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Atatürk'ün, söylev ve demeçlerinden "büyük" s~fat~~ile ayr~lan
NUTUK (Söylev) adl~~yap~t~~üzerinde henüz derinlemesine incelemeler yap~lm~~~de~ildir. Gerçi, NUTUK konusunda yaz~lm~~~da~~n~k
yaz~lar~n say~s~~kabar~kt~r; 1977 y~l~~Ekim'inde, söyleni~inin ellinci
y~l~~dolay~s~yla Ankara'da — I. Ü. Atatürk ve Devrimleri Ara~t~rma
Enstitüsü — Türk Tarih Kurumu ortak çabas~~ile — bir simpoziyum
düzenlenmi~~1, Türk Dili dergisinin Kas~ m 1977 say~s~~ bir özel say~~
olarak bu konuya adanm~~ , Cumhuriyet gazetesi Ekim 1977 günü özel
bir ek vermi~, dergi ve gazetelerde yaz~lar yay~mlanm~~t~r.
Ancak, bütün bu çal~~ malar~ n, devrim tarihimizin bu ana kitab~n~~yeterince açt~~~n~~ileri süremeyiz. Kald~~ki, NUTUK'un daha,
önemine yara~~r bir bas~m da yap~lm~~~ de~ildir 2.
Rusça çevirisi (1929-1934, 4 cilt) aç~klay~c~~notlar~, sözlüklü
dizinleri vb. ile zaman~ nda bir örnek idi. Biz, elli y~ l~~a~k~n bir zaman
sonra, bugün de, bu bas~ ma benzer bir bas~m yapabilmi~~de~iliz 3.
NUTUK'un önce d~~~ögeleri üzerinde kimi saptamalara gereksinme vard~r. ~çinde ad~~geçen ki~iler, kurulu~lar, yer adlar~, kavramlar, giderek deyimler ve sözcükler; an~l~p geçilen olaylar~n ne
oldu~u, ili~kin belgeler; varsa yanl~~lar; dizinler; sözlükler vb 4.
Bu simpozyumun bildirileri Türk Tarih Kurumu'nca bast~nlm~~t~r.
Türk Tarih Kurumu, 1981 için, metin ve çeviri olarak, notlarla dizinlrele,
sözcüklerle peki~tirilmi~~bir bas~m haz~rlamaktad~r. Notlar ve ya~am öyküleri için
Ismail Arar çal~~maktad~ r. Türk Dil Kurumu, SOYLEV'in son (1978) bask~s~nda,
ikinci cildin sonuna aç~klamal~~ bir dizin eklemi~tir. Bilindi~i gibi, sadece 1934,
1938 bas~mlar~nda yetersiz ve kar~~~k k~sa dizinler vard~.
3 Bu konuda bir yaz~ , Sami N. oizerdim: Nutuk Nas~l Bas~lmal~ ? Varl~k 825.
say~, ~~May~s 1960. Bu yaz~, Varl~k Yay~nevi'nin 1976'da bast~~~~ Bilinmeyen Atatürk
adl~~kitab~m~z~n 81-87 sayfalar~nda yinelemni~tir.
4 NUTUK'un ilk bas~m~ ndan (1927) bu yana, bu yolda çal~~ malar yap~lmad~~~~için, metin ve belgelerdeki birçok ki~ iler vb. üzerinde bugün bilgi bulmak
oldukça güçle~mi~ tir.
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Bu arada, NUTUK'un ilk bas~mmda (1927) alt~~çizilmi~~sat~rlar
dikkatten kaçm~yor. Bunlar~~derleyerek, Gazi Mustafa Kemal'in ne
gibi olay ve kavramlar~ n üzerinde önemle durdu~unu belirlemek
de, i~lenecek konulardan biridir, diye dü~ündük.
NUTUK'un ilk bas~m~~iri punto ile dizilmi~, resmi yaz~larda,
telgraflarda kent adlar~~ daha ince puntolarla, yaz~lar~n alt~ndaki
irnzalar ise siyah harflerle belirlenmi~tir. Bunlar~n d~~~nda, sadece,
kimi sat~r ve sözcüklerin alt~~çizilmi~tir.
1934 bas~mmdan ba~ layrak, italik ve siyah harfler, daha iri
puntolar kullan~ld~~~~dikkati çekiyor. Ancak, bunlar, ilk bas~mdaki
alt~~çizilmi~~sat~rlardan çok daha yayg~nd~ r. Atatürk'ün, NUTUK'~l
yazd~ktan — genellikle yazd~rd~ ktan — sonra düzeltmeler, eklemeler
yapt~~~n~, o zamanlar yak~n~ nda bulunanlar anlatmaktad~rlar°. ~lk
bas~mda görülen alt~~çizilmi~~sat~rlar~~ do~rudan do~ruya kendisinin
çizdi~i ya da çizdirdi~ine inanmak gerekir; ba~kalar~n~n buna kalk~~aca~~~olas~l~~~~dü~ünülemez. Sonraki (1934, 1938 ve ~ 95o'den
bu yana) bas~mlardaki de~i~ik puntolu sat~rlar~n, bölümlerin ise,
bu bas~mlar~~ kendisinin gözden geçirmesiyle mi ortaya ç~ kt~~~ ; yoksa
bas~m' haz~rlayanlar~n m~~bunu gerekli gördükleri üzerinde bir
bilgimiz yoktur. Buna göre, sadece, ilk bas~ mdaki alt~~çizilmi~~sat~rlar 6 üzerinde — hiç de~ilse ~imdilik — durmak zorunday~z.
~~.

ALTI ÇIZILMI ~~SATIRLAR :

(s. 9). NUTUK'un giri~i niteli~indeki ilk sayfalarda, ülkenin
durumu anlat~ld~ ktan sonra, verilecek karar~n ne olabilece~i belirtilir
ve bu karar~n dayand~~~~en güçlü dü~ünce ve mant~k ~u idi, denir:
Esas, Türk milletinin haysiyetli ve ~erefli bir millet olarak ya~amas~d~r.
(s. 28). 8/9 Temmuz 1919 gecesi, ~stanbul hükümeti, onun
resmi görevine son vermi~, Mustafa Kemal de o gece, Harbiye Nezareti ile Padi~ah'a, görevi ile birlikte askerlik mesle~inden de ayr~ld~~~n~~bildirmi~tir:
Bak. Prof. Dr. Afet Inan: Büyük "Nutuk"ta Atatürk'ün Gençli~e Hitabesi,

Belleten (Türk Tarih Kurumu) XXX. cilt-~ 2o. say~. Ekim ~ g66.
6 Birçok eski yap~tlar~n t~pk~bas~mlar~~ yap~ld~~~~halde, NUTUK'un

müsveddesi için ~imdiye de~in böyle bir i~lem dü~ünülmemi~tir. Prof. Dr. Afet Inan'~n,
yukar~ki notta künyesini verdi~imiz yaz~s~na eklenen "Gençli~e Hitabe" fotokopipisinde —örne~in— bas~rr~da alt~~çizili sat~rlar çizgisidir. Bas~l~rken çizilmi~~olabilir.
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Keyfiyet, taraf~ mdan: ordulara ve millete ibla~~edildi. Bu tarihten
sonra, resmi s~fat ve salâhiyetten mücerret olarak, yaln~z milletin ~efkat ve
civanmertli~ine güvenerek ve onun bitmez feyiz ve kudret menbah~ndan ilham
ve kuvvet alarak, vicdani vazifemize devam ettik. . .
(s. 36). 23 Temmuz ~ 9~ 9'da Refet Bey'e (Pa~ a, Bele) yazd~~~~
~ ifrede; daha önce Refet Bey'den ald~~~~yaz~da, Ingilizler nedeniyle
izini kaybettirmesine ili~kin sat~rlarma kar~~l~k:
Izinizi kaybetmekten ise, Salahattin Bey'in1 mü~kül vaziyetine
girmesini tercih ederim.
Özde~~sayfada, ~ifre tel'in 8. maddesinde:
Meclis-i Mebusan toplanmahd~r. Fakat Istanbul'da de~il, Anadolu'da.
(s. 47). S~vas valisi Re~it Pa~a'ya 20 A~ustos ~ 9~ 9'da yazd~~~~
yaz~dan:
Burada ~unu da arz edeyim ki, bendeniz ne Frans~zlar~n ve ne de herhangi bir devlet-i ecnebiyenin sahabetine tenezzül eden ~ahsiyetlerden
Benim için en büyük nokta-i s~yanet ve menba-~~ ~efaat milletimin sinesidir.
(s. 50). S~ vas Kongresi'nde, bir delege, ba~kanl~~~n nöbetle,
delegelerin kentlerinin adlar~ na göre alfabe s~ras~na uyularak yap~lmas~n~~önerdi~inde:
Efendiler, ben, vatan~n, sahib-i teklifle beraber, bütün milletin, hepimizin nas~l bir girive-i felaket içinde bulundu~umuzu, göz önüne getirerek,
çare-i halas oldu~una kani bulundu~um te~ebbüsat~ , namütenahi mü~kilât ve
mevanie ra~men, maddi, manevi bütün mevcudiyetimle, hay)iz-i fiile ç~karmaya
çal~~~rken, benim, en yak~n arkada~lar~ m daha dün Istanbul'dan gelmi~~ve
bittabi vaziyetin içyüzüne gayr-~~vak~f, hürmet etti~im ihtiyar bir zat lisanyda,
bana, ~ahsiyattan bahsediyorlar. (s. 5~ 'de biter)
(s. 59). Halide Edip (—Ad~var)'in ~~o A~ustos ~ 9~ 9'da Istanbul'da
Mustafa Kemal'e gönderdi~i mektupta, a~a~~daki sat~rlar —herhalde —
Mustafa Kemal eliyle çizilmi~ tir:
Sergüze~t ve cidal devri art~k geçmi~tir. Ati[için]8 inki~af ve vahdet muharebesi açma~a mecburuz. Hududunda bu kadar çok evlad~~ölen zavall~~memSalâhattin (Çolak Hüseyin Salâhattin Köseo~lu), o s~rada 3. Kolordu komur,
tan~d~ bu görevi Refet Bey'den devir alm~~t~ r. I. Mecliste Mersin milletvekili.
8 "için" sözcü~ü 1927 bas~m~r~da yoktur; 1934 bas~mmda eklenmi~tir.
7
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leketimizin fikir ve temeddün muharebesinde kaç tan~~~ehidi var? Biz Türkiye'nin hay~rl~~evldtlanndan yar~n~ n banileri olmalar~n~~istb>oruz. Rauf Bey
karde~imizle, sizin mü~tereken temelleri bile çöken zavall~~memleketimiz için
uzaklan görerek dü~ünüp çal~~man~ za intizar ediyoruz.
(s. 66). S~vas Kongresi'nde, delegelerden birinin, manda'dan
söz ederken: "Manda alt~ na girdik demeyelim de isterlerse (devlet-i
ebed-müddet olduk) diyelim." sözleri üzerine, yine delegelerden
Husrev Sami (K~z~ldo~an) seslenir :
Fakat bizim bu mesaiden maksad~m~z, kendimizi müdafaa ile millet-i
ebed-müddet oldu~umuzu ispat etmektir.
(s. 03). incelemede bulunmak üzere Amerika'n~n gönderdi~i
kurulun ba~kan~~olan General Harbord'Ia yapt~~~~konu~mada (22
Eylül 1919), General'in; ulus her türlü giri~ime kar~~n ba~ar~ya
ula~amazsa ne yapars~n, niteli~inde bir sorusuna yan~t~ :
Bir millet mevcudiyetini ve istiklalini temin için kaabil-i tasavvur olan
te~ebbüsat ve fedakdrl~~t yapt~ktan sonra muvaffak olur. ra muvaffak olamarsa demek, o milletin ölmü~~oldu~una hükmetmek demektir. Binaenlaeyh
millet, berhayat oldukça ve te~ebbüsat-~~fedakdranesine devam eyledikçe adem-i
muvaffakvet mevzuiba his olamaz.
(s. 7 ~ ) . Harbiye Naz~r~~Cemal Pa~a (Mersinli)'ya 5 Kas~m ~~9 ~~9'da
verdi~i yan~tta, Meclis-i Mebusan'~ n toplant~~yeri üzerindeki direnmesi:
Mahall-i klima hakk~ndaki nokta-i nazarda hükümetin sebat~ nda isabet
oldu~unu, zaman ve vekayi ispat edecektir. Bu baptaki son mütaldat~m~z~n,
merakizden al~ nacak cevaplar üzerine, arz edilece~ini bildirmi~tik.
(s. 242). 21 ~ubat 1920 giinlü ~ifre ile, Rauf Bey'e yaz~s~nda,
Köprülülü Hamdi Bey'in silahl~~giri~imiyle Frans~zlardan al~nan
Akba~~cephaneli~i sava~~gereçlerinden bir bölümünün Ingilizlere
geri verilmesi yolunda:
Bo~~bir fi~ek kovan~n~ n bile ingilizlere iade edilmemesi daha muvaf~k
olur fikrindeyiz.
(s. 253). Rauf Bey (Orbay)'in, 8 Mart 1920 günü Mustafa
Kemare telgraf~nda; Salih Pa~a kabinesine güven oyu vermemek
dü~üncesi belirtildikten sonra: Ona nazaran vaziyetin temin buyurulmas~~
maruzdur. Bu sat~m alt~n~~Rauf Bey'in çizmi~~olmas~~da olas~d~r.
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(s. 263). 16 Mart 1920 günü, Istanbul'un resmen Ingilizlerce
i~gali üzerine, Itilaf Devletleri temsilcileriyle millet meclislerine,
tarafs~z devletler d~~i~leri bakanl~klar~na verilen Protesto'dan:
...bu hareketin takdir-i mahiyetini resmi Avrupa ve Amerika'n~n
de~il, ilim ve irfan ve medeniyet Avrupa ve Amerikas~n~n vicdan~na tevdil
ile iktifa...
(s. 264). Yine o gün, komutanlara, vali ve mutasarr~flara, Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerine, belediye ba~kanl~klarma, Matbuat Cemiyeti'ne Beyannamesi'nden:
...Istanbul'u cebren i~gal etmek suretiyle Devlet-i Osmaniye'nin
yediyüz senelik hayat ve hakinziyetine hitam verildi. Yani, bugün Türk
Makam-~~ hilâfetin tesirat-~~ecnebiyeden tahlisine...
milleti
(s. 270). Meclis-i Mebusan Reisi Celâlettin Arif'in 28 Mart
~ gzo günü Düzce'den Mustafa Kemal'e verdi~i yan~tta:
...Ankara'ya muvasalat-~~âcizanemi müteakip bilisti~are ayr~ca
bir beyannamenin ilân~~
(s. 299). T. B. M. M. ~kinci Ba~kan~~ve Adalet Bakan~~Celalettin Arif, Do~u illeri genel valisi olmak, Erzurum milletvekili,
Hüseyin Avni (Ula~ )'yi de Erzurum valisi yapmak iste~indedir. Onun
22 Eylül 1920 günlü telyaz~ smdan:
Erzurum' un emniyetsiz ve ümitsiz bir vaziyete dü~erek art~k kendi elleriyle
idare edilmeleri lüzumunu, yegane çare-i necat ve halds addeylemi~~oldu~u
bir zamanda buraya geldik. Karabekir Pa~a'n~n da hareketi, menafi-i memlekete tevafuk etmedi.
. . .Hüseyin Avni Bey'in yirmi dört saata kadar tebli~-i memuriyeti. . ."
(s. 392). T. B. M. M.'nin gizli oturumunda (4 Mart 1922);
muhalefetin, olumsuz ve kötümser dü~ üncede olanlar~n, Türk ulusunun kendi kendine ba~~ms~zl~~~n~~sa~layamayaca~~~yolundaki kan~lar~m belirtip manda isteyenler dolay~s~yla yapt~~~~konu~madan:
Türkiye'yi böyle sakim yollarda ink~ raz ve izmihlâl vadisine
sevkedenlerin ellerinden kurtarmak laz~md~r. Bunun için ke~folunmu~~
bir hakikat vard~r ki, ona tebaiyet edece~iz. O hakikat ~udur: Türkiye'nin re's-i tefekkürünü, büsbütün yeni bir imanla techiz etmek . . . Bütün
millete ceyyit bir maneviyat vermek. . .
(s. 396). 1922 y~l~~yaz aylar~nda, Bat~~devletleriyle olumlu, gerçek
ili~kiler görülmedi~ini belirttikten sonra, diplomasi alan~nda umuda

62

SAMI N. (VERDIM

kap~lman~ n yerinde olmad~~~~yolundaki kan~lar~ n~ n kesin oldu~unu
ekliyor. Sonra:
Kudret ve kabiliyetten mahrum olanlara iltifat olunmaz. ~nsanl~k,
adalet, mürüvvet icabat~n~, bütün bu evsaf~~haiz oldu~unu gösterenler
talep edebilir.
(s. 401). Mart 1922 ate~ kes önerisinden söz ederken, Beykoz
ya da Venedik'te bir konferans toplanmas~n~n sözkonusu oldu~unu
and~ktan sonra:
Fakat nihai zaferimizin tahakkuk an~na kadar, bunlar~n hiçbiri tahakkuk
etmedi.
(s. 402). May~s 1922'de, Ba~komutanl~k yasas~n~n Meclis'te,
muhaliflerin çabalar~~ ile, uzat~lmamas~~kabul edilip ordu ba~s~z
kal~nca, verdi~i karar üzerine:
Memleketin ve maksad-~~umuminin menfaat-i âliyesi nam~na,
ben de, Ba~kumandanl~k vazifesini ifaya devam karar~n~~verdim ve bunu
Heyet-i Vekiliye de bildirdim.
(s. 403). 6 May~s 1922 günü T. B. M. M.'nin gizli oturumunda,
Ba~kumandanl~ k sorunu üzerine konu~urken, Afyon milletvekili,
Mehmet ~ükrü (Koç)'nün, gizli oturumlarla gerçe~in ulustan gizlendi~i, komedya oynand~~~~yolundaki sözlerine verdi~i yan~ttan:
...komedya oynayan ve oynatan ~ükrü Efendi'nin kendisidir.
Fakat emin olsun ki biz o komedyaya kap~lmayaca~~z. ~ükrü Efendi
oynamak ve oynatmak istedi~i komedya neticesinde, yakaland~~~~kanun
pençesinden, ne kadar büyük bir tezellül ile kurtuldu~unu, unutacak kadar
çok zaman geçmemi~tir 9.
Bu arada, Erzurum milletvekili Hüseyin Avni (Ula~)'nin, görevlerin ki~ilerle olmad~~~, ki~i yoktur, ulus vard~ r yolundaki sözlerine
yan~t~ndan:
Gerçi, as~l olan millettir, heyet-i içtimaiyedir. Onun da irade-i
umumiyesi, Meclis'te mütecellidir; bu her yerde böyledir. Fakat,
fertler de vard~r. Meclis, memleket ve millet i~lerini fertlerle, ~ah~slarla
yapmaktad~r. Her devletin umurur~ u tedvir eden ~ah~s ve ~ah~slar
meydandad~r.
9 Mehmet ~ükrü Koç'un Istiklal Mahkemesi'nde yargiland~~~ nt anlatmak
istiyor.
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(s. 404). O günkü konu~ malarda Salâhattin Bey (Köseo~lu) de,
en önemli görevlerinin politika yapmak oldu~unu söylemi~, Mustafa
Kemal ~u yan~t~~vermi~tir:
Hay~r efendiler; bizim mühim ve as~l olan vazifemiz, siyaset yapmak
de~ildir. Bizim ve bütün memleket ve milletin bugün, yegâne vazifesi, topraklar~m~zda bulunan dü~man~~süngülerimizle tard etmektir.
Yine Salâhattin (Köseo~lu) Bey'in, askerlik masraflar~n~~incelemek için ba~kumandanl~~~n varl~~~n~ n engel oldu~unu ileri sürmesi
üzerine:
. .ben, ordumuzun meueudiyet ve kuvvetini, param~zla mütenasip bulun; "param~z vard~r, ordu yapar~z
durmak nazariyesini kabul edenlerden
param~z bitti, ordu inhilal etsin. . ." Benim için böyle bir mesele yoktur.
(s. 405). Yine o günün ko~ullar~ nda, muhaliflerin, ulusa angarya
yapt~r~yor diye yakmmalar~~üzerine:
Ordunun ihtiyacat~, millete angarya yapt~rmay~~ istilzam ediyorsa, bunu yap~yoruz ve en do~ru kanun, budur.
Kara Vas~f Bey, Ba~komutan~ n cephe gerisindeki i~lerle u~ra~mamas~n~~öne sürer. Mustafa Kemal, bu görü~ü yan~lt~c~~bulur.
Bir ki~inin hem cephe, hem de cephe gerisi i~leriyle u~ra~abilece~ini
belirtir, ekler:
Büyük i~ler deruhte etmemi~~insanlar~n, bu husustaki tereddütlerini,
mazur görmelidir.
(s. 406). Kara Vas~f Bey, Sakarya sava~~ ndan beri k~p~rdayamad~~~m~z~~söylemi~, bu sözleri kimileri alk~~ lam~~lard~. Mustafa
Kemal, diyor ki:
Bundan çok müteessir ve müteezzi oldum. Çok hicap duydum.
Yine bu sayfada, Mustafa Kemal, Meclis'e, ordunun ~u dakikada
ba~s~z bulundu~unu söylüyor; karar~n~~ da bildiriyor:
Dü~man kar~~s~nda bulunan ordumuz ba~s~z b~rak~lamazd~. Binaenaleyh,
b~rakmad~m, b~rakamam, ve b~rakamayaca~~m.
Sonunda, Ba~kumandanl~k Kanunu uzat~lm~~t~r.
(s. 407). 20 Temmuz 1922 günü, Ba~kumandanl~k Kanunu
üzerinde görü~me aç~lm~~ . Kanun bu kez, süresiz olarak uzat~lm~~t~r.
Mustafa Kemal, o günkü konu~mas~nda, i~gal edilmi~~bölge ve kent-
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lerimiz ana yurda kat~ld~~~ nda, ulusla birlikte en büyük mutluluklara
ula~~laca~~n~~söylüyor ve ekliyor:
Benim ba~kaca, ikinci bir saadetim olacakt~r ki, o da, davay-~~mukaddesimize ba~lad~~~m~z gün, bulundu~um mevkie rücu edebilmekli~im imkiln~ d~r.
Sine-i millette serbest bir fert olmak kadar, dünyada bahtiyarl~k var m~d~r?
Vak~f-~~hakayik olan, kalp ve vicdan~ nda manevi ve mukaddes hazlardan
ba~ka zevk ta~~ mayan insanlar için, ne kadar yüksek olursa olsun, maddi
makamat~n hiçbir k~ymeti yoktur.
(s. 414). Büyük utku kazarul~nca, Rauf Bey (Orbay)'den 4
Eylül'de al~nan bir telgrafta, ate~ kes konusunda Istanbul'dan haber
geldi~i bildirilir. 5 Eylül 1922'de verdi~i yan~tta, Anadolu için görü~menin yeri kalmad~~~, ate~kesin ancak Trakya için söz konusu olaca~~~
yolundaki sözlerine; Eylül'ün onuna kadar hükümete resmen ba~vurulursa, a~a~~da belirtece~i ko~ullar ileri sürülerek yan~t verilmelidir yönergesini ekler.
(s. 415). O gün kendisine verilen bir telgrafta, Izmir'deki Itilaf
Devletleri konsoloslar~ na, Mustafa Kemal ile görü~melerde bulunma
yetkisi verildi~i bildirilerek, hangi gün ve nerede konu~abilece~i
soruluyor. Verdi~i yan~ tta: "9 Eylül 1922'de, (Nif)te!" bulu~aca~~n~~
bildiriyor. Gerçekten, dedi~i günde kendisi Nif (Kemalpa~a)'te bulunmu~tur, ancak görü~me isteyenler orada de~illerdir:
Çünkü, ordular~m~z ~zmir r~ht~rn~nda ilk verdi~im hedefe, Akdeniz'e
vas~l olmu~~bulunuyorlard~.
Büyük utkuya ula~an sava~lar için özde~~sayfada söyledikleri:
Her safhas~yla dü~ünülmü~, ihzar, idare ve zaferle intaç edilmi~~olan
bu harekat, Türk ordusunun, Türk zabitan ve kumanda heyetinin, yüksek
kudret ve kahramanl~~~n~~tarihte bir daha tesbit eden muazzam bir eserdir.
Bu eser, Türk milletinin hürriyet ve istiklal fikrinin l4yemut abidesidir.
Bu eseri vücuda getiren bir milletin evlad~, bir ordunun ba~kumandan~~oldu~umdan, ilelebet mesut ve bahtiyar~m.
(s. 419). Rauf Bey (Orbay), saltanat~n kald~r~lmas~na kar~~~oldu~unu belirtti~i halde:
...Benim yeni karar~ma muttali olduktan ve bahusus karar~m~n
lehinde ve saltanat~n lâ~v~~hakk~nda beyanatta bulunmas~na dair
teklifim kar~~s~nda
mutavaat göstermi~tir.
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(s. 420). Sadrazam Tevfik Pa~ a (Okday) 17 Kas~ m 1922 günlü,

Mustafa Kemal'e gönderdi~i telgrafta, kazan~ lan utkunun ~stanbul - Ankara ikili~ini ortadan kald~rd~~~n~~bildirir. Mustafa Kemal,
Istanbul'daki temsilcileri Hâmit Bey (Hasancan)'e çekti~i telgrafta,
Tevfik Pa~a'ya, devletin politikas~n~~ kar~~t~ rmamalarm~~bildirmesini
ister. Oysa, Hâmit Bey'ce, bunun, kendisine özgü bir yönerge telâkki
edilmi~~ oldu~u, alt~~çizilerek belirtilmektedir.
(s. 423). 17 Kas~ m 1922 günü, eski padi~ah Vahdettin'in bir
Ingiliz gemisiyle kaçt~~~n~~bildiren belgeler üzerine:
Sakim bir tevarüs usulü neticesi olarak, büyük bir makam, tantanal~~
bir unvan ihraz edebilmi~~bir sefilin, izzet-i nefsi çok yüksek, asil bir milleti
nas~l hacil bir vaziyete dü~ürebilece~i, o zaman, daha tabii surette anla~~ l~r.
Filhakika, her ne sebep ve suretle olursa olsun, Vahdettin gibi hürriyet ve
hayat~n~~milleti içinde, tehlikede görebilecek" kadar adi bir mahlakun, bir
dakika dahi olsa, bir milletin resikâr~nda bulundu~unu dü~ünmek ne hazindir !
~ayan-~~te~ekkürdür ki, bu alçak, mevrus saltanat makam~ndan, millet taraf~ndan ~ skat olunduktan sonra, denaetini itmam etmi~~bulunuyor. Türk milletinin, bu tekaddümü elbette, takdire lay~kt~r.
adi, his ve idrakten mahrum bir mahl~2k; kabul eden herhangi bir
ecnebinin himayesine girebilir; fakat böyle bir mahlt2kun, bütün islâmlar~n
halifesi s~fat~n~~haiz bulundu~unu ifade etmek elbette muvafik de~ildir. Böyle
bir telâkkinin do~ru olabilmesi, evvel-i emirde bütün islam kütlelerinin esir
olmalar~~ ~art~ na vabestedir. Halbuki, cihanda, hakikat, böyle midir? Biz,
Türkler, bütün tarih-i hayat~m~zda hürriyet ve istiklale timsal olmu~~bir milletiz! K~ymetsiz hayatlar~ n~~iki buçuk gün fazla, sefilane siirükleyebilmek
için, her türlü mezelleti mübah gören halifeler oyununu da sahneden kald~rabilece~imizi gösterdik. Bu suretle devletlerin, milletlerin, yekdi~eriyle manasebat~nda ~ah~slar~n, bahusus mensup oldu~u devlet ve milletin zarar~ na da
olsa, ~ahsi vaziyet ve hayatlar~ndan ba~ka bir ~ey dü~ünemeyecek pespayelerin
ehemmiyeti olamayaca~~~hakikat-i mal~lmesini teyit ettik.
Milletler münasebat~ nda, mankenlerden istifade sistemine ra~bet devrine
hatime vermek, medeni âlemin samimi temenniisini te~kil etmelidir!
(s. 425). Yeni seçilen halife Abdülmecit'in kullanaca~~~sanlar ve nas~l giyinece~i konusunda, Istanbul'daki temsilci Refet Pa~a (Bele) ile
10 Vahdettin, Ingiliz koruyuculu~unu "hürriyet ve hayat~n~~ tehlikede gördü~ünden" istemi~~ve kaçm~~t~r.
Benden C. XLV, 5
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yaz~~malar~nda, bu san ve k~l~klar~n adlar~~geçerken, sözcüklerin alt~~
çizilmi~tir: Hadimiilharemeyn, sar~kn, Ha4fe-i Resulullah.
(s. 427). Halife seçimi dolay~siyle 18 Kas~m 1922 günü yap~lan
konu~malarda, dü~ manlar ve halifelerin birlik olarak her ~eyi yapabileceklerini belirttikten sonra, vurgulamaktad~r:
Fakat, yeni Türkiye'nin tarz-~~idaresini, 4yasetini, kuvvetini katiyen
sarsamazlar.
Kaçak halifeyi (Vahdettin'i) taht~ndan indirmek, yenisini seçmek ve benzeri i~lemlerde:
söyledi~im nokta-i nazarlar dahilinde hareket zaruridir.
Mustafa Kemal, bu tümceden önce, "Hakimiyet hiçbir mana,
hiçbir ~ekil ve hiçbir renkte ve delâlette i~ tirak kabul etmez. Unvan~~
Halife olsun, ne olursa olsun, hiç kimse bu milletin mukadderat~nda
mü~areket sahibi olamaz. Millet, buna katiyen müsaade edemez.
Bunu teklif edecek hiçbir millet vekili bulunamaz" sözleriyle "nokta-i nazar"' da saptam~~t~r.
(s. 430). Refet Pa~a'n~n Halife Abdülmecit'e "Konya" ad~nda
bir at arma~an etti~ini bildiren, karde~i Rifat Bey'e yaz~lm~~~mektubundan:
Hayvan~n taraf-~~Hilâfetpenahilerinden takdir edilmesini
telâkki ediyorum.
. . . sad~k bir askerin gaza yadigar~~olarak...
...Halife hazretlerinin en kall~ i ve en ubudiyetkâr hislerle ellerini
l~ptü~ümün arz ve ibla~~ ...
Konya'y~~ve bu ~ifreyi Seryaver ~ekip Bey'e... teslim ediniz.
Seryaver ~ekip Hakk~~ Bey'in, Trakya Fevkalade Mümessili
Refet Pa~a Hazretleri'ne yazd~~~~yaz~dan:
...teyit buyurulan hissiyat-~~ halisa-i musad~kperveriden.
. . .Cenab-~~Cebrail, Hazret-i Fahr-i li'dinata (S. A. M.) tebli~-i risalet eyledi~i gibi zat-~~devletiniz de Halife hazretlerine
vekâlet buyurdu~unuzdan dolay~~vücud-~~âliniz kendilerine bütün hayat-1 güze~telerinin
en mesut ve müteyemmen bir hâdiesesini daima ihtara vesile...
11 Halife,

Fatih'in giydi~i biçimde bir sar~k sarmay~~ dü~ünmü~tür.
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...Hilafetpenah efendimizin hissiyat-~~hakikiye-i muhalasatkarane ve kadir~inasanelerine ne dereceye kadar tercüman olabilece~imi...
...selam-~~mahsus-~~ z~llullahi ve ed'iye-i hayriye-i vekâletpenahiyi
tebli~~ve teb~ir ile kesb-i ~eref...
(s. 431). Milletvekillerinden ~ükrü Hoca (Çelikalay) ve arkada~lar~n~ n, Halife san~~ile bir "hükümdar" ortaya koyma çabalar~n~,
bu yolda yay~n 12 yapt~klar~n~~ i~aret ettikten sonra, diyor ki:
Fakat, bunca as~rlarda oldu~u gibi, bugün dahi, akvam~ n cehlinden ve
taassubundan istifade ederek hiçbir türlü siyasi ve ~ahsi maksat ve menfaat
temini için dini alet ve vas~ ta olarak kullanmak te~ebbüsünde bulunanlar~n,
dahil ve hariçte mevcudiyeti, bizi, bu zeminde söz söylemekten, maatteess4f,
henüz müsta~ni bulundurmuyor. Be~eriyette, din hakk~ ndaki ihtisas ve vukuf,
her türlü hurafelerden tecerrüt ederek, hakiki ulum ve fünun nurlanyla mussaffa
ve mükemmel oluncaya kadar, din oyunu aktörlerine, her yerde tesadilf olunacakt~r.
(s. 432). Hilafet sorunu üzerinde, her yerde halka aç~klamalarda
bulundu~unu belirten Mustafa Kemal, ~unlar~~da çiziyor:
Milletimiz, as~ rlarca, bu vâhi nokta-i nazardan hareket ettirildi. Fakat
ne oldu?! Her gitti~i yerde milyonlarca insan b~ rakt~. Yemen çöllerinde kavrulup mahvolan Anadolu evlatlar~= mikdar~n~~biliyor musunuz? dedim.
Suriye'yi, Irak'~~muhafaza etmek için, M~s~r'da bar~nabilmek için, Afrika'da
tutunabilmek için ne kadar insan telef oldu, bunu biliyor musunuz?! Ve netice
ne oldu görüyor musunuz?! dedim.
(s. 433). Yine hilafet konusunda:
Görülüyordu, ki bir hava ve heves için, bir vehm ü hayal için, Türkiye
halk~n~~mahvetmek istiyorlard~ . Hilafet ve Halifeye vazife ve salâhiyet
vermek fikrinin mahiyeti bundan ibaretti.
Millete ~unu da ihtar ettim, ki kendimizi, cihan hakimi zannetmek gafleti, art~k devam etmemelidir. Hakiki mevkiimiz, dünyan~n vaziyetini tan~mamaktaki gafletle, gafillere uymakla milletimizi sürü/dedi~imiz felaketler
yeti~ir! Bile bile ayn~~faciay~~devam ettiremeyiz!
12 Afyonkarahisar milletvekili Ismail ~ükrü Hoca'nm ad~~ile, Hilafet-i islamiye ve Büyük Millet Meclisi ba~l~kl~~bir kitapç~k yarmlannu~, gürültülere neden
olmu~tur.
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(s. 436). Alt~~çizilmi~~sat~rdan önce, Gazi Mustafa Kemal, ~unlar~~ i~aret etmektedir:
Kanunun (Anayasa'mn), gerek 2. ve gerek 26. maddelerinde,
zait görülen ve yeni Türkiye devletinin ve idare-i cumhuriyetimizin
asri karakteriyle kaabil-i telif olmayan tabirat, ink~lap ve cumhuriyetin o zaman için beis görmedi~i tavizlerdir (s. 437).
Ba iki madde, devletin dini ve "ahkâm-~~ ~er'iye" gibi kavramlar~~içermekte idi (1924 Anayasas~). 1924 Anayasas~'ndan önce, Ocak
1923'te ~zmit bas~n toplant~s~nda, kendisine devletin dini konusunda
soru soran gazetecileri de anarak, alt~~çizilmi~~ ~u sat~ra geliyor:
Millet Te~kilat~~Esasiye ICanunumuzdan, bu zevaidi ilk münasi p zamanda kald~racakt~r.
Nitekim, 1928 y~l~n~n Nisan ay~nda, Anayasa'da yap~lan de~i~iklikle, bu gerçekle~tirilmi~tir.
(s. 437). 8 Nisan 1923'te saptad~~~, ~kinci T.B.M.M.'nin seçiminde yay~mlanan ve C. H. P.'nin kurulu~unda temel olan "9 umde"yi, bir parti için k~sa ve yetersiz bulanlara, partinin program~~
yoktur diyenlere kar~~, ~u sat~r~n alt~n~~çizmi~tir:
Biz dahi, gayr-i kaabil-i tatbik fikirleri, nazari birtak~m teferruat~~yald~zlayarak, bir kitap yazabilirdik. Öyle yapmad~k. Milletin,
maddi ve manevi teceddüt ve inki~afat~~yolunda, ef' al ve icraat ile akval ve
nazariyata tekaddüm etmfyi tercih ettik.
(s. 441). Yeni bir seçim yasas~~ile, Mustafa Kemal'in seçilmesini
önlemek isteyenlere, kendisini yurtta~l~ktan dü~ürme yetkisi nereden
verilmi~tir:
Heyet-i aliyenize ve bu efendilerin daire-i intihabiyeleri halk~na
ve bütün millete soruyorum ve cevap istiyorum! (2 Aral~k 1922)
(s. 443). Kendisini öven bir kitapc~k yay~mlatan" Nurettin
Pa~a'y~~ele~tirirken, Pa~a'n~n, kendisini: sülâle-i Hazret-i Peygamberi'den. . . R~za Efendi'nin torunlar~ndan gösterdi~ini belirtiyor.
(s. 444). Nurettin Pa~a'n~n, babas~~ile birlikte Me~rutiyet devriminin "husulüne ve ihtilalin itidal ve selâmet-i cereyan~na hizmet"
ettiklerini yazd~~~n~~da yineliyor.
13 Nurettin Pa~a'n~n kendisini öven bu kitapç~~~n~n uzun bir ba~l~~~~vard~r;
ancak, kitab~n yazar~~ yerine A. S. ba~harfleri konulmu~tur (Abit Süreyya).
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(s. 452). Nurettin Pa~a'n~ n, Büyük Utku'yu kazand~~~n~~anlatan
sat~rlar~n~~da "...manas~z, esass~z, ay~p.. ." say~yor; ekliyor:
...Nurettin Pa~a, Büyük Zaferin ~erefine en az i~tirake hakk~~
olanlardan biridir.
(s. 453). Nurettin Pa~a'n~n, kartvizitine "Kûtülamare muhas~n"
diye yazd~rd~~~n~, elyaz~s~yla da, bunu gönderdi~i ki~iye "Bunu da benden kimse nez'edemez ya!" diye ekledi~ini de i~aret ederek diyor ki:
Evet onu ondan kimse nez'edemez. Fakat onu ona veren de yoktur.
Yine o sayfada, Nurettin Pa~a ele~tirisini bitirirken, Pa~a'n~n,
kendisine yükledi~i sanlara ~u sözlerle de~iniyor:
Kerbelâ, hafid-i peygamberi, imam, seyf-i mubarek, mü~erref;
bu gibi avampesendane laflarla milleti i~fal mesle~inde bulunanlar, art~k
insaf etsinler ! . . . Millet de dikkat ve basiretini art~rs~n! . . .
(s. 465). Lozan antla~mas~n~ n, önceki (Sevres, 1921 ve 1922 Mart
aylar~nda yap~lan) bar~~~önerileriyle kar~~la~t~rmas~m veren çizelgesinden sonra:
Muhterem efendiler; Lozan Sulh Muahedenamesinin ihtiva etti~i esasat~, di~er sulh teklifleriyle daha fazla mukayeseye mahal olmad~~~~fikrindeyim. Bu muahedename, Türk milleti alehyine, as~rlardan beri haz~rlanm~~~ve
Svres Muahedenamesiyle ikmal edildi~i zannedilmi~, büyük bir suikast~n
inhidam~n~~ifade eder bir vesikad~r. Osmanl~~devrine ait tarihte emsali nameshuk
bir siyasi zafer eseridir.
(s. 468) Lozan Konferans~~süresince, Türk ba~delegesi Ismet
Pa~a (Inönü) ile Icra Vekilleri Heyeti Reisi Rauf (Orbay) aras~nda
çeki~meler olmu~tur. Ismet Pa~a, Lozan'dan bildirdi~i noktalar
aras~nda, Yunan tamirat~~vb. sorunlarda direnmek ve görü~melerin
kesilmesini göze almak yanl~s~~de~ildir. Bu konunun kendisine bildirilmesini hükümet reisinden talep ediyorum, diyor. "Telgraflarm~n son
maddesi ~udur:
Mültihazat~m~ n aynen, Büyük Millet Meclisi Reisine (yani bana)
ibld~~n~~istid'a ediyorum."
(s. 479). Lozan Konferans~~bitmi~tir. Ismet Pa~a, hükümetten
bekledi~i yan~t~~olamay~ nca, 18 Temmuz 1923 günlü Mustafa Kemal'e yazd~~~~yaz~da ~unu da söylüyor:
Muhasebe-i dmalimiz millete ve tarihe mevdudur.
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(s. 488). Cumhuriyetin ilân~ndan önceki, cumhuriyet'i haz~rlayan kabine bunal~m~~ s~ras~nda, 28 Ekim 1923 ak~am~, Mustafa
Kemal, Çankaya'da yeme~e al~koydu~u arkada~lar~na ~u haberi
veriyor:
Yar~n cumhuriyet ilân edece~iz.
(s. 502). Halifeye ve hilâfete yak~nl~k duyanlarm ele~tirileri,
tart~~malar~~NUTUK'ta söz konusu edilirken, Lûtfi Fikri Bey'in 14 ;
hilâfete sald~ranlar~n yabanc~lar de~il, kendimiz, biz Türkler oldu~umuzu ileri sürmesine kar~~, diyor ki:
Efendiler; ecnebiler, hilâfete taarruz etmiyorlard~. Fakat, Türk milleti
taarruzdan kurtulmuyordu. Hilâfete taarruz edenler, milel-i islâmiyden,
Türk'ü çekemeyenler de~ildi. Fakat, Çanakkale'de, Suriye'de, Irak'ta, Inligiz
ve Frans~z bayraklar~~alt~nda Türklerle vuru~an milel-i islamiye idi.
(s. 503). ii Kas~m 1923 günlü Tanin gazetesinde, hilâfeti elden
kaç~rmamak gere~ini ileri süren yaz~ya" kar~~ :
Efendiler; bu yaz~lar~n manas~~ve bu mütalâalardan maksat ne oldu~u
bugün sühuletle anla~~lmaktad~r. Yar~n, daha bariz bir surette anla~~lacakt~r.
Ensal-i âtiyenin, Türkiye'de cumhuriyetin ilan~~günü, ona en birahmane bir
surette hücum edenlerin ba~~nda, cumhuriyetçiyim iddias~nda bulunanlar~n
al~z-i mevki etti~ini görerek mütehayyir kalaca~~n~~asla farz etmeyiniz! Bilâkis,
Türkiye'nin münevver ve cumhuriyetperver evlad~, böyle cumhuriyetçi geçinmi~~
olanlar~ n hakiki zihniyetlerini tahlil ve tespitte hiç de tereddüde dü~meyeceklerdir.
Onlar, sühuletle anlayacaklard~r ki çürümü~~bir hanedan~n, halife unvan~yla ba~~n~n üstünden zerre kadar uzakla~mas~ na imkan kalmayacak surette
muhafazas~n~~mecburi k~lan bir ~ekl-i devlette, cumhuriyet-i idare ilan olunsa
bile, onu ya~atmak kabil de~ildir. (s 5o4'te biter).
(s. 506). Cumhuriyetin ilan~ ndan sonra, Rauf Bey (Orbay)'in
Istanbul gazetelerinde cumhuriyetin ilan~na kar~~~demeci nedeniyle,
22 Kas~m 1923 günlü Cumhuriyet Halk F~rkas~~toplant~s~nda, kendisi,
konu~urken, demecinin yanl~~~anla~~ld~~~n~~ileri sürerek diyor ki:
Bizim tenkit etmek istedi~imiz bir nokta varsa o da eserdir.
Lütfi Fikri Bey, hukukçu, politikac~, yazar ve gazetecidir.
Atatürk, Tanin'deki ba~yaz~lar' ele~tirirken, Hüseyin Cahit Yalçm'~n ad~n~~
anmaz. Oysa, ele~tirdi~i ki~i Yalç~n'd~r.
15
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(s. 5 10). O günkü toplant~da, ~smet Pa~a, Rauf Bey'in, cumhuriyet ilamm, eski "merkez-i umumi" " i~ leri gibi göstermesine kar~~,
konu~mas~nda: Bu, bedbahtl~kt~r ! sözlerini de kullan~yor. Daha sonra,
~unlar~~da ekliyor:

Tarihin M-hangi bir devrinde, bir halife, zihninden bu memleketin
mukadderat~na kar~~mak arzusunu geçirirse o kafay~~behemehal koparaca~~z !
Herhangi bir halife, an' anaten, fikren ve ~eklen, usulen, z~mnen ve sarahaten, Türkiye mukadderat~nda alâkadarm~~~gibi vaziyet almak isterse,
Türkiye ricalini taltif edermi~, iltifat edermi~~gibi bir zihniyet ile dü~ünürse,
bunlar~~memleketin hayat~yla ve mevcudiyetiyle z~dd-~~tam addedece~iz; hareketlerini hiyanet-i vataniye addedece~iz.
(s. 512). Ismet Pa~a (Inönü)'n~n, ba~bakan olarak Gazi Mustafa
Kemal'e yazd~~~~ 2 2 Ocak 1924 günlü ~ifrede: Hazine-i hilâfetin sözcüklerinin alt~~çizilmi~tir.
(s. 523). Komutanlar~n ayn~~zamanda milletvekili bulunmalarmbunal~m~ , Gazi Mustafa Kemal'in araya girmesiyle
dan do~an 1924
bir çözüme ba~land~ktan sonra, Kaz~m Karabekir Pa~a, komutay~~
devir ve teslim etmedi~i için Meclis'e kabul edilmedi~inde, Dersim milletvekili Lütfi Fikri (Dü~ ünsel), Karesi milletvekili Vehbi (Bolak),
Karabekir'in Meclis'e al~nmay~~~n~~ele~tirirler. Atatürk diyor ki:
Muhterem mebus, fikir arkada~~n~~bir an evvel Meclis'te faaliyete geçirebilmek için, kanun kuvvetini, onun kahhar kudretini ve o kuvvet ve kudreti
istimal için, Meclis-i âlinin ve milletin emniyet ve itirnad~na mazhar olmu~~
insanlar~n azim ve kararlar~ nda da ne derece kati olduklar~n~~unutmu~~gibi
görünüyordu.
(s. 536). Rauf (Orbay), Meclis'te "cumhuriyet" sözcü~ünü
söylemek istememi~, bunu ay~rt eden milletvekilleri ona sata~m~~lard~ r. Rauf Bey'in "Beraet-i zimmet as~ld~r" sözleriyle ba~layan
tümcelerine Ihsan (Eryavuz) ~öyle yan~t verir:
Hakikati ifade etmeyen maznundan ~üphe etmekte hakim hakl~d~r.
Rauf (Orbay), o günkü konu~mas~ n~, alt~~çizilen ~u dilekle
bitirmi~tir:
Allah vatan~m~, milletimi ve hepimizi muhafaza buyursun.
18

Ittihat ve Terakki F~rkas~'n~ n genel merkezi anlat~lmak isteniyor.
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(s. 529). O gün, Recep Bey (Peker) ile Rauf (Orbay) aras~ndaki
kar~~l~kl~~tart~~ma s~ras~nda, Recep (Peker)'in Rauf (Orbay)'un sözleri
için söyledi~i mugalata sözcü~ünün alt~~çizilmi~tir. Rauf (Orbay)'un,
cumhurba~kanl~~~~makam~n~n, hilafet ve saltanat makamlar~n~n
haklar~n~~alma durumunda oldu~u sav~na kar~~, Gazi Mustafa Kemal
~unlar~~belirtip alt~n~~çiziyor:
Bu içtihadm ve bu mant~~~n mana ve medlülünü, Rauf Bey'in
bugünkü mesai ve faaliyeti pek güzel göstermektedir. Fakat, biz bunu anlamak için bugünlere kadar, intizar gafletinde kalamazd~k. Bundan dolay~~bizi mazur görsünler.
(s. 534). Tanin gazetesinin 4 Kas~m 1924 günlü ba~yaz~s~n~~
ele~tiren Gazi Mustafa Kemal, yazar~n, demokrasiden, Halk F~rkas~'n~n demokratl~~~n~n dudaklar~nda oldu~undan, generallerden söz
etmesinden al~nt~lar alarak diyor ki:
Efendiler, kin ve ihtiras, bir insan~n dima~~n~~ve vicdan~m karartt~~~~
zaman nas~l konu~ur, buna bir misal ister misiniz?
~~te, buyurunuz, ayn~~muharririn, ~u sözlerini dinleyiniz : "Halk F~rkas~'n~n, ~smet Pa~a hükümetinin, memlekete arzetti~i çirkin çehre ! ~htirasat-~~
~ahsiye pe~inde bu kadar esir olan zimamdarlar, milli bir firka vücuda
getirmek, milleti temsil etmek iddias~na kalkamazlar." "Ümid-i istikbal ile
pür-galeyan gençler, taze ve temiz canlar~n~~feda ettiler; memleketi kurtarmak
için! Memleketi; ~ah~slar~ndan ve ihtiraslar~ndan ba~ka bir ~ey dü~ünmeyen
politikac~lar elinde oyuncak yapmak için de~il."
Efendiler; bizim çehremiz, her zaman, temiz ve pâk idi ve daima temiz ve
pâk kalacakt~r. Çehresi çirkin, vicdan~~ çirkinliklerle dolu olanlar, bizim,
vatanperverane, vicdanperverane ve namuskârane harekât~m~z~~hasis ve çirkin
ihtiraslar~~yüzünden, çirkin göstermeye kalk~~anlard~r.
(s. 542). Kanunu Medeni'ye de~in, yapt~klar~~devrimlerden söz
ettikten sonra, ~öyle ba~l~yor:
Binaenaleyh, biz, her vas~tadan yaln~z ve ancak; bir nokta-i nazardan
istifade ederiz. O nokta-i nazar ~udur: Türk milletini, medeni cihanda, lay~k
oldu~u mevkie ~s'at etmek ve Türk cumhuriyetini sars~lmaz temelleri üzerinde,
her gün, daha ziyade takviye etmek. . . Ve bunun için de istibdat fikrini
öldürmek . . .
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En sonda, Gazi Mustafa Kemal, Gençli~e Hitabe bölümünde,
~u sat~rlar~ n alt~n~~çizmi~tir (s. 542) :
Bugün vas~l oldu~umuz netice as~ rlardan beri çekilen milli musibetlerin
intibahl ve bu aziz vatan~ n her kösesini sulayan kanlar~n bedelidir.
Bu neticeyi, Türk gençli~ine emanet ediyorum.
Ey Türk gençli~i! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini,
ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.
NUTUK'ta, kimi belgelerde, telgraf~n ivedi oldu~u, ki~iye özeli,
geciktirilmemesi
gerekti~i gibi i~ aretlerin de alt~~çizilmi~tir.
li~
Bundan ba~ ka, Lozan antla~ mas~n~ , eski önerilerle kar~~ la~t~r~rken,
ba~l~klar~~belirtmek için, önerilerin ad (Sevres, Lozan) ya da tarihi
(Mart 1921, Mart 1922), alt~~çizilerek belirtilmi~tir.
NUTUK Muhteviyat~ na Ait Vesaik (Belgeler) cildinde ise, bir belge
d~~~nda alt~~çizili yerlere raslamad~k".
~ 92o)'nden alt~~ çizili
17 Ali R~za Pa~ a Kabinesi'nin Beyannamesi (9 ~ubat
sat~rlar:
O esnada hükümet intihabata müba~eretle Meclis-i Mebusan'~ n temin-i içtima~~ve hükümet-i merkeziye ile Anadolu aras~nda peyda olup ink~ ta-~~muhaberat derecesine varan beynunetin izalesi gibi vezaifin ifas~na scof-~~ikdamat olunarak merkezle Anadolu'nun müraselat
ve r~mhaberat~~ iade...
..kavaid-i me~rutiyete tamamen tevfik-i harekete hiçbir mani tasavvur olunamaz....
Bunca mü~kilat içinde mesai-i vâk~ adan tahassul eden muvaffak~yat~n derecesini takdir-i
dlilerine havale ederim.
...kavaid ve esasat-~~ cedide vaz'olunmak.
...tevsi-i mezuniyet. ..
...icabat-~~ hukukiye ve idariyesini tarsin.. .
. . .ekalliyetlerin hukuku...
...ecnebi erbab-z vukufuna müracaatla onlara emr-i teft~te salâhiyet-i kdfiye vermek,
i~te kastetti~imiz islahat~n esaslar~~ bunlard~r.
...Mütareke mukavelesi ahkâm~~ her tarafça...
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NUTUK'taki alt~~çizilmi~~sat~rlarm, Atatürk'e ba~land~~~n~~var
say~ yoruz. Hiç de~ilse, onun yönergesiyle bu sat~ rlar çizilmi~~olmal~d~r.
Çünkü, bu sat~ rlarda, onun ilkeleri özetlenmektedir.
Atatürk, NUTUK'ta da okundu~u üzere; söylediklerini yapm~~,
yapt~klar~n~~ söyleyerek, dü~ üncelerden kaynaklanan bu eylemi kurallar haline getirmi~tir.
Ulusun varl~~~n~, onurunu her ~eyden üstün tutmu~ tur:
nefsi çok yüksek, asil bir millet; hürriyet ve istiklale timsal olmu~~bir
millet gibi tan~mlamalar~, Husrev Sami (K~z~ldo~an)'nin, "devlet-i
ebed-müddet" terimine kar~~~ ortaya att~~~~"millet-i ebed-müddet"
deyiminin alt~n~~ çizmesi... bu kan~s~n~n örnekleridir.
Ulusa olan güvenini, yine alt~~çizilmi~~sat~rlarda belirler. Milletin
~efkat ve civanmertli~ine güvenerek; sine-i millette serbest bir fert olmak;
nokta-i s~yanet ve menba-~~ ~efaat milletimin sinesidir ; ve ba~ ka sözleri bunu
kan~ tlar. General Harbord'a, ulus var oldukça özverili giri~imlerini
sürdürdükçe ba~ar~s~zl~~~ n sözkonusu olmayaca~~n~~söyledi~inde,
henüz 1919 y~l~n~ n Eylül ay~~ ya~an~ yordu. Ancak; millete ceyyit bir
maneviyat vermek gere~ini de vurg-ulamaktad~r.
Bir milletvekiline verdi~i yan~tta: as~l olan millettir.. . . fertler
de vard~r derken, birçok politikac~lar~n özdensizli~ine dü~meden, bir
gerçe~i belirtmekten de kaç~n~maz. Öte yandan, S~vas Kongresi'nde,
ba~kanl~~~ n alfabe s~ras~ na göre nöbetle~e yap~lmas~n~~öne süren delegeye kar~~~gelerek, "~ahsiyat" dedi~i bencilli~e dü~medi~ini de belirtir.
Mustafa Kemal; gerekti~inde, ki~ili~ini güçlü bir biçimde ortaya
koymaktan da çekinmez. Ba~kumandanl~k Kanunu'nun uzat~ lmad~~~~
bir Meclis gizli oturumda, orduyu ba~s~z b~rakamayaca~~n~~söyler;
b~ rakmaz, ancak, yine yasan~n kabulü ile...
Ki~ i olarak da, ulus olarak da ba~~ms~zl~~a s~k~ca ba~l~d~r:
devlet-i ecnebiyenin sahabetine tenezzül edecek ki~ilerden
; . . . haysiyetli ve ~erefli bir millet olarak ya~amak. . . sözleri sadece bir iki örnektir.
Davlet olunaca~~ mtz Konferans huzurunda Wilson prensipleri dairesinde hukuk-t sariha
ve me~ruamiz~ n muhafazastna bezl-i makderet-i tâmme ktlmacakttr.
...maruz oldu~umuz Mii~kilâttn kesreti. . .

NUTUK'TA ALTI Ç~Z~LM~~~SATIRLAR

75

Gerçekçidir. Istanbul hükümetinin, Sakarya Sava~~~ile Büyük
Taarruz aras~ ndaki uzun aral~ktan dolay~~umutsuzlu~a dü~en T.B.M.
M.'nden kimi üyelerin, bu i~in siyasa ile çözülebilece~i yolundaki
dü~ ünce ve propagandalar~na kar~~ ; o, hep, dü~man~n güçle, ordu
ile kovulaca~~~kan~s~ nda direnmi~, hakl~~ da ç~km~~t~ r: . . .kuvvet ve
kudreti olmayana itibar edilmez ; . . .vazifemiz siyaset yapmak de~ildir . . .
dü~man~~süngülerimizle tard etmektir! Orduyu ba~s~z b~ rakmamak için,
Ba~komutanl~ kta direnmesi, Tekâlif-i Milliye" dolay~siyle ulusa
angarya yapt~rd~~~~suçlamas~n~ : en do~ru kanun budur diye kar~~ lamas~ ;
paran~n bitmesiyle ordunun çözülemeyece~i yolundaki inançl~~sözleri
hep, bu gerçekçi yan~n~~gösterir.
Meclis-i Mebusan'~ n Istanbul'da toplanmas~na ba~tan sona
de~in kar~~d~ r. Bunda da hakl~~ ç~km~~ , Istanbul'daki Meclis, Ingilizlerin ba~kenti resmen i~gal etmesi üzerine da~~t~l~nca, 23 Nisan 1920
günü Ankara'da T.B.M.M.'ni açm~~t~r.
Zaman~~gelinceye de~in saltanat~~ve halifeli~i korur görünmü~ tür. Ancak, ulus, egemenli~ini eline al~nca; mankenlerden istifade
dönemlerinin geçti~ini aç~kça belirterek, ve yine zaman kollayarak
her iki kurumu ve ki~ ilerini yurt d~~~ na ç~karm~~t~r.
Halifeye yaz~ lan (yazanlar, kendi arkada~lar~d~r) yaz~lardaki
kulluk deyimlerini, gizemci terimleri de a~~r biçimde yermektedir.
Dinin siyasaya araç edilmesine kar~~d~ r. Bu yoldaki sözleri
aras~nda din oyunu aktörleri'ne, insanl~k din konusunda ultim ve fünunun
hakiki nurlar~yla musaffa ve mükemmel oluncaya kadar, raslanacakt~r
sözleri büyük bir uyar~d~r.
Kendimizi cihan~n hakimi zannetn~ek gafleti . . . hakiki mevkiimizi,
dünyan~n vaziyetini tan~ mamak gafletini vurgulayarak, ulusal bir devlet
gerekçesini, ayr~ca, ba~ ka uluslar üzerinde egemenlik kurman~n
yanl~~l~~~n' sergilemektedir. Çok sonra bir bildiride geçecek olan:
"yurtta sulh, cihanda sulh" kural~~ an~msanmal~ d~r. Bu konu da,
Atatürk'ün gerçekçili~ine ba~lan~r.
Gençli~inden beri, askerin politikaya kar~~mamas~ndan yanad~ r; bunu sözleriyle, eylemiyle tamtlam~~t~r. Kurtulu~~Sava~~'nda,
komutanlar~n ayn~~zamanda siyasan~ n içinde bulunmalar~ , T.B.M.
18 Sakarya Sava~~~öncesinde, Ba~kumandanl~k Kanunu (5 A~ustos 1920
kabul edildikten sonra; halktan e~ya ve gereç toplamak üzere yay~mlad~~~~on maddelik vergi buyruklar~~(Tekalif-i Milliye)'n~ n angarya olarak nitelendi~i anla~~l~yor.
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M.'nde üye olmalar~, o günlerin ko~ullar~~gere~idir. ~ 924 y~l~nda,
muhalif komutanlann, ordular~n~~ b~rak~p milletvekilli~ini seçmelerinden do~an bunahmda, muhalif milletvekillerinin K. Karabekir
Pa~a'y~~bir an önce Meclis'e almaktaki ivedilikleri üzerine söylediklerinin de alt~~çizilmi~tir.
1) Atatürk, cumhuriyetçidir. Ancak, bunu da, bir hükümet
bunal~m~~nedeniyle, k~sacas~~ s~ras~~geldi~inde uygulamaya koymu~tur. _Yar~n cumhuriyeti ilan edece~iz! mu~tusunun alt~~çizilmi~tir.
~stibdad fikrini öldürmek de, alt~n~~çizdi~i ilkelerinden biridir.
Atatürk, uygarl~~~ , bilimi, kültürü ön s~ rada tuttu~unu, yine
alt~~çizilmi~~sat~ rlarla belirtiyor. Amaç, Türk milletini, medeni cihanda,
lay~k oldu~u mevkie ~s' at etmek'tir. 16 Mart 1920 günü, Istanbul'un
resmen i~gali üzerine dünyaya yayd~~~~bildiride, bu i~galin de~erlendirilmesini, ... resmi Avrupa ve Amerika'n~n de~il, ilim ve irfan Amerikan'n~n vicdan~na tevdi etmektedir.
Gerçi, Halide Edib (—Ad~var), daha ~~g g'da Mustafa KemaVe
yazd~~~~mektupta: "Sergüze~ t ve cidal devri art~ k geçmi~tir" demekte;
Mustafa Kemal bu sat~ rlann alt~n~~ çizmekte; sonuna de~in de, eylemini siyasa yolu ile de~il güç'le yürütmektedir. Ancak, gücünü kabul
ettirmeden önce siyasa Bat~s~ na de~il, bilim ve kültür bat~s~ na seslendi~i denli; gücünü kabul ettirdikten sonra da, ulus için amaç olarak,
uygarl~~~~gösterir.
En sonunda da, ula~~ lan sonucu Türk gençli~ine emanet
etmekte, Ey Türk Gençli~i, Birinci VazU.en. . diye seslenerek, her ~eyi
gençlikten beklemektedir.
Atatürk'ün, NUTUK'ta (Nurettin Pa~a, Rauf Bey, Hüseyin
Cahit Yalç~n ve ba~ kalanyla) "polemik"e giri~ti~i görülmektedir.
Kendisini savunmas~~bir hakt~r. Ancak, bütün bu tart~~malardan
ç~kacak dersler vard~r. Nurettin Pa~a'n~ n, her ~eyi kendisine mal
etmesinden do~an öfke, asl~nda, bencilli~e kar~~~gösterilmi~tir. Milletvekillerine, gazetecilere kar~~~sav~~ nmalar~~da asl~ nda; orduyu, Meclis'i,
ulusun haklar~n~ , cumhuriyeti savunma'd~r.
Giderek, kendisini milletyekilli~inden dü~ ürmek için yasa önerisi
getiren üç milletvekiline yan~ t verirken, kendinden söz etmesi de;
bir hak'k~, bu hak'la birlikte, bu milletvekillerini seçmi~~olan halk'~n
hak'k~n~~sav~mmaktad~r.
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Alt~~çizilen sat~ rlar üzerinde bu yorumu yapt~ ktan sonra, acaba,
bu sat~ rlarda geçen sözcüklerden birkaç~n~~da yinelemek yararl~~
olmaz m~ :
millet; Türk milleti;
haysiyetli, ~erefli ya~amak;
ordu;
kuvvet, kudret;
devlet-i ecnebiyenin sahabeti,
tesirat-~~ecnebiye, ecnebi himayesi ;
vatan;
halâs ;
hürriyet ve istiklal;
ilim ve irfan;
insanl~ k, adalet, mürüvvet ;
fertler de vard~r;
sine-i millet;
sakim bir tevarüs usulü (saltanat) ;
halifeler oyunu;
milletler münasebat~nda
mankenlerden istifade ;
medeniyet; medeni âle~n ; medeni cihan;
cehil ve taassup ;
siyasi ve ~ahsi maksat ve menfaat;
dini alet ve sas~ ta olarak kullanmak;
din oyunu aktörleri ;
kendimizi cihan~ n hakimi zannetmek ;
Lozan Sulh Muahedesi ;
cumhuriyet;
kanun kuvveti ;
_Meclis; Meclis-i âli ;
vatanperver, vicdanperver ;
istibdat fikrini öldürmek;
Türk genfli~i.

