DEVLET KURUCUSU ATATÜRK
~SMET ~NÖNÜ
"Türk Tarih Kurumu"muzun Büyük Atatürk için tertipledi~i
konferans scrilerinden birincisini benim konferans~mla açmay~~tensip
etmesini alicenap bir teveccüh say~ yorum. Say~n Türk Tarih Kurumu
Ba~kan~m~z~ n Genel Müdürle beraber lütfettikleri daveti eksiklerime
bakmaks~z~ n cesaretle kabul ettim, o vazife ile huzurunuzday~m.
Say~n Ba~kamrruza te~ekkür ödevimi yerine getirdikten sonra
ba~hyaca~~m.
Atatürk'ün bütün hayat~ nda askeri kudretini, kumandan olarak
büyük de~erini dikkatle takip etmi~imdir ve büyük bir kumandan ~ n
bilgi olarak ve karakter olarak vas~flar~n~~Atatürk'te daima bulmu~ umdur. Muharebelerde ve harita ba~~nda Atatürk'ün büyük kumandan olarak müdahalelerini, icraat~ru muhtelif vesilelerle dile
getirrni~imdir; anlad~~~m ve duydu~um gibi. Bunun gibi, Atatürk'ün
büyük kumandan olarak vas~flar~n~~takdir etti~im gibi, siyasi kudretini, siyasi vas~flar~n~~ kumandanl~~~n~ n da üstünde gördü~ ümü daima
belirtmi~ tim. Bu kanaatle bu konferansa ba~l~yorum. Atatürk'ün
bugün size kumandan olarak büyük vas~flar~n~, memlekete büyük
tesirlerini ve hizmetlerini dile getirmiyece~im, devlet kurucusu olarak
siyasi vas~flar~n~~anlatma~a çal~~aca~~m.
Mondros mütarekesinden ba~l~ yorum. Mondros rnütarekesi yap~ld~~~~zaman ~stanburdayd~ m. Ben, muharebeden hasta olarak
dönmü~ tüm ve az bir müddet sonra Harbiye Nezareti Müste~ar~~
olmu~ tum. O esnada Mondros Mütarekesi yap~lm~~t~. Bulundu~um
vazifcde mütareke ile görevli olanlar, müzakerelerden haber verenler
ve haber alanlar bizim çal~~ma ortam~m~z~ n tamamiyle d~~~ndayd~.
Bize Mondros mütarekesi hiç bir suretle gelmez ve anlat~lmazd~.
Yaln~z bir heyet gitmi~ ti ve Mondros miitarekesi yap~ lm~~t~. Bu,
~stanbul muhitinde ilkönce olumlu bir tesir yapt~. Muharebenin
büyük yenilgiyle bitmi~~olmas~na kar~~, ilgili devletler içinde Türklerin en insafs~ z muamele görenlerinden biri olmad~~~, olm~yaca~~,
aksine Türk devletiyle dostlu~a önem veren bir anlay~~~ n tatbikat~m
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görece~imiz zann~~yayg~n idi. Atatürk bu esnada Y~ld~r~m Ordular~n~n ba~~ nda bulunuyordu. Mütarekeyi O, cephe kumandan~~olarak
muharebe meydan~nda ö~rendi. O zaman hat~ rlad~~~ma göre ve
sonradan kendisinden dinledi~ime göre, mütareke hakk~ nda ilk ~üpl~ eleri gösteren Atatürk olmu~ tur. Mütareke tebli~i bizim ordulara
yap~ld~~~~gibi, kar~~m~zda bulunan ordulara da yap~lm~~~ oldu~u
için, yahut olaca~~~için, kumandanlar~ n mütareke tatbikat~nda pek
teklifsiz ve taahhütsüz hareket ettiklerinden Atatürk ilk andan itibaren ~ikayetçi olmu~tu. O'nun ~ ikayetini, Istanbul'daki idare daha
ziyade biraz güç be~enen mizac~n~n tabiat~na hamlederek zaman
ile mütarekenin hafifli~i umumi efkarda iyice anla~~lacakt~ r ümidi
korunuyordu. Böyle ba~lad~~mütareke ve bir müddet sonra Atatürk,
mütareke tatbikat' ~ikayetleri içinde kendisi bar~ namaz hale geldi
ve cepheden ayr~ld~, istifa etti. Istifa edip aynlmas~ m zaten Istanbul
hükümeti de o zamanki siyasi ~artlar için bir kolayl~k farzetti. Atatürk kendisiyle Istanbul'daki hükümetler aras~nda mütareke ile
gelen meseleleri de~erlendirmekte farkl~~dü~ünen bir zihniyet olarak
ilk anda vaziyet alm~~~oluyordu; bu durumda Istanbul'a geldi. Atatürk, mütareke ile te~ ekkül eden, mütarekeden evvel ve mütareke
esnas~nda i~ba~~nda bulunan hükümette vazife almak arzusunda idi.
Zannediyorum bunu istemi~ti de (o zamanki sadrazamdan). Bunu
arzu ediyordu. Kendisine münasip bir dille hükümetin te~ekkül
etti~i bildirilmi~, bu ortam içinde Atatürk Istanbul'a gelmi~tir.
Atatürk Istanbul'a geli~inden tekrar Anadolu'ya vazife alarak dönü~üne kadar (19 May~s~~hesap ederseniz, 31 Ekimden sonra mütareke
yap~ld~~~n~~ dü~ünürseniz, 6 ay kadar bir müddet geçmi~~olacakt~r
en çok); bu alt~~ay Istanbul'da bulundu~u zamanda sorumlu bir
adam gibi siyasi hayat içinde çok engin ve faal bir çal~~maya girmi~tir. Herkesle temas eder, dost dü~man her muhite girer. Yap~lacak,
yap~lan i~ler, gelecek i~ler ve kurtulmak için, kurtarmak için neler
yapmak laz~m, taraftarlar~~ile aleyhtarlar~~ile her birisi ile uzun münaka~alar içinde vakit geçirirdi. Böyle bir hayat ya~ad~.
Yeni sorumlularla tan~~maya ehemmiyet veriyordu. Hükümet
k~sa bir zamanda de~i~ti ve o zamana kadar muhalefette kalm~~~
olan Hürriyet ve Itilaf F~rkas~mn sorumlular~~hükümet ba~~na geldiler ve do~rudan do~ruya o f~rkan~n ba~l~ca temsilcisi olan Damat,
sadrazam olarak hükümete geldi. O zaman da Atatürk, o hükümetin
ricali ile tan~~mak için, meseleleri görü~mek için hiç bir f~r-
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sat~~ kaç~ rmam~~t~r. Bu görü~meler içinde, memleketi idare etmekte
olan ve gelecek meseleleri kar~~layacak olan siyaset adamlar~n~n ne
çapta olduklar~na te~his koymaya önem veriyordu. Vrnitli konu~mazd~. Konu~tu~umuz zamanlar ümitli konu~mazd~ ; güçlüklerle
ba~a ç~kacak çapta olmad~klar~ndan üzülürdü; karakterlerini ve
geçmi~~itiyatlar~n~~mübalâ~a ile de~erlendirir; onlar~n duygular~na,
ac~lar~na nüfuz eder; geçirdikleri ayr~l~k devirlerinin tesirlerine kap~lmalar~ndan ~ikâyet ederdi. O zaman memleketin siyasi vaziyeti,
gittikçe gerginle~en (iç politika olarak) bir seyir takip ediyordu.
Ittihatç~lar hükümette iken Hürriyet ve Itilâf'ç~larla çok keskin ayr~lm~~~bir halde idiler. Muhalefette bulunanlar, Ittihad ve Terakki'nin
büyük bir yenilgisi ile i~ba~~na geldikten sonra, ilk i~~olarak bütün
çektikleri s~k~nt~~devirlerinin öcünü almak yoluna girmi~lerdi; öyle
görünüyorlard~. Atatürk bunlar~n içinde bir taraf~~tutmaks~z~n, hadiselere do~ru te~his koymaya ve hâdiselere do~ru te~his koydurmaya
çal~~m~~t~r.
Bu müddet esnas~nda Atatürk orduda idi. Muharebelerden
çok kesin tecrübeler geçirmi~, askeri itibar~, askeri vas~flar~~hiç bir
tereddüt ve münaka~a götürmeyen yüksek bir seviye ta~~yordu.
O salâhiyetle her muhite girebiliyor, herkesle konu~uyordu. Siyasi
bir kudretle çal~~mak ihtimali azald~kça, orduda tekrar bir vazife
alarak memleket i~lerine resmi bir surette kar~~ma~a hevesli oldu.
Bu nas~l olacak, bunu bilmeye irnkân yoktu. Siyaset sahas~nda tecrübe etti; mümkün olmad~. Ondan sonra vazifesiz olarak Istanbul'da
u~ra~t~~~~zaman, ne surette resmi bir vaziyete girece~ini kendisi de
tahmin etmiyordu.
Son zamanlarda Atatürk için böyle bir f~rsat ç~kt~. Kendisini
Üçüncü Ordu Kumandan~~yapmak için Istanbul Hükümeti ciddi
bir ihtiyaç hissetti. Zannediyorum ki o zamanlar, bir defa d~~~siyaset
çok gergin bir hale geldi. Nihayet May~s ortas~nda Yunanl~lar Izmir'e ç~km~~lard~. I~galin bir kaç gün evveline kadar ahval her
tarafta ümitsiz görünüyordu. Bu müddet esnas~nda, Anadolu içinde
kar~~~kl~k, asayi~sizlik olacak ve sulh ~artlar~~ bir de bu yüzden son
derece a~~r ve memleket için fena hale gelecek endi~esi yayg~n idi.
Hükümet bu tesirlerin alt~nda kalm~~~olacakt~ r. Tahmin etti~'ime göre,
Atatürk'ü dostlar~~vas~tasiyle uzaktan g~yaben tan~yanlar, hükümet
içinde nüfuzlu olan arkada~lar~~üzerinde de tesir yapm~~lard~r. Bilhassa Içi~leri Bakan~~ olan zat~ n (o zamanki zat~ n), Atatürk'ün bu
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Uçüncü Orduya tayininde taraftar oldu~u söylcnmi~tir. O da, bir
ucundan zannediyorum rahmetli General Ali Fuat Cebesoy'la münasebette idi. Mehmet Ali Bey isminde bir zat oldu~unu san~yorum.
Atatürk'e Üçüncü Ordu Kumandanl~~~ n~~ bu ~artlar içinde,
teklif ettiler. Üçüncü Ordu Kumandan~~olacak, memleketin ~arktaki
ordusunu, ordu içindeki büyük nüfuzu ile idare edecek; böylece
Karadeniz sahilinde ve ~ark havalisinde emniyetli, hem askeri bak~mdan, hem asayi~~bak~m~ndan emniyetli bir destek temin olunacak.
Bu arzu ile kendisini intihap ettiler. ~ntihap edilir edilmez, Atatürk,
vazifesinde muvaffak olmak için, memleketin ~artlar~na göre (askeri
vaziyetle siyasi ve dahili politika vaziyeti birbiri içine girmi~~dola~~k
bir haldedir) Ordu Müfetti~i olarak icab~nda geni~~ bir bölgede valiler ile de muhabere etmek salâhiyeti laz~m oldu~unu hükümete anlatmaya çal~~t~. Birkaç gün de onunla u~ra~t~~ve nihayet Yunanl~lann Izmir'e girmesi havadisi 15 May~sta meydana ç~kt~ktan
sonra, kendisi daha ziyade imkanlar sa~lamak için müzakereyi uzatmaktan sarf~nazar etti, hükümet de bir ân evvel onu d~~ar~~göndermek
istedi. ~imdi art~k bir an önce Anadolu'ya geçmeyi lüzumlu görüyordu ve kendisine böyle bir ihtiyaç duyulunca orada çal~~ mas~~için
laz~ m olan ~artlar~~süratle sa~layarak gitmek fikrine kap~ld~. Bunlar~n
hepsini gözönüne alarak memleketin içinde bulundu~u güç ~artlar~n
getirece~i ihtimallere kar~~~mümkün oldu~u kadar kendisini teçhiz
etmek, haz~rlamak fikri, onda ilk andan itibaren i~ liyordu, diye kabul
etmek laz~md~r.
Samsun'a ~ g May~sta ç~kt~. Ç~kt~~~~andan itibaren memleketin
kurtulu~u için bir mücadeleye at~lm~~, f~rsat bulmu~, geni~, serbest
bir saha elde etmi~~insan gibi, dilini açt~~ve herkesi uyarm~ya ba~lad~.
Tehlikelerden bahsediyordu, her tarafta dü~manlar~n insafs~z oldu~undan bahsediyordu. Bu ~artla Samsun'da konu~maya ba~hyarak
yürüdü ve Samsun'da hareketin ba~lad~~~ndan itibaren de ~stanbul
Hükümeti ve ~tilaf çevreleri, intihap ettikleri zat~n hareketlerinin
ba~ka mânalar ta~~d~~~ndan ~üphe etmeye ba~lad~lar. Sonra bana
hikaye ettiklerine göre, Samsun'da otomobillerine benzin tedarik
etmekte bile mü~külât gösterdiler; Atatürk nerede ne buldu ise onunla
hareket etti; Amasya'ya geldi; Amasya'da tekrar halkla, memleketin
ileri gelenleriyle görü~üyordu; ümitle kendisini kar~~l~yanlara her
ümidi veriyordu. Ama herkesin zannetti~i gibi, önümüzde kolay
~artlar ve dü~manlarda insaf, hak veya adalet gibi hisler yoktu...
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Içinde bulundu~umuz yerlerde Rumlar, Ermeniler faaliyettedirler; bunlardan ümit beklemek do~ru olm~ yaca~~n~~ aç~kça telkin ediyordu. Sivas'a gelinceye kadar epey zaman geçti. Sivas'ta kendi üzerinde ve muhaberelerinden dolay~~o kadar çok ~üphe has~l oluyor ki,
Atatürk, Tokat'tan geçip Sivas'a geliyor, bu haber duyulunca Sivas'ta
vilayet idaresi, Vali Pa~a, sorumlular, emniyet memurlar~, di~er sivil
memurlar, toplant~~ halinde nas~ l hareket edeceklerini, Atatürk'le
nas~ l münasebette bulunacaklaruu müzakere etmeye ba~lad~lar. Iyi
münasebet kural~m, ~öyle kar~~layal~ m, veya böyle davranal~ m diye
türlü fikirler; Istanbul Hükümetinden ald~klar~~ ~üphe verici talimatlara uygun olsun, büyük bir kumandan olarak geliyor ve görünü~ e göre çok azimli de gelmi~. Dilini de tutmaz görünüyor. Onunla
da ilk anda çat~~ acak bir vaziyet has~l olmas~ n, onu da idare edelim,
endi~esi içinde toplanm~~~olarak vilayet erkan~~bir karar vermeden
konu~ urlarken içeriye bir emir adam~~girer; "Mustafa Kemal geliyor,
Sivas'a yak~n gelmi~" der. Hep birden münaka~aya geçerler, ne
yapal~ m derler, istikbal edelim, derler. Istikbale karar verelim derler,
vali pa~a ba~ta olarak d~~ar~~ç~karlar.
Bu bana Atatürk'ün bizzat anlatt~~~~hikâyedir. Hakikaten d~~ar~~
ç~karlar, yar~ m saat evvel vilayet kona~~nda onun geli~ini nas~l idare
edeceklerini heyecan ile dü~ ünen insanlar de~il, hasretle onun geli~ini
bekleyen insanlarm~~~gibi güzel sözlerle birbirlerine kavu~urlar. Vali
Pa~ay~~yan~na al~ r, biraz özür dilemek ister, onu yan~na al~r, beraber
gelirler ve orada kal~rlar, orada toplan~ rlar; ondan sonra bir an
evvel ordu merkezine giderler, orada bir tak~m muhavereler oluyor;
kalacak m~, geri mi ça~~r~lacak, kimsenin bildi~i yok. Bu ihtimaller
içinde, orada oyalanmaks~z~ n Erzurum üzerine yürürler. Erzurum'a
gelmesi Temmuzu bulur. Erzurum'a geldi~i zaman ilk konu~malardan sonra kendisinin ordu Müfetti~li~inden al~nd~~~n~~ ö~renir.
Kolordu Kumandan~na da, vilâyete de tebligat yap~lm~~. Bunu, geldikten sonra m~, gelmekte oldu~una kesin kanaat geldikten sonra m~,
~u anda takdir edemiyorum, ö~renince istifaya karar verir kendisi.
Ordudan istifa eder, Istanbul'da Harbiye Nczaretine, sivil makamata,
hepsine istifa etti~ini, bundan sonra milletin içinde bir ferd-i millet
olarak çal~~aca~~n~~söyler. Burada istifa etmesi, ~imdiye kadar bir
buçuk aydan fazla bir zaman zarf~ nda ~arkta, Anadolu'da çal~~malar~n~n kendisine temin etti~i mevki; ~arkta zaten zihinlerin Yunan
i~ galinden sonra, Ermeni emellerinden dolay~~çok gergin bulundu~u
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bir muhit vard~ r. O muhit içinde, kendisinin ordu ba~~ndan ayr~lm~~~
olmas~~ büyük bir hüzün yaratm~~t~r. Ba~ ka çare yok. Ordu ba~~nda
durmas~~ mümkün de~il; ama ordudan ayr~lm~~~oldu~u halde, kendi
içlerinde bir cvlâtlanym~~~gibi büyük bir itibar ile muamele görür.
Ba~ta Kolordu Kumandan~~ Kâz~m Karabekir Pa~a büyük bir gösteri~le, tam bir sadakatla bütün ordu erkân~n~~yan~na toplayarak
Erzurum içinde Atatürk'ün bulundu~u karargâha do~ru Kolordu
Karargâh~ ndan gelir. Herkes, ne için geliyor, onun merak~~içindcyken,
gelir askerce selâm verir. "Kolordu emrinizdedir. Ordu kumandan~~
oldu~unuz zaman hâkimiyctiniz ne ise, bizim size kar~~~borçlanm~z
ne idiyse, ayn~~ surette itaatimiz devam ediyor, emir neferleriniz,
vas~talann~ z, yerleriniz, hepsi Ordu Kumandan~~bulundu~unuz zaman gibi cmrinizdedir" tarz~ nda geni~, mutlak bir teslimiyet ve itaat
gösterir. Atatürk bunu bana kendisi anlatm~~t~r. Buraya (Ankara'ya)
geldi~i zaman çok minnetle bahsediyordu. Bu tarzda ordudan ayr~l~r,
bu günler Erzurum'da bir kongre yap~ lmak isteniyor. Daha ziyade
~ark vilâyctlerinin mukadderat~n~~ dü~ünecek bir kongre mahiyetinde olarak dü~ünülüyor. Atatürk'ü ilgilendiriyorlar, kendisi bu
kongrenin içine giriyor, bu kongrenin tertipçisi, ba~~~oluyor, bu kongreyi ba~ar~~ile nihayete erdiriyor; ~arkta ilk siyasi kongrede, beraberlik temin edilmi~~oluyor.
Bunun bir özel chemmiyeti vard~ r. Erzurum ve etraf~, mütareke
~artlar~~ile Vilâyat~~ ~ark~ ye iade olunduktan sonra Ermeni ta~k~nl~klar' ile, zaten huzursuz bir haldedir; ergeç ti~tu~maya karar vermi~~
bir halk zihniyeti vard~ r. Atatürk bunlar~n ba~~nda, o zihniyetin
temsilcisi halinde bu kongreyi idare ediyor.
~imdi Atatürk o zamana kadar ordu kumandan~~olarak ve bir
seneden beri, takriben bir seneden beri, Istanbul'da bir siyasi mevkide
faydalar olabilir mi ~artlar~n~~aramakla me~gul iken ve bir resmi
vazife yetkisi ile memleketin kurtulu~una daha faydal~~olacak zihniyeti hâkim iken, birden her türlü resmi imkânlardan ayr~lm~~~olarak
tam kendi tal~iriyle bir ferd-i millet gibi, bir vatanda~~gibi, memleketin
mukadderat~~ile ve halk ile kar~~~kar~~ya, yaln~z ba~~ na tehlikelerle
kar~~~kar~~ya gelmi~~bulunuyor. Bu andan itibaren Atatürk bir sivil
önder olarak bir memleketin kurtulu~unu idare etmek durumuna
geçmi~tir. Burada Erzurum Kongresini bitirdikten sonra (23 Temmuz ~~919 da oluyor), Sivas'a gidiyor, Sivas'ta gene bir kongre ihtiyac~n~~duyuyor. Orada Eylül ba~lar~~için bir kongre tertip ediyorlar.
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Bu kongre bütün memleket için yap~l~yor. Sivas'ta bulunduklar~~
zaman iktidardan ayr~lm~~, azledil~ni~~bir insan oldu~u halde bütün
bu bir buçuk ay za~~ f~ nda seyahatleriyle ordu içinde, halk içinde
yapt~~~~temaslarla bir sivil otorite haline gelmi~~oluyor. Orada kendisine, kongre için (dü~ünmcli ki hükümet ba~~nda Damat hükümeti
var), orada kongre için resmi mektebin salonunu vercbiliyorlar.
Sivas kongresi neticeleri daha önemlidir. Bütün memlekette mücadeleyi idare etmek bak~m~ndan ve Atatürk'ün devlet idaresi için
geni~~bir otoriteyi fiilen elde etmesi bak~m~ndan.
Sivas kongresi ~u zamanda yap~l~yor: Memleket müdafaas~~için
dört tarafta te~ekkül etmi~~olan Kuvay-~~Milliye'nin birbiriyle irtibatlar~~ yoktur. Te~kilat Trakya'da vard~r, ~arkta vard~r, Garb~n
muhtelif yerlerinde vard~ r, Frans~z hududunda vard~r. Birbirinden
ayr~~ te~kilat halindedirler. Atatürk, Sivas Kongresinde "Anadolu ve
Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" ad~nda bütün bu müdafaa te~kilatlar~n~, kendi murahhaslar~~ vas~tasiyle beraber karar vermi~~
olarak, bir araya getiriyor. Adamlar buraya geldikleri zaman salâhiyetleri (bu kadar meseleleri dü~ünmü~~olarak) salâhiyetleri MCVZ1.111bahis de~il, var m~d~r yok mudur? Bütün bunlar~~dü~ünmeli. Cemiyetin idaresi ve bir devlet halinde salâhiyet sahibi olarak i~i yürütmek
dü~üncesi ve kudreti bir insanda ne kadar kemal sahibi olmal~~ki,
ilk i~~olarak bütün bu da~~n~k kuvvetleri bir yere toplamak laz~m,
bunu dü~ünüyor, hepsi karar veriyorlar ve karar~~tebli~~ediyorlar.
Herkes zaten öyle dü~ünüyormu~~gibi her taraftaki müdafaa te~kilat~,
Anadolu ve Rumeli Müdafaa,i Hukuk Cemiyetinin birle~mesi ile
bir yerde toplanm~~~oluyor. Bu hale getiriyor. Dahas~~ var, bir de
Heyeti Temsiliye seçiyorlar, bu Heyeti Temsiliye bütün memleket için
seçiliyor ve bu Heyeti Temsiliye Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk
Cemiyeti'nin idaresine, ve memleket l~cr taraftan muharebe halinde,
mücadele halinde oldu~u için, memleketin her taraf~ nda milli mücadelenin idarcsini Heyeti Temsiliye ba~~ nda bulunan Atatürk'ün eline,
milletin karar~~ile, bir konferans~n karar~~ ile, her taraftan gelmi~~
adamlar~n karar~~ile verilmi~~oluyor ve otoriteyi al~yor.
Bu ~ekilde hadiselere bak~ld~~~~zaman, sivil bir k~lavuz ve önder
olarak büyük bir mücadeleyi ilk andan itibaren bir devlet ba~~nda
gibi dü~ünüp te~kilâtland~ rmak kuvveti kendili~inden meydana ç~kar.
Bütün bu hadiseler Istanbul'da Damat Ferit hükümetinin de~i~mesine sebep oluyor. Yeni hükümet ilk i~~olarak Anadolu ve Rumeli

784

ISMET INÖNÜ

Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin ba~kan~~olan Heyeti Temsiliye Reisiyle temasa gelmeye karar veriyor. Ali R~za Pa~a Hükümeti, kendi
Bahriye Naz~r~~ Salih Pa~a'y~~memur ediyor, Atatürk'le aralar~nda
mülakat tertip ediyorlar, Amasya'da görü~üyorlar.
Salih Pa~a hükümetiyle, Salih Pa~a'yla Amasya'da bir kaç gün,
zannederim iki üç gün görü~üyorlar, protokollar yap~yorlar; bir
k~sm~n~~imza ediyorlar, bir k~sm~~mahrem kalmak üzere imza edilmesin diyorlar. Imza ettikleri de, imza etmedikleri de önemlidir;
resmen padi~all~n, saltanat~n salahiyet sahibi hükümetinin murahhas~~
ile Anadolu'da Heyeti Temsiliye Ba~kan~, harici ve dahili memleketin
bütün meseleleri üzerinde müzakere yap~yor ve kararlar al~n~yor.
Konu~ulm~yan,
olunm~yan, imza edilmiyen kararlar için
de, gelecek günlerde murahhas heyetler nas~l olacak, gelecek günlerde memleketin müdafaas~~ve büyük tehlikeler kar~~s~nda idaresi
nas~l olacak, buna ait l~ükümler var. Bir tarafta Istanbul hükümetinin vekili olan zat bunlar~~hükümete aktaraca~~m söylüyor; bir
taraftan da kendisi Anadolu'da onlar~~tatbik ettirece~ini söylüyor.
Otorite sahibi, elinde kudretleri olan bir devlet reisi gibi taahhütler
al~ yor ve taahhütler veriyor. Bunun neticeleri de tabii çok olumlu
ve tesirli olmu~tur. Fiilen Anadolu'da askeri mücadele ve sivil idare
üzerinde. Askeri idare do~rudan do~ruya kumandanl~klarla i~birli~i
sebebiyle daha çok yürüyor. Sivil idare türlü vas~talara tesir ederek
her taraftaki sivil memurlar~n mukavemetleri, idareleri, anlay~~lar~~
nisbetinde yürüyor. Bir Heyeti Temsiliye'den alacaklar~~emirleri tam
bir dikkatle yapmak sorumlulu~u hiç kimsede yok. Ama herkes hali
idare etmek, istikbali dü~ünmek kayg~lar~~içinde bir dereceye kadar
Heyeti Temsiliye Ba~kan~'n~n tesiri alt~nda kendilerini hissediyorlar.
Atatürk, Salih Pa~a görü~mesinden sonra 27 Aral~k'ta Ankara'ya
geliyer. Salih Pa~a ile görü~ülen ~eylerden birisi, seçim yap~lmas~d~r.
Ilk Meclis da~~t~lm~~t~r, Padi~ah taraf~ndan. ~imdi memleketin içinde
bulundu~u ~artlara göre, Meclisi, Millet Meclisini toplamak laz~m
oldu~una beraber karar veriyorlar. Salih Pa~a ihtiyac~~Istanbul'a
götürecek; daha fazlas~~var. O, "Meclisin Istanbul'da toplanmas~~
tehlikelidir, onu Anadolu'da toplamak laz~md~r". Bunu da münaka~a
ediyorlar. Salih Pa~a bunu taahhüt ediyor, "kendi ~ahs~m narruna"
diyor. "Yaln~z bunu hükümete nakledece~im, ne yapacaklar~n~, ne
karar vereceklerini tayin edemem, ama ben anl~yorum" diyor "bu
sebebi". Meclisi Anadolu'da yapmak laz~md~r, diyor. 0 gittikten
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sonra hakikaten seçim karar~n~~veriyor Istanbul hükümeti. Anadolu'da Ankara'da bulundu~u zaman seçimlerin yap~lmas~~için her
tarafta memleket uyar~l~yor. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk
Cemiyeti, seçimlerde ilerici ve propaganda yap~c~~ba~l~ca unsur olarak
çal~~~ yor. Meclis, büyük ço~unlukla, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i
Hukuk Te~kilat~'mn tarafl~s~~olarak seçiliyor. Istanbul'a gönderiliyor.
Bu gidenlerin hepsi mümkün oldu~u kadar hepsi Ankara'dan geçerlerdi ve bunlar~ n hepsine Atatürk telkinlerini söylerdi. Atatürk Sivas
Kongresinde kabul edilmi~~olan sulh esaslar~n~, ondan sonra Meclisin
Anadolu'da toplanmas~~fikrini hemen hepsi ile münaka~a etmi~tir.
"Çal~~tr~ z" derler, mebuslar giderler. Sonra Atatürk Istanbul'da Meclisin, Istanbul'da Mebusan Meclisinin te~kil edece~i siyasi grubun
Anadolu ve Rumeli Müdaffaa-i Hukuk Cemiyeti Grubu olmas~na
ehemmiyet veriyordu. Bir de bunu telkin ediyor.
Meclis bir müddet çal~~t~ ktan sonra nihayet da~~ld~, da~~t~ld~~
Itilâf Devletleri taraf~ ndan. Onun içinde bulunan Anadolu ve Rumeli
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ba~l~ ca üyelerinin, Rauf Bey'den ba~l~yarak bilinen ~ahsiyetlerin hemen hepsi topland~, d~~ar~, Malta'ya
götürüldü, hapsedildi. A~~r bir deh~et havas~~içinde Istanbul'un
i~gali ilan olundu.
Istanbul'daki Meclis'te, Meclis'in Anadolu'da toplanmas~~fikri
yürümedi, yürüyemedi. O zamanki, umumi anlay~~a, siyasi anlay~~a
göre, Istanbul politikac~lar~n~ n içinde bulunduklar~~tehlike hissinin
de~erlendirilmesi ~u ~ekilde idi. Istanbul'dan ç~ kmak, Meclis'in Istanbul'dan ç~kmas~ , Türklerin Istanbul'dan vazgeçmesi demek olur.
Halbuki tüm Islam alemine kar~~, Itilaf Devletleri Istanbul'u Türklerin elinden almak gibi bir harekete te~ ebbüs edemezler, Islam
âlerni buna imkan vermez. Istanbul'da Türkler böyle dü~ünüyor,
güya di~er Islam memleketleri de böyle dü~ ünüyorlar. Ama biz
kendi elimizle Meclisi Istanbul'dan d~~ar~~ ç~kard~~~nuz zaman Istanburla alakam~z~~kesmi~~ve bunu dü~manlara teslim etmi~~oluruz.
Bu kadar büyük bir mesuliyeti, tehlikeyi kimse göze alamaz. Onun
için Istanbul'da sonuna kadar tutunal~m dural~m. Iyi niyetlilerini,
iyi dü~ ünenlerini söylüyorum. Bu niyette olanlar Istanbul üzerinde
bir görü~ meyi, böyle Anadolu'ya gitme tarz~ nda bir muamele yapmay~~
tasvip etmiyorlard~ , etmezlerdi. Istanbul'un i~gali üzerine, ~imdi ~unu
söyliyeyim. Atatürk Istanbul Meclisinden Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
grupu kurulsun dedi, bunu yapamad~lar, Felâh~~Vatan grupu yapBelleten C.1.11, 50
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t~lar. Atatürk Istanbul'da Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kurulsun
ve Meclis Ba~kanl~~~ na da kendisini scçsinler isterdi. Bunu da arzu
ederdi, bundan tabii büsbütün gözleri korkmu~tur. I~gal olunca
Atatürk, Meclis Reisi olmad~~~~halde, Heyet-i Temsiliye Reisi s~fat~~
ile, Millet Meclisinin bir an evvel Anadolu'da toplanmas~ n~~ kendi
iradesiyle memlekete ilan etmi~tir. Istanbul'da dü~man taarruzuna
u~ram~~~bir meclis da~~ t~lm~~ t~r, millet kendi haklar~n~~ muhafaza
etmek için talihini, dcrdini görü~ meye, karar vermeye mecburdur.
Oradan kurtulanlar gelecek, gerisinde Millet Meclisinin eksi~i ~u
tarzda tamamlanacakt~r. Kumandanlar çal~~s~n, ilan olunsun, millet
meclisi toplans~n, demi~~ve millet bunu pek tabii görmü~, her tarafta
millet meclisi seçimine geçilmi~~ve millet meclisi kurulm~~~tur. 23 Nisanda bunlar~n hepsi buraya geldiler. Bunun ad~~ne olacakt~ r? Uzun
boylu görü~üldükten sonra Istanbul Meclisi olm~yacakt~r bu, büsbütün ba~ka anlamda heybetli bir meclis olacakt~r; en güzel isim
olarak "Büyük Millet Meclisi" bulundu, ad~~verildi. Büyük Millet
Meclisi olarak kuruldu.
Anla~~ld~~ki Atatürk Millet Meclisi er geç gelecek, toplanacak,
nas~l i~e ba~l~yacak, nas~l yapacak, bunlar~ n hepsini dü~ünmü~, zihninde haz~ rlam~~t~ r.
Daha evvelce dü~ünülen ve al~nmas~~gereken bütün tedbirleri
alm~~~olarak, haz~ rlanm~~~oldu~una misal olarak her te~ebbüste her
tarih safhas~nda örnek bulunabilir.
Gayet tabii ~ekilde Büyük Millet Meclisi topland~ , Atatürk nutkunu söyledi ve ilk kararlar~~ ald~lar. Meclisin me~ruiyetine kim dil
uzat~rsa ve kim Meclisi tan~mazsa hareketin kanuni müeyyidelere
ba~lanmas~~ilk kararlardan ve icraattand~r. Böyle bir düzen kuruldu,
B. M. Meclisi, Vahdet-i Kuva meselesi de o andan itibaren meydana
ç~km~~t~r. Padi~ah d~~ar~ da. O zamana kadar bir iktidar nereden
kuvvet al~r ve kimden al~nan yetkilerle çal~~~r, bunlar~n hepsinin
usulleri bellidir; yetkiler dini hükümlerden gelir, kanuni hükümlerden gelir, padi~ah~ n salâhiyetinden, geleneklerden gelir, bunlar~n
hepsinin üzerinde bir ba~ka ~ey, "hakimiyet kay~ts~z ~arts~z milletindir", millet kendi i~ lerini kendisi görür, tek kuvvet, tek ba~~na
kuvvet, her kuvvet mecliste oldu~u için kanun yapt~~~~gibi memleketi de idare eder. Herkes idare edemiyece~i için vekiller tayin eder.
Ve her vekili de ayr~~tayin eder, memnun oldu~u müddetçe tutar,
memnun olmad~~~~zaman b~ rak~ r. Bu tarzda Vahdet-i Kuva'ya müs-
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tenit bir milletin kay~ts~z ~arts~z hâkimiycti esas~~ içinde meclisin her
meseleyi, kendisi l~alletmesi ~artlar~ nda B. M. Meclisi çal~~maya
ba~lad~. Bunun nas~l =dere oldu~unu tecrübeler gösterdi~i gibi,
her memleket tarihinde böyle tecrübeler geçirmi~ tir. O zaman söylerlerdi bize, bu usul yabanc~ larla temas etti~imiz vakit, devam edebilir mi, devam edecek midir, hiç ~ikâyetimiz yok derdik, biz. Pek
güzel devam ediyor ve her i~ imizi de pek güzel görüyoruz. Vergi
almaktan, asker almaktan, di~er devletlerle temasa geçmek ve memleketi müdafaa etmeye kadar memleketin her ihtiyac~n~~isabetli tedbirlerle yerine getiriyoruz kanaatindeydik, bunu aç~kca ve inançla
söylerdik. Yabanc~lara da böyle söyledik. ~üphe gösterirlerdi, biz
yürekten iman ile müdafaa ederdik.
Bundan sonra tekrar ~ stanbul Hükümeti büyük bir faaliyete geçti. Istanbul'un i~gali, Meclisin da~~t~lmas~, bu darbeler Yunan i~gali
darbesi içinde zaten müdafaa kuvveti uyand~~~~kadar ümitsizli~e
dü~enler de çok oldu~u için yeni bir darbe ile Anadolu'da milletin
duygular~~geni~~ölçüde sars~lacakt~ r, tahmin olunuyordu. Bu sars~l~~~
duygular~n~~bir de harb ncticeleriyle tamamlamak mümkün görünüyordu, Itilâf Devletleri'nce ve ~stanbul Hükümeti'nce. Onun için
~ stanbul Hükümeti B. M. Meclisi idaresine kar~~~hakiki bir sefer açt~.
Bu sefer iç isyanlar ~eklinde meydana ç~km~~t~ r. Her tarafta bir tak~m
isyanlar ç~k~yordu. ~stanbul Hükümeti'yle, yabanc~ larla temas~~olan
bölgelerde bu isyanlar do~rudan do~ruya üniformal~, te~kilâth askeri
kuvvetlerle destekleniyordu. Kuvay-~~ ~nzibatiye denilen, Anzavur
çeteleri dedi~imiz muntazam milis kuvvetleri idi ve Kuvay-y~~ ~nzibatiye nam~~ alt~nda te~kilâtl~~ordu kuvvetleriydi. Her tarafta B. M.
Meclisi idaresine ve ona itaate kar~~~muharebe ba~lad~. Nisanda
B. M. Meclisi aç~ld~ . Hemen hemen o senenin nihayetine, Aral~k
ay~na kadar Izmit havalisinde, ~ stanbul yolu üzerirrde, Bolu hayalisinde, Sivas, Samsun aras~ nda, Sarkta; tabii Frans~zlar a~a~~da muharebe ediyorlar; Adana'da, hakiki bir sefer içinde bulunuyoruz.
Bunlar~n d~~~nda kalan her yerde ya dü~manla muharebe ediliyor,
ya içerdeki isyanlarla u~ra~~yoruz. ~stanbul Hükümeti'nin bu mul~arebesiyle Itilâf Devletleri'nin d~~~kuvvetlerinin muharebesi aras~nda
hakiki bir ahenk kurulmu~tur. Birisi hareket eder, evvelâ ister istemez
ele geçen kuvvetler, ~uradan ve ister istemez buradan cephelerden de
al~narak isyan yerine yeti~tirilir. Onlar orada u~ra~~rken, zay~f veya
bo~~b~rak~lan cephelerde yeni bir ad~m, yeni bir hareket vuku bulur.
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Askeri mesele olarak bir mü~ahede vard~r; bu iç isyanlar yani ~stanbul
Hükümeti'nin ve Padi~ah'~n açt~~~~seferle Kuva-y~~Milliye hareketinin
nihayete erece~i ümidi ciddi olarak vard~. Itilâf Devletleri'nde vard~,
Istanbul Hükümeti'nde vard~. Buna dair Anadolu'da muhtelif yerlerde
bulunan Itilâf subaylar~~ile konu~ulurken Frans~z subaylar~, Ingiliz
subaylar~~bunu telkin ederlerdi. Birbirleriyle u~'ra~~rken iç isyanlar
içinde bu hareketler sona erecektir, ümidini beslerlerdi. Bu iç isyanlar
devri atlat~ld~~geçti, yani Istanbul Hükümeti açt~~~~harpte ma~lüp
oldu ve çekildi. Bu sefer do~rudan do~ruya yabanc~~devletlerin i~gal
kuvvetleriyle askeri seferler devri daha aç~k ve bariz olarak ba~lad~.
Daha aç~k olmas~~B. M. Meclisi Hükümeti'nin bütün kuvvetleriyle
dü~man istilâ kuvvetleriyle u~ra~mas~~ ~eklinde tecelli etmi~tir. Bu
esnada dü~mana kar~~~ilk ald~~~m~z büyük ve müspet netice, ~ark'ta
Ermenistan'a kar~~~aç~lan seferde olmu~tur. Bu sefer Türk kuvvetlerinin tam bir muvaffaluyetiyle neticelendi ve bunun neticesi, evvela
hudutta, sonra Ruslarla siyasi münasebet ~eklinde siyasi muahede
yap~larak al~nm~~t~r.
B. M. Meclisinin ilk yapt~~~~i~lerden birisi, memleket içinde hakimiyeti tesis etmek gibi, Sovyet Rusya ile de kar~~l~kl~~resmi tan~~ma
ve muahede yapmak olmu~tur. Gene bu esnada bir siyasi temas
olarak Frans~ zlarla Antep cephesinde bir mütareke yap~lm~~t~r.
Mütareke üç-dört gün sürmü~tür. Di~er bir Frans~z generalinin
Zonguldak vilâyetinde mütareke hükümlerini tamm~yarak harekete
geçmesiyle her iki taraf da bozulmu~ tur. Bunlar~~anlatmaktan maksad~ m, Ruslar bizi tabiatiyle bir devlet olarak tamyordu, Frans~zlar
B. M. Meclisi Hükümeti ile ancak asker olarak temas ettiler. Ingilizler temaslar~nda, onlar~n me~hur bir siyasi tedbirleri vard~r, kontrol
eden otorite ile temas ederler. Herhangi bir yerde böyle bir vaziyet
çatall~~olursa, nerede kontrol kimin elinde ise, kontrol eden kudret
sahibiyle temas ederler.
~arktaki zaferlerden sonra Garpta zaferler ba~lad~ . Garpta zaferler derhal siyasi temaslar~~tahrik etti. Inönü muharebeleri. Birinci
Inönü Muharebesinden sonra Londra Konferans~na ça~~rd~lar. Istanbul Hükümetini de beraber ça~~rd~lar. Münaka~a oldu. Atatürk'le
siyasi münasebete gelindi~i zaman Istanbul Hükümeti'ni Itilâf Devletleri daima beraber bulundurmaya çal~~~rlard~. Istanbul Hükümeti
buna çok önem verirdi. Atatürk de her defas~nda B. M. Meclisi
Hükümeti'ne ortak vaziyetinde bir otoriteyi kabul etmemek için
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sonuna kadar ~ srar eder, sebat ederdi. Nihayet bir ~ekil bulundu.
Meselâ Londra Konferans~ na gidildi~i zaman Istanbul H ükümeti'yle
bir anla~ ma olmaks~z~n bizi ça~~rm~~lard~r. Bizden bir mural~ has
heyet Istanbul'a u~ramaks~z~ n Londra'ya gitmi~ tir. Istanbul'dan
davet olunan heyet de oraya gelmi~ tir. Konferans içinde Türkiye'den
iki heyeti bir araya Ingilizler getirmi~lerdir. Birbirleriyle hiç bir
meseleyi görü~ emez bir halde. Londra Konferans~~esnas~nda bir
sahne oldu. Istanbul Hükümeti konu~ uyor, sonra Anadolu'daki hareketlerden bir söz geçece~i zaman, Sadrazam Tevfik Pa~a heyet reisi
olarak "söz Anadolu'ya aittir, onlar~n salâhiyetleri vard~ r, biz bu
hususta söz sahibi de~iliz" diye sözü kendili~inden bizim heyete nakletmi~ tir; bu bütün Anadolu'da, Mecliste, hepimizde büyük bir
vatanperverlik i~areti olarak de~erlendirildi. Çok minnettar olduk
adama. Halbuki asl~nda adam eski bir diplomat olarak zaten iki
tarafl~~bir idareyi kabul ettirmi~~vaziyette; devletin sorumlulu~u,
idaresi kendilerindedir, Anadolu'da bir ordu vard~r, onlar da u~ra~~yorlar. Onlarla da kendileri has~m de~ildirler. Beraber çal~~~yorlar,
karar ve hüküm kendilerindedir, tarz~nda bir birle~ ik siyaset takip
etti~ini zannediyor.
Rahmetli Sadrazam Tevfik Pa~a'n~n o zaman bizi çok müte~ekkir
eden Londra Konferansfr~ daki tutumunun de~erini bu mülâhazalarla azaltmak istemem. Çünkü di~er misaller de vard~r, onlar bu
kadar dikkat de göstermezlerdi. Tevfik Pa~a'n~n gene bir de~eri ve
te~ekkür edilecek taraf~~vard~r. Ama asl~nda Istanbul Hükümeti'nin
varl~~~n~~azaltacak hiç bir muamele yapmad~klar~~kanaatini besliyorlar ve tatbik ediyorlar kanaatinden mülhemdirler. Ba~l~~olduklar~~
Saltanat hukukunu koruyorlar, bununla vatanseverli~i ve Anadolu'dakilerin gayretlerini mezcetmek çaresini mahirane bulmu~~olduklar~n~~zannediyorlar. Böyle bir ruh haleti içinde beraberli~i gösteriyorlard~.
~imdi, bu zamandan Büyük Taarruza kadar Itilâf Devletleriyle
muhtelif siyasi temaslar ve telkinler olmu~tur. Bir teklifleri daha
vard~ r, Anadolu ile anla~mak için. Bu orta teklifler daima Yunanl~lar~ n Izmir'de kalmalar~n~~esas tutar, kesin karar~~zamana talik eder,
bir tak~ m çarelerle esas~~bize kabul ettirmeye çal~~~ r. Böyle teklifler,
as~l mühim olan~, Itilâf Devletleri Anadolu'daki idareyle, B. M. Meclisi idaresiyle bir anla~ maya, sulh ile bu ihtilâf~~neticelendirmeye
heveslidirler, raz~d~rlar, haz~rd~rlar. Ama Anadolu'daki idare h~rç~n
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ve inatç~~ olmasa. Bu kanaati de telkin ederek memlekette tesir yapmaya çal~~~ rlar. Taarruz ihtimali ~üpheli görüldükçe askeri zaferin
kesin olarak elde edilmesi tabiatiyle zihinlerin daimi bir kaygusu ve
ku~kusu içinde bulundukça bu çe~it siyasi temaslar~n, telkinlerin yap~c~dan ziyade insan~~teslimiyete sevkeden önemli bir tesiri vard~r.
Bundan nihayete kadar istifade etmi~lerdir. Bunlar~n ordu üzerinde,
memleket üzerinde tesiri daima olmu~tur ve olabilirdi. Bunlar~n her
birinin zuhurunda Atatürk yaln~z ba~~na ümitsiz mücadeleler yapm~~t~r. Orduya geldi~i zaman anlat~r, yeni bir teklif, yeni bir müracaat varm~~, anla~~ld~, onlar da i~in iyiye varm~yaca~nu anlad~lar,
bir hal ~ekliyle bundan ç~kal~m, nas~l hal ~ekli bulaca~~z, kim münaka~a etmek isterse, Atatürk bunlar~n kar~~s~na ç~kar, esas olarak
Izmir'de kalacaklar, ald~klar~~yerleri alacaklar, ~imdi bunu memlekete hazmettirmek, kabul ettirmek için nas~l yumu~at~a veya bir
dereceye kadar hafifletici çarelerle bu silahl~~çat~~maya son verebilirler, gayret, ara~t~rma bundan ibarettir. Biz böyle bir zemine girdi~imiz vakit hiç bir ~ey kazanmam~~, ~imdiye kadar çekti~imiz eziyetleri
heba olarak çekmi~~oluruz. Onun için ümit vard~r, nihayete kadar
dayanahm, mutlaka muzaffer olaca~~z. Böyle bir kanaati kendi ytire~inde sars~lmadan ta~~mak ve onu bütün tereddütlere kar~~~inand~rarak, yaln~z inand~rarak, yüre~inden inand~rarak nihayetine
kadar dayand~rmak, olur olmaz insan~n ne yapabilece~i, ne dü~ünebilece~i bir i~tir. Atatürk'ün varl~~~n~, çekti~ini, ve tesirini, Milli
Mücadeledeki askeri sahadan bahsetmiyorum, görüyorsunuz, Muharebe meydanlar~nda, askeri te~kilattan, askeri plânlardan bahsetmiyorum. S~rf siyasi idareden, devlet idaresi ~artlar~ndan ve zamana
göre her türlü müeyyidelere malik olan bir Istanbul Hükümeti kar~~s~nda Anadolu'da kurulmu~~bir milli devleti, milli devlet olarak memlekete maletmek için ne güçlükler, ne fedakarl~klar göze almak laz~mgeldi~ini hesap ederek dü~ünmenizi isterim.
Hükümet bu tarzda te~ ekkül eder; Meclis hakikaten zaman olurdu ki, zaman olmu~ tur ki, Meclisin talepleri, idaresi, güçlükleri kar~~s~nda nas~l yürütece~iz bu i~i diye ciddi olarak dü~ündü~ü zamanlar
olmu~ tur. Mesela niçin taarruz etmiyorsunuz, haz~rlan~yoruz; taarruz
ediniz can~m, haz~rlan~ yorsunuz; niye haz~rlan~yorsunuz? Hesap
verin bize. Oturaca~~ z kar~~~kar~~ya, i~te dü~ man kuvveti bu kadard~r,
silah bu kadard~ r, bizim silalum~zda ~u eksi~imiz var, ~u eksi~imiz
var, yahut bu kadard~r, ~u kadard~r bunlar~~söyliyece~iz, askerlikle,
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meslekle münasebcti olm~yan insanlara fennin, sanat~ n ince ihtimallerini anlat~p kabul ettirmeye çal~~aca~~z. Maddeten imkan~~olm~yan
~eyler, ama bunlar~n hepsiyle u~ra~mak, döner, dola~~ r nihayet Atatürk'ün üzerinde kal~ rd~ .
Sözü siyasi ortamdan biraz da d~~ar~~ ç~kard~k. Bu ilk askeri
zaferlerden sonra siyasi temaslar ba~lad~~~~zaman ilk Londra konferans~ndan sonra ertesi sene 1922 A~ustosuna kadar geçen zamanda
takriben bir seneden bazla bir zamand~ r. Bu zaman zarf~nda siyasi
temaslar kesilmemi~tir. Bu siyasi temaslar hem memleket içinde
tesir etmeyi, hem de savunma gücünü zay~flatmay~~ hedef al~yordu.
Atatürk bunlarla mücadele ediyordu. Nihayet askeri zafer tahakkuk
etti; askeri zafer tahakkuk etti~i zaman ilk mesele mütarekeden
evvelki (Mudanya mütarckesinden evvelki) Izmir temas~~var. Mütareke esnas~ nda Istanbul Hükümetiyle bir ihtilaf olmad~. Fakat sulh
konferans~~ daveti ortaya ç~kt~~~~zaman gene sulh, devletin sahibi
olarak Istanbul Hükümeti, Itilaf Devletleri taraf~ndan ba~l~ca unsur
olarak ortaya ç~kar~ld~. Ve B. M. Meclisi bu ihtimal kar~~s~nda kald~.
Atatürk bu zaman~ , saltanat için verilecek hükmün tam bir zaman~~
telakki ederek i~i, saltanat~ n kald~ r~lmas~~ve m lletin ~imdiye kadar
muharebeyi yaln~z ba~~na idare etti~i gibi sulhü de, meseleleri bilerek
fedakar-111(1a= derecesini ölçerek, al~ nacak hedefleri tayin etmek
yetkisinin B. M. Meclisinde bulunmas~~esas~ na dayand~, sebat etti;
nihayet saltanat~ n kald~r~lmas~ndan ba~ka çare olmad~~~na karar
verildi. Saltanat kald~r~ld~ ; Hilafet kald~.
~imdi zaferle Izmir'e gitti~imiz zaman herkes zafer ne~esi ile
tabii çok sevinç içinde; bir taraftan da Izmir yang~n~, memleket
yang~nlariyle çok üzgün oldu~umuz halde, birbirimizin duygular~n~n Çetin tesiri alt~nda bulundu~umuz bir zamanda, Atatürk sulh
yapaca~~z, sulhtan sonra da yapacak i~lerimiz vard~r, dedi. Bana
söylemi~ tir bunu. Ne yapacak, ne edecek teferruata girmeyiz. Bunu
~unun için söylüyorum ki, daha Cumhuriyetin ilân~ndan evvel Izmir'e girdi~imiz zaman, bu konu~malar oluyordu. Saltanat~n ilgas~~
sulh konferans~na davet vesilesi ile meydana ç~km~~~bir ihtiyaç idi.
Kurulacak devletin nihayet Cumhuriyet olaca~~~belli idi. Yak~n çevresinde Atatürk'ün, biz Cumhuriyeti mutlaka yap~lacak, ba~ka bir
çaresi olmayan, tabii bir ~ey gibi telâkki eder zihniyettcydik. Muharebe esnas~nda bir iki defa da hanedandan ~ehzadeler bularak Istanbul'da, Ankara'da mücadeleyi ~ehzadelcrle beraber yapmak
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sureti ile padi~alun tesirini, Istanbul hükümetinin tesirini zay~flatmak
veya bertaraf etmek fikri i~lenmi~ tir. Bunun için te~ebbüsler olmu~tur.
Bir ~ehzade Inebolu'ya kadar geldi. Kabul etmedi onlar~, çok hürmet
etti~imiz Osmanl~~devlet ricalinden birisi Anadolu'ya seyahat etmi~,
Atatürk'le konu~mu~lar. Isterseniz size bir ~ehzade getirebiliriz diye
söylemi~ler. Atatürk de, cephede idim ben o zaman, Inönü muharebeleri aras~nda oluyor, bir de git Ismet Pa~a ile görü~~demi~, halbuki
o günlerde de art~k bizim aleyhimizde aç~ktan Yunan tayyareleri
padi~ah~n, ~eyhülislarrun idam fetvalar~n~~bizim hatlara at~yordu.
O günlerde idi Istanbul'da Yunan donanmas~~Bo~az sahillerine
yana~~yor, arada kokteyllerde, suarelerde, ~ehzadelerle, hanedanla
beraber ömür sürüyorlard~. Bu haberler hep bize geliyordu. Bu esnada
onlardan herhangi birini getirece~iz, yeniden memleketin meselelerini anlataca~~z, bildi~i bilmedi~i kadar onlar~n tesiri alt~nda güç
~artlar~~idare etmeye çal~~aca~~z. Yaln~z beyhude bir mü~külât
kabul etmek laz~m ki, kurtulu~tan sonra kurulacak yeni devlet için
kurulacak esaslar bak~m~ndan da böyle bir i~tirak art~k imkans~z
hale gelmi~ti. Asl~nda biz Anadolu harbine, bu kurtulu~~harbine
gelmeden evvel son Sultan Hamit devri, ondan sonraki padi~ahlardan Vahdettin tam bir fena niyetin, veya ondan önceki fena
niyetle münasebeti olmasa da tam bir aczin, ve kuvvetli siyaset adamlar~n~n elinde her mana& ile oyuncak olan hükümdarlann devrinden
geldik. Böyle bir devirden Cihan Harbine geldik ve böyle bir devirden
milli mücadeleye geçtik. Arkada~lannuzla en mahrem konu~malarda
bir defa Cumhüriyetten bahsolundu~unu bilmem. Onun daha çok
mü~külat~~olaca~~~zanniyle yeti~mi~tik. Böyle bir mülâhaza dü~ünmedik. Cumhuriyet fikri milli mücadelenin ad~m ad~m her safhas~nda Büyük Millet Meclisi Hükümetiyle ad~m ad~m bizim kanaatlerimize ve milletin kanaatlerine çak~la çak~la perçinlenmi~~olan
esash bir kanaat halinde yerle~mi~tir. Çok esasl~~bir kanaat halindedir
bu bizim için. Böyle geldik biz Cumhuriyete.
~imdi saltanat kalkt~, yaln~z halife kald~. Atatürk, bunu nutkunda
da aç~k olarak söylemi~tir, saltanat~~kald~r~ p halifeyi koymakla asl~nda
hanedan~~ i~ba~~ndan ay~ ran tam bir milli idare kurmu~~olmad~~~n~~
takdir etti~ini anlat~r. Yaln~z tatbikçi olarak o gün ba~ka bir tedbire
imkân yok idi, diyor. Gerçekte de yoktu. Hilafetin kalmas~yla, saltanat~n kald~r~lmas~ na olan mukavemet de azalm~~t~r. Saltanat kald~r~ld~, Cumhuriyet ilan edildi. 0 zaman eski usullerin ve eski
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rejimlerin l~ er ne olursa olsun muhafazas~~fikrinde olan muhafazakâr
zil~ niyet gene bir tutamaktan mahrum kalm~~t~r. Halife olacak,
o da bir l~ükümdar demektir. Zaman nas~l götürür bilinmez, elverir
ki l~alifeyi s~ k~~ tutal~ m, diye dü~ünürlerdi.
Asl~nda Cumhuriyetin ilan~~dönü~~yollar~n~~esas~ndan kapam~~t~r.
Hilâfetin muhafazas~~dönü~~ihtimallerini bir tak~m zihinlerde mahfuz
tutmu~tur. Hilâfetin kald~r~lmas~~ile muhafazakâr zihniyetin bütün
istinatlar~~sars~lm~~~ve bertaraf edilmi~tir. Bundan sonra yeni devlet
meselesi ortaya ç~kt~. Atatürk, söyledi~im gibi; daha Izmir'e geldi~imizden itibaren yapacak i~lerimiz vard~r diye yeni cemiyet ve yeni
devleti kurmak için bir tak~m müesseseler dü~ündü~ünü anlat~yordu.
Ama teferruat~~ ile ba~~ nda etrafl~~bir surette konu~mu~~de~iliz. Ben
de~ilim. Konu~abildi~imiz meseleler vard~r, konu~amad~~~m~z meseleler vard~r. Belki onun da henüz dü~ünmedi~i meseleler vard~r.
Yaln~z bir esasl~~ fikir Atatürk'e daima hakim olmu~tur, bir milli
devlet kurulacak, bu devlet hem devleti ça~da~~medeniyetin esaslar~na göre kuracak, hem cemiyeti, Türk cemiyeti, yeni bir medeniyet cemiyeti olacak. Bu esaslar üzerinde yürümü~tür. Bu yeni devletin esaslar~, 1923'te Cumhuriyet ile ilan olundu~u, 5 sene zarfinda
~~928'e kadar bu devlet kaza birli~i, ordunun siyasetten ayr~lmas~,
laik kayd~, 1928'e kadar ~apka, yeni takvim, Türk Medeni Kanunu
ve Lâtin harfleri ~eklinde kurulmu~tur. Teferruatlar~~ b~rak~yorum.
Ba~ka bir tak~ m ~slahat da vard~r ama ba~l~ca karakterleri bunlard~r.
Bu ça~da~~medeniyet, ça~da~~devlet ve ça~da~~bir cemiyet fikri,
Atatürk'e çok zamandan, eskiden beri hakim olmu~tur. Daha muharebe içindeyiz. Büyük Millet Meclisi yeni kurulmu~. Istanbul aç~kca
sefer ilan etmi~, bir senedir iç isyanlarla u~ra~~yoruz. Atatürk 1921
ba~~nda Anayasay~~yazmakla me~guldür. Ilk Anayasay~~o zaman
yapm~~lard~r, ~~921'de.. Ve bu Anayasada Hakimiyet kay~ts~z ~arts~z
milletindir. Bu anayasa, usulü veçhile mütehass~slar, komisyonlar
dü~ ünmü~ler, haz~rlam~~lar, öyle ilan olunmu~tur, de~il; evet mütehass~slar, komisyonlar çal~~ m~~lard~ r, ama ba~~ nda Atatürk gece
gündüz ilk evvel bir Anayasay~~ ç~karal~ m diye çal~~m~~t~ r. Muharebe
içinde, ben ~ahsen muharebe içinde me~gul oldu~um zamanlarda
onun d~~~ nda olan meselelerde mecbur olmadan hiç zihin yormam~~~ md~r. Hem vaktim yoktur, hem o kadar da~~ lamam da, Atatürk
hem muharebe eder, hem muharebe ile me~ gul olurdu, hem de devletin esaslar~ na de~inen noktalarda kendisi harf harf, cümle cümle
çal~~arak meydana ç~ kacak ~ekli tespit etmiye çal~~~ rd~.
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Kad~ nlar~ n siyasi haklar~ : 1934'c kadar kad~ nlar cemiyete, Cumhuriyetle beraber cemiyetin her türlü faaliyctine girmi ~lcrdir. Nihayet
seçme ve scçilme hakk~~1934'e kadar kalm~~ t~ r. 1934.'te resmen ilan
edildi. Türk cemiyctinin her tabakas~nda, mütcvazi ve sade tabakas~ndan ileri okumu~~tabakas~na kadar her dal~ndan han~ mlar~~cemiyet
içinde vazifeye ça~~rd~k.
Atatürk'ün bir özelli~ini de, zaman ile geli~ ip tamamiyle belirli
bir hale gelen bir özelli~ini de dikkate almak lâz~ md~ r. O da kurulan
devletin Türk Milleti vas~ flarma ve medeniyetine istinat etmesi fikridir. Buna Türk Milliyetçili~i diyebilirsiniz; onun yan~nda Türk
vas~flarm~~ esas tutma diyebilirsiniz, bunu da esasl~~bir unsur olarak
takip etmi~tir.
Konferans~m~ n sonuna geldik. Bu devleti kurarken Türk milleti
üzerine kurmu~~olmas~n~ n belirgin delilleri Türk Dil Kurumu ile
Türk Tarih Kurumu'dur. Bunlar~n her birisiyle ayr~~ayr~~uzun müddet
çal~~t~~ve her birini kudretli bir kültür Kurumu olarak, sa~lam bir
halde b~ rakt~~~ na emin idi, onlar~~o inanla çal~~t~rmay~~daima arzu
ederdi. Bu kurumlar, b~rakt~~~~zamandan beri yeni Türk cemiyetini
kurmak için büyük ölçüde hizmet etmi~lerdir. Bir ara~t~ rmaya göre
biz evvelce 4-5 sayfa bir fikir yaz~s~~veya siyaset yaz~s~~ yazd~~~=
zaman bunun yüzde elliden fazlas~n~~yabanc~~kelime kullanarak
yazarm~~~z. Geçen senelerde yap~ lan bir hesaba göre yüzde elliden
25'e kadar inmi~izdir. Türkçe d~~~ ndaki kelimeler ancak yüzde 25'e
kadar bulunabilmi~ tir. Ben zannediyorum ki, yak~ ndan takip ederim,
Mecliste çok muvaffak olan arkada~lar~m~~ve bas~nda çok muvaffak
olan yazarlar~~görürüm. Kendi kendime bunun ne kadar~~yabanc~d~ r,
Türk dilinde ne kadar terakki etmi~ izdir diye ölçme~e çal~~~r~m.
Yüzde ~ o'nun a~a~~sma kadar da yabanc~~kelime kullanmay~~indiren
yaz~lar görmekteyim. Öyle yaz~ lar görüyorum ki geni~~bir fikri tahlil
ediyor, anlat~yor, uzun bir yaz~d~ r, on.un içinde Türk kelimesi say~ lamayacak olan her milletin kelimeleri ancak yüzde ~~o kadar kullan~l~ r.
Her milletin dilinde de bu kadar vard~ r.
Bunlar Türk milletinin varl~~~~üzerine kurulmu~~olan müesseselerdir. Türk Tarih Kurumu böyle bir müessesedir. Türk Tarih Kurumu bana bugün bu f~ rsat~~verdi~i için kendisine hürmet duyar~m.
Konu~ malar~m~~ sab~ rla dinlediniz, size yüre~im dolusu te~ekkürler
sunar~ m.

