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lýþmakta ve baþta Ýngiltere olmak üzere
Osmanlý düþmanlarý iç isyanlar çýkarmak-
tadýr. Kitapta Ýngilizler’in Osmanlýlar ve
müslümanlar aleyhinde çalýþtýðý temasý iþ-
lenmekte, Mýsýr iþgali sert bir dille eleþti-
rilmekte ve Ýngilizler’in Osmanlý hilâfeti
aleyhindeki planlarýný bozmak için bütün
müslümanlarýn hilâfete sahip çýkmalarý
gerektiði savunulmaktadýr. Abdurrahman
b. Ahmed el-Kevâkibî’nin Osmanlý hilâfe-
tine karþý bir Arap hilâfeti tezini savunan
Ümmü’l-šurâ adlý kitabýný yayýmladýðý bir
dönemde Mustafa Kâmil’in Osmanlý hilâ-
fetini savunan eseri Osmanlý saray erkâ-
nýnýn dikkatini çekti ve faaliyetleri yakýn-
dan takip edilmeye baþlandý. 1899 yazýnda
Avrupa seyahati sýrasýnda bir Alman ga-
zetesinde neþrettiði “Ýngiltere ve Ýslâm”
ile “Almanya ve Ýslâm” baþlýklý yazýlarýnda
Ýngilizler’in Ýslâm âlemine düþmanca yak-
laþmalarýna karþýlýk Almanlar’ýn dostane
bir tavýr ortaya koyduklarýný söyledi. Dö-
nüþte Ýstanbul’a uðradý; bu sýrada “bey”
unvanýyla birlikte ikinci rütbeden Mecîdî
niþaný ile taltif edildi.

Mýsýr’a döndükten sonra yeni bir gaze-
te çýkarma ihtiyacý duydu. Daha önce ya-
zýlarýný baþkalarýnýn neþrettiði gazete ve
dergilerde yayýmlamýþtý. 2 Ocak 1900’de
Kahire’de el-Livâß adlý gazetenin neþrine
baþladý. Gazetenin yayýn politikasý, Mýsýr’-
daki Ýngiliz iþgaline son vererek Osmanlý -
Mýsýr iliþkilerini güçlendirme amacý etra-
fýnda þekillenmiþti. Bu sebeple kýsa süre-
de Mýsýr’da Ýngiliz aleyhtarlarýnýn ve Os-
manlý taraftarlarýnýn en önemli yayýn or-
ganý haline geldi. Ayný yýl baþlayan Hicaz
demiryolu projesine destek verdi. Hidiv II.
Abbas Hilmi’nin Ýngiltere ziyaretiyle belir-
ginleþen yakýnlaþma sürecinde Mustafa
Kâmil, Ýngiltere’ye yönelik eleþtirilerini art-
týrarak devam ettirmenin yaný sýra Os-
manlý ve hilâfet merkezli faaliyetlerini sür-
dürdü. Bu geliþmeler hidivle iliþkilerini gi-
derek mesafeli hale getirirken Ýstanbul’-
daki itibarýný arttýrdý ve Mart 1904’te pa-
þa unvanýyla taltif edildi.

Nisan 1904’te Ýngiltere ile Fransa’nýn it-
tifak antlaþmasý imzalamasý, Mustafa Kâ-
mil’in Ýngiltere’nin Mýsýr’dan çýkarýlmasý
konusunda Fransa’dan beklentilerine bü-
yük bir darbe oldu. Bu sebeple amacýna
ulaþabilmek için ümidini Osmanlý ve Al-
manya desteðine baðladý. 1904-1905 Rus-
Japon savaþýnda Japonlar’ýn zaferini bir
milletin azim ve irade ile nasýl yükselebi-
leceðine örnek kabul edip bu ana fikir et-
rafýnda eþ-Þemsü’l-müþriša adlý eserini
yazdý (Kahire 1904). Mýsýr gençliði üzerin-
deki etkisi giderek arttý. Mýsýr meselesi

hakkýndaki siyasî mektuplarýný bir araya
getirip 1905’te Egyptiens et Anglais
adýyla Paris’te yayýmladý. 1906 yýlýnýn ilk
yarýsýnda týrmanan Akabe meselesi dola-
yýsýyla Osmanlý - Ýngiliz gerginliði devam
ederken Tanta yakýnýnda Danþüvây köyün-
de Haziran 1906’da Ýngiliz askerleriyle köy-
lüler arasýnda meydana gelen arbede Ýn-
giliz aleyhtarý olarak Mustafa Kâmil’in pres-
tijini daha da yükseltti. Bu sýrada Paris’te
bulunan Mustafa Kâmil, Londra’ya geçe-
rek Britanya hükümetinden Lord Cromer’i
geri çekmesini ve Mýsýr yönetiminde yer-
lilere daha fazla imkân tanýnmasýný talep
etti. Mýsýr’a döndükten sonra yazýlarý ve
konuþmalarýyla Ýngiliz karþýtý hareketin
ciddi bir ivme kazanmasýna katký saðladý.
Geliþmelerden kaygý duyan Hidiv Abbas,
Ekim 1906’da Mustafa Kâmil ile görüþe-
rek 1895’ten bu yana gizli bir teþkilât ola-
rak çalýþan el-Cem‘iyyetü li-ihyâi’l-vatan’ýn
açýk bir partiye dönüþmesine müsaade
edeceðini bildirdi, böylece Mustafa Kâmil
liderliðinde Hizbü’l-vatanî’nin kuruluþunun
yolu açýlmýþ oldu. Bu arada Ýngiltere Mýsýr
politikalarýnda kýsmî deðiþikliðe gitmek zo-
runda kaldý. Sertlik yanlýsý Cromer 1907’-
de istifa etti ve Danþüvây hadisesi sebe-
biyle hapsedilenler serbest býrakýldý. Geliþ-
melerle konumu daha da güçlenen Mus-
tafa Kâmil, Mart 1907’de el-Livâß gazete-
sinin The Egyptian Standard ve l’Eten-
dard égyptien adlarýyla Ýngilizce ve Fran-
sýzca nüshalarýný yayýmlamaya baþladý.
Aralýk 1907’de Hizbü’l-vatanî resmen ku-
ruldu ve ülkenin her tarafýndan gelen bin-
den fazla delegenin tamamýnýn oylarýyla
Mustafa Kâmil hayat boyu baþkanlýða se-
çildi. Ancak Mustafa Kâmil bir süredir de-
vam etmekte olan verem hastalýðýndan 8
Muharrem 1326’da (11 Þubat 1908) öldü.
Þâfiî mezarlýðýna defnedilen cenazesi da-
ha sonra Selâhaddin Meydaný’nda adýna
yaptýrýlan türbeye nakledildi ve Kahire mey-
danlarýndan birine adý verilerek heykeli di-
kildi. Mustafa Kâmil’in cenaze merasimi
emsali görülmemiþ bir kalabalýða sahne
olmuþ ve vefatýnýn kýrkýncý günü mezar
ziyaretine 40-50.000 kiþi katýlarak Ýngiliz-
ler’e karþý âdeta bir gövde gösterisi ger-
çekleþtirilmiþtir (BA, Y.A.HUS. 519/115).

Mustafa Kâmil’in yukarýda zikredilen
eserlerinin dýþýnda bir kýsmý gazete yazý-
larý ve konuþma metinlerinden oluþan di-
ðer eserleri þunlardýr: A£cebü mâ Kâne
fi’r-rýš £inde’r-Rûmân (Kahire 1310/1892),
Mý½r ve’l-i¼tilâlü’l-Ýncilizî (Kahire 1313/
1895), Difâ£u’l-Mý½rî £an Bilâdihî (Kahire
1324), Resâßilü Mý½riyye Fransiyye (Ka-
hire 1909), Sîretü Mu½¹afâ Kâmil fî er-

ba£a ve ¦elâ¦în rebî£an (haz. Ali Fehmî
Kâmil; Kahire 1326/1908).
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ve ilk cumhurbaþkaný.
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I. HAYATI

Manastýr’ýn Kocacýk nahiyesinden olan
gümrük memuru Ali Rýzâ Bey ile Langa-
zalý Zübeyde Haným’ýn dördüncü çocuðu-
dur. Asýl adý Mustafa’dýr. Babasý Ali Rýzâ’-
nýn ailesi Kýzýl -Oðuz ya da Kocacýk yörük-
lerindendir. Sofuzâdeler’den olan Zübeyde
Haným’ýn ailesi de Anadolu’dan göç ettiri-
len Konyarlar’a mensuptur. Mustafa’nýn
nüfus kaydýnda doðum tarihi olarak 1296
yazýlmýþtýr. Bu yýlýn karþýlýðý 13 Mart 1880 –
12 Mart 1881 arasýna rastlar. Bu sebeple

Manastır’ın Kocacık nahiyesinden olan 
gümrük memuru Ali Rızâ Bey ile Langazalı 
Zübeyde Hanım’ın dördüncü çocuğu olarak 
Selânik’te doğdu. Asıl adı Mustafa’dır. Baba-
sı Ali Rızâ’nın ailesi Kızıl-Oğuz ya da Kocacık 
yörüklerindendir. Sofuzâdeler’den olan Zü-
beyde Hanım’ın ailesi de Anadolu’dan göç et-
tirilen Konyarlar’a mensuptur. Mustafa’nın 
nüfus kaydında doğum tarihi olarak 1296 
yazılmıştır. Bu yılın karşılığı 13 Mart 1880 
- 12 Mart 1881 arasına rastlar. Bu sebeple
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Cumhuriyet döneminde doðumu öncele-
ri 1880 gösterilmiþ, fakat sonralarý 1881
kabul edilmiþtir.

Altý yaþýna geldiðinde annesinin isteði-
ne uyularak önce Fatma Molla Kadýn Mek-
tebi’ne kaydedildi. Birkaç gün sonra ora-
dan alýnýp Þemsi Efendi Mektebi’ne gön-
derildi. Babasýnýn ölümü üzerine (1893)
annesi ve kendisinden küçük kardeþi Mak-
bule ile Lapka Çiftliði’nde kahyâlýk yapan
dayýsý Hüseyin’in yanýna gitti. Fakat çok
geçmeden halasýnýn desteðiyle Selânik’e
döndü ve Mülkiye Rüþdiyesi’ne kaydoldu.
Bir kavgaya karýþmasý yüzünden müdür
yardýmcýsýndan dayak yiyince okulu terke-
derek Selânik Askerî Rüþdiyesi’ne girdi.
Burada matematikteki baþarýlarýndan do-
layý öðretmeni Mustafa, “Bundan sonra
senin adýn Mustafa Kemal olsun” diyerek
ona Nâmýk Kemal’den esinlenen ikinci bir
ad verdi. 1896 Ocaðýnda askerî rüþdiyeyi
bitirince Manastýr Askerî Ýdâdîsi’ne girdi.
Ýdâdîde sýnýf arkadaþý Ömer Nâci’nin etki-
siyle þiir ve edebiyatla ilgilendi, ancak kom-
pozisyon öðretmeninin bunun askerlikle
baðdaþmayacaðý uyarýsý karþýsýnda bu de-
fa tarihe merak sardý. 1898 Kasýmýnda idâ-
dîyi bitirerek Ýstanbul’da Harbiye’ye yazýl-
dý. 13 Mart 1899’daki kaydý “Selânik Koca
Kasým mahallesi gümrük memurlarýndan
müteveffa Ali Rýzâ Efendi’nin mahdumu
uzun boylu, beyaz benizli Mustafa Kemal

Efendi, Selânik (96)” diye yapýlmýþtý. 10
Þubat 1902’de teðmen olarak Harbiye’yi
bitirdi ve kurmay sýnýfýna geçti. 1903’te üs-
teðmenliðe yükseldi ve 21 Ekim 1904’te
kurmay yüzbaþý oldu.

Harbiye yýllarýnda ülke sorunlarýyla ilgi-
lenmeye baþladý. Arkadaþlarýyla beraber
gizlice çýkardýðý dergiyi Harp Akademisi’n-
de de sürdürdü. Bu sebeple yakýn arka-
daþý Ali Fuat’la (Cebesoy) birlikte gizli ör-
güt kurduklarý iddiasýyla tutuklandý. So-
nuçta suçsuz olduklarý anlaþýldý, fakat her
ikisinin de baþþehirden ve Makedonya’dan
uzak bir yere gönderilmesi uygun görül-
dü. Özlük dosyasýndaki kayda göre “11
Ocak 1905 Çarþamba günü Erkân-ý Har-
biyye yüzbaþýlýðý ile mektepten neþet ede-
rek sunûf-ý selâsede bölük idare ve ku-
manda etmek üzere atik Beþinci Ordu’ya
memur edilmiþti”. Orada özgürlükçü dü-
þünceleri yüzünden Þam’a sürülmüþ olan
Mustafa Cantekin ile tanýþtý ve onun kur-
muþ olduðu Vatan adlý cemiyeti Vatan ve
Hürriyet ismiyle yeniden örgütlemeye ça-
lýþtý. Arkasýndan gizlice Selânik’e geçtiðin-
de bu adla bir cemiyetin kurulmasýna ön
ayak oldu. Bir süre sonra bu cemiyet Ýtti-
hat ve Terakkî Cemiyeti’ne katýldý (27 Ey-
lül 1907). Makedonya’ya dönmek için uð-
raþmasý sonucunda Selânik’teki Üçüncü
Ordu karargâhýna atandý (30 Eylül 1907).
Arkadaþý Fethi Bey’in (Okyar) aracýlýðý ile
Ýttihat ve Terakkî’ye girdi (Þubat 1908),
ancak cemiyette ikinci planda tutuldu. Bir
ara Selânik-Üsküp demiryolu müfettiþliði
görevi verildi. Meþrutiyet’in ilânýndan son-
ra Trablusgarp’ta baþ gösteren bir karý-
þýklýðý yatýþtýrmak için oraya gönderildi.

19 Ekim 1908’de Trablusgarp Garnizo-
nu’ndaki askerlere Meþrutiyet’e baðlýlýk ye-
mini ettiren Mustafa Kemal, bu defa Avus-
turya’nýn resmen kendi topraklarýna kat-

týðý Bosna’daki durumu incelemekle gö-
revlendirildi. Otuzbir Mart ayaklanmasýný
bastýran Hareket Ordusu içinde tümen
kurmay baþkaný olarak görev almýþtý. Fa-
kat cemiyetin 1909 yýlýndaki kongresinde
askerlerin politika ile uðraþmamasý gerek-
tiðini savunmasý tepkiyle karþýlanýnca Ýt-
tihat ve Terakkî’den kopmuþ ve Üçüncü
Ordu Tâlimgâh Komutanlýðý’na atanmýþtý.
Burada iken eðitim çalýþmalarýna aðýrlýk
verdi, Alman Generali Litzman’ýn eserini
Takýmýn Muharebe Talimi adýyla Türk-
çe’ye çevirdi, Cumalý’da yapýlan bir tatbi-
kata ait izlenimlerini Cumalý Ordugâhý:
Süvari Bölük, Alay, Liva Talim ve Ma-
nevralarý ismiyle kitap haline getirdi. Bu
sýrada Fransýz ordusunun Picardie’de ya-
pacaðý manevrayý izlemeye çaðrýlan heyet-
te görev almýþtý. Oradan dönüþünde görev
yeri sýk sýk deðiþtirildi. 15 Ocak 1911’de 5.
Kolordu karargâhýna atandý, çok geçme-
den baþþehirde Erkân-ý Harbiyye-i Umû-
miyye karargâhýna alýndý (27 Eylül 1911).
Bu esnada Ýtalyanlar’ýn Trablusgarp’a sal-
dýrmalarý karþýsýnda bazý genç kurmaylar
gibi oranýn savunmasýna katýlmak istedi.
Sonuçsuz kalan iki giriþimden sonra 15
Ekim’de Ýstanbul’dan hareketle Mýsýr üze-
rinden Bingazi’ye ulaþtý (9 Aralýk 1911).
Derne komutanlýðýna atandýðýndan Enver
Bey’in kumandasý altýna girdi. Bu arada
binbaþýlýða yükseltilmiþti (27 Kasým). Trab-
lus savunmasý sürerken sað kolundan ya-
ralandý, bir süre de gözlerinden tedavi gör-
dü. Balkan Savaþý’nýn baþlamasý üzerine
Osmanlý hükümeti Uþi antlaþmasýyla (18
Ekim 1912) burasýný Ýtalya’ya býrakýnca 24
Ekim 1912’de Derne’den ayrýldý.

Ýstanbul’a döndüðünde Bolayýr’daki Ak-
deniz Boðazý Kuvâ-yi Mürettebesi Harekât
Þubesi müdürlüðüne getirildi (21 Kasým
1912). Edirne Bulgar kuþatmasý altýnda

Mustafa Kemal’in Manastýr Mekteb-i Ýdâdî-i Þâhânesi’nde

üçüncü sýnýf öðrencisi iken aldýðý notlar
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bulunurken Bâbýâli’nin basýlarak bir hükü-
met darbesi yapýlmasýný (23 Ocak 1913)
doðru bulmayan Mustafa Kemal’in Fethi
Bey’le birlikte sadârete ve genelkurmay
baþkanlýðýna yazdýklarý mektup tepkiyle
karþýlandý. Fethi Bey önce Ýttihat ve Terak-
kî genel sekreterliðine, arkasýndan Sofya
elçiliðine, Mustafa Kemal de Sofya ataþe-
militerliðine atandý (27 Ekim 1913). Ken-
disine Bükreþ, Belgrat ve Çetine ataþelikle-
ri de verildi. Bir süre sonra yarbaylýða terfi
etti (1 Mart 1914). I. Dünya Savaþý baþla-
dýðýnda ýsrarla cephede görev almak iste-
yince yeni oluþturulacak olan 19. Tümen’in
komutanlýðýna getirildi (20 Ocak 1915). Te-
kirdað’da tümenini hazýrlayan Mustafa Ke-
mal umumi ihtiyat olarak Bigalý’da görev
aldý. 18 Mart’ta boðazý geçmeye muvaf-
fak olamayan Ýngilizler ve Fransýzlar 25
Nisan 1915’te Arýburnu’na çýkarma yapýp
Conkbayýrý istikametinde ilerleyince emir
beklemeden hemen harekete geçti. Cep-
haneleri bittiðinden geri çekilmekte olan
askerlerle karþýlaþýnca onlara süngü tak-
týrtýp yere yatýrdý, bunu gören düþman
birlikleri de duraklayýp mevzilendi. Arýbur-
nu kuvvetleri komutaný olarak birliklerine
verdiði emirde de (8 Mayýs 1915), “Size
ben taarruz emretmiyorum, ölmeyi emre-
diyorum” diyerek vatan savunmasýnýn can
pahasýna yapýlacaðýný açýklamýþtý. 1 Hazi-
ran’da albaylýða yükseltildi. Ýngilizler 6-7
Aðustos gecesi Arýburnu ve Anafartalar’a
yeni birlikler çýkarýnca komutanýn tek el-
de toplanmasý zorunlu görüldü ve Mus-
tafa Kemal Anafartalar Grubu komutan-
lýðýna getirildi (8-9 Aðustos). 10 Aðustos

günkü savaþta göðsüne bir misket isabet
etti, ancak cebindeki saat onu yaralan-
maktan kurtardý. Gösterdiði baþarýlardan
ötürü grup komutanlýðý üzerinde kalmak
þartýyla 16. Kolordu komutanlýðýna atan-
dý (19 Aðustos) ve çeþitli niþanlarla ödül-
lendirildi. Kendisine hükümet tarafýndan
Harp madalyasý ile Gümüþ Harp Ýmtiyaz
madalyasý, Sultan Reþad tarafýndan Altýn
Liyakat madalyasý, Alman Ýmparatoru II.
Wilhelm adýna ikinci ve birinci derecede
Demir Haç madalyalarý verildi. Artýk Ana-
fartalar kahramaný Mustafa Kemal diye
anýlýr oldu. Ordu komutaný Liman von San-
ders’in Türk birliklerinin baþýna devamlý
Alman subaylar atamasýndan ötürü anlaþ-
mazlýða düþtüðünden grup komutanlýðýn-
dan istifa etti (27 Eylül). Ýstifasýný geri al-
masý için yapýlan önerileri kabul etmeye-
rek Ýstanbul’a döndü (10 Aralýk 1915).

Bazý iþlerini yoluna koymak için Sofya’-
ya gitti. Orada bulunurken Çanakkale’den
Edirne’ye dönmekte olan 16. Kolordu ko-
mutanlýðý görevine dönmesi emrini aldý.
Kolordusunun baþýna geçmek için Edir-
ne’ye gittiðinde (27 Ocak 1916) görkemli
bir törenle karþýlandý. Sokaklara, “Arýbur-
nu ve Anafartalar kahramaný Mustafa Ke-
mal çok yaþa!” yazýlý dövizler asýldý. Meh-
met Emin Bey de (Yurdakul) Çanakkale
kahramanlarýna adadýðý “Ordunun Desta-
ný” baþlýklý þiirinde, “Ey bugüne þâhit olan
sarp hisarlar / Ey kahraman Mehmed Ça-
vuþ, siperler / Ey Mustafa Kemaller’in aziz
yurdu / Ey topraðý kanlý daðlar, yanýk yar-
lar!” diyerek onu övgüyle anmýþtýr. Öte
yandan Urfa mutasarrýfý Nusret Bey’in
1917’de Çanakkale Þehidleri Âbidesi adýy-
la yaptýrdýðý anýt çeþmenin (günümüzde
Yolgösteren Çeþmesi) dört cephesinin yön-
lerini belirten kitâbelerde, “Kafkas yolu-
Hindistan yolu-Baðdat yolu” yanýnda dör-
düncü yönün “Mustafa Kemal Paþa cad-
desi” diye adlandýrýlmasý onun ününün da-
ha bu dönemlerde Anadolu içlerine kadar
yayýldýðýný göstermektedir (Turan, Musta-
fa Kemal Atatürk, s. 139).

16. Kolordu Van gölünün güneybatýsýn-
da görevlendirilince Halep üzerinden Di-
yarbakýr’a giden Mustafa Kemal (27 Mart)
birkaç gün sonra (1 Nisan) generalliðe
yükseltildi. Karargâhýný Silvan’da kurup
Bitlis’in ve Muþ’un Ruslar’dan geri alýnma-
sýný saðladý. Bir ara Ýkinci Ordu komutan
vekilliðini üstlendi, arkasýndan bu göreve
asaleten atandý (7 Mart 1917). Çok geç-
meden Yedinci Ordu komutanlýðýna nak-
ledildi. Ancak öteden beri Türk birliklerine
Alman generallerin kumanda etmesini sa-
kýncalý bulduðu için bu defa da Yýldýrým Or-

dularý Grubu komutaný Mareþal Falken-
hayn ile anlaþmazlýða düþtü. Genelkurma-
ya gönderdiði rapordan umduðu sonucu
alamayýnca komutanlýktan istifa ederek
(4 Ekim) Ýstanbul’a döndü. Pera Palas’a
yerleþip geliþmeleri beklerken Enver Pa-
þa kendisinden Almanya’ya gönderilme-
sine karar verilen Veliaht Vahdeddin’e re-
fakat etmesini istedi, o da bunu kabul et-
ti. 15 Aralýk 1917’de baþlayan ve 4 Ocak
1918’e kadar süren bu gezi boyunca ge-
leceðin padiþahý ile birbirlerini yakýndan
tanýma fýrsatý buldular. Mustafa Kemal,
veliahdý Almanya’nýn zafer kazanacaðýna
inanmanýn gerçek bir deðerlendirme ol-
mayacaðý yolunda uyarmaya çalýþtý. Buna
raðmen Ýstanbul’a dönüþlerinde Alman-
ya elçiliðinde düzenlenen bir törenle ken-
disine Cordon de Prusse niþaný verildi (19
Þubat 1918). Bir süre sonra yeniden böb-
reklerinden rahatsýzlanýnca tedavi için Vi-
yana’ya gönderildi. Önce Cottage Sanator-
yumu’nda tedavi gördü, ardýndan kaplýca-
larý ile ünlü Karlsbad’a gitti. Günlük not-
larýndan (1-27 Temmuz) Almanca ve Fran-
sýzca’sýný ilerletmek için özel dersler aldý-
ðý, orada bulunan Türkler’le ülke sorunla-
rýný tartýþtýðý, özellikle de kadýnlarýn top-
lum yaþamýndaki rolleri üzerinde durdu-
ðu, geri kalmýþlýktan kurtulabilmek için
bir inkýlâbýn gerekli olduðu, ancak bunun
da bir hamlede yapýlmasý yöntemini be-
nimsediði anlaþýlmaktadýr. 6 Temmuz 1918
gecesi not defterine, “Benim elime büyük
salâhiyet ve kudret geçse ben hayât-ý ic-
timâiyyemizde arzu edilen inkýlâbý bir an-
da bir ‘coup’ ile (darbe) tatbik edeceðimi
zannederim. Zira ben bazýlarý gibi efkâr-ý
ulemâyý yavaþ yavaþ benim tasavvurlarým
derecesinde tasavvur ve tefekkür etme-
ye alýþtýrmak suretiyle bu iþin yapýlacaðýný
kabul etmiyorum ve böyle bir harekete
karþý ruhum isyan ediyor” diye yazmýþtý.

Vahdeddin’in 3 Temmuz’da tahta çýktý-
ðý haberini alýnca bir telgrafla kendisini
kutladý. Yeni padiþah baþyaveri vasýtasýyla
Mustafa Kemal’i çaðýrttýðý için Ýstanbul’a
döndü (4 Aðustos 1918). Tekrar tayin edil-
diði (7 Aðustos) Yedinci Ordu komutanlýðý
görevine baþlamadan önce padiþahla dört
defa görüþme imkâný buldu. Ýlk ziyaretin-
de padiþaha baþkomutanlýðý üstlenmesini
önerdi. Bu teklif karþýsýnda padiþah, “Se-
nin gibi düþünen baþka komutanlar var
mý?” diye sordu. Onun, “Vardýr” cevabýný
vermesi üzerine de, “Düþünelim” dedi (Ata-
türk’ün Hatýralarý, s. 52 vd.). Ondan sonra-
ki görüþme çok genel düzeyde geçti. Üçün-
cü görüþmede Mustafa Kemal’in ilk öne-
risini tekrarlamasý üzerine padiþah, “Paþa,

19. Tümen kumandaný Mustafa Kemal Çanakkale’de
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ben her þeyden önce Ýstanbul halkýný do-
yurmak zorundayým. Bunu temin etme-
dikçe alýnacak her tedbir isabetsiz olur”
diyerek baþkomutanlýðý üstlenmek iste-
mediðini belirtti. Dördüncü ziyaretinde ise
Suriye’de yeni bir göreve atandýðýný öð-
rendi. Bu arada onun padiþahýn kýzý Sabi-
ha Sultan’la evlenmesi söz konusu olduy-
sa da gerçekleþmedi. Kendisine 23 Eylül
1918’de padiþahýn fahrî yaverlik unvaný
verilerek iliþkiler resmî bir yakýnlýða dö-
nüþtürüldü. Yedinci Ordu komutanlýðýna
getirilen Mustafa Kemal Paþa Nablus’ta-
ki ordunun baþýna geçti. Ancak Filistin ve
Suriye cephelerinin çökmesi karþýsýnda
Halep’e çekilmek zorunda kaldý. Bu çökü-
þü önleyebilmek için saraya baþvurup ye-
ni kurulmakta olan Ýzzet Paþa kabinesin-
de görev almak istediyse de mümkün ol-
madý. Çok geçmeden Mondros ateþkes
antlaþmasý imzalandý. Liman von Sanders
görevden ayrýlýnca onun yerine Yýldýrým
Ordularý grup komutanlýðýna atandý (31
Ekim 1918). Ateþkesin imzalanmasý ge-
nelde memnunlukla karþýlanýrken o Har-
biye Nezâreti’ne çektiði telgrafta imzala-
nan metinde Kilikya, Toros tünelleri, Suri-
ye sýnýrýyla ilgili hükümlerin açýk olmadýðý-
ný belirterek bunlarýn uygulamada önem-
li sorunlar yaratacaðýna dikkat çekti. Za-
man ve Vakit gazetelerinde yayýmlanan
demecinde de ateþkes antlaþmasýnýn ba-

ðýmsýzlýk ve ülke bütünlüðü kavramlarýy-
la baðdaþmayan hükümler içerdiðini söy-
ledi. Bu sýrada mütareke hükümlerine ay-
kýrý olarak Musul’u iþgal eden Ýngilizler Ýs-
kenderun’a yöneldi (Kasým 1918). Þehrin
iþgal edileceði anlaþýlýnca Mustafa Kemal
kendisine baðlý birliklere bunu önlemek
için gerekirse silâh kullanýlmasý emrini ver-
di. Fakat Sadrazam Ýzzet Paþa, Ýngilizler’in
Ýskenderun’dan istifade etmelerinin hak-
lý bir istek sayýlmasý gerektiðini bildirerek
onlara karþý konulmasý yolundaki emrin
geri alýnmasýný istedi. Böylece Ýngilizler 9
Kasým’da Ýskenderun’u kolaylýkla iþgal et-
tiler. Bu arada Yýldýrým Ordularý Grubu ve
Yedinci Ordu da daðýtýldýðýndan Mustafa
Kemal Harbiye Nezâreti emrine verildi. Bu
karar 10 Kasým’da yayýmlanýnca o da 13
Kasým sabahý Ýstanbul’a döndü. Haydar-
paþa’dan Avrupa yakasýna geçerken Bo-
ðaz’da demirlemiþ olan Ýtilâf donanmasýný
görünce duyduðu tepkiyi, “Geldikleri gibi
giderler” sözleriyle dile getirdi (Gürer, s.
166).

Millî Mücadele Yýllarý. Mustafa Kemal
Paþa, Üçüncü Ordu kýtalarý müfettiþi ola-
rak Samsun’a hareketine kadar geçen sü-
rede Ýstanbul’da bazý arayýþlar içine girdi.
Ýlk olarak Rauf (Orbay), Fethi, Kâzým Ka-
rabekir, Ýsmail Canbulat ve Cafer Tayyar
(Eðilmez) beylerin katýldýðý toplantýlarda
Tevfik Paþa hükümeti yerine Ýzzet Paþa’-
nýn baþkanlýðýnda daha güçlü bir hüküme-
tin kurulmasý için çalýþma yapýlmasý karar-
laþtýrýldý. Bu amaçla bir yandan Mebuslar
Meclisi’nin Tevfik Paþa kabinesine güven
oyu vermemesine uðraþýlýrken Mustafa Ke-
mal ile Kâzým Karabekir’in padiþahla gö-
rüþmeleri de gerekli görüldü. Mustafa Ke-
mal’in Naci Bey (Eldeniz) aracýlýðý ile yap-
týðý baþvuru üzerine padiþah fahrî yaveri-
ni 15 Kasým’daki cuma selâmlýðýnda ka-
bul etti. Ancak bu görüþmede padiþahýn
yaklaþýmý hiç de cesaret verici olmadý. Me-
buslar Meclisi de umulanýn aksine Tevfik
Paþa hükümetine güven oyu verdi. Bunun
üzerine Mustafa Kemal yeniden padiþahla
görüþmek istedi. Kendisine 22 Kasým için
randevu verildi. Ziyaretinden bir gün ön-
ce meclis hükümetin teklifi üzerine bir irâ-
de-i seniyye ile kapatýldý. 22 Kasým’da Mus-
tafa Kemal’i kabul eden Vahdeddin bazý
þeylerden kuþkulandýðýný gösteren bir dav-
ranýþla ona, “Ordunun komutan ve subay-
larý eminim ki seni çok severler, bana te-
minat verir misin ki onlardan bana bir fe-
nalýk gelmeyecektir?” sorusunu yöneltti.
Mustafa Kemal önce padiþahýn böyle bir
harekete iliþkin bir þey duyup duymadýðýný
anlamak istedi ve arkasýndan Ýstanbul’a

yeni geldiðini belirterek, “Sizi temin ede-
rim hiçbir fenalýk beklemeyiniz” dedi. 20
Aralýk’ta üçüncü defa Yýldýz Sarayý’na çýk-
tý, fakat yine de padiþahtan beklediði ce-
vabý alamadý. Bunun üzerine arkadaþlarýy-
la ülkeyi parçalanmaktan kurtarabilmek
için bir millî mukavemet hareketi baþlat-
maya yöneldi. Çözümü Anadolu’da arama
görüþü aðýrlýk kazanýrken Mustafa Kemal,
deðiþik çevrelerde giriþimlerini sürdürerek
Ýstanbul’daki müttefik devletler temsilci-
leriyle de görüþtü. Bunlar arasýnda Ýtalya
yüksek komiseri Kont Carlo Sforza ile Ýn-
giliz Muhibleri Cemiyeti’nin kurulmasýnda
etkili olan rahip Robert Frew de bulun-
maktaydý. Bu görüþmeler, ona Millî Müca-
dele’ye giriþildiðinde Ýtalyanlar’dan yarar-
lanmada ve söz konusu cemiyetin etkin-
liklerini kýsýtlama yolunda gereken önlem-
leri almada faydalý olmuþtu.

Ýngilizler’in Samsun yöresinde baþ gös-
teren karýþýklýklarýn önlenmesi için 21 Ni-
san 1919’da verdikleri rapor Mustafa Ke-
mal’in Anadolu’da görev almasý için bir
fýrsat doðurdu. Damad Ferid Paþa hükü-
meti oraya yetkili bir komutan gönder-
meye karar verdiðinde Erkân-ý Harbiyye-i
Umûmiyye’deki arkadaþlarý onun adýný
önerdiler. Kendisinin Ýttihatçý olduðu yo-
lundaki kuþkularý Dahiliye Nâzýrý Mehmed
Ali Bey ile Bahriye Nâzýrý Avni Paþa gider-
diler. Bununla birlikte Ýngilizler’in düzen-
lediði bir raporda (28 Þubat) Ýstanbul’dan
sürülmeleri ya da görevden alýnmalarý is-
tenenler listesinde Mustafa Kemal’in adý-
nýn da bulunduðunu dikkate alan Ferid
Paþa bu konuda yüksek komiserlik tercü-
maný Ryan’la görüþmeyi gerekli gördü.
Onun Mustafa Kemal adýnýn kendisine
kuþkulu gelmediðini bildirmesi sadrazamý
tatmin etti. Böylece Mustafa Kemal’in Do-
kuzuncu Ordu kýtalarý müfettiþliðine tayi-
nine iliþkin olarak hükümetçe hazýrlanan
kararnâme 30 Nisan 1919’da padiþah ta-
rafýndan onaylandý. Görevinde baþarýlý ola-
bilmek için kendisine bazý yetkiler verilme-
sini isteyen Mustafa Kemal’e bölgede iç
asayiþi saðlamasý, cephane ve silâhlarý top-
layýp güvence altýna almasý, silâhlandýklarý
söylenen þûralarý daðýtmasý, bunlarý yeri-
ne getirebilmek için de bölgesindeki ko-
mutanlar ve sivil yöneticilerle iliþki kurma-
sý izni verildi. Karargâhý için gerekli hazýr-
lýklarý tamamladýktan sonra 14 Mayýs ak-
þamý Sadrazam Damad Ferid, ertesi ak-
þam da Yýldýz Sarayý’nda padiþah tarafýn-
dan kabul edildi. Boðaz’da demirlemiþ olan
Ýtilâf donanmasýný gösteren padiþah ona
þimdiye kadar devlete ettiði hizmetlerin
tarihe geçtiðini belirterek, “Asýl þimdi ya-

Mirlivâ (tuðgeneral) Mustafa Kemal
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pacaðýn hizmet hepsinden mühim olabi-
lir. Paþa, paþa, devleti kurtarabilirsin” de-
di. O da, “Bana emir buyurduklarýnýzý bir
an unutmayacaðým” diyerek huzurdan ay-
rýldý. Fakat gerçekte her ikisi de kurtuluþu
deðiþik boyutlarda ve anlayýþta deðerlen-
dirmekteydi. Padiþahýn Mustafa Kemal’i
Anadolu’ya gönderirken kendisine yeterin-
ce para verdiði yolundaki iddialar hayli
mübalaðalý görünmektedir. Çünkü söz ko-
nusu paranýn miktarý 100.000 liradan baþ-
layarak 400.000 altýna kadar çýkartýlmak-
tadýr (Mýsýroðlu, s. 58). Gerçekte ise o dö-
nemde birçok vali ve komutana iç asayiþte
gerekli görülen yerlere sarfedilmek üze-
re verilenlere benzer þekilde Mustafa Ke-
mal’e de makbuz karþýlýðýnda 1000 lira,
Dahiliye Nâzýrý Mehmed Ali Bey’in belirt-
tiðine göre bunun dýþýnda 25.000 lira da-
ha verilmiþti (Selek, I, 116). Nitekim Mus-
tafa Kemal, Samsun’a çýkýþýndan on gün
sonra sadârete gönderdiði telgrafta eþ-
kýyalarýn kovuþturulmasýnda yararlýðý gö-
rülenlere daðýtýlmak üzere aldýðý 1000 li-
radan 300’ünü Samsun mutasarrýflýðýna
aktardýðýný belirterek yeni ödenek gön-
derilmesini istemiþti. Bu yoldaki istekleri
görüþen kabine örtülü ödenekten söz ko-
nusu yerlere para verilmesini, ayrýca Do-
kuzuncu Ordu kýtalarý müfettiþi ile yanýn-
dakilere henüz verilmemiþ olan ödenek ve
yolluklarýnýn ödenmesini kararlaþtýrmýþtý
(Akþin, I, 335).

Ýzmir’in iþgal edildiðinin ertesi günü ma-
iyetindeki on yedi subayla birlikte Bandýr-
ma vapuruyla Ýstanbul’dan hareket eden
Mustafa Kemal 19 Mayýs 1919 sabahý Sam-
sun’a ulaþtý. Bir gün sonra bölgedeki iþgal
durumunu ve Ýzmir’in iþgaline karþý duyu-
lan tepkiyi iki ayrý telgrafla sadârete bil-
dirdi. 22 Mayýs’ta gönderdiði raporlarýn
ilkinde de bölgedeki kýrk kadar Rum çete-
sinin faaliyetlerini ve görevlendirdiði su-
baylarýn þehirdeki Ýngiliz subaylarýyla yap-
týklarý görüþmeyi aktardý. Ýngilizler, kur-
tuluþ için Osmanlý Devleti’nin bir yabancý
devletin himayesi altýna girmesinin gerek-
li olduðunu öne sürmüþlerdi. Buna karþý-
lýk kendilerine Türklüðün yabancý müda-
halesine tahammülü olmadýðý ve milletin
tek vücut olup millî hâkimiyet ve Türklük
duygusunu hedef edindiði cevabý veril-
miþti.

Samsun’da güvenlik içinde çalýþamaya-
caðýný anlayan Mustafa Kemal karargâhýný
Anadolu’nun içlerine taþýmayý gerekli gö-
rerek 24 Mayýs’ta Havza’ya geçti. Onun
gönderdiði telgraf ve raporlar Meclis-i Vü-
kelâ’da görüþüldü ve Damad Ferid kendi-
sine teþekkürlerini bildirdi. Ancak iþgalle-

rin sürmesi ve olaylarýn baþka bir yönde
geliþmesi hükümetle aralarýndaki görüþ
ayrýlýklarýný derinleþtirerek kýsa sürede bir
çekiþmeye dönüþtürdü. Mustafa Kemal,
Anadolu topraklarýnýn paylaþýlacaðýna iliþ-
kin haberler karþýsýnda bölgelerini savun-
mak için kurulan örgütlerle temas kurma-
ya yöneldi. Bunun ilk ve önemli yansýma-
sý kendisiyle birlikte Ali Fuat, Rauf ve Re-
fet (Bele) beylerin imzaladýðý, Kâzým Ka-
rabekir ile Ýkinci Ordu müfettiþi Mersinli
Cemal Paþa’nýn muvafakatiyle 21-22 Ha-
ziran gecesi ilân edilen Amasya tâmimi
oldu. “Vatanýn bütünlüðü, vatanýn baðým-
sýzlýðý tehlikededir” diye baþlayan, bu du-
rumdan yine milletin azmi ve kararý ile
kurtulma imkânýnýn bulunduðunu belirten
ve bu amaçla toplanacak Erzurum Kong-
resi’nden sonra Sivas’ta daha büyük çap-
ta bir kongrenin düzenlenmesini öngören
bu kararlar Millî Mücadele denen ulusal
savaþýn ilk bildirisi demekti.

Bu geliþmeler Ýngilizler’i harekete geçir-
di, Ýstanbul hükümeti de onlarýn baskýsý
üzerine Mustafa Kemal’i geri çaðýrmayý
kararlaþtýrdý. General Milne, 6 Haziran’da
Harbiye Nezâreti’ne verdiði bir nota ile ta-
nýnmýþ bir generalin Anadolu’da dolaþma-
sýnýn kamuoyunda huzursuzluk doðuraca-
ðýný öne sürerek geri çaðrýlmasýný istedi.
Siyasal temsilci Amiral Calthorpe da iki
gün sonra bu isteði tekrarladý. Hükümet-
teki görüþ ayrýlýðýna raðmen Harbiye Nâzý-
rý Þevket Turgut ve Sadrazam Vekili Mus-
tafa Sabri’nin tâlimatýyla Mustafa Kemal’-
den Ýstanbul’a dönmesi istendi. Ancak
Mustafa Kemal, Ýstanbul’a dönecek olur-
sa Ali Ýhsan (Sabis) ve Yakup Þevki (Subaþý)
paþalar gibi tutuklanacaðýndan kuþkulan-
dýðý için bu çaðrýya uymadý. Saray baþkâ-
tipliði aracýlýðý ile padiþaha baþvurup hü-
kümetin tutumundan þikâyet ederken ver-
diði kararý da, “Eðer zorlanýrsam görevim-
den istifa ederek bundan böyle Anadolu’-
da ve sîne-i millette kalacaðým ve vatanî
görevime bu defa daha açýk adýmlarla de-
vam edeceðim... Tâ ki millet istiklâline ka-
vuþsun ve saltanat ve hilâfet yok olmak-
tan korunsun” diye açýkladý (Atatürk’ün
Söylev ve Demeçleri, I, 17). Hükümetin
Redd-i Ýlhak ve Müdâfaa-i Hukuk örgüt-
lerinin telgraflarýnýn çekilmesini yasakla-
masý ve Büyük Ermenistan projesine kar-
þý çýkan Erzurum ve Van valilerini deðiþ-
tirmesi de Mustafa Kemal’in þikâyetleri-
ne yol açtý. Þeyhülislâm Mustafa Sabri’-
nin baþkanlýðýnda toplanan kabine kendi-
sini görevden almaya karar verdi (23 Ha-
ziran 1919). Kâzým Karabekir’in daveti üze-
rine Erzurum’a gidip kongreye katýlmak

isteyen Mustafa Kemal, tutuklanmasý
hakkýnda Dahiliye Nâzýrý Ali Kemal’in ver-
diði emirlere aldýrmayarak Amasya’dan
yola çýktý ve Sivas üzerinden Erzurum’a
ulaþtý (3 Temmuz). Onun kongre hazýrlýk-
larýyla ilgilenip Ýstanbul’a dönmemesi hü-
kümetle iliþkilerinin kopmasýna yol açtý.
Ýstanbul hükümeti Takvîm-i Vekåyi‘de
yayýmlanan bir irade ile kendisinin görev-
den alýndýðýný açýklarken (8 Temmuz) o da
ayný günün gecesinde saraya sunduðu bir
dilekçe ile askerlik mesleðine veda ettiði-
ni bildirdi. Kendi deyimiyle artýk “sîne-i mil-
lette bir ferd-i mücâhid” olmuþtu.

Mustafa Kemal, Vilâyât-ý Þarkýyye Mü-
dâfaa-i Hukuk-ý Milliyye Cemiyeti’nin 23
Temmuz 1919’da toplanan Erzurum Kong-
resi’ne Cevat Dursunoðlu’nun istifasýyla
boþalan Hasankale delegesi olarak katýldý.
Kýrk yedi delegeden otuz sekizinin oyunu
alarak baþkan seçildi. Yaptýðý açýþ konuþ-
masýnda içinde bulunulan durumu ana
çizgileriyle özetleyerek millî þûra diye an-
dýðý bir ulusal meclisin toplanmasýnýn ve
millî iradeye dayalý sorumlu bir hüküme-
tin kurulmasýnýn zorunlu olduðunu savun-
du. Çalýþmalara geçildiðinde kongre adýna
padiþaha çekilen telgrafta Mebuslar Mec-
lisi’nin vakit geçirilmeden toplantýya çað-
rýlmasý istendi. 7 Aðustos’a kadar süren
kongrede, Osmanlý vatanýnýn bütünlüðü
ve ulusal baðýmsýzlýðýn elde edilmesi, sal-
tanat ve halifelik makamýnýn korunmasý
için “kuvâ-yi milliyeyi âmil ve irâde-i milli-
yeyi hâkim” kýlmanýn esas alýndýðý, mü-
tareke sýnýrlarý içinde kalan bölgelerdeki
müslüman çoðunluðun da birbirinden ay-
rýlmaz öz kardeþ olduðu vurgulandý. Millî
vicdandan doðan mahallî cemiyetlerin Do-
ðu Anadolu Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti
adýyla birleþtirilmesi gerekli görüldü. Mus-
tafa Kemal, alýnan kararlarýn uygulanmasý
için oluþturulan dokuz üyeli Hey’et-i Tem-
sîliyye’nin de baþkanlýðýna getirildi. Bu gö-
rev, Ankara’da yeni bir meclisin toplanma-
sýna kadar geçecek sürede onun yerel bir
hükümet baþkaný gibi yetkili davranma-
sýna imkân saðlayacaktý. Erzurum Kong-
resi’yle ulusal direniþ örgütlerinin bir-
leþtirilmesi yolunda ilk büyük adým atýlýr-
ken Ýngilizler gibi Damad Ferid Paþa hü-
kümeti de buna tepki gösterdi. Sadrazam
toplantýyý yasa dýþý saydýðýný belirten bir
demeç verdi, Amiral Calthorpe ise bu ge-
liþmeyi “vahim” olarak niteledi. Hükümet,
Ýngilizler’in baskýsý sonucu Mustafa Kemal
ile Rauf Bey’in tutuklanarak Ýstanbul’a ge-
tirilmelerini kararlaþtýrdý (29 Temmuz). Fa-
kat bu yolda verilen emirler uygulanama-
dý. Çünkü Kâzým Karabekir’in belirttiði gi-
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bi kongre, Mustafa Kemal’in isteðiyle de-
ðil büyük ve kanlý tehlikelerin meydana
geleceðini kaçýnýlmaz gören halkýn giriþimi
sonucunda toplanmýþtý (ayrýca bk. ERZU-
RUM KONGRESÝ). Mustafa Kemal’in dön-
meyeceði anlaþýlýnca taþýdýðý askerî niþan-
lar geri alýndý ve fahrî padiþah yaverliði de
kaldýrýldý (9 Aðustos 1919). Kendisine kar-
þý bu giriþimlerde bulunulurken kongre-
de elde edilen sonuçlar ona ülkenin gele-
ceði konusunda önemli gördüðü dönüþü-
mü dile getirme fýrsatý da vermiþti. Maz-
har Müfit Kansu’ya, “Zaferden sonra hü-
kümet þekli cumhuriyet olacaktýr” diye
yazdýrmýþ ve buna tesettürün kalkacaðý,
fes yerine þapka giyileceði, Latin harfleri-
nin kabul edileceði gibi toplumsal hayat-
ta öngördüðü deðiþiklikleri de eklemiþti
(Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürk’le
Beraber, I, 130). Kongreden sonra Erzu-
rum Müdâfaa-i Hukuk yönetimi kendisi-
ne “þehrin çocuklarý” arasýnda yer almasý-
ný önermiþ (21 Aðustos), o da Erzurum nü-
fusuna kaydedilmek için baþvuruda bulun-
muþtu.

Bu sýrada Amasya kararlarýnda öngö-
rülen büyük Sivas Kongresi hazýrlýklarýna
da giriþildi. Bu sebeple Mustafa Kemal,
bazý Temsil Heyeti üyeleriyle birlikte 29
Aðustos’ta Erzurum’dan ayrýlarak 2 Ey-
lül’de Sivas’a gitti. Sivas Kongresi 4 Eylül
1919’da açýldý. Hey’et-i Temsîliyye baþkaný
ve davet sahibi olarak kürsüye çýkan Mus-
tafa Kemal, Mondros Mütarekesi’nden bu
yana geliþen olaylarýn bir özetini yaparak
çalýþmalarýn vatanýn tek bir bütün, mille-
tin tek bir vücut olduðunu göstereceðine
inandýðýný belirtti. Ardýndan baþkan seçi-
mine geçildiðinde onun baþkanlýðýna karþý
olan bazý üyeler baþkanlýðýn sýrayla yapýl-
masýný önerdi. Fakat bu teklif kabul edil-
medi ve Mustafa Kemal üç olumsuza kar-
þý büyük çoðunlukla baþkan seçildi. Gün-
deme geçilmeden delegelerin yapacakla-
rý yemin ve padiþaha yazýlacak telgraf ko-
nusunun öne alýnmasý iki gün süren tar-
týþmalara yol açtý. Delegeler, teker teker
kürsüye çýkýp particilik gütmediklerine ve
özellikle Ýttihat ve Terakkî Partisi’ni dirilt-
meye çalýþmayacaklarýna dair yemin etti.
Padiþaha çekilecek telgrafta da Mebuslar
Meclisi’nin toplanmadýðýna deðinilerek dü-
zenlenen kongrenin yüce halifelik maka-
mýna baðlý olduðu belirtildi. Fakat görüþ-
meler ve tartýþmalar, manda sorunu diye
özetlenen Amerika Birleþik Devletleri’nin
korumasý altýna girme üzerinde yoðunlaþ-
tý. I. Dünya Savaþý sonunda geri kalmýþ ül-
keleri kalkýndýracak bir sistem olarak or-
taya atýlan mandacýlýk bazý Türk aydýnlarý

arasýnda taraftar bulmuþtu. Ancak Ame-
rika Birleþik Devletleri’nin mi yoksa Ýngil-
tere’nin mi himayesi altýna girileceði ko-
nusunda görüþ ayrýlýðý yüzünden Wilson
Prensipleri ve Ýngiliz Muhibleri Cemiyeti
adýyla iki ayrý örgüt kurulmuþtu. Erzurum
Kongresi’nde bu konudaki giriþim etkisiz
kalmýþtý, fakat sorunun Sivas’ta enine bo-
yuna tartýþýlacaðý anlaþýlmýþtý. Nitekim 7
Eylül’deki toplantýda verilen önergeyle gün-
deme getirilen manda konusu üç gün bo-
yunca tartýþýldý, ancak görüþ birliði saðla-
namadý. Sonunda kongreyi izlemek üzere
gelen Amerikalý gazeteci M. Browne’un
Rauf Bey’e yaptýðý öneri çýkar yol kabul
edildi ve Amerikan Senatosu’ndan Türki-
ye’deki durumu incelemesi için bir heyet
göndermesinin istenmesine karar verildi.
Bu amaçla yazýlan telgrafta, kongrenin im-
paratorluk nüfusunun çoðunluðunun istek-
lerini tahakkuk ettirme yanýnda azýnlýkla-
rýn bütün menfaatlerini korumak ama-
cýyla toplanýp gerekli kararlarý aldýðý be-
lirtildi. Baþta Mustafa Kemal olmak üze-
re Rauf Bey ve baþkanlýk kurulunun öte-
ki üyelerince imzalanan telgraf Washing-
ton’a gönderilirken Ýngilizce bir kopyasý
da Browne’a verildi (Atatürk’ün Milli Dýþ
Politikasý, I, 189).

Kongrede Erzurum Kongresi’nde kabul
edilmiþ olan tüzük ve bildiri üzerinde ge-
reken deðiþiklikler yapýldý ve bütün millî
cemiyetlerin birleþtirilmesi amacýyla Vilâ-
yât-ý Þarkýyye Müdâfaa-i Hukuk adý Ana-

dolu ve Rumeli Müdâfaa-i Hukuk Cemiye-
ti olarak deðiþtirildi. Mebuslar Meclisi’nin
de bir an önce toplanmasýný saðlamaya
karar verildi. Erzurum’da seçilen Hey’et-i
Temsîliyye’ye altý üye daha eklenerek üye
sayýsý on beþe çýkarýldý. Kongre çalýþmala-
rý 11 Eylül’de sona erdi. Alýnan kararlarýn
padiþaha ulaþtýrýlmasýna da önem verildi.
Çünkü kongreyi önleme ve üyeleri tutuk-
latma giriþimi yüzünden Temsil Heyeti ile
Damad Ferid Paþa hükümeti arasýndaki
iliþkiler kopmuþtu. Bu sebeple kongre ça-
lýþmalarý sürerken padiþaha bir telgraf ya-
zýlarak hükümetin giriþimlerinden þikâyet
edilmiþti (ayrýca bk. SÝVAS KONGRESÝ).
Telgrafýn saraya ulaþmasýna engel olundu-
ðu anlaþýlýnca genel kurulun aldýðý bir ka-
rarla Ýstanbul hükümetiyle haberleþmeler
kesildi (12 Eylül). Bu durum karþýsýnda
Damad Ferid bir süre daha dayandýktan
sonra istifa etmek zorunda kaldý (1 Ekim
1919).

Sadârete getirilen Ali Rýzâ Paþa hükü-
metiyle Temsil Heyeti arasýnda baþlayan
yazýþmalar Ýstanbul ile Anadolu arasýnda-
ki kopukluðu giderir gibi oldu. Temsil He-
yeti adýna Mustafa Kemal ile Rauf Bey ve
hükümet adýna Bahriye Nâzýrý Sâlih Paþa
Amasya’da bir araya geldi. 20-22 Ekim ta-
rihleri arasýnda üç gün süren Amasya gö-
rüþmelerinde genel olarak Sivas Kongresi
bildirisinde yer alan konular üzerinde gö-
rüþ birliðine varýldý. Sonunda beþ ayrý me-
tin (protokol) imzalandý. Bunlarýn ikisinde

Mustafa Kemal Sivas Kongresi delegeleriyle
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hükümetin ve Temsilciler Heyeti’nin kar-
þýlýklý istekleri sýralandý, barýþ konferansý-
na gönderilecek delegeler için bazý adlar
belirlendi ve mebus seçimlerinde Ýttihatçý
tanýnanlarla Ermeni tehcirinde suç iþle-
yenlerin ve ülke aleyhine çalýþanlarýn aday
gösterilmemesine karar verildi. Ancak Mus-
tafa Kemal’in meclisin iþgal altýndaki baþ-
þehirde çalýþamayacaðý görüþünü ýsrarla
savunmasý karþýsýnda Sâlih Paþa kiþisel
olarak buna katýldý, fakat kesin kararýn hü-
kümetçe verileceðini bildirdi. Ýstanbul hü-
kümeti, Amasya protokolleriyle Mustafa
Kemal’in öncülüðünde geliþmekte olan
Anadolu harekâtýný artýk bir ayaklanma
olarak suçlamaktan vazgeçmiþ oluyordu.
Fakat bu yakýnlaþmayý istemeyen Ýngiliz
yüksek komiseri Amiral Robeck hüküme-
tine gönderdiði raporda (4 Kasým 1919),
“Ýstanbul, Tanca gibi uluslararasý bir rejim-
le yönetilebilir, Ýngiltere de bu büyük ve
önemli þehri rehine olarak kendi elinde tu-
tabilir” diye Ýstanbul’un iþgal edileceðinin
iþaretini verdi.

Öte yandan, Müdâfaa-i Hukuk üyeleri ve
komutanlarýn birçoðu seçimlere girdiðin-
den Mustafa Kemal de Erzurumlular’ýn
verdiði 500 imzalý bir önergeyle oradan
aday gösterildi ve seçildi. Fakat meclisin
nerede toplanacaðý henüz kesinlik kazan-
mamýþtý. Temsil Heyeti, bu konuda bir gö-
rüþ belirlemek amacýyla Anadolu direniþini
destekleyen komutanlarla ortak bir top-
lantý yapýlmasýný gerekli gördü. Mustafa
Kemal’in baþkanlýðýnda 16 Kasým’dan 28
Kasým’a kadar süren bu toplantýlarda mec-
lisin nerede toplanacaðý, Temsil Heyeti’-
nin durumunun ne olacaðý ve Paris Barýþ
Konferansý’nýn vereceði kararlardan son-
ra nasýl davranýlacaðý konularý ele alýndý.
Nihayet meclisin Ýstanbul’da toplanmasýn-
da zorunluluk görüldü. Ancak orada belir-
li bir doðrultuda hareket edebilmek için
seçilen mebuslarla bölgesel toplantýlar ya-
pýlmasý yararlý bulundu. Temsil Heyeti mec-
lisin güvenli çalýþmasýna kadar dýþarýda ka-
lýp varlýðýný sürdürecekti. Bu kararlar çer-
çevesinde Temsil Heyeti’nin de Eskiþehir
yakýnýnda bir yere nakledilmesi öngörül-
dü. Bu arada iþgalci Ýngiltere ile Fransa
arasýndaki görüþ ayrýlýklarýnýn belirginleþ-
mesi, Fransa’nýn Suriye yüksek komiseri
George Picot’yu önceden bazý imtiyazlar
saðlamak düþüncesiyle Mustafa Kemal ile
bir görüþme yapmaya sürükledi. Kendi-
siyle Sivas’ta yapýlan görüþmelerde (8 Ara-
lýk) mütareke sýnýrlarý içerisinde bir karýþ
topraðýn bile elden çýkarýlamayacaðý kesin
bir dille anlatýlýnca bir sonuca varýlamadý.

Mustafa Kemal, Rauf Bey ve Temsil He-

yeti’nin diðer üç üyesiyle birlikte 18 Ara-
lýk 1919’da Sivas’tan ayrýldý. Hacýbektaþ ve
Kayseri’de yaptýðý konuþmalarda kurtuluþ
için kuvâ-yi milliyeyi âmil kýlmanýn þart ol-
duðunu vurguladý. Kafile, dokuz gün sü-
ren yolculuk sonunda 27 Aralýk 1919’da
Dikmen sýrtlarýnda Kolordu Komutaný Ali
Fuat ve Vali Vekili Yahya Galib’in baþlarýn-
da bulunduðu Ankaralýlar tarafýndan kar-
þýlandý. Atlý seymenler yol boyunca sýrala-
nýrken Müdâfaa-i Hukuk Baþkaný Rifat
Efendi ile (Börekçi) yanýndakiler bugünkü
Genelkurmay Baþkanlýðý önünde yer aldý.
Þehre varýldýðýnda Mustafa Kemal halkla
birlikte Hacýbayram Türbesi’ni ziyaret et-
ti. Oradan hükümet binasýna, daha son-
ra da konuk edileceði Kalaba’daki Ziraat
Mektebi’ne (bugün Meteoroloji Genel Mü-
dürlüðü) geçildi. Ayný gün akþam yayým-
lanan bir bildiriyle de Temsil Heyeti mer-
kezinin þimdilik Ankara olduðu duyuruldu.
Mustafa Kemal, ertesi gün Ziraat Mektebi
salonunda toplanan Ankaralýlar’a içinde
bulunulan durumu anlattý. Mondros Müta-
rekesi’nden sonraki olaylarý özetleyip güç-
lükleri yenmek için öncelikle halkýn ve fert-
lerin bilinçlenmesi gerektiðini hatýrlatarak,
“Fertler düþünür olmadýkça kitleler iste-
nilen yöne, herkes tarafýndan iyi veya fe-
na yönlere sürüklenebilir” dedi ve amaca
varabilmek için siyasî çabalardan çok top-
lumsal çabalara ihtiyaç olduðunu belirtti.

Ankara’ya gelen mebuslarla yapýlan top-
lantýlarda mecliste Sivas Kongresi kararla-
rý doðrultusunda çalýþacak güçlü bir gru-
bun kurulmasý, uygulanacak bir siyasal
programýn hazýrlanmasý, meclisin daðýtýl-
masý halinde onu yeniden toplantýya ça-
ðýrabilmek için Mustafa Kemal’in baþkan
seçilmesi konularý üzerinde duruldu. Bu
sýrada Ýstanbul hükümeti de Mustafa Ke-
mal’in niþanlarýnýn ve yaverlik unvanýnýn
iade edilmesini uygun buldu. Harbiye Nâ-
zýrý Cemal Paþa’nýn, Mustafa Kemal’in her-
hangi bir mahkeme kararý olmaksýzýn as-
kerlikten çýkarýlmýþ olduðunu belirterek
onun kendiliðinden istifa etmiþ sayýlmasý
yolundaki önerisi Bakanlar Kurulu’nca ye-
rinde bulundu (28 Aralýk). Fakat bu konu-
da yeniden padiþahýn iradesine baþvurma
gereði duyuldu. Vahdeddin bu öneriyi bir
ay sonra 3 Þubat 1920’de onayladý, ancak
metin yayýmlanmadý. Sonuç Mustafa Ke-
mal’e bildirilirken de bu iradenin þimdilik
açýklanmamasý rica edildi (Nutuk, III, 233).

Son Osmanlý Meclis-i Meb‘ûsaný, 12 Ocak
1920’de Padiþah Vahdeddin’in Dâhiliye Nâ-
zýrý Þerif Paþa tarafýndan okunan bir ko-
nuþmasýyla açýldý. Sivas’ta alýnan karar ge-
reðince Mustafa Kemal Ýstanbul’a gitme-

yip Ankara’da kaldý. Meclis baþkanlýðýna
çektiði kutlama telgrafýnda Müdâfaa-i Hu-
kuk adý altýnda birleþmiþ olan milletin bun-
dan böyle meclisin koruyucusu olduðunu,
istiklâl ve mevcudiyetini sonuna kadar sa-
vunacaðýný belirtti. Mecliste baþkan seçi-
mine 31 Ocak’ta geçildi. Ankara’da öngö-
rülenin aksine Mustafa Kemal baþkanlýk
için aday gösterilmedi. Reþat Hikmet Bey
baþkan seçildi. Onun çok geçmeden ölü-
mü üzerine yapýlan seçimi de Celâleddin
Ârif Bey kazandý. Oluþturulan meclis gru-
buna beklenenin aksine Müdâfaa-i Hukuk
deðil Felâh-ý Vatan adý verildi.

Mustafa Kemal’in uzaktan yönlendire-
mediði bu geliþmelere raðmen Meclis-i
Meb‘ûsan, daha baþkanýný seçmeden Ahd-i
Millî (Mîsâk-ý Millî) adý verilen çok önemli bir
metni kabul etti. Kurtuluþ Savaþý’nýn siya-
sal programý demek olan bu metnin na-
sýl oluþturulduðu yolunda deðiþik iddialar
öne sürülmekteyse de ana çizgilerinin An-
kara’da hazýrlandýðý ve son aþamada Mus-
tafa Kemal’in Ýstanbul’a yeni bir metin gön-
derdiði anlaþýlmaktadýr. Mebuslar Mecli-
si’nde bu amaçla kurulan komisyonun ça-
lýþmalarý sürerken ATASE Arþivi’ndeki 21
Ocak tarihli bir þifre / telgraf, Mustafa Ke-
mal’in Rauf Orbay aracýlýðý ile Ýstanbul’a
yeni bir metin gönderdiði ve bu metinle
Mîsâk-ý Millî olarak yayýmlanan metnin ba-
zý kýsaltmalar ve deðiþiklikler dýþýnda ör-
tüþtüðü tesbit edilmektedir. Komisyonca
son biçimi verilen metin 28 Ocak 1920’de
imzaya açýldý. Ancak 17 Þubat’ta Edirne
mebusu Þeref Bey (Aykut) bir öneriyle bu-
nu gündeme getirdi ve arkasýndan Ahd-i
Millî Beyannâmesi baþlýðý verilen metni
okudu. Haklý ve sürekli barýþa ulaþabilmek
için elde edilmesi gereken asgari þartla-
rý içeren metin Mîsâk-ý Millî adýyla yayým-
landý.

Ýstanbul ile Temsil Heyeti arasýndaki bu
yakýnlaþma Ýngilizler’i hiç memnun etme-
di. Hükümete verdikleri bir nota ile Kuvâ-yi
Milliyeciler’in güçlerini arttýrmalarýna yol
açan Harbiye Nâzýrý Cemal Paþa ile Erkân-ý
Harbiyye-i Umûmiyye Reisi Cevat Paþa’nýn
(Çobanlý) görevden alýnmasýný istediler.
Mustafa Kemal’in bu isteðe karþý direnil-
mesi yolundaki telkinlerine raðmen her iki
komutan da istifa etti. Londra’dan 28 Þu-
bat 1920’de Ýstanbul’daki komiserliðe ve-
rilen tâlimatta, Kilikya’daki Ermeni katlia-
mýný önlemek ve suçlularý cezalandýrmak
için Ýstanbul’u iþgal etmenin düþünüldü-
ðü bildirildi, arkasýndan da Ýstanbul hükü-
metinden Yunanlýlar karþýsýndaki millî bir-
liklerin geri çekilmesi istendi. Ali Rýzâ Pa-
þa bunu yerine getiremeyeceðinden isti-
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fa etmek zorunda kalýnca sadârete Sâlih
Paþa getirildi. Bu arada Ýngiliz hükümeti,
6 Mart’ta temsilcisine Ýstanbul’un iþgal
edileceðini ve Mustafa Kemal’in azlinin is-
teneceðini bildirmekte sakýnca görmedi
(Þimþir, I, nr. 145). Nitekim ardýndan Türk
Ocaðý binasýna el konuldu (9 Ocak). Rauf
Bey, Kuvâ-yi Milliye öncülerinin tutuk-
lanacaðýna iliþkin aldýðý haberi Mustafa
Kemal’e bildirirken bunun bir blöf oldu-
ðunu söylüyordu. Meclisin de kapatýlaca-
ðýný düþünen Mustafa Kemal, Rauf Bey’i
ve bütün millîcileri süratle Ýstanbul’dan
ayrýlýp Ankara’ya gelmeleri yönünde uyar-
dý. Bununla da kalmayarak gerektiðinde
Anadolu’da kurulacak hükümette görev
üstlenecek yetkin kiþilerin de Ankara’ya
gelmesini istedi. Fakat parlamenter sis-
temin öncüleri olan Ýngilizler’in bir millî
meclisi daðýtacaklarýna ihtimal vermeyen
Rauf Bey Ýstanbul’dan ayrýlmadý.

Osmanlý baþþehrinin iþgal edildiði habe-
rini alan Mustafa Kemal için Hey’et-i Tem-
sîliyye baþkaný olarak öteden beri düþün-
düðü önlemleri uygulamaya koyma zama-
ný gelmiþ demekti. Ankara’da bir kurucu
meclisin teþkiline iliþkin olarak hazýrladýðý
metni kolordu komutanlarýna gönderip
görüþlerini almak istedi. Gelen cevaplar
doðrultusunda gerekli deðiþiklikler yapýl-
dý ve adý Olaðanüstü Yetkilere Sahip Mec-
lis’e çevrildi. 19 Mart’ta Mustafa Kemal’in
imzasýyla yayýmlanan bildiriye göre meclis
her sancaktan seçilecek beþer üye ile Ýs-
tanbul meclisinden gelecek üyelerin katý-
lýmýyla oluþacaktý. Ancak Ýngilizler baský-
larýný daha da arttýrýnca Damad Ferid Pa-
þa hükümeti Kuvâ-yi Milliye önderlerinin
âsi olduðunu ilân eden bir bildiri neþretti;
buna paralel olarak da Þeyhülislâm Dürrî-
zâde Abdullah’ýn imzaladýðý, âsilerin kat-
ledilmesinin þer‘an vâcip olduðunu belir-
ten bir fetva çýkarýlmýþtý (10 Nisan). Er-

tesi gün padiþahýn bir iradesiyle Meclis-i
Meb‘ûsan kapatýldý. Böylece Millî Müca-
dele için talihsiz bir döneme girildi. Dürrî-
zâde’nin fetvasýna karþýlýk Ankara Müftü-
sü Rifat Efendi’nin (Börekçi) hazýrladýðý
ve 153 müftünün imzaladýðý bir fetva ya-
yýmlanýp düþman devletlerinin zoruyla çý-
karýlan fetvaya uymanýn dinen câiz olma-
dýðý bildirildi. Fakat gerçekte her iki fetva
da etkisiz kalmadý. Þeriata ve halifeliðe
baðlý olmalarý sebebiyle Dürrîzâde’nin fet-
vasýna uyanlar, þiddetli propagandalarýn
da etkisiyle Hilâfet Ordusu (Kuvâ-yi Ýnzibâ-
tiyye) adýyla kurulan birliklerde yer alarak
yurdu kurtarmaya çalýþan millîcilerle kar-
þý karþýya geldi. Damad Ferid Paþa hükü-
meti, Anadolu harekâtýnýn elebaþýsý ola-
rak görülen Mustafa Kemal ile arkadaþla-
rý hakkýnda askerî mahkemede dava açma
yoluna gitti. Nemrut Mustafa baþkanlýðýn-
daki dîvânýharbin 1 Mayýs 1920’de açýkla-
nan kararýna göre Mustafa Kemal ile Ka-
ra Vâsýf, Ali Fuat Bey, Alfred Rüstem, Ad-
nan Bey (Adývar) ve Halide Edip fitne ve
fesat çýkardýklarý, anayasaya aykýrý olarak
para ve asker topladýklarý için idama mah-
kûm edildi. Padiþah, 24 Mayýs 1920’de ka-
rarý sanýklarýn ele geçirildiklerinde yeniden
yargýlanmalarý kaydýyla onayladý.

Mustafa Kemal’in baþkanlýðýnda yapýlan
toplantýlarda meclise Büyük Millet Meclisi
adýnýn verilmesi kararlaþtýrýldý; meclis için-
den bir icra heyeti oluþturulmasý ve mec-
lis baþkanýnýn bu heyetin de baþkaný ol-
masý öngörüldü. Mustafa Kemal imzasýy-
la yayýmlanan genelgede meclisin açýla-
caðý 23 Nisan Cuma günü yurdun her ta-
rafýnda törenler düzenlenmesi istendi. O
gün halkýn da katýlýmýyla Hacý Bayrâm-ý
Velî Camii’nde Mustafa Kemal’le birlikte
cuma namazý kýlan milletvekilleri oradan
meclise geldi. Ýlk toplantý 115 üyenin ka-
týlýmýyla en yaþlý üye Sinop milletvekili Þe-

rif Bey’in baþkanlýðýnda açýldý. Davet sahi-
bi ve Ankara milletvekili sýfatýyla söz alan
Mustafa Kemal hangi þartlar altýnda top-
lanýldýðýný anlattý. Meclisin ilk önemli ka-
rarlarý 24 Nisan’da alýndý ve baþkan seçi-
mi de yapýldý. 0 gün sýk sýk kürsüye gelen
Mustafa Kemal, Ýtilâf devletleri ve Ýstanbul
hükümetiyle iliþkiler yanýnda Arap dünya-
sý, Sovyet Rusya ve baðýmsýzlýklarýna ka-
vuþmuþ olan Kafkas devletleri Azerbay-
can, Gürcistan ve Ermenistan’a karþý iz-
lenmesi gereken siyaset konusunda bazý
ilkeler belirlemiþ olduðunu gösterdi. Onun
yaptýðý öneriyle Hey’et-i Temsîliyye’nin gö-
revinin sona erdiði kararlaþtýrýldý. Arkasýn-
dan bir icra heyeti kurulmasýna iliþkin ola-
rak hazýrlanan önergeyi okuyup bunun
onaylanmasýný istedi. Buna göre millete
ait bütün iþleri görmek, memleketin ve ha-
lifeliðin kurtuluþunu saðlamak amacýyla
kurulan meclisin üstünde hiçbir kuvvet
mevcut olmayacaktý. Hükümet teþkilâtý,
esasta sorumsuz bir hükümet baþkaný ile
yasama yetkisine sahip denetleyici bir mec-
lis ve meclisin güvenini taþýyan bir icra he-
yetinden oluþacaktý. Yürütme gücünü üst-
lenecek üyelere vekil denilecekti. Meclis
baþkaný, icra heyetinin de baþkaný olarak
meclis adýna imzaya ve kararlarý onaylama
yetkisine sahip olacaktý. Padiþah ve Ýslâm
halifesi, her türlü zorlama ve baskýdan
kurtulup tamamen hür ve müstakil ola-
rak kendini milletin sadýk sinesinde gör-
düðü gün yüce meclisin tanzim edeceði
kanunî esaslar dairesinde saygýn yerini ala-
caktý. Geçici kaydýyla da olsa Anadolu’da
bir hükümet baþkaný ya da padiþah kay-
makamý meydana çýkarýlmayacaktý. Baþ-
kan seçimine geçildiðinde Mustafa Kemal’-
den baþka aday gösterilmedi ve böylece
Mustafa Kemal, oylamaya katýlan 120 üye-
den 110’unun oylarýyla Büyük Millet Mec-
lisi baþkaný seçildi. Hükümetin kurulma-
sýna iliþkin yasa çýkarýlýncaya kadar baþ-
kanlýðýný Büyük Millet Meclisi baþkanýnýn
yapacaðý altý üyeli Muvakkat Ýcra Heyeti
oluþturuldu.

Büyük Millet Meclisi’nin açýlýþýna kadar
Ziraat Mektebi’nde kalan Mustafa Kemal
yeni görevler üstlenince demiryolu istas-
yonundaki idare binasýna taþýndý. Ankara
halký, 1921 baþlarýnda bugün Çankaya de-
nilen semtte Bulgurluzâdeler’in malý olan
iki katlý bað evini satýn alarak kendisine
hediye etti. Mustafa Kemal evi ordu adý-
na devir ve ferað ettiðinden burasý Ordu
Köþkü diye anýlýr oldu. Köþk 1924’te bazý
ilâvelerle bugünkü duruma getirildi. An-
cak bu haliyle de ihtiyaca cevap vermedi-
ðinden 1932’de Pembe Köþk diye nitele-
nen yeni bir köþk yaptýrýldý. Mustafa Ke-
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mal, meclis ve hükümet baþkaný olarak
13 Eylül’de meclise anayasa taslaðý sayý-
labilecek bir halkçýlýk programý sundu. Bu
metin baþka önerilerin de eklenmesiyle 20
Ocak 1921’de Teþkîlât-ý Esâsiyye Kanunu
adýyla yasalaþtý. Belirlenen maddeler dý-
þýnda Kanûn-i Esâsî hükümlerini de saklý
tutan bu yasanýn temel felsefesi hâkimi-
yetin kayýtsýz þartsýz millette olduðunun
vurgulanmasý ve kuvvetler birliði ilkesinin
kabul edilmesiydi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu. Bü-
yük Millet Meclisi hükümetinin kurul-
masý ile Millî Mücadele tek bir merkeze
kavuþtu. 10 Aðustos 1920’de imzalanan
Sevr Antlaþmasý Anadolu topraklarýnýn bi-
le paylaþýldýðýný gösterdi. Fakat bu varsa-
yýmlara karþý daha 1920 yýlý dolmadan do-
ðuda Ermeniler’e karþý ilk zafer kazanýldý.
Bunu Batý Anadolu’da Yunanlýlar’a karþý
kazanýlan Ýnönü zaferi izledi (10 Ocak 1921).
Bazýlarýnca “çete savaþý” diye küçümsenen
bu savaþý Mustafa Kemal “ülkenin kutsal
topraklarýný düþman istilâsýndan kurtara-
cak olan kesin zaferin baþlangýcý” olarak
niteledi. Öyle ki meclis kürsüsünden de
Nâmýk Kemal’in dizelerini, “Vatanýn bað-
rýna düþman dayasýn hançerini / Bulunur
kurtaracak baht-ý kara mâderini” þeklin-
de deðiþtirerek okumuþtu. Büyük Millet
Meclisi ordularýnýn bu baþarýlarý karþýsýn-
da Ýngiltere, Fransa ve Ýtalya, 1921 Þuba-
týnda Londra’da düzenledikleri konferan-
sa Ankara’yý da çaðýrmak gereðini duy-
muþlardý. Ancak bu toplantýya katýlan Ha-
riciye Vekili Bekir Sami Bey’in (Kunduh)
söz konusu devletlere bazý imtiyazlar ta-
þýyan sözleþmeler imzalamasý Mustafa Ke-
mal’in sert tepkisine yol açtý. Meclis gö-
rüþmelerinde bunlarýn memleketin bü-
tünlüðüne ve millî hâkimiyet ilkesine ters
düþtüðünü belirtince sözleþmeler redde-
dildi. Meclisin yeni toplantý yýlýný açýþ ko-
nuþmasýnda da, “Artýk yeis ve üzüntü gün-
leri çok arkada kaldý. Biz hakkýmýzý, haya-
týmýzý, memleketimizi, namusumuzu mü-
dafaa ediyoruz ve edeceðiz. Meþrû isteði-
mizi tanýmamak yüzünden akan ve aka-
cak kanlarýn mesuliyeti þüphesiz sebep
olanlara ait olacaktýr” diye geleceðe gü-
venini belirtti.

Öte yandan Batýlý emperyalist devletle-
re ve onlarýn rejimlerine karþý savaþ açmýþ
olan Sovyet Rusya’nýn maddî ve mânevî
desteðini saðlamada yararýn ötesinde zo-
runluluk gören Mustafa Kemal onlarla iliþ-
ki kurmaya yöneldi. Bu konuda ayrýca Kâ-
zým Karabekir’den destek alýnca meclisin
açýlýþýndan üç gün sonra Büyük Millet Mec-
lisi baþkaný olarak Lenin’e bir mektup ya-

zýp emperyalistlere karþý iþ birliði çerçe-
vesinde cephane ve para yardýmýnda bu-
lunulmasýný istedi. Yazýþmalar sürerken
1920 Mayýsýnda Moskova’ya önce özel bir
heyet gönderildi ve arkasýndan da Ali Fu-
at Bey büyükelçi olarak tayin edildi (21 Ka-
sým 1920). Sovyetler, üç livâdan biri olan
Batum’u Türkiye’ye býrakmak istemedik-
lerinden pazarlýklar hayli uzun sürdü; so-
nunda 16 Mart 1921’de Moskova’da bir
Dostluk ve Kardeþlik Antlaþmasý imzalan-
dý.

Çok geçmeden Yunanlýlar Ýnönü’de ikin-
ci defa yenilgiye uðratýldý (1 Nisan 1921).
Mustafa Kemal’in kutlama telgrafýnda yer
alan, Hamdullah Suphi’nin (Tanrýöver) ka-
leminden çýkmýþ deðerlendirme ile Ýsmet
Paþa bu savaþta “milletin mâkûs talihi”ni
yenmiþti. Üstelik bu baþarý karþýsýnda Fran-
sýzlar da Ankara Antlaþmasý’ný imzalayýp
(20 Ekim 1921) iþgal ettikleri Antep’ten ve
Adana’dan çekildi. Söz konusu antlaþma
ile Sancak diye anýlan Antakya ve Ýskende-
run özel bir statüye baðlanarak Suriye’ye
býrakýldý. Ancak Mustafa Kemal “Hatay so-
runu” adýný verdiði bu kaybý hayatýnýn son-
larýnda çözecekti.

Yunanistan ise Ýngiltere’nin desteðine
dayanarak yeniden askerî harekâta giriþ-
ti. Kral Kostantin Ýzmir’de “Bizans’a, An-
kara’ya!” diye baðýran Rumlar’ýn gösteri-
leriyle karþýlandý. Afyon ve Kütahya Yunan-
lýlar’ýn eline geçince Mustafa Kemal, Türk
birliklerinin Sakarya doðusuna çekilmesi-
nin yerinde olacaðýna karar verdi. Bu ara-
da Eskiþehir’in de elden çýkmasý Ankara’-
da büyük heyecana yol açtý, meclisteki gö-
rüþmelerde Mustafa Kemal’in ordunun
baþýna geçmesi önerildi. Mustafa Kemal
ise baþkomutanýn baþarýlý olabilmesi için
geniþ yetkilerle donatýlmasýný, ancak bu
yetkilerin belirli süreyle sýnýrlandýrýlmasý-
ný istemiþti. Ertesi gün Rýza Nur ve arka-
daþlarýnýn verdiði bir önerge Baþkuman-
danlýk Kanunu olarak yasalaþtý (5 Aðus-
tos 1921). Baþkomutan, Büyük Millet Mec-
lisi’nin sahip olduðu bütün yetkileri taþý-
dýðýndan yayýmlayacaðý emirler yasa gü-
cünde kararnâme hükmünde olacaktý.
Baþkomutanlýk süresi üç ayla sýnýrlandý-
rýlmýþtý.

Baþkomutan Mustafa Kemal, hemen o
gün bir bildiriyle Yunanlýlar’ýn Anadolu’-
nun “harîm-i ismet”inde boðulacaðýna olan
inancýný dile getirmiþti. 7 Aðustos’tan baþ-
layarak birbiri arkasýna Tekâlîf-i Milliyye
adý verilen emirler yayýmlandý. Bu emir-
lerle ordunun giyim kuþamdan baþlayarak
yiyecek, araç gereç ve silâh ihtiyacýnýn kar-
þýlanmasý için vatandaþlardan mallarýnýn

belirli bir kýsmýný makbuz karþýlýðýnda or-
duya vermeleri istendi. Bunun için ilçe-
lerde kaymakamlarýn baþkanlýðýnda ko-
misyonlar oluþturulacaktý. Vatandaþlara
teslim ettikleri mallarýn deðerleri savaþ
sonrasýnda ödenecek, taþýt vasýtalarý da
iade edilecekti. Uygulamada her iþlemin
belgelenmesi öngörülmüþtü, buna uyma-
yanlar vatana hýyanet kanununa göre yar-
gýlanacaktý.

Bu sýrada ilerleyen Yunanlýlar, Sakarya’-
nýn batýsýndaki Türk birlikleriyle karþý kar-
þýya geldiler ve 23 Aðustos’ta saldýrýya geç-
tiler. Böylece yirmi bir gün yirmi bir gece
süren kanlý bir savaþ baþladý. Düþmaný yýp-
ratýp sonunda kuvvetlerini bir yerde top-
layarak gerekli darbeyi indirmeyi düþü-
nen baþkomutan ordularýna, “Hatt-ý mü-
dâfaa yoktur, sath-ý müdâfaa vardýr. O sa-
týh bütün vatandýr. Vatanýn her karýþ top-
raðý vatandaþýn kanýyla sulanmadýkça düþ-
mana býrakýlamaz” emrini verdi.

Cephedeki kritik durum Ankara’da dal-
galanmalara yol açtý ve her ihtimale kar-
þý devlet dairelerinin Kayseri’ye taþýnmasý
için hazýrlýða baþlandý. Öte yandan savaþ
bütün hýzýyla devam ederken Mustafa Ke-
mal ata binerken ayaðý kayýp düþtüðün-
den köprücük kemiði kýrýldý. Tedavi için
Ankara’ya getirildi ve on gün istirahat tav-
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siye edildi; fakat kendisi, ordusu savaþan
bir baþkomutanýn dinlenemeyeceðini be-
lirterek hemen ertesi gün cepheye dön-
dü. Sonunda Yunanlýlar Sakarya’nýn batý-
sýna püskürtüldü (12 Eylül).

Sakarya zaferinin kazanýlmasý üzerine
Fevzi Çakmak ile Ýsmet Ýnönü, meclis baþ-
kanlýðýna gönderdikleri bir telgrafla Baþ-
komutan Mustafa Kemal’e müþirlik rüt-
besiyle gazi unvanýnýn verilmesini öner-
diler. Aralarýnda Celâl Bayar, Hamdullah
Suphi ve Refik Þevket Ýnce’nin de bulun-
duðu altmýþ sekiz milletvekilinin imzasýyla
bu konuda baþkanlýða bir kararnâme su-
nuldu. 19 Eylül 1921’de birleþtirilerek oya
sunulan önergeler oy birliðiyle kabul edil-
di. Mustafa Kemal ise teþekkür konuþma-
sýnda zaferin Türk ordusunca kazanýldýðý-
ný vurgulayarak, “Mükâfatlandýrmanýzýn
hakiki muhatabý yine ordumuzdur” de-
miþti.

Yunanlýlar’ýn henüz Anadolu’dan çýkar-
týlmamýþ olmasý mecliste bazý eleþtirilere
sebep oldu. 1920 sonlarýnda mecliste çe-
þitli gruplar oluþmaya baþlamýþ, Mustafa
Kemal de bunlara karþýlýk Erzurum ve Si-
vas kongrelerine hâkim olan anlayýþý sür-
dürebilmek için Anadolu ve Rumeli Mü-
dâfaa-i Hukuk Grubu kurulmasýna ön ayak
olmuþtu (10 Mayýs 1921). Gruplar arasýn-
da anlaþmazlýk Sakarya’dan sonra baþko-
mutanlýk süresinin uzatýlmasýnda mey-
dana çýkmýþtý. Konunun gündeme alýndý-
ðý ve Mustafa Kemal’in katýlmadýðý otu-
rumda (4 Mayýs 1922) bazý milletvekilleri
baþkomutanýn meclisin hakkýný zorla al-
dýðýný ve ordunun harekete geçecek güç-
te olmadýðýný öne sürdüler. Bu yüzden sü-
renin uzatýlmasý için gereken oy saðlana-
madý. Ancak iki gün sonraki gizli oturum-
da genel siyasal durum ve ordu hakkýnda
ayrýntýlý açýklamalarda bulunan Mustafa
Kemal ordunun iki gündür baþsýz olduðu-
nu, halbuki düþman karþýsýndaki bir ordu-
nun baþsýz kalamayacaðýný vurgulayarak
sözlerini, “Baþkomutanlýðý býrakmadým,
býrakamam, býrakmayacaðým” diye bitirdi.
Tartýþmalardan sonra yapýlan oylamada
sürenin üç ay daha uzatýlmasý büyük ço-
ðunlukla kabul edilmiþ, bundan sonraki
uzatmada ise muhalefetle karþýlaþýlma-
mýþtý.

Müttefiklerin Türkiye konusunda yeni
bir konferans toplayacaklarý anlaþýldýðýn-
dan Ankara’nýn görüþlerini anlatabilmek
için Hariciye Vekili Yusuf Kemal’in (Tengir-
þenk) Fransa ve Ýngiltere’ye gönderilme-
sine karar verildi. Mustafa Kemal’in baþ-
kanlýðýndaki Bakanlar Kurulu’nda kendi-
sinin Padiþah Vahdeddin’le görüþmesi de

uygun bulundu. Ýstanbul’a giden Yusuf
Kemal padiþah tarafýndan kabul edildiðin-
de ona, “Büyük Millet Meclisi hükümeti si-
zin tarafýnýzdan Büyük Millet Meclisi’nin
tanýnmasýný istiyor” demiþ, fakat padiþah
buna hiçbir cevap vermemiþti (Vatan Hiz-
metinde, s. 257). Onun Avrupa’daki te-
maslarýndan da bir netice alýnamamýþtý.

Bir meydan savaþýndan önce barýþ yolla-
rýný sonuna kadar kullanmaya çalýþan Mus-
tafa Kemal, Fransýzlar’ý bu çizgiye çeke-
bilmek için Ýzmit’te ünlü yazar Claude Far-
rer ile görüþtü (21 Ocak 1922). Fransýz Ýh-
tilâli’nin yýl dönümü olan 4 Temmuz’da
Ankara’daki Fransýz temsilciliðinde yaptý-
ðý konuþmada, “Ümit ederim ki hürriyet
ve baðýmsýzlýk için milyonlarca evlâdýný top-
raklara gömmüþ olan Fransa’nýn bugün-
kü çocuklarý da Türkiyemizin haklý istek-
lerini kavramýþ bulunsunlar” demiþti. Bu-
nunla da yetinmeyerek Kutül‘amâre’de
Türkler’e esir düþen ve mütareke istekle-
rine aracýlýk yapan Ýngiliz Generali Town-
shend’den yararlanmak isteyerek Konya’-
da onunla buluþtu (26 Temmuz 1922). Müt-
tefiklerin kamuoyunu etkileyen bu buluþ-
malardan sonra Dahiliye Vekili Fethi Bey’in
Paris ve Londra’ya gönderilmesi yararlý
görülmüþtü. Fakat o da olumlu bir sonuç
alamamýþ ve Ankara’ya gönderdiði rapor-
da, “Millî maksatlarýmýzýn elde edilmesi
ancak askerî hareketle kabil olabilecektir”
demiþti. Böylece 26 Aðustos 1922 sabahý
Türk ordusu “Sat planý” diye adlandýrýlan
plan uyarýnca bütün cephe boyunca saldý-
rýya geçti. 30 Aðustos’ta Dumlupýnar’da
etrafý sarýlan Yunan tümenleri büyük ka-
yýplar vererek geri çekilmek zorunda kal-
dý. Baþkomutan Mustafa Kemal tarafýn-
dan yönetildiði için o günkü savaþlara Baþ-
komutan Savaþý adý verilmiþti. Mustafa
Kemal bunu 1363’te Sýrplar’a karþý kaza-
nýlan Sýrp Sýndýðý savaþýna benzeterek Rum

Sýndýðý savaþý diye nitelemiþ, 1 Eylül’de de
ordularýna, “Ýlk hedefiniz Akdeniz’dir, ile-
ri!” emrini vermiþti. 9 Eylül’de Ýzmir’e va-
ran Türk birlikleri hükümet konaðýna yeni-
den Türk bayraðýný çektiler ve Bandýrma’-
nýn kurtarýlmasýyla (18 Eylül) Batý Ana-
dolu Yunanlýlar’dan tamamýyla temizlendi.
Sýra Doðu Trakya’nýn kurtarýlmasýna gel-
miþti. Ancak Çanakkale’ye doðru ilerleyen
birlikler karþýlarýnda bu defa Ýngilizler’i bul-
du. Baþ gösteren çarpýþma ihtimali, Mus-
tafa Kemal’in kararýn Yunanlýlar’ý saldýrýya
sevkeden tarafa ait olduðunu belirtmesi
ve Fransýz yüksek komiseri Pelle ile Frank-
len Bouillon’un ara buluculuk yapmalarýyla
giderilerek mütareke görüþmelerine baþ-
lanmasý kararlaþtýrýldý. Mudanya’da yapý-
lan ve Yunan temsilcisinin katýlmadýðý gö-
rüþmeler sonunda imzalanan mütareke ile
(11 Ekim 1922) Doðu Trakya’nýn boþaltýl-
masý saðlandý. Ýstanbul ve Boðazlar barýþ
antlaþmasýna kadar müttefiklerin elinde
kalacaktý, fakat Refet Bey kumandasýnda-
ki seçme bir birlik ayýn on dokuzunda Ýs-
tanbul’a girdi.

Bu sýrada müttefiklerin barýþ konferan-
sýna Ýstanbul ve Ankara hükümetlerini
birlikte çaðýrmalarý saltanatýn konumunu
gündeme getirmiþti. Tevfik Paþa’nýn gö-
rünüþte birliði korumak için Ankara’da se-
çilecek bir temsilcinin özel tâlimatla gön-
derilmesi yolundaki baþvurusuna Musta-
fa Kemal, “Türkiye Devleti yalnýz Türkiye
Büyük Millet Meclisi hükümeti tarafýndan
temsil edilir” cevabýný verdi. Söz konusu
baþvuru Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde
de tepkilere yol açtý. Tartýþmalar sürerken
Saðlýk Bakaný Rýza Nur ile Erzurum mil-
letvekili Hüseyin Avni (Ulaþ) yetmiþ yedi
arkadaþýyla birlikte bir önerge verip Os-
manlý Devleti’nin sona erdiðinin karar
altýna alýnmasýný istediler. Rauf Bey ile
Refet Bey bu önergeye karþý çýktýlarsa

Mustafa

Kemal Atatürk

cepheye

yiyecek

ve cephane

taþýyanlarla

Ankara

Gölbaþý’nda

sohbet

ederken

nunla da yetinmeyerek Kûtül‘amâre’de
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da önerge komisyona gönderildi. Bu ara-
da toplanan Müdâfaa-i Hukuk grubunda
saltanat sisteminin ömrünü doldurduðu-
nu söyleyen Mustafa Kemal, meclisin 1
Kasým günkü toplantýsýnda uzun bir ko-
nuþmayla halifeliðin nasýl ortaya çýktýðýný
ve tarihî seyrini açýklayarak halifelikle sal-
tanatýn birbirinden ayrýlabileceðini savun-
du. Mesele verilen önergelerle birlikte or-
tak komisyona havale edildi. Orada bu iki
gücün birbirinden ayrýlamayacaðý görüþü
dile getirilince söz alan Mustafa Kemal,
Türk milletinin ayaklanarak egemenliðini
kendi eline aldýðýný, bu durum karþýsýnda
sorunun bir gerçeði tesbit etmekten iba-
ret olduðunu vurgulayýp önergenin kabu-
lünü istedi; aksi halde gerçeðin kendi yön-
temine göre belirleneceðini, ancak belki
birtakým kafalarýn kesileceðini de ekledi
(Söylev, II, 505). Bu gözdaðý karþýsýnda
Ankara milletvekili Mustafa Efendi, “Biz
meseleyi baþka bakýmdan ele almýþtýk,
açýklamalarýnýzdan aydýnlandýk” diyerek
meseleyi Erzurum Kongresi’nden beri sa-
vunulan millî hâkimiyet açýsýndan deðer-
lendireceklerini belirtti. Böylece ortak ko-
misyon iki maddelik bir karar tasarýsý ha-
zýrladý. Bunda, Osmanlý saltanatýnýn Ýstan-
bul’un iþgal edildiði 16 Mart 1920 tarihin-
de sona erdiði hükmü yer aldý. Halifeliðe
de meclisçe Osmanlý ailesinden seçilecek-
ler getirilecekti. Taslak ayný gün mecliste
açýk oylamaya sunuldu. Saltanatýn kaldý-
rýlmasýna yalnýzca Ziya Hurþit muhalif kal-
mýþtý. Padiþaha gelince Refet Bey durumu
kendisine açýklayarak dilerse halife olarak
kalabileceðini belirtmiþti. Fakat kendini
güven altýnda hissetmeyen son padiþah
Ýngilizler’le iliþki kurmaya yöneldi ve yük-
sek komiser Rumbold ile görüþtü. 10 Ka-
sým Cuma günkü hutbelerde Vahdeddin
adý bazý camilerde eskisi gibi sultan-hali-
fe, bazýlarýnda yalnýzca halife olarak anýl-
dý. 16 Kasým’da iþgal ordularý baþkomu-
taný General Harrington’a bir mektup ya-
zan Vahdeddin Ýngiltere Devleti’ne iltica
ettiðini bildirdi ve bir an önce Ýstanbul’-
dan baþka bir yere götürülmesini talep
etti. Ertesi gün Malaya zýrhlýsý ile Malta’-
ya götürüldü. Vahdeddin Ýngilizler’e sýðý-
nýnca üzerindeki halifelik unvanýnýn alýn-
masý gerekli görülmüþtü. Meclisin 19 Ka-
sým toplantýsýnda ilk olarak Þer‘iyye Evkaf
Vekili Vehbi Efendi’nin bu durumda ha-
lifeliðin münhal olduðuna iliþkin fetvasý
okundu. Seçime geçildiðinde Sultan Ab-
dülaziz’in oðlu ve Vahdeddin’in veliahdý Ab-
dülmecid Efendi 148 oyla halife seçildi.

Saltanatýn kaldýrýlmasýyla barýþ görüþ-
melerine Türkiye Büyük Millet Meclisi hü-

kümetinin tek baþýna katýlmasý saðlan-
mýþtý. Lozan’da 20 Kasým 1922’de baþla-
yan görüþmeler araya giren iki buçuk ay-
lýk bir kesintiyle iki devre olarak sürdürül-
dü. Konferansýn bu kadar uzun ve çok çe-
tin geçmesi orada yalnýz Türk-Yunan sa-
vaþýnýn sonuçlarýnýn deðil, 600 yýllýk bir im-
paratorluðun çöküþünün meydana çýkar-
dýðý sorunlarýn ve müttefiklerin Osmanlý
Devleti’nden elde etmiþ olduklarý kapitü-
lasyon denen imtiyazlarýn da ele alýnma-
sýndan kaynaklanmýþtý. Mustafa Kemal’in
tahmin ettiði gibi konferansta Þark me-
selesi yeniden çalýþmalar içine sokulmuþ-
tu. Müzakereler boyunca Türk heyetine
en büyük destek Mustafa Kemal’den gel-
miþti. Müttefiklerin Ocak 1923 sonlarýn-
da sunduðu taslaðý kabul edilemez bulan
Mustafa Kemal Ýzmir’de halkla konuþma-
sýnda, “Biz barýþ istiyoruz dediðimiz za-
man tam baðýmsýzlýk istiyoruz dediðimizi
herkesin bilmesi gerekir. Bunu istemeye
hakkýmýz ve gücümüz vardýr. On yýl, yirmi
yýl sonra aþaðýlanmýþ bir biçimde ölmek-
tense þimdiden þeref ve haysiyetle ölme-
yi tercih etmeliyiz” diye kesin bir tavýr al-
mýþtý. Ýsmet Ýnönü de, “Memleketimi esa-
rete mahkûm eden bir belgeye imza ko-
yamam” deyince görüþmeler kesilmiþ ve
Türk delegasyonu Ankara’ya dönmüþtü.
Meclisteki görüþmelerde bazý milletvekil-
leri sert eleþtirilerde bulunmuþtu. Fakat
Mustafa Kemal, Türk heyetinin kendisine
verilen görevi çok iyi biçimde yerine ge-
tirdiðini, heyetin meclise deðil hükümete
karþý sorumlu olduðunu belirterek mecli-
sin onlara mânevî güç vermesini dilemiþ-
ti. 23 Nisan 1923’te yeniden baþlayan gö-
rüþmeler 17 Temmuz’da tamamlandý. He-
yet baþkanlarýnýn hükümetlerinden gere-
ken imza yetkisini alabilmeleri için metnin
24 Temmuz’da imzalanmasý kararlaþtýrýl-
dý. Ýnönü de hükümete baþvurdu, ancak
baþýndan beri kendisini pek destekleme-
yen Rauf Bey’den gerekli yetkiyi alamadý.
Bu sebeple durumu Mustafa Kemal’e bil-
dirmek gereðini duydu. Bu anlaþmazlýðýn
sebeplerini çok iyi bilen Mustafa Kemal,
Türkiye Büyük Millet Meclisi baþkaný ve
baþkomutan sýfatlarý ile Ýnönü’ye imza yet-
kisi verdi. Böylece antlaþma 24 Temmuz
1923’te imzalandý.

Lozan’da Boðazlar’da Türk hâkimiyeti
tam anlamýyla saðlanamamýþ, Musul yö-
resinin geleceði de Ýngiltere ile yapýlacak
görüþmelere býrakýlmýþtý. Antlaþma Türki-
ye Büyük Millet Meclisi’nde on dörde karþý
213 oyla onaylandý. Musul sorununu çöz-
me aþamasýna gelindiðinde ise Ýngiltere’-
nin uluslararasý düzeyde giriþtiði siyasî ma-

nevralar karþýsýnda Mustafa Kemal yeni
bir savaþý bile göze almýþtý. Fakat sorunun
Milletler Cemiyeti’ne götürülmesine kar-
þýlýk içteki bazý anlaþmazlýklar ve baþ gös-
teren Þeyh Said ayaklanmasý sebebiyle Mu-
sul’u Türkiye’ye katma fýrsatý bulunama-
mýþtý. 5 Haziran 1926’da imzalanan An-
kara Antlaþmasý ile bu yöre Irak’a býrakýl-
dý, ancak petrol gelirlerinin % 10’unun
yirmi beþ yýl süreyle Türkiye’ye ödenmesi
hükme baðlandý.

Ýþgalci müttefikler 6 Ekim 1923’te Türk
bayraðýný selâmlayarak Ýstanbul’dan ayrýl-
dý. Bu durumda yeni devletin baþþehrinin
kesin olarak belirlenmesi kaçýnýlmaz ol-
muþtu. Mustafa Kemal ve arkadaþlarý Millî
Mücadele’nin kalbi olan ve coðrafî konu-
mu sebebiyle de güvenli bölge sayýlan An-
kara’dan yana tavýr aldýlar. Sonunda Ýsmet
Ýnönü ve arkadaþlarýnýn verdiði önergenin
kabul edilmesiyle Ankara Türkiye Devle-
ti’nin baþþehri oldu (13 Ekim 1923).

Barýþ görüþmeleri sýrasýnda meclisteki
gruplar arasý sürtüþmeler daha da artýn-
ca Mustafa Kemal, Halk Fýrkasý adýyla bir
parti kurmaya karar verdiðini açýkladý (6
Aralýk 1922). Bunun gerekçelerini de kur-
tuluþ zaferini siyaset, iktisat ve idarede
yapýlacak atýlýmlarla bir inkýlâp ile tamam-
lamak, yapýlacak düzenlemeleri bir prog-
rama baðlamak, izlenecek programý kiþi-
sellikten kurtarmak ve kurulacak partiyi
halkçýlýk esasýna oturtmak biçiminde özet-
lemiþti. Bu sýrada, Büyük Millet Meclisi se-
çimlerinin de yenilenmesine karar verildi-
ðinden Anadolu ve Rumeli Müdâfaa-i Hu-
kuk Grubu’nun baþkaný olarak bir seçim
bildirisi yayýmlayýp (8 Nisan 1923) kurula-
cak partiye ve inkýlâba temel olmasýný ön-
gördüðü ilkeleri açýklamýþtý. “Dokuz umde”
diye adlandýrýlan bu bildiride bütün düzen-
lemelerde millî hâkimiyet ilkesine göre ha-
reket edileceði vurgulanýrken ham mad-
desi bulunan sanayinin kurulmasýnýn teþ-
vik edileceði, demiryollarý yapýmýna önce-
lik verileceði, kalkýnma için devletçe ge-
rekli tedbirlerin alýnacaðý, özel giriþimcili-
ðin korunacaðý ve ilköðretimde öðretimin
birleþtirileceði belirtilmiþti. Halk Fýrkasý’-
nýn kuruluþu Ýzmir’in kurtuluþ yýl dönümü
olan 9 Eylül 1923’te açýklandý. Genel baþ-
kanlýða Mustafa Kemal seçildi, düzenle-
nen tüzükte Halk Partisi’nin bir ihtilâl par-
tisi deðil bir inkýlâp partisi olduðu belirtil-
di. Halk egemenliði kavramý görüþülürken
bunun cumhuriyet anlamýna gelip gel-
mediði tartýþýldý. Mustafa Kemal 27 Eylül
1923’te verdiði bir demeçte mevcut ana-
yasanýn, “Hâkimiyet kayýtsýz þartsýz mille-
tindir” diye baþlayan 1. maddesini oku-
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yarak bunu cumhuriyet diye özetlemenin
mümkün olduðunu söyledi. Fakat bu du-
rumun anayasal zemine oturtulmasý ve
yeni devlete gerçek adýnýn verilebilmesi
için Fethi Bey hükümetinin istifasýyla baþ-
layan bunalýmý beklemek gerekti. Meclis-
teki gruplar güvenoyu alacak bir kabine
oluþturmayý baþaramayýnca 28-29 Ekim
akþamý Çankaya Köþkü’nde bazý arkadaþ-
larýyla bir deðerlendirme yapan Mustafa
Kemal çýkýþ yolunu, “Yarýn cumhuriyet ilân
edeceðiz” diye açýkladý. Bunu saðlamak
için de Ýsmet Ýnönü ile birlikte anayasada
yapýlmasý gereken deðiþiklik metnini ha-
zýrladý. Sorun 29 Ekim sabahý önce Halk
Fýrkasý grubunda tartýþýldý. Abdurrahman
Þeref mevcut durumu, “Hâkimiyet kayýt-
sýz þartsýz milletindir. Kime sorarsanýz so-
runuz bu cumhuriyettir; doðan çocuðun
adýdýr. Ama bu ad kimilerine hoþ gelmez-
miþ, varsýn gelmesin” diye özetlemiþti.
Grup toplantýsýndan sonra meclis genel
kuruluna geçildi. Anayasa Komisyonu’nun
“Teþkîlât-ý Esâsiyye Kanunu’nun Bazý Me-
vâddýnýn Tavzîhan Tâdiline Dair Kanun”
baþlýðý altýnda düzenlediði maddeler ele
alýndý. Bununla 1. maddenin sonuna, “Tür-
kiye Devleti’nin þekli cumhuriyettir” hük-
mü eklendi. Cumhurreisinin Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi’nce kendi üyeleri arasýn-
dan seçilmesi kabul edildi. Bu deðiþiklikle
meclis hükümeti sisteminden kabine sis-
temine geçildiðinden baþvekilin cumhur-

reisince meclis içinden seçilmesi, onun da
diðer bakanlarý seçmesi öngörülmüþtü.
Tasarý oylamaya katýlan 158 üyenin oy bir-
liðiyle kabul edildi. Bunun arkasýndan cum-
hurreisi seçimi yapýldý. Oturuma baþkan-
lýk eden Ýsmet Eker, Mustafa Kemal’in 158
üyenin oy birliðiyle cumhurreisi seçildiðini
açýkladý. Teþekkür için kürsüye gelen Mus-
tafa Kemal de sözlerini, “Türkiye Cumhu-
riyeti dünyada iþgal ettiði yere lâyýk oldu-
ðunu eserleriyle kanýtlayacaktýr. Türkiye
Cumhuriyeti mutlu, muvaffak ve muzaf-
fer olacaktýr” diye bitirmiþti. Mustafa Ke-
mal, 1927, 1931 ve 1935 seçimlerinden
sonra da oylamaya katýlan milletvekilleri-
nin oy birliðiyle cumhurreisi seçildi.

Devrimleri. Mustafa Kemal için artýk en
ideal rejim olarak gördüðü cumhuriyeti
benimsetme ve onu geliþtirme dönemi
baþlamýþtý. Bu da ancak inkýlâp sayýlacak
yeni atýlýmlarla gerçekleþtirilebilecekti. As-
lýnda o Türk Kurtuluþ Savaþý’ný Millî Mü-
cadele ve onu izleyen inkýlâplar dönemi
olarak iki aþamalý bir bütün halinde görü-
yordu. 1931’de bunu, “Ýstiklâl Harbi Þark’ýn
dinî, içtimaî ve siyasî baskýsýyla Garp dev-
letlerinin siyasî, ekonomik zorbalýðýndan
uzak, yeni ve tam baðýmsýz bir Türk dev-
leti kurmak için giriþilen çok yönlü millî
mücadelelerin, diðer bir ifadeyle kurtuluþ
hareketinin tamamýdýr” diye ifade etmiþti.

Cumhuriyet’in iþleyiþini belirleyecek
anayasa çalýþmalarý sürdürülürken 1924
Martýnda yeni rejime esas olacak laiklik
yolunda yasal düzenlemeler gerçekleþti-
rilmiþti. Saltanatýn kaldýrýlmasý ile boþluk-
ta kalan, ancak geçen sürede yönetimde
iki baþlýlýk görüntüsü vererek halk ege-
menliðine dayalý sistemin saðlýklý iþleme-
sini güçleþtireceði anlaþýlan halifelik ma-
kamýnýn da kaldýrýlmasý, bunun yanýnda
sorunun bütünüyle çözülmesi için Þer‘iy-
ye ve Evkaf Vekâleti’nin laðvedilmesi ve
eðitim öðretimin laikleþmesini saðlaya-
bilmek için ilköðretim kurumlarýnýn bir-
leþtirilmesi (tevhîd-i tedrîsât) gerekli görül-
müþtü. Mustafa Kemal, 1 Mart 1924’te
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yeni ça-
lýþma dönemini açarken halifeliðin kaldý-
rýlmasý ve öðretimin birleþtirilmesi konu-
larýnda þunlarý söylemiþti: “Mensubu ol-
makla memnun ve mesut olduðumuz Ýs-
lâm dindarlýðýný yüzyýllardan beri uygulan-
dýðý biçimiyle bir siyaset aracý olma duru-
mundan kurtarýp yüceltmenin çok gerek-
li olduðu hakikatini müþahede ediyoruz.
Mukaddes ve ölümsüz olan inançlarýmýzý
ve vicdanî kanaatlerimizi, karýþýk ve de-
ðiþken olan her türlü çýkar ve ihtiraslara
sahne olan siyasetten ve siyasetin bütün
unsurlarýndan bir an önce ve kesinlikle

kurtarmak milletin dünyaya ve âhirete ait
saadetinin emrettiði bir zarurettir. Ancak
bu sayede Ýslâm dindarlýðýnýn yüceliði be-
lirginleþir.” Arkasýndan, “Eðitim ve öðre-
timin birleþtirilmesi ilkesinin vakit kaybet-
meksizin uygulanmasý gereðini müþahe-
de ediyoruz” diyerek tevhîd-i tedrîsâta gi-
dilmesi zamanýnýn geldiðine de iþaret et-
miþti. Ertesi gün Halk Fýrkasý grubunda
yapýlan görüþmelerde söz konusu üç dü-
zenlemenin birlikte yapýlmasý uygun bu-
lundu. Bunu saðlayacak yasalarýn hükü-
met tasarýlarý olarak deðil milletvekilleri
önerileri olarak meclise sunulmasý tercih
edilmiþti. Böylece 3 Mart 1924’te “laiklik
kanunlarý” diye anýlan üç önemli yasa ka-
bul edilerek yürürlüðe konuldu. Halifeli-
ðin kaldýrýlmasýna ve Osmanoðullarý aile-
sinin vatandaþlýktan çýkarýlmasýna iliþkin
431 sayýlý yasada, “Halife hal‘edilmiþtir. Hi-
lâfet, hükümet ve cumhuriyet mâna ve
mefhumlarýnda mündemiç olduðundan
hilâfet makamý mülgadýr” hükmüne yer
verilmiþti.

Teþkîlât-ý Esâsiyye Kanunu adýyla hazýr-
lanan anayasa tasarýsýnýn meclisteki gö-
rüþmelerine 9 Mart’ta baþlanýlmýþ ve an-
cak 20 Nisan 1924’te sonuçlanmýþtý. Tar-
týþmalar anayasanýn bir kurucu meclisçe
hazýrlanmasý, Büyük Millet Meclisi yanýn-
da ikinci bir meclise gerek olup olmadýðý,
cumhurbaþkanýna meclisi daðýtma yetki-
sinin verilip verilmemesi, cumhurbaþkaný-
na tanýnan veto yetkisinin sýnýrlarý ve baþ-
komutanlýðýn nasýl temsil edileceði üzerin-
de yoðunlaþmýþtý. Ýkinci bir meclis önerisi
taraftar bulmadý. Mustafa Kemal’in cum-
hurbaþkaný olarak gerektiðinde meclisi da-
ðýtma yetkisine sahip olmasý yolundaki is-
teði kabul edilmedi ve veto yetkisi de sý-
nýrlandýrýldý. Bunlarýn dýþýnda tasarýda otuz
yaþýný bitiren her Türk’ün milletvekili seçi-
lebileceðine iliþkin maddesi deðiþtirilerek
yalnýz erkeklere bu hak tanýnmýþtý. Türk
kadýnýnýn seçme ve seçilme hakkýný kaza-
nabilmesi için daha on yýlýn geçmesi ge-
rekecekti.

3 Mart 1924 tarihli yasalarla Mustafa
Kemal’in tasarladýðý laik düzenin temel-
leri atýlmýþtý. Çok geçmeden Medenî Ka-
nun’un kabul edilmesiyle de (17 Þubat
1926) kiþi ve toplum hayatýndaki dönüþüm
daha da belirginleþmiþti. Fakat 1924 ana-
yasasý görüþmeleri, Mustafa Kemal’in baþ-
kanlýðýný üstlendiði Halk Fýrkasý’na muha-
lif bir siyasî örgütlenmenin meydana çýka-
caðýný göstermiþti. Böylece Cumhuriyet’in
ilk yýlýný tamamlamasýnýn hemen ardýn-
dan Terakkîperver Cumhuriyet Fýrkasý
adýyla yeni bir parti kurulmuþtu (17 Kasým

Cumhurbaþkaný Atatürk
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Ziya Hurþit ile birlikte on dört kiþi idam
cezasýna çarptýrýldý (13 Temmuz 1926). An-
kara’da görülen dava neticesinde eski Ma-
liye bakaný Câvid Bey ile üç arkadaþý ana-
yasayý deðiþtirmeye giriþtiklerinden ötü-
rü idama, Rauf Orbay on yýl sürgün ceza-
sýna mahkûm edildi; aralarýnda Adnan
Adývar ile Hüseyin Cahit Yalçýn’ýn bulundu-
ðu öteki sanýklar ise beraat etti.

Bu sýrada Türkiye Büyük Millet Mecli-
si’nin ikinci döneminin de sonuna gelindi-
ðinden 1927’de yeni seçimlere gidildi. Bu
sebeple Cumhuriyet Halk Fýrkasý genel
baþkaný sýfatýyla bir bildiri yayýmlayan Mus-
tafa Kemal Türk tarihinin askerî zaferler-
le dolu olduðunu, ancak bu zaferlerden
sonra toplum hayatýný ve milletin gelece-
ðini etkileyecek önemli düzenlemeler ya-
pýlmadýðýný hatýrlatýp kendisinin ve par-
tisinin özellikle bu inkýlâp üzerinde dur-
duðunu belirtti. Parti teþkilâtýna yayýmla-
dýðý bir genelgede de milletvekillerinin özel
hayatlarýnda, ekonomiyi ve maliyeyi ilgilen-
diren çalýþmalarýnda devletin resmî yasa-
larý ile baðlý olmalarýnýn zorunlu olduðu-
nu ve aslî görevlerini þahsî çýkarlarý uðru-
na küçük düþürmemeleri gerektiðini vur-
guladý. Ýki dereceli yapýlan seçimler sonu-
cunda bütün seçim çevrelerinde Cumhu-
riyet Halk Fýrkasý adaylarý kazandý.

Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni döne-
me baþlamadan önce parti kurultayýnýn
toplanmasý uygun görüldü. Sivas Kongre-
si, Cumhuriyet Halk Fýrkasý’nýn ilk kurulta-
yý olarak kabul edildiðinden bu ikinci ku-
rultayýn 15 Ekim 1927’de yapýlmasý karar-
laþtýrýldý. O gün Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi binasýnda (bugün Cumhuriyet Müzesi)
düzenlenen kurultayý açan Mustafa Kemal
seçimlerde halkýn, kendi partisine göster-
diði desteðe teþekkür ettikten sonra, “Ge-
leceðe yönelik tedbirler hakkýnda görüþ
alýþveriþinde bulunmadan önce geçmiþe
ait olaylar hakkýnda açýklamalarda bulun-
mak ve yýllardýr süren faaliyetlerimizin ve
yaptýklarýmýzýn milletimize hesabýný ver-
menin görevim olduðu kanaatindeyim” di-
yerek gündemdeki konular dýþýnda uzun
açýklamalarda bulunacaðýný belirtti.

Kurultayda parti tüzüðünde önemli de-
ðiþiklikler yapýldý. “Genel Esaslar” bölümün-
de, “Cumhuriyet Halk Partisi, Cemiyetler
Kanunu’na göre kurulmuþ cumhuriyetçi,
halkçý, milliyetçi siyasî bir cemiyettir. Parti
din ve devlet iþlerinde dinle dünyayý birbi-
rinden ayýrmayý en önemli esaslardan sa-
yar” hükümlerine yer verildi. Böylece cum-
huriyetçilik, halkçýlýk, milliyetçilik ve laiklik
partinin esaslarý olarak belirlendi. Partiyle

ilgili kararlarýn alýnmasýndan sonra kürsü-
ye gelen Mustafa Kemal “Nutuk” diye aný-
lan konuþmasýna baþladý. 15 Ekim 1927
sabahý baþlayan konuþma otuz altý saat
otuz bir dakika sürdü ve 20 Ekim günü
sona erdi. Mustafa Kemal, dokuz yýllýk bir
dönemin tarihçesi olan nutkunu millî var-
lýðý sona ermiþ sayýlan büyük bir milletin
istiklâlini nasýl kazandýðýný, ilim ve tekni-
ðin son ilkelerine dayanan millî ve çaðdaþ
bir devletin nasýl kurulduðunu anlatmak
olarak deðerlendirmiþti. Nutuk’ta Türki-
ye Büyük Millet Meclisi’nin açýlýþýna kadar
geçen olaylar belgelere dayanýlarak bütün
ayrýntýlarýyla verilmiþken ondan sonraki
olaylar devlet arþivlerinde pek çok belge
bulunduðu gerekçesiyle özetlenmiþtir. Ay-
ný zamanda bu kýsýmda hakkýndaki eleþ-
tirilere cevaplar vermeye de yönelmiþtir.
0, nutkunu “en büyük eserim” diye nite-
lediði Cumhuriyet’i gençliðe emanet etti-
ðini belirten özdeyiþ deðerindeki sesle-
niþle bitirmiþti. Kurultayý izleyenlerin ak-
tardýklarýna göre bu sýrada sesi titremiþ
ve gözleri yaþarmýþtý (bk. NUTUK)

Cumhuriyet Halk Fýrkasý devrimci bir
parti olarak kendine özgü bir kimlik ka-
zanmýþ demekti. Ancak Mustafa Kemal
bir süre sonra onun çalýþmalarýný eleþtiren
ikinci bir partinin bulunmasýný yararlý gör-
dü. Bu defa güvendiði arkadaþý Fethi Ok-
yar’a bir muhalefet partisi kurdurdu. Ay-
rýca çok partili hayatý sürekli kýlabilmek
için partiler arasý iliþkileri belirli kurallara

1924). Mustafa Kemal’in Millî Mücadele
arkadaþlarý Kâzým Karabekir, Rauf Orbay,
A. Fuat Cebesoy ve A. Adnan Adývar bu
partide yer aldý. Halk Fýrkasý’nýn inkýlâpçý-
lýðýna karþýlýk yeni parti terakkiyi benim-
semiþ, bir yönüyle de gelenekçi bir yol iz-
lemeyi kabul etmiþti. Tüzüðündeki, “Par-
ti dinî efkâr ve inançlara saygýlýdýr” hük-
mü bir bakýma doðaldý, ama kýsa bir sü-
re önce kaldýrýlan halifelikle ilgili tartýþma-
larýn sürdüðü dönemde laiklik anlayýþý ile
kolayca baðdaþtýrýlamayacak ideolojik bir
içerik de taþýyordu. Nitekim buna dayalý
tartýþmalar hemen baþladý. Bu sýrada Hak-
kâri yöresinde bir Nestûrî ayaklanmasý baþ
göstermiþ, onu takip eden Þeyh Said ayak-
lanmasý (13 Þubat 1925) etkisi yýllarca sü-
recek olan bir iç meseleye yol açmýþtý. Mu-
sul sorununu kendi lehlerine çözmeye ça-
lýþan Ýngilizler bu ortamdan yararlanma-
ya yönelmiþti. Baðdat’taki Fransýz yüksek
komiseri, hükümetine sunduðu raporda
bu ayaklanmayý Ýngilizler’in uðradýðý yenil-
giden sonra hiç affetmedikleri Mustafa
Kemal’e ve Ankara’daki meclise karþý yü-
rüttükleri siyasetin bir halkasý olarak nite-
lemiþti. Baþvekil Fethi Okyar, Otuzbir Mart
Vak‘asý’na benzettiði bu harekete karþý
Cumhuriyet’i korumak için her türlü ted-
birin alýnacaðýný söylemiþti, ancak meclis
kendisine güvensizlik oyu verince istifa et-
miþti. Yeniden baþbakanlýða atanan Ýsmet
Ýnönü ise öncelikle Takrîr-i Sükûn adý veri-
len ve ayaklananlarýn Ýstiklâl mahkemele-
rinde yargýlanmasýný öngören bir yasanýn
yürürlüðe konulmasýný gerekli görmüþtü.
Sonunda ayaklanma bastýrýldý ve bu ara-
da Þark Ýstiklâl Mahkemesi, Terakkîperver
Cumhuriyet Fýrkasý’nýn ayaklanma bölge-
sindeki þubelerinin kapatýlmasýna karar
verdi. Çok geçmeden Vekiller Heyeti, Tak-
rîr-i Sükûn Kanunu’na dayanarak partinin
bütünüyle kapatýlmasýný kararlaþtýrdý (3
Haziran 1925).

1 Eylül 1926’da Mustafa Kemal’e karþý
bir suikast giriþiminde bulunulmasý siya-
sal görüþ ayrýlýklarýna yeni bir boyut ge-
tirdi. I. Büyük Millet Meclisi’nde sert eleþ-
tirileriyle tanýnan Ziya Hurþit’in bazý kiþi-
lerle anlaþarak Ýzmir’i ziyaret edecek cum-
hurbaþkanýný öldürme giriþiminde bulun-
masý ziyaretin bir gün gecikmesiyle ger-
çekleþmemiþ ve suikastçýlar bir ihbar üze-
rine yakalanmýþtý. Olaya Ýstiklâl Mahke-
mesi’nce el konulduðunda Terakkîperver
Cumhuriyet Fýrkasý’nýn eski milletvekille-
rinden bazýlarý hadiseye karýþtýklarý, bazý
eski Ýttihat ve Terakkî mensuplarý da par-
tiyi canlandýrmaya çalýþtýklarý gerekçesiyle
soruþturma kapsamýna alýndý. Sonunda

Atatürk Adana’da eþi Latife Haným ile
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baðlamak istedi. Bu amaçla Fethi Okyar’la
karþýlýklý mektuplarla bir tür anlaþma bile
yaptý. 1930 Aðustosunda Yalova’da yapý-
lan görüþmeler sonunda Fethi Okyar cum-
hurbaþkanýna tam ve gerçek Cumhuriyet-
çi ve bütün anlamý ile laik, ancak Cumhuri-
yet Halk Fýrkasý’nýn maliye, ekonomi ve iç
siyasetinin birçok noktasýna karþý bir parti
kurmak istediðini bildirmiþ, o da yeni par-
tinin laik Cumhuriyet esaslarýna baðlý kal-
mak þartýyla her türlü faaliyette buluna-
bileceðini belirtmiþti. Fakat Serbest Cum-
huriyet Fýrkasý adýyla kurulan (12 Aðustos
1930) bu yeni partinin de ömrü uzun ol-
madý. Ekonomide serbestliði savunan yeni
parti devlet yatýrýmlarýna, özellikle de de-
miryolu yapýmýna karþý tavýr almýþtý. Par-
tiler arasýndaki görüþ ayrýlýklarýnýn yapý-
lan belediye seçimlerinde çatýþma aþama-
sýna varmasý ve yer yer laikliðe aykýrý ses-
lerinin yükselmesi karþýsýnda Serbest Cum-
huriyet Fýrkasý yöneticileri partilerini ka-
patmaya karar verdi (16 Kasým). Ondan
birkaç gün sonra kurulmuþ olan iki küçük
partinin de kapanmasýyla yeniden tek par-
tili düzene dönüldü. Laiklik karþýtý hareket
çok geçmeden bu defa Menemen’de pat-
lak verdi. Bu olayda bir yedek subay olan
Kubilay’ýn boðazýnýn kesilerek þehid edil-
mesi Mustafa Kemal’in çok sert tepkisi-
ne yol açmýþ, suçlular askerî mahkemede
yargýlanarak idama mahkûm edilmiþti. Se-

bepleri farklý da olsa her iki giriþimden de
beklenen sonuç alýnamayýnca çok partili
düzene geçmek için artýk üçüncü bir de-
neyimde bulunulmadý. Ancak Mustafa Ke-
mal, tek parti içinde demokratik bir hava
oluþturmaya ve mecliste Cumhuriyet Halk
Fýrkasý mensubu olmayan üyelere de yer
vermeye çalýþtý. 1931 seçimlerinde yirmi
iki seçim çevresinde Cumhuriyet Halk Fýr-
kasý’nca aday gösterilmedi ve böylece mec-
lise baðýmsýz yirmi milletvekili girdi. Ayný
yöntem 1935 seçimlerinde de uygulandý.

Serbest Cumhuriyet Fýrkasý’nýn kapat-
ma kararý almasýnýn ardýndan Menemen
Olayý’nýn doðurduðu olumsuzluklara dün-
ya ekonomik bunalýmýnýn etkisiyle baþ gös-
teren sýkýntýlarýn da eklenmesi Mustafa
Kemal’i yeni bazý önlemler almaya yönelt-
ti. Ülkenin durumunu yakýndan izlemek
için 1930 Kasýmýnda yanýna bakanlýklardan
temsilciler de alarak büyük bir yurt gezi-
sine çýktý. Hemen her yerde vatandaþlar
pahalýlýktan, iþ yerlerinin kapanmasýndan
ve iþsizlikten þikâyetçi olmuþlardý. Bu du-
rum karþýsýnda devleti ekonomik hayatta
da etkili kýlmanýn kaçýnýlmaz olduðuna ka-
rar verilmiþti. Bu da devletçilik ilkesinin
kabulü demekti. Nitekim kendisi Cumhu-
riyet Halk Fýrkasý Ýzmir Kongresi’nde yap-
týðý konuþmada (27 Ocak 1931), “Partimi-
zin izlediði program her yönüyle demok-
ratik, halkçý bir program olmakla birlik-
te ekonomi açýsýndan devletçidir” diyerek
bundan böyle devletçi bir siyaset takip edi-
leceðini söylemiþti. Ankara’ya döndükten
sonra da uygulanacak programa milletin
ne ölçüde katýlacaðýnýn belirlenebilmesi için
milletvekili seçimlerinin yenilenmesi ön-
görülmüþtü. Bu sebeple yayýmladýðý se-
çim bildirisinde 1927 kurultayýnda kabul
edilen dört ilkeye devletçilik ve inkýlâpçýlý-
ðýn ekleneceðini açýklamýþtý.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin üçüncü
dönem çalýþmalarýna baþlamasýndan son-
ra toplanan Cumhuriyet Halk Fýrkasý’nýn
üçüncü büyük kurultayýnda (10-17 Mayýs
1931) partinin programý yeniden düzen-
lendi. Programýn ilk bölümüne “Esaslar”,
ikinci bölümüne “Cumhuriyet Halk Fýrka-
sý’nýn Ana Vasýflarý” baþlýðý verilmiþti. Gi-
riþ bölümünde de partinin güttüðü bü-
tün bu esaslarýn Kemalizm prensipleri ol-
duðu vurgulanmýþtý. Devletin esas nizamý
olarak, “Türkiye milliyetçi, halkçý, devlet-
çi, laik ve devrimci bir cumhuriyettir” de-
nilmiþ ve bu ilkelerin tanýmlarýna yer ve-
rilmiþti. Programda “Kemalizm prensiple-
ri” diye nitelenen, ancak daha sonraki yýl-
larda “Atatürk ilkeleri” diye anýlan söz ko-
nusu ilkeleri aþaðýdaki þekilde özetlemek

mümkündür: Milliyetçilik. Parti, ilerleme
ve geliþme yolunda ve milletlerarasý te-
mas ve iliþkilerde Türk toplumunun çað-
daþ milletlerle yanyana yürümekle bera-
ber kendine özgü nitelikleri ve baþlý baþý-
na baðýmsýz hüviyetini korumayý esas alýr.
Devletçilik. Özel faaliyet ve çalýþma esas
olmakla beraber en kýsa zamanda mille-
timizi refaha ve yurdu bayýndýrlýða kavuþ-
turmak için yüksek yararlarýn gerektirdi-
ði iþlerde ve ekonomik alanda devleti fiilî
surette ilgilendirmek baþlýca esaslardan-
dýr. Devlet doðrudan doðruya ekonomik
giriþimlerde bulunmakla beraber özel gi-
riþimlere de imkân tanýr, yapýlmakta olan
iþleri düzenler ve kontrol eder. Devletin
doðrudan doðruya hangi ekonomik giri-
þimlerde bulunacaðýný ancak millî yüksek
yararlar gösterir. Bu lüzum üzerine devle-
tin doðrudan doðruya kendi yapmaya ka-
rar verdiði iþ eðer özel bir giriþimci elinde
bulunuyorsa onun alýnmasý ancak özel bir
yasa çýkarmaya baðlýdýr. Bu zarar oranla-
nýrken gelecekteki kazanç ihtimalleri he-
saba katýlmaz. Laiklik. Parti bütün kanun-
larýn, tüzük ve usullerin yapýlýþýnda ve top-
lanýþýnda en son bilim ve teknik esaslarý
ile yüzyýlýn ihtiyaçlarýna uyulmasýný pren-
sip olarak kabul etmiþtir. Din bir vicdan
iþi olduðundan parti, dini dünya ve devlet
iþleriyle siyasetten ayrý tutmayý milletimi-
zin çaðdaþ uygarlýk yolunda ilerlemesi için
baþlýca þartlardan sayar. Ýnkýlâpçýlýk (Dev-
rimcilik). Parti devlet yönetiminde tedbir
almak için aþamalý ve evrimci prensiple
kendini baðlý tutmaz. Milletimizin sayýsýz
özverilerle baþarmýþ olduðu devrimlerden
doðan ve olgunlaþan prensiplere baðlý kal-
mak ve onlarý korumak parti için esastýr.

1931 kurultayýnýn yapýldýðý yýl okullar için
ders kitabý olarak hazýrlanan ve Afet Ýnan
imzasýyla yayýmlanan, fakat gerçekte bir-
çok bölümü Mustafa Kemal’in kaleminden
çýkan Medenî Bilgiler kitabýnda bu ilke-
lere iliþkin tanýmlamalarýn Cumhuriyet Halk
Partisi programýndaki tanýmlarla örtüþ-
mesi bunlarýn Mustafa Kemal’e ait oldu-
ðunu gösterir. Partinin 1935 kurultayýnda
anlatýmý yalýnlaþtýrýlarak olduðu gibi alýnan
altý ilke, 5 Þubat 1937’deki anayasa deði-
þikliðiyle 2. maddenin içerisine konularak
devletin ilkeleri haline getirilmiþtir. Bu du-
rum 1960 ihtilâline kadar sürmüþ, 1961
anayasasýnda bunlar metinden çýkarýlmýþ-
týr.

Bu kavramlar, Cumhuriyet Halk Partisi
programý dýþýnda Atatürk’ün saðlýðýndaki
yayýnlarda da Kemalizm olarak nitelendi-
rilmiþtir. Tekin Alp ve Þeref Aykut 1936’-
da basýlan kitaplarýna Kemalizm adýný ver-

Mustafa Kemal Atatürk Maarif Vekili Necati Bey ile
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miþlerdir. Peyami Safa, Türk Ýnkýlâbýna
Bakýþlar adlý eserinde (1938) devrimi Ke-
malist hareket olarak deðerlendirmiþtir.
Yeni Türkiye’yi tanýtmak için çýkarýlan der-
giye de La Turguie Kemalist denilmiþtir.
Dýþiþleri Bakanlýðý’nda dört yabancý dilde
yayýmlanan Fotoðraflarla Türkiye albü-
münde, “Kemalizm’in cihaný telakki tarzý
Avrupaîdir, fakat temeli Türk’tür” denile-
rek bunun kültür içerikli bir dönüþüm ol-
duðu vurgulanmýþtýr. O, Kemalizm hare-
ketini yani giriþtiði devrimi asla bir dog-
ma ya da bir doktrin olarak görmemiþtir.
Bir devrim partisinin doktrinin belirlenme-
si yolundaki telkinlerini de, “Doktrine gi-
dersek o zaman donar kalýrýz” diye kabul
etmemiþtir.

Ayrýca devrimi Tanzimat ve Meþrutiyet
dönemlerindeki uygulamalarda olduðu gi-
bi eskilerin yanýna yenilerini ekleme ola-
rak da görmüyordu. Bu görüþünü, “Ýnký-
lâp mevcut kurumlarý zorla deðiþtirmek
demektir. Türk milletini son yüzyýlda geri
býrakmýþ olan kurumlarý yýkarak yerlerine
milletin en yüksek medenî ihtiyaçlarýna
göre ilerlemesini saðlayacak yeni kurumla-
rý koymuþ olmaktýr” diye yazdýrmýþtý (Ýnan,
s. 250). Ankara Hukuk Mektebi’nin açýlýþýn-
da (5 Kasým 1925) giriþilen devrimin ihti-
lâl anlamýndan çok daha geniþ bir deðiþik-
liði ifade ettiðini belirtmiþti. Önceden dü-
þünülmüþ olmasýna raðmen kendi içinde
bir sýraya konulan ve uygun ortam bulun-
duðunda birer birer gerçekleþtirilen bu
devrim, belirli bir bütünlük aldýðýnda da
onu kendisine mal etmeyip genel Türk
devrimi diye nitelemiþtir. 9 Mart 1935’te
Cumhuriyet Halk Partisi kurultayýný açar-
ken bunu, “Uçurum kenarýnda yýkýk bir ül-
ke... Türlü düþmanlarla kanlý boðuþmalar.
Yýllarca süren savaþ... Ondan sonra içeride
ve dýþarýda saygý ile tanýnan yeni vatan,
yeni sosyete, yeni devlet... Ve bunlarý ba-
þarmak için aralýksýz devrimler... Ýþte Türk
genel devriminin kýsa bir diyemi” olarak di-
le getirmiþti. Onun devrimi gerçekleþtir-
mek için þöyle bir strateji uyguladýðý gö-
rülmektedir: Fikrî hazýrlýk; uygun zamaný
seçmek ve gerekirse uygulamayý zamana
yaymak; çevreyi ve toplumu olabildiðince
hazýrlamak; kýsa sürede sonuç alabilmek
için eskiyi tamamýyla kaldýrmak; uygula-
mayý yakýndan izlemek, ayrýcalýk tanýma-
mak, gerekenlere yetkiyle birlikte sorum-
luluk vermek; gerekiyorsa bazý düzeltme-
ler yapmak. Türk devrimi, önceden belir-
lenmiþ bir modele dayanmadýðý ve tama-
mýyla Atatürk’ün düþünce ve tasarýmýna
göre gerçekleþtirildiði için devrimin fikrî
öncüsü de odur. Kendisi bu özelliði, “Türk

demokrasisi Fransa devriminin açtýðý yo-
lu izlemiþ, ancak kendine özgü belirleyici
nitelikte geliþmiþtir” diye belirtmiþtir.

Devrim aþamalarýnda dikkati çeken en
büyük özelliklerden biri onun giriþimde
bulunmak için en uygun zamaný seçme-
deki sezgisi ve yeteneðidir. Tasarladýklarý-
ný yakýn çevresine bile açmayýp kendi ifa-
desiyle “birer millî sýr” olarak saklamýþtýr.
Fakat laiklikte ve kadýnlara tanýnan hak-
larda olduðu gibi bazý önemli ve çok yön-
lü düzenlemeleri aþamalý olarak zamana
yaymýþtýr. Harekete geçmeden önce yakýn
çevresiyle görüþ birliði saðlamak istemek-
te, arkasýndan basýna gereken açýklama-
larý yaparak gelecek tepkileri deðerlendir-
mekte, gerekirse ülkenin durumunu ya-
kýndan görmek ve halkýn nabzýný yoklamak
için yurt gezilerine çýkmaktaydý. Þapka gi-
yilmesini zorunlu kýlmadan önce baþýna bir
panama þapka koyarak Ýnebolu ve Kasta-
monu gezisine çýkmasý, yeni Türk alfabe-
sinin komisyonca belirlenmesinin ardýn-
dan Trakya’da ve Anadolu’da bu harfleri
öðretmeye ve tepkileri belirlemeye çalýþ-
masý bu eðilimini göstermektedir.

Türk kurtuluþ hareketi baþýndan beri
millîci bir hareket olarak tanýnmýþtý. Bu
sebeple yeni devletin kuruluþuyla birlikte
baþlayan devrimin ana öðesi de millet ve
milliyetçilik oldu. Cumhuriyet Halk Parti-
si programýnda millet ve milliyetçilik kav-
ramlarýna büyük önem atfedip deðiþik yo-
rumlara yer vermemek için onlarý taným-
layan Atatürk Medenî Bilgiler’de bu kav-
ramlar üzerinde daha da ayrýntýlý biçimde
durdu. Öncelikle, “Millet, dil, kültür ve ül-
kü birliðiyle birbirine baðlý vatandaþlarýn
oluþturduðu siyasal ve toplumsal bir he-
yettir” diye genel bir taným vermiþ, fakat
hemen arkasýndan, “Türkiye Cumhuriye-
ti’ni kuran Türkiye halkýna Türk milleti de-
nir” biçiminde özel bir tanýmlama yapmýþ-
týr. Dil -kültür-ülkü gibi üç esasa dayandý-
rýlan bu tanýmlar Atatürk’ün millet kav-
ramýna tamamýyla kültürel bir içerik ver-
diðini kanýtlamaktadýr. Onun milliyetçilik
anlayýþý da bu yönde olup temel düþünceyi
ferde, insana verilen deðer oluþturur. Mil-
liyetçilikte gözettiði ilk amaç her alanda
tam baðýmsýzlýðý saðlamak olmuþtur. Bu-
nun sýnýrlarýný da, “Tam baðýmsýzlýk demek,
þüphesiz siyaset, maliye, iktisat, adalet, as-
kerlik, kültür gibi her alanda tam baðým-
sýzlýk ve özgürlük demektir” þeklinde be-
lirtmiþtir. Mustafa Kemal milliyetçilik an-
layýþýnda ýrkçýlýk, panturanizm, panislâ-
mizm ve ümmetçilik gibi aþýrý sayýlan akým-
lara asla yer vermemiþtir. Kendisi bu tür
akýmlarýn zararlarýnýn görüldüðünü hatýr-

latarak, “Biz, böyle yapmadýðýmýz ve yapa-
madýðýmýz kavramlar üzerinde koþarak
düþmanlarýmýzýn sayýsýný ve üzerimize yap-
týklarý baskýlarý arttýrmaktansa tabii sýný-
ra, yasal sýnýra çekilelim, haddimizi bile-
lim” demiþtir. Bu sebeple içte ve dýþta iz-
lenmesi gereken yolu, “Yurtta sulh, cihan-
da sulh” diye formüle etmiþtir.

Öte yandan 10. yýl nutkunda Türk dev-
riminde gözetilen amacý üç yönlü olarak
þöyle sýralamýþtýr: “Yurdumuzu dünyanýn
en mâmur ve medenî memleketler sevi-
yesine çýkaracaðýz. Milletimizi en geniþ re-
fah vasýta ve kaynaklarýna sahip kýlacaðýz.
Millî kültürümüzü muasýr medeniyet se-
viyesinin üstüne çýkaracaðýz.” Türk düþün-
cesine muasýrlaþma, asrîleþme diye giren
çaðdaþlaþma kavramýna kültürel bir nite-
lik vermiþ ve çaðdaþ uygarlýða ulaþabilmek
amacýyla çaðdaþ devletin ve çaðdaþ top-
lumun meydana getirilmesini zorunlu gör-
müþtür. Bunlar için öncelikle çaðdaþ fer-
din oluþturulmasý gerektiðinden önceliði
ferdi çaðdaþ kýlacak eðitime ve kültüre
vermiþtir. Toplumsal kurtuluþun ancak la-
ik ve çaðdaþ bilgilerle donatýlmýþ kuþaklar
yetiþtirmekle saðlanabileceði inancýnda ol-
duðundan daha 1921 Temmuzunda top-
lanan Maarif Kongresi’nde silâhýyla savaþ-
mak zorunda býrakýlan Türk milletinin
bundan böyle beyniyle de savaþmak du-
rumunda olduðunu belirtmiþtir. Yine o dö-
nemde not defterine, “Milletin siyasal ve
toplumsal hayatýnda, fikrî terbiyesinde her
türlü dýþ tesirlere karþý koyacak bir daya-
nýklýlýk saðlanabilmesi için ilmi ve fenni
kýlavuz edineceðiz... Okul, ilim ve fen sa-
yesinde Türk milleti, Türk sanatý, Türk
edebiyatý bütün güzellikleriyle kendini gös-
terecektir; Türk tarihinin ahlâký da ilgilen-
diren biçimde öðretilmesi okulda olacak-
týr” diye yazmýþtý.

Eðitim ve öðretimde gözetilecek ilk amaç
her türlü geliþmeyi önleyen cehaleti gider-
mek olacaktý. Bu sebeple 1922 Martýndaki
meclisin açýlýþ konuþmasýnda, “Bütün köy-
lülere okumak yazmak ve vatanýný, mille-
tini, dinini, dünyasýný tanýtacak kadar coð-
rafya, tarih, din ve ahlâk bilgisi vermek,
dört iþlemi öðretmek maarif programýmý-
zýn ilk amacýdýr” diyordu. Fakat bunu sað-
layabilmek, okuma yazmayý kolaylaþtýrýp
yaygýnlaþtýrmak için büyük bir inkýlâbý ge-
rekli görüyordu. Arap alfabesinin okuma
yazmada güçlükler doðurduðu görüþü XIX.
yüzyýl ortalarýndan baþlayarak gündemin
baþlýca sorunlarýndan biri haline gelmiþti.
Alfabenin ýslahý için deðiþik görüþler or-
taya atýlýrken Latince’ye dayalý yeni bir al-
fabeye geçilmesi de önerilmiþti. Bu tar-

giye de La Turquie Kemaliste denilmiştir.
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týþmalar arasýnda büyüyen Mustafa Ke-
mal, daha I. Dünya Savaþý yýllarýnda Fran-
sýz alfabesiyle Türkçe mektuplar yazma-
ya yönelmiþti. Erzurum Kongresi sýrasýn-
da Mazhar Müfit Kansu’ya ileride Latin
harflerinin kabul edileceðini yazdýrmýþtý.
28 Ekim 1927 sayýmýnda 13.648.270 ola-
rak belirlenen ülke nüfusunun yedi ve da-
ha yukarý yaþlardakilerde okuma yazma
oranýnýn % 10,6 olduðu, kadýnlarda ise bu
oranýn % 4,6’ya düþtüðü ortaya çýkýnca so-
runun büyüklüðü gözler önüne serilmiþ-
ti. Okuma yazma ve bilgilenmeyi kolaylaþ-
týracak bir alfabe deðiþikliði artýk kaçýnýl-
maz olmuþtu. Mustafa Kemal geri kalmýþ-
lýktan kurtulmak için izlenecek yöntem tar-
týþýlýrken görüþünü, “Ýki sistem var. Biri
mâlûm, Büyük Fransa Ýhtilâli’ndeki biçim.
Rejimler deðiþecek, ihtilâllere karþý ihtilâl-
ler yapýlacak. Sað solu tepeler, sol saðý sü-
pürürken de bir de bakýlacak ki bir buçuk
yüzyýllýk zaman geçmiþ... Bu milletin da-
marlarýnda o kadar bol kan ve önünde o
kadar geniþ zaman mý var?” diye açýkla-
mýþtý (Sevük, s. 73). Devrim için halk oy-
lamasýna baþvurulmasý istekleri karþýsýn-
da da þu gerçeklere dikkatleri çekmiþti:
“Cumhuriyetimizi çaðdaþ uygarlýk düzeyi-
ne ulaþtýrma isteðimizi köstekleyecek her-
hangi bir referanduma gitmek yalnýz ce-
halet deðil hýyanet olur. % 80’ine okuma
yazma öðretilmemiþ bir memlekette dev-
rimler halk oylamasý ile olmaz.”

Ýþte bu anlayýþla Latince’den alýnan ye-
ni bir alfabenin kabulüne gerek görüldü-
ðünde de ayný süratle hareket edilmiþti.
Yeni harflerin Türkçe’nin sadeleþmesi ve
geliþmesine de yardým edeceði düþünce-
siyle oluþturulan komisyona Alfabe Encü-
meni (Dil Encümeni) adý verilmiþti. Dolma-
bahçe Sarayý’nda çalýþmalarýný sürdüren
komisyon yeni harfleri belirlerken bazý üye-
ler bu alfabeye ancak üç beþ yýlda geçile-
bileceðini söyleyince Mustafa Kemal, “Üç
ayda, ya da hiç” diye kesin bir tavýr almýþtý.
Halkýn bu konudaki tepkisini ölçmek için
bir yurt gezisine çýkarak yeni harfleri ta-
nýtmaya ve öðretmeye çalýþmýþtý. Olumlu
bir izlenim edindiðinden 1 Kasým 1928’-
de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin çalýþ-
ma dönemini açarken yeni bir alfabeye
geçileceðini bildirmiþti. Arkasýndan millet-
vekillerince hazýrlanmýþ olan yasa önerisi
hemen o gün kabul edilmiþti. Ancak ko-
nunun önemi göz önüne alýnarak bütün
yazýþmalarýn yeni harflerle yapýlabilmesi
için on dokuz aya varan üç aþamalý bir ge-
çiþ dönemi tanýnmýþtý. Uygulamaya geçil-
diðinde öðrenim yaþý dýþýndaki büyük ço-
ðunluða kýsa sürede yeni alfabeyi öðrete-
bilmek için “millet mektepleri” adý verilen
bir program uygulanmýþtý. Bu kurslarla il-
gili kararnâme 24 Kasým 1928’de yürür-
lüðe konulmuþ ve Atatürk de bu mektep-
lerin baþöðretmenliðini kabul etmiþti. Ye-
ni Türk alfabesini hazýrlayan komisyonun

üye sayýsý daha da arttýrýlarak Dil Encü-
meni adýyla Maarif Bakanlýðý’na baðlan-
mýþtý. Fakat dil çalýþmalarýný resmî organ-
lar ve siyasî kadrolar dýþýnda özerk bir ku-
ruluþ çerçevesinde yürütmenin gerekli
olduðunu gören Atatürk Türk Dili Tedkik
Cemiyeti’ni kurdurdu (12 Temmuz 1932;
aþ.bk.).

1930’lu yýllar eðitim ve kültür sorunla-
rýnýn ön plana alýndýðý bir dönem oldu. Gö-
kalp’in “hars” karþýlýðýný verdiði kültür kav-
ramýný, ferdî ve içtimaî hayatýn her yönü-
nü içeren ya da etkileyen çok kapsamlý bir
kavram olarak algýlayan Atatürk kültürü,
“Okumak, anlamak, görebilmek, görebil-
diðinden anlam çýkarmak, uyarý almak,
düþünmek, zekâyý eðitmektir” diye taným-
lýyor ve onu insan olmanýn ve insanlýðýn
ana unsurlarýndan biri sayýyordu. Ayný za-
manda insaný kültür taþýyan bir varlýk ola-
rak görüyor ve onun kalýtým yoluyla kuþak-
tan kuþaða geçen kalýp halindeki bir olgu
olmayýp gelecek kuþaklara aktarýlmasý ge-
reken, yeni kuþaklarýn da ancak yaþaya-
rak elde edebilecekleri bir deðerler toplu-
luðu olduðuna iþaret ediyordu. Ona göre
uluslarýn varlýklarýný koruyabilmeleri için
köklerini alacaklarý bir kültürlerinin bulun-
masý gerekliydi. Bu inançla, “Cumhuri-
yet’in temeli kültürdür” diyordu. Yalnýzca
devlet kurucu ve asker diye görülen Türk-
ler’in aslýnda çok eski bir kültürlerinin bu-
lunduðunu ortaya çýkarmak için Türk Ta-
rihi Tedkik Cemiyeti’ni kurdurdu (15 Ni-
san 1931). Koruyucu baþkanlýðýný üstlen-
diði ve adý 3 Ekim 1935’te Türk Tarih Ku-
rumu olarak deðiþtirilen bu kuruluþun ça-
lýþmalarýna katýlmýþ, okullar için hazýrlanan
ders kitaplarýnýn bazý bölümlerini kendisi
yazmýþtý. Bu çalýþmalarda eski Türk tari-
hinin ortaya çýkarýlmasýna öncelik verildi-
ðinden bir tarih tezi de öne sürülmüþtü.
Bu tez, Türk medeniyetinin tarihin en es-
ki medeniyetlerinden biri olduðu ve me-
deniyetin kökeninin Orta Asya’da bulun-
duðu gibi iki varsayýma dayandýrýlmýþtý.
Araþtýrmalar bunlarý doðrulamasa da Türk
tarihinin unutulmuþ evreleri kýsmen de ol-
sa aydýnlatýlarak tarihle bütünleþme sað-
lanmýþtýr.

Atatürk’ün öngördüðü önemli eðitim ve
kültür kuruluþlarýndan biri de halkevleri
olmuþtur. Örgün eðitim dýþýnda geniþ halk
kitlelerine okuma yazma öðretmekten
baþlayarak onlara çeþitli yetenekler kazan-
dýrmak ve onlarýn her türlü kültürel etkin-
liklerde yer almasýný saðlamak amacýyla 19
Þubat 1932’de açýlmasýna baþlanan hal-
kevleri giderek yurt düzeyine yayýlan çok
amaçlý birer eðitim ve kültür kuruluþlarý

Mustafa Kemal Atatürk Dolmabahçe Sarayý’nda düzenlenen yeni harflerle ilgili toplantýyý izlerken
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oldu. Bilimsel düzeyini yitirmiþ olan Ýstan-
bul Dârülfünunu yine onun öngörüsüyle
1933’te çaðdaþ üniversiteye dönüþtürül-
dü. Geliþigüzel kullanýlan lakap ve þöhret
yerine her vatandaþýn kendi öz adýndan
baþka bir soyadý almasý için yasal düzen-
lemeye gidildiðinde yakýnlarýna Türkçe so-
yadlarý vermeye yöneldi. Bu arada ona da
uygun bir soyadýnýn verilmesi için bir ko-
misyon oluþturuldu. Komisyon deðiþik so-
yadlarý önerdi. Sonunda eski Türk devlet-
lerinde hükümdarlara ya da onlarýn erkek
çocuklarýna eðitici ve danýþman olarak ve-
rilen yetkin kiþilere Atabey denildiði göz
önüne alýnarak Atatürk soyadý uygun gö-
rüldü (Ülkütaþýr, II/6-8 [1980], s. 6). Bu-
nunla ilgili yasa 24 Kasým 1934’te kabul
edildi, arkasýndan bu soyadýnýn baþkasý ta-
rafýndan alýnamayacaðýna iliþkin bir yasa
daha çýkarýldý. Soyadý yasasý ile Türkçe’ye
binlerce Türkçe kelime kazandýrýlýrken yi-
ne onun önerisiyle dil ve tarih alanlarýnda
çalýþacak uzmanlarla bu dallarýn öðret-
menlerini yetiþtirebilmek için Dil ve Ta-
rih -Coðrafya Fakültesi kuruldu (9 Ocak
1936).

“Sanat güzelliðin ifadesidir. Bu ifade
sözle olursa þiir, ezgi ile olursa müzik, re-
simle olursa ressamlýk, oyma ile olursa
heykelcilik, yapý ile olursa mimarlýk olur”
diyen ve 10. yýl nutkunda Türk milletinin
tarihî bir vasfýnýn da güzel sanatlarý sev-
mek ve onda yükselmek olduðunu belir-
ten Atatürk bu alanda da yeni atýlýmlara
giriþmiþti. Bu amaçla Sanâyi-i Nefîse Mek-
tebi 1927’de Güzel Sanatlar Akademisi’-
ne, Mûsiki Muallim Mektebi de konserva-
tuvara dönüþtürüldü (1936). Ýstanbul’da
bir resim-heykel müzesi açýldý (1937). Ýn-
san resmi ve heykeli yapmanýn dinen sa-
kýncalý sayýlmasý karþýsýnda, “Bir millet ki
resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz;
itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda
yeri yoktur” diye tepki göstermiþ ve kendi
heykellerinin yapýlmasýna izin vererek va-
tandaþlarýna örnek olmak istemiþ, Türk
Tarih Kurumu’na da Mimar Sinan’ýn hey-
kelinin yapýlmasý için tâlimat vermiþti.

Atatürk, eðitim ve kültür alanýna önce-
lik vermekle birlikte ülkeyi ekonomik yön-
den kalkýndýrabilmek için gereken önlem-
leri almayý da göz ardý etmemiþti. 1923
baþlarýnda ekonominin önemini, “Yeni
Türkiye Devleti temellerini süngü ile de-
ðil süngünün de dayandýðý ekonomiyle ku-
racaktýr. Yeni Türkiye cihangir olmayacak-
týr; fakat yeni Türkiye Devleti ekonomik bir
devlet olacaktýr” diye belirtmiþti. Ýzmir’-
de toplanan Ýktisat Kongresi bu yönelme-
nin ilk büyük iþareti olmuþtu. Kongrenin

açýþ konuþmasýnda (17 Þubat 1923) eko-
nominin bir milletin doðrudan doðruya
hayatýyla ilgili olan esas sorun olduðunu
vurgulayarak yeni Türkiye’yi lâyýk olduðu
saðlam seviyeye ulaþtýrabilmek için eko-
nomiye önem vermek gerektiðini belirt-
miþti. Kongre Mîsâk-ý Ýktisâdî adýyla bir
bildiri de yayýmlamýþtý. Ekonomiyi kalkýn-
dýracak önlemlerin ilki de sanayie hizmet
edecek bir kuruluþ olmasý öngörülen ve
Atatürk’ün verdiði 250.000 lira ile kuru-
lan Türkiye Ýþ Bankasý olmuþtu (26 Aðus-
tos 1924). Onu Türkiye Cumhuriyet Mer-
kez Bankasý’na kadar varan bir dizi banka
izlemiþ ve sanayie yasal destek saðlamak
için de Teþvîk-i Sanâyi Kanunu çýkarýlmýþtý
(28 Mayýs 1927).

Sanayileþmeye yönelirken ulaþýmda de-
miryollarýna, yiyecekte þeker üretimine ve
giyimde dokumacýlýða öncelik verilmiþti.
1923 Nisanýnda ulaþýmdaki tercihini “Do-
kuz umde” adlý programda, “Çok acele
olarak muhtaç bulunduðumuz demiryol-
larý için hemen teþebbüslere ve uygula-
maya baþlanacaktýr” diye açýklamýþtý. Ken-
disinin her vesileyle dile getirdiði bu an-
layýþ Cumhuriyet Halk Partisi hükümetle-
rince esas alýnýnca yeniden yapýlan ve ya-
bancý þirketlerden satýn alýnanlarla birlik-

te Cumhuriyet’in 10. yýlýnda “anayurt dört
baþtan demir aðlarla örülmüþtü.” Öte yan-
dan deniz ve hava ulaþýmýnda da büyük
adýmlarýn atýlmasýný saðlamýþtý. “Ýstikbal
göklerdedir” diye havacýlýðýn ileride çok
önemli görevler üstleneceðini belirtmiþ ve
Türkiye’nin bu alanda da yerini alabilme-
si için sonradan Türk Hava Kurumu adýný
alan Türk Tayyare Cemiyeti’ni kurdurmuþ-
tu (16 Þubat 1925).

1925’te çýkarýlan bir yasa ile þeker fab-
rikalarý yapýmýna öncelik tanýnmýþ, gere-
ken kredilerin Türkiye Ýþ Bankasý’nca ve-
rilmesi öngörülmüþtü. Çok yakýndan izle-
diði dört fabrikadan üçü onun saðlýðýnda
üretime geçmiþti. Bütün halkýn giyim ku-
þam ihtiyacýný karþýlayabilmek için doku-
ma fabrikalarý ön plana alýnmýþtý. Bu alan-
da maddî ve teknik destek Sovyet Rus-
ya’dan saðlanmýþtý. Davet edilen bir Sov-
yet heyetince hazýrlanan plan 1933 son-
larýnda I. Beþ Yýllýk Sanayi Planý adýyla uy-
gulamaya konulmuþtu. Yatýrýmlarýn % 5’i-
nin Ýþ Bankasý, geri kalanýnýn da yeni oluþ-
turulan Sümerbank tarafýndan karþýlan-
masýna karar verilmiþti. Plan çerçevesin-
de madencilik ve enerji kaynaklarýný bul-
mak ve bunlarý iþletmek amacýyla Etibank
kurulmuþtu (2 Haziran 1935). Böylece “ka-
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mu iktisadi kuruluþlarý” diye anýlan büyük
sanayi kuruluþlarýnýn yapýmýna geçilmiþti.
1938 sonlarýna kadar geçen sürede Nazil-
li, Ereðli, Kayseri bez fabrikalarý ile Bursa
Ýpek- Ýþ ve Gemlik Suni Ýpek fabrikalarý iþ-
letmeye açýlmýþ, Malatya bez fabrikasýnýn
temeli atýlmýþ, Hereke Dokuma Fabrikasý
da ýslah edilmiþti. Ýzmit Kâðýt-Karton Fab-
rikasý üretime, Ergani bakýr ve Divriði de-
mir ocaklarý iþletmeye açýlmýþ, Karabük
Demir-Çelik Fabrikasý’nýn temeli atýlmýþtý.
Ayrýca yabancýlarýn elinde bulunan Ereðli
kömür iþletmeleri satýn alýnmýþ, Gölcük’te
oluþturulan tersanede ilk Türk denizaltýsý
inþa edilmiþti.

Toplum ve devlet hayatýnda bu geliþ-
meler saðlanýrken Atatürk’ün büyük bir
titizlikle izlediði, “Yurtta sulh, cihanda sulh”
siyaseti sonucunda ülke bir barýþ çembe-
riyle çevrilmiþ ve bazý önemli sorunlarýn
barýþçý yoldan çözülmesine imkân bulun-
muþtu. Kendisi meslek olarak askerliði
seçmiþti, fakat daha Trablusgarp’ta iken
Salih Bozok’a yazdýðý mektupta, “Bilirsin,
ben askerliðin her þeyden ziyade sanat-
kârlýðýný severim” demiþti. Ona göre savaþ
ancak vatan savunmasý söz konusu oldu-
ðunda baþvurulacak bir araçtý. 1923’te bu
görüþünü, “Milletin hayatý tehlikeyle karþý
karþýya kalmayýnca savaþ bir cinayettir”
diye açýklamýþtý. Fakat yeryüzünde barý-
þýn sürekli olabilmesi için devletlerin onu
koruma doðrultusunda dikkatli davran-
malarý ve kitlelerin durumlarýný iyileþtire-
cek önlemlerin alýnarak insanlýðýn açlýktan
ve her türlü baskýdan kurtarýlmasý gerek-
tiðini de çeþitli vesilelerle belirtmiþti. Onun
bu siyasetinin en somut örneði, Millî Mü-

cadele döneminde karþý karþýya savaþmýþ
olan Türkiye ile Yunanistan’ýn olanlarý ge-
ride býrakarak birbirleriyle kucaklaþmala-
rýnda görülmüþtü. Lozan Konferansý’nda
ilk adýmlarý atýlan bu yakýnlaþma, yedi yýl
gibi kýsa bir sürede Türkiye ile Yunanis-
tan’ý çok yakýn iliþkilerde bulunan iki dost
haline getirmiþti. Bunda, Türkiye’nin bü-
tün komþularý ile barýþ ve dostluk antlaþ-
malarý yapmasýnýn ve Atatürk’ün, ülkesi-
ni iþgal etmek için gelenlere baþka hiçbir
komutan ya da liderin gösteremeyeceði
insancýl bir yaklaþýmla sesleniþinin de kat-
kýsý olmuþtu. Anafartalar kahramaný Ata-
türk, Çanakkale savaþlarýnda ölen Anzak-
lar adýna Avustralya hükümetince yaptý-
rýlacak anýt için 1934 yazýnda düzenlenen
törene katýlacak olan Ýçiþleri Bakaný Þükrü
Kaya’ya orada okuyacaðý þu satýrlarý yaz-
dýrmýþtý: “Burada bir dost vatan topraðýn-
dasýnýz. Huzur ve sükûn içinde uyuyunuz.
Sizler Mehmetçikler’le yanyana, koyun ko-
yunasýnýz. Uzak diyarlardan evlâtlarýný har-
be gönderen analar! Göz yaþlarýnýzý dindi-
riniz, evlâtlarýnýz bizim baðrýmýzdadýr. Hu-
zur içindedirler ve huzur içinde rahat ra-
hat uyuyacaklardýr. Onlar bu toprakta can-
larýný verdikten sonra bizim evlâtlarýmýz
olmuþlardýr” (Ýðdemir, Atatürk ve Anzaklar,
s. 6).

Türk -Yunan dostluðunun pekiþtiðini
göstermek için Cumhuriyet’in 10. yýl dö-
nümü törenlerine katýlan Yunanistan Baþ-
bakaný Elefterios Venizelos, bu sesleniþin
uyandýrdýðý yankýlarýn da etkisiyle Atatürk’ü
1934 Nobel barýþ ödülüne aday göstermiþ-
ti (Turan, Türk Devrim Tarihi, III/2, s. 239
vd.). Gerçi o yýlki barýþ ödülü Ýngiltere Dý-

þiþleri bakanýna verilmiþti, fakat Atatürk
çaðdaþlarý arasýnda Nobel’e aday gösteri-
len ilk devlet baþkaný olmuþtu.

Ýzlenen bu barýþçý siyaset çok geçme-
den Balkan Antantý ve Sâdâbâd Paktý di-
ye bölgesel iki anlaþmanýn yapýlmasýna da
imkân verdi. 1930’dan baþlayarak birbi-
ri arkasýna gerçekleþtirilen Balkan konfe-
ranslarýndan sonra Türkiye, Yugoslavya,
Yunanistan ve Romanya arasýnda Balkan
Antantý imzalandý (9 Þubat 1934). Bunu
Irak, Ýran ve Afganistan’ýn da katýlýmýyla
Tahran’da imzalanan Sâdâbâd Paktý izle-
di (8 Temmuz 1937).

Böylesi bir barýþ ve iþ birliði ortamýnda
Boðazlar ve Hatay sorunlarý da Türkiye le-
hine çözülebildi. Montrö Boðazlar Sözleþ-
mesi ile (20 Temmuz 1936) Boðazlar’da
Türk egemenliði kesin olarak saðlandý.
Fransa’nýn, Atatürk’ün Hatay adýný verdiði
Ýskenderun sancaðýndan çekileceðini açýk-
lamasý ile 1936’da baþlayan sorun da iniþ-
li çýkýþlý bir yol izleyerek 1938 Eylülünde
bir Hatay Cumhuriyeti’nin kurulmasý aþa-
masýna getirildi. Ancak bu devletçiðin
anavatana katýlmasý onun vefatýndan
sonra saðlanabildi (23 Haziran 1939).

Þahsî Dünyasý. Mustafa Kemal’in 1923’-
te düzenlenen nüfus cüzdanýnda fiziksel
özellikleri beyaz tenli, orta boylu, sarý saç-
lý, sarý kaþlý, mavi gözlü, uzunca çeneli ve
düzce burunlu olarak belirtilmiþti. Zaten
o çocukluðundan beri saçlarýnýn sarýlýðý ve
gözlerinin çekici maviliði sebebiyle Sarý Ke-
mal ya da Sarý Paþa diye anýlýr olmuþtu.
Kendisini yakýndan tanýyanlarýn etkisi al-
týnda kaldýklarý özelliklerinden biri de ko-
nuþma ve ikna yeteneði idi. Özel konuþ-
malarýnda karþýsýndakilere adlarýyla hitap
eder, kendisine çok yakýn saydýklarýna Ru-
meli þivesiyle “çucuk” diye seslenirdi. Top-
luluk karþýsýnda genelde “efendiler” de-
meyi benimsemiþti, fakat bununla yalnýz
erkekleri deðil kadýnlarý da kastediyordu.

Onun ilk bakýþta dikkati çeken bir baþ-
ka özelliði de çok þýk giyinmesiydi. Buna
raðmen yemeye içmeye hiç düþkün deðil-
di. Saatlerce süren Çankaya sofrasý genel-
de önemli kararlarý almak için düzenlenen
bir toplantý, bilgilenme için bir dershane,
bir masa konferansý ya da bir sanat et-
kinliðinin, her türlü müzik konserlerinin
izleneceði bir dinlenme süreci, zaman za-
man da bir içki meclisi demekti. Sabahlarý
yalnýzca bir kahve içiyor, arkasýndan gün-
lük faaliyetine baþlýyordu. Onun için yal-
nýzca geç saatlerde yediði akþam yemek-
leri söz konusuydu. O ayný zamanda bir
doða âþýðý olup canlý olan her þeyle ilgile-

Mustafa Kemal Atatürk’ün Dolmabahçe Sarayý’nda vefat ettiði oda (Millî Saraylar Dairesi Baþkanlýðý Fotoðraf Arþivi)
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nirdi. Hayvanlardan en çok atý ve köpeði,
kuþlardan kanaryayý, çiçeklerden karanfili
tercih ederdi. Biniciliði sevdiðinden köþkte
bir manej alaný yaptýrmýþtý, Çankaya sýrt-
larýnda atlý gezintiler yapardý. Yeþile karþý
olan tutkusu yaþamý boyunca sürdü. Bir
bozkýr þehri olan Ankara’yý yeþertmeyi
amaçlamýþ ve kurmakta olduðu çiftliðin
bir ormana dönüþmesini istediðinden ona
Orman Çiftliði adýný vermiþti. Aþýrý sevgisi
yüzünden herhangi bir aðacýn kesilmesi-
ne ya da yerinin deðiþtirilmesine her za-
man tepki göstermiþti.

Sanat dallarý içinde en çok müziðe ilgi
duyar, halk müziði ve alaturka denen ge-
leneksel müzik kadar çok sesli Batý müzi-
ðini de severdi. Daha Cumhuriyet’in ilk yý-
lýnda baþþehirde bir Mûsiki Muallim Mek-
tebi (sonradan konservatuvar) açtýrmýþ ve
Ýstanbul’daki Muzýka-i Hümâyun’u (daha
sonra Cumhurbaþkanlýðý Armoni Muzýka-
sý) adýyla Ankara’ya getirtmiþ, ayrýca bir
Cumhurbaþkanlýðý Fasýl Heyeti kurdurmuþ-
tu. Sevdiði þarkýlarýn güftelerini not def-
terlerine yazar ve bazý þarkýlarla Rumeli
türkülerinde sanatçýlara eþlik ederdi. Çok
sesli müziðin yaygýnlaþmasýna önem ver-
diðinden Ýran Hükümdarý Rýzâ Þah’ýn An-
kara’yý ziyaretinde sergilenen ilk Türk ope-
rasý Özsoy onun isteði üzerine yazýlýp bes-
telenmiþti. Zevkleri arasýnda zeybek ve
dans da büyük bir yer tutmaktaydý. Kumar
biçiminde hiçbir oyuna eðilimli deðildi.

Bütün bunlarýn dýþýnda en büyük tut-
kusu okumaktý ve onu günlük bir alýþkan-
lýk haline getirmiþti. Hastalýðýnda hatta
savaþ cephelerinde bile okumayý sürdü-
rüyor, yeni kitaplar sipariþ ediyordu. Böy-
lece Çankaya Köþkü’nde büyük bir kitaplýk
oluþturmuþtu. Okuduðu kitaplarda yarar-
lanacaðý yerlerin altlarýný renkli kalemlerle
çiziyor ve sayfa kenarlarýna “dikkat” anla-
mýna gelen “D”ler yazýyordu. Yabancý dil-
deki bazý kitaplarý da arkadaþlarýna oku-
tup birlikte deðerlendiriyordu. Kimi gece-
ler yataða girip sabahlara kadar okuyor-
du. Çankaya sofralarý ise genelde günün
konusuna göre kitap ve sorunlar üzerinde
yapýlan bir tartýþma alaný demekti. Onun-
la birlikte Samsun’a çýkmýþ olan Hüsrev
Gerede, “Bu sofra deðerli, seciyeli, fedakâr
arkadaþlarý, devlet ve inkýlâp adamlarý için
bir mektepti. Direktiflerini burada verir,
inkýlâp sahasýnda yapacaðý büyük iþlerin
projesini burada telkin eder; tarih, dil, kül-
tür münakaþalarýný burada yapmaktan
hoþlanýr; ilmine, kafasýna güvendiði arka-
daþlarýný burada âdeta imtihana çekerdi”
diye deðerlendirmektedir.

Mustafa Kemal öðrencilik yýllarýndan
baþlayarak kiþi için hürriyet, millet için de
baðýmsýzlýk ilkesini benimsemiþti, bu se-
beple, “Ýstiklâl ve hürriyet benim karak-
terimdir” diyordu. Kýz kardeþinin belirtti-
ðine göre küçükken erkek çocuklarýn oy-
nadýklarý birdirbir ya da uzun eþek oyunu-
nu, “Ben sýrtýma kimseyi almak için eðil-
mem” diyerek hiç oynamamýþtý. Babasý-
nýn ölümünden sonra da genelde ailesin-
den uzak tek baþýna özgürce yaþamýþtý.
Oldukça geç yaþta evlenmiþti. 29 Ocak
1923’te Uþaklýgil ailesinden Latife Haným’-
la evlenirken bunun gelecekte medenî ka-
nun çerçevesinde kurulacak ailelere bir
örnek olmasýný istemiþti. Bu sebeple nikâ-
hýný Latife ile birlikte masaya oturup iki-
þer tanýk huzurunda ve Ýzmir merkez ka-
dýsý gibi bir yargý adamýna kýydýrmýþtý (Tu-
ran, Mustafa Kemal Atatürk, s. 691 vd.).
Fakat bu evlilik ancak iki buçuk yýl sür-
müþtü. Bundan sonra da yalnýzlýðýný ve
çocuk özlemini giderebilmek için annesi
gibi mânevî evlât edinmeye yönelmiþti.

Aydýnlanma düþüncesini benimsemiþ bir
kiþi olarak hep aklýný kullanmaya özen gös-
termiþti. 1919 Mayýsýnda Samsun’a hare-
ket ederken Ýngiliz askerleri görünüþte si-
lâh aramak için Bandýrma vapuruna çýk-
týklarýnda yanýndakilere Anadolu’ya silâh
deðil akýl götürdüklerini söylemiþti. Çer-
kez Ethem’in gücünü ispatlamak ister-
cesine Ankara’da bir gösteriye giriþmesi
üzerine ülkede kimin egemen olduðunu

soran Ýsmet Ýnönü’ye de, “Biziz, akýl biz-
dedir” yanýtýný vermiþti. Kendisi yaptýkla-
rýnýn bir deha eseri olarak gösterilmesini
de kabul etmiyordu. “Ben askerî deha fi-
lân bilmiyorum. Herhangi bir zorluk önün-
de kaldýðým zaman yaptýðým iþ þudur: Va-
ziyeti iyice tesbit etmek, sonra alýnacak
tedbirin ne olduðuna karar vermek. Bu
kararý bir kere verdikten sonra artýk aca-
ba yapayým mý, yapmayayým mý diye te-
reddüt etmemek ve muvaffak olacaðýma
inanarak tatbik etmek” (Us, s. 9).

Elli yedi yýllýk ömrü hastalýklarla geçmiþ-
ti. Askerî idâdîde yakalandýðý sýtma da-
ha sonraki yýllarda tekrar ortaya çýkmýþtý.
Trablusgarp’ta gözlerinden hastalanmýþ,
uzun süre tedavi görmüþtü. 1918 ve 1921’-
de böbrek aðrýsýna tutulmuþ, 1919’da Sam-
sun’a gitmeden önce bir kulak ameliyatý
geçirmiþti. 1924’te koroner spazm geçir-
miþ, 1936’da akciðer rahatsýzlýðýna uðra-
mýþ ve 1937’de sirozun pençesine düþ-
müþtü. Böbrek hastalýðý için kaplýca te-
davisi önerildiðinden Karlsbad’da baþladý-
ðý bu tedaviyi Havza’da, Bursa’da ve daha
sonra Yalova’da sürdürmeye çalýþmýþtý. Son
olarak 1938 baþýnda karaciðerden hasta
olduðu belirlenmiþti. Buna raðmen önem
verdiði iç ve dýþ sorunlarý yakýndan izle-
meyi sürdürmüþtü. Þubat baþýnda Bursa
Merinos Fabrikasý’nýn açýlýþýnda Sarý Zey-
bek oynamýþ, Hatay sorununu sonuçlan-
dýrabilmek için de hasta görünmemeye
çalýþmýþtý. 19 Mayýs törenlerinden sonra

Mustafa Kemal Atatürk’ün cenaze töreninden bir görünüþ (TTK Ktp. Fotoðraf Arþivi)
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trenle gittiði Mersin ve Adana’da Fran-
sýzlar’a bir gözdaðý vermek için düzenle-
nen geçit törenlerini ayakta izlemiþti. Beþ
gün süren bu yolculukta hayli yorgun düþ-
müþ, yine de yanýndakileri, “Ölümü iste-
mek bir cesaret deðildir, ama ölümden
korkmak da bir ahmaklýktýr diye cesaret-
lendirmek istemiþti. Ankara’ya döndük-
ten sonra 26 Mayýs’ta Ýstanbul’a hareket
etmiþti. Haziran baþýnda deniz havasýnýn
iyi geleceði düþüncesiyle satýn alýnan Sa-
varona yatýna geçmiþti. Hastalýðýnýn ilk
krizi temmuzda ortaya çýkmýþ, bu defa
Dolmabahçe Sarayý’na nakledilmiþti. Çað-
rýlan yabancý uzmanlar durumun kötüye
gittiðini belirtmiþlerdi. Kendisi de bunun
farkýnda olduðu için 5 Eylül 1938’de el ya-
zýsýyla vasiyetini yazarak Beyoðlu noteri-
ne teslim etmiþti. Aslýnda 1937’den baþ-
layarak sahip olduðu taþýnmazlarý ve his-
seleri hazineye ya da yerel belediyelere ba-
ðýþlamaya yönelmiþti. Öyle ki hayatta bu-
lunan kýz kardeþinin medenî yasa gereðin-
ce hakký olan paylar üzerinde hak iddia et-
memesi için 1933’te özel bir yasa çýkart-
mýþtý. Ýlk baðýþýný 2 Þubat 1937’de Bursa
Belediyesi’ne yaptý. Yeni açýlan Çelik Palas
Oteli’ndeki payý ile otel bahçesindeki köþ-
kü (bugün müze) belediyeye býraktý. 11
Haziran 1937’de Trabzon’dan baþbakan-
lýða gönderdiði bir yazý ile de Ankara’daki
Gazi Orman Çiftliði ile Yalova, Silifke, Dört-
yol ve Tarsus’ta bulunan çiftlik ve bahçe-

lerle bunlarýn üzerindeki her türlü tesisi,
eþyayý ve mallarý devlet hazinesine baðýþla-
dýðýný bildirdi. Söz konusu çiftliklerin yü-
zölçümü o dönemde 154.729 dönüm ola-
rak hesaplanmýþtý. Çiftliklerde altý fabri-
ka ile çok sayýda canlý hayvan, demirbaþ
eþya, binek ve yük arabalarý ile beþ satýþ
maðazasý da bulunuyordu. Bu taþýnmaz-
lar dýþýnda yöre halklarý ya da çeþitli ku-
ruluþlarca kendisine armaðan edilen ev-
ler ve onun adýna oluþturulan müzeler de
hazineye veya yerel yönetimlere geçti. Bu
sebeple düzenlediði vasiyetnâmede yal-
nýzca Çankaya’daki küçük köþkte hayat-
ta olduðu sürece kýz kardeþi Makbule’nin
oturmasýný öngörmüþtü. Ýþ Bankasý’nda-
ki payýnýn yýllýk gelirlerinin, kýz kardeþiyle
mânevî kýzlarý Afet Ýnan, Sabiha Gökçen,
Rukiye, Nebile ve Ülkü’ye ödenecek aylýk
miktarlar dýþýnda kalan büyük kýsmýnýn,
kurucusu olduðu Türk Tarih Kurumu ile
Türk Dil Kurumu arasýnda bölüþtürülme-
sini vasiyet etti. Bunlarýn dýþýnda Ýsmet
Ýnönü’nün çocuklarýna yüksek öðrenimle-
rini tamamlamalarý için yetecek paranýn
verilmesini istemesi, Ýnönü ailesine yýl-
lardýr yapmakta olduðu yardýmýn bir
baþka þekilde sürmesini gerekli bulma-
sýndan kaynaklanmýþ görünmektedir.

Ýlerleyen hastalýðý onu, Cumhuriyet’in 15.
yýlýný kutlama törenlerine ve 1 Kasým’da
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yeni ça-

lýþma yýlýna baþlamasýna katýlmaktan alý-
koymuþtu. Fakat onun isteðiyle çýkarýlan
bir genel af yasasý ile (29 Haziran 1938)
yalnýz genel hükümlüler deðil Ýstiklâl mah-
kemelerince mahkûm edilenler ve 150’lik-
ler de affedilerek yýllarýn getirdiði bazý tor-
tularýn giderilmesi istenmiþti. 17 Ekim’-
de girdiði ilk komadan iki gün sonra çýktý,
ancak 8 Kasým’da baþlayan ikinci komayý
atlatamadý ve 10 Kasým 1938 Perþembe
sabahý 9.05’te hayata gözlerini kapadý.
Kendisi hayattayken, “Beni milletim nere-
ye isterse gömsün” demiþti. Hükümet na-
aþýný Ankara’ya getirmeyi uygun gördü.
Ona yaraþýr bir anýtmezar yapýlýncaya ka-
dar da tabutunun Etnografya Müzesi’ne
konulmasýna karar verildi. Ýslâmî gelenek-
lere göre yýkanan naaþý Mustafa Hayrul-
lah Diker ve Süreyya Hidayet Sezer tara-
fýndan tahnît edildikten sonra kurþunlu
bir tabuta konuldu. Daha sonra bir Türk
bayraðýna sarýlarak halkýn ziyaret etmesi
için hazýrlanan katafalka yerleþtirildi. Ce-
naze namazýnýn bir camide kýlýnmasýnýn
zorunlu olmadýðý hakkýnda Ýslâm Tedkik-
leri Enstitüsü Baþkaný Þerefettin Yaltka-
ya ile Diyanet Ýþleri Baþkaný Rifat Börek-
çi’nin görüþ bildirmeleri üzerine namaz
19 Kasým’da Dolmabahçe’de Yaltkaya ta-
rafýndan kýldýrýldý. Ayný gün top arabasýy-
la Sarayburnu’na taþýnan tabutu önce Za-
fer torpidosuna, arkasýndan Yavuz zýrhlý-
sýna aktarýlarak Diliskelesi’nde trene yük-

Anýtkabir ve Mustafa Kemal Atatürk’ün Anýtkabir’deki mozolesi
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lendi. 20 Kasým sabahý Ankara’da Türkiye
Büyük Millet Meclisi önündeki katafalkta
halkýn ziyaretine açýldý. 21 Kasým 1938’de
çok sayýda yabancý devlet temsilcisinin ve
askerî birliklerin katýldýklarý görkemli bir
törenle Ankara Etnografya Müzesi’ndeki
geçici kabre konuldu. Anýtkabir tamam-
lanýnca da 10 Kasým 1953’te Etnografya
Müzesi’nden alýnarak burada topraða ve-
rildi.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, Ýstanbul 1961,
I-III; a.mlf., Söylev, Ankara 1978, I-II; Atatürk’ün
Askerliðe Ait Eserleri (haz. Afet Ýnan), Ankara
1959; Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri (der. Ni-
met Arsan), Ankara 1964, I-III; Atatürk’ün Ta-
mim, Telgraf ve Beyannâmeleri (der. Nimet Ar-
san), Ankara 1964; Atatürk’ün Hatýralarý: 1914-
1918 (haz. F. Rýfký Atay), Ankara 1965; Atatürk’ün
Hatýra Defteri (haz. Þükrü Tezer), Ankara 1972;
Atatürk’ün Yayýnlara Girmemiþ Söylev, Demeç
ve Söyleþileri (haz. Sadi Borak), Ankara 1980;
Atatürk’le Yazýþmalar (haz. Bilal Þimþir), Anka-
ra 1981; Atatürk’ten Mektuplar (haz. Afet Ýnan),
Ankara 1981; Atatürk Özel Arþivinden Seçme-
ler, Ankara 1981; Atatürk ile Ýlgili Arþiv Belge-
leri: 1911-1921 Tarihleri Arasýna Ait 106 Belge,
Ankara 1982; M. Kemal Atatürk’ün Karlsbad
Hatýralarý (haz. Afet Ýnan), Ankara 1983; Ata-
türk’ün Söylev ve Demeçleri, Tamim ve Telgraf-
larý (haz. Sadi Borak – Utkan Kocatürk), Ankara
1987, V; Atatürk’ün Not Defterleri (haz. Ali Mit-
hat Ýnan), Ankara 1996; Atatürk’ün Özel Mek-
tuplarý (der. Sadi Borak), Ýstanbul 1998; Mustafa
Kemal ve Corinne Lütfi -Bir Dostluðun Öyküsü
(haz. Melda Özverim), Ýstanbul 1998; Atatürk’ün
Bütün Eserleri, Ýstanbul 1998-2004, I-XII; Meh-
med Ârif, Anadolu Ýnkýlâbý, Ýstanbul 1924; Meh-
med Emin [Yurdakul], Zafer Yolunda, Ýstanbul

1334, s. 33; Türk’ün Altýn Kitabý, Gazinin Ha-
yatý, Ýstanbul 1928; R. Eþref Ünaydýn, Anafarta-
lar Kahramaný Mustafa Kemal ile Mülâkat, Ýs-
tanbul 1930; Ziya Þakir, Atatürk: Büyük Þefin
Hususi, Askeri, Siyasi Hayatý, Ýstanbul, ts.; Pe-
yami Safa, Türk Ýnkýlabýna Bakýþlar, Ýstanbul
1938; Cevat Abbas Gürer, Atatürk’ün Zengin Ta-
rihinden Birkaç Yaprak, Ýstanbul 1939; Ýsmail
Habib Sevük, Atatürk Ýçin: Ölümünden Sonra
Hatýralar ve Hayatýndayken Yazýlanlar, Ýstan-
bul 1939, s. 73; Ýbnülemin, Son Sadrýazamlar, II,
1728; Enver Behnan Þapolyo, Kemal Atatürk ve
Milli Mücadele Tarihi, Ankara 1944; Kýlýç Ali,
Atatürk’ün Hususiyetleri, Ýstanbul 1955; Ýsmail
Arar, Son Günlerinde Atatürk: Dr. Asým Arar’ýn
Hatýralarý, Ýstanbul 1958; Makbule Atadan, Aða-
beyim Mustafa Kemal (der. Þemsi Belli), Anka-
ra 1959; Tevfik Býyýklýoðlu, Atatürk Anadolu’da
(1919-1921), Ankara 1959; Halide Edip Adývar,
Türkün Ateþle Ýmtihaný, Ýstanbul 1962; Afet
Ýnan, Atatürk Hakkýnda Hatýralar ve Belgeler,
Ankara 1959; Türk Ýstiklal Harbi, Ankara 1962-
75, I-VII; Þevket Süreyya Aydemir, Tek Adam:
Mustafa Kemal, Ýstanbul 1963-64, I-III; Asým Us,
Gördüklerim, Duyduklarým, Duygularým: Meþ-
rutiyet ve Cumhuriyet, Ýstanbul 1964; L. Kin-
ros, Atatürk-Bir Milletin Yeniden Doðuþu (trc.
Ayhan Tezel – Nihal Yeðinobalý), Ýstanbul 1966;
Mazhar Müfit Kansu, Erzurum’dan Ölümüne
Kadar Atatürk’le Beraber, Ankara 1966-68, I-II;
Sabahattin Selek, Anadolu Ýhtilali, Ýstanbul
1966, I-II; Yusuf Kemal Tengirþenk, Vatan Hizme-
tinde, Ýstanbul 1967, s. 257; S. I. Aralov, Bir Sov-
yet Diplomatýnýn Türkiye Hatýralarý (trc. Hasan
Â. Ediz), Ýstanbul 1967; Abdi Ýpekçi, Ýnönü Ata-
türk’ü Anlatýyor, Ýstanbul 1968; Enver Ziya Ka-
ral – Ali Fuat Baþgil, Atatürk, Din ve Laiklik, Ýs-
tanbul 1968; Sivas Kongresi Tutanaklarý (haz.
Uluð Ýðdemir), Ankara 1969; F. Rýfký Atay, Çan-
kaya: Atatürk’ün Doðumundan Ölümüne Ka-
dar, Ýstanbul 1969, tür.yer.; Þerafettin Turan,
“Atatürk Milliyetçiliði”, Atatürk Konferanslarý:

III, Ankara 1970, s. 69-87; a.mlf., Atatürk ve Ulu-
sal Dil, Ankara 1981; a.mlf., Atatürk’ün Düþün-
ce Yapýsýný Etkileyen Olaylar, Düþünürler, Ki-
taplar, Ankara 1982; a.mlf., Türk Devrim Tari-
hi, III/2, Ankara 1996, s. 239 vd.; a.mlf., Musta-
fa Kemal Atatürk: Kendine Özgü Bir Yaþam ve
Kiþilik, Ankara 2004; A. Toynbee, Türkiye: Bir
Devletin Yeniden Doðuþu (trc. Kasým Yargýcý),
Ýstanbul 1971; Türkiye Cumhuriyetinde Ayak-
lanmalar, Ankara 1972; Devletçilik Ýlkesi ve
Türkiye Cumhuriyeti’nin Birinci Sanayi Planý:
1933 (haz. Afet Ýnan), Ankara 1972; Ý. Hakký Bal-
tacýoðlu, Atatürk-Yetiþmesi, Kiþiliði, Devrimleri,
Erzurum 1973; Asým Gündüz, Hatýralarým, Ýstan-
bul 1973; H. Rýza Soyak, Atatürk’ten Hatýralar,
Ankara 1973, I-II; P. Paruþev, Atatürk: Demok-
rat Diktatör (trc. Naime Yýlmaer), Ýstanbul 1973;
Bilal Þimþir, Ýngiliz Belgelerinde Atatürk, Anka-
ra 1973-84, I-IV; Heyet-i Temsiliye Kararlarý (haz.
Bekir Sýtký Baykal), Ankara 1974; Heyet-i Tem-
siliye Tutanaklarý (haz. Uluð Ýðdemir), Ankara
1975; Uluð Ýðdemir, Atatürk ve Anzaklar, Anka-
ra 1978, s. 6; a.mlf., Atatürk’ün Yaþamý I (1881-
1918), Ankara 1980; Atatürk’ün Milli Dýþ Politi-
kasý (Cumhuriyet Dönemine Ait 100 Belge):
1923-1938, Ankara 1981, I-II, tür.yer.; A. Fuat Ce-
besoy, Sýnýf Arkadaþým Atatürk, Ýstanbul 1981;
B. G. Gaulis, Kurtuluþ Savaþý Sýrasýnda Türk Mil-
liyetçiliði (trc. Cenat Yanansoy), Ýstanbul 1981;
A. Hamdi Baþar, Atatürk’le Üç Ay, Ankara 1981;
Cevdet Perin, Atatürk Kültür Devrimi, Ýstanbul
1981; T. Zafer Tunaya, Devrim Hareketleri Ýçin-
de Atatürk ve Atatürkçülük, Ankara 1981; Sa-
biha Gökçen, Atatürk’ün Ýzinde Bir Ömür Böyle
Geçti, Ýstanbul 1982; Çaðdaþ Düþüncenin Iþý-
ðýnda Atatürk, Ýstanbul 1983; Salih Bozok – Ce-
mil Bozok, Hep Atatürk’ün Yanýnda, Ýstanbul
1985; Zafer Perek, Kur’an ve Atatürk Reformla-
rý, Ýstanbul 1986; E. J. Zürcher, Milli Mücadele-
de Ýttihatçýlýk (trc. Nüzhet Salihoðlu), Ankara
1987; Kadir Mýsýroðlu, Kurtuluþ Savaþýnda Sa-
rýklý Mücâhitler, Ýstanbul 1990, s. 58; Kâzým Ka-
rabekir Anlatýyor (haz. Uður Mumcu), Ýstanbul
1990, tür.yer.; F. Georgeon – Ýskender Gökalp, Ke-
malizm ve Ýslâm Dünyasý (trc. Cüneyt Akalýn),
Ýstanbul 1990; Y. Hikmet Bayur, Atatürk, Haya-
tý ve Eseri, Ankara 1990, I; Sina Akþin, Ýstanbul
Hükümetleri ve Milli Mücadele, Ýstanbul 1992,
I-II; Mustafa Ýsmet Ýnönü, Hatýralar (haz. Saba-
hattin Selek), Ankara 1992, I-II, tür.yer.; Kazým
Özalp – Teoman Özalp, Atatürk’ten Anýlar, An-
kara 1992; Atatürkçü Düþünce, Ankara 1992;
Mevlanzâde Rýfat, Türkiye Ýnkýlâbýnýn Ýçyüzü
(haz. Metin Hasýrcý), Ýstanbul 1993, s. 237; Ýzzet-
tin Çalýþlar, Atatürk ile Ýkibuçuk Yýl, Ankara
1993; P. Dumont, Mustafa Kemal (trc. Zeki Çe-
likkol), Ankara 1993; Yýlmaz Çetiner, Son Padi-
þah Vahidettin, Ýstanbul 1993, tür.yer.; P. Genti-
zon, Mustafa Kemal ve Uyanan Doðu (trc. Fethi
Ülkü), Ankara 1994; Burhan Göksel, Atatürk’ün
Soykütüðü Üzerine Bir Çalýþma, Ankara 1994;
Uður Mumcu, Gazi Paþa’ya Suikast, Ýstanbul
1994; Menter Þahinler, Atatürkçülüðün Köke-
ni, Etkisi ve Güncelliði, Ýstanbul 1996; Turgut
Özakman, Vahidettin, M. Kemal ve Milli Müca-
dele, Ankara 1997; Nezihe Araz, Mustafa Ke-
mal’le 1000 Gün, Ýstanbul, ts.; Ali Güler, Bir Da-
hinin Hayatý: Atatürk’ün Soyu, Ailesi ve Öðre-
nimi, Ýstanbul 1998; a.mlf., “Atatürk’ün Ölümü,
Cenaze Töreni”, Silahlý Kuvvetler Dergisi, sy.
366 (Ankara, ts.), s. 62 vd.; Cemil Sönmez, Ata-
türk’ün Annesi Zübeyde Haným, Ankara 1998;
A. Jevakhoff, Kemal Atatürk Batýnýn Yolu: Ke-

Çevresindeki vazolara Türkiye’nin her ili ile Kýbrýs’tan getirilen topraklarýn konduðu, mozolenin altýndaki Atatürk’ün mezarý



331331

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

mal Atatürk les chemins de l’occident (trc. Ze-
ki Çelikkol), Ýstanbul 1998; A. Mango, Atatürk
(trc. Füsun Doruker), Ýstanbul 1999; Nazmi Kal,
Atatürk’le Yaþadýklarýný Anlattýlar, Ankara
2001; W. Sperco, Mustafa Kemal Atatürk: 1881-
1938 (trc. Zeki Çelikkol), Ankara 2001; Hüsrev
Gerede’nin Anýlarý: Kurtuluþ Savaþý Atatürk ve
Devrimler (19 Mayýs 1919 – 10 Kasým 1938)
(haz. Sami Önal), Ýstanbul 2002; Feroz Ahmad,
Modern Türkiyenin Oluþumu (trc. Yavuz Alagon),
Ýstanbul 1995; M. Þakir Ülkütaþýr, “Atatürk’e Bu
Soyadý Nasýl Verildi ve Bunu Kim Buldu”, MK,
II/6-8 (1980), s. 6; Salih Omurtak v.dðr., “Atatürk”,
ÝA, I, 719-807; R. Mantran, “Atatürk”, EI 2 (Ýng.),
I, 734 -735.

ÿÞerafettin Turan

II. ATATÜRK ve TÜRK DÝLÝ

Atatürk’ün gerçekleþtirdiði inkýlâplar
arasýnda dil inkýlâbý özel bir yer tutar. Ya-
zý veya alfabe reformu denilen reform da
dil inkýlâbýna sýký sýkýya baðlýdýr. Atatürk,
Erzurum Kongresi’nin sona erdiði 7-8
Aðustos 1919 gecesi arkadaþlarýndan Maz-
har Müfit’in hâtýra defterine gelecekte ya-
pacaðý iþleri not ettirirken Latin harflerinin
kabul edileceðini de yazdýrmýþtýr. Böylece
gerçekleþtirdiði birçok inkýlâp gibi bunu
da çok önceden tasarlamýþ olduðu anlaþýl-
maktadýr.

Türkler, Ýslâmiyet’i kabul ettikten son-
ra eski alfabelerini býrakarak bu dinin et-
kisiyle Arap harflerini almýþlar ve 1000 yýl-
dan fazla bir zaman bu harfleri kullanmýþ-
lardýr. Özellikle Osmanlýlar Ýslâm medeni-
yetinin Arapça, Farsça ve Türkçe karýþýmý
ortak dilini meydana getirmiþlerdir. Arap-
ça ve Farsça muhteva bakýmýndan Türk-
çe’ye Yunan, Latin ve Romalý unsurlarýn Ýn-
gilizce’ye yaptýðý katkýyý yapmýþtýr (Lewis,
s. 428-429).

Osmanlý Devleti’nin gerileme dönemine
girmesiyle birlikte baþlayan ýslahat ve mo-
dernleþme çalýþmalarýna paralel olarak Ba-
tý devletleri örnek alýnmaya baþlanmýþtý.
XVIII. yüzyýldan itibaren Avrupa’ya giden
elçilerin ve XIX. yüzyýlda gönderilen öðren-
cilerin burada Latin harflerini tanýmalarý
ve bu yazýyý Arap yazýsýyla karþýlaþtýrmala-
rý bazý teklifleri de beraberinde getirmiþ-
tir. Arap alfabesinin bir kýsým Türk sesle-
rini veremediði ve zor öðrenildiði öne sü-
rülerek alfabenin ýslahý meselesi tartýþýl-
maya baþlanmýþtýr. Ýlk defa Münif Meh-
med Paþa 1862 yýlýnda Cem‘iyyet-i Ýlmiy-
ye-i Osmâniyye’de verdiði bir konferansta
bu yolda birtakým teklifler ortaya atmýþ,
Âzerî Türkleri’nden Mirza Feth Ali Ahund-
zâde de ertesi yýl Ýstanbul’a gelip harfler
konusunda Bâbýâli’ye bazý görüþler sun-
muþtur. Ahundzâde’nin hazýrlamýþ olduðu
alfabe raporu Cem‘iyyet-i Ýlmiyye-i Osmâ-

niyye’de görüþülmüþse de bu hususta
herhangi bir çalýþmaya giriþilmemiþtir.

1923’te Ýzmir’de toplanan Ýktisat Kong-
resi’nde Ýzmirli Nazmi ile iki arkadaþý La-
tin harflerinin alýnmasý konusunda bir
önerge vermiþlerdi; fakat kongre baþka-
ný Kâzým Karabekir, “Latin harflerini ka-
bul edemeyiz” diyerek kesin tavrýný orta-
ya koymuþtu (Hâkimiyet-i Milliye, 5 Mart
1923). Kâzým Karabekir’in bu tavrý çeþitli
gazete ve dergilerde yeni tartýþmalara yol
açmýþtýr. 1924’te Ýzmir mebusu Þükrü Sa-
racoðlu alfabe meselesini Büyük Millet
Meclisi’ne getirmiþ ve eðitim alanýnda yýl-
lardan beri yapýlan çalýþmalarýn verimsiz
kaldýðýný, bunun tek sebebinin Arap harf-
leri olduðunu ileri sürmüþtür. Atatürk de
konuþmalarýnda Türk eðitiminden söz eder-
ken zaman zaman Arap kökenli yazý sis-
temini bir engel olarak deðerlendiriyor ve
milletin büyük çoðunluðunun okuma yaz-
ma bilmemesini buna baðlýyordu. 1926
Martýnda Bakü’de toplanan Türkoloji
kongresinin dil seksiyonunda Sovyetler Bir-
liði sýnýrlarý içinde kalan ve Tatar, Baþkurt,
Kazak, Kýrgýz, Özbek, Çuvaþ, Yâkut gibi
adlar alan Türkler için kabul edilmesi dü-
þünülen yazý sistemi üzerinde durulmuþ,
bütün Türkler için Arap alfabesi yerine Rus
alfabesinin kabulü gündeme gelmiþti. Fa-
kat Rus alfabesinin Türk seslerini ifade
edemediði anlaþýlýnca Latin esasýndan alýn-
mýþ bir alfabe üzerinde tartýþmalar yapýl-
mýþ ve sonuçta bu kongrede Sovyetler Bir-
liði’nde yaþayan Türkler için Latin asýllý ye-
ni alfabeler kabul edilmiþti. Sovyetler’in bu
Latinleþtirme politikasýnýn baþlýca gaye-
si, alfabe dolayýsýyla halk üzerinde Ýslâmi-
yet’in ve ortak harflerin bütünleþtirici et-
kisini azaltmak ve Sovyetler Birliði’nde ya-
þayan Türkler’le Türkiye Türkleri arasýnda-
ki kültürel temasý kesmekti. Çünkü o yýl-
larda Arap alfabesi Türkler arasýnda yazý-
da birlik saðlýyordu. Türkler’in Latin alfa-
besini kabulünden sonra Ruslar’ýn Latin
yazýsýnýn yerine Kiril yazýsýný koymalarýnýn
sebebi de budur (Lewis, s. 427).

Bakü’de toplanan kongreden sonra Ak-
þam gazetesi 28 Mart 1926’da, “Latin Harf-
lerini Kabul Etmeli mi, Etmemeli mi?” baþ-
lýðý altýnda bir tartýþma açtý. Bu tartýþma-
ya katýlanlar arasýnda Ali Canip, Ali Ek-
rem, Muallim Cevdet, Ýbrahim Alâeddin,
Necip Âsým, Avram Galanti, Hüseyin Su-
at, Halil Nimetullah, Veled Çelebi, Ýbrahim
Necmi, Halit Ziya ve Abdullah Cevdet gibi
tanýnmýþ kiþiler vardý. Bunlarýn büyük ço-
ðunluðu Latin harflerinin alýnmasýndan
yana idi. Bu tartýþmalar kýsa sürede diðer
gazete ve dergilerde de yoðunluk kazan-

dý. Nitekim M. Fuad Köprülü, “Latin harf-
lerinin kabulüne taraftar olanlar zanne-
diyorlar ki Garp medeniyetine bu suretle
daha çabuk ve daha kolay temessül ede-
biliriz. Halbuki Garp medeniyetine temes-
sül harflerimizin tebdili ve Latin harfleri-
nin kabulüyle kabil olamaz” diyerek Latin
harflerinin alýnmasýna karþý çýkmýþtý (Millî
Mecmua, sy. 7 [1926], s. 1206-1207). Ayný
þekilde Zeki Velidi de Latin harflerinin li-
sanýmýza tatbikini imkânsýz ve zararlý bu-
luyordu (TY, IV [1926], s. 494-509).

Türkler arasýnda dil birliðini saðlayan
Arap alfabesinin Sovyetler Birliði’nde ter-
kedilip yerine Latin esasýndan alýnmýþ bir-
takým yeni yazý sistemlerinin kabul edil-
mesinin ardýndan Atatürk’ün yazý refor-
muyla ilgili çalýþmalarý çabuklaþtýrdýðý an-
laþýlmaktadýr. Ancak 1928’den sonra La-
tin asýllý yeni alfabelerin Türk dillerinin ses-
lerini veremediði bahanesiyle Sovyetler
Birliði’nde alfabe alanýnda yeni çalýþmala-
ra giriþilmiþ ve on yýl gibi kýsa bir müddet
sonra Sovyetler Birliði Türkleri için Rus al-
fabesinden alýnmýþ yeni yazý sistemleri ka-
bul edilmiþ, böylece Sovyet Türkleri ile Tür-
kiye Türkleri’nin arasý tekrar açýlmýþtýr.

Latin harflerinin alýnmasýný düþünmek
üzere Vekiller Heyeti’nin 28 Mayýs 1928’-
de yaptýðý toplantýda Falih Rýfký, Fazýl Ah-
met, Ruþen Eþref, Ragýp Hulûsi, Ahmet
Cevat, Yakup Kadri, Mehmed Emin, Ýhsan
Sungu ve Ýbrahim Grandi’den oluþan bir dil
encümeninin kurulmasý kabul edildi. En-
cümen üyeleri 26 Haziran’da toplanarak
çalýþmalarýna baþladý. Komisyonun seçti-
ði harfleri Atatürk’e Falih Rýfký götürdü.
Komisyon, yeni alfabenin kabulünün ve
benimsenmesinin beþ ile on beþ yýl süre-
bileceðini düþünüyordu. Fakat Atatürk bu
süreyi çok uzun buldu ve, “Bu ya üç ayda
olur, ya hiç olmaz” diyerek kararýný bildir-
di (Atay, s. 440). Atatürk, 9 Aðustos 1928
gecesi Ýstanbul’da Sarayburnu Parký’nda
kýsa bir konuþma yaparak yazý reformunu
baþlatmýþ oldu. 1 Kasým günü Büyük Mil-
let Meclisi’ni açarken yaptýðý konuþmada
da alfabe reformundan söz etti ve, “Bü-
yük Türk milleti cehaletten, az emekle ký-
sa yoldan ancak kendi güzel ve asil diline
uyan böyle bir vasýta ile sýyrýlabilir. Bu oku-
ma yazma anahtarý ancak Latin esasýndan
alýnan Türk alfabesidir” dedi. Daha sonra
Büyük Millet Meclisi 1353 sayýlý kanunla
yeni harfleri oy birliðiyle kabul etti ve ka-
nun 3 Kasým 1928’de yürürlüðe girdi.

1926’da yazý reformuna karþý çýkan M.
Fuad Köprülü 1938 yýlýnda yazdýðý bir ya-
zýda, reformu gerçekleþtirmekle Ortaçað
Doðu kültüründen silkinip çaðdaþ Batý kül-

Modern Türkiye’nin Oluşumu (trc. Yavuz Alogan),


