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La Faiilite de la Paix 1918-1939 Paris, Presses UniMAURICE BAUMONT :
versitaires de France 1951. XX. cilt, 1. Kitap, 531 sayfa, 2. Kitap 365 sayfa.
1926 dan beri L. Halphen ve Ph. Sagnac idaresinde ç~kar~lmakta olan "Peuples et civilisations kavimler ve medeniyetler" adl~~ "Uumumi Tarih" in XX.
cildi de iki kitap halinde, elimizdedir.
"Bar~~~n iflâs~" ad~n~~ ta~~yan bu yeni kitab~n yaz~lmas~nda güvenilir kaynaklarla en yeni vesika ve hât~ ralardan ba~ka, Alman devlet ar~ivinin ~imdiye kadar gizli
kalm~~~olan vesikalar~ndan da faydalan~ld~~~~anla~~lmaktad~r.
Rethonedes'da imzalanan (ii Kas~ m 1918) Alman mütarekesinden, ~ngiltere,
Fransa ve ~ talya aras~ ndaki Nisan 1935 Stresa konferans~na kadar, yirmi sekiz
y~ll~k dünya hâdiselerini topl~yan 531 sahifelik birinci kitaptan baz~~örnekler verilecektir.
Yazara göre: "Mütareke, ancak Bat~l~~milletler için harbin sonu olmu~tur. Di~er milletler için, mütareke sadece bir nihayet de~il yeni bir ba~lang~ç olmu~tur. Yenilen milletlere yüklenen
mütarekelere ra~men, Rusya'da, Polonya'da, Balt~k memleketlerinde, Macaristan'da, Almanya'da, Arnavutluk'ta, Anadolu'da, Iran'da, Afganistan'da, hattâ Çin'de çarp~~malar devam etmektedir. Avrupa'n~n ve Asya'n~n yar~s~~ihtilâl halinde oldu~u halde, Paris bar~~~konferans~,
bu durumu görmemezlikten gelmektedir. Paris bar~~~konu~malar~na ra~men Rusya bir muamma<In. (S. 7). Gerçekler ve diplomasi, mütarekenameleri ve antla~malan parçalam~~~ve bunlar
tan~nnuyacak bir hale gelmi~tilerdir. Lenin, Mustafa Kemal, Gabriyel Danonçiyo gibi adamlar, büyük devletler blokunun zaaf ~n~~göstermiye çal~~t~lar (S. 16o). Mütareke uzakd~kça,
galip devletlerin nüfuz ve kudretleri gittikçe zay~ flvordu. Dayat~n~ya ve kafa tutm~ya azimli
insanlar muvaffak olmu~lar, galip devletler de, ~nenfaatlerine ayk~r~~ M~:liseleri de durduramanu~lard~ r. Büyük devletler aras~ndaki anla~mazl~k, milli mukavemetleri art~r~yordu. Gelece~in meçhuliyeti içinde andla~malartn gözden geçirilmesi ve l~afifletiln~esi ele al~nd~. Avrupa,
k~sa bir zaman içinde muazzam bir iflâsla kar~~la~maktan kendini kurtaramad~.
Avrupa'n~n ba~~na gelen bütün fell~ketierin sebebi, Amerika'n~ n andla~malan garanti
et~nemesindendir."
"Sevr andla~mas~ ndan Lozan'a" ba~l~~~~alt~ ndaki (S. 176-183) bölüm, Türk
milli hareketine tahsis edilmi~~bulunmaktad~r.
Yazar~ n bu konu üzerindeki oldukça isabetli fikirleri k~saca a~a~~da özetlenmi~tir:
"Do~u problemleri de, Alman i~leri gibi, Frans~z-Ingiliz ~nüenasebetlerini kan~tirmi~tz.
Curzon, Rusya'n~ n çökmesinin, Asya'da, Britanya zaferini sa~lad~~~n~~ san~yordu. Halbuki,
dünya ihtiliif~~ve Bol~evik ihtilâl~~islâm dünyas~nda derin tepkiler yaratm~~t~. Rusya'n~n, dünya
politikas~ndan çekilmesi ancak geçici olmu~tur. Ve Türkiye, bir Ingiliz müstemlekesi olmamak
azmindedir. Avrupa bari~~na ra~men, harb Asya'da devam etmektedir. Eski Osmanl~~Imparatorlu~u, bir hayal gibi, ortadan silinirken milli bir Türk devletinin kurulu~u, bu devrin en ~a~~rt~c~~ba~ardar~ ndan birisidir. Müttefikler aras~ndaki anla~mazl~ktan faydalanan ve eski ~rsi
Moskof dü~~nan~n~ n malzeme ve para yard~m~~gören, milli Türk devleti, 1921 ve 1922 de
Istiklâl Mücadelesini zafere götürmek imkân~n: bulmu~tur.
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1919 May~s~nda, Loyd Corc'un daveti üzerine, yüksek konsey, Anadolu'daki h~ristiyanlar:
tehdit eden asayi~sizli~i ileri sürerek Yunanl~lar~ , Izmir'e asker ç~karmaya davet etti. Bu karar~n
biraz sonra önemi meydana ç~kt~. Bununla, yaln~z Yunanistan'~n de~il, bütün Avrupa'n~n
mukadderat~~ortaya at~lm~~t~ . Müttefikleriyle münasebetleri gerginle~en Italya'y: Anadolu'dan
t~zakla~t~rmak bu karar~ n gerçek sebeplerinden birisidir. Fiyume ilinden dolay~~Paris Bar~~~
konferans~ndan ayr~lan Italya 5 May~sta Antalya'ya asker ç~kard~ . Loyd Corc ve Klemansoda,
Italya'n~n Londra ve S. J. de Maurienne anlamalanna dayanarak Izmir'i i~gale haz~rland~~~~
inanc~~meydana gelir. Silah sanayii büyidclerinden Yunan as~ll~~Sir Basilzaharoff'un da tesiriyle,
Loyd Corc, Venizelos'u ileri sürer. Çok ingilizle~~ni~~bir Yunanl~~hakk~nda oldukça so~uk
davranan Klemanso da Venizelos'u desteklemi~tir.
Yunanistan yerine, e~er Italya, Izmir'i i~gal etseydi ne olaca~~~cidden sorulmya de~er bir
problemdir. Bu hususta Habe~istan ve onu takip eden hadiseler gözönünde tutulmal~d~r.
Izmir i~galinde, bir kaç yüz Türk öldürüldü. Yunanl~lar, hemen arkas~ndan kty~lardan
içerilere ilerleyince, birdenbire bir Türk mukave~neti belirdi. Türk mukavemeti,
May~s 1919
da Samsun'a ç~kan Musrtafa Kemal Pa~a'n~n ~ahs~nda bir ~ef bulmu~tur. O, mücadeleyi düzenler ve bir ordu kurmya ba~lar. Erzurum ve Sivas kongrelerinden sonra Milli Misak Osmanl~~
devletinin Türk ço~unlu~iyle meskün yerlerini, yabanc~~bask~s~na ra~men savunmak karartndadnr.
Mustafa Kemal, muazzam bir eser ba~arm~~t~ r. önünden, parlak bir askeri zafer O'nu beklemektedir. 1915 de, bir tümen kumandan~~olarak Gelibolu'da, Avustralya- Yeni Zelandaldan
durduran Mustafa Kemal, kurtard~~~~Türkiye'nin hâkimi olmu~tur. Ankara'da 1920 Nisan:n(1a,
Istanbul hükümetine kar~~~"Büyük Millet Meclisi Hükümeti"ni kurmu~tur. Vahideddin, Mustafa Kemal'i ve arkada~lar~n~~kantend~~~~ilân ettikten ba~ka, lngilizlerle i~birli~i yapmak gibi
bir "Tarihi Cinayet"de irtikâp etmi~tir. Padi~ah, Ingiliz eseri olan ve Türk milletini yok
etmekte bulunan Sevrs andla~mas~n~~kabul etmi~tir. Bu andla~maya göre, Amerika manda kabul
etmedi~inden, Istanbul Türklere b~rak~lmakta, fakat, Arabistan, Filistin, Suriye, ~rak ayr~lmaktad~ n Yunan idaresine verilen Izmir bölgesinin kaderi, be~~y~l sonra bir plebisitle tâyin olunacakt~r. Do~u Trakya, Yunanistan'a b~rak~lm~~t~ r. Ermenistan, müstakil bir devlet olmakta ve
Kürdistan'da, muhtar bir hükümet yap~lmaktad~r.
1920 Haziran~nda, Yunanl~lar yeniden ileri hareket ederler, "Pontos Cumhuriyeti"de
kurulur. Mustafa Kemal Yunanl~lar~~durdurdu~u gibi, Izmit bölgesinde, Ingilizlere de mukavemet eder ve Kilikya'da, güçlükle ilerliyen Frans~zlara kar~~~da bir cephe kurm~ya muvaffak
olur. Yunanl~lar, 7 ocak 1921 de (!!) inanü'~wle ilk bozguna u~rarlar. 1921 yaztnda, Do~u
Trakydy~~i~gal ederler ve Anadolu'da Ankara'ya kadar sokulurlar. Mustafa Kemal, 22 günlük
bir meydan muharebesinden sonra, Yunanl~lar~~durdurur ve Afyon'a kadar geriye sürer. O,
büyük muharebelerden evvel, yaln~z Kafkas ko~n~ulanyle de~il, Moskova ile de bar~~~yapm~~t~r.
1878 de, Osmanl~~devletinden gasbolunan Kars, 17.000 Km2. lik bir arazi ve 500 bin nüfusla ve
Trabzon li~naniyle (!!) birlikte yeni Türk devletine geçmi~tir.
Italya, 1921 Haziran~nda Antalya'y~~bo~altt~- ve 1911 den beri elinde bulundurdu~u on iki
ada ile yetinir ve Anadolu üzerindeki bütün iddialanndan vaz geçer. Fransa, Lord Curzon'un
protestolar~n: mucip olan Ekim 1921 Franklin Buyyon anla~masile, Kilikya'dan vaz geçer,
yaln~z Suriye'yi muhafaza eder. Fransa ve Sovyetler, Mustafa Ke~nal'e silah ve cephane vermekle
yard~ m ederler. Fransa, kuzey Afrika'daki kayna~mayt teskin bahanesiyle Sakarya zaferinden
sonra, de facto (fiilen) ingilizlere muhalif olarak, Ankara hükümetini tan~r.
1921 Aral~k ay~ndan itibaren The Ti~nes gazetesi, Yunanistan'a "Geçici bir imparatorluk"
dedi~i Anadolu'yu bo~altma,: tavsiye etmektedir. Müttefikler, 1921 ve 1922 Mart~nda, iki
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taraf~n aras~n~~bulm~ya çal~~~rlarsa da, hiç bir tarafa söz dinletemezler. Tunanl~ lar. Anadolu
h~ristiyanlar~n~n kaderini garanti etmek maksadiyle, Anadolu i~gal sahas~n~n muhtariyetini
ilân ve 1922 Temmuzunda müttefiklerin elindeki Istanbul'u da i~gale yeltenilirse de müttefiklerin, ret cevab~~ kar~~s~nda bundan caz geçerler.
Türkler, 1921 Sakarya zaferinden sonra silâh, süvari ve uçak bak~m~ndan kuvvetlenirler.
Yunanl~lar, cesaretlerini kaybetmi~lerdir. Türk taarruzuna dayana~nzyaca~~n~~soyliyen ve geri
çekilmeyi tavsiye eden "Papulas"~n yerine bir i~e yaram~yan "Haci Anesti" getirilir
26 A~ustos 1922 de, Türkler, Mustafa Kemal'in ba~kumandanl~~~~alt~nda, Anadolu'nun
çetin yaylalarinda bir y~ldan beri tahkim edilmi~~bir cepheyi yatarak kesin bir zafer kazanzrlar.
Türk süvarisi de, zaferi geni~letir. Bozulan Yunan birlikleri, Anadolu'dan silinip süpürülmü~tür. Türkler 8 Eylülde (!!) Izmir'e girerler. Bu parlak zafer sonunda, bütün Tunanl~l~k
Anadolu'dan ç~kar~lm~~t~r. runanl~lar, Edirne ve Trakya'yz da bo~alt~ rlar. Felâket, Tunanl~lar~n siyasi ihtiras~n~~kamplar ve 24 Eylül 1922 de Midilli'de ç~kan bir askeri isyan neticesinde
general Plastiras, Kondilis ve albay Gonatas"~n kurdu~u "Ihtilâl Komitesi" sorumlulularz
cezaland~r~r. Be~~Yunan vekili ve ba~kumandan Hac~~Anesti kur~una dizilir.
Loyd Core, Paris, Roma, Belgrat ve Bükre~'ten yard~m ve dominyonlardan asker istedi.
Kanada ba~vekili "Türkiye ile bir anla~mazl~k'~nnz yoktur" cevab~n~~verdi.
Çanakkale'de, Anadolu yakas~nda küçük bir müttefik kuvveti vard~ . Puankare, Eylülde,
Frans~z askerini Avrupa yakas~na çekti. halyanlar da, onlar~~takip ettiler. Çorçil'in 1925 de
yazdz~~na göre "bu, XX. yüzy~l da F~rat~s~ z-Ingiliz münasebetlerinin en kötü bir zamanzd~r".
Londra, "Hiyanet"ten bahsedecek kadar ileri gider.
"Hasta adam" gerçek bir prestije kavu~mu~tur. Ekim 1922 de Mudanya'da Türk ve
Yunan delegeleri, ~ngiliz Frans~ z ve Italyan delegeleri önönde temas ederler (!!). 11 Ekim 1922
Mudanya mütarekesiyle Türkler, Izmit civarlar~ na kadar ilerlemekle beraber, Istanbul
müttefik i~galinde kal~r.
19 Ekimde Refet Pa~a Istanbul'a girer. 2 Kas~mda saltanat kald~ ran'. Vahideddin kaçar.
Mecit Efendi halife yap~l~r. Hâkimiyet, millete geçmi~tir. 29 Ekim 1923 de Cumhuriyet ildn
edilir ve Mustafa Kemal, yeni Türk devletinin ilk cumhurba~kan~~seçilir.
Türkiye Lozan'da, 1913 dekinden daha iyi bir hudut elde etmi~tir (!!). Ma~lup devletlerden, yaln~z Türkiye, bo~azlardan ba~ka hiçbir askeri kay~ t ve kontrol kabul etmemi~tir.
"Türkiye Türklerindir" prensibini ilân eden yeni Türkiye kapitülasyonlar~~ve iktisadi imtiyazlart
kald~rm~~t~r.
"Ahali ~nübadelesi", Türk-Tunan uzla~man~n sa~lam~~t~ r. runanl~l~ k, Anadolu'dan
sökülüp at~lm~~t~r. Be~~milyonluk Yunanistan'a, bir milyon dört yüz bin muhacir Rumun gelmesi
güçlük yarat~n~~t~r."
Istikrar bulan Sovyet Rusya (s. 197-199) bölümünde, yazar, Ermeni i~lerini de,
mümkün oldu~u kadar tarafs~z bir tarihci göziyle inceledikten sonra 24 Temmuz
1923 Lozan andla~masz herhangi bir Ermeni meselesi yokmu~~gibi imzaland~" demektedir (S.
2oo).
"Yak~n Do~uda kayna~ma" (s. 216-217) bölümünde ise, Türk ihtilâlinin d~~~
tesilreri üzerinde Profesür Baumont'un görü~ü de ~udur :
"Mustafa Kemal, komünizme kar~~~mücadele etmekle beraber Moskova'n~n müttefiki
kalm~~t~r. Türk milliyetcili~inin zaferi, bütün Asya'da meyvas~nt vermi~~ve Kemalizmin parlak
ba~ar~lar~~bütün sömürgeler için bir örnek olmu~tur."
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F~rans~z Profesörünün "Türkiye'nin bat~lda~rnas~" bahsinde (S. 379-384)
Atatürk ink~laplar~~hakk~nda yazd~klar~ ndan da baz~~örnekler vermek isterim:
"Genç Türk Cumhuriyetinde ahlâk ve 'ddetler, fikirler, müesseseler Avrupahla~makta ve
kuvvetini bilgi, güzel sanatlar ve medeniyetten almaktad~ r. Milli duygu da kuvvetlettrnektedir.
Os~nat~h hanedan~~elindeki din kuvveti, Cumhuriyet için bir tehlike idi. Mustafa Kemal, halifelikte, "nesiller boyunca, Türkleri, millet duygusundan ve fikrinden uzak tutan" pan-islâmizm~te
Ruhlardan, vatan ve ~rk duygular~n~~uzakla~t~ ran birer müessese görüyordu. Kendi kuvvetlerini toplamak istiyen Türkiye Cumhuriyeti, dinin ~ahsi bir i~~oldu~unu aç~klad~ . Mustafa
Kemal, Mart 1929 da, memleketi ternellerine kadar lâikle~tirmi~tir, içinde din ve devletin
birbirine kar~~t~~~~ilâhi bir rejimin yerine 'ilik ve sivil bir idare kurdu. Yeni Cumhuriyet, XIX.
yüzy~l~n hasta adam~n~n milliyet duygusuzlu~undan öldü~üne inanarak milliyet fikrine kendini
uydurmu~~ve bunda yabanc~~dü~manl~~~na kadar ileri gitmi~tir. Türk milletinin faziletlerini
ara~t~ rma yolunda tarih ve arkeoloji Islâmdan evvelki Türk ananelerini ara~t~rm~ya çal~~~rken
Türkçeyi kozmopolit bir dil durumuna sokan Farsca ve Arapca kelimeler de kayboluyordu.
Müle~haza ve düzeltmelerim :
K~rk y~la yak~ n bir zamandan beri ba~ariyle yay~nlanmakta olan "Kavimler ve
medeniyetler" adl~~"Umumi tarih", hiç ~üphesiz, Frans~zca eserler aras~nda her
vakit emniyetle ba~~vurulacak bir elkitab~d~ r. Bilhassa Türk inak~laplar~~ve Atatürk
bahisleri, oldukça tarafs~z ve umumi tarih çerçevesi içinde lay~k oldu~u ehemmiyetle
Bilim metodlar~na uygun bir halde de~erlendirilmi~~bulunmaktad~r. Gözüme çarpan, baz~~noktalar üzerinde düzeltmeler yapmay~~faydal~~bulmaktay~m :
"Milli Türk Devleti, ~stiklal Mücadelesini, Sovyet malzeme ve para
yard~miyle ve müttefikler aras~nda anla~mazl~k ç~kt~~~~için zafere götürmek imkan~n~~
bulmu~tur" denmesinde bir mübalâga vard~r. Atatürk, yaln~ z Türk milletine ve
onun faziletlerine güvenerek milli mücadeleye at~lm~~t~r. Ba~ta onun gibi azimli,
cesur ve sonuna kadar, kendisini hiç bir tavize kapt~rmadan mücadeleye devam etmek
kudret ve kabiliyetini gösteren bir lider olmasayd~, elde edilen neticeye var~lanuyaca~~~bir gerçek olarak kabul olunmal~d~r. Hiç ~ üphesiz, Atatürk, mücadelenin idaresi
_s~ralar~ nda, müttefikler aras~ndaki anla~mazl~klatan faydalanm~~~ve Bat~~emperyalizmine kar~~~mücadelede Sovyetlerle gerekti~i kadar i~~birli~i yapmaktan çekinmeg21 ba~lar~nda gerçekle~en Türk-Sovyet dostlu~u ve ittifak~~kar~~s~nda Mustafa
Kemal, Anadolu'da henüz büyük muharebeleri kazanmad~~~~bir zamanda, Komünizmin memlekete girmemesi için, ~iddetle ve ba~ariyle, Sovyet dostlu~unu bozmaks~z~n, mücadele etmi~~ve Bat~~devletleriyle de anla~ma imkan~n~~mahfuz tutmu~tur. Bu, o vakit için, hiç de kolay bir politika de~ildi.
~talyanlar~n 5 May~s 1919 da Antalya'ya asker ç~kard~klar~~bahsinde bir
tarih yanl~~l~~~~vard~r. Italyanlar, Antalya'y~~ilk defa olarak bu tarihten bir ay kadar
önce, 28 Mart da i~gal etmi~lerdir. Italya'n~ n, güney-bat~~Anadolu'ya sokulmas~~
bununla kalmam~~~ve May~s 1919 ba~lar~nda, Ku~adas~, Fethiye, Bodrum ve Fethiye
gibi Izmir'e yak~ n yerlere Italyan birlikleri ç~kar~l~nca, Loyd Corc ve Klemanso
tela~lanm~~lar ve çok acele olarak, Italyanlara kapt~rmamak için, Yunanl~lar 15
May~sta Izmir'e gönderilmi~lerdir.
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Yunanl~lar, Inönü'nde, 7 Ocak 1921 de de~il 9 ve ~ o Ocak 1921 günlerinde, ilk bozg~ma u~ram~~lard~r.
1878 de Ayastafanos ve Berlin andla~malariyle, Osmanl~~devletinden
gasbolunan üç livam~z aras~nda Trabzon yoktu. Onun için Moskova andla~masiyle
bu ~ehir ve liman~m~z~n, üç livam~zla birlikte Anavatana kavu~tu~u do~ru de~ildir.
Mudanya mütareke konu~malarinda, Türk ve Yunan delegeleri, ingiliz,
Frans~z ve italyan heyetleri huzurunda hiçbir vakit temas etmemi~lerdir. Bir Yunan
~ilebiyle, Mudanya önüne gelen General Mazarakis reisli~indeki Yunan heyeti
karaya ç~kmam~~~ve Türk heyetiyle kar~~la~mam~~t~r. Itilâf delegeleriyle kararla~t~r~lan Mudanya mütareke mukavelesi hükümlerini, Yunanl~lara kabul ettirmeyi,
Itilâf devletleri, bilhassa Ingiltere üzerine alm~~lard~.
Lozan'da, Türkiye'nin Trakya'da, 1913 dekinden daha elveri~li bir s~n~r elde etti~i do~ru de~ildir. Osmanl~-Bulgar 29 Eylül 1913 Istanbul andla~masiyle Türkiyede kalan Kuleliburgaz, Dimektoka ve civar~~Lozan'da Yunanhlar'da kalm~~t~r.
VI. Profesör M. Ba~unont da, 1915 ve 1916 claki Ermeni hâdiselerinden bahsederken, bütün Avrupal~~yazarlar gibi, bizi haks~z ç~karmaktan kendini kurtaramam~~t~r. Çarl~k Rusyas~~taraf~ndan harpten evvel silâhland~r~l~p do~u cephemiz
gerisinde harekete geçirilen Ermeni kuvvetlerinin, yaln~z savunma cephemizi ve
varl~~~m~z~~korumak için tenkil edildiklerini ve as~l mütecavizlerin Ermeniler oldu~unun belirtilmesi beklenirdi. Dünya =timi efkârm~, gerekti~i gibi ayd~nlatmarm~~
oldu~umuz için bu hususta bizim de kusurlu oldu~umuz kabul olunmal~d~r.
Yukar~da i~aret etti~im küçük yanl~~lar eserin ciddili~ini ve ilmi karakterini
bozmamaktad~r.
Ankara, Ocak 1958
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DÜZELTME:
"Mondros mütarekenamesinde Elviyei Selâse ile ilgili vesikalar„ ba~l~kl~~yaz~da a~a~~daki düzeltmelerin yap~lmas~n~~rica ederim:
S. 570 de a~a~~dan 7. sat~rda (18 Aral~k 1919) (18 Araltk 1917) ve 5. sat~rdaki
(5 ~ubat 1917) de (5 ~ubat 1918) olarak düzeltilecektir.
T. B.

