SOVYETLER BIRLI~I'NDE ATATÜRK
ÜZERINE ARASTIRMALAR
TÜTEN ÖZKAYA, Ph. D.
Büyük Önder K. Atatürk'ün, Türkiye Cumhuriyet Halk Partisi'nin
15-20 Ekim, 1927 tarihleri aras~ nda toplanan ~ kinci Büyük Kurultay'~nda verdi~i "Büyük Söylev", Yeni Türkiye'nin Yolu ba~l~~~~alt~nda
Rusça'ya çevrilmi~ tir. Gosizdat ve Litizdat NK~D taraf~ ndan yay~ mlanan Yeni Türkiye'nin Yolu dört cilde ayr~ lmaktad~ r. Birinci cilt, ulusal
hareketin ilk ad~mlar~n~n ba~l~ ca özelliklerini, Erzurum ve Sivas
kongrelerini kapsamaktad~ r; ikinci cilt, ulusal hareketin Ankara
üssünün haz~rlan~~~na ~~~ k tutmaktad~ r; üçüncü cilt, Türk - Yunan
sava~~~dönemine ve Anadolu cephesinin sa~lamla~t~ r~ lmas~ na ayr~ lm~~t~ r ; dördüncü cilt, d~~~ve iç sava~~cephelerinde Yeni Türkiye'nin
zaferini, Lozan görü~ melerini, içte reformlar~~ve muhalefetle sava~~~
anlatmaktad~ r. Bu ciltlere çok say~ da aç~ klay~ c~~notlar konmu~ tur.
1919 Y~l~~Ulusal - Kurtulu~~Hareketinin ~lk Ad~mlar~~ ba~l~~~n~~ ta~~yan birinci cilt 1, "Samsun'a ç~kt~~~ m gün genel durum ve görünü~ten", "Ferit Pa~a'n~ n çekilmesine" de~in geçen olaylar~~kapsamaktad~ r. Bu ciltte yer alan bölümler ~öyle: Yaz~~kurulunun yaz~s~, Gazi
Mustafa Kemal Pa~ a, Önsöz, Söylev metni. Ekler bölümünde ise,
aç~klay~ c~~notlar, özel ad dizini, co~rafi ad dizini, metinde rastlanan
Türkçe sözcüklerin ve çe~ itli terimlerin dizini ve dört harita yer almaktad~ r. Bu cildin haz~ rlanmas~na ~u ki~iler kat~lm~~ t~ r.: B. ~. Baratov - Umanskiy, M. B. Vol'fson, I. ~ . Litvinov ve V. P. Osetrov
(yay~ n kurulu); S. K. Pastuhov, V. P. Osetrov, S. t Zander (yaz~~
kurulu) ; E. Veyt, N. Zarifin, A. Mel'nik, E. Gal'perin (çevirmen
ve aç~klay~ c~~notlar~~ haz~ rlayan) ; V. A. Gurko - Kryajin (aç~klay~c~~
notlar~~ denetleyen) ; E. Veyt, N. Zarifin (dizinleri haz~rlayan); V. A.
Solyanov (haritalar~~haz~ rlayan).
Yaz~~kurulu, yaz~s~ nda, Türk ulusal - kurtulu~~sava~~~hakk~nda
uluslararas~~literatürün oldukça az oldu~unu, Avrupa literatüründe,
Mustafa Kemal. Pur novoy Turtsii. 1919-1927. I. Cilt: Perv~e ~agi natsional'noosvoboditel'nogo dvijeniya 1919. Gosudarstvennoe izd-vo Litizdat NK~D 1929. 480 S.
Belleten C. XLV.
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Türk ulusal - kurtulu~~sava~~n~~tam olarak resmeden tek bir yap~ t~ n
bile bulunmad~~~ n~~ve hatta, Mustafa Kemal'in "Büyük Söylev"i
yay~ mlamncaya dek, böyle bir yap~t~ n Türkiye'de bile bulunmad~~~n~~
belirtmektedir. Yeni Türkiye tarihi dönemini inceleyen ara~t~ r~c~lar~n, ba~l~ ca olarak, gazete malzemelerinden yararlanmak zorunda
olduklar~n~~kaydederek, bu dönemin tarihi üzerine ~u temel kaynaklar~~ göstermektedir: 23 Nisan'dan beri Türkçe olarak bas~lan T. B. M. M.
raporlar~~(belgesel bak~mdan önemli olmalar~ na kar~~n, yeni Türkiye'nin ulusal - kurtulu~~sava~~n~ n tam bir tablosunu çizmemektedir) ;
Yunus Nadi'nin, 1921 y~l~~ sonuna dek uzanan olaylar~~ kapsayan
an~lar~~ (Cumhuriyet gazetesinde, May~ s 1924 ile 1926 sonu aras~ nda
yay~ mlanm~~t~ r. Burada, Ankara'n~n Istanbul ve Itilâf devletleriyle
olan mücadelesini niteleyen ilginç belgelerin s~ k s~k yay~mland~~~~
belirtilmektedir. Bu belgelerin ço~u Yeni Türkiye'nin Yolu'nun
ekinde yer alm~~t~ r); Kemalist hareketin çe~itli kimseleriyle yap~lan
görü~meler ("Gazi Pa~a ile Nas~ l Tan~~t~ k" ba~l~~~yla 15-23 Mart,
1923
günlü Istanbul gazetesi Vakiete yay~mlanm~~t~ r.); Albay
Mehmet Arif'in bro~ürü (Anadolu ihtildli ba~l~~~yla 1924'de Ankara'da
yay~mlanm~~t~ r); Istanbul ile Anadolu aras~ndaki yaz~~malara ili~kin belgeler (1924'de Ak~am gazetesinde yay~mlanm~~t~ r). Mustafa
Kemal'in Türk ulusal - kurtulu~~sava~~n~~anlatan çok de~erli ve
zengin belgelere dayal~~ olan an~lar~n~ n dört bölüme ayr~ld~~~~belirtilmektedir. Mahmud ve Falih R~fk~~ (Atay)'n~n kaydetti~i "Büyük
Gazi'nin Hat~ralar~~ ndan Sahifeler", Hâkimiyet-i Milliye gazetesinde
19 Mart - 12 Nisan, 1926 tarihlerinde bölümler halinde yay~mlanm~~t~ r. Prof. Jean Deny'nin Frans~ zca çevirisi, "Souvenirs du Gâzi
Mustafa Kemal", 1927'de Paris'te Revue des Etudes Islamiques dergisinde tam olarak yay~ mlanm~~t~ r. Mustafa Kemal'in Birinci Dünya
sava~~~dönemine ili~kin an~ lar~ , 1926-1927 y~ llar~ nda Rusça olarak
(baz~~ k~saltmalarla) yay~mlanm~~t~ r'. Mustafa Kemal'in Ate~ kes
s~ras~ ndaki faaliyetlerine ayr~lan an~lar~ n ikinci bölümünde, Istanbul'daki siyasal parti mücadelesine ve Mustafa Kemal'in Samsun'a
geli~ine dek olaylara yer verildi~i belirtilmektedir. An~lar~ n üçüncü
ve dördüncü bölümleri Mustafa Kemal'in "Samsun'a ç~k~~~n~" iz2 Bkz. "Mustafa Kemal Pa~a. Vospominaniya" (An~ lar). Çev.: P. Raviç.
Krasnaya Nov' 1926, No: ~~ , ss. 122-173; Mustafa Kemal Pa~a. Vospominaniya prezidenta Turetskoy respubliki. (Türkiye Cumhurba~kan~'n~n An~lar~). Moskva 1927
"Ogonek". 64 S.
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leyen olaylar~~kapsamaktad~r. Yaz~~kurulu yaz~s~n~n sonunda, "Büyük Söylev"in içeri~i hakk~ nda bilgi vermektedir.
V. A. Gurko - Kryajin'in Önsöz olarak yazd~~~~"Devletlerin
Sava~~~ve Türkiye'de Ulusal Kurtulu~~Hareketinin Ba~lamas~" ba~l~ kl~~ yaz~da, Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun ciddi toprak kay~plar~na
u~ramaya ba~lad~~~~Birinci Dünya sava~~~öncesi dönemden ba~layarak, Türkiye'nin ba~~ms~ z bir ulusal varl~ k olarak ortaya ç~kt~~~~
Lozan konferans~ na dek uzanan dönemde, Türkiye'yi istilâ eden
devletlerle yap~ lan sava~~ve ulusal hareketin kaynaklar~~anlat~lmaktad~ r. Gurko - Kryajin yaz~s~nda, özetle, ~u noktalar üzerinde durmaktad~ r. Türkiye'nin sava~a girmesi, Osmanl~~Imparatorlu~u'nun payla~~ lmas~na ili~ kin tüm tasar~lar~ n donmas~ na yol açm~~t~r.
Rusya ise, bunun nedeni olarak gösterilmektedir. Temmuz 1914'de,
Deniz anla~mas~~ imzalanmas~~hakk~nda ~ngiltere ile görü~ meler
yapan Rusya, Dünya sava~~~ patlad~~~~taktirde, Bo~azlar~, kendi
stratejik bölgesine giri~~kap~lar~~olarak gördü~ünü belirtmi~tir. Mart
~~9 ~~5'de, ~ tilâf devletlerinin bat~~ cephesindeki güç durumundan yararlanan Peterburg hükümeti ültimatom biçiminde, ~stanbul ve Bo~azlar üzerindeki haklar~n~n hemen tan~nmas~n~~ istedi. Mart, ~~9~ 5Nisan, 19.16 tarihleri aras~ nda, sürekli diplomatik mücadele sonunda,
~ ngiltere, Fransa, Rusya ve ~talya aras~ nda birçok çaprazlama gizli
anla~malar imzaland~ . Böylece, 19 ~~5- ~~9 ~~ 7 y~llar~ nda Osmanl~~ Imparatorlu~u bütünüyle bölü~ülmü~ tü. Ancak bu bölünme, tam
anlam~ yla kuramsal bak~ mdan ve ayr~ ca, Türkiye u~runa yap~ lan
sava~~ n, daha çok Dünya sava~~~öncesi dönemi için önem ta~~maktad~r.
Ate~kes imzaland~ ktan sonra, tüm bu gizli anla~malar önemini bütünüyle yitirmi~lerdir. Yazar, Fransa ve özellikle Ingiltere'nin,
Ruslar'~n, Bo~azlar'a yerle~me dü~üncesine kar~~~olduklar~ ndan, Bo~azlar'~n Ruslar'a verilece~i hakk~nda yaz~l~~bir garanti vermemek
için büyük çaba harcad~klar~n~~ belirtmektedir. ~ngiltere'nin Orta
Do~u'da, tüm Türk ~mparatorlu~u'nu içine alan büyük hareketlere
geçmesine, Rus emperyalist faaliyetinin 191 7'de fiilen durmas~~ve
böylece faaliyet alan~n~ n ~ngilizler'e b~rak~lmas~, ayn~~y~llarda, Osmanl~~
~mparatorlu~u'nun askeri ve siyasal bak~ mdan son derece zay~flam~~~
olmas~, sava~~n ikinci yar~s~nda ~ ngiltere'nin askeri gücünün son
derece artmas~~ ve buna ba~l~~olarak, öteki ~tilâf devletleri aras~ndaki
öneminin artmas~~yol açm~~t~ r. Ingiltere'nin Bo~azlar'~~ele geçirmek
için harcad~~~~çabalar~~anlatan yazar, Mondros antla~ mas~ n~n on-
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bir maddesinin denizle ilgili olmas~n~, Ingilizlerin denizde istilâc~~
planlarla u~ra~mas~na ba~lamaktad~ r. Ayr~ca, Ate~kes antla~mas~ndan
sonra, Ingiltere'nin, tüm Arap topraklar~n~ n istilâsm~, Bo~azlar'~n
"uluslararas~ " bölge durumuna getirilmesini ve geri kalan Türk
topraklar~ nda Büyük Britanya güdümü kurulmas~n~~öngören bir
program uygulamaya ba~lad~~~~belirtilmektedir. XIX. yüzy~l boyunca, Büyük Britanya, Rusya'n~ n tersine olarak, Türkiye'nin bütünlü~ünden yana olmu~tur. Ancak Türkiye'nin bütünlü~ünü yaln~zca
Bo~azlar bölgesiyle s~n~rl~~tutmu~tur, Rusya'n~n, Bo~azlar d~~~ nda,
Türkiye'nin öteki bölgelerini istilâ etmesini so~ukkanl~l~kla kar~~lam~~t~ r. Yazar, Dünya sava~~~arifesinde ve özellikle sava~~s~ras~nda,
Ingilizler'in, Türkler'e kar~~~tutumunun tam anlam~yla dü~manca
oldu~ unu belirtmektedir. Ingilizler'in 1918 /1919'da Yak~n Do~u'da
izledikleri politikan~ n yaln~z Bo~azlar ve Anadolu'daki s~n~rl~~ ç~ karlardan olu~may~ p, kökünün, Kafkaslarötesi, Türkistan, Iran, Afganistan, Hindistan ve Sovyet Rusya'ya dek uzand~~~ n~~vurgulamaktad~r. Bar~~~ antla~mas~~imzalanmas~ndan sonra Do~u'da,
Fransa ile ~ngiltere'nin sava~~sonras~~ ç~karlar~n~n çat~~t~~~n~~ve (Suriye ve Musul yüzünden) aralar~ nda Lozan'a dek sürecek olan ac~mas~z
bir yar~~man~n ba~lad~~~~anlat~lmaktad~r. Ç~karlar~~ bak~m~ndan,
Türkiye'nin parçalanmas~na ve Istanbul'un istilâs~na kar~~~durmas~~
gereken Fransa ise, Klikya'y~~ istilâ etmek iste~i göstererek, ayn~~
zamanda Ingiliz istilâc~~siyasetini desteklemi~ ti. Dünya sava~~~sona
erdikten sonra, askeri bak~mdan zay~fl~~~~yüzünden, Amerika, ~ngiltere
ve Fransa taraf~ndan Yak~n Do~u'dan tümüyle uzakla~t~r~lan Italya'n~n yerine, Ingiliz politikas~~için çok gerekli olan Yunanistan getirilmi~ti. Böyle kar~~l~ kl~~yar~~ma, çeli~ik istilâc~~ programlar~ n çat~~t~~t~~~~ve aç~k sava~~ortam~ nda Paris bar~~~konferans~~ aç~lm~~t~r.
Yazar, Do~u sorunu bak~m~ ndan konferans sonuçlar~n~ n incelemesine geçmeden önce, bu konferans~n Türk sorunu ile genel ili~kilerine de~inmektedir. Türk sorununun çözümlenmesindeki gecikmede, Ingiliz parma~~n~ n bulundu~u ve bu gecikme nedeninin,
Ingiltere'nin, Fransa ile öteki devletleri, Bo~azlar'da ve Anadolu'da
fait accompli ile kar~~~kar~~ya getirme iste~i oldu~u belirtilmektedir.
Ingilizlerin ba~l~ ca hedefinin Istanbul'u ele geçirmek oldu~u kaydedilmektedir. Bo~azlar'~n tarafs~zla~t~r~lmas~~ ko~uluyla Istanbul'un
Türkler'in elinde kalmas~n~~onaylamas~na (5 /1 /1918) kar~~n, Lloyd
George, Anadolu'da ulusal hareket ba~lar ba~lamaz Istanbul'un
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Amerika Birle~ik Devletleri güdümüne verilmesini önermi~tir. Amerika'n~n kesinlikle ret olacak yan~t~ndan sonra ~ngiltere güdümünün söz konusu olaca~~n~~dü~ündü~ü belirtilmektedir. Fransa, Italya ve Hindistan müslümanlar~n~n kar~~~ ç~kmas~~üzerine Lloyd
George, 2o ~ubat, ~~92o'de Istanbul'un Türkler'in elinde kalaca~~n~~
bildirmi~tir. ~ngiltere, Bo~azlar bölgesinde, eskisi gibi egemen olmak
amac~yla Türkiye'de güdüm kurma yoluna gitmi~tir. Eylül ~~g ~~g'da,
Ingiltere, padi~ahla imzalad~~~~gizli bir anla~maya göre, Türkiye'nin
koruyuculu~unu elde etmi~tir. Ancak büyük bir h~zla geli~en ulusal
ba~~ms~zl~k hareketi, Türkiye'nin güdümüne ili~kin ~ngiliz plan~n~~
suya dü~ürdü. ~ngiltere'nin Yunanistan'~~aç~ktan aç~~a destekleyerek,
O'nu, Türkiye'deki aktif politikas~nda ma~a olarak kullanmay~~dü~ündü~ü belirtilmektedir. ~tilâf devletlerinin, Adriyatik sorununa ili~kin
karar~n~~protesto amac~yla, Italyan delegelerinin konferans~~terketmesinden yararlanan Dört Büyükler, Yunanistan'~n, 6 May~sta izmir'i
i~gal etmesine raz~~olmu~lard~r. Yunanl~lar uydurma bir gerekçeyle,
H~ristiyanlar'~n ya~am~n~~ tehlikeye sokan kar~~ld~ klar yüzünden,
Mondros ate~kesinin 7 inci maddesinden yararlanarak ~zmir'i i~gal
ettiler. I~gal durumunu soru~turmak üzere gönderilen ~tilaf devletleri
komisyonu raporunda (~~2 /X/~~g ~~9), ate~kesden beri Ayd~dda H~ ristiyanlar'm durumlar~n~n iyi oldu~unu, i~galin tam anlam~yla yasa
d~~~~oldu~unu ve Itilâf devletleriyle Türkiye aras~ndaki ate~kes ko~ullar~n~~bozdu~unu bildirmi~tir. Yazar, Lloyd George'un ikiyüzlü
bir siyaset izleyerek bu komisyon protokolünün yay~nlanmas~na
kar~~~koydu~unu belirtmektedir. Izmir'in i~gali (~ 5/V/~~g ~~g) çok büyük
önem ta~~maktad~r. Özellikle bu olay, Türk halk~n~n çoktanberi
birikmi~~olan öfkesinin ta~mas~ na yol açm~~t~r. Bu harekete, i~galle
birlikte, birçok ekonomik, siyasal etkenlerin de yol açt~~~~belirtilmektedir. Izmir'in i~galiyle ~ngilizler, Kemalistler'le ~iddetli bir
sava~a girmek gerekti~ini anlam~~~ve Fransa'y~~ Türklere kar~~~
k~~k~rtarak, Adana, Mersin, Antep, Mara~, v.s, de bulunan ~ngiliz
birliklerinin yerini almas~~için ça~r~da bulunmu~tur. Daha sonra da,
Türkiye'de güdüm kurmak amac~yla kas~tl~~olarak geciktirdi~i bar~~~
antla~mas~n~n imzalanmas~~için acele etmi~tir. ~~gzo y~l~~- ba~~nda
Ingiliz politikas~, Do~u sorununu bar~~~konferans~nda, uluslararas~~
görü~melerle çözünalemeye karar vermi~tir. Ancak daha önce bir
harekâtta daha bulundu~u belirtilmektedir. San Remo konferans~n~n aç~lmas~ndan bir ay önce, Bo~azlar'daki ~ngiliz ordular~~Fran-
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sa'n~n haberi ve r~zas~~ olmadan Istanbul'u i~gal etmi~tir. Istanbul'da koruyuculuk kurmak amac~yla yap~lan i~galden sonra, Türk
delegasyonuna ültimatom biçiminde, Sevr antla~mas~n~~imzalamas~~
önerilmi~tir. Sevr antla~mas~na, silahl~~ mücadeleyi ~iddetlendirmelde
kar~~l~k veren Kemalistler'in ulusal kurtulu~~hareketinin, Lozan kon.
ferans~yla, yani Türkiye'nin ba~~ms~z ulusal varl~k hakk~ n~~ elde etmesiyle son buldu~u belirtilmektedir.
Aç~klay~c~~notlar~n yazarlar~, "Büyük Söylev"de geçen ansiklopedik sözleri, adlar~, yerleri ve tarihsel olaylar~~kendi anlay~~~ve
görü~~aç~lar~ndan aç~klamaktad~r. Bu notlar~n ço~u küçük monografi
say~labilece~inden, 75 not a~a~~da ayr~~ayr~~gösterilmi~tir.
) Mondros ate~kes anla~mas~ ; 2) Izmir'in runanl~lar'ca i~gal ve ilhak~~
için diplomatik alanda yap~lan haz~rl~klar; 3) Yunan Sorunu; 4) Yunan
K~z~lhap; 5) Rum okullar~n~n izci örgütleri; 6) Ermeni sorunu; 7) Pontus
Cemiyeti; 8) Te~kilat~~milliye ; 9) Trakya; Do~u ve Bat~~Trakya; ro) Ermeniler'in göçü (tehciri) ; 11) Do~u illeri; 12) Kürt sorunu; 13) Tealii ~slam
Cemiyeti; 14) itiltif ve Hürriyet Cemiyeti; 15) Sulh ve Selâmet Cemiyeti;
16) Ingiliz Muhipler Cemiyeti; 17) Osmanl~~padi~ah~~ve yeryüzü halifesi ;
18) Türk - Amerikan ili~kileri; 19) Ordu Müfetti~li~i ; 20) Osmanl~~hanedan ve saltanat~; 21) Vatan ordusu; 22) Ingiltere Ola~anüstü Komiserli~i;
23) Türkiye Havas - Royter ; 24) Saltanat ~uras~ ; 25) Y~ld~r~m; 26) Izmir
olay~ ; 27) ~stanbul Hükümeti'nin bar~~~konferans~~haz~rl~~~ ; 28) Karanl~k
odada toplant~; 29) Zeynelâbidin partisi; 30) Sivas'a Güney yönlerinden gelecek
bir bask~n; 31) Trabzon'a yap~lacak bir ç~kartma; 32) Erzurum Kongresi'nin
tüzük ve bildirisi; 33) Temsil Heyeti; 34) H~ristiyan az~nl~klar~n sahip oldu~u haklar; 35) Yabanc~~devletlerin güdüm ve koruyutulu~u ; 36) Anayasaya
ayk~r~~olarak Millet Meclisi ad~~alt~nda toplant~lar yap~lmas~~; 37) Dernekler yasas~; 38) Nak~i ve öteki Islam tarikatleri; 39) Kürt a~iretleri ve Mutki a~ireti ;
40) Karakol Cemiyeti; 41) Türk delegasyonu Paris bar~~~konferans~nda;
4.2) Paris bar~~~konferans~~deklarasyonu; 43) Ate~kes' den sonra Istanbul'da
hükümet de~i~ikli~i, 44) Cizvit papazlar~n~n ve öteki dinsel tarikatlerin Orta
Do~u' daki faaliyetleri; 45) ~ngilizler'in Samsun' a ç~kartma karar~ ; 46) Dersim
Kürtleri; 47) Sivas'a gelmi~~yirmi be~~kadar üyenin düzenledi~i bir and~ç;
48) Ittihat ve Terakki; 49) Adaletli bir hükümetin kurulmas~ ; 50) Din ve
mezhep özgürlü~ü; 51) Gizli antla~malar rejimi; 52) Me~rutiyet; 53) Türkiye'de Amerikan okullar~~ve Amerikan misyonerleri; 54) Patrikhanelerin
ayr~cal~klar~ ; 55) Dörder Kurulu; 56) Suriye ve Irak'taki Amerikan misyon-
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lar~ ; 57) Türkiye'de Amerikan güdümü kurulmas~~hakk~nda öneri; 58) Filipin'deki Amerikan yönetimi; 59) Do~u sorunu ve Türk sorunu; 6o) Suriye'de toplanan genel kongre; 61) Ulusal bütünlük; 62) Zaza denilen Kürtler; 63) K~r~m sava~~~ve Paris kongresi; 64) Türkiye devletinin d~~~borçlar~ ;
65) Sivas genel kongresinin tüzük ve bildirisi; 66) Demiryolu yap~m~~hususunda yabanc~~sermaye sahipleriyle yeni esaslara göre yap~lan anla~malar;
Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan'da Amerikan güdümü kurulmas~ ;
Malatya bölgesindeki Kürt a~iretleri; 69) Kürt bayra~~ ; 70) Belediyeler; 71) Sancaklardan ç~kar~lacak milletvekillerinin say~s~n~n saptanmas~ ;
72) Bir Özel Kurul; 73) Tekke, ~eyhler; 74) Sufi terminolojisi; 75) 31
Mart ayaklanmas~.
Özel ad dizininde, ulusal kurtulu~~sava~~nda rol oynayan büyük
Türk devlet adamlar~n~n ve Söylev'de ad~~ geçen baz~~Bat~~Avrupal~~
devlet adamlar~n~n biyografisine yer verilmi~tir. Birinci cildin özel
ad dizininde 234, ikinci cildin dizininde 2 14, üçüncü cildin dizininde
163 ve dördüncü cildin dizininde 115 özel ad diziniyle birlikte, tüm
ciltlerdeki özel adlar~~içeren genel bir özel ad dizini bulunmaktad~r.
Co~rafi ad dizininde, yer adlar~n~n yönetim durumuna, ekonomik rolüne ve bazen askeri - stratejik önemine ili~kin k~sa ve özlü bilgi
verilmektedir. Birinci cildin co~rafi ad dizininde 159, ikinci cildin
dizininde 151, üçüncü cildin dizininde 147 ve dördüncü cildin dizininde 131 co~rafi ad diziniyle birlikte, tüm ciltlerdeki co~rafi ad
dizinlerini içeren genel bir co~rafi ad dizinine yer verilmi~tir.
Dört ciltte geçen Türkçe sözcüklerin ve çe~itli terimlerin dizininde ~u sözcük ve terimlerin aç~klamas~~ yap~ lmaktad~r : Abaza,
a~a, ada, a~aç, ak (akça), ala, armiya, afyon, bayram, bahçe, bey, burun,
büyük, vali, vildyet, viran, gazi, göl, gümü~, da~, dere, yeni, ibn, ~rmak, kad~,
kaza, kaymakam, kaya, kale, kara, kasaba, köy, kilise, konak, k~z~l, küçük,
liva, maden, meydan, müftü, muhtar, mutasarr~f, nahiye, nahiye müdürü,
ova, o~lu, pa~a, sancak, seldm-aleyküm, saray, su, ta~, uzun, ulema, hac~,
hane, han~m, hoca, hisar, çoban, ~eriat, ~ehir, ~eyh, eski, efendi, Galata Saray,
cemiyet, irade, kdbe, Nigaban, tezkere, tepe, hanfer, Harbiye, çay, ~ehit,
efe, vekil, cihad, zeybek, ittildfist~, Ittihadist~, mevlüd, mirimiran, seldml~k,
türbe, Unionist~, Hadis!, hutba, ~eyhülisldm, vek~llet, Dolma Bahçe, Y~ld~z
Kö~k, kazasker, tekke, uzun, fetva, fetva emini, Çankaya, yal~.
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Ankara'da ulusal hükümetin kurulmas~~sorununu inceleyen ve

Ankara Üssünün Haz~rlanmas~. 1919-1920 ba~l~~~ n' tawan ikinci cilt 3,

2 Ekim, 1919 ile 1919 y~l~~ sonu aras~ndaki k~sa dönemi, yani "Ali
R~za Pa~a hükümetinin kurulmas~ndan" ba~layarak, "Harbiye Naz~r'
Cemal Pa~a'n~n i~ten uzakla~t~r~lmas~~önerisi kar~~s~nda Ali R~za Pa~a
hükümetine" dek geçen olaylar~~kapsamaktad~ r. Bu cildin haz~rlanmas~nda görev alan ki~iler ~unlard~r: S. K. Pastuhov (redaktör);
E. Veyt, V. Gal'perin ve N. Zarifin (çevirmen); E. Veyt ve N. Zarifin (aç~klay~c~~notlar~~haz~rlayan); E. Veyt (dizinleri haz~rlayan).
Ekler bölümünde, belgeler (97 tane), Trakya'daki ulusal örgütlerle ilgili belgeler, Yaz~~kurulunun yaz~s~, belgeler (6 Ekim,
1919-8 Aral~k, 1919 tarihleri aras~nda yaz~lm~~~32 belge), aç~ klay~c~~
notlar, özel ad dizini, co~rafi ad dizini, metinde geçen Türkçe sözcüklerin ve çe~itli terimlerin dizini ve Bat~~Trakya'n~n etnografya haritas~~yer almaktad~r.
Yaz~~kurulu, "Trakya"daki Ulusal Örgütlerle ~lgili Belgeler"in,
bu ciltte anlat~lan olaylar~n Anadolu'da geçti~i s~ rada, Trakya'daki
duruma ~~~k tuttu~unu belirtmektedir. Türk ulusal hareketin Trakya
"cephesi", Sovyet ve yabanc~~literatürde oldu~u gibi, Türk literatüründe de yeterince ayd~nlat~lmad~~~ndan, bu belgelerin çok büyük
önem ta~~d~~~~vurgulanmaktad~r. Bu belgelerde de~inilen temel
noktalar, yaz~~ kurulunca özetle ~öyle aç~klanmaktad~ r. 1919 y~l~~
haziran ay~ nda, Mustafa Kemal Pa~a, Edirne'deki Piyade Kolordusu
Kumandan~~ Albay Cafer Tayyar Bey'le ili~ki kurmaya çal~~m~~~ve
kendisine, Do~u Trakya'da ulusal hareket düzenlemek üzere hemen
çal~~malara ba~lamas~n~~önermi~ti. Bilindi~i gibi, Anadolu ulusal
hareketi, o s~rada Trakya ile, özellikle Cafer Tayyar Bey'le sa~lam
bir ili~ki kuramam~~t~r. Mustafa Kemal, kendisine, Do~u Trakya'daki
ulusal hareketin yönetimini vermeyi tasarlam~~t~. Mustafa Kemal'in
telgraflar~n~n, o s~ rada ba~~nda Damat Ferit Pa~a Hükümeti'nin
bulundu~u Istanbul'da ahkonmas~~ olanakl~d~r. Anadolu hareketini
yönetenlerin o s~ rada kendi aralar~nda örgütlenmekle, Erzurum ve
Sivas kongreleriyle, Damad Ferit Pa~a kabinesiyle mücadele etmekle
u~ra~mas~, Trakya'ya gereken önemin verilmemesi bak~m~ ndan büyük
rol oynam~~t~r. K~saca, ancak 1919 sonbahar~ndan sonra, daha do~3 Mustafa Kemal. Put' novoy Turtsii 1919-1927. II. Cilt: Podgotovka Angorskoy
baz~~1919-1920. 1932. 416 s.
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rusu Ali R~za Pa~ a hükümetinin iktidara geldi~i s~ rada, yeni Türkiye s~n~rlar~ n~n ve Trakya sorununa kar~~~tutumun belirlendi~i Sivas
Kongresi sona erdikten sonra, Trakya ile Anadolu aras~nda daha
s~ k~~ bir ili~ ki kuruldu. Sivas'tan gelen direktiflere göre, Trakya'da
ulusal örgütler kurulmaya ba~lad~. Do~u Trakya'n~n Yunanl~lar'ca,
en iyi olas~l~ kla, itilâf devletlerince ilhak edilmesi korkusu, padi~ah
hükümetinin, Itilâf devletleri önünde boyun e~i~iyle birlikte, ba~~ ms~zl~k u~runa sava~ mak ve Trakya'y~~savunmak için Anadolu'dan
gelen ça~r~lar, Do~u Trakya Türk halk~~üzerinde etkisini göstermi~ tir. Türk ulusal hareketi, Do~u Trakya'y~ , gelecekte Türkiye'nin
s~n~rlar~~içine katmak için büyük bir ~srarla u~ra~m~~t~ r. Türk ulusal
hareketi ve Istanbul ile Do~u Trakya'daki örgütler, Bat~~Trakya'ya
kar~~~çok büyük ilgi göstermi~~ve her türlü çareye ba~vurarak örgüt
~ubelerini Bat~~Trakya'da kurmaya ve ilerde Bat~~Trakya'y~~da Türkiye'ye katmak üzere buradaki durumlar~n~~ sa~lamla~t~ rmaya çal~~m~~lard~r. Bu dü~ üncelerle, Do~u Trakya'daki Türk ulusal örgütleri,
Bat~~Trakya'da da ulusal örgütler a~~~kurmaya ve bunlar~~daha sonra
geli~tirmeye ve geni~ letmeye u~ra~m~~lard~r. Do~ u Trakya'daki ulusal
hareketin geli~ mesi, Istanbul'a yak~ n olmas~~ nedeniyle Itilâf devletlerini ku~kuland~rm~~t~r. Frans~ zlar, Bat~~Trakya'da baz~~ yönetimsel
görevlere Müslümanlar~n getirilmesi hakk~ nda, Trakya Türkleri
delegasyonu ile görü~meler yapt~. En sonunda Frans~ zlar, MidyeEnez hattma kadar uzanan Bat~~ve Do~u Trakya topra~~ nda, büyük
devletlerin ve herkesden önce Fransa'n~ n koruyuculu~u alt~nda ayr~~
bir Müslüman devleti kurma dü~üncesini yaymaya ba~lad~lar. Bu
dü~ ünce, birçok Trakya% uluscunun özellikle Cafer Tayyar Beyin
ho~una gitmi~ti. Yaz~~ kurulu, belgelerde de~inilen ba~l~ ca noktalar~~
böylece aç~ klamaktad~r.
Bu ciltte yer alan 31 aç~klamal~~not s~ras~yla ~öyle: ~) Ali R~za
Pa~a hükümeti; 2) Ordu m4fetti~liklerinin kald~r~lmas~ ; 3) Istanbul'da yabanc~~
sansür, 4) Osmanl~~seçim yasas~~ve yen~~kabul edilen milletvekili seçim yasas~ ;
5) Parlâmentarizm ve Osmanl~~Mebuslar Meclisi; 6) Çankaya; 7) Osmanl~~
~mparatorlu~u'nu Birinci Dünya Sava~~'na sürükleyen suçlular sorunu ;8) Mondros antla~mas~~döneminde ~stanbul bas~n~~ve "Bas~ n Derne~i" ; 9) Cumhuliyet
sorunu; ~o) Halâskâr ; II) ~ngiliz askeri kuvvetlerinin Merzifon ve Samsun'u
bo~altmas~ ; 12) Trakya' da durum; 13) Millet Meclisinin, ~stanbul ya da
Ankara'da toplanmas~ ; 14 *Istanbul'un yabanc~lar elinde bulunmas~ ; 15) Tutuklamalar ve Malta'ya sürgün; 16) Zulüm yapm~~~olan suçlular hakk~nda
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yap~lan kovu~turma ; 17) Türk sosyalistleri ; 18) Milli Türk; 19) Milli
Ahrar ; 20) Kars'ta toplanan Ulusal ~slam ~~lras~~; 21) Anzavur sorunu;
22) Türkiye'de Franmasonluk ; 23) Kürt Teali Cemiyeti; 24) Cerkezler ve
Türk ulusal hareketi; 25) Köy ihtiyar Kurullar~ ; 26) Ankara - Eski~ehir
demiryolu ; 27) Band~ rma - Soma demiryolu ; 28) Frans~z emperyalizminin
Band~ rma'ya ilgi göstermesi; 29) Denetleme kurulu ba~kanl~klar~ ; 30) Anadolu'da ~iiler ; 31) Karadeniz (~ngiliz) Ordusu.
Müttefiklerin Kar~~mas~. Türk - Yunan Sava~~~ve Ulusal Cephenin Sa~lamla~t~r~lmas~~1920-1921 ba~l~~~n~~ ta~~ yan üçüncü cilt 4 , "Anadolu'da
bulunan yabanc~~ subaylar~n tutuklanmas~~ karar~ ndan" (1920 y~l~~
ba~~ ), "Londra konferans~ na kat~~ lmam~ za" (Nisan, 1921) dek
uzanan olaylar~~ kapsamaktad~ r. Bu cildi haz~rlayan ki~iler ~unlard~r:
S. K. Pastuhov (redaktör); N. Zarifin (çevirmen); N. Zarifin ve
E. F. Lud~ uveyt (aç~ klay~c~~ notlar~~ve resimleri haz~ rlayan); E. F.
Lud~uveyt (Türkiye ile ilgili olaylar~n kronolojisini haz~ rlayan); N.
Zarifin (dizinleri haz~ rlayan). Bu ciltte yer alan bölümler ~öyle:
Yaz~~ kurulunun yaz~s~ , Söylev metni, belgeler, aç~klay~c~~notlar,
Türkiye ile ilgili olaylar~ n kronolojisi, özel ad dizini, co~rafi ad dizini,
metinde geçen Türkçe sözcük ve terimlerin dizini, resimler (35 tane).
Yaz~~ kurulu, Kemal Atatürk taraf~ ndan yay~mlanm~~~olan çok
say~ da belgelerin yan~s~ ra, aç~klay~c~~ notlar bölümünde, bu ciltte
de~inilen olaylara kat~ lan ya da bu olaylar~n geçti~i dönemde ya~am~~~
olan Türk ve yabanc~~ yazarlar~ n, Sovyetler Birli~i'nde az bilinen
yay~ nlar~ndan baz~~bölümler aktarmaktad~r. Amac~ n, okurun, ayr~~
ayr~~sorunlara ili~kin baz~~ ayr~nt~lar hakk~ nda bilgi edinmesini sa~lamak ve Anadolu'daki ulusal ba~~ms~zl~ k hareketiyle ilgili bu ya da
~u tarihsel olay~ n, bu harekete kat~ lm~~~olan Türk devlet adamlar~~
ve yabanc~~çevreler taraf~ ndan nas~l de~erlendirildi~ini göstermek oldu~u belirtilmektedir. Bu nedenle, aç~klay~c~~notlar bölümünde,
Yunus Nadi ve Ali Saib beylerin an~ lar~ ndan ve Cevdet Kerim Bey'in
konu~malar~ ndan ve öteki Türk ve yabanc~~yazarlar~n yap~tlar~ndan
parçalar verilmektedir. Aç~ klay~c~~ notlar bölümünde ayr~ca, "Türk
Tarihini Tetkik Cemiyeti"nde biraraya gelen Türk tarihçilerinin
ortak yap~ t~~olan Tarih'in dördüncü cildinden birçok bölümler aktar~lmaktad~ r. Ekler bölümünde 257 belge bulunmaktad~ r.
4 Mustafa Kemal. Pul' novoy Turtsii 1919-1927. III. Cilt: interventsiya soyuznikov.
Greko-Turetskaya voyna i konsolidatsiya natsionaPnogo fronta 1920-1921. 1934. 4.60 s.
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Aç~klay~c~~ notlar bölümünde yer alan 71 not s~ras~yla ~öyle:
1) Ba~bakanl~ k Kurulu seçimleri; 2) Ali R~za Pa~a hükümetinin yeniden
kurulu~u; 3) Misak~~Milli; 4) itilâf devletlerinin Türkiye'ye askeri müdahalede bulunmas~ ; 5) Mondros antla~mas~ na eklenen gizli bir madde; 6) Kilikya' da bulunan Frans~ z ve Ermeniler'le yap~ lan sava~ ; 7) Felâh~~Vatan
grubu; 8) Akba~~bask~n~~; 9) Salih Hulusi Pa~a hükümeti; ~o) Hüseyin Rauf
ve Kara V âs~f beylerin tutuklanmas~ ; II) Türk Oca~~ ; 12) Ba~~ms~ zl~k sava~~~
davas~ ; 13) "Ittihat ve Terakki" Cemiyeti ileri gelenlerinin kaç~ p ; 14) Ke;
malist hareket ve ~ttihak~ lar ; 15) Istanbul'un itilâf devletlerince
16) Konya olay~ ; 17) Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin kurulu~uBakanlar Kurulu; 18) Yurt Hay~nl~~~~_yasas~ ; 19) ~stiklal Mahkemeleri
yasalar~ ; 20) ~stanbul hükümetiyle yap~lan antla~ma ve anla~malar~n yürürlükten kald~r~lmas~ ; 21) Damat Ferit Pa~a ve Tevfik Pa~a hükümetlerinin
yeniden i~~ba~~ na getirilmeleri; 22) Ankara'daki yüksek din bilginlerinden
al~ nan fetva ; 23) 1920'de Anadolu'da ba~gösteren ayaklanmalar; 24) Anzavur
ayaklanmas~~ve "Halife Ordusu"; 25) Konya ayaklanmas~ ; 26) Ba~~ms~zl~k
sava~~~için kurulan askeri ve siyasal cepheler ; 27) Bat~~Anadolu'daki ulusal
örgütler; 28) Bat~~Anadolu'da Yunanl~lar' a kar~~~harekete geçi~ ; 29) Yak~n
Do~u' da i~gal edilmi~~bölgelerin payla~~ lmas~~; 30) Türkiye - Fransa; 31) Suriye' deki Frans~ zlar'~n durumu ile onlar~n Türkiye'ye kar~~~tutumlar~~ aras~nda
ili~ki; 32) Istanbul'da ~tilâf devletlerinin yönetimi; 33) Frans~z emperyaliz~ni
bak~m~ ndan Kilikya' n~ n önemi; 34) Sovyetler Birli~i ile ili~kiler; 35) Türkiye
ile Sovyetler Birli~i aras~ndaki görü~meler; 36) 16 Mart, 1921 günlü Moskova antla~mas~ndan önce Türk - Sovyet ili~kilerinde en önemli kararnameler;
37) Moskova antla~mas~ ndan önce Türk - Sovyet ili~kileri; 38) Milen Hatt~~
ve 22 Haziran, 1920 günlü ilk _Yunan sald~r~s~ ; 39) Ulusal birliklerin kurulmas~ ; 40) 1920' de Anadolu'daki askeri - siyasal durumun Türkter'ce de~erlendirilmesi; 41) Büyük Alillet Meclisi üyeli~i ile memurl~~~un bir ki~i üzerinde bulundurulmamas~~ ; 42) Türkiye'nin Da~nak Ermenistan~~ile ili~kileri;
43) Gümrü antla~mas~~; 44) Moskova antla~mas~~; 45) Türkiye'nin Men~evik
Gürcistan~~ile ili~kileri; 46) Brestlitovsk antla~mas~~; 47) Trabzon antla~mas~~;
48) Ardahan Artvin, Batum sorunlar~n~ n çözümlenmesi; 49) Cafer Tayyar
Bey'in Istanbul'u ziyareti ve Trakya'da durum; 50) Kemalist kaynaklara göre,
Ethem Bey'in çete birlikleri; 5I ) Birinci ~nönü sava~~ ; 52) 1921 Anayasas~ ;
53) Mecliste "Sar~kl~~cephesi"; 54) Uluscular~n Sevr antla~mas~ na kar~~~
ba~latt~klar~~propaganda; 55) Anadolu'da Alman askerlerinden bir kurul
bulundu~una ili~kin söylentiler; 56) Vatikan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi;
57) Türkiye Büyük Millet Mecli~i'nin Londra konferans~na kat~lma karar~ ;
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58) Türk delegeler kurulunun Londra konferans~na kat~lma maksad~~; 59) Ingilizlerin Londra konferans~n~~ de~erlendirmesi; 6o) Birinci Inönü zaferi ve
düzenli birliklerin kurulmas~ ; 61) Uluscular~n Londra konferans~na ça~r~lma
nedenleri; 62) Londra konferans~ nda Fransa ile yap~lan görü~meler; 63) Londra
konferans~nda Frans~zlar'la yap~lan görü~melerin son evresi ; 64) Cavid Bey'in
Londra konferans~ ndaki rolü; 65) Briand'~ n, Türkiye'yi Frans~z politikas~na
ba~~ml~~ k~lmak için giri~imi; 66) General Guro'nun Anadolu birliklerinin
gücü hakk~nda dü~ünceleri; 67) Urfa olay~~ve Londra konferans~ ; 68) Urfa'dan
geri çekilmesi s~ras~nda Frans~ z birliklerinin yok edilmesi; 69) Londra konferans~nda ltalyanlar ile yap~lan görü~meler; 70) Ingilizler'in Türkiye'ye
s~ zma yöntemleri; 71) Türkiye ve Arap ülkeleri.
"Türkiye ile ilgili Olaylar~ n Kronolojisi" nde, Birinci Dünya
sava~~n~n ba~~yla, 31 Aral~k, 1922 tarihleri aras~ nda, Türk ulusal kurtulu~~hareketinin ba~l~ca olaylar~na ili~kin genel bilgi verilmektedir.
Kronolojinin devam~~ dördüncü ciltte yer almaktad~r.
Yeni Türkiye'nin Zaferi ba~l~~~n' ta~~ yan dördüncü cilt 5, "Delegeler daha yolda iken ba~ layan Yunan sald~r~s~ ndan" (1921), "Türk
Gençli~ine b~rakt~~~ m Kutsal Arma~ana" dek (1927) geçen olaylar~~
kapsamaktad~ r. Bu ciltte yer alan bölümler ~öyle: Yaz~~kurulunun yaz~s~ , Söylev metni, ekler bölümünde belgeler, aç~klay~c~~notlar, Türkiye
ile ilgili olaylar~ n kronolojisi (1922-1927) özel ad dizini, co~rafi ad
dizini, metinde kar~~la~~lan Türkçe sözcükler ve çe~ itli terimler dizini,
özel ad genel dizini, co~rafi terimler genel dizini. Bu cildi haz~rlayan
ki~iler ~unlard~ r: S. K. Pastuhov ve V. P. Osetrov (yaz~~ kurulu);
E. F. Lud~uveyt (çevirmen, aç~klay~c~~notlar~ , Türkiye ile ilgili olaylar~ n kronolojisini, dizinleri ve resim ve tablolar~~ haz~rlayan); N.
Zarifin (Türkçe terimleri haz~ rlayan); M. M. ~vanova (indeksi
haz~rlayan).
Bu ciltte belgesel nitelikteki malzemeler (antla~ma, anla~ma,
yasa, bildiri metinleri) d~~~nda, ekte, an~lardan (Yunus Nadi'nin
an~lar~~ve M. V. Frunze'nin günlü~ii, v.s.) ve tarih yap~ tlar~ndan
bölümler aktar~ lmaktad~ r. Bu bölümler, Türk delegesi Bekir Sami
Bey'in, Lloyd George ile Londra'daki görü~meleri gibi ilginç
noktalara ~~~k tutmaktad~r. Yaz~~kurulu, bu görü~ melerde, Sovyetler
Birli~i'ne kar~~~ortak bir cepheye girdi~i taktirde, Türkiye'nin sava~Mustafa Kemal. Pul' novoy Turtsii 1919-1927. IV . Cilt: Pobeda novoy Turtsii.
1921-1927. ~~ 934. 57 S.
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tan ç~kabilece~i dü~üncesinin görüldü~ü belirtilmektedir. Türk ulusal
hareketin bu dü~ünceye kar~~~koydu~u kaydedilmektedir. Yaz~~kurulu
daha sonra, Yunanl~lar'~ n Kuzey Anadolu'daki megaloman ,planlar~n~~anlatmaktad~r.
Bu ciltte yer alan 64 aç~klay~c~~ not ~öyle: 1) Bekir Sami Bey'in
Büyük Britanya ile görü~meleri; 2) Fransa ile anla~ma; 3) Italya ile anla~ma;
4) üçlü anla~ma; 5) Londra konferans~~ve Yunanistan; 6) Birinci Büyük Millet
Meclisi'ndeki siyasal gruplar; 7) Halk Zümresi; 8) Islahat grubu; 9) Ba~komutan ya da Ba~komutan vekili; ~o) Sakarya' dan önce ulusal vergi (Tekdl~fi milliye); 11) Mustafa Kemal Pa~a'ya "Mare~al" rütbesiyle, "Gazi"
sant verilmesi; 12) 20 Ekim, 1921 günlü Türk-Frans~ z anla~mas~ ; 13) Sovyet
Cumhuriyetleri ile ili~kiler; 14) Titrk - Frans~z ili~kileri ;15) Pontus ayaklanmas~~;16) Ikinci Meclis ("Büyük Uzmanlar Meclisi") sorunu ;17) Italya'n~n siyasal tutumu ;18) 8 Temmuz, 1922 günlü yasa; 19) Birinci ~smet Pa~a
Hiikümednden önceki Bakanlar Kurulu; 20) Mudanya ate~kes anla~mas~ ;
21) Saltanat~n kald~r~lmas~ ; 22) Huldgil ve Yavuz zaman~ nda ha4felik ;
23) ~stanbulin ; 24) 20 Nisan 1924 günlü Anayasa; 25) Dinle devlet i~lerinin
birbirinden ayr~lmas~ ; 26) Mustafa Kemal Pa~a'n~n 8 Nisan, 1923 günlü
bildirisi; 27) Cumhuriyet Halk Partisi program~ ; 28) Milletvekili seçimi
yasas~nda de~i~iklik yap~lmas~~ile ilgili bir önerge ve 1923 günlü, seçimlerin
yenilenmesi yasas~ ; 29) Meclisin ikinci seçim dönemi; 30) Lozan konferans~~
ve Lozan antla~mas~~; 31) Lozan konferans~nda bir Amerikal~~gözlemcinin
Musul sorunu hakk~nda dü~ünceleri; 32) Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasal
s~n~rlar~ ; 33) Uyrukluk ; 34) Bo~azlar sorunu; 35) Lozan konferans~nda
Amerika'n~n tutumu; 36) Muharrem kararnamesi ; 37) Deniz Yollar~ ; 38)
Cumhuriyetin ildn~na ili~kin yasa; 39) Birinci ve ~kinci Ismet Pa~a hükümetleri; 40) Fatih Belediyesi; 41) Türkiye Devleti'nin nüfusu; 42) Osmanl~~
~mparatorlu~u'nu Birinci Dünya sava~~na sürükleyen bir halife fetvas~~; 43) 3
Mart, 1924 Devrimi; 44) Halife Abdülmecit'in Türkiye Cumhuriyeti d~~~na
ç~kar~lmas~ ; 45) Rasih Efendi Kurulu; 46)"Yüzellilikler" listesi; 47) Musul
sorunu; 48) Mübadele, Imar ve ~skdn Bakanl~~~ ; 49) Haydutlu~un ortadan
kald~r~lmas~~ile ilgili 356 say~l~~yasa; 50) Adalet örgütündeki yenilikler ;
51) Istanbul'daki gece manevralar~~; 52) Istanbul'un yönetim sistemi ; 53) Milli
E~itim Bakan~~Vils~f Bey'le bas~n aras~nda ç~kan bir olay; 54) Hüseyin Rauf
Bey'in Türk soyundan gelmeyi~i sorunu; 55) Yüksek Askeri ~ara ; 56) R~za Nur
Bey'in Türklü~e kar~~~hareketi; 57) Mecelle ; 58) Ali Fethi Bey hükümeti ve
Üçüncü Ismet Pa~a hükümeti ;59 ) Takriri Slikan Yasas~ ; 6o) Fes giyilmesini
yasak eden ~apka yasas~ ; 61) Ki~isel dokunulmazl~k ilkesi; 62) Tekke ve
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zaviyelerle türbelerin kapat~lmas~~ve hertürlü dinsel sanlar~n kald~r~lmas~~ve
yasak edilmesine ili~kin yasa; 63) Ya~ay~~~tarz~nda devrim; 64) Yurtta~l~k
Yasas~~(Medeni Kanun).
K. Atatürk'ün Seçme Söylev ve Demeçleri'ne geçmeden önce, Yeni
Türkiye'nin Yolu üzerine yaz~lm~~~olan ele~tiriler 6 aras~ndan A. Mel'nik'in, dördüncü cildi ele~tiren yaz~s~na 7 k~saca de~indim. Bu yaz~da
A. Mel'nik, Türk ulusal ba~~ms~zl~k hareketinin Sovyetler Birli~i'nde
büyük bir ilgi uyand~ rd~~~n~~kaydetmektedir. En ilginç dönem olarak
niteledi~i dördüncü cildin kapsad~~~~1921-1927 y~llar~~ aras~ndaki
olaylar~~anlatt~ktan sonra, Rusça çeviri, aç~klay~c~~notlar ve kronolojiye ili~kin baz~~kusurlardan söz etmektedir. Çeviri dilinin a~~r
oldu~unu ve ço~u yerlerde Frans~zca ve Almanca sözcük ve terimlere rastland~~~n~, co~rafi adlar~n yaz~l~§ biçiminde tutars~zl~klar ve
baz~~semantik yanl~~l~klar görüldü~ünü belirtmektedir. Kronolojiyi
haz~rlayan ki~inin, birçok yerlerde ayn~~olay~~ de~i~ik tarihler alt~nda
yineledi~ine ve kronolojiyi önemsiz ve ilginç olmayan tarihlerle doldurdu~una dikkati çekmektedir. Ayr~ca, Alman do~ubilimcisi G.
Jâschke'nin Die Türkei seit Weltkriege (Berlin, 1929) ba~l~kl~~kitab~nda
bulunan, Türkiye ile ilgili olaylar~n kronolojisinden çok geni~~ölçüde
yararland~~~n~~kaydetmektedir.
Atatürk'ün söylev ve demeçlerinin ancak bir k~sm~ n~~ kapsayan
Seçme Söylev ve Demeçleri'nde 8 yay~mlanan malzeme, 1945-1972 tarihleri aras~nda, Türk inkilâp Tarihi Enstitüsü taraf~ ndan be~~cilt
olarak bas~lan, Atatürk'ün Söylev ve Demeçieri'nden al~nm~~t~r. Tek
cilt olarak bas~ lan Rusça Seçme Söylev ve Demeçler'deki malzeme,
Türkçe Söylev ve Demeçler'in cilt düzenine ba~l~~ kal~nmadan, ancak
kronolojik bir düzen gözetilerek ve ço~u zaman k~salt~lm~~~olarak
(metinde gösterilmi~tir) verilmektedir. Kitab~n sonundaki aç~ klay~c~~
notlar~~T. V. Eremeeva haz~rlam~~t~ r.
Türkiye tarihi üzerine birçok ara~t~ rma ve incelemeleriyle tan~nm~~~olan A. F. Millet- 9, bu kitaba yazd~~~~Giri~~yaz~s~ nda, Tür6 Bkz. R. Çudinskiy, Hoz.-vo svyazi, 1930, No: t, ss. 61-62; Gastov, izvestiya,
30 Ekim, 1929; V-iy, Novy Vostok, 1930, No: 28, ss. 349-353.
7 A. Mel'nik (A. F. Miller), istorik Marksist, 1936, No: 5 (57), ss. 175-178.
Bkz. Kemal Atatürk. izbrann~e reçi i v~stupleniya. Red. ve Giri~: A. F. Miller.
Çev.: B. N. tbragimova - B. V. Pjevin - N. V. Tairova. Moskva 1966 izd-vo,
"Progress". 440 S.
9 Bkz. A. Mel'nik, Respublikanskaya Turtsiya (Cumhuriyet Türkiyesi). M. - L.
1927 Mosk. raboçiy. 56 s. ("Kemal'in Hareketi" bölümü); Turtsiya. reye istori-
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kiye'ye ba~~ms~zl~ k getiren kurtulu~~sava~~n~n, tarihe Kemalist Devrim
olarak geçti~ini, ayr~ca, Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun enkaz~~üzerinde
ça~da~~Türk devletinin kurulmas~n~~ sa~layan reformlar~n Kemalist
reformlar olarak an~ld~~~n~~ ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bile genel
olarak Kemalist Cumhuriyeti olarak adland~r~ld~~~n~~belirtmektedir.
Atatürk'ün getirdi~i ilkelerin gelecekte de Türk yurtseverlerinin davran~~lar~na rehber olarak kalmas~~ nedeniyle, Atatürk'ün temel anlay~~~n~ n ortaya ç~k~~~n~~ ve geli~me sürecini izlemenin ilginç oldu~unu
kaydetmektedir. Kitap, Atatürk'ün T. B. M. M.'nin ilk toplant~s~nda
23 Nisan, 192o'de yapt~~~~konu~mayla ba~lamaktad~ r. izleyen demeçleri, O'nun yurtsever faaliyetinin ba~l~ca özelli~ini belirleyen toplumsalsiyasal görü~lerini ortaya koymaktad~r. Miller, bu görü~lerin evrimini daha iyi anlamak için k~sa bilgi vermenin yard~ mc~~ olaca~~n~~
belirterek, T. B. M. M.'nin aç~ l~~~na dek, Atatürk'ün biyografisinin
temel evrelerini anlatmaktad~r. Meclisteki ilk demeçlerinde Mustafa
Kemal'in, Mondros ate~kesini izleyen olaylar~n ayr~nt~l~~bir incelemesini yaparak, delegelerin önünde, o s~rada ve daha sonra büyük önem
verdi~i, halk~n egemenli~i tezini öne sürdü~ünü belirtmektedir. Tam
anlam~yla ve bütünüyle Mecliste toplanan, kay~ts~z ve ko~ulsuz ulusal
egemenlik - bu dönemde Mustafa Kemal'in hemen hemen tüm
demeçlerinin leitmotive'ydi. Kimi ara~t~r~c~lar~n, Mustafa Kemal'in
T. B. M. M.'deki ilk gününden itibaren ve hatta daha önceleri,
Temsil Heyeti'nin faaliyeti s~ ras~nda diktatör yetkisine sahip oldu~unu
sand~klarm~~ bildiren Miller, bu dü~üncenin yanl~~~ oldu~unu belirtmektedir. Kurtulu~~sava~~~y~llar~nda, hatta Mustafa Kemal, Gazi
ünvan~~ve Mare~al rütbesini ald~~~~1921 y~l~~Sakarya zaferinden sonra,
Meclis'teki muhalifleriyle sürekli olarak mücadele etmek zorunda
kalm~~t~r. Birinci Mecliste ba~l~ca muhalifleri olan eski rejim tarafçeskoe pro~loe i nastoyagee (Türkiye Tarihinin Eski Zamanlar~~ve Bugünü). M. 1929. 175 S.
("Kemalist Hareket" bölümü); Mustafa Kemal. Put' novoy Turtsii. I. Cilt. M. 1929.
(reni Türkiye'nin Tolu) Aç~klay~c~~notlar: "Itilâf ve Hürriyet Cemiyeti", ss. 362364, "~stanbul Hükümetinin Bar~~~Konferans~~ Haz~rl~~~", ss. 372-373, "Türk Delegasyonu Paris Bar~~~Konferans~nda", ss. 389-390, "ittihat ve Terakki", ss. 395-400,
"31 Mart Ayaklanmas~", ss. 423-424; Bol'~aya Sovelskaya Entsiklopediya (Büyük Sovyet
Ansiklopedisi), "Kemal" Maddesi. C. 32, 1936, ss. 163-165; "Kemal Atatürk"
(nekrolog), Pravda i izziestiya, ~ ~~ Kas~m, 1938; Diplomatiçeskiy slovar' (Diplomatik
Sözlük). "Kemal Pa~a" Maddesi. C. I. M. 1948 Gospolitizdat. ss. 774-780; "Puti
razvitiya Turtsii" (Türkiye'nin Geli~me Yollar~). Kommunist, 1959, No: 3; Diplomatiçeskiy slovar'. "Atatürk" Maddesi. C. I. 1960. ss. 140-141.
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tarlar~ndan ba~ka, Mustafa Kemal'in gizli muhalifleri de vard~.
Bunlar aras~nda Maltal~lar ve Mustafa Kemal'in önceleri en yak~n
silah arkada~lar~~olup (Ali Fuat, Kaz~m Karabekir, Refet Pa~a, Hüseyin Rauf), sonralar~~ kar~~t grubu olu~turan kimseler bulunuyordu.
Mustafa Kemal'in gizli oturumlarda çok ~iddetli sald~r~lara u~rad~~~~
belirtilmektedir. Örne~in, Sakarya sava~~~arifesinde, Mustafa Kemal'in Ba~komutan olarak atanmas~na, O'nun askeri yetene~ine
olan güvenle birlikte kar~~tlar~ n~n, yenilgi durumunda, tüm sorumluluklar~~ O'nun omuzlar~na y~kma ve böylece ~tilaf devletleri ve
"Istanbuna uzla~mak iste~i yol açm~~t~ r. Muhalifleri, Ba~komutan'a
ola~anüstü yetkilerin verilmesine kar~~~ ç~kt~lar. Bu nedenle ~iddetli
tart~~malar yap~ld~~ve daha sonra, Ba~komutan'~n ola~anüstü yetkilerinin uzat~lmas~n~n söz konusu oldu~u her defas~nda tart~~malara
yol aç~ld~. Böyle gizli oturumlar~n birinde Mustafa Kemal'in muhalifleri ço~unlu~u olu~turdular ve bu yetkilerin kald~r~lmas~~ karar~~ald~lar.
Ancak Mustafa Kemal'in bu karara boyun e~meyen kararl~l~~~~ve
yeni tart~~malara girmekten çekinmemesi, orduyu ve ülkeyi tehlikeli
bir durumdan kurtarm~~t~r. Miller, bu kitapta toplanan malzemenin, Birinci Meclisin siyasal havas~~hakk~nda bilgi verdi~ini belirtmektedir. Daha sonra, Yeni Türkiye devlet düzeninin olu~mas~n~n
birkaç evreden geçti~ini kaydetmektedir. Bu evrelerden her birisi,
kurtulu~~sava~~n~n evreleriyle do~rudan ili~kilidir. Türkiye'nin askeri
ve uluslararas~~ durumu sa~lamla~t~kça, Mustafa Kemal'in Meclisteki durumu da sa~lamla~m~~t~r. istilac~lara kar~~~Ocak, 192 ~ 'de,
inönü'de elde edilen ilk zafer, Mustafa Kemal'e, ulusal egemenlik
ve Meclis'in kay~ts~z ve ko~ulsuz egemenli~i ilkesini saptamas~na,
daha sonra istilac~~devletlerin bozguna u~rat~lmas~, saltanat~~kald~rmas~na olanak vermi~tir. Devlet düzeninde reformlar~~tam anlam~yla
gerçekle~tiren, izleyen yasama i~leri, sa~~muhalefetin daha zay~f
oldu~u ~kinci Meclis dönemine rastlamaktad~r. Lozan antla~mas~n~n
onaylanmas~ ndan sonra, 29 Ekim, 1923'de, Meclis, Türkiye devletini
Cumhuriyet olarak ilan etti ve 3 Mart 1924'de halifelik kald~r~ld~.
Mustafa Kemal'in ulusal egemenlik ilkesi anlay~~~ n~n, Türk ulusu
dü~üncesinin yeni yorumunu içerdi~i belirtilmektedir. Mustafa Kemal
ulusculu~unun, "Yeni Osmanl~lar"~n Osmanl~~ ve ~slam milliyetçili~ine ya da Genç Türkler'in Pan - Türkçü dü~ünceler kat~lm~~~
Türkçülü~üne k~yasla çok daha ilerici oldu~u kaydedilmektedir.
Türkçülü~ün, Mustafa Kemal'in anlay~~~ na göre, Osmanl~~ ve ~slam
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Türkçülü~ünden ayr~~olarak, Türkiye devleti s~n~ rlar~~içindeki Türkiye
ulusculu~undan ba~ka bir~ey olmad~~~~belirtilmektedir. Böylece
Türkçülü~ü, Pan - Türkizm'den ay~ ran Mustafa Kemal, Türkiye
ulusculu~una ça~da~~bir ad ve Türkiye gerçeklerine uygun yeni
olumlu siyasal bir içerik kazand~rm~~t~r. Bu, her ~eyden önce, Türk
ulusunun ç~karlar~n~, ulusal egemenli~'e yönelik, d~~~oldu~u kadar
iç dü~manlara kar~~~da korumakt~r. Atatürk'ün görü~lerini, faaliyetini ve sözlerini bugünün gerekleri ~~~~~ nda incelemeye olanak bulunmad~~~~belirtilmektedir. ~imdi, örne~in, ba~~ms~zl~~a kavu~an
Asya ve Afrika ülkelerinde hemen Cumhuriyet rejimi kurulmas~~hayret uyand~ rmamaktad~ r. Dünya kültürünü ve uygarl~~~n~~ ö~retmek
ve benimsetmek için al~ nan önlemler bile tamamiyle ola~an say~lmaktad~r. Ancak 45, 40 ya da hatta 30 y~ l önce Atatürk'ün yapt~~~~reformlar, dünyada e~i görülmemi~~yürekli, gözüpek hareketlerdi. Daha
sonra Miller, Atatürk'ün d~~~politika anlay~~~~üzerinde durmaktad~r.
D~~~politika alan~ nda Atatürk'ün, Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun dü~ünce ve uygulamalar~ ndan tam anlam~ yla ayr~ld~~~~belirtilmektedir.
Pan - ~slâmizm ve Pan - Türkizm dü~ üncelerini benimsemeyen Mustafa Kemal'in, bu doktrinler üzerine kurulmu~~olan d~~~politikay~~da
k~nad~~~~kaydedilmektedir. Mustafa Kemal'in d~~~politika anlay~~~~
ulusal egemenlik ilkesine dayahd~ r. Ulusal egemenli~e zarar vermeyen
hiç bir ~ey sava~~nedeni olmaz, ancak ulusal egemenli~i tehdit eden
~ey püskürtülmelidir. Bar~~ç~~yollar sonuç vermezse, silaha sar~lmak
gerekmektedir. Atatürk'ün d~~~politika üzerine verdi~i demeçlerde
bu dü~ üncenin egemen oldu~u vurgulanmaktad~r. Yaz~da, ayr~ca,
Atatürk zaman~ nda Türkiye ile Sovyetler Birli~i aras~ nda kurulan iyi
kom~uluk ili~ kileri üzerinde durulmaktad~r.
Kitapta yer alan söylev ve demeçler s~ ras~yla ~öyle: ~~) Meclisin
Hangi ~~.yelerden Te~ekkül Edece~i Hakk~nda. 23 Nisan 1920 ; 2) Mütarekeden Meclisin Aç~lmas~na Kadar Geçen Zaman Zarf~nda Cereyan Eden
Siyasi Olaylar Hakk~nda. 24 Nisan 1920* ; 3) Hükümet Te~kilât~~Hakk~nda.
24 Nisan 1920* ; 4) Devlet Görev ve Sorumunun Heyeti Temsiliyeden Meclise Al~nmas~~Hakk~ nda. 24 Nisan 1920 ; 5) Meclis Reisi Seçildikten Sonra.
24 Nisan 1920 ; 6) Ericân~~Harbiye-i Umumiye Reisi ~smet Bey'in Umumi
Vaziyet Hakk~ndaki Demeci Münasebetiyle. 8 Temmuz 1920* ; 7) Erzurum
Milletvekili Durak ve Arkada~lar~n~n, ~ark Cephesi Kuvvetlerinin Müteca* K~smen çevrilmi~tir.
Benden C. XLV, 15
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vizlere Kar~~~Mukabele Etmemeleri Sebeplerinin Bildirilmesi Hakk~ndaki
Sual Takriri Üzerine. 14 A~ustos 1920* ; 8) Trakya ve Düzce Olaylar~~
Hakk~nda. 14 A~ustos 1920 ; 9) Bekir Sami, Hac~~Muhittin ve As~ir Beyler
Hakk~ndaki Takrir Münasebetiyle. 14 A~ustos 1920* ; ro) Bat~~Cephesi
Birinci Gezgin Kuvvetler Komutan~~Çerkez Ethem ve Karde~~Tez~f~k'in Hareketleri Hakk~nda. 8 Ocak 1921* ; Ir) Askeri Hareketler Hakk~nda. ~ o Ocak
1921 ; 12) Birinci Inönü Muharebesi Hakk~ nda. 13 Ocak 1921 ; 13) Anayasa
Kanunu Münasebetiyle. 20 Ocak 1921* ; 14) Londra'da Toplanacak Olan
Konferansa Gidecek Murahhaslar Için Tevfik Pa~a ile Cereyan Eden Muhabereler Hakk~nda. 31 Ocak 1921 4 ; 15) Mersin Milletvekili Saldhattin
Hafiye Meselelerinin Halliyle Söz Serbestli~inin Temini Hakk~ndaki Takriri
Münasebetiyle. 31 Ocak 1921 ; 16) Vaziyet-i Umumb,e.
; 17)
Londra Konferans~'nda Sözün Tevfik Pa~a Taraf~ndan Ankara Murahhaslar~na B~rak~lm~~~Oldu~una Dair Gelen Telgraf Üzerine. 26 ~ubat 1921 ;
18) ~kinci Toplanma Y~l~n~~Açarken. ~~Mart 1921* ; 19) Mustafa Kemal
Pa~a'ya Ba~kumandanl~ k Verilmesine Dair Kanun Münasebetiyle. 5 A~ustos
1921 ; 20) Sakarya Meydan Muharebesi Hakk~nda. 19 Eylül 1921* ; 21 )
Azerbaycan Elçisi Abilof'un Söylevine Cevap. 18. X.1921; 22) Bakanlar
Kurulunun Görev ve Yetkisini Belirten Kanun Teklifi Münasebetiyle. 1 Aral~k
1921* ; 23) Ukrayna Büyük Elçisi General Frunse5e. 20. XII .1921 ; 24)
Ukrayna Büyük Elçisi General Frunse Için. 30.XII.1921 ; 25) General
Frun.se'nin Ziyafetinde. 3.1.1922 ; 26) Üçüncü Toplanma Y~l~n~~Açarken.
r Mart 1922* ; 27) Ordu Hakk~nda. 18 Nisan 1922* ; 28) Iran Ekisinin
Ankara'ya Geli~i Dolay~siyle. 7
; 29) Büyük Zafer Hakk~nda.
4 Ekim 1922* ; 30) Seçim Kanununun De~i~tirilmesi Hakk~ndaki TeklY.
Münasebetiyle. 2 Aral~k, 1922* ; 31) Izmir'de Kar~~yaka'da Annesinin
Mezar~~Ba~~ nda. 27 .1.1923 ; 32) Izmir'de Halk ile Konu~ma. 31 .1.1923* ;
33) Izmir Iktisat Kongresini Aç~~~ Söylevi.
.11.1923* ; 34) Dördüncü
Toplanma Y~l~n~~Açarken. 1 Mart 1923* ; 35) Adana Çiff ~leriyle Konu~ma.
16.111.1923 ; 36) ~kinci Dönemi Açarken. 13 A~ustos 1923* ; 37) Izmir'de
Gazetecilerle Konu~ma. 511..1924; 38) Ikinci Dönem Birinci Toplanma
Y~l~n~~Açarken. 1 Mart 1924; 39) ~kinci Dönem Ikinci Toplanma Y~l~n~~
Açarken. I Kas~m 1924* ; 40) Ikinci Dönem Üçüncü Toplanma Y~l~n~~Açarken. I Kas~ m 1925* ; 41) Ankara Hukuk Fakültesinin Aç~l~~~ nda. 5.XI.1925* ;
Ikinci Dönem Dördüncü Toplanma Y~l~n~~Açarken. I Kas~m 1926* ;
C. H. P. Büyük Kongresini Açarken. 15 Ekim 1927* ; 44) Türk Yaz~~
* K~smen çevrilmi~tir.
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inkildb~~Hakk~nda Konu~ma. 8 . VIII . 1928 ; 45) Üçüncü Dönem ikinci Toplanma Y~l~n~~Açarken. ~~Kas~ m 1928* ; 46) Üçüncü Dönem Üçüncü Toplanma
Y~l~n~~Açarken. ~~Kas~m 1929* ; 47) Üçüncü Dönem Dördüncü Toplanma
Y~l~n~~Açarken. ~~Kas~ m 1930* ; 48) Balkan Konferans~~Üyeleriyle Konu~ma.
25. X .1931; 49) Dördüncü Dönem Birinci Toplanma Y~l~n~~Açarken.
Kas~ m 1931 ; 50) Dördüncü Dönem Ikinci Toplanma Y~l~n~~Açarken.
Kas~ m 1932 ; ) Dördüncü Dönem Üçüncü Toplanma Y~l~n~~Açarken.
Kas~ m 1933* ; 52) Dördüncü Dönem Dördüncü Toplanma Y~l~n~~Açarken.
~~Kas~ m 1934 ; 53) Havac~l~k Hakk~nda Konu~ma. 3.V .1935 ; 54) C. H. P.
Dördüncü Kurultay~n~~Açarken. 9 Mart 1935 ; 55) Yeni Vaziyet. 21 . VI .
1935* ; 56) Be~inci Dönem Birinci Toplanma Y~l~n~~ Açarken. ~~Kas~m
1935* ; 57) Romanya D~~i~leri Bakan~~Antonescu ile Konu~ma. 17 .111.
1937* ; 58) Be~inci Dönem Üçüncü Toplanma Y~l~n~~Açarken. ~~Kas~m ~937*.
A. N. Heyfets, bu kitapla ilgili olarak yazd~~~~tan~ tma yaz~s~nda 10,
Türkiye'nin üstün devlet adam~~ ve büyük asker K. Atatürk'ün Seçme
Söylev ve Demeçleri'ni övgüyle kar~~lam~~t~ r. Bu kitab~ n, Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu'nun görü~lerinin, Sovyetler Birli~i'nde anla~~lmas~na
yard~mc~~olacak birçok yeni dü~ünceler getirdi~ini kaydetmektedir.
K. Atatürk'ün Seçme Söylev ve Demeçleri'nin Rusça bas~l~~~~dolay~siyle ç~kan ba~ ka bir yaz~da n, bu kitab~ n, Sovyetler Birli~i'nde,
Atatürk'ün görü~ leriyle birlikte, genel olarak Kemalizm ideolojisini
daha iyi anlamaya olanak sa~lad~~~~belirtilmektedir. Hasanova,
"Kemalizm" teriminin Sovyet literatüründe do~ru olarak tan~m~n~n
bugüne dek yap~lmad~~~n~~vurg-ulamaktad~ r. Kemalizm'in do~rudan
öncülü olan Genç Türk Devrimi döneminde, Türk ulusculu~'unun
geli~ mesinin birinci evresinde ortaya ç~ kan Türkçülüktü. Türkçülü~ün,
tek anlaml~~bir kavram olmad~~~~ve en ba~lang~ çtan beri iki yönlü
anlam içerdi~i belirtilmektedir. Birincisi, Türkiye'nin ulusculuk e~itimini tan~ml~yordu, ikincisi ise, d~~~Türkler dünyas~yla ili~kiliydi.
Ço~u zaman Türkçülü~ü, Pan - Türkizm ile özde~lemeye rastlanmaktad~ r. Bunun nedeni, Genç Türkler'in, Birinci Dünya sava~~~arifesinde izledikleri politikada Türkçülü~ün yerini Pan - Türkizm'in
K~ smen çevrilmi~tir.
Bkz. Narod~~ Azii i Afriki, 1967, No: 5, ss. 192-195.
Bkz. E. Y. Hasanova, "Ob ideologiçeskih osnovah Kemalizma i ili sovremennom tolkovanii v Turtsii" (Kemalizm'in Ideolojik Esaslar~~ve bu Esaslar~n
Türkiye'de Bugünkü Yoru~nlarnas~~Üzerine). Narod~~ Azii i Afriki, 1968, No: 3,
83. 25-3 5.
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alm~~~olmas~d~ r. Türkçülük ideolojisinde, ku~ kusuz olarak, halkç~l~k,
bilim, irfan, Türk ulusunun ba~~ms~zl~~~n~~koruma iste~i gibi ilerici
özellikler de vard~ r. 1917'de Ziya Gökalp'in öne sürdü~ü, devletin, ekonomik ya~ama kar~~masm~ n gerekli oldu~u dü~üncesi, sonradan, Türkçülü~ün Esaslar~~ (1923) kitab~nda geli~tirilmi~~ve Kemalistler taraf~ ndan devletçili~in (etatizmin) esas~~olarak benimsenmi~tir.
Ancak Kemalistler Gökalp'in Türkçülü~ü ile yetinmediler. Gökalp
Türkçülü~ünün yerini, Mustafa Kemal'in "ulusal egemenlik" olarak
önerdi~i, ulusculu~un yeni yorumu ve Türkiye ulusculu~u (milliyetçili~i) ald~ . Mustafa Kemal, ilk i~~olarak, Gökalp Türkçülü~ünden
pozitiv ulusculu~un baz~~unsurlar~n~~(halkç~l~ k, etatizm) alarak ve
bu ulusculu~u geli~tirerek, Türkçülü~ü Pan - Türkizm'den ay~rd~.
Böylece, Kemalizm'in dört "temelden" ve "alt~~ilkeden" olu~an ideolojik sistemi ortaya ç~ kt~ . Bu sisteme göre, Türkiye Cumhuriyeti
dört "temele" dayanmaktad~r: ~ ) Vatan; 2) Ulus; 3) Cumhuriyet;
4) Sosyal haklar. Kemalizm'in alt~~ ilkesi olan Cumhuriyetçilik, Ulusculuk (Milliyetçilik), Halkç~ l~ k, Devletçilik, Lâiklik, Devrimcilik
(Inkilâpç~l~k) ve ayr~ca günümüzdeki Atatürkçülük kavram~, Hasanova'n~n kendi görü~~aç~s~ndan ve anlay~~~tarz~na göre yorumlanmaktad~r.
Ayn~~konuyu inceleyen D. E. Eremeev, "Kemalizm ve PanTürkizm" ba~l~kl~~yaz~s~ nda 12 , son y~llarda Bat~da ve Türkiye'de,
Kemalizm ile Pan - Türkizm ve aralar~ndaki ili~ kiyi ele alan çok
say~da kitap yay~mland~~~ n~~bildirmektedir. Bu kitaplar~n baz~lar~na
de~inerek, Kemalizm ile Pan - Türkizm aras~ndaki gerçek anlamda
aylur~l~~~~göstermek için her iki ideolojik kavram~n tarihini incelemeyi gerekli saymaktad~ r. Osmanl~~Imparatorlu~u'nda XX. yüzy~l
ba~~ na dek egemen olan ideoloji, "Müslümanlar~n birlik ve karde~li~ini" öngören Pan - Islâmizm'di. Pan - Islâmizm'in, Imparatorlu~un birli~ini korumaya yönelik bir devlet ideolojisi olarak ortaya
ç~ kmakla birlikte, tüm Müslümanlar~~padi~ah yönetimi alt~nda birle~tirmek gibi d~~~siyasal amaca da hizmet etmesi gerekiyordu. Türk
ulusculu~unun ilk belirtileri XIX. yüzy~l~ n 6o. y~llar~ nda, reformlar
sayesinde Imparatorlu~un parçalanmas~n~~önlemeye çal~~an "Yeni
Osmanl~lar' ~n - "Genç Osmanl~lar' ~n hareketinde ortaya ç~km~~ t~r.
"Yeni Osmanl~ lar", Osmanl~~ Imparatorlu~u'nun bütünlü~ünü ko" Bkz. Narod~~Azii i Afriki, I 9-3, —o:
1‘
1.
3, ss. 58-70.
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rumak için Pan - Islâmizm'den yararlanmak istiyorlard~. Pan - ~slâmizm'i, henüz belirlenmemi~~olan ulusculuk dü~ünceleriyle birle~tirmeye çal~~an "Yeni Osmanl~lar", "Osmanl~~vatan~na" kar~~~sevgi
propagandas~~ yapm~~lar, Müslümanlar'la birlikte H~ristiyanlar~~bünyesinde toplamas~~gereken "Osmanl~~milleti" kurma parolas~n~~ortaya atm~~lard~r. XIX. yüzy~l~n sonunda, Osmanl~l~k, "Ittihat ve
Terakki" ad~~verilen gizli siyasal örgütün üyeleri olan Genç Türkler'in ideolojisi durumuna geldi. Iktidara gelmeden önce Genç Türkler,
az~nl~klara, imparatorluk içinde ba~~ms~zl~k verilece~ini sözlü olarak
ifade etmi~ti. Ancak tüm bu az~nl~klar~n, Ittihatç~lara göre, Türkler'in koruyuculu~u alt~nda kalmalar~, "Osmanl~~milleti" içine girmeleri, "Osmanl~" olmalar~~ gerekiyordu. Genç Türkler'in iktidara
geli~inden sonra, Osmanl~l~~~n, gerçekte, Türk ulusal ~övenizmi
durumuna süratle dönü~tü~ü belirtilmektedir. 191 ~ 'de Ittihaç~lar,
Imparatorlu~un tüm uyruklar~n~~ "Osmanl~la~t~rma", yani Müs1ümanla~t~rma ve Türkle~tirme karar~~ald~lar. Osmanl~~Imparatorlu~u'nun Kayser Almanyas~~ile yak~nla~mas~yla ili~kili olarak, Genç Türkler'in giderek daha çok Rus aleyhi bir d~~~politika izledikleri, Rusya
Türk halklar~na (Yazar, Türk dilleri konu~an halklar demektedir)
kar~~~yönetilmi~~yeni bir dü~ünce olan Pan - Türkizm'e sar~ld~klar~~
kaydedilmektedir. Pan - Türkizm "kuram~n~ n", önceleri, "Türkçülük" ya da "Türkizm" ad~n~~alan ve iki ayr~~ anlam ta~~yan Genç
Türk ulusculu~u esas~nda geli~ti~i belirtilmektedir. Gerçekte, bu
kuram, birbirinden tamamiyle ayr~~iki anlam~~içermektedir: Türkizm
(Türkiye ulusculu~u) ve Türkizm (Pan - Türkizm), çünkü "Türk"
sözcü~ü, Türkçe'de hem Türkiye ulusunun ve hem de tüm Türk
halklar~n~n temsilcisi anlam~ na gelmektedir (Rusça'da ise, iki ayr~~
sözcük kullan~lmaktad~r: "Turok", Türkiye ulusu temsilcisi, "Türk"
ise, tüm Türk halklar~n~ n temsilcisi anlam~na gelmektedir.) Yazar,
Kemalistler'in, Pan - Türkizm'in e~anlam~~olarak s~kça kullan~lan
"Türkçülük" terimini att~klar~n~~ve bunun yerine "milliyetçilik",
"ulusçuluk" terimlerini getirdiklerini belirtmektedir. Osmanl~~Imparatorlu~u'nun payla~~lmas~ ndan sonra, Ingiltere, Fransa ve Italya'ya
kar~~~ulusal ba~~ms~zl~k mücadelesi veren Türkiye'de, yeni bir ak~mKemalizm do~du. Ba~ta K. Atatürk olmak üzere bu hareketin önderleri Pan - Islâmizm ve Pan - Türkizm ile mücadele etti. Birçok Genç
Türk - Pan - Türkçü, Kemalizm'e ba~l~l~klar~n~~belirtmelerine kar~~n, Pan - Türkizm propagandas~~yapmay~~sürdürdüler. Bu nedenle
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Kemalist devrimden sonra da, Pan - Türkizm ideolojisinin etkisi,
Türkiye'nin sosyal - siyasal ya~am~nda, özellikle Türk tarih biliminde
ve çe~itli sosyal örgütlerin faaliyetlerinde kendisini göstermi~tir. öyle
ki, Kemalist devrimden sonra "Türk Ocaklar~" faaliyetleri s~ras~nda,
bazen Pan - Türkizm propagandas~~yapm~~t~r. Bununla beraber günün siyasal ko~ullar~nda Pan - Türkizm, Türkiye'nin ya~am~nda
önemli bir rol oynamad~. "Türk Ocaklar~" ~ 927'deki kurultay~nda,
Türk ulusunun bir örgütü olarak, Pan - Türkizm'le ili~kisini kesti~ine ili~kin bir tüzük maddesi benimsedi. Yazar, bunda, ku~kusuz
olarak, Atatürk'ün etkisi bulundu~unu belirtmektedir. Atatürk'ün
Pan - Türkçü dü~üncelere kar~~~olumsuz davran~~~n~n nedeni, Kemalist ideolojinin Pan - Türkçüler'in a~~ r~~maksatlanyla ba~da~mazl~~~ndan do~maktad~r. Eremeev, Pan - Türkizm'in daima Pan - Islâmizm'le kar~~~p kayna~t~~~n~~belirtmektedir. Kemalizm ise, laiklik
ilkesini benimseyerek Pan - Islâmizm'e kar~~~ ç~km~~t~r. Ulus kavram~n~n Pan - Türkçüler ve Kemalistler'ce tan~mlamas~nda, dine kar~~~
de~i~ik tutumlar görülmektedir. Gökalp, Türkfülü~ün Esaslar~'nda
ulus kavram~n~~tan~ mlarken din ö'~'esine yer vermektedir. Kemalistler
ise, ulusu tan~mlarken din birli~i ö~esini ç~karm~~lard~r. Atatürk'ün,
Pan - Türkizm ve Pan - Islâmizm dü~üncelerini birçok kez k~nad~~~~
belirtilmektedir. Bu nedenle, Atatürk sa~ken, Pan - Türkizm ve
Pan - ~slâmizm Türkiye'de önemli bir rol oynamad~. Atatürk'ün
ölümünden sonra, özellikle ~kinci Dünya sava~~~ y~llar~nda, Almanya'n~n etkisiyle, Pan - Türkçüler'in Türkiye'de propaganda ba~latt~klar~~ kaydedilmektedir. Türkiye'nin Ikinci Cumhurba~kan~~Ismet
Inönü, Pan - Türkçü dü~ünceleri, Türk ç~karlar~na zarar veren dü~ünceler olarak aç~kça k~nad~. Pan - Türkçüler tutukland~~ve faaliyetleri durduruldu. ~~946'dan sonra, Pan - Türkizm'ir~, bu kez Amerika'n~n etkisiyle ba~kald~rd~~~, ~~950-196o y~llar~nda ise, Pan mizm'in canland~~~~belirtilmektedir. Eremeev, Türkiye'de Atatürk
ilkelerine ba~l~l~k gösterildi~i taktirde, Pan - Türkizm ve Pan - Islamizm'in yeniden geni~~ölçüde yay~lmayaca~~n~, çünkü bu ideolojilerin Atatürk'ün dü~üncelerine ayk~r~~oldu~unu ve Türkiye'nin ulusal ç~karlar~na zarar verdi~ini belirterek yaz~sma son vermektedir.
Atatürk'ün ölümünün 25. y~ldönümü münasebetiyle yazd~~~,
"Kemal Atatürk'ün Siyasal Görü~lerinin Olu~mas~" 13 ba~l~kl~~ yaz~13 Bkz. "Formirovanie politiçeskih vzglyadov Kemalya Atatürka". Narodt
Azii i Afriki, 1963, No: 5, ss. 65-85.

SOVYETLER BIRLI~I'NDE ATATÜRK

23!

s~ nda A. F. Miller, Atatürk'ün devrimlerini anlatarak, Bat~~Avrupal~~
ve Amerikal~~yazarlar~ n Atatürk'ün devrimlerini de~erlendirme biçimini ele~tirmektedir. An~lar ve Atatürk'ün söylevleri d~~~nda, Türkiye'de Atatürk'ün ya~am~~ve faaliyeti hakk~ nda yaz~ lm~~~yeterince
tarihsel kaynak bulunmad~~~n~~ belirterek, Türkiye'de Atatürk'le
ilgili ba~l~ca an~~ ve ara~t~ rmalara de~inmektedir. Atatürk'ün tam
bir biyografisini yazmak için büyük önem ta~~yan Türk devlet ar~ivlerinden yararlanma olana~~~bulunmad~~~n~~kaydeden yazar, elde
bulunan malzemeye dayal~~olarak Atatürk'ün yurtsever faaliyetini
yönlendiren temel kavramlar~n geli~ mesini genel çizgilerle anlatmaktad~ r. Mustafa Kemal, Selanik ve Manast~r'daki askeri okullarda
geçirdi~i y~ llarda, Makedonya'daki padi~ah yönetiminin kusurlar~na
tan~kl~ k eden olaylarla kar~~la~rru~t~r. 9o2'de girdi~i Harp Akademisi'nde, ilk kez siyasal dü~ üncelerle temasta bulundu ve küçük
bir gizli örgütün yöneticileri aras~na girdi. Yeralt~~ gazetesinde
birçok yaz~lar yazd~. Akademiyi bitirdi~inde, padi~ah jurnalcilerinin gözlerini üzerine çekmi~~oldu~undan, tutukland~~ve Suriye'ye
gönderildi. Suriye'de kal~~~~uzun sürmemekle birlikte, Mustafa Kemal'in siyasal bak~ mdan geli~ mesinde önemli bir a~amay~~olu~turmu~tur. Burada padi~ah yönetiminin birçok kusurlar~m, orduda ve
sivil yönetimde düzensizlikler gördü. Atatürk'ün, Osmanl~l~~~~kesinlikle reddetmesinin, daha sonraki y~ llarda - Trablus ve Balkan sava ~lar~~ s~ras~ nda görüldü~ü belirtilmektedir. ~~906'da Mustafa Kemal,
~am'da "Vatan ve Hürriyet" ad~ nda gizli bir devrim toplulu~u kurdu.
Ayn~~y~l yar~~yasal olarak Selanik'e geldi ve Talât'~n kurdu~u örgütle
ili~ki kurdu. ~~gorde Suriye'den ayr~ld~~ve kola~as~~rütbesiyle Selinik'teki Üçüncü Piyade Kolordusu karargah~na atand~ . Mustafa
Kemal ~~9o8'de Genç Türk Devrimi'ne kat~ld~ , ancak az sonra siyasal
ya~amdan uzakla~t~. Bunun nedeni tarih literatüründe tam olarak
aç~klanmam~~t~ r. Genel olarak, Mustafa Kemal'in, ordunun politikaya
kar~~mamas~~iste~inin, Genç Türk yöneticileri ve daha sonra "Ittihat
ve Terakki" Partisince reddedilmesi neden olarak gösterilmi~tir. Ancak, Mustafa Kemal'in niçin böyle bir istek öne sürdü~ü karanl~k
kalmaktad~r. Çünkü bundan az önce, Devrime kar~~~ayaklanmay~~
(3 ~~Mart olay~) bast~ rmak üzere Makedonya'dan Istanbul'a gönderilen "Hareket Ordusu" seferinin haz~ rlanmas~ na aktif olarak katilm~~t~ r. Mustafa Kemal ile "Hareket Ordusu" komutan~~Mahmut
~evket Pa~a aras~ nda aniden bir anla~mazl~k ç~kt~~~~ve Mustafa
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Kemal'in Selanik'e dönmek zorunda kald~~~na ili~kin tahminler
yürütülmektedir. Bu anla~ mazl~ k, Mustafa Kemal ile Mahmud
~evket Pa~a'n~ n birlikte Arnavutluk'ta bulundu~u ~~9 o'da ~iddetlenmi~tir. Bilindi~i gibi, Mustafa Kemal'in Enver Bey'le aras~~daima
aç~kt~~ve askeri i~lerde oldu~u gibi, siyasette de onu serüvenci olarak
adland~rarak s~k s~k kmam~~t~ r. Genel olarak, Mustafa Kemal ile
Genç Türk yöneticileri aras~ ndaki ayr~l~~a yaln~zca, ordunun siyasete kar~~mas~~sorununun yol açt~~~ na inanmak güçtür. Gerçekte,
bu, Osmanhl~~a dayal~~Genç Türk ideolojisi ile, henüz somut program~~
olmamakla birlikte, Genç Türkler'ce seçilen yolu reddeden Türk
ulusculu~u aras~ndaki ayr~l~~~n ba~lang~clyd~. Mustafa Kemal, Genç
Türk yönetimi boyunca siyasete kar~~maktan kaçmm~~~ve yaln~z askerlikle u~ra~m~~ t~ r. Bu dönemde, askeri konular üzerine birkaç
bro~ür yay~mlad~ , Arnavutluk ayaklanmas~n~ n bast~r~lmas~~ için
gönderilen askeri sefere kat~ld~, Frans~z ordularm~ n manevras~n~~
izlemek üzere Picardie'ye gitti, 191 ~~9~~2'de Trablus'ta ve ~~9 ~~2~~9 ~~3'de Balkanlar'da sava~t~. 191 ~~'de binba~~h~a, 9 ~~4'de yarbayl~~a
yükseltildi. Birinci Dünya sava~~~patlak verdi~inde, Mustafa Kemal
Sofya'da ate~ emiliter olarak bulunuyordu. Genç Türk yöneticilerini,
Türkiye'yi sava~a sokma niyetinden cayd~ rmaya u~ra~t~~ ama ba~ar~l~~
olamad~. 1915 y~l~ ndan itibaren Mustafa Kemal sava~~cephelerinde
faaliyet göstermektedir. Çanakkale cephesinde albayl~~a yükseltildi.
1916-1917 y~llar~ nda general rütbesiyle ve Pa~a ünvarnyla 16. Kolordu Kumandan~, Kafkas cephesinde 2. Ordu Kumandan~, daha
sonra Filistin'de 7. Ordu Kumandan~~görevlerinde bulundu. 19171918 y~llar~ nda veliaht Vahdettin'le birlikte Almanya'ya gitmeye
memur edildi. 1918 a~ustosunda Filistin cephesinin Ingilizler taraf~ndan yar~lmas~~arifesinde, Mustafa Kemal'i yeniden 7. Ordu Kumandanl~~~~görevine getirdiler. Bu orduyla birlikte Suriye üzerinden
geri çekilerek, Halep'in kuzeyinde sava~~~sona erdirmi~tir. 13 Kas~m,
1918'de Mustafa Kemal Istanbul'a döndü. Kent, Itilaf donanmasuun
limana geli~ iyle fiilen Itilaf devletlerinin denetimine geçmi~ti. Ülke,
dü~mana kar~~~koyacak güçte de~ildi, halk peri~an ve yorg-undu.
Genç Türk önderleri partilerini da~~tarak yurt d~~~ na kaçnu~lard~.
Padi~ah Vahdettin Itil'af devletlerinin elinde kukla durumuna gelmi~ ti. Yazar, Mustafa Kemal'in Mondros ate~kesinden sonra, tüm
ülkeye yay~lan geni~~ulusal kurtulu~~hareketinin etkisi alt~ nda siyasal faaliyete geçti~ini belirtmektedir. Mustafa Kemal'in Çanakkale
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cephesinde Liman von Sanders ve Filistin'de Falkenhayn'la birçok
anla~mazl~~~, askeri yan~s~ra siyasal bak~mdan da önem ta~~maktad~r.
1914/1918 k~~~nda, Almanya'ya yap~ lan geziden sonra ve 1918 yaz
ay~ nda, Mustafa Kemal, Türkiye'yi Alman etkisinden kurtarmay~,
Enver Beyi uzakla~t~~rmay~, Ba~komutanl~~~~eline almay~, kendisini
ise, Ba~komutan Vekilli~ine getirmesini Vahdettin'e ~srarla önerdi.
Hatta Ekim 1918'de, ate~ kesden hemen önce Vahdettin'e gizli bir
yaz~~göndererek, yeni bir kabine kurmas~n~~ve bu kabinede Harbiye
Naz~ n olarak kendisine yer verilmesini bildirdi. Yazar, Mustafa
Kemal'in siyasal faaliyetinin dünya sava~~~ y~llar~nda de~il, fakat
ondan sonra ba~lad~~~~dü~üncesini benimsemektedir. 1918 Ekim sonunda, 7. Ordunun, Halep'in kuzeyindeki sava~lar~n~n, Osmanl~lar'la Ingilizler aras~nda son çarp~~ma ve ba~~ms~zl~k sava~~n~n ilk
çarp~~mas~~olarak say~labilece~ini ve Mustafa Kemal'in ulusal kurtulu~~sava~~~hakk~ndaki dü~üncelerinin, O'nun henüz burada bulundu~u s~rada kesinlikle belirlendi~ini öne süren Türk tarihçileriyle
ayn~~dü~ünceyi payla~mamaktad~r. Ulusal kurtulu~~sava~~n~, Dünya
sava~~n~n devam~~olarak resmetme çabalar~n~n yeni olmad~~~~- önceleri, Kemalistleri Genç Türkler'le özde~lemeye çal~~an Ingiltere ve
padi~ah hükümeti ajanlar~, daha sonra Mustafa Kemal'e kar~~~olmakla
beraber, ulusal harekete kat~lanlar taraf~ndan, daha Atatürk sa~ken,
bu do~rultuda büyük çaba gösterildi~i belirtilmektedir. Bu kimselerin amac~, Türkiye'yi Birinci Dünya sava~~ na sokma rollerini
hakl~~göstermek ve Almanya'n~n yenik ç~kt~~~~ve yaln~z Türkiye'nin
kazand~~~~bu sava~ta, kendilerini muzaffer ki~iler olarak göstermektir.
Yazar, ulusal kurtulu~~sava~~n~~dünya sava~~yla özde~lemeyi, ilke
bak~m~ndan reddetmekte ve bu dü~üncenin Atatürk taraf~ndan da
reddedildi~ini vurgulamaktad~r. Mustafa Kemal ulusal hareketin
en ba~~ndan itibaren, kurtulu~~maksatlar~n~~ aç~khkla belirleyerek,
"Ittihat ve Terakki" Cemiyeti'nden ve Genç Türkler'in tüm eski
politikas~ndan kesinlikle ayr~lm~~t~r. Yazar, Mustafa Kemal'in ulusal
kurtulu~a ili~kin dü~ üncelerinin daha Suriye cephesinde bulundu~u
s~rada olu~tu~unu öne süren Türk tarihçileriyle ayn~~görü~ü payla~mamaktad~r. Miller'e göre, Atatürk'ün ulusal kurtulu~la ilgili .dü~ünceleri yava~~yava~~olu~mu~tur; ancak O'nun Istanbul'a dönü~ünden
önce sistem olarak olu~amazd~, ayr~ca, hemen de~il, ancak ülkede
yay~lan toplumsal hareketi gördükten ve padi~ah hükümetinin ve
Mebuslar Meclisi'nin yurtseverli~ine güvenilemiyece~ine inand~ktan
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sonra olu~mu~tur. Bu yüzden Istanbul'u terkederek ulusal hareketi
düzenlemek için uygun askeri — stratejik ve siyasal ko~ullara sahip
olan Anadolu'ya gitmeye karar verdi. Anadolu'ya 9. (daha sonra 3.)
Ordu Müfetti~i olarak giden Mustafa Kemal, halk~n önünde ilk büyük
konu~mas~n~, Do~u Anadolu "Müdafaai Hukuk Cemiyeti"nin Erzurum Kongresi'nin aç~l~~~nda (23 Temmuz, 1919) yapt~. Eylül,
1919'da Müdafaai Hukuk Cemiyetleri'nin Sivas Kongresi yap~ld~.
Bu dönemde Mustafa Kemal'in d~~~politikayla ilgili görü~lerinin tipik
özelli~i; Amerikan güdümünden yana olanlarla yapt~~~~tart~~malard~r.
Aral~k, ~ 9~ 9'da Mustafa Kemal Temsil Heyeti'ni Sivas'tan Ankara'ya
nakletti. Böylece, ulusal sava~~giderek Do~u vilayetleri s~n~rlar~~ d~~~na ç~k~yor ve genel Türk karakteri elde ediyordu. Art~k, Anadolu'nun
ayr~~bölgeleri için yap~lan sava~tan de~il, fakat ülkenin tümünün
ba~~ms~zl~k sava~~ndan söz ediliyordu. 1920 ilkbahar~nda, Ingiltere
ba~ta olmak üzere istilâc~~devletler Kemalistler'e kar~~~sald~r~ya geçtiler. 16 Mart, 192o'de Istanbul'u i~gal etmeleri ve Mebuslar Meclisi'ni da~~tmalar~, gerçekte, Anadolu'ya sava~~ilân~yd~. Ulusal örgütler kar~~~koymaya karar verdi. 23 Nisan, 192o'de Büyük Millet
Meclisi Ankara'da aç~ld~~ve T. B. M. M.'nin üstünde hiçbir kuvvet
tan~nmayaca~~~ilan edildi. Meclis Ba~kanl~~~na Mustafa Kemal
seçildi. Bu dönemde Mustafa Kemal'in siyasal görü~lerinin olu~mas~~
art~k tamamlanm~~t~ . Siyasal faaliyetinin geli~mesinin ana yolu,
1920-1923 y~llar~nda belirlenmi~tir. Kurtulu~~sava~~~s~ralar~nda Atatürk'ün d~~~politika anlay~~~~da ortaya ç~km~~t~r. Bu politika, ulusal
egemenli~in savimulmas~~ilkesine dayan~yordu ve temelde, padi~ahGenç Türk d~~~politikas~ndan ayr~llyordu. Yazar, Türk - Sovyet
ili~kilerine de~inerek, Atatürk'ün biyografisinin, Lozan'dan sonra
ba~layan evresinin (1923), olaylarla dolu oldu~unu, ancak O'nun
siyasal görü~leri sistemine pekçok yeni ~eyler getirmedi~ini kaydederek yaz~s~na son vermektedir.
A. F. Miller, "Tarihsel Portreler. Kemal Atatürk. Ilk Y~llar"
ba~l~kl~~ ba~ka bir yaz~s~nda ", çe~itli Türk yazarlar~n~ n yap~tlanndan 15 yararlanarak Atatürk'ün ilk y~llar~n~~anlatmaktad~r.
14 Bicz. "~storiçeskie portret~.
Kemal Atatürk. Rann~e god~". Narod~~ Azii i
Afriki, ~ 970, No: 6, ss. 68-83.
15 "Büyük Gazinin Hat~ralar~ndan Sahifeler". Hakimiyet-i Milliye, 19.11112.1V.1926 (Mahmud ve Falih R~fk~~ Atay'~n notlar~); U. ~~demir, Atatürk'ün
Biyografisi. Ankara 1939; ~. Sungu, "Atatürk'ün Babas~~Ali Efendi". Belleten, 1939,
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A. F. Miller, Cumhuriyetin ellinci y~ldönümü münasebetiyle
yazd~~~~"Türkiye Cumhuriyeti'nin Do~u~u" ba~l~kl~~ yaz~s~na le, K.
Atatürk'ün, Cumhuriyetin ilan~yla ilgili olarak Izmir'de yapt~~~~
konu~madan (5 ~ubat, 1924) al~nan ~u sözleri epigraf olarak koymu~ tur: "Büyük, mühim bir inkilâp oldu ( ...) Türkiye'nin yeni
idaresi eraliyle, muvaffakiyatiyle mahiyetini tan~~tt~ktan sonra cihance
mahlm ve maruf unvaniyle mevcudiyetini tasrih ve teyit etti. Baz~lar~n~ n telâkki ve tefsir etmek istedikleri gibi, geri dahi gitmesi muhtemel bir intizar, bir tereddüt vaziyetinde bulunmad~~~n~~isbat etti"17 . Bu sözlerin, yönetim biçiminde yap~lan de~i~iklik ile ulusal
ba~~ms~zl~ k u~runa yap~ lan devrimin geli~imi aras~nda, kar~~l~kl~~
s~k~~ ba~~ml~l~~~~gösteren, derin bir anlam içerdi~i belirtilmektedir.
Atatürk yeni devletin kurulu~unu, büyük bir tarihsel olay - Anadolu
yurtsever hareketinin ilk ad~ mlar~ndan kaynaklanm~~~ve Cumhuriyetin resmen ilan edili~ ine dek, birçok önemli a~amalardan geçmi~~ve gerçekte, ilân~ ndan sonra da devam eden bir devrim süreci
olarak görmü~tür. I~ te bu nedenle, Türkiye Cumhuriyeti'ne en sonunda ad~ n~~ veren 29 Ekim, 1923 tarihli karara, büyük ve hatta ciddi
bir önem vererek, gerçekte Türkiye'de Cumhuriyet yönetiminin daha
önceden kurulmu~~oldu~unu ve ba~ar~l~~ faaliyette bulundu~unu
an~msatmay~~yine de gerekli saym~~t~ r. Sözlerinde, gelecekte yap~lacak
yeni reformlar~n ba~ar~l~~ olaca~~na ili~kin güven aç~kl~kla duyulmaktad~r. Konu~mas~n~~yapt~~~~5 ~ubat, 1924 tarihini izleyen bir
aydan daha k~sa bir sürede gerçekle~ tirilen, halifeli~in kald~r~lmas~~
olay~n~~gözününde tutarsak, "intizar ve tereddüt"lerin Cumhuriyete
yabanc~~olduklar~~sözleriyle özellikle neyi kan~ tlamak niyetinde oldu~unu anlamak güç olmayacakt~r. Atatürk'ün anlay~~~ nda, Cumhuriyet, ulusal devrim zaferinin hem ürünü ve hem de garantisi,
O'nun temel siyasal devlet kavram~~olan "kay~ts~z ~arts~z halk egeNo: to, ss. 289-348; E. B. ~apolyo, Kemal Atatürk ve Millf Mücadele Tarihi. Istanbul
1959; ~. Aydemir, Tek Adam. Mustafa Kemal. C. ~~(1881-1919). Istanbul 1963;
F. R. Unat, "Atatürk'ün Ö~renim Hayat~~ve Yeti~ti~i Devrin Milli E~itim Sistemi".
Belleten, 1963, No: 108, ss. 601-624; "Atatürk" Maddesi. Isldm Ansiklopedisi, C. X.
1949.
le "Stanovlenie Turetskoy respubliki". Nam& Azii i Afriki, 1973, No: 6, ss.
46-54.

il Atatürk'ün Sdylev ve Dernefleri. II. Cilt. 1952 Türk InkilAp Enstitüsü Yay.,
s. 166.
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menli~inin" e~anlam~yd~ . Cumhuriyetçilik ilkesi, yeni Türk devletinin kald~r~lamaz ve de~i~ tirilemez bir yönetim biçimi olarak
Anayasa'ya konmu~tur. Yeni devlet yap~s~~ve laiklik, reformlar~n
yap~lmas~ n~~sa~lam~~t~ r. Bu reformlar olmadan ülkenin ba~~ms~ zl~~~~
sa~lanamazd~ . Büyük Söylev'de Atatürk'ün, bu reformlar~~do~rudan
Cumhuriyet rejimine ba~lad~~~~belirtilmektedir. "Türkiye Cumhuriyeti" ile "Ulusal ba~~ms~zl~ k" kavramlar~n~n kar~~l~kl~~ ili~kisine
ya da hatta özde~li~ine ili~kin ayn~~dü~ünce, Söylev'in sonundaki
Gençli'~e hitabede özel bir güçle vurgulanmaktad~ r. Gerçekte, Cumhuriyet yönetim biçimi, Türk halk~n~ n ve ulusal bilincinin geli~mesi
sonucu, ba~ka seçene~i bulunmayan Türkiye için do~ald~, üstelik
kaç~n~lmazd~. Ancak yazar~n belirtti~i gibi, Türkiye'nin kendi yönetim
biçimini seçmesi sorununu k~ yas yoluyla incelemeye olanak yoktur.
Türkiye'nin Cumhuriyet rejimine geçti~i somut tarihsel durum
tamamiyle ola~anüstü özgünlü~e sahiptir. Ulusal kurtulu~~sava~~n~n
görevleri, yaln~zca d~~~tehlikeleri püskürmekle sona ermiyordu; ülke
içinde ulusal geli~meye engel olan her ~eyi ortadan kald~rmak gerekiyordu. Bu tür engeller aras~ nda saltanat ve hilafet önemli rol oynuyordu. Yazar, Türkiye'nin, monar~i rejimini koruyarak, Osmanl~~
hanedan~~yerine yeni bir hanedan getirme olana~~m niçin reddetti~ini
aç~klamaktad~ r. Türk toplum ideolojisinde oldu~u gibi, devlet
yap~s~n~ n biçim olarak belirlenmesinde de, Osmanl~l~ktan kopma
birden ve hemen olmam~~t~ r. Istilâc~~devletlere kar~~~yap~lan sava~~n
sonuna dek, özgün bir saltanat - hilafet yap~ nt~s~~korunmu~tur.
T. B. M. M. kendisini biricik yüksek yasal makam olarak ilan ederek,
Istanbul hükümetine boyun e~meyi, ~eyhülislâm "fetvalar~na" uymay~~ve padi~ah~ n emirlerini dinlemeyi reddetti. Neden olarak,
Istanbul'un yabanc~~ i~gal alt~nda bulunmas~~ve padi~ah~n yabanc~lar~n elinde tutsak olmas~~ve böylece "kendinin olmayan" emirlerinin yasal olmad~~~~belirtiliyordu. T. B. M. M.'nin yasama i~lerinde ve Ankara hükümetinin kararlar~nda, padi~ah~n ayr~cal~~~~
tan~ nmamakla birlikte, ret de edilmedi. Yeni rejim güç kazand~kça,
padi~ah~n ad~~ devlet i~lerinde büsbütün an~lmaz oldu. Türkiye, ne
Cumhuriyet ve ne de monar~i olarak de~il, fakat yaln~zca T. B. M. M.
Türkiye'si olarak an~l~ yordu. Ancak yine de, bu belirsiz formülün
her yorumlamas~nda, Osmanl~ n~n "yasal haklar~ ndan" söz edililiyordu. Türkiye'de ba~ka bir hanedan~ n saltanat sürebilece~i kimsenin akl~ na gelmiyordu. Böylece yap~nt~l~~olarak, ~imdilik Osmanl~~
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saltanat~~vard~. Padi~ah~n, "Halife Ordusu"nu göndererek, Anadolu'ya
ilk kez kar~~~ ç~k~~~ndan sonra, halk monar~iden kendili~inden yüz
çevirdi. 'ülkede, monar~iye kar~~~sayg~yla birlikte her türlü ilgi yitirildi.
Atatürk, Anadolu destan~mn daha ba~lang~c~nda, Türkiye'nin
Cumhuriyet düzenine geçmesinin kaç~n~lmaz oldu~unu önceden
görmü~tü. Yeni devlet yap~s~n~n ilk belirtilerini düzenlemede, enyak~ n çal~~ma arkada~lar~ndan biri olan Mazhar Müfid Kansu,
daha "Müdafaai Hukuk Cemiyeti"nin Erzurum Kongresi'nin aç~l~~~ndan önce, Atatürk'ün hükümet biçiminin uygun bir zamanda
Cumhuriyet olaca~~n~~söyledi~ini bildirmektedir. Bu konuda Atatürk
yaln~z de~ildi. Aç~kça söylenmemekle birlikte, Cumhuriyet ruhu,
ayd~n çevrelerde e~emendi ve hatta Bekta~i Dervi~~tarikatinin önde
gelenleri aras~nda yay~lm~~t~. Ancak Atatürk'ün uygun bir zamana dek
planlar~ n~~ciddi olarak gizli tutmas~~için yeterli nedenler vard~. Baz~~
eski devlet adamlar~n~n, generallerin, din adamlar~n~n önemli rol
oynad~~~, ba~~ms~zl~k sava~~~ulusal cephesinin vaktinden önce y~k~lmas~ndan kayg~~ duyuyordu. Ülkeyi yabanc~~ istilâdan ve toprak
kayb~~tehlikesinden kurtarmay~, Anadolu hareketinin biricik amac~~
olarak görüyordu. Güçsüz Istanbul hükümetinin bu amaca ula~amayaca~~~ve ula~mak istemedi~i ortadayd~. Istanbul'da padi~ah~n
nezdinde toplanan Osmanl~~Mebuslar Meclisi'nin de, ulusal harekete
bir yarar~~olmad~. Bundan dolay~, Anadolu'da, Istanbul'a ba~~ml~~
olmayan ve d~~~dü~mana ba~ar~yla kar~~~koyabilecek devlet egemenli~i kurma gereklili~i ortaya ç~kt~. Türkiye'nin devrim yoluyla, yeni
bir devlet rejimine geçi~i, ulusal kurtulu~~sava~~na kat~lan bu çok
etkili ki~ilerin hesaplar~nda yoktu. Cumhuriyet rejiminin getirilmesinin, Devrim hükümetinin askeri ve siyasal ba~ar~lar~yla orant~l~~
olarak gerçekle~tirilmesinin ba~l~ ca nedeni buydu. Bu konuda tedbirli taktik gerektiren öteki önemli konu ise, "Islam dünyas~"n~n ço~u
ülkelerinde, halifeye kar~~~beslenen sevgiydi. D~~~Müslümanlar'~n,
sava~an Türkiye'ye gösterdikleri siyasal, manevi ve maddi yard~mlar~n nedeni genel olarak buydu. Bununla birlikte "kay~ts~z ~arts~z
ulusal egemenlik" Anadolu'nun devlet ya~am~nda yava~~yava~~kök
sal~p yerle~ti. "Ilan edilmemi~~Cumhuriyetin" ilk belirtileri ~~ ~~g'da,
Bal~kesir, Erzurum ve Ala~ehir'de yap~lan bölgesel kongrelerde ortaya
ç~kt~. Türk halk~n~n ba~~ms~zl~k sava~~nda "ulusal güçlerin" egemen
etken olarak tan~nmas~~ve "ulusal iradenin egemen k~lmmas~n~n"
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sa~lanmas~~hakk~nda aç~kça dile getirilen istelder, Atatürk'ün ba~kanl~~~nda yap~lan Erzurum Kongresi'nin kararlar~~aras~nda ilk kez
olarak yer ald~. Kongre bildirisinde, padi~aha yönelik ~u tehdit aç~kça
duyuluyordu: E~er Osmanl~~hükümeti yabanc~~devletlerin emriyle
Do~u vilayetlerini terketmek zorunda kal~rsa, derhal geçici bir hükümet ilan edilecektir. 4-1 ~~Eylül, ~~g'da Sivasta yine Atatürk'ün
ba~kanl~~~nda, "Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti"nin
kongresi topland~. Bu kongre, Erzurum Kongresi'nin ald~~~~en önemli
kararlar~~özetledi ve tüm ülkeye yayd~; bu kararlara uygun olarak
yeni Temsil Heyeti'nin yetkisi geni~letildi. Bu, biçimsel bak~mdan
sosyal bir örgüt olmakla birlikte, fiili olarak, Devrim Türkiyesi'nin
ilk geçici hükümetiydi. Atatürk'ün Temsil Heyeti Ba~kan~~olarak
padi~aha hitab~~eskisi gibi sayg~llyd~, ancak özü bak~m~ndan daha
kesin ve ba~~ms~z olmaya ba~lam~~t~. 1919 y~l~~Aral~k ay~nda Temsil
Heyeti Sivas'tan Ankara'ya nakledildi. Bunun nedeni, Ankara'n~n
elveri~li co~rafi konumuydu. Bununla beraber ulusal ba~~ms~zl~k
sava~~~yönetim merkezinin yava~~yava~~do~udan bat~ya kaymas~run
siyasal anlam~~da vard~ : Do~u vilayetlerinin yöresel ç~karlar~~ikinci
plana itilmi~ti. Mücadele, ~imdi, yeni Türk devletinin ba~l~ca dü~manlar~na - istilâc~~devletlere ve Istanbul'da devrime kar~~~duranlarakar~~~yöneltilmi~ti. 16 Mart, ~~g2o'de Istanbul'un Itilâf devletlerince
i~galine ve Osmanl~~Mebuslar Meclisi'nin da~~t~lmas~na kar~~l~k olarak
Temsil Heyeti, bu andan itibaren "ülkenin kaderi ile ilgili tüm
sorumlulu~u yüklendi~ini" ve Ankara'da yeni bir parlamento, yani
T. B. M. M.'nin toplanaca~~n~~bildirdi. Temsil Heyeti'nin, hükümet
karakterini gizleyen maskesi böylece inmi~~bulunuyordu. T. B. M. M,
"vatan~n gerçek sahibi" ve "ulusal iradenin merkezi" oldu~unu
ve ülkede T. B. M. M.'den daha üstün bir makam bulunmad~~~n~~
resmen ilan etti. Osmanl~~Mebuslar Meclisi'nden ayr~~olarak ve genellikle "kuvvetler ayr~l~~~" ilkesine kar~~n, Büyük Millet Meclisi
yasama ve yürütme görevlerini bünyesinde toplad~. Ba~ka bir deyi~le
kendisini hükümet ilan etti. Monar~iyi resmen kald~rmamakla beraber,
sorunun güncel olmad~~~n~~vurgulad~. Sonradan, Atatürk "Büyük
Söylev"inde, T. B. M. M.'nin kuruldu~u ilk günlerde saptanan devlet
yap~s~n~n temellerini aç~klarken, bu temellere dayanan hükümet
karakterinin Cumhuriyet oldu~unu belirtmi~tir. Bu a~amada, Türkiye'nin bir yandan askeri ve siyasal ba~ar~lar~~aras~nda kar~~l~kl~~
ili~kiler, öte yandan yava~~yava~~yeni hükümetin biçi~nlenmesi tüm
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aç~kl~ kla görülmektedir. Birinci Inönü zaferinin ard~ndan, Te~kilat~~Esasiye yasas~~kabul edildi. Ikinci Inönü zaferini, 16 Mart,
1921'de Moskova'da imzalanan Türk - Sovyet antla~mas~~izledi. Bu
antla~maya göre, Sovyet hükümeti, Sevr antla~mas~~gibi, T.B.M.M.'nin tan~mad~~~ , Türkiye ile ilgili uluslararas~~antla~malar~~ tan~ mad~~~n~~bildirmi~tir. Eylül, 192 ~ 'deki Sakarya zaferinin ard~ndan, Atatürk gerici muhalefetle mücadeleyi ~iddetlendirdi. Gizli ve aç~k monar~i taraftarlar~n~n, T. B. M. M.'nin ald~~~~kararlarda, padi~aha
"yasal haklar~ n" geri verilmesi giri~imlerini önlemi~~ve "kay~ts~z
~arts~z egemenlik" ilkesinin Meclis ço~unlu~unca onaylanmas~n~~
sa~lam~~t~ r. Gerçekte, Atatürk do~ru tan~ mlama yapmaktan hala
kaç~nmaktad~ r. Buna kar~~l~k "Cumhuriyet" sözcü~ünün söylenmemesi
gerekti~i durumlarda, devrim sürecinin ters çevrilemeyece~ini, mutlakiyet rejiminin kabul edilemeyece~ini ~srarla Meclise benimsetiyordu. Eski padi~ah mutlakiyeti ile birlikte, Genç Türkler'in anayasac~~monar~i rejiminin hatalar~n~~ortaya koyuyor ve Türkiye devlet
yap~s~nda kökle~erek yerle~en "kay~ts~ z ~arts~z egemenlik" ilkesinin
de~i~meyece~ini belirtiyordu. Istilac~~devletler üzerinde elde edilen
askeri zaferden sonra monar~i yap~nt~s~n~~koruma gereklili~i hemen
ortadan kalkt~. ii Ekim, 1922'de, Türkiye için onurlu bir anla~ma
imzaland~. ~~Kas~m'da ise, Büyük Millet Meclisi saltanat~n kald~r~lmas~~karar~n~~ benimsedi. Türkiye Devleti bundan böyle art~ k monar~i
olarak de~il, fakat "Türkiye Büyük Millet Meclisi" hükümeti olarak
adland~r~lacakt~. Hilâfetin korunmas~~belirsiz durumu güçlendiriyordu. Cumhuriyet'in leyhinde ve aleyhinde yap~lan mücadele ~iddetlendi. Istanbul'un bar~~~antla~mas~~imzalan~ncaya dek i~gal alt~nda
kalmas~, Lozan'da ba~layan bar~~~görü~melerinde, istilac~~devletlerin
Türkiye üzerine bask~~yapmalar~~- hükümet biçiminin kesin olarak
çözümlenmesini ertelemeye neden oluyordu. Bu yüzden, Türkiye
Cumhuriyeti'nin do~u~unun yeni a~amas~~hemen hemen bir y~l
sürüncemede kald~. Lozan antla~mas~n~n imzalanmas~ndan (24 Temmuz, 1923) ve Istanbul'un yabanc~~ i~galden kurtar~lmas~ndan (6
Ekim) sonra, ancak Ekim, 1923'de uygun zaman geldi. Bu süre
içinde Atatürk, ülke içindeki nüfuzunu önemli ölçüde art~rm~~t~.
"Müdafaai Hukuk Cemiyetleri" yerine, Türkiye Halk (sonradan
Cumhuriyet Halk) Partisi kuruldu, yeni meclis seçimleri yap~ld~,
muhalefet susturuldu. Cumhuriyetin ilan~~ için yap~lan haz~rl~~~n
önemli bir parças~~da, Ankara'n~n ba~ kent ilan edilmesiydi (13 Ekim,

240

TÜTEN ÖZKAYA

1923). Sonuç olarak, Atatürk taraf~ndan önerilen Cumhuriyet ilamm, Meclisten geçirmek oldukça kolay oldu. K. Atatürk ile A.
Lenin'in temelini att~~~, iki ülke aras~ndaki kar~~l~kl~~anlay~~~ve iki
taraf~n ç~karlar~na uygun dostane i~birli~inin sonucu olarak, Sovyetler Birli~i'nin, dünya ülkeleri aras~nda, Türkiye Cumhuriyeti'ni
tan~yan ilk ülke oldu~u belirtilmektedir.
Müteveffa A. F. Miller'in Kemal Atatürk hakk~nda yazmay~~
tasarlad~~~~kitab~n bir bölümü olan "Türkiye'de 1908
Devrimi ve
Mustafa Kemal" ba~l~kl~~yaz~da 18, devrim durumunun geli~mekte
oldu~u 1905-1907 y~llar~nda Türkiye'nin görünümü çizilmektedir.
Ba~lang~çta büyük umutlar veren Genç Türk Devrimi'nin en sonunda
patlak verdi~i ko~ullara oranla çok daha elveri~li ko~ullar alt~nda
geli~ip olgunla~t~~~~belirtilmektedir. Devrimin yazg~s~, ordunun bütünü
de~il, ancak nispeten büyük olmayan bir bölümü, hem de az~nl~klar~n ya~ad~~~~Makedonya vilâyetinde bulunan bölümü taraf~ndan
belirlenmi~tir. 1905-1907 y~llar~nda, Genç Türk Devrimi'nin haz~rl~k
a~amas~, Anadolu halk~n~n büyük bir bölümünü kaps~yordu. Devrim
hareketi Anadolu'nun do~u ve kuzey-do~u vilâyetlerinde daha çok
yayg~nl~k kazanm~~t~r. Ya~am pahal~l~~~, polis bask~s~~ ve a~~r vergi
yükü, devletin paras~n~~ve mal~n~~kötüye kullanma, devlet görevlilerinin yolsuzluklar~~ya da tüccar ve zanaatç~lardan rü~vet alma, "hamidiye" tümeninin bask~~yapmas~~gibi yöresel s~ k~nt~lar, devrim dalgalanmalarm~ n genel nedenleri olarak görülmektedir. Bir kentten
ötekine s~çrayan ve Türk halk~ n~n daha geni~~kesimlerine yay~lan
bu devrim dalgalanmalar~, rejimi tehdit eden genel siyasal bir görünüm kazanmaktayd~. 1905 Yaz~nda Bitlis'te, ~~906'da Trabzon, Sinop
ve Kastamonu'da kar~~~kl~klar ba~gösterdi. Ayn~~ y~l, Antalya'da
jandarma, asker ve kimi subaylar ile birlikte Diyarbak~r'da memurlar,
ayl~klar~~ödenmedi~i gerekçesiyle ayakland~lar. Tüccar, e~raf, din
adamlar~~ ve kimi ayd~nlar, vilâyet yönetiminin iyile~tirilmesi, vergi
yükünün hafifletilmesi ve vergiden sa~lanan gelirin yerinde harcanmas~, devlet yetkilerinin kötüye kullan~lmamas~, memur ve subay ayl~klar~n~n zaman~nda ödenmesi, "hamidiye" ordular~n~n kald~r~lmas~,
polis kadrosunun azalt~lmas~, vali maa~lar~ n~n indirilmesi gibi isteklerle padi~aha ba~vurdular. Anadolu'da, "Can verir" ya da "Can
18 "Revolyutsiya 1908 g. v Turtsii i Mustafa Kemal". Narodt Azii i Afriki,
1975, No: 3, ss. 53-66.
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veren" ad~~ alt~nda ilk devrimci örgüt, ~~go6 y~l~~ba~~ nda Erzurum'da
kuruldu. Bu örgüt çe~itli kimselerden, büyük tüccarlar, küçük esnaf,
varl~ kl~~kimseler, yoksul zanaatç~lar, subay ve askerler, müftüler,
avukatlardan olu~uyordu. Bu ki~ilerin ancak bir bölümü ciddi demokratik reformlar~n gerçekle~tirilmesine çal~~m~~, öteki bölümü, Anayasa'n~n geri getirilmesini yeterli görmü~, kimileri ise, ancak ki~isel
kötülüklerin giderilmesini ve gerçek suçlular~n cezaland~r~lmas~n~~
istemi~lerdir. Genç Türkler'den bir irtibat subay~n~n yard~m~yla,
"Can veren" toplulu~u, Avrupa'da bulunan Genç Türkler'le temas
kurdu. Genç Türkler'in Avrupa'da bulunan ba~l~ca merkezinin,
yani Ahmet R~ za yönetiminde Paris "Ittihat ve Terakki Cemiyeti"nin,
böyle bir temas~n kurulmas~na nas~l bir tepki gösterdi~i bilinmemektedir. Buna kar~~l~ k, Prens Sabahattin'in kurdu~u "Adem-i Merkeziyetçilik ve Hür Te~ebbüs Cemiyeti" ad~ nda muhalefet toplulu~u
bir temsilcisini Erzurum'a gönderdi, burada toplulu~un bir ~ubesi
aç~ld~~ve ba~~na yerel e~ raf getirildi. Bu "Cemiyetin" etkisi, "Can
veren" toplulu~u yöneticileri üzerinde çok büyük olmu~tur. Bu
topluluktan gelen Durak Bey ad~nda genç bir çiftlik sahibi sonradan
milletvekili olacak ve Mustafa Kemal'e kar~~~gerici bir muhalefete
kat~lacakt~r. Çe~itli ö~elerden olu~mas~ na ve siyasal olgunlu~a ula~mam~~~olmas~na kar~~ n, "Can veren" toplulu~u Erzurum'la birlikte,
öteki Do~u vilâyetlerinde görülen devrim hareketinde önemli bir
rol oynam~~t~ r. Erzurum'da vergi yükünün a~~rl~~~na ve devlet yetkililerinin görevlerini kötüye kullanmalar~na kar~~~ ola~an protesto
mart ay~ nda, "Can veren" toplulu~u girigösterilerinin yap~ld~~~~1906
~ imde bulunarak valinin de~i~tirilmesini istedi. Padi~aha sunmak
üzere isteklerinin ayr~nt~l~~bir listesini haz~rlad~. Bu listede, al~~~lm~~~
maddelerden ba~ ka, yeni istekler de bulunmaktayd~; vilayetin yönetimsel ve mali organlar~~üzerinde düzenli bir denetim kurmak, ayr~ca
az~nl~klardan al~ nan "bedel-i askeriye" vergisini indirmek. Padi~ah
hükümeti, her zamanki gibi, valiyi de~i~tirerek ve yat~~t~ r~c~~ vaatlerde
bulunarak paçay~~kurtarmaya çal~~ t~ . Ancak yeni vali yerine, "Can
veren" toplulu~u, kentte ve vilâyette devletin gerçek yürütme organ~~
durumuna geldi. Önceden al~ nan vergiler yerine, tüccarlardan
kazançlarma göre para toplamay~~esas alan ayr~~bir vergilendirme
sistemi kabul edildi. Toplulu~un karar~ na uyularak, halk~ n en çok
sonbahanefretini uyand~ ran memurlar görevlerinden al~nd~. 1906
önlemler
almaya
karar
verdi;
müftüyü ve
k~~
Erzurum
valisi
s~
r~nda
Ber~egen C. XLV, ~6
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"Can veren" toplulu~unun kimi yöneticilerini tutuklad~. Buna kar~~l~ k, topluluk valiyi tutuklad~. Ayr~ ca polis komiserinin ve müftünün
tutuklanmas~ nda yard~mc~~olan polisler güpegündüz ve askeri devriyenin gözü önünde öldürüldü. Az sonra her iki taraf kar~~ l~ kl~~olarak
birbirini ba~~~lad~ ; ayn~~ ak~ am müftü ile birlikte tutuklananlar
evlerine döndü, daha sonra vali de sal~ verildi. Ancak hükümet yenilgiyi kabul etmek, Erzurum'a ba ~ ka bir vali atamak ve yakla~~k bir
y~ l daha vilâyette gerçekte iki ayr~~valinin yönetimine göz yummak
zorunda kald~ . Erzurum'da görülen bu durum, Bitlis, Trabzon,
Kastamonu vilâyetleri halk~ na örnek oldu. 1907 yaz~nda devrim
durumunun belirgin özellikleri görülmeye ba~lad~, halk eskisi gibi
ya~amak istemedi~ini aç~ kça belirtti, hükümet de eskisi gibi ybnetrne
yetene~ine sahip olmad~~~n~~ayn~~ aç~kl~ kla gösterdi. Avrupa Genç
Türk bas~n~, Anadolu halk~ na övgüler ya~d~ r~ yordu. Ancak devrim
havas~n~~gerçek anlamda devrim durumuna dönü~türmek için sa~lam
bir örgütsel güce gereksinme vard~ r. Miller, Genç Türkler'in böyle
bir güç durumuna gelemediklerini, ayr~ ca belki de bunun için olanak
bulamad~klar~n~~belirtmektedir. Sözün mecazi ve gerçek anlam~ yla
Anadolu'dan uzakta bulunan ki~iler, burada olup bitenleri adamak~ll~~ bilmiyorlar ve Anadolu'daki olaylar~~ancak, gelecekte devrim
üsleri kurmalar~ na olanak sa~layacak olaylar olarak görüyorlard~.
Anadolu'nun, gelecekte yap~ lacak devrim bak~m~ndan ta~~d~~~~önemi
kavramaktan yoksun bulunduklar~~söylenemez. Üstelik, Anadolu'yu
kendilerine ba~ dayanak yeri olarak ye~~tuttuklar~~ bile söylenebilirdi.
Ancak, Anadolu'nun, Genç Türkler'in gizli örgüt kapsam~ na girmedi~ini ve böylece örgütsel bak~ mdan Imparatorlu~un Avrupa
eyâletleri düzeyine ç~ kar~lmad~~~~sürece, burada gerçekte faaliyet
göstermeyi olanaks~z dü~ünmü~ lerdir. Genç Türk önderleri, zaman~ n
devrime kar~~~de~il, tersine ona çal~~t~~~~san~s~ yla ivedilikle hareket
etmemeye karar verdiler. Devrimi gerçekle~tirmek için anlaml~~
olarak 31 A~ustos 1909 tarihini saptayarak, Anadolu'da s~k~~ bir
gizlilik içinde, hemen hemen yaln~ zca subay ve memurlar aras~nda,
yava~~yava~~faaliyette bulundular. Genç Türkler, Anadolu hareketini,
geli~mesinin kritik bir döneminde kendi haline b~rak~verdiler. Yard~m
görmemesi yüzünden hareket etkisini yitirdi ve 1907 y~l~~sonunda
tümüyle bast~r~ld~ . Anadolu'yu, Genç Türkler'in toplumsal ve siyasal
üssü durumuna getirme dü~ üncesinden vazgecildi. Özellikle uluslararas~~siyasal olaylar yüzünden Devrim, Genç Türkler'ee saptanan
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tarihten birkaç y~l önce gerçekle~ tirildi. Ba~ka bir deyi~le, Anadolu'da
Devrimi,
geli~ mekte olan devrim durumu kar~~s~nda geç kalan 1908
Genç Türkler'in tahminlerine göre, örgütsel üssün kurulabilmesi için
gerekli görülen zamandan çok daha önce yap~lm~~t~ r. Miller, Mustafa
Kemal'in bu örgütle olan ili~kileri konusunda ise, ~unlar~~anlatmaktad~r.
Mustafa Kemal 1905 y~l~ nda Suriye'ye geldi ve arkada~~~Müfid
(Ozde~) ile birlikte karargah~~ ~am'da bulunan Be~ inci Ordu Komutanl~~~~emrine girdi. Suriye "uzakl~~~nda" bulunmas~ , devrim üssü
olabilecekken bu ~ans~ n~~ yitiren Anadolu ile birlikte, daha küçük
olmas~na kar~~ n, yine de kendisinin faal katk~s~~olmadan kurulamayacak olan Makedonya üssü ile de ba~lant~s~= kopuk olmas~~
yüzünden, devrim mücadelesinde yerini sanki el yordamiyle bulmak
zorunda kalm~~t~ . Suriye'deki görevi s~ ras~nda Mustafa Kemal,
padi~ah yönetiminin tüm kusurlar~n~~görme f~rsat~n~~elde etti. 1905
Ekim ay~ nda, Mustafa Kemal, gizli ve yasad~~~~bir devrim faaliyeti
ba~latt~. ~am pazar~nda tan~~t~~~~siyasal bir sürgün olan Hac~~Mustafa'n~ n (Cantekin) küçük evinde Mustafa Kemal, "Vatan ve Hürriyet" ad~~ alt~ nda gizli bir topluluk kurdu. Kurucular~~ aras~nda,
Müfid'le birlikte birkaç subay da bulunuyordu. Görevde bulundu~u
Yafa, Beyrut, Kudüs'te bu örgüte ba~l~~küçük topluluklar kurdu.
Ancak, Suriye'de canl~~ bir faaliyet geli~ tiremedi. Mustafa Kemal,
ba~lang~çta ço~ ku içindeydi. "Vatan ve Hürriyet" örgütünün, sürgündeki s~ k~c~~ ya~am~ na renk vermekle birlikte alabildi~ine yay~l~p
geni~leyece~ini, geni~~halk kitlelerini içine alaca~~n~~ve bu kitlelerin
mutlakiyet rejimine kar~~~kesin bir mücadele vermesini sa ~layarak,
Abdülhamid'in devrilece~ini ve "zi.ilum" rejiminin y~k~laca~~n~~umuyordu. Gerçek durum bu umutlar~~ivedilikle y~kt~ . "Vatan ve Hürriyet"
örgütü say~ ca azalmakta ve cans~ z bir topluluk durumuna gelmekteydi; üstelik örgüt salt Türk ö~elerden olu~ uyordu. Yerel çevrelerle
hiç bir temas~~yoktu. Suriye'li Araplar kendi ulusal ç~karlar~~pe~inde
ko~uyordu. Türk yurdu için de~il, fakat kendi özgürlükleri için,
ayr~ ca Genç Türkler'in yönetiminde de~il, kendi yönetimleri alt~nda
sava~mak istiyorlard~ . Ne padi~ah istibdat~~ve ne de Genç Türkler'in
Osmanhl~~~~i~lerine gelmiyordu. Mustafa Kemal, ancak Makedonya'da tam anlaml~~bir ya~am sürdürebilece~i sonucuna vararak, tehlikeli
ba~lar~nda,
ve hatta gözüpek bir ad~ m atmaya karar verdi. 1906
ba~kas~na ait bir izin tezkeresinin rastlant~~sonucu eline geçmesinden
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yararlanarak, görevle gönderildi~i Yafa'dan izinsiz olarak ayr~ld~~ve
Selânik'e gitti. Yafa ve ~am'da bulunan arkada~lar~~O'nun yoklu~unu
uzun bir süre gizli tuttular. Istanbul'a jurnal edilmesi üzerine, Yafa'ya
döndü ve hemen Sina Yar~madas~'n~n Birüssebi bölgesine gönderildi.
Olay örtbas edildi. Mustafa Kemal yurduna yapt~~~~geziden ho~nutsuzluk duymu~ tu. Selanik'e yola ç~ karken, en önemli ~eyin yurduna
girmek oldu~unu, girdi~i takdirde önünde hemen tüm kap~lar~n
aç~laca~~ n~~ve ancak nerede görev yapaca~~ na ve devrim faaliyetini
kiminle yürütece~ine ili~ kin seçim yapmakla u~ra~ aca~~ n~~ dü~ünmü~tü. Bu dü~ ünceler bütünüyle yersiz de~ildi. Yolculuk haz~ rl~~~~yapan Mustafa Kemal, Selânik'teki arkada~lar~yla önceden uzun süre
mektupla~m~~~ve ald~~~~mektuplar O'nu yüreklendirmi~ti. Ayr~ca,
Makedonya'da ortaya ç~ kan ve devrim faaliyetleri için elveri~li
durumlara da güveniyordu ve plan~n~~gerçekle~tirebilece~ine kesinlikle inan~ yordu. Gerçekte burada çok ~eyler yapamad~. Ancak yar~~
yasal duruma kavu~ tuktan sonra, eski arkada~lar~ yla serbest olarak
görü~ me ve yeni kimselerle tan~~ ma olana~~~elde etti ve sonunda,
en önemli tasar~s~ n~ , yani devrim örgütleri kurma dü~üncesini gerçekle~ tirmeye koyuldu. Daha önce Genç Türkler'in yeralt~~faaliyetiyle
ilgisi bulunmayan Mustafa Kemal'in, ~imdi de onlar~n s~ rlar~ndan
haberi yoktu. Suriye'de bulundu~u s~rada ortaya ç~ kan de~i~iklikler
hakk~nda hiçbir ~ ey bilmeyen Mustafa Kemal, öncülük görevini
onurla üstlendi ve arkada~ lar~ na, "Vatan ve Hürriyet" toplulu~unun
Selânik'te bir ~ ubesini açma önerisinde bulundu. Kimi arkada~lar~~
henüz herhangi bir Genç Türk toplulu~una kay~tl~~ de~illerdi; kimileri ise, kay~tl~~olsalar bile, toplulu~a giri~te ettikleri yemine uyarak
ve özellikle Selanik'te ancak konuk olarak bulunmas~n~~ gözönünde
tutarak, Mustafa Kemal'i iyi niyetle içine dü~tü~ü hatal~~durumdan
ç~karamad~lar ve ç~ karmak da istemediler. Sonuçta, Mustafa Kemal,
Makedonya'da kurulan birçok devrim örgütlerinden, sand~~~~gibi,
ilkinin de~il, ancak birinin kurucusu oldu. Selânik'ten gidi~inden
sonra Mustafa Kemal, kurdu~u örgütle her türlü ba~lant~s~n~~yitirdi.
Daha sonra Mustafa Kemal, ~am'a, Be~inci Ordu karargah~na nakledildi. Burada, Makedonya'dan ancak devrim havas~n~n geli~ti~ine,
iç ve d~~~siyasal buhran~n ~iddetlendi~ine, kimi arkada~lar~n~n ülke
d~~~na göçettiklerine ili~ kin pekçok söylentiler duyuyordu. Ancak
"Vatan ve Hürriyet"ten hiçbir haber yoktu. Bu örgütün ölü do~du~unu anlamak güç de~ildi. Bununla birlikte Mustafa Kemal,
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Selanik'e yapt~~~~yolculu~un bir i~e yaramad~~~ n~~ dü~ünmek bile
istemiyordu ve "Vatan ve Hürriyet"in, devrimi yönetecek bir merkez
olmak için yaln~zca kendi dönü~ünü bekledi~ine olan inanc~n~~sürdürüyordu. Idealinden ba~ka bir~ey dü~ünmeyen Mustafa Kemal,
giderek artan bir inatla Makedonya'ya göç etmeye çal~~t~. 1907 sonbahar~ nda çabalar~~ ba~ar~yla sonuçland~. Kola~as~~rütbesine terfi
ederek, Manast~r'da bulunan Üçüncü Ordu karargah~n~n Selanik
toplulu~una al~nd~~ve Selanik - Üsküp demiryolu hatt~n~n askeri
müfetti~i olarak görevlendirildi. Her ~ey sanki tam istekleri do~rultusunda gerçekle~mi~ti. ~imdi en önemli ~ey "Vatan ve Hürriyet"in faaliyetini canland~rabilmekti. Selanik'e geldi~i ilk günlerde
Mustafa Kemal, Hakk~~Baha ve ~smail Tahir'in e~li~inde devrimci
örgüte üyelik kayd~m yapt~ rmak üzere gizli görü~me yerine gitti.
"Vatan ve Hürriyet"ten söz edildi~inden ku~kusu bulunmayan
Mustafa Kemal, bu görü~meye e~lik eden garip töreni önemsemedi.
Ancak sonradan, haberi olmadan, yeni ad~~ ve s~ radan yöneticileri
olan ve kendisi için tamamiyle yeni bir örgüte girdi~i anla~~ld~ .
Bununla beraber Mustafa Kemal'in kusurunun gerçekte bir önemi
yoktu. I~in esas~, bu yeni örgütü "Vatan ve Hürriyet" sanmas~~de~il,
fakat Genç Türkler'in devrimci hareketinde yönetici rolünü üstlenmek
için besledi~i umutlar~ n gerçekle~emez olmas~yd~. Ya~am, Mustafa
Kemal'den de~i~ik görü~lere ve olanaklara sahip ba~ka önderleri ön plana geçirmi~ti. Mustafa Kemal'in siyasal görü~leri (henüz tam anlam~yla biçimlenmemi~~olmas~na kar~~n) Genç Türkler'in ana bölümünü olu~turan kimselerin — özellikle Osmanl~l~~ a ve Müslümanl~~a kar~~t olarak
öne sürülen Türk ulusculu~una ili~kin — dü~ünceleriyle kar~~la~t~r~l~nca
birçok bak~mlardan çok daha geli~mi~~bir durumdayd~ . Ancak,
Suriye'ye sürgün edildi~i ilk andan itibaren ve Selânik'ten ayr~l~~~ ndan sonra, Mustafa Kemal'in, Genç Türk yöneticilerinin siyasal
strateji ve takti~ini etkileyen toplumsal çevrelerle do~rudan temas~~
olmam~~t~r. Yakla~makta olan devrimden kopuk olmas~~ i~te bundan
ileri gelmektedir. Bu devrim yöneticileri aras~ nda yerini bulamad~~;
devrim, kendisine, Mustafa Kemal'den çok daha de~ersiz ba~ka
önderler buldu. Bütün bunlara, Mustafa Kemal'in kaç~rd~k' zaman
ve olanaklar~~da eklemek gerekiyordu. Suriye'ye gönderilmesi durumu,
sonradan de~i~tirilemeyen sonuçlar do~urmu~ tur. Devrimin ana
merkezi durumuna gelmekte oldu~u çok önemli bir anda Makedonya'dan ayr~lmas~ , Mustafa Kemal'in, ne kendi örgütünün var-
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l~~~n~~korumasma ve ne de yeni bir gizli örgütün kurulmas~nda faal
rol oynamas~na izin vermi~tir. Bütün olup bitenleri anlad~~~nda
Mustafa Kemal için, bu olguyu kabul etmekten ve bundan böyle
devrimci faaliyetlerini ba~~ms~ z bir örgütün ba~~nda de~il, fakat
Ittihat'~n içinde yürütmekten ba~ka yol kalmam~~t~. Genç Türk
hereketinde gizli olarak geli~mekte olan toplumsal ve siyasal dü~ünce
tarz~na "hiç uygun olmad~~~n~" anlamaktan henüz uzak olmakla
birlikte, Selanik merkezinin ve o zamanlar kurulmakta olan Manast~r
vilayeti cemiyet önderleri ile anla~amayaca~~n~~seziyordu. Kimi örgüt
üyelerinin yaln~zca adlar~n~~biliyordu; ço~unu ise hiç tan~m~yordu.
Kar~~l~kl~~olarak antipati duygusu besliyorlard~. Ittihatçi önderler,
Mustafa Kemal'den uzak duruyorlard~. O'na tam anlam~yla önemsiz
bir görev, yani Selanik - Üsküp demiryolu hatt~nda bulunan örgütün
yeralt~~topluluk üyeleri ile ili~kiyi sürdürmek görevini vermi~lerdi;
zaten karargâhtaki görevi gere~i bu hatt~~tefti~~etmekteydi. Böyle
bir görevde Mustafa Kemal, ku~kusuz, faal devrim çal~~malar~na
kar~~~duydu~u istekleri yerine getiremiyordu. Sonradan karargâh
görevi yan~s~ra, devrim görevi olarak daha önemli bir faaliyet bölgesi
olan Selanik - Manast~r demiryolu hatt~n~~eklediler; ancak bu görev
kendisine devrimden az önce verilmi~ti. Bu s~rada Mustafa Kemal,
Ittihat ile ilke ve siyasal bak~mlardan anla~mazl~k içinde bulunmuyordu. Ayr~ca, anla~mazl~klar~n olamayaca~~~kesinlikle söylenebilir, çünkü
Ittihat'~n siyasal hedefleri asl~nda, "Mithat'~n Anayasas~"n~n geri
getirilmesi için öne sürülen istekle ve Frans~z Devrimi'nin, geleneksel
"özgürlük, e~itlik ve karde~lik" sloganlar~~ile — ki bunlara bir de
özgül Türk slogan~~olan "adalet" sözcü~ü eklenmi~ti — s~n~rl~~ kal~yordu. Mustafa Kemal, do~al olarak, bu hedeflere kar~~~ ç~kmad~~~~
gibi, hiç bir ~ ey de eklemedi. Mustafa Kemal'i Ittihatçi önderlerden
uzakla~t~ran tüm öteki konularla birlikte, Osmanl~l~~a kar~~~olarak
ortaya ç~kan Türk ulusculu~u hakk~ndaki dü~ünceleri, gerçekte o
zamanlar, O'nun Ittihatçi yöneticilerle olan kar~~l~kl~~ ili~kilerini
etkilememi~ti. Kar~~l~kl~~antipati duygusunun kökeninde ne bulunursa bulunsun, Makedonya'da do~rudan devrim haz~rl~klar~~yap~lmaya ba~lad~~~ nda, Mustafa Kemal kendisini, gerçekte, "oyunun
d~~~na" at~lm~~~buldu. Devrim haz~rl~klanyla u~ra~an yöneticilerden
uzakla~t~r~ld~~~~için kendi dünyas~na çekilmi~~ve olaylara seyirci
durumunda kalm~~t~. Mustafa Kemal'in, devrimin yap~ld~~~~s~rada
ve ba~ar~yla sonuçlanmas~ndan sonra gölgelikte durdu~u' belirtil-
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mektedir. 23 Temmuz, 1908 günü Selanik'te çekilmi~~bir foto~rafta,
"Olimpos Palas" balkonunda Enver Bey ve tüm "Osmanl~lar~n"
birlik ve e~itli~ini simgelemek üzere onunla elele vererek duran Ortodoks papaz~~ ile Musevi haham~~görülmektedir. Arka s~rada bulunan
bir grup subay~n aras~nda, gerçekten "gölgelikte" duran Mustafa
Kemal'in görüldü~ü kaydedilmektedir.
Sovyet tarihçilerinden B. Potshveriya, "Mustafa Kemal Atatürk"
ba~l~ kl~~yaz~s~nda 19 , üstün bir siyaset ve devlet adam~~olan K. Atatürk'ün 191 9-1 g2o y~llar~nda kahramanca sürdürdü~ü mücadeleden genel
çizgilerle söz ettikten sonra, O'nun d~~~politikas~n~~incelemektedir.
izledi~i d~~~politikan~n temelinde, Türkiye'nin ba~~ms~zl~k ve egemenli~i bulunan K. Atatürk'ün, Sovyet Rusya ile dostluk ili~kilerinin
kurulmas~na özel bir önem verdi~i belirtilmektedir.
Sovyet tarihçilerinin Atatürk üzerine sunduklar~~bildirilere
de k~saca de~inelim. A. F. Miller, "Atatürk'ün Eserleri Sovyetler
Birli~i'nde" ba~l~kl~~bildirisinde 20, Sovyetler Birli~i'nde Atatürk ile
ilgili literatürün çok zengin oldu~unu belirterek, Atatürk hakk~nda
ara~t~rma yapan baz~~Sovyet bilginlerinden k~saca söz etmekte ve
Yeni Türkiye'nin Yolu ad~~ alt~ nda Rusça'ya çevrilmi~~olan "Büyük
Söylevi" ile yine Rusça'ya çevrilmi~~bulunan Seçme Söylev ve Demeçleri
hakk~nda çok k~ sa bilgi vermektedir. "Kemalizm Üzerine Sovyet
Ara~t~ rmalar~" ba~l~kl~~bildirisinde 21, E. Hasanova, Kemalizm ideolojisine ~~~k tutan Sovyet yazarlar~n~n kitap ve yaz~lar~na k~saca
de~inmektedir. "Sovyetler Birli~i'nde Kemalist Devletçilik Prensibinin
Ö~renilmesi" konulu bildiride 22 , I. V. Alibekov, Sovyet yazarlar~n~n,
Türk devletçili~i hakk~ndaki ilk incelemelerinin, 20. y~llar~n ortalar~na ait oldu~unu bildirerek, bu sorunun, Sovyet Türkolojisinde
son 15-20 y~ lda, t. V. Alibekov, B. M. Dantsig, A. D. Noviçev, Y. N.
Rozaliev, E. t. Urazova'n~ n ve Türkiye'nin sosyal-siyasal geli~mçsinin
çe~itli a~amalar~ nda devletçilik politikas~n~~uygulama biçim ve yöntemlerini ve Türk ekonomisinin çe~itli alanlar~ndaki rolünü inceleyen
öteki bilginlerin yap~tlar~ nda tüm yönleriyle ele al~nd~~~n~~belirtmek" Bkz. Aziya i Afrika segodn_ya, 1963, No: 12, ss. 32-33.
21 Bkz. VII. Türk Tarih Kongresi, Ankara: 25-29 Eylül 1970. Kongreye Sunulan
Bildiriler. II. Cilt. Ankara 1973 T T K Bas~mevi. ss. 900-904.
21 Bkz. Ayn~~ rap~t, ss. 904-910.
22 Bkz. VIII. Türk Tarih Kongresi, Ankara: ii-15 Ekim 1976. Kongreye Sunulan
Bildiriler. II. Cilt. Bas~lmaktad~r.
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tedir. E. Yu. Hasanova, "Sovyet Bilginlerinin Eserlerinde Mustafa
Kemal Atatürk'ün Içtimal, Siyasi Anlay~~lar~n~n I~~kland~r~lmas~"
ba~l~kl~~bildirisinde 23, A. Alimov, G. Astahov, E. Hasanova, V.
Gurko - Kryajin, B. M. Dantsig, A. F. Miller, M. Pavloviç, B. M.
Potshveriya, A. M. ~amsutdinov, K. Yust ve öteki Sovyet tarihçilerinin yap~tlar~nda, Atatürk'ün sosyal ve siyasal görü~lerini incelemektedir. A. M. ~amsutdinov, "Ulusal Kurtulu~~Sava~~nda Halk
Y~~~nlar~= Rolü"24 ba~l~kl~~bir bildiri sunmu~tur.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Büyük önder K. Atatürk'ü,
ölümünün 41. y~ldönümünde Sovyetler Birli~i'nde anmak üzere
14 Kas~ m, 1979'da, Türkoloji Semineri Enstitüsü'nde bir toplant~~
yap~lm~~t~r 25. Toplant~y~~açan Türkiye Bölümü Ba~kan~~V. I. Danilov,
Türkiye ile Sovyetler Birli~i aras~ndaki iyi kom~uluk ili~kilerinin
kurulmas~nda K. Atatürk'ün rolü üzerinde durmu~tur. Daha sonra,
A. M. ~amsutdinov, "Türk - Sovyet Ili~kilerinin Kurulmas~~ve Geli~tirilmesinde K. Atatürk'ün Rolü", B. M. Potshveriya ise, "K. Atatürk — Devlet Adam~" konulu bildiriler sunmu~lard~r. Sovyetler
Birli~i Bilimler Akademisi Do~ubilimi Enstitüsü'nde, Atatürk'ün
do~umunun 100. y~ldönümü ve 1921 tarihli Türk - Sovyet dostluk
antla~mas~n~n 6o mc~~y~ldönümü münasebetiyle, 13-27 Mart 1981
tarihinde bilimsel toplant~lar düzenlenecektir 26 .
Son olarak, E. F. Lud~uveyt 2° ile E. D. Babaev'in 25 Atatürk
üzerine yazd~klar~~tezleri ve V. I. Danilov ile A. M. ~amsutdinov 29
ve M. S. Meyer'in 3° Atatürk'ü konu alan kitaplar üzerine yazd~klar~~
ele~tiri yaz~lar~n~~anmak gerekiyor.
22 Bkz. VIII. Türk Tarih Kongresi, Ankara: i 1-15 Ekim 1976. Kongreye sunulan
Bildiriler. II. Cilt. Bas~lmaktad~r.
24 Bkz. Ayn~~yap~t.
25 Bkz. Narod~~Azii i Afriki, 198o, No: 2, s. 168.
28 Türk Tarih Kurumu Genel Müdürü çok saym Ulu~~
I~demir'e gönderilen
yaz~da bu konuda bilgi verilmektedir.
27 O predpos~lkah i naçal'noy stadii kemalistskoy revolyutsii (Kemalist Devrimin Ko~ullar:
ve Ba~lang~ç &sesi). Avtoref. diss. na soiskanie uçen. step. kand. ist. nauk. M. 1950.
28 Obgestvenno-pölitiçeskie i prosvetiterskie vzglyad~~Mustafa Kemalya (Mustafa
Kemal'in Sosyal - Siyasal ve E~itimle ~lgili Görü~leri). (24. IV , in-t filosofii i prava AN-

UzbSSR) Zasçita dissertatsiy. 1974.
S. Velikov, Kemalistskata revolyutsiya i B~lgarskata obsçestvennost. (19181922). (Kemalist Devrim ve Bulgar Kamuoyu). Sofiya 1966. 128 s. Narod~~ Azii i
Afriki, 1967, No: 4, SS. 214-215.
22 M. E. Zajai,zkowska, Kemal pasza. Warszawa 1966. 306 s. Narod~~ Azii
i Afriki, 1967, No: 5, ss. 214-215.
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K. Atatürk'ün Sovyet devlet adamlar~yla olan yaz~~malar~ na da
k~saca de~indim. K. Atatürk'ün telsiz telgrafla V. I. Lenin'e gönderdi~i 18 Aral~ k, 1920 günlü mektubun Rusças~~yay~mlanm~~t~ r 31.
Bu mektubun Türkçesi 5.1.192 i günlü olarak yay~mlanm~~t~r 32 .
V. I. Lenin'in, K. Atatürk'ün bu telgraf~na kar~~l~ k olarak gönderdi~i
7 Ocak, 1921 günlü telgraf~~ da bas~lm~~~bulunmaktad~ r 33. Lenin
bu mektubunda, Sovyet Rusya'da ya~ayan tüm halklara özerklik
verilmekte oldu~unu ve her halk~ n, kendi kaderini kendisinin
belirleme hakk~na sahip oldu~u ilkesine uygun olarak yerel Cumhuriyet kurmalar~n~ n desteklendi~ini ve ancak tüm Rusya halklar~n~ n
bir bütün olarak güçlendirilmesi ve birle~ tirilmesi sayesinde, dü~man
sald~r~lar~n~ n püskürtülece~ini ve etkisiz duruma sokulaca~~ n~~belirtmektedir. K. Atatürk'ün V. ~. Lenin'e yazd~~~~Frans~zca mektubun
fotokopisi ve Rusça çevirisi Sovyetler Birli~i'nde yay~mlanm~~t~r 34.
to Nisan, 1922 günlü "Türk - Ukrayna Anla~mas~n~ n Tasdiki Dolay~sile Lenin'e Gönderilen Mektubun Tercümesi" Türkiye'de de
yay~mlanm~~t~r 35. T. B. M. M. Ba~kan~~ Mare~al Mustafa Kemal'in
Sovyet Rusya Kongre Ba~kan~~M. Kalinin ile Ukrayna Merkez
Yürütme Komitesi Ba~kan~~ G. Petrovskiy'e gönderdi~i 22 Aral~k,
1921 günlü telgraf~~ bas~lm~~t~ r 36. Bu telgraf; gerçekte, Ukrayna
Büyük Elçisi General Frunse'nin itimat mektubunu verirken yapt~~~~
konu~maya Atatürk'ün verdi~i yan~t~n özetidir. Bu yan~t~ n tamam~,
22 Aral~k, 1921 günlü Hakin~iyet-i Milliye' de yay~mlanm~~t~r. Ayn~~
yaz~~ "Ukrayna Büyük Elçisi General Frunse'ye" (2o . XII . 1921)
ba~l~~~yla yay~mlanm~~ t~r 37. IX. Sovyet Kongre Ba~kan~~M. Kalinin'31 Bkz. Sovetskoe vostokovedenie, 1957, No: 5, ss. 13-14; Kommunist, 1957, No:
15, s. 15.
32 "Da~~stamn Ba~~ms~zl~~~~Dolay~siyle Moskovada Halk Komiserleri Reisi
Lenin Yolda~a Gönderilen Telgraf". Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri ile Tamim ve Telggraflar~ . IV . Cilt: Atatürk'ün tamim telgraf ve beyanna~~~eleri (1917-1938). Der. N. Arsan.
1964 Türk ~ nkilâp Tarihi Enstitüsü Yay. s. 367-368.
33 Bkz. Sovetskoe vostokovedenie, 1957 , No: 5, ss. 13-14; Ayr~ca, Dokument~~vne~ney
politiki SSSR (Sovyet D~~i~leri Bakanl~~~'nda ç~kar~lan "Sovyetler Birli~i'nin D~~~
Politikas~na ili~ kin Belgeler" dizisi), III. Cilt. Moskva 1959 Gosudarstvennoe izd-vo
politiçeskoy lit-r~. ss. 450-451.
34 "~ z perepiski M. K. Atatürka s V. I. Lenimm" (M. K. Atatürk'ün V. ~.
Lenin'le Yaz~~mas~ndan). Sovetskoe vostokovedenie, 1958, No: 5, ss. 1 15-116.
35 Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri ile Tamim ve Telgraflar~. IV . Cilt. ss. 432-433.
36 Dokument~~vne~ney politiki SSSR. V. Cilt. Moskva 1961. s. 15.
37 Atatürk'ün Saylev ve Demeçleri. 111. Cilt. 1952 Türk ~nkilâp Enstitüsü Yay.

SS. 21-23.
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in, Mustafa Kemal'in 22 Aral~k, 1921 günlü telgraf~na, 3 Ocak, 1922
günlü telgrafla kar~~l~k verdi~i belirtilmektedir 38. Bu telgraf~nda
M. Kalinin, d~~~dü~manlarla çarp~~ mak zorunda kalan Türk ve Sovyet
halklar~~aras~ndaki içten dostluk ve karde~lik ili~kilerinin Moskova'da
imzalanan Türk - Rus antla~mas~ nda ifadesini buldu~unu kaydetmektedir. Ukrayna Merkez Yürütme Komitesi Ba~kan~~G. Petrovskiy,
4 Ocak, 1922 günlü telgrafla, Atatürk'ün telgraf~n~~yan~tlam~~t~r 39.
Bu telgrafta Petrovskiy, T. B. M. M. temsilcileriyle Ukrayna delegeleri aras~nda Ankara'da ba~lat~lan görü~melerin tez ve verimli sonuçlar do~uraca~~n~~ umdu~unu, ayr~ca Ukrayna'n~n, Türk halk~n~n
sürdürdü~ü ulusal ba~~ms~zl~k sava~~n~~ büyük bir ilgiyle izledi~ini
belirtmektedir. D~~i~ leri Komiseri G. V. Çiçerin'in, Türk - Rus dostluk
ili~kilerinin geli~ tirilmesi konusunda yazd~~~~2 Temmuz, 1920 günlü
mektubuna kar~~l~ k olarak K. Atatürk'ün yazd~~~~belirtilen 29 Kas~m,
1920 günlü mektubun 40 de~i~ik içerikli biçimi (Sovyetlerle dostluk
anla~mas~na haz~r olundu~u — Ermeni tecavüzünün durdurulmas~~
— Bu sebepten murahhaslar~ n Erzurum'da bekledi~ine dair telgraf)
Türkiye'de, "Sovyet Rusya D~~i~leri Komiserine Verilen 20 Haziran
1920 Günlü Cevap" ba~l~~~~alt~nda yay~mlanm~~t~r 41.
K. Atatürk'e yaz~ lan mektuplar aras~nda ~unlar~~anabiliriz.
Ukrayna Merkez Yürütme Komitesi Ba~kan~~G. Petrovskiy, 2 ~ubat
1922 günlü mektubunda 42, Ankara'dan dönmü~~bulunan Ola~anüstü Temsilci Frunse'nin raporunu dinlemekten büyük bir ho~nutluk
duyduklar~n~, imzalanan Türk - Ukrayna antla~mas~na ili~kin bilgi
ald~klar~n~~ve Türkiye ile her alanda daha yak~ n ili~ki kurmak istediklerini bildirmektedir. Sovyet Rusya D~~ i~leri Komiser Vekili L.
Karahan, K. Atatürk'e yazd~~~~27 May~s, 1922 günlü mektupta",
Cenevre'de yap~lacak olan uluslararas~~ konferansa Ankara hükümetinin de kat~lmas~n~~ sa~lamak için, Sovyetler Birli~i'nin büyük
çaba harcad~~~n~, ayr~ca Türkiye ile Sovyet Rusya aras~nda varolan
s~k~~dostluk ili~ kilerinin bundan böyle de sürdürülmesi iste~ini belirtmektedir. D~~i~leri Komiserli~i Ba~kan~~Mdivani, 9 Nisan, 1921
Dokument~~ vne~ney politiki SSSR. V. Cilt. ss. 14-15.
Ayn~~yap~t, S. 20.
49 Dokument~~ vne~ney politiki SSSR. III. Cilt. SS. 11-12.
41 Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri ile Tamim ve Telgraflar~ . IV. Cilt. ss. 338-339.
42 Bkz. Dokument~~ vne~ney politiki SSSR. V. Cilt. s. 77.
43 Bkz. Ayn~~ yap~t, ss. 418-419.
38

39
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günlü mektubunda", Rus halk~n~n, Türk halk~n~n ulusal kurtulu~~
sava~~n~~destekledi~ini ve yenilerek topraklar~m~zdan çekilmek zorunda kalan Yunan ordular~mn yoksul b~rakt~~~~Türk halk~na yard~m
verildi~ini belirtmektedir. Mustafa Kemal bu mektuba, 1 2.1V. 1921
günlü te~ekkür mektubuyla kar~~l~ k vermi~tir 45. Sovyet Rusya D~~i~leri Komiseri Çiçerin'in 3 Haziran, 1920 günlü mektubunda 46,
Mustafa Kemal'in kaleminden ç~kmas~~olanaks~z maddeler vard~r.
Bu mektupta, Mustafa Kemal'e affedilen "mektuptan" aktar~lan
"ilkelerin", "Misak-~~Milli" ilkeleriyle ba~da~ mas~na olanak yoktur 47 .
K. Atatürk'ün ad~, Türkiye ulusal-kurtulu~~sava~~n~n ayr~lmaz
bir parças~~oldu~undan, Türk ulusal-kurtulu~~sava~~n~~inceleyen
Rusça kitaplara da k~saca de~indim. Türkiye'de ulusal kurtulu~~
sava~~, özellikle Kemalizm sorunlar~yla u~ra~an Sovyet ara~t~r~c~lar~~
aras~ nda, N. Sokol'skiy, M. P. Pavloviç, G. Astahov, A. F. Miller,
A. M. ~amsutdinov ve K. Yust'un adlar~n~~anabiliriz.
N. Sokol'skiy'in Ça~da~~Türkiye Üzerine Notlar ba~l~kl~~kitab~ ",
~~nsöz'le birlikte üç bölümden olu~maktad~r: Birinci Bölüm: I) Avrupa sava~~ndan önceki olaylar~n k~sa özeti; 2) Yabanc~~ devletlerin
etkisi; 3) 1914-1918 sava~~~ve Sevr antla~mas~ ; 4) Ulusal hareketin
ba~lamas~ ; 5) Ulusal hareketin program~ ; 6) Hükümetin kurulu~u;
7) Siyasal partiler; 8) Türk siyaset adamlar~ ; 9) Mustafa Kemal
Pa~a. Ikinci Bölüm: ~~o) Ülkenin yüzölçümü ve yönetimsel bölünü~ü;
i) Nüfus; 12) Tar~ m; 13) Yeralt~~kaynaklar~n~~ ç~karma sanayii;
14) Yap~ m sanayii; 15) D~~~ticaret; 16) Maliye. Üçüncü Bölüm:
17) Türkiye'de Bat~-Avrupa devletleri; i8) Yabanc~~sermaye bask~n~~
— Amerika'n~ n hareketi; 19) Sovyet Rusya ve Türkiye; 20) 1922
A~ustosu sonuna dek; 21) Türk zaferlerinden Mudanya konferans~na;
Bkz. Doku~nent~~vne~ngy politiki SSSR. IV. Cilt. Moskva 196o. ss. 58-59.
Bkz. Ayn~~yap~t; Türkçesi için bkz. "Türk Rus Dostluk Tezahürü Dolay~siyle Gönderilen Yaz~~(12. IV .1921). Atatürk'ün Saylev ve Demeçleri. IV. Cilt. ss.
379-380.
48 Bkz. Doku~nent~~vne~ney politiki SSSR. Il. Cilt. Moskva 1958. ss. 554-556.
Orijinali için bkz. Ankara D~~i~leri Bakanl~~~~Ar~ivi'nde.
47 Bkz. A. N. Kurat, "Kurtulu~~Sava~~n~n Ba~lar~nda Mustafa Kemal Taraf~ndan Lenin'e Yaz~ld~~~~Iddia Edilen bir `Mektub'un Mevcut Olmad~~~~Anla~~ld~".
Türk Kültürü, 1971, No: 97, ss. 26-28; "Sovyetler Taraf~ndan Mustafa Kemal Pa~a'ya Atfedilen, Asl~nda Mevcut Olmayan 26 Nisan 1920 Tarihli Mektuba Dair".
Ayn~~dergi, 1971, No: 99, ss. 5-9.
48 Oçerki sovremennoy Turtsii. Tiflis 1923 izdanie Zakkraykoma RKP. 207 s.
44
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22) Mudanya konferans~ndan Lozan'a; 23) Saltanat~n kald~r~lmas~~
ve ~stanbul hükümetinin devrilmesi. Sonsöz'den sonra gelen Ekler
bölümünde ~u bilgiler yer almaktad~ r: ~~) 1918 y~l~~verilerine göre
toprak ve nüfusla ilgili istatistik; 2) Eski Rus imparatorlu~u'na ait
olan topraklardan ve 16 Mart, 1921 antla~mas~na göre Türkiye'ye
geçen toprak ve nüfus; 3) Osmanl~~ Imparatorlu~un'dan ayr~lan
vilayet ve sancaklar; 4) Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun en büyük
kent ve kasabalar~n~n nüfusu; 5) ~~Ocak, 1914 verilerine göre Yeni
Türkiye'nin toprak ve nüfusu (1914 verilerine göre Yeni Türkiye'nin
vilayet ve sancaklar~n~ n nüfusu ve yönetimsel bölünü~ü); 6) 16
Mart, 1921 günlü Türk - Sovyet antla~mas~ ; 7) 13 Ekim, 1921 günlü
Kars antla~mas~ ; 8) 20 Ekim 1921 günlü Türk - Frans~z antla~mas~.
M. Pavloviç'in (M. Vel'tman) "Devrim Türkiyesi" ba~l~ kl~~
yaz~s~ ", dört bölümden olu~maktad~r: ~~) Sultan Abdülhamit'in
tahtan indirilmesi ve Genç Türk Devrimi 1908; 2) Genç Türk
Devrimi, Balkan sava~lar~~ve Dünya sava~~ ; a) Genç Türk partisi
ve Osmanl~~Imparatorlu~u'nda Millet sorununa çözüm getirememesi;
b) Balkan sava~lar~~ve Türkiye'nin bölünmesi. Balkan sava~lar~ n~n
sonuçlar~~— Dünya sava~~ ; 3) Enver Pa~a'n~ n Türkiyesi ve Dünya
sava~~ ; 4) Kemal'in Türkiyesi; a) Itilaf devletlerinin zaferi ve Türkiye'nin yeniden bölünmesi. ~stanbul yüzünden Itilaf devletleri
aras~nda ç~ kan mücadele. Türkiye'nin ba~~dü~man~~olarak ~ngiltere.
Anadolu hakk~nda üçlü anla~ma. Sevr antla~mas~ . Yunan serüveni;
b) Anadolu'da ulusal hareket ve ulusal kongreler. Itilaf ordulanyla
silahl~~mücadele. Osmanl~~Mebuslar Meclisi'nin ~ngiliz ordular~~
taraf~ndan da~~t~lmas~ . Ulusal Pakt; c) Ankara Ulusal Meclisi.
Sosyal yap~s~~ve Kemal Pa~a'n~ n son faaliyeti. Ulusal hükümetin
askeri güçleri. Ankara ve Itilaf devletleri. Ankara ve Sovyetler Birli~i.
Londra konferans~. Türkiye ile Rusya aras~nda antla~ma; d) Türkiye'de siyasal partiler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin d~~~politikas~. A. F., ~ . Butaev ve V. Vilenskiy, bu kitap üzerine ele~tiri
yaz~lar~~yazm~~lard~ r 50.
49 "Revolyutsionnaya Turtsiya". ~u kitapta: Turtsiya v bor'be za nezavisimost'
(Türkiye Ba~~ms~zl~k ~çin Yapt~~~~Mücadelede). Moskva 1925 Nauçnaya Assotsiatsiya
Vostokovedeniya pri Ts. I. K. S. S. S. R. (ss. - 2I). I922'de k~salt~lm~~~olarak
Sankam~~'ta Türkçe olarak yay~ mlanm~~t~r.
50 A. F. Nov~y Vastol , 1922, No: 2, SS. 647-649; t Butaev,
natsionarnostey,
1922, NO: 4 (10), ss. 5-7; V. Vilenskiy, Peçat'i revolyutsiya, 1921 , No: 3, s. 1 80.
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G. Astahov'un Sultanl~ktan Demokratik Türkiye'ye Do~ru ba~l~kl~~
kitab~~5°, yazar~n 1922 ilkbahar~ndan, 1923 sonbahar~na dek Türkiye'de bulundu~u s~rada yazd~~~~yaz~lardan olu~maktad~r. Bunlara,
Türkiye'den ayr~ld~ktan sonra yaz~lan baz~~ yaz~lar da eklenmi~tir.
Bu yaz~lar i~lenmeden kald~~~ ndan kitap tamamlanmam~~~bir görünüm ta~~maktad~ r. Yazar, kronolojik düzeni gözönüne almadan, bu
yaz~ lar~~ içeriklerinin benzerliklerine göre bir araya toplamaya çal~~m~~t~ r. Ulusal hareketin ilk dönemini inceleme d~~~ nda b~rakt~~~n~~
belirterek, Onsöz'de bu dönemin temel noktalar~na k~saca de~inmektedir. Kitap Onsöz'le birlikte on yaz~ dan olu~maktad~r: ) 1922
y~l~na do~ru ulusal hareket. Bora öncesi; 2) istilâc~~devletlere kar~~~
kazan~ lan zafer sonucunda Türk devriminin gelece~i; 3) Anadolu;
4) Türk devriminin geli~me seyri; 5) ~zmir Iktisat Kongresi; 6) Kemalizm devrimci ideolojisi billürla~ ma sürecinde; 7) ~deolojisini
örneklemek üzere, Kemalizm uygulamas~n~n ayr~~noktalar~ ; 8) Türkiye ve yabanc~~ kapitalistler; 9) Halifelikten sonra Türkiye'nin
ekonomi alan~nda dü~ünceleri; 'o) A~ar.
A. F. Miller'in En Yeni Türkiye Tarihi Üzerine Notlar ba~l~kl~~kitab~~52,
Consöz'le birlikte be~~bölümden olu~maktad~ r. Birinci bölüm: Birinci
Dünya sava~~ nda Türkiye. I) Birinci Dünya sava~~~arifesinde Türkiye; 2) Türkiye'nin sava~a girmesi; 3) ~tilâf devletlerinin, Türkiye'yi
bölmek hakk~nda gizli anla~malar~ ; 4) Osmanl~~Imparatorlu~u'nun
çökü~ü. ~ kinci bölüm: Anadolu'da ulusal kurtulu~~hareketi ve ba~~ms~zl~k sava~~ . I) Birinci Dünya sava~~n~ n Türkiye ile ilgili sonuçlar~ ;
~tilâf devletlerinin Yak~n Do~u siyaseti. Türkiye'nin i~gali;
Büyük Ekim Sosyalist Devrimi'nin Türkiye üzerindeki etkisi;
Anadolu'da ulusal-kurtulu~~hareketinin ba~lamas~ ; 5) Mustafa
Kemal ve ulusal hükümetin kurulu~u; 6) Ingiliz - Yunan müdahalesi ve Kemalistler'in zaferi. "üçüncü bölüm: Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulu~u. I) Mudanya ate~ kesi; 2) Saltanat~ n kald~r~lmas~ ;
3) Lozan konferans~ ; 4) Cumhuriyetin ilân~~ve halifeli~in kald~r~lmas~. Dördüncü bölüm: Kemalistler'in, ülkede siyasal inhisar u~runda
mücadeleleri. I) Kültür ve ya~ am tarz~nda yap~lan reformlar. GericiOt sultanata k demokratiçeskoy Turtsii. Oçerki iz istorii Kemalizma. M. - L. 1926.
Oçerki novey~ey istorii Turtsii, Moskva 1948 ~zd-vo Akademii Nauk SSSR.
280 s. Turkçesi için bkz. En Teni Turkiye Tarihi kmalleri. Çev.: M. E. Resulzade.
Moskova SSSR Bilimler Akademisi. 347 s. Türk Tarih Kurumu Kitapl~~~'nda
Ter./ 123'de kay~tl~d~r. Yay~mlanmam~~t~r.
51
52
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lerin kar~~~hareketi; 2) Kemalistler'in kompradorlarla yak~nla~mas~.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin inhisarc~~durumunun sa~lamla~t~r~lmas~.
Be~inci bölüm: Türkiye ~kinci Dünya sava~~~arifesinde ve s~ras~nda.
) Montreux konferans~ ; 2) Türkiye siyasetinde dönüm; 3) Iskenderun sanca~~~sorunu; 4) Kemalist partisinde iç mücadele. Atatürk'ün
ölümü; 5) Türkiye ve Ikinci Dünya sava~~. Kitab~n sonunda, sonsöz,
kaynak ve literatür dizini, en önemli olaylar~ n kronolojisi, özel ad
dizini, resim ve tablo listesi yer almaktad~r.
A. M. ~amsutdinov'un, Türkiye'de Ulusal - Kurtulu~~Sava~~, 19181923 ba~l~ kl~~kitab~ 53, Önsöz'le birlikte alt~~bölümden olu~maktad~r:
) Osmanl~~ Imparatorlu~u'nun çökü~ü. Türkiye'nin sava~tan ç~kmas~~ ve topraklar~n~n itilâf devletlerince i~gali. Türkiye'nin payla~~lmas~~yüzünden Itilâf devletleri aras~ndaki mücadelenin ~iddetlenmesi ve Türkiye topraklar~n~n itilâf devletleri taraf~ndan sonraki
i~gali. 2) Ulusal - kurtulu~~hareketinin ba~lamas~. 19'7 Rus ihtiVali'nin Türkiye üzerindeki etkisi. Istilâc~~ devletlere kar~~~hareketin
do~u~u ve bu hareketi iten güçler. Yurtsever örgütlerin kurulmas~.
Müdafaai Hukuk Cemiyetleri'nin Erzurum ve Sivas kongreleri.
Istanbul'da Mebuslar Meclisi'nin toplant~ya ça~r~lmas~~ve da~~t~lmas~. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Aç~l~~~. 3) Halk y~~~nlar~~
— ulusal kurtulu~~sava~~n~n ba~l~ca gücü. 1919-192o'de Türk Partizanlar~n~n, i~galcilere ve padi~ah~ n tepkisine kar~~~mücadelesi. "Ye~il
Ordu". 4) 192o-1922'de Türk - Rus ili~kileri. Türkiye Büyük Millet
Meclisi ile Sovyet Rusya Hükümeti aras~nda diplomatik ili~kilerin
kurulmas~ . Türk - Da~nak sava~~. Türk - Sovyet ili~kilerinin güçlenmeEi ve ~~6 Mart, ~~92 ~~'de dostluk ve karde~lik antla~mas~~imzalanmas~.
Kafkasötesi Sovyet Cumhuriyetleri ve Ukrayna Sovyet Cumhuriyeti
ile dostluk antla~mas~~imzalanmas~. 5) Ba~~ms~zl~k sava~~. Türkiye
Büyük Millet Meclisi hükümetinin içte ve d~~ta durumu. Sevr antla~mas~. Londra konferans~. Sakarya meydan sava~~~— zafere giden
yol. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin iç politikas~~ve
1920-1922'de Anadolu'nun iç politika durumu. Anadolu'nun Yunan
i~galinden kurtar~lmas~. Mudanya ate~kesi. Saltanat~n kald~r~lmas~.
6) Lozan konferans~. Yak~n Do~u'da bar~~~n kurulmas~~ u~runa
yap~lan sava~. Lozan konferans~~ çal~~malar~n~n ilk dönemi. Kon53 Natsional'no-osvoboditernaya bor'ba v Turtsii, 1918-1923 gg.
Moskva 1966
~z d-vo "Nauka" Glav. red. vost. Lit-r~ . 359 S.
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ferans çal~~malar~n~n ikinci dönemi ve Lozan bar~~~antla~mas~n~n
imzalanmas~. Kitab~n sonunda, sonsöz, önemli olaylar~n kronolojisi
( 9 8-1923), kaynaklar yer almaktad~r.
K. Yust'un Anadolu Bas~n~~ kitab~nda 54 , 870-19 8 y~llanyla
birlikte, özellikle Kemalist dönemin (1919 - i May~s, 1922) hemen
hemen tüm organlar~~tan~t~lmaktad~r. Dört bölüme ayr~lan bu kitab~n
yaln~z üçüncü bölümü bizi burada ilgilendirmektedir. "1918 ile
May~s 1922 Tarihleri Aras~nda Anadolu Türk Bas~m" ad~n~~ta~~yan
bu bölümde, Sar~kam~~, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Çorum,
Amasya, Bolu, Kastamonu, izmit, Yozgat, Ankara, Eski~ehir, Mu~la,
Tarsus, Antep, Antalya, Mersin, Mara~, Adana, Kayseri, Konya,
Afyon Karahisar, K~r~ehir, Diyarbak~r, Sivs, Harput, Erzurum'da
ç~kan dergi ve gazeteler hakk~nda ayr~nt~l~~bilgi verilmektedir. Bu
dergi ve gazetelerin adlar~~ ~öyle: Varl~k, istikbal, Hak, ~kbal, Güzel
Trabzon, Kahkaha, Genç Anadolu, I~~k, Yeni Giresun, Bucak, Azim, Hayat,
Hilâl, Ahali, Aksi Sada, Piyasa, Çorum, Hakikat, Emel, Bolu, Türk O~lu,
Derdli, Türk Eli, Aç~k Söz, Koca Eli, Hakimiyet-i Milliye, Türkiye Büyük
Millet Meclisi Zabt Ceridesi, Köy Hocas~, Yeni Gün, Peyâm Sabah, Sebil
(ir Re~ad, Ticaret Gazetesi, Seyyare Yeni Dünya, Yeni Dünya, Emek, ikaz,
Yeni Hayat, istiklöl, Ink~lâb, Do~ru Öz, Tarsus, Yeni Adana, Hayat, Kayseri, Misaki Milliye, K~rm~z~~ Hilöl, O~itt, Konya, Babal~k, Kara Hissari
Saib, Kurtulu~, Diyarbekir, Sivas, Iradeyi Milliye, Ma`muret-~ll Aziz, Satvete Milliye, Al Bayrak, Antep, Anadolu, v.s.
Z. Nav~irvanov, Türkiye bas~rnyla ilgili yaz~s~n~n 55 "Mustafa
Kemal'in Bat~~Anadolu Gezisi" ba~l~kl~~üçüncü bölümünde, Mustafa
Kemal'in Anadolu'ya yapt~~~~geziyle ilgili haberin Türkiye gazetelerinde ilginç biçimde verildi~ine de~inerek, bu gezi s~ras~nda Mustafa Kemal'in ~zmir ve Bursa'da yapt~~~~konu~malar~~aktarmaktad~r.
Sovyetler Birli~i'nde, K. Atatürk, Kemalizm ve Türk ulusal
kurtulu~~sava~~n~~ inceleyen, ku~kusuz, daha birçok ara~t~rmalar
vard~r 56 . Ancak bu ara~t~rma ve incelemelerin hepsi elde bulunmad~~~ndan, yaz~n~n kapsam~n~, Türk Tarih Kurumu Kitapl~~~'nda
bulunan Rusça kaynaklarla s~n~rl~~ tutmak zorunda kal~nm~~t~r.
Anatoliyskaya pefat'. Tiflis 1922 Izdanie Zakkrankoma R. K. P. 213 S.
Bkz. "Turetskaya pressa" (Türkiye bas~n~). Nov~y Vostok, 1923, No: 3,
ss. 479-489. (Üçüncü bölüm: "Poezdka Mustaf~~Kemalya po zapadnoy Anatolii").
58 Bibliografiya Turtsii'den (Türkiye Bibliyografyas~, 1917-1958) (Moskva 1959
lid-vo Vostoçnoy Literatur~) derleruni~~olan bir bibliyografya için bkz: "Atatürk
ve Kemalizm ile ilgili Sovyet Yay~nlar~." Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Cilt. IX,
Say~ : 50 (m~ ), ss. 44-46.
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