk-
la bir araya gelmiþ, konferanslar vermiþtir. Ýlk
Anadolu'ya geçtiði dönemde Havza'da,
Amasya'da halkla biraraya gelir, Milli
Mücadele’ye iliþkin konuþmalar yapar. Yine

Sivas Kongresi sonrasý halkla biraraya gelmiþ
ve kongrenin sonuçlarýyla ilgili bilgi vermiþtir.
Ankara'ya geldikten bir süre sonra da halka
bir konferans verir (Nutuk, 2004, 245).

Halkla Ýliþkiler Çalýþmasýnýn Ýstanbul
Hükümeti Cephesi

Atatürk'ün Anadolu'ya görevlendirilme
sebebi onu Ýstanbul'dan uzaklaþtýrmak ve
Samsun ve dolaylarýndaki güvensizlik olay-
larýný yerinde görüp tedbir almaktý. Bu neden-
le hükümet geliþmelere iliþkin sýk sýk bilgi
soruyordu. Duruma iliþkin sorulan sorularý bir
nota ile cevaplayan Atatürk, bu cevabýn bir
suretini bütün komutanlara, vali ve mutasar-
rýflara bir genelgeyle bildirmekteydi. Böylece
Ýstanbul Hükümeti’nin olaylara yaklaþýmýný
da ülke çapýnda duyuruyordu. Ayný þekilde
milletin milli baðýmsýzlýðýný korumaya kararlý
olduðu ve her türlü fedakarlýðý göze aldýðýný
Ýstanbul Hükümeti’ne çeþitli yollarla 
iletiyordu. 

23 Haziran 1919'da Atatürk’ün Ýstanbul
Hükümeti’nin Ýngiliz Olaðanüstü Temsilcisi’nin
isteði üzerine görevden alýndýðýný bildiren ve
tüm resmi kurumlara gönderilen bir genelge
yayýnlanýr. Buna göre artýk Atatürk'ün bütün
resmi sýfatý elinden alýnmýþtýr. Atatürk, 
8 Temmuz 1919'da Padiþah'a resmi ve askeri
görevinden ayrýldýðýný bildiren bir telgraf çeker. 

16 Aðustos 1919'da Ýstanbul Hükümeti’ne
içinde bulunduðu durumun yanlýþlýðýný anla-
tan ve bir an önce Meclis-i Mebusan’ýn toplan-
masýnýn gerekliliðini ifade eden mesajý 
telgrafla iletir. Bu telgrafta halkýn sözcüsü gibi
konuþur. "Hayat hakký ve baðýmsýzlýðý için
çalýþan milletin amacýndaki bu asalet ve cid-
diyete karþýlýk, Ýstanbul Hükümeti, düþmanca
davranmak yolunu tutuyor. Bütün dilekler þu
noktada birleþmiþtir ki, hükümet meþru olan
milli akýmý engellemeye çalýþmaktan
vazgeçerek, Kuva-i Milliye'ye dayansýn ve
bütün teþebbüslerinde kendine milli gayeyi
rehber edinsin" (Nutuk, 2004, 52). 

Atatürk, Temsil Heyeti adýna Ýstanbul
Hükümeti'ne bir telgraf göndererek Erzurum
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ve Sivas Kongreleri’nde alýnan kararlarýn
tanýnmasýný istemiþtir. Bu konuda devam eden
yazýþmalardan bir sonuç elde edemeyeceðini
anlayan Ýstanbul Hükümeti, Bahriye Nazýrý
Salih Paþa'yý Atatürk'le görüþmek üzere 20
Ekim 1919'da Amasya'ya gönderir. Ýstanbul
Hükümeti’nin bir bakanýnýn Temsil Heyeti ile
görüþme giriþimi, milli örgütün açýktan açýða
tanýnmasý demektir (Arýburnu, 1997, 100). 
12 Ocak 1920'de Ýstanbul'un iþgali üzerine
Meclis-i Mebusan kapatýlýr. Artýk yeni meclis
Ankara'da toplanacaktýr.

4.SONUÇ VE ÖNERÝLER

Sýnýrlý bir sürede ve sýnýrlý bir aralýðýn ince-
lendiði çalýþmada Kurtuluþ Mücadelesi halkla
iliþkiler süreci açýsýndan bir taslak þeklinde
deðerlendirilmiþtir. Araþtýrmanýn niteliðinden
kaynaklanan darlýk ve konunun geniþliðinden
dolayý Atatürk'ün Kurtuluþ Savaþý’ndaki
iletiþim biçimi halkla iliþkiler süreci açýsýndan
genel olarak incelenebilmiþtir. Atatürk'ün kul-
landýðý iletiþim stratejileri bir firmanýn kam-
panyasýnda kullanmasý gereken stratejilerle
özdeþtir. Bir iletiþim çalýþmasýnda önemli olan
hedef kitleyi herhangi bir noktadan yakala-
mak ve amaca iliþkin ikna etmektir. Bu çalýþ-
mada Atatürk'ün baþarýya giden yolda her
türlü iletiþim çalýþmasýný kullandýðýný görürüz.
Halk, ordu ve Ýstanbul Hükümeti ile ayrý ayrý
stratejiler çerçevesinde baðlantýlar kurmuþ ve
belirlediði hedef kitleyi kurtuluþa ikna
etmiþtir. 

Kurtuluþ Savaþý, hakkýnda sayýsýz kitabýn
yazýldýðý bir savaþtýr. Bu araþtýrmanýn en
önemli sonucu, destansal nitelikteki bu
savaþýn iletiþim bilimi açýsýndan detaylý çalýþ-
malarýnýn yapýlmasý zorunluluðuna dikkat
çekmesidir. 
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