TARIH ~LMI VE ATATÜRK *
Prof. Dr. EKREM AKURGAL
Atatürk'ün ~ark ve Garp medeniyetleri kar~~s~ndaki davran~~~ —Cumhuriyet
Türkiyesinin siyasi hudutlann~~Atatürk hangi prensiplere göre çizdi—
Atatürk ink~ldplann~~haz~rlayan esaslar-- Türk Tarih tezinin ortaya konmas~ndaki sebepler.
Atatürk'ün hayat~~ ve eserleri ve onlar~~ haz~rlayan sebepler
ara~t~r~ld~~~~takdirde, bu büyük adam~n tarihten daima ilham ald~~~n~~ve herhangi bir meseleyi ele al~rken onu tarihin ~~~~~~ alt~nda
mütalaa etti~ini görmek mümkündür. Garp kültürünün benimsenmesi, ink~laplar~n haz~rlanmas~, yurdun siyasi hudutlar~n~ n çizilmesi,
Türk Tarih tezinin ortaya konmas~~gibi meselelerde Atatürk her defas~nda tarihin iyi ve kötü örneklerinden ders alm~~t~r. ~imdi bu konular~~teker teker ele alal~m:
~ark ve Garp kültürleri kar~~s~nda Atatürk
Tanzimattan beri memleketimizin en mühim meselesi ~ark
ve Garp' medeniyetleri kar~~s~ ndaki durumumuz ve dav~ an~~~m~zd~r.
* Bu yaz~~daha önce 20 XII 1954 tarihinde konferans ~eklinde, Dil ve TarihCo~rafya Fakültesinde Prof. Akdes Nimet Kurat taraf~ndan tertip edilen kollokvium'lar~n biri olarak, umtuni efkâra sunulmu~~bulunmaktad~r. Konferans buraya
aynen nakledilmi~tir.
~ark'la Garp aras~nda fark gözetme ve bugün ~arklt ve Garpl~~ mefhumlar~~
ile ifade etti~imiz dünya görü~leri aras~nda mevcut olan ayr~l~klara i~aret etmek
bilhassa XIX. as~r Avrupa's~ nda revaçta idi; meydana gelen mefhumlar Avrupal ~~
dü~ünürlerin ortaya koyduklar~~mü~ahede ve tedkiklere göre ~ekil kazanm~~lard~r.
Bu hususta Fransa, Almanya, Ingiltere ve Italya'da büyük ölçüde ne~riyat yap~lm~~t~r. Avrupal~~dü~ünürler hümanist, koyu h~ristiyan, emperyalist, sosyalist, ~rkç~~vesaire
olduklar~na göre ~arkl~y~~tarif edi~leri de~i~ir. Ayn~~~ekilde rönesans devrinde de garphlarm ~ark ve ~arkl~~hakk~nda enteran mü~ahedeleri vard~r. XVI. as~rda K an un ~l 'ye sefir olarak gelen ve o devir Türkiyesi hakk~nda dört enteresan mektup yazm~~~
olan Busb ek bilhassa zikre ~ayand~r. Roma devrinde de ~arkla Garp aras~nda fark
gözetildi~ini bir çok örneklerle tesbit etmek mümkündür. Fakat ~arkla garp aras~nda
en çok fark gözeten yunanl~lar olmu~tur. Helenler kendilerinin anlamad~klar~~dilde
konu~an milletlere barbar derlerdi. Fakat bu sözle umumiyetle ~arkl~lar~, yani M~s~r,
Merrpotamya ve Anadolu'da mulcim milletleri kastederlerdi. Ana vatanda Barbar
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Atatürk kendisinden önceki Türk ayd~nlanmn ve bilhassa devrinin
büyük mütefekkiri Ziya Gökalp'in ~ark ve Garp zihniyetleri üzerindeki dü~üncelerinden muhakkak ki büyük ilhamlar alm~~t~. Fakat
Türk tarihinin en mühim içtimai hâdisesini te~kil eden ink~lâplan
meydana getirmek Atatürk'e nasip olmu~tur. Atatürk'ü ba~ar~ya
götüren iki mühim sebep vard~r. Bunlardan birisi onun ~ark ve
sözünün mânas~~menfi, Yunan kolonilerinde ise müsbet idi. Dördüncü as~rda Stoa
felsefesinin tesiri ile Yunan yar~m adas~nda da barbar sözünün kötü mânas~~kaybolur.
Görüyoruz ki müsbet olsun menfi olsun Garp dünyas~~ ~ark dünyas~n~~kendisinden ay~rdetmektedir. ~imdi biz kendi görü~ümüze göre ~ark ve Garp kültürlerinin birbirlerinden olan ayr~l~klarma i~aret edelim. Objektif bir mukayese yapabilmek için her iki kültür dünyas~n~n kuvvetli oldu~u devirleri ele alal~m. Öyle zannediyorum ki ~ark'~n milâttan önce dokuzuncu, sekizinci, yedinci, ve alt~nc~~as~rlar
zarfindaki kültürünü yunanhlar~n ayn~~ zaman zarf~ ndaki kültürü ile mukayese
etmek do~ru olacakt~r.
8. ve 7. as~rlar sarf~nda Helenler M~s~~rl~lardan, Fenikelilerden, Assurlulardan
ve Hititlerden bir çok sahada ders almaktad~rlar. Öyle ki sanat alan~nda tecrübi
bilgi ile fikriyat sahas~nda yeti~mek isteyen her ayd~n helenli eline bastonunu al~p,
M~s~ r, Mezopotamya ve Suriye'nin kültür merkezlerini kar~~~kar~~~geziyor,
ö~rendiklerini Hellas'da ve o zamanki bütün Yunan dünyas~n~n Gymnasionlar~nda
veya Agora gibi toplanma yerlerinde gençli~e ve geni~~halk kitlelerine yay~yorlard~.
Son zamanlarda kesin bir surette ispat edildi~i gibi, Hesiod'un Theogonie'si
yan~~ tanr~lar~n meydana geli~i hakk~ndaki kitab~~ tamamiyle Hitit kaynaklar~ndan
mülhemdir. (Bu hususta bk. Güterbock, Kumarbi Efsanesi; Ankara r945, T. T. K. yar~nlanndan). Böylece Yunan mitolojisinin büyük bir k~sm~~Hititlerin mal~d~r. Sanat
bak~m~ndan da Helenler sekizinci yüzy~l~n sonunda ~ark'~n tesiri alt~ndad~rlar. Fakülte yarmlar~~aras~nda ne~retti~imiz bir kitapta Helenlerin sanat sahas~nda Hititlerden ilham ve örnek ald~klar~n~~ ortaya koymu~~bulunuyoruz. ( E. Akurgal, Spdth~thitische Bildkunst, Ankara 194.9). Ayn~~durum kendisini daha ba~ka sahalarda da
göstermektedir. Helenlerin. hesap, hendese ve gökyüzü bilgilerinde oldu~u gibi,
sa~l~k bilgisinde ve umumiyetle fikriyat sahas~nda M~s~r'dan ve Mezopotamya'dan
büyük ölçüde istifade ettikleri eskidenberi bilinmektedir. Durum böyle oldu~una
göre, bu ça~daki ~ark kültürünü kendisini hemen takip eden Yunan kültürü ile
mukayese etmek yerinde olacakt~r.
Mukayese bizi ~ayan-~~hayret netieelere götürmektedir. ~ark milletleri Yunan
kültürünün ortaya ç~kt~~~~tarihe kadar 2500 y~l zarf~nda zengin bir bilgi hazinesi
meydana getirdiler. Fakat bütün iktisap edilen geni~~ve büyük bilgiye ra~men ilmi
dü~ünceye ve ilmi çal~~maya yani bugünkü müsbet ilim zihnietyine ula~amad~lar.
Buna mukabil helenler M~s~r ve Mezopotamya'dan ö~rendiklerini iki As~r boyunca
i~leclikten sonra bugünkü medeniyet ilminin esaslar~n~~kurdular. Helen mucizesi
ad~n~~alan büyük hâcliseyi bir tek cümle ile ifade etmek isteriz, o da ~udur: "Helenler iki buutlu ~ark kültürünü üç buutlu bir kültür haline yükselttiler". Bunun ne
demek oldu~unu ifade edebilmek için bir iki misal zikretmek icap edecektir.
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Garp kültürleri kar~~s~ nda sarih ve kesin kanaate sahip olmas~~ikincisi
de elde etti~i bu sars~ lmaz inanc~n~~radikal bir metodla gerçekle~tirmi~~
olmas~d~ r. Atatürk tarihten ald~~~~ilhamlarla Türk milletinin maddi
ve bilhassa manevi sahada garpl~la~mas~n~ n bir zaruret oldu~unu
anlam~~~ve bunun ise ancak radikal icraatle gerçekle~ebilece~ini
dü~ünerek ona göre hareket etmi~~ve böylece ba~ar~ya ula~m~~ t~r.
M~s~rl~lar hendese ve hesap bilgisine sahiptiler. Buna pratik yollardan eri~mi~lerdi. Bilfarz hesap bilgisinde toplamay~~ ve ç~karmay~~ ö~renmi~lerdi. Fakat çarp~~
ameliyesini bilmiyorlard~. 12 kere 12 yi bulmak için toplama yap~yorlar yani 12 tane
12 yi alt alta yazp topluyorlard~. Buna mukabil yunanl~lar bizim bugünkü hesap
ve hendese ilminin bütün esaslarm~~kurmu~lard~r. Euklid hendesesi halen mekteplerde kullan~lan jeometridir. M~s~ r'da ve Mezopotamya'da empirik yollarla baz~~
hastal~klar tedavi edilmekte idi. Fakat ~ark'ta umumiyetle hastal~klar~n men~ei
kötü ruhlara irca edilirdi. Halbuki Yunanl~~hekim H ippok r a tes hastal~~~n men~eini
insan vücudunun kendisinde hücrelerin bozulmas~nda arad~ . Hepimizin mekteplerde ö~rendi~i gibi Anadolu'daki tabiat filozoflar~~tabiat hadiselerinin hakiki
sebeplerini arad~lar ve böylece hurafeden, bat~l itikaddan slyr~lm~~~bir serbest ara~t~rma yolu ile müsbet ilmin esaslar~n~~kurdular. Mezopotamya'da gökyüzü bilgisi
çok ileri bir durumda idi. Fakat bir güne~~tutulma hadisesini vukuundan önce ilk
defa M i le t 'li Thal es söyledi. Ve 28 May~s 585 tarihindeki me~hur güne~~tutulmas~n~~
önceden hesapl~yarak buldu. Archimedes'in "buldum buldum" dedi~i fizik kanunu da
böyle bir ilmi ara~t~rma sonunda bir önce görü~~ve önce hesap edi~~ile ortaya konmu~~bir tabiat kanunudur ki, bu çe~it bir yarat~c~~ara~t~rma örne~ine ~ark'ta rastlanmamaktad~r. Böylece helenler ~ark'~n bilgisi yerine ilmi vazettiler.
~ark edebiyat~nda tiyatro bir nevi monologdu. Yunanl~lar dünyada ilk defa
olmak üzere hadiseleri hikaye etmeyip sahnede oynama~a ba~lad~ lar ve bugünkü
tiyatroyu kurdular. ~ark'~ n hareketsiz heykellerine Yunanl~lar tabiilik ve canl~l~k
~~~~~~
verdiler. ~ark'~n iki buutlu resim sanat~~yerine helenler perspektif ile gölge ve
dünyaya
hediye
ettiler.
~~
icat ederek üç buutlu resim sana tm
Bütün bu yenilikler dünya tarihi için o kadar muazzamd~r ki bunlar~n ~ark
cevapdünyas~nda üç bin y~ll~ k bir medeniyet devri içinde bulunamam~~~olmas~~
land~r~lmas~~ laz~ m gelen bir meseledir.
Eski yunanl~lar~~~arkhlardan ay~ran ve onlara büyük mucizeyi yapt~ran nedir.
Heman cevap verelim: Bunun sebebini ~ark'~n bütün tarihi boyunca demokrasiyi
tan~mam~~~olmas~nda aramak laz~md~r.
Dikkat edilirse be~~bin y~ll~k ~ark tarihinde bir tek demokratik devlet yoktur.
bonya'da,
Buna kar~~l~k Garp aleminde demokrasi yani halk halcitniyeti çok eskidir.
yani Bat~~Anadolu'da hiç olmazsa 8 inci yüzy~ ldanberi. Atina'da ise milattan önce
508 tarihindenberi demokrasi mevcuttur.
~~maya
Demokrasi hür dü~ünceye hür harekete ve umumiyetle serbest çal
do~mu~tur.
~ehirlerinde
Anadolu'nun
hür
Bat~~
i
içindir
ki
müsbet
ilim
meydan verdi~
Nitekim, tabiat filozoflaruun Hellas'da de~il de Bat~~Anadolu'da yani demokrasinin
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Garp kültürünün ~arka a~~lama~a ilk çal~~an Büyük ~skender
olmu~ tur. Fakat o bu * tecrübede muvaffak olamad~ . Çünkü ~ark âlemini tan~m~ yordu. Buna kar~~l~k Atatürk te~hisini do~ru koydu ve
giri~ti~i büyük i~ te muvaffak oldu. Atatürk ne yapt~~ve nas~l muvaffak
oldu. Bunun cevab~n~~vermeden büyük iskender'in ne için muvaffak
olamad~~m~~tetkik edelim:
daha önce tatbik edilmi~~oldu~u muhakkak bulunan bir bölgede ortaya ç~kmas~~
yine bunun bir izah~d~r.
Diktatörlükle ve mutlakiyetle idare edilen memleketlerde hürriyetin bulunmay~s~, orada serbest dü~ ünceye ve serbest çal~~ maya imkân veremez. Bütün memleketin idaresi bir tek ~ahs~n elinde oldu~u takdirde, bize tarih binlerce örnekle
anlatmaktad~r ki hürriyet en k~sa bir zamanda ortadan kaybolmak tad~r. Halk~~istismar eden k~~ ral veya Tyr an kendi hükümranl~~~n~~ ebedi k~ lmak için bütün kötü
yollar~~dener ve en korkunç usulleri tatbikten çekinmez. Eski devirlerde siyasi idareyi elinde bulunduran tek kuvvet ayn~~zamanda dini otoriteyi de elinde tutuyordu.
Hâkimiyetini tarsin etmek için o dini de istismar edecektir. Bu korkunç menfaat
dü~üncesi ona en umulmaz ~eytanl~klar~~ ve hiyleleri de yapt~racakt~ r.
Hastal~klar~n, afetlerin ilahi veya ~eytani sebepten geldi~ine insan o~lu inanma~a çok meyyaldir. Fakat halk~ n buna inanmas~ na mutlakiyet idaresi büyük önem
verir. Hatta halka bunu telkin eder. Halk~~ezer, kendisi rahat eder. Kezalik halk~~esir
olarak kullanabilmek için bir iki vas~ta daha vard~r. Onlardan biri bir lokma bir h~rka
zihniyeti, di~eri de öteki dünyaya ba~l~l~k ihtiyac~n~n kamç~lanmas~d~r. Insanlar
yarad~l~~lar~~itibariyle ölümden korkarlar. Insanlar~~ avutmak için en tatl~~teselli
ona öteki dünyada saadetler vermekle mümkün olabilir. Tecrübe göstermi~tir ki
insanlar buna kolayl~ kla aldanmaktad~rlar. Binaenaleyh, dinlerin iyi bir niyetle
icadettikleri bu teselliyi mutlak idarenin ba~~ ndaki adam kendi menfaatine istismar eder. üstelik bir h~rka bir lokma zihniyetini a~~ layarak halk~~ kanaatkâr bir
hale getirir ve ondan elde etti~i menfaati kendi ~ahs~na, ve icraat~n~~destekliyen
Timokratiara yani zengin ve nüfuzlu kimselere. ~eyhlere ve e~rafa hasreder.
E~er be~~bin y~ll~k ~ark tarihi tetkik edilirse, durumun hemen her zaman böyle
oldu~u görülür. Arada bir iyi kalpli bir hükümdar ortaya ç~km~~t~r. Fakat bu bir
istisnad~r. Kald~~ki kurulmu~~olan mekanizmay~~adil bir hükümdar da de~i~tiremez.
~~ in garibi, esaretten kurtarmak istedi~i halk~n kendisini, kar~~s~ nda isyankâr bulur.
~ark böyle bir hava içinde do~mu~~böyle bir hava içinde ya~am~~t~r. Böyle
bir atmosferde ise serbest dü~ ünceye imkân bulunmad~~~ ndan ~ark alemi Garp dünyas~n~n pldtformuna yükselememi~tir.
~ark'la Garp aras~ndaki bu farkl~~durum ortaya ç~kt~ ktan sonra ~ark bir daha
eski parlak günlerine dönemedi. Garp demokrasiyi tatbik etme~e ba~lad~~~~günden
itibaren ~ark Garb~~takip etmek zorunda kalm~~t~r. Abbasi'ler devrinde, Türklerin
de hissesi olan bir ilmi hareket neticesinde felsefe ve müsbet ilimler sahas~nda büyük
ba~ar~lar sa~land~. Cebir ve kimya ilimleri tedvin edildi. Avrupa ilimleri bugün o
zaman konulan isimler alt~ nda adland~rr~lmaktad~r. Fakat bütün bu ilmi faaliyet
bilindi~i gibi eski Yunan kaynaklar~na dayanmaktad~r. Böylece buna bir ~ark ba~a-
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Büyük ~~sk ender ~ark ve Garp kültürlerini birle~tirmek bu iki
dünyan~ n en iyi taraflar~n~~ alarak, yeni, büyük ve birle~ik, fakat
hellenle~tirilmi~~bir âlem yaratmak istiyordu. Alman tarihçisi Droysen bu sebepten ~ skender'den sonraki Yunan tarihine hakl~~olarak
Hellenismus ad~ n~~koydu 2. Bu ~ark~~helenle~ tirme hareketi idi. Fakat
bu iki dünya insanlar~~aras~nda duyu~, görü~~ve dünyay~~anlay~~~ o
kadar ba~ ka idi ki ikisini birle~tirmek imkans~zd~. Esasen helenler
bu i~e raz~~olmam~~~ve her f~rsatta ~skender'e bunu hissettirmi~lerdir.
Iran elbiseleri giyen Büyük ~skender Iran örf ve âdetini de tatbik
ediyor, ~ranl~lara ete~ini öptürüyordu. ~skender'in bu hareketlerini
Helenli arkada~lar~~ve dostlar~~ esefle kar~~l~ yor ve nefretlerini de
ifade etmekten geri durmuyorlard~~3.
Filvaki ba~lang~ çta milattan evvel IV. yüzy~l~ n sonunda ve III.
yüzy~ l boyunca Suriye ve Anadolu'nun hattâ Iran ve arkas~n~n Helen
kültürüne ba~land~~~n~ , Yunan kültür ve sanat~n~n Hindistan'a
kadar yarld~~''~n~~ ve bu tesirin milattan sonra VII. VIII.,
yüzy~ llara kadar Asya'n~ n bir çok yerlerinde devam edip gitti~ini
mü~ahede ediyoruz.
Fakat ~ark~ n helenize edilmesi yan~nda Garbin de ~arkl~la~mas~~hadisesinin yava~~yava~~sessiz ve gürültüsüz ba~ lam~~~oldu~unu
görüyoruz. O günkü yunanl~lar bunun fark~ nda bile de~illerdi. Çünkü
d~~~görünü~ te üstün gözüken, siyasi idareyi ve hakimiyeti elinde
bulunduran Helen kuvvetleri idi.
r~s~~de~il bilâkis Garbin ~ark'taki bir meyvesi, bir eseri olarak bakmak zorunday~z
ve bu devri de ilk rönesans olarak vas~fland~rabiliriz.
~ark'~ n tevekkül havas~~ve mutlakiyet idaresi alt~ nda bu ilmi hareket k~sa sürdü.
Buna benzer, kültür hareketleri di~er ~ark milletlerinde ve bu arada Uygurlarda,
Selçuklularda ve Osmanl~~devletinin parlak günlerinde göründü. ~u var ki bu hareketler ya eski Helen kültürüne dayanmaktad~r, veya ~arkl~~köklere gitse bile Garp
kültürü ile ölçü~ecek bir çap gösterememektedir.
Denebilir ki kültürler aras~nda k~ymet hükmü vermek, birisini ötekisinden
yüksek veya alçak addetmek do~ru de~ildir. Çin kültürü mü yüksektir, yoksa Hind
kültürü mü yüksektir meselesinde bu dü~ ünce yerindedir. Çünkü bu kültürler birbirlerinin benzerleridir. Fakat öyle kültürler vard~r ki birinin di~erinden üstünlü~ü
zahirdir. Bilhassa hukuk sahas~ nda, yani adaletin mutlak olup olmamas~nda ve
müsbet ilimlerde elde edilen iktisabat ile bu fark ~ark ve Garp kültürleri aras~nda
bâriz olarak mevcuttur.
2 J. G. Droysen, Geschichte des Hellenismus (Benno Schwabe, Basel 1952).
3 Arrianos, Anabasis IV, ii, ~~ (Hayrullah Örs, Iskender'in Anabasis'i, Maarif Vekaleti Yunan klâsikleri tercümesi Nr. 63, s. 198-206).
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Hellenismus devrindeki Garp üstünlü~ü milattan önce VIII.
ve IX. yüzy~ llardaki ~ark üstünlü~üne benzer. O zaman Do~u
alemi Bat~~ alemine hocal~ k ediyordu. Fakat sonunda, yukar~da
söyledi~imiz gibi4, ç~rak ustas~n~~yendi. Hellenismus devrinde ise
Garp ö~retmenlik iste~i ile ~arka gitti. Fakat onun sihirli kuca~~~
içinde kendisini esir buldu. Garp ~ark~ n en kuytu yerlerine girmi~~
bir çok tesirler yapm~~~fakat sonunda ~ark dini ve dünya görü~ü
Garbe hâkim olmu~tur.
Isk ender ve halefleri ellerindeki küçük Makedonyal~~ve Yunan
kuvvetleriyle ~ark kültürünü helenle~tirme~e ve ~ark milletlerini
idare etme~e çal~~~ yorlar& Fakat kültür ~arkl~l~~~ n~~ muhafaza ediyordu. Çok ba~ka bir atmosferde yeti~mi~~olan ~arld~ lan helen dini
ve dü~ üncesi ok~am~ yordu. Buna bir çare bulmak isteyen helenler
d~~~görünü~ teki baz~~benzerliklere dayanarak kendi tannlann~~yabanc~~
tannlarla birle~ tirdiler. Interpretatio Graeca ad~n~~ alan bu yabanc~~
tanr~lar~~helen tannlan ile bir tutmak ve onlar~~Yunan tanns~~gibi
göstermek, yani kendi kendini aldatmak yoluna sap~ld~ ktan sonra
art~ k Yunan dini bütün kuvvetini kaybetti. Mesela Apollon-MithraHelios-Hermes tannlan birbirlerine kar~~t~r~lm~~~bulunuyordu. Synkretismus dedi~imiz bu hadise Helen dünyas~n~n fark~ na varmadan
~ark dinlerinin tesiri alt~ na girmesi sonucunu vermi~tir.
Yunanl~ lann dinlerini böylece bozmalanna ve kaybetmelerine
kar~~l~ k idarelerindeki ~arkl~~milletler kendi akidelerini ve dinlerini
muhafaza ettiler. Helenler ~arld~~milletleri helenize edeyim derken
kendileri ~arkhla~t~lar. ~ark dinleri M~s~ r'da, Anadolu'da, Suriye'de
yunanl~~halk nezdinde yerle~ tikten sonra milattan önce II. ve
III. yüzy~ llarda ~ark dinleri buütün Garp âlernini sard~.
Mithra,
Jüpiter Dolichenus, Kybele ve ~sis gibi ~ark tannlan Garpte de yay~lma~a
ba~lad~ . Hellenismus ça~~ ndanberi Avrupa'ya geçme~e ba~layan
~ark dinleri binnetice bir ~ark dini olan h~ristiyanl~~~n do~u~ una da
âmil oldular. Böylece Büyük ~ sk e nde rlin te~ ebbüsü menfi bir netice
vermi~~oldu.
Büyük ~ skender tarafindan giri~ilen tecrü benin menfi netice
vermesine mukabil Atatürk'ün kendi milletini garpl~la~t~ rma hususunda tevessül etti~i çareler ve esaslar muvaffak olmu~tur. Çünkü
4

Bu hususta ~~ numaral~~ ha~ iyemize bk.
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At at ü rk çok iyi bildi~i tarihten ders alm~~~ve kendisinden öncekilerin
kusurlarm~~ ke~federek i~ e koyulmu~ tur. Atatürk'ün yeni bir millet
meydana getirmek için i~e ba~lad~~~~zaman, ortaya ç~kacak olan
devletin co~rafi mekân vahdetini ve onun jeopolitik durumu ile ilgili
olarak tarihin as~ rlar boyunca verdi~i iyi ve kötü dersleri en ince
teferruat~ na kadar tetkik etti. Atatürk siyasetinin ve ink~lâplar~n~n
bütün ç~ k~~~noktalar~~ ~ark ve Garp kültürlerinin birbirleriyle münasebetinde ve Anadolu yar~madas~ mn tarihte beliren jeopolitik durumuna göre ayarlanm~~t~r.
Türkiye Hudutlarm~n çizilmesi:
Bugünkü Türkiye'nin s~n~rlar~n~~Atatürk çizmi~ tir. Elimizdeki
topraklar birinci büyük harpten bize tesadüfen kalm~~~olan lus~mlar
de~ildir. Bugünkü topraklar~m~z~n s~n~rlar~~tâbir caizse, ne bir kar~~~
fazlasiyle ne de bir kar~~~eksi~i ile olmamak üzere Atatürk'ün yeniden
kurmak üzere haz~rland~~~~devlet için kafas~ nda tasarlad~~~ , yani
jeopolitik duruma uygun bir mekân vahdetine sahip olan bir k~ta
parças~d~ r. Harbin sonunda bize b~ ralulmak istenen be~~on Orta
Anadolu vilâyetini ihtiva eden bir vatan parçac~~~ ndan ibaretti.
Milli mücahede ile ve Lozan'da sulh yolu ile elde edilen topraklarsa
bugünkü s~n~ rlar içinde kalan ve ideal bir bütünlük gösteren bir
ülkedir. Harp ve sulh yollariyle bu s~n~rlar~~Avrupa k~tas~ nda veya
Arap memleketleri içinde geni~ letmek isteyenler çoktu. Fakat Atatürk
bunu istemedi. Çünkü böyle bir geni~lemenin vatan bütünlü~üne
zarar getirece~ine kanidi. Çünkü Atatürk tarihten ald~~~~derslerle
Anadolu'da oturan bir milletin onun d~~~na ç~kt~~~~zaman daima içinden
sars~ld~~~n~~ ve yar~ maday~~tam mânas~~ile elinde bulunduramad~~~~
takdirde sa~lam bünyeli bir devlet kuramad~~~m görmü~ tü. Bunu
anlayabilmek için Anadolu yar~madas~ = tarih boyunca jeopolitik
durumunu k~saca gözden geçirmemiz faydal~~olacakt~r 5.
Anadolu'nun tabii co~rafya bak~m~ndan olan yap~s~~ onun bir
tek devlet taraf~ ndan idaresini çok zorla~ uran bir durum arzeder.
Anadolu yar~ madas~~ birbirinden, a~~ lmas~~ güç da~larla ayr~lm~~~
bulunan ve yekdi~erine z~ d olan bir çok iklim bölgelerini ihtiva
eder. Bu yüzdendir ki Anadolu yar~m adas~ ru bugünkü s~ n~rlar~~içinde
nda bak. Ekrem Akurgal, Phrygische Kunst. s. 114; An6 Ayn~~mesele hakk~
kara 1955.
Bell~tan C. XX F. 37
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elinde bulundurmu~~biricik devlet Osmanl~~imperatorlu~u'dur.
Ondan önce hiç bir devlet Anadolu'ya bugünkü s~n~rlar~~vüsati içinde
sahip olamam~~t~r. Hititler, Frygler, runanl~lar, Romal~lar ve Selçuklular
ancak Anadolu'nun bir lusm~ na hâkim olabilmi~lerdir. Yar~ madarun
tabii ar~zalar~~bu devletlerin Anadolu'da hüküm sürdü~ü s~
ralarda
bazan bir düzüneye yak~n irili ufakl~~devletçiklerin veya beyliklerin
birlikte ya~amas~n~~mümkün k~ lm~~ ur. Bu yüzdendir ki Anadolu
daima istilâlara u~ram~~, içeride sa~lam ve birlik bir kuvvet bulunmad~~~~için d~~ tan gelen tesirlere di~er bütün k~ talardan daha az
mukavemet edebilmi~ tir. Osmanh Imparatorlu~u da asl~ nda Anadolu
yar~ m adas~n~~ tam mânas~~ile memleketin ana gövdesi addetmemi
~~
ve bu yüzden onu ihmal etmi~~oldu~undan Anadolu'nun bu devirde
de bir bütün telâkki edilmemi~~oldu~unu görüyoruz.
Tarihte ilk defa Atatürk Anadolu yar~madasm~n zay~f ve kuvvetli taraflar~ n' sezmi~~ve onun ancak bir bütün halinde zinde bir
devlete ülke olabilece~ini görmü~~ve bunu da gerçekle~tirmi~tir.
Atatürk Ankara'y~~ba~kent seçerken Hitit ve Fryg devletlerinin misaline uymu~, devlet merkezini yar~madan~ n ortas~ nda kurarken onun
ancak bugünkü sunrlarla çevrili bir ülkenin ba~kenti olmas~~lâzim
geldi~ini dü~ ünerek hareket etmi~ tir. Milli mücahedenin gayesi bu
idi. Atatürk bu hudutlan temin ettikten sonra kurdu~u devletin ideal
vatan~n~~buldu~una kanaat getirdi e. Arap memleketlerine sarkmak
ve yahut Türkler tarafindan meskt~ n olan Balkanlara uzanmak Anavatan~ n bütünlü~ünü sarsacakt~. Onun için yurtta sulh, cihanda sulh
parolas~~verildi.
Atatürk ink~ldplann~~ haz~rlayan esaslar:
Vatan topraklar~n~n ideal s~n~rlar~~tesbit edildikten sonra bu
yeni ülkenin co~rafi güçlüklerini ve tarihin yükledi~i mânevi zorluklar~~yenmek kal~ yordu. iklim farklar~~bak~m~ ndan birbirine çok
z~ d bölgeleri ihtiva eden ve a~~lmas~~güç ve anzalarla ayr~lm~~~
olan
co~rafi bölgeleri birle~ tirmek için ilk hamlede yollar~
n ve bilhassa
demir yollar~n~n ele al~ nd~~~n~~görüyoruz.
Bunun arkas~ ndan ziraate ve hattâ sanayie ait meselelerin de halline gidilerek Anadolu yar~madas~n~ n iktisadi hayat bak~m~ ndan bir
bütünlük haline getirilme~e ba~land~~~n~~mü~ahede ediyoruz.
° Anadolu Yar~madas~n~n bütünlü~ü için lüzumlu olan Hatay, önce Frans~zlarla yap~lan bir anla~maya göre sonradan ilhak edildi. Anadolu Yar
~madasuun
jeopolitik bütünlü~ü bak~m~ndan baz~~adalar da ayn~~mânay~~ta~~
maktachrlar.
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Fakat bu yeni mekan havdeti içinde bir kültür bütünlü~ü de temin
etmek gerekiyordu. I~ te o zaman Atatürk kendi eserleri olan ink~laplar~~ve Türk tarih tezini ortaya koydu.
Atatürk ink~ Mplan, bir tek cümle ile ifade edilmek laz~m gelirse,
Türkiye'uin ~arkhliktan garpl~l~~a geçirilmesi demektir. Konu~mam~z~n ba~lar~nda büyük Iskender'in de ~ark~~garpl~la~t~rmak istedi~ini
fakat bunda muvaffak olamad~~n-u kaydetmi~tik. Eski tarihteki tecrübeler ondan ibaret de~ildir. Anadolu'da bir çok milletler ~ark ve
Garp kültürlerinin tesirleri alt~nda kalm~~lar fakat bu kar~~l~kl~~tesirlerde daima ~arkh dünya görü~ü pasif bir mukavemetle garph dünya
görü~üne galebe çalm~~t~r.
Atatürk hiç ~ üphe yok ki buna benzer misalleri biliyordu, ve
memleketini garpl~la~t~rma~a ba~larken o güne kadar kimsenin sezemedi~i veya tatbik edemedi~i esaslara dayanarak hareket etti. ~imdi
bu esaslar~~bulma~a çal~~al~m:
Atatürk Anadolu topraklar~~içinde yer alan Türkleri bir kültür
birli~i alt~nda manen müttehid bir kitle haline sokmak için çareler
arad~. Memleket geri kalm~~t~. Fakat bu gerilik yaln~z iktisadi veya
zirai de~ildi. Memlekette kültür buhram da vard~. Eski Osmanl~~
kültürü hayatiyetini kaybetmi~, gelenekler sars~lm~~, Tanzimat'la ba~layan garphla~ ma hareketleri de, bir çok yeniliklerin memlekete girmesine ra~men, arzulanan semereyi verememi~, satha sürülmü~~bir
ciladan ibaret kalm~~t~. Manzara t~pk~~ Hellenis~nus devrindeki ~ark
memleketlerinin ayn~~ idi. D~~~görünü~~Avrupal~~ fakat ruh ve maya
~arkh idi. Bu durum kar~~s~nda Atatürk memlekette iki büyük manevi
k~ymetin eksikli~ini sezdi. Türk milletinin benli~i sars~lnu~~kendi
kendine itimad~~kaybolmu~tu. Osmanl~~Imparatorlu~u'nun son as~rlarmdaki devrede Türklük kaybolmu~~hatta Türk olmak bir nevi
~erefsizlik ve a~a~~l~k manas~m alm~~t~. Milli mücadele günlerini ve
bilâhare Türk tarih tezinin ortaya ç~kt~~~~günleri beraber ya~ayanlar
veya o devirlerde yaz~lm~~~olanlar~~okuyanlar hat~rhyacaklard~r ki
Atatürk'ün birinci amac~~Türk milletine benli~ini kazand~rmak,
onun da ~erefli bir maziye ve büyük hasletlere sahip oldu~unu kendisine anlatmakt~r. Atatürk'ün her tarafta türklü~ü öven ve "bir Türk
yüz dü~mana bedeldir" ~eklindeki formüllere kadar giden sözleri hep
bu manada sarfedilmi~tir.
Türk milletine benli~ini kazand~rd~ktan sonra memlekette
Osmanl~~Imparatorlu~u'nun yükseli~~ça~lar~nda mevcut olan hürriyet
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havas~n~~yeniden uyand~ rmak ve onu daha sa~lam temellere dayand~rmak için Atatürk demokrasinin kurulmas~ n~~ lüzumlu gördü ve
cumhuriyetin Han~ m ilk i~~olarak gerçekle~ tirdi. Böylece Yak~n-~ark
dünyas~ nda ilk demokrasiyi Atatürk kurmu~~oldu
Çok iyi tarih bilen ve bütün çal~~malar~n~~ ondan ald~~~~ders
ve ilhamlarla yürüten Atatürk ~ark'ta kendisinden önce demokratik
bir hükümetin bulunmad~~~n~~ çok iyi biliyordu. Nitekim ~slam ve
Arap tarihinde baz~~ devirleri cumhuriyet olarak mütalaa etmek
isteyenlere kar~~~Atatürk henüz ne~ redilmemi~~bir mektubundas
"Arap ve IsMm tarihinde cumhuriyet denecek bir devir yoktu" demekte
ve böylece ~ark'ta demokrasinin mevcut olmad~~~na ehemmiyetle
i~ aret etmektedir. Binaenaleyh Atatürk'ün cumhuriyet idaresini
laalettayin Avrupa devletlerinin benzeri bir devlet kurmu~~olmak
için de~il, benli~ine ula~t~rd~~~~milletini hürriyete kavu~turmak
için kurmu~tur.
Milletine benli~ini ve hürriyetini kazand~ rd~ktan sonra Atatürk
ink~ lap hareketlerine geçti. Bu hareketler daha önce de söyledi~imiz
gibi Türk cemiyetinin garpl~la~ t~ r~lmas~~ demektir. ~ u var ki burada
Atatürk'ün Büyük ~~sk ender veya birçok ~ark milletleri taraf~ ndan
bilerek veya bilmiyerek takip edilen yollar~n ve metodlar~n d~~~ nda
bir usul takip etti~ini görüyoruz.
Atatürk garpl~la~t~ rma hareketinde çok cezri hareket etmi~tir.
Ve onun için de muvaffak olmu~tur. ~~sk ender 'in Synkretismus yolu
ile hal etmek istedi~i problemi Atatürk, tarihin verdi~i misallerden
ilham alarak ~ark ve Garp kültürlerinin bir dualizm halinde yan
yana ya~amas~ n~~ zararl~~ görerek cezri hareket etmi~~ve ~arkl~~dünya
görü~ünü kökünden silecek ink~ laplar yapm~~t~r. Konu~mam~z~n
ba~~nda ifade etti~imiz ve bir çok da misallerle izah etti~imiz gibi
~ark ve Garp kültürlerinin bir arada ya~amas~~takdirinde daima ~ark
kültürü galip gelmi~ tir. Binaenaleyh garpl~la~ma hareketinde ortalama yol yoktur.
Atatürk 1931 y~l~nda Türk Tarih Kurumu'na gönderdi~i bir mektupta ~ark'~ n bir lurka bir hurma zihniyeti ile tarih yaz~lam~yaca~~na
i~ aret etmektedir.Binaenaleyh mevzuubahis olan ~arkl~~dünya görü~ünü
Uzak ~arkta Çin '1912 tarihinde Cumhuriyet idaresini tesis etmekle Türklere
tekaddüm etmi~tir.
8 Bu mektup Türk Tarih Kurumu ar~ivinde sakhd~r.
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öteki dünyaya ba~l~~olma ve bir lokma bir h~ rka ile iktifa etme zihinyetinin ortadan kald~ r~lmas~d~r.
~ark memleketlerinde hürriyetin bulunmay~~~n~~ demokrasinin meydana gelmemesi ile izah etmi~tik9. Fakat ~u suale de cevap vermek
lâz~md~r. ~ark'ta demokrasi neye do~mad~ ? hiç olmazsa 508 tarihinde
Atine' de Kleisthenes taraf~ndan kurulduktan sonra ~ark memleketlerine tesir edebilirdi. Sual çok mühimdir ve ~ark'~n makûs talihi de
bu sual içinde sakl~d~r. Sualin cevab~n~~Atatürk'ün icraat~nda ve
ink~lâplar~nda görebiliriz. Bir muhit herhangi bir hastal~kla, bir
afetle kapl~~ olunca onu mevzii veya yar~~tedbirlerle de~il ancak kökünden silen ve temizleyen hareketlerle ortadan kald~rmak mümkündür. ~arkl~~dünya görü~ü de böyle bir hastal~kt~r, manevi bir havad~r. O ancak radikal tedbirlerle yok edilebilir. Radikal tedbirler Atatürk'e kadar ahnmad~~~~için ~ark ~arkl~~dünya görü~ünden kurtulamanu~ur.
Tam mânas~~ ile garpl~la~ma mevzuunda baz~~ayd~nlar~m~z sak~nca
gösterirler. Fakat bunun bir vehim hem de çok kuru bir vehim oldu~unu bir iki misal ile izah etmek mümkündür. Bilfarz musiki mevzuunda alaturka musikiyi terk etti~imiz takdirde milli karakterimizi
kaybedece~imizi ileri sürerler. Alaturka musikinin geri metoduna
ba~lanmak demek bir mimar~n "ben ceddim Sinan gibi kemerli
ve kubbeli binalar yapaca~~m" demesi gibi bir ~ey olur. Adnan Saygun'un oratoryosu, veya di~er modern kompozitörlerimizin eserleri
Avrupa metodu ile yaz~lm~~t~r, fakat bunlar~n hepsi bütün ifadeleri
ile birer Türk eseridir. Kezalik Bo ro din 'in veya Rimsky-Korsakow'un
Avrupa metodu ile çal~~malar~na ra~men eserlerindeki her tonun
Rus ruhunu aksettirmesi gibi. Avrupal~la~man~ n milli karakteri bozmad~~~n~~gösteren en güzel misali Macar milleti vermektedir. E~er
garpl~la~mak milletlerin benli~ini yok etseydi bugün Avrupa'n~n ortas~nda yerle~en Macaristan'~n kendine has kültürü, örfü ve âdeti ile
ya~amas~na imkân olurmu idi.
Garpl~la~ma bizi kozmopolitle~tirmiyecektir. E~er çal~~~yorsak
ve bir Avrupal~~ kadar çok ve garpl~~dünya görü~ünün gerektirdi~i
kadar çok ve muntazam çal~~~yorsak bizim de kendimize has yeni bir
kültürümüz olacakt~r. Atatür k'ün dü~ündü~ü de bu idi. Atatürk
9

Bu hususta ~~ numaral~~ha~iyemize bk.
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bizi ~ark itiyad~ndan Avrupa itiyad~na al~~t~rma~a dikkat ediyordu.
Bu itiyad mevzuunda küçük bir hât~ram~~anlataca~~m. 1931 y~l~nda
bir kaç gün için Yalova'ya gitmi~tim. Bir ak~am geç vakit kapl~can~n
yak~n~ndaki ç~narlar~n alt~nda oturuyorduk. Bir aral~k etraf kayna~t~.
Ve "Gazi Alaturka pldklar~~istiyor" dediler. Bu benim üzerimde çok
büyük tesir b~ rakm~~t~. Avrupa musikisini memleketine örnek gösteren
Atatürk kendi ~ahs~~için alaturka musikiye ihtiyaç duyuyordu. Çünkü
o kafas~~ile bu memleketin çok sesli musikiyi kabul etmesini lüzumlu
gördü~ü halde kendisi zaman zaman alaturka musikiye ihtiyaç gösteriyordu. Çünkü o da bir insand~~ve gençli~inde alaturka musikiye
çok al~~m~~~oldu~u için bu itiyad~n~n tesirinden kurtulam~yordu.
Bunu çok iyi anlayan Atatürk iki itiyad~n bir arada gidemiyece~ini bildi~i için cezri hareketlere ba~vurmu~tu. Muvaffakiyetinin
sebebi de bu oldu.
Türk Tarih Tezinin ortaya konmas~ndaki sebepler:
Belki baz~lar~m~za sorsan~z Atatürk milliyetçi oldu~u için gelene~e ba~l~d~r ve ~ark'~n da hayran~d~r, diyeceklerdir. Hattâ kendisi
taraf~ ndan ortaya konan tarih tezini öne sürerek onun Hititlere, ~skitlere ve Sumerlere yani eski ~ark kavimlerine Türklerin ecdad~~demekle
kökümüzü ~ark'a ba~lad~~~n~~ve böylece ~ark'a k~ymet verdi~ini
söyliyeceklerdir.
Atatürk'ün tarih tezi çok ba~ka sebepler tesiri ile ortaya ç~km~~t~ r.
Yeniden ~ekil verdi~i Türk milletine Atatürk mü~terek bir inanç
kayna~~~olarak ö~'ünme~e de~er ~erefli bir maziyi esas ald~. Tarihi
milli terbiyenin en kuvvetli ba~~~olarak gördü~ü için tarih çal~~malar~n~~te~vik yolu ile geli~tirme çarelerini arad~ . Bunun için tarih tezini
ve onun ilmi esaslar~n~~kurmak üzere "Türk Tarihi Tedkik Cemiyeti" ni
tesis etti.
Türk Tarih tezinin en mühim ve alâka çekici taraf~~kos koca
Osmanl~~Imparatorlu~u ve e~siz Selçuk ve Uygur medeniyetleri dururken Atatürk'ün iskitlere, Hititlere ve Sumerlere gidi~idir. Avrupa'da ve
baz~~ yerli çevrelerde tenkit edilen bu nokta-i nazar asl~nda çok esasl~~
sebeplere dayanmaktad~r.
I. Atatürk bir ihtilâl yaratt~ . Bu Osmanl~~Imparatorlu~u'nun
son as~ rlardaki dünya görü~üne kar~~~meydana gelmi~~bir Revolutiondur. Bu itibarla yeni bir ruhla techiz etmek istedi~i milleti için
Osmanl~~tarihini örnek tutamazd~. Zaten yukar~da da belirtti~'imiz
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gibi Osmanl~~siyasetinin ve zihniyetinin tasfiyesi mevzuu bahis oldu~una göre daha ba~ka, y~pranmam~~, tenkitten uzak kalm~~~ bir az
da dasitani ve mitolojik olan bir tarihe ihtiyaç vard~. Onun için At a türk
eski çok eski devirlere gitmek lüzumunu hissetti.
II. Atatürk yeni tarih tezini ayn~~zamanda müstevlilere kar~~~
manevi bir müdafaa silah~~olarak kullanmak üzere ortaya atm~~t~r.
Birinci büyük harpten sonra Türk yurdunu istilâ etmek isteyen
kuvvetler baz~~tarihi sebepler öne sürerek hareket ettiler. Bir zamanlar Bat~- Anadolu'da büyük bir medeniyet kurmu~~olan Yunanl~lara
"Bu topraklar sizindir" diyerek onlar~~istilaya sevk edenler, tarihi
emperyalist dü~üncelere alet etmek istediler. Fa~izm de ayn~~ ~ekilde
Akdenize Mare Nostrum diyerek ve Anadolu'nun baz~~ k~s~mlar~mn
bir zamanlar Imperium Romanum'a ait oldu~una i~aret ederek Anadolu
k~y~lar~na göz dikmi~ti. Bunlara kar~~~Atatürk tarih tezini ortaya
koydu. Ve e~er Anadolu'yu eski sakinlerinin çocuklar~na vermek
laz~m gelirse buna herkesten çok Türklerin hak etti~ini bir mukabil
tez olarak öne sürdü. Çünkü Anadolu'nun en eski sakinleri Hiti tl er'di
ve Hi ti tl er de Türklerin ceddi idi. Böylece Atatürk dü~man~n~n
silahma ayn~~silahla mukabele etti.
Fakat Atatürk yeni bir tarih tezi ortaya koyarken ve bunu da
siyasi emellere kar~~~bir müdafaa silah~~olarak vücuda getirirken
hiç bir zaman ilmi metoddan, hakikatten ve mant~ktan ayr~lmay~~
dü~ünmemi~tir. Henüz ne~redilmemi~~iki mühim mektubundan
Atatürk'ün tarih çal~~malar~~mevzuunda Türk Tarih Kurumu'na
verdi~i direktiflerden baz~lar~n~~okuyaca~~m. O sat~rlarda kendisinin
ilim zihniyetini bütün berrakl~~~~ile görmek mümkündür.
O zamanki Türk Tarih Kurumu Ba~kan~~ olan Say~n Tevfik
B~y~kl~o~lu'ya 1931 senesinde yazd~~~~mektupta Ata türk ~öyle demektedir :
"Tarih yazmak için tutulan yolun mant~ki ve bilhassa ilmi olmas~~ ~artt~r.
Bu münasebetle yüksek heyetinizin reisi bulunan zat-~~âlinize hat~rlat~r~m ki
yeni dünya ufuklar~na açaca~~n~z yeni tarih semas~nda dikkatli olunuz. Sümmettedarik bir eser vücuda getirerek ferdas~nda nadim olmakdansa hiçbir eser
vücuda getirmemek, ~iczini itiraf etmek evlâd~r. Ilim sahas~nda vesveseli
olmak, miskin müesse'selerin mezunlar~na inanmaktan evlâcl~r"
Mektupta, metoda ve sa~lam vesikalara dayanmamn lüzumuna
ait daha ba~ka sarih mütalaalar da mevcuttur,
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Türkler aslen ~arkl~~zihniyet ve ~arkl~~dünya görü~üne yabanc~d~ rlar. Uygurlar'da, Selfuklular'da ve yükseli~~devrindeki Osmanl~lar'da
hürriyetin büyük ölçüde mevcut oldu~unu ve ba~kalar~n~n dü~üncelerine ve inan~~lar~na büyük bir yürek geni~li~iyle müsamaha edildi~ini bir çok misallerle göstermek mümkündür. Fakat Türkler tarih
boyunca ~arkla yak~n temasta bulundular ve as~ rlar boyunca islâmiyetin en büyük devleti olmak münasebetiyle daima garpla sava~mak mecburiyetinde kald~lar. Siyaset bak~m~ndan Bat~~ dünyas~n~ n
dü~man~~ olmam~z bizi daima Garp dünyas~ndan uzakla~t~ rrn~~~ve
~ark alemine ba~l~~kalmam~za büyük ölçüde sebep olmu~tur. Bu jeopolitik durum neticesinde ~arkl~~atmosfer Türk ülkesine de yerle~ ti.
~ayan-~~ ~ükrand~r ki Türklü~ün as~rlar süren bu bedbahts~zl~~~~
~imdi yenilmi~tir. Kore haribine i~tirak edip bat~l~larla birlikte ~arkl~~
dünya görü~ ünü ve hürriyetsizli~i temsil eden kuvvetlere kar~~~mücadele etmemiz ve Atlantik pakt~na girmemiz Türk siyasi tarihinde
bir dönüm noktas~d~ r.
Biz art~k Bat~~dünyas~n~n bir uzvu ve Garp kültürünün kuvvetli
bir mümessiliyiz.Atatürk ink~laplar~ndan sonra Türklük ad~na elde edilen
en büyük muvaffakiyetlerden birisi demokrasinin daha sa~lam esaslara ba~lanmas~~yani serbest seçim kanununun kabulü, öteki de Atlantik Pakt~na girerek fiilen bat~l~lar saf~na geçmemiz ve böylece garpl~la~ma hareketindeki iki çok mühim merhaleyi a~m~~~olmam~zd~ r.
Bununla beraber, daha önümüzde yap~lacak i~ler vard~ r. Onlar
da kanaatimizce iki esas üzerinde toplanmaktad~r.
Anadolu yar~madas~n~ n tabiat güçlüklerini yenmek ve ona
ideal bir mekan bütünlü~ü vermek için devletin büyük önemle gerçekle~tirme~e çal~~t~~~~yol, liman ve baraj davalar~~ ile ziraat ve
endüstriyi geli~tirme gayretlerini planl~~ bir ~ekilde h~zland~ rmak.
Memleket toplulu~unun manevi birli~ini sa~lamak ve Türklü~ün bütününü ileri memleketlerin dünya görü~üne ula~t~ rmak için
~ark-Garp Dualizmi'nden kurtularak garpl~lapna hareketinde A t atü r k ün çizdi~i radikal ve demokratik esas üzerinde yürümek.
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