ATATÜRK'ÜN AMERIKAN MILLETINE SESLENI~I
ISMAIL ARAR
1.

Do~umunun ~ oo. y~ldönümü nedeniyle tümü Atatürk'ün an~s~na ayr~lm~~~bulunan BELLETEN, Cilt XLV, Say~~177'de Atatürk'ün uzun y~llar önce yay~nlanm~~, sonra unutulmu~~ve "Söylev
ve Demeçler" dizisine de al~nmam~~~baz~~konu~ma, demeç ve direktiflerini "Atatürk'ün Günümüz Olaylar~na da I~~k Tutan Baz~~Konu~malar~"
ba~l~~~~alt~nda ve gerekli notlar ve aç~klamalarla yaymlam~~t~k.
Bu kez de zaman~, kapsam~~ve amac~~bak~mlar~ndan son derece
önemli buldu~umuz bir mesaj~n~~ ayn~~metodla, yani gerekli baz~~
notlar ve aç~klamalarla yay~nlarken ~~oo.cü do~um y~ldönümünde
yap~lmas~~gerekenlerden hissemize dü~en çok küçük bir pay~~yerine
getirmenin kalp huzuru içinde bulunuyoruz.

Birinci Dünya Sava~~, Osmanl~~imparatorlu~u ve ba~la~~klar~~
için, yenilgi ile sonuçlanm~~t~. Osmanl~~devlet adamlar~~bu yenilgiyi
tam bir teslimiyetle kabullenmi~ler ve bunu Mondros Mütarekenamesi ile belgelemi~lerdi. Ne var ki Türk milleti bu yenilgiyi, özellikle galip devletlerce Mütareke hükümlerine uyulmayarak Türk
milletinin toptan yok edilmesi biçiminde geli~en öneri ve davran~~lar~~
kabullenmemi~, yer yer "Reddi Ilhak" ve "Müdafaai Hukuk" örgütleri
kurularak yeni bir direni~in haz~rl~~~~içine girilmi~ti. Mustafa Kemal
Pa~a ise, Y~ld~r~m Ordular~~ Grubu Kumandan~~ olarak Adana'da
ö~rendi~i Mütareke hükümlerinin sak~ncalar~~ve getirece~i tehlikeler
üzerinde, tam bir sorumluluk duygusu içinde ve sert bir biçimde,
Sadr~ âzam Ahmet ~zzet Pa~a'n~n birçok kez dikkatini çekmi~, maiyetindeki kumandanlara da elde kalan silah ve cephanenin Anadolu
içlerine gönderilmesi emrini vermi~ti. Mustafa Kemal Pa~a'n~n
liderli~inde ve komutas~nda böylece ba~layan "Milli Mücadele",
ya da ba~ka bir deyimle "Türk Kurtulu~~Sava~~" içte ve d~~ta, çe~itli
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dü~manlara kar~~~siyasal ve askeri alanda, çok yönlü, sert bir mücadele biçiminde dört y~l daha sürmü~, sonuçta Türk milletinin fedakarl~k"' ve kahramanl~~~~ve büyük Atatürk'ün yüksek ve ince dehas~~
sayesinde zaferle sonuçlanm~~t~. Bu zaferlerden do~an yeni ve genç
Türkiye Devleti, bu kez bar~~~masas~na galip bir devlet olarak oturuyordu. Ne var ki, Birinci Dünya Sava~~'n~n galibi olan ve dünyan~n
dörtte üçüne hükmeden ma~rur devletlerin sömürgeci zihniyetlerinde
hiçbir de~i~iklik olmad~~~~için hakk~m~z olan adil ve ~erefli bir bar~~~~
elde etmek, zaferi kazanmak kadar güç gözüküyordu. Bu yüzden
Lozan bar~~~görü~meleri çok Çetin oldu. Lozan Konferans~nda Türkiye'nin kar~~s~nda yer alan devletlerin öncülü~ünü Ingiltere yap~yordu. Ingiltere'nin yan~nda yer alan di~er devletlerin ana sorunlarda onunla birlikte hareket ettikleri görülmekle beraber, Türk
topraklar~ndaki ç~karlar~~ aç~s~ndan, aralar~nda gizli bir rekabetin
varoldu~u da gözden kaçm~yordu. Bu nedenledir ki, Konferanstaki
Türk Ba~delegesi "Ingilizlerin bize kar~~~olan dü~manl~~~ndan zarar görmemek için, di~er bütün Müttefiklerle beraber hareket etme usulünü takip
etmek" takti~ini uyguluyordu
Konferansta Amerika Birle~ik Devletleri'nin özel bir yeri vard~.
O da Birinci Dünya Sava~~'n~n galipleri aras~nda idi. Fakat A.B.D.
ve Osmanl~~Imparatorlu~u birbirlerine sava~~ilan etmemi~ler, hiçbir cephede sava~mam~~lar, sadece 20 Nisan 1917'de, kar~~l~kl~~olarak,
diplomatik ili~kilerini kesmekle yetinmi~lerdi 2. Bu yüzden A.B.D.,
Lozan Konferans~na dkit taraf (= partie contractante) olarak de~il,
gözlemci olarak kat~l~yordu.
Pragmatist ve tüccar Amerikan kafas~, saf devlet adam~~ Woodrow Wilson'un 3 Türkiye'nin do~usunda ba~~ms~z bir Ermenistan
Lozan Bar~~~Konferans~. Tutanaklar, Belgeler. Çeviren: Seha L. Meray.
Önsöz: Ismet Inönü, s. VII.
2 Prof. Akdes Nimet Kurat, Türk - Amerikan Münasebetlerine K~sa Bir
Bak~~~ (~~800- 959) , s. 40.
3 Paris Bar~~~Konferans~na belli bir bar~~~program~~ile gelmeyen, uluslararas~~
görü~melerde hiç deneyi olmayan Wilson'un Lloyd George ve Glemenceau taraf~ndan nas~l ~a~k~na döndürüldü~ü ve bütün prestijini kaybetmi~, karamsar, çökmü.~~
ve ruhsal bunal~m içinde yurduna döndü~ü ünlü Ingiliz iktisatç~s~~John Maynard
Keynes'in kaleminden pek güzel dile getirilmi~tir. Bk. The Gouncil of Four. Essays
and Sketches in Biography ve oradan yap~lan al~nt~lar için: Prof. Feridun Ergin,
Uluslararas~~Politika Stratejileri.

ATATÜRK'ÜN AMERIKAN M/LLET~NE SESLEN~~I

~~09

kurmak çabalar~n~n 4 "olmayacak duaya âmin demek" oldu~unu, da~~lan
Osmanl~~imparatorlu~u topraklar~tun hepsi ya da bir bölümü üzerinde bir mandat (= vesayet )önetimi) 5 üstlenmenin ise, Türk tepki ve direni~inden ba~ka, A.B.D. bütçesi için büyük masraflar~~ve büyük askeri
birlikler bulundurmay~~gerektirece~i gerçe~ini çabuk anlam~~~ ve
bu hayallerden vazgeçmi~ti. Geriye, sava~~nedeniyle zarar gören
Amerikan vatanda~lar~n~n ve sermayedarlar~mn bu zararlar~n~n
ödenmesi 6 ile Türkiye'de Amerika için yeni yat~r~mlar kap~s~n~n
aç~k bulundurulmas~ '? gibi iktisadi ve mali konular kalmakta idi 8 .
Bu yüzden Lozan Konferans~n~n, 4 ~ubat ~ 923'te, inkitaa (= kesiklik,
kopukluk) u~ramas~ndan 9 en ziyade sinirlenen A.B.D. olmu~tur
Zira, bir Amerikan sermayedar grubu, Kas~ m 1922'den beri, Ankara'
da Türk yetkilileriyle Do~u Anadolu'da demiryolu yap~m~~ve madenlerin i~letilmesi konular~nda görü~meler yapmakta idi.
Bir strateji kural~~siyasette de aynen geçerlidir: Hasm~n zay~f
taraf~n~~bulup oraya yüklenmek! Atatürk bu kural~, Milli Mücadele'
4 Bk. ~~—James G. Harbord, Report of the American Military Mission to
Armenia, Sen.ate Documents, C. 15, 2 - Prof. Gotthard Dschke, Prüsident Wilson
als Schiedsrichter zwischen der Türkei und Armenien, MSOS zu Berlin II/1935,
s. 75-80'de.
5 Türkiye'de uygulanmak istenen Amerikan mandas~~ ile ilgili olarak bk.
— Harry N. Howard, An American Inquiry in the Middle East: The King - Gram
Conunission (1963), 2 - Gotthard „Jschke, Ein A~nerikanisches Mandat für die
Türkei? Die Welt Des Islams, Yeni Dizi, C. VIII, No. 4, s. 219 - 234'de, 3 — Mine
Erol, Türkiye'de Amerikan Mandas~~Mes'elesi, 1919 - 1920, ( 972) .
"Claims Pact" diye an~lan bu anla~ma Istanbul'da, 24 Aral~k 1923'te Amiral
Bristol ile Dr. Adnan Bey (Ad~var) aras~nda imzala~~~m~~t~r. Bk. 1340 Senei Maliyesine Mahsus Milli Nevsal, s. 250 - 251.
7 Aç~k Kap~~Politikas~~(= Open-Door Policy)' nin Türkiye'deki uygulay~c~s~~ için
bk. Thomas A. Bryson, Admiral Mark L. Bristol, An Open-Door Diplomat in
Turkey, Intern.ational Journal of Middle East Studies, 5 ( 1 974), s• 450 - 467'de.
1919 - 1923 y~llar~~aras~nda Türkiye'nin sosyo-ekonomik yap~s~~ve iktasadi
potansiyeli= bir Amerikal~~gözü ile bak~~~için bk. Eliot Grinnell Mears, Modern
Turkey, (1924). Yazar, iktisat uzman~~olarak, Gl. Harbord heyeti ile Türkiye'ye
gelmi~tir.
9 Asl~nda, taraflar (Lord Curzon ve Ismet Pa~a) ink~ta (= rupture) kelimesini
kullanmaktan dikkatle kaç~uuru~lar ve görü~melerin ertelendi~i izlenimini vermeye
çal~~m~~lard~r.
1° Konferansta A. B. D. gözlemcilerinden Child'in 4 ~ubat 1923'te Lord
Curzon'a verdi~i nota için bk. Laurence Evans, United States Policy and the Partition of Turkey. Turkçesi: Tevfik Alanay, Türkiye'nin Payla~~lmas~, s. 403 - 404.
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nin ba~~ndan beri, hem siyasette, hem askerlikte üstün bir ba~ar~~
ile uygulanmas~n~~bilmi~tir n.
Lozan Konferans~n~n inkitaa u~rad~~~~s~rada, bir yandan Amerikan Ba~~ms~zl~k Sava~~'na ça~r~~~m yaparak Amerikan milletine
sesleni~i, di~er yandan bir Amerikan sermayedar grubuna Do~u
Anadolu'da demiryolu yapma ve maden i~letme haklar~~veren anla~man~n T.B.M.M. nce onaylanmas~~12 bir rastlant~~de~ildir. Kan~m~zca
amaç, aç~k ve kesin olarak bellidir: Ergeç ba~layacak olan bar~~~görü~melerinden önce Amerikan kamuoyunda Türkiye lehine bir hava
yaratmak ve Amerikan mali çevrelerinin ümitlerini taze tutarak
Amerikan etkisinden Konferansta yararlanmak! Bundan ba~ka,
bir yabanc~~bilim adam~n~n gözlemine kat~larak, Atatürk'ün Türk
Ba~delegesinin pazarl~k gücünü art~rma amac~n~~ da güttü~ünü
söyleyebiliriz: "During the break in the conference, Kemal lost no opportunity
to bolster Ismet' s negotiating position" 13.

~imdi, Atatürk'ün "Büyük Amerikan Milletine" diye ba~layan
mesaj~n~~ 2 2 Mart 1923 tarihli Hâkimiyeti Milliye gazetesinde verilen
haberle birlikte a~a~~da sunuyoruz:
BÜYÜK GAZI VE AMERIKA'DAKI MEVKII
Meclis-i Ayan ve Meb'usan Mü~terek Içtima~nda Beyannamelerinin Müttefikan Zapta Geçirilmesine Karar Verildi.
11 Sovyetler Birli~i ile ili~kilerinde de buna benzer bir taktik uygulad~~~na
Prof. Gotthard JSschke daha önce de~inrni~tir. Bk. Neues zur Russisch - Türkischen Freundschaft von 1919 - 1939, Die Welt des Islams, Yeni Dizi, C. VI, No.
3 - 4, s• 203 - 222.
12 ~arki Anadolu Demiryollar~na dair 9 Nisan 1923 gün ve 327 say~l~~ Kanun.
Bk. T.B.M.M. Kavanin Mecmuas~, Devre I, Cilt ~ , Üçüncü Bas~l~~, s. 381. Ayr~ca
bk. ~~—Ali Sait (AKBAYTUGAN), Çester Projesi Hakk~nda Baz~~ Tenkidat ve
Mütaleat, Sar~kam~~, 1339 (= 1923), 2 — Yahya Sezai Tezel, Chester Ayr~cal~~~,
S.B.F. Dergisi, C. XXV, S. 4 (Aral~k 1970), s. 287 - 318. Bu son ara~t~rmada,
say~n yazar, kan~m~zca konuya yanl~~~bir yakla~~mla bakm~~t~r.
13 Roderic H. Davison, Turkish Diplomacy from Mudros to Lausanne,
Craig ve Gilbert taraf~ndan yay~nlanan "The Diplomats" (1919 - 1939) adl~~kitapta, s. 206.
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Amerika Meclis-i Mebusan ve Ayan~n~n mü~tereken akdeyledi~i kongrede, T.B.M.M. Reisi Ba~kumandan Gazi Mustafa Kemal
Pa~a Hazretlerinin Amerika halk~na hitaben ne~reyledi~i beyannamenin aynen kongre zapt~na geçirilmesine müttefikan karar verilmi~tir. Amerika kongresinin 67. içtima~n~n 4. celsesinin 26 tarihli
(26 ~ubat 1923) zab~t ceridesinde aynen ~u sat~rlar mevcuttur:
"Ayandan Mr. Owen — Reis efendi, yerime oturmazdan evvel
Türkiye Reisi Mustafa Kemal Pa~a'n~n Amerika ahalisine kar~~~
vuku bulan ~ayan-~~dikkat hitapnamesine meclisin nazar-~~dikkatini
celbederim. Onu okumak suretiyle meclisin vaktini zayi etmek
istemem. Fakat bu hitapname bütün âyan ve azan~n görmesi laz~m
gelen bir ~eydir. Çünkü bunu söyleyen zat her ne kadar Türkse de
Amerika lisamyla söylüyor. Bu zat yüksek tahsil görmü~~ve milletlerin
tarihine kesb-i vukuf etmi~tir. ~~te bu zat Türkiye milliyetperverlerinin maksatlar~n~~ve ne yapmaya çal~~acaklar~n~~salahiyetle ilan
ediyor. Binaenaleyh dinlenmeye lay~kt~r. Mü~arünileyhin hulasa-i
beyanat~~haricin tahakkümünden kurtulmak maksad~yla mücadele
ettiklerinden ve bu suretle t~pk~~ecdad~m~z~n bu cumhuriyeti tesis
etmi~~olduklar~~gibi Türklerin de kendi usulleri dahilinde hayat-~~
inki~afa mazhar olmak istediklerinden ibarettir.
Türkiye'nin tamamiyet-i mülkiyeye ve istiklal-i siyasiye mazhar
olmas~na Amerika ahalisinin de taraftar oldu~una ve her ne suretle
olursa olsun müttefiklerin veya di~er bir milletin Türkiye'yi istila
etmesini ve Türkleri istiklallerinden mahrum eylemesine yine Amerika
ahalisinin arzu etmedi~ine eminim. Mustafa Kemal Pa~a'n~n bu
hitapnamesiyle ona müteallik mülakat~n kongrenin zab~t ceridesinde
tab~n~~talep ederim. Reis-i Sani — Itiraz eden var m~ ? Makam-~~
riyasetin bu suali üzerine teklife itiraz eden bulunmad~~~ndan hitapname ile mülakat~n kongrenin zab~t ceridesinde tab edilmesi kabul
edilmi~tir.
Pa~a Hazretlerinin Beyannameleri Sureti:
Büyük Amerikan Milletine:
Siz zulm ve istibdad~~kendi vatan~n~zdan tard ettiniz. Siz, uzun ve kanl~~
bir mücadeleden sonra kendi hürriyet ve istiklalinizi istihsal ederek hakimiyet-i
âmmeye müstenit demokratik bir devlet ve kuvvetli bir medeniyet tesis ettiniz.
Kürre-i arz~n di~er taraf~nda di~er bir millet var ki, o da ayn~~hürriyet,
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ayn~~ istiklal ve ayn~~demokrasi u~runda mücadele ediyor, kan döküyor. Bu
mefkarenin saffet ve ulviyetine kar~~~nazarlar~n~z~~ ta~lit etmek istiyorlar.
Bu propaganda amilleri, ya bir tak~m cahil mutaas~plar veyahut, yeni kazand~~~m~z hürriyeti imha ve bizi ondan mahrum etmek isteyen gizli ve a~ikâr
dü~manlar~m~z~n alet-i icras~d~rlar. ralanlara ve .1-tiralara inanmay~n~z.
Hürriyet ve istiklal u~runda harb eden ve t~pk~~sizler gibi dünyada terakki
ve adalet amili olmak için samimi bir surette mücadelede bulunan Türk halk~na
kalbinizi aç~k bulundurunuz.
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