~STIKLAL SAVA~ ' VE MILLI BIRLIK
Prof. Dr. ~ BRAHIM AGAH ÇUBUKÇU
Birinci Cihan Sava~~'nda Osmanl~lar dostlar~yla birlikte yenik
dü~mü~ tür. Bunun sonucu olarak 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi'ni
imzalamak zorunda kalm~~ t~ r. Mütarekeyi ~ ngiliz Akdeniz Donanmas~~
Ba~komutan~~ Koramiral Arthur Galthorpe ile Osmanl~~ Hükümeti
temsilcilerinden Denizcilik Bakan~~ Rauf Bey (Orbay) imzalam~~ t~ r. Yirmi
be~~~art~~içeren bu ate~kesle Osmanl~~ Devleti'nin eli kolu iyice ba~lanm~~~ve
galip devletlerin arzular~na boyun e~mek zorunda kal~nm~~ t~ r. Ate~kesin
baz~~ maddeleri Osmanl~lar~ n silahlar~ n~ n al~nmas~ n~~ ve güçsüz halde
b~ rak~lmas~ n~~ öngörmü~tür.
Ayr~ ca, Mütarekenin 7. maddesine göre galip devletler güvenliklerini
ilgilendiren bir durum oldu~ u takdirde istedikleri stratejik bölgeyi ele
geçirme hakk~ n~~ Osmanl~~ Devleti'ne kabul ettirmi~ tir. Ülkenin tersaneleri,
haberle~me kurumlar~, enerji kaynaklar~, demiryollar~~ ve yönetimi
dü~manlar~ n kontrolüne b~ rak~lm~~t~ r.
Galip devletler, daha sonra ate~kes tarihine kadar i~gal görmemi~~
yörelerimizi parçalamak için çe~ itli oyunlara ba~vurmaya ba~lam~~lard~ r.
Bir tak~ m dernekleri harekete geçirerek nifak tohumu ekmeyi
dü~ünmü~lerdir 1.
Bu derneklerden bir tanesi Mavri Mira'd~ r. Bu derne~i kilise de
desteklemi~ tir. Amaçlar~~ ~stanbul, Bursa, Band~rma, K~rklareli, Tekirda~~
yörelerindeki Rum az~ nl~~~~örgü tlemek, silahland~rmak, çeteler kurmak ve
Yunanistan yarar~ na propaganda yapmakt~ r. Bu Derne~e Yunan
K~z~lhaç'~ , Göçmenler Komisyonu ve baz~~ yabanc~~ okul mensuplar~~ da
yard~ mc~~ olmu~ tur.
Yine Yunanistan yanl~s~~ ba~ka bir örgüt de Pontus Rum Derne~i'dir.
Bu derne~in amac~~ Trabzon, Samsun ve öteki Karadeniz yörelerinde
örgütlenerek buralar~~ ülkemizden ay~ rmakt~r 2 .
Bak. Mazhar Müfit Kansu, Erzurum'dan ölümüne Kadar Atatürk'le Beraber c. I, s.
28-29, Ankara ~~ g86.
2 Bak. M. Kemâl Atatürk, Nutuk c. I, s. 1-2. Bugünkü Dille Yay~na Haz~rlayan: Prof. Dr.
Zeynep Korkmaz.
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Ayr~ca, Ermeni Patri~i Zaven Efendi, Rum-Ermeni Birli~i Komitesi'ni
kurarak Mavri Mira'y~~güçlendirmek istemi~tir.
Ülkemizin elde kalan yerini parçalamak için ba~ka bir kurulu~~daha
faaliyete geçmi~tir. Yunanistan'~ n Istanbul'da kurdurdu~u bu örgütün ad~~
Rum Göçmenleri Merkez Komisyonu'dur. Bunlar~n amac~~ Istanbul,
Trakya, Trabzon, Marmara k~y~lar~~ve Izmir dolaylarmda düzeni bozarak
Yunan emellerine hizmet etmektir.
Milli Birli~i bozmak için Ingilizlerin kurdurttu~u derneklerden birisi
Kürdistan Teali (Yükseltme) Derne~i'dir.
Ülkeyi parçalamaya yönelik örgütler aras~ nda Ingiliz Muhipler
(Sevenler) Derne~i, Teali-i Islam (Müslümanlar~~Yükseltme) Derne~i de
vard~ r 3.
Bu zararl~~örgütlere kar~~~yöresel dernekler ülkemizin çe~itli yerlerinde
kurulmu~tur. Yurtsever vatanda~lar~m~z dü~mamn emellerine kar~~~
örgütlenme ve çareler arama çabas~na girmi~lerdir. Yöresel örgütler
aras~ nda ~u dernekleri sayabiliriz: Trakya'da, Trakya-Pa~aeli Müdafaa-y~~
Heyet-i Osmaniye Derne~i, Izmirde Izmir Müdafaa-y~~Hukuk-u Osmaniye
(Izmir Osmanl~~ Haklar~n~~ Savunma) Derne~i, Manisa'da thtilas-~~ Vatan
(Yurdu Kurtarma) Derne~i, Kars'ta Milli ~ûra Hareketi, Erzurum'da
Vilâyât-~~ ~arkiye Müdafaa-y~~ Hukuk Derne~i, Izmir'de Redd-i Ilhak
(Kat~lmay~~ Reddetme) Derne~i, Bal~kesir'de Bal~kesir Hareket-i Milliye,
Ala~ehir'de Ala~ehir Kongresi, Trabzon'da Trabzon Muhafaza-y~~Hukuk-u
Milliye (Trabzon Ulusal Haklar~~ Koruma) Derne~i ve benzerleri.
Bu dernekler dü~mana b.r~~~kurulmu~~olmakla birlikte, yöresel çareler
aramak ve kurtulu~~yollar~~ dü~ünmekle me~guldüler. Aralar~nda birlik
yoktu. Da~~n~k haldeydiler. Her birinin farkl~~ amaçlar~~ vard~. Ayr~ca,
Ülkemizin çe~itli yerlerinde Itilâf ve Hürriyet (Uzla~ ma ve Özgürlük), Sulh
ve Selâmet (Bar~~~ve Kurtulu~) dernekleri kurulmu~tur 4 .
Bu s~ralarda ülkemizi kurtarmak için dü~ ünülen çareler aras~nda ~u üç
husus üzerinde duranlar olmu~tur:
. Ingiliz korumac~l~~~m istemek.
Amerikan egemenli~i alt~na girmek.
Bölgesel kurtulu~~çarelerine ba~vurmak.
Galip devletler, ülkemizi pay ederek etkileri alt~na alacaklar~~yöreleri
saptam~~lard~r.
3

Bak. Prof. Dr. Suna Kili, Türk Devrim Tarihi, s. ~ o-11, Istanbul 1980.
Bak. Nutuk, C. I, S. 4-5.
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Frans~ zlar Adana'ya, Ingilizler Urfa, Mara~~ve Antep'e, Italyanlar
Konya ve Antalya'ya asker yollam~~lard~. Ingilizler Merzifon ve Samsun'da
asker bulunduruyordu. Yunanl~lar da 15 May~s 19 ~ g'da Izmir'e
ç~ km~~lard~. Do~u Anadolu ve Sinop'tan ba~layarak uzanan Do~u
Karadeniz bölgesinin Ruslara verilmesi planlanm~~t~. Bo~azlar bölgesiyle
Bo~azlardan Sakarya'ya kadar uzanan topraklar da Ruslar'~n pay~na
b~rak~lacakt~r. Ancak 1917'de Rusya'da ihtilal oldu ve sava~tan çekildiler.
Ruslar, 3 Mart ~~ ~~8'de Osmanl~~ Devleti'yle imzalad~ klan Brest-Litovsk
Antla~mas~'yla toprak iddialar~ ndan vazgeçti. Ancak, Ingilizlerle Amerikal~lar Do~u Anadolu'da ba~~ms~ z bir Ermenistan ile etnik ba~ ka bir devlet
daha kurmay~~ plânlad~lar.
Galiplerin gittikçe bask~lar~n~~ art~ rmalan ve sinsi emellerini aç~~a
vurmalar~~ Türk halk~n~ n milli duygular~n~~kamç~lad~. Yer yer direni~~
hareketleri görüldü. Izmir'deki Yunan i~galine kar~~~Albay Bekir Sami Bey
(Anday), Albay Kaz~ m Bey (Özalp) ve baz~~ arkada~lar~~ellerindeki
kuvvetlerle direni~e geçtiler 5 .
I 72. Alay Kumandan~~ Ali Bey (Çetinkaya) ve Köprülülü Hamdi Bey
toplad~klar~~asker ve sivil kuvvetlerle Yunanl~ lara Ayval~k taraflar~nda kar~~~
koydular.
Milli Kuvvetler, Ayd~ n taraflar~nda da dü~manla çarp~~ma
giri~imlerinde bulundular 6 . Ülkemizin dü~tü~ü durum Çanakkale'de
kahramanl~ klar yaratan M. Kemal'i ve arkada~lar~n~~çok üzüyordu.
Nihayet, Mustafa Kemal 19 May~s 19 ~~g'da Samsun'a ç~kt~ . Ülkemiz peri~an
bir durumdayd~ . Küçük çaptaki yerel direni~ler sonuç verecek güçte de~ildi.
Istanbul Hükümeti saltanat~~ kurtarma çabas~ndayd~ . Bunun için de çareyi
uzla~mac~l~kta görüyordu.
Mustafa Kemal'in Üçüncü Ordu Müfetti~i s~fat~yla yollanmas~~önemli
bir olayd~ . Bu görev, Mustafa Kemal'in bir ideal olarak gönlünde saklad~~~~
tasar~lar~~ yürütmesi için imkân sa~lad~. Asl~nda verilen görevin amac~~
bölgede asayi~in sa~lanmas~yd~ . Samsun'daki makineli tüfek bölü~ü
mensubu Tekmen Hamdi'nin askerleriyle birlikte da~a ç~karak Rum ve
Ermeni çetecilere kar~~~mücadeleye girmesi Ingilizleri huzursuz etmi~ti.
Ayr~ ca, Türk çetecileri de Rum ve Ermeni bozgunculara kar~~~
koyuyordu. Bu durum kar~~s~nda bölgede huzurun sa~lanmas~~için Mustafa
5 Bak. Prof. Dr. Ahmet Mumcu, Tarih Aç~s~ndan Türk Devriminin Temelleri ve Geli~imi,
s. 33, Ankara 1973.
6 Bak. Kaz~ m Özalp, Milli Mücadele I, s. 15, Ankara 1983.
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Kemal'in Samsun'a yollanmas~ na Ingilizler ba~lang~ çta muhalefet etmedi.
Türk Genelkurmay~~ Mustafa Kemâl'i geni~~yetkilerle donatt~.
Bu s~ ralarda Anadolu'da Türk ordusunun say~s~~ 50.000 kadard~.
Mustafa Kemal Samsun'da bulundu~u s~ rada Erzurum'daki 15. Kolordu
Komutan~~ Kaz~ m Karabekir ve Ankara'daki 20. Kolordu Komutan~~ Ali
Fuat Cebesoy'la ili~ ki kurdu. Zaten Sivas'daki 3. Kolordu Komutanl~~~'na
atanan Albay Refet Bele kendisiyle birlikte gelmi~ti. Mustafa Kemal,
Müfetti~i oldu~u 3. Ordu d~~~ ndaki sivil ve askeri güçlerden yard~ m isteme
yetkisine de sahipti.
Mustafa Kemal, dü~ manla mücadelenin ve vatan~~ kurtarmamn ancak
milli birli~i sa~lamakla mümkün olaca~~n~~ biliyordu. Ilk i~~olarak yerel
haklar~~ savunma örgütlerini birle~ tirmeyi dü~ ündü. Bu örgütlerin
temsilcilerinin yabanc~lar~ n etkisinden uzak bir yerde toplanarak görü~~
al~~veri~inde bulunmalar~~ gerekiyordu. Mustafa Kemal yöneticilere ve
komutanlara telgraflar yollayarak milli birli~in ve milli bilincin canl~~
tutulmas~ n~ n önemini vurguluyordu. Hattâ ülkenin her taraf~ nda i~gallere
kar~~~gösteriler düzenlenmesini istedi.
Mustafa Kemal, Havza'da bulundu~u s~ralarda milli bilinci
güçlendirmek için yapt~~~~çabalara Amasya'ya var~ nca da devam etti. 2 I -22
Haziran ~~ ~~g'da emir subay~~Cevat Abbas'a tarihte Amasya Tamimi diye
bilinen tan~ nm~~~genelgesini yazd~rd~ . Bu genelgenin içeri~inin ~ifre ile
Anadolu'daki tüm sivil ve askeri makamlara iletilmesini emretti.
Genelgede, vatan~ n bütünlü~ünün ve ba~~ms~zl~~~n~ n tehlikede
oldu~u, milletin istiklalini yine ulusumuzun azim ve karar~n~n kurtaraca~~,
ayr~ ca Erzurum Kongresi için delegeler yollanmas~n~n önemi belirtiliyordu.
Bu genelgenin en önemli esaslar~ ndan birisi, milli iradeye ve
ba~~ms~zl~~a verilen önemdir. Genelgenin kesin biçimde milletin ve vatan~n
birli~i üzerine dikkati çekmesi de çok önemlidir.
Mustafa Kemal, Erzurum Kongresi için yoldayken 2 Temmuz ~~ ~~g'da
Erzincan'da ald~~~~telgraftan Padi~ah Vahdettin'in kendisinden ya
Istanbul'a gelmesini ya da diledi~i yere iki ay süreyle dinlenmeye gitmesini
istedi~ini ö~rendi. Ancak, O, bu önerileri kabul etmeyerek milleti için
mücadeleye devam edece~ini bildirdi. Erzurum'a vard~ktan sonra 7-8
Temmuz gecesi kendisinden Ordu Müfetti~li~i görevinin al~nd~~~~bildirildi.
Bunun üzerine Istanbul'daki yetkililere askerlik mesle~inden aynld~~~m
telgrafla aç~ klad~ . Mustafa Kemal'i takdir eden Kolordu Komutan~~Kaz~m
Karabekir, askerleriyle birlikte Atatürk'ün yan~ nda yer ald~. Art~k Mustafa
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Kemal, sivil olarak mücadelesine devam edecek ve ülkesini ba~~ms~zl~~a
kavu~turmak için u~ra~acakt~.
Nihayet, 23 Temmuz ~~9 ~~9-5 A~ustos 1919 aras~nda Erzurum Kongresi
yap~ld~. Bu Kongreye ba~l~ca Bitlis, Erzurum, Sivas, Trabzon, Van
illerimizle bu illere yak~n bölgelerden baz~~delegeler kat~ld~.
Mustafa Kemal, Erzurum Kongresi'nden önce yak~n çal~~ma
arkada~lar~ ndan Kaz~m Karabekir, Hüseyin Rauf Bey (Orbay), Erzurum
Valisi Münir Bey (Akkaya), Süreyya Bey (Yi~it), Kaz~m Bey (Dirik),
Hüsrev Bey (Gerede), Refik Bey (Saydam), ve Mazhar Müfit Bey'le
(Kansu) bir toplant~~ yapt~. Bu toplant~da Osmanl~~Devleti'nin durumunu ve
ne yap~lmas~~ gerekti~ini aç~ klad~. Dü~manlann ülkemizi payla~ma
emellerini, milleti kurtarmak için baz~~yurtseverlerin yerel dernekler kurma
çaresini dü~ündü~ünü, ordumuzun yorgun oldu~unu belirtti. Galip
devletlerin arzular~na uysal davranman~n, dar bir bölgede Osmanl~~
Padi~ahl~~~ n~ n devam~ n~~ sa~lama fikrinin ya da soy ve bölge özelliklerine
göre kurtulu~~çaresi araman~ n do~ru olmad~~~n~~ izah etti. Ancak, vatan~~
bölmeyen, milli egemenli~e dayal~~ ba~~ms~z bir Türk Devleti kurma
gayretinin ülkeyi esenli~e ç~karaca~~n~~vurgulad~. Bu amac~~baltalamak için
iç ve d~~~dü~manlar~n her türlü bozgunculu~u yapaca~~n~, bunlara kar~~~
uyan~k ve azimli olmak gerekti~ini sözlerine ekledi 7. Böylece Mustafa
Kemal, yak~ n mücadele arkada~lar~yla fikir birli~ini haz~ rlama~a çal~~t~.
Kongre'de bu görü~lerin etkisi büyük oldu.
Kongre'de konular serbestçe tart~~~ld~ ktan sonra özetle a~a~~daki
kararlar al~ nd~:
Milli s~n~ rlar içinde vatan bir bütündür. Do~u illerimiz dü~mana
kar~~~elbirli~iyle savunulacakt~r.
Osmanl~~ Hükümeti da~~lsa bile Millet birlik içinde ülkemizi
savunacakt~ r.
Milli bilinci kuvvetlendirme ve Milli iradenin geçerlili~i sa~lanacakt~ r.
H~ristiyan az~nl~~a ayr~cal~k tamnamaz. Ancak onlann her türlü
güvenlikleri sa~lan~r.
Istanbul'da Millet Meclisi derhal toplanacak ve Istanbul Hükümeti
milli iradeye uyacakt~r
Bak. Mazhar Müfit Kansu, an~lan eser, c. I, s. 30-33.
Bak. Prof. Dr. Hamza Ero~lu, Türk Ink~lap Tarihi, s. 189; Prof. Dr. Ahmet Mumcu,
an~lan eser, s. 47-48; Prof. Dr. Suna Kili, s. 33-34.
7

8
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Kongre, ald~~~~kararlar~n uygulanmas~~için bir Temsil Kurulu seçti.
Erzurum Kongresi'nden sonra 4 Eylül 1919'da ba~lat~l~p ~~~~ Eylül
1919'da biten Sivas Kongresi de istiklal Sava~~ nda milli birli~in sa~lanmas~~
aç~s~ndan önemlidir. Bu kongreden sonra 19 Eylül 1919'da Nazilli'de, 22
Eylül ~~9 ~~ 9'da Bal~kesir'de, Nisan 192o'de Lüleburgaz'da, 9 May~s 192o'de
Edirne'de yerel kongreler yap~lm~~sa da milli birlik aç~s~ndan en büyük ve en
önemli kongre Sivas'da olmu~tur. Sivas Kongres'ine, Erzurum Kongresi'nce
seçilen Temsil Kurulu'na ek olarak Afyonkarahisar, Ankara, Ayd~n, Bursa,
Eski~ehir, Gaziantep, Hakkâri, Istanbul, Kastamonu, Kayseri, Ni~de
Samsun ve öteki baz~~illerimizden delegeler kat~ld~.
Sivas'da Kongre'nin sonunda özetle a~a~~daki kararlara var~ld~:
Ülkemizin s~ n~rlar~, Mondros Ate~kesi s~ras~nda elimizde bulunan
topraklar bizde kalmak üzere saptanm~~t~ r.
Osmanl~~ topraklar~n~n bütünlü~ünü, hilafet ile saltanatm güvenli~ini sa~lamak için milli iradeyi egemen k~lmak esast~ r.
Ülkemizi parçalayarak üzerinde Rum ve Ermeni Devletleri kurma
çabalar~na birlikte kar~~~ ç~k~lacakt~r. Ancak, H~ristiyan az~nl~klar~n
güvenli~i sa~lanacakt~r. Ne var ki, onlara ülkemizde ayr~cal~k tamnmayacakt~r.
Milletin kendi gelece~ini sa~lamas~~için derhal milletvekillerinden
olu~an Meclis toplanacakt~r.
Milli direni~i güçlendirmek için yerel derneklerin birle~tirilerek
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-y~~ Hukuk Derne~i ad~n~~almas~~uygun
görülmü~tür 9 .
Kongre'nin sonunda kararlar~~ uygulayacak bir Temsil Kurulu
seçilmi~tir.
Mustafa Kemal ba~kanl~~~ nda kararlar~~yürütecek üyeler, Rauf Bey
(Orbay), Refet Bey (Bele), Hoca Raif (Dinç), Izzet Bey, Servet Bey, ~eyh
Fevzi Efendi, Bekir Sami Bey, Hac~~Musa Bey, Sadullah Efendi, Kara Vas~f,
Mazhar Müfit, Ömer Mümtaz Bey, Husrev Sami Bey, Hakk~~Behiç Bey ve
Ni~deli Mustafa Bey'den olu~mu~tur 1°.
Sivas Kongresi'nden sonra Mustafa Kemal, Meclisin Ankara'da
toplanmas~ n~~istedi. Ancak bir çok arkada~~ na söz dinletemedi. Istanbul'da
9 Bak. Prof. Dr. Ahmet Mumcu, an~lan eser, s. 47-48.
1° Bak. Ulu~~Igdemir, Sivas Kongresi Tutanaklar~, s. 103-104, Ankara 1986; Prof. Dr.
Suna Kili, an~lan eser, S. 42.

ISTIKLAL SAVA~I VE MILLI BIRLIK

8o ~~

yabanc~lar~n, Rum ve Ermenilerin Meclise bask~~yapmas~~mümkündü.
Mustafa Kemal 27 Aral~k ~ g~ g'da yak~n arkada~lar~yla Ankara'ya geldi.
Meclis'de Anadolu ve Rumeli Müdafaa-y~~ Hukuk Grubu'nun
kurulmas~~ve ba~kanl~~a Mustafa Kemal'in getirilmesi planland~. Ancak, 12
Ocak ~~ 920'de Meclis Istanbul'da topland~~~nda Mustafa Keman
ba~kanl~~a seçmedi. Meclisde Felah-~~Vatan ad~nda bir grup olu~turuldu.
Her ~ey alt üst olabilirdi. Çal~~malar umuldu~u gibi gitmiyordu. Ne var ki,
Sivas Kongresi kararlar~n~n tasdiki söz konusu olunca Mustafa Kemal'e
ba~l~~milletvekilleri etkili oldu. Milli Ant, Meclis'ce onand~. Böylece
Osmanl~~Mebusan Meclisi, vatan~n bütünlü~ünü ve milletin ba~~ms~zl~~~n~~
tasdik etmi~~oldu.
~~gal kuvvetleri Milli And'~~(Misak-~~ Millryi) ho~~kar~~lama&
Yabanc~lar 16 Mart 1920 günü Istanbul'u i~gal ettiler. Baz~~milletvekillerini
tutuklad~lar. Anadolu'ya kaç~~~ba~lad~. Sonuçta ii Nisan ~~920'de Padi~ah
Vahdettin, Mebusan Meclisi'ni feshetti.
Mustafa Kemal, çe~itli güçlükler aras~nda yeniden milletvekili
seçimleri yapt~rd~. Birli~i sa~lamak için Istanbul'dan kaç~p Ankara'ya gelen
milletvekillerinin haklar~n~~baki sayd~. Yeni seçilenlerle birlikte Milletvekilleri 23 Nisan ~~92o'de Ankara'da topland~. Böylece yasal ve özgür Türkiye
Büyük Millet Meclisi ilk toplant~s~n~~Anadolu'nun ortas~nda yapm~~~oldu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasal çal~~malar~na kar~~~gelinmesini
önlemek için Hiyanet-i Vataniye Kanunu ç~kar~ld~.
Bu arada Padi~ah'~n telkiniyle ~eyhulislam Dürrizade Abdullah, Milli
Kuvvetler aleyhine fetva ç~kard~. Mustafa Kemal ve arkada~lar~m idaml~k
ilan etti. Milleti isyana te~vik ettiler. Uçaklarla Ingilizlerin yard~m~yla
bildiriler da~~t~ld~. Buna kar~~l~k ilkin Bursa'da, daha sonra Ankara'da
vatanperver din görevlileri, toplanarak hür olmayan Halifenin ve bask~~
alt~ndaki ~eyhulislâm~n verdi~i fetvan~n geçerli olamayaca~~n~~ilan ettiler.
Ne var ki, Istanbul'da verilen fetva Anzavur Ahmet, Deliba~~ve baz~lar~~
üzerinde etkili oldu. Anadolu'da yer yer isyanlar ba~lad~~ ".
Bir yandan Bat~~Anadolu'dan yurdumuzun içine do~ru sarkan Yunan
ordusu, öte yandan Halife Ordusu halka zulmediyordu.
Çe~itli zamanlarda Ali Bat~, Bozk~r, ~eyh E~ref, Koçkiri, Düzce Kuvay~~ inzibatiye, Yozgat, Cemil Çeto, Zile, Milli A~ireti, Konya, Demirci
Mehmet Efe, Pontus ve Çerkes Ethem isyanlar~~olmu~tur".
Bak. Türk Sillhl~~Kuvvetleri Tarihi, c. IV, I. K~s~m, S. 509-524, Ankara 1984.
Bak. Kâz~m Ozalp, Milli Mücadele I, s. 107-109, 166-170, Ankara 1985; Prof. Dr.
Ahmet Mumcu, an~lan eser, s. 67-68.
11

12

Belleten C.LII, 51
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Ancak, Türk Milletinin yüksek ruhuna güvenen Mustafa Kemal bu
güçlükleri yenmesini bildi. Sonuçta, milli bilinci canl~~tutarak birli~i ve
asayi~i sa~lad~. Baz~~y urtta~lanm~z~~ kand~ranlar, ya cezaland~r~ld~~ya da yola
getirildi. Düzenli ordu kuruldu.
D~~~ dü~manlar~= ~~ o A~ustos 192o'de Paris'de Sevres Saray~'nda
Osmanl~larla anla~ma imzalayarak öz yurdumuzu parçalamay~~ karara
ba~lad~. Ancak, Anadolu Hükümeti bunu tan~mad~. Ya ba~~ms~zl~k, ya
ölüm karar~yla kahramanca mücadeleye giri~ti. 6-ii Ocak 1921 tarihlerinde
Birinci Inönü ve 23-31 Mart 1921 tarihlerinde cereyan eden Ikinci Inönü
Sava~lar~nda kuvvetlerimiz dü~man~~ durdurdu. 23 A~ustos-13 Eylül 1921
tarihlerinde yap~lan Sakarya Meydan Sava~~'nda ise Yunanl~lar~~
Sakarya'n~ n gerisine att~. Atatürk'ün ba~komutan olarak ülkemize
kazand~ rd~~~~bu zafer, yurt içinde büyük bir moral gücü yaratt~~~~gibi, yurt
d~~~ nda da Türklü~ün yutulamayaca~~na inanc~~ art~ rd~. Daha önce do~u
cephesinde Kaz~ m Karabekir Pa~a'da Ermenileri yenmi~, Kars ve
dolaylar~n~~ülkemize yeniden katm~~t~. Böylece Ermeniler 3 Aral~k 1920'de
Gümrü Anla~mas~'n~~ imzalamak zorunda kalm~~lard~. 16 Mart 1921 'de
Rusya ile imzalanan Moskova Anla~mas~~ da bu ülkeyle kesin sm~nnuz~n
saptanmas~ m sa~lad~. Iki taraf da uluslararas~~ düzeyde birbirlerinin
ç~ karlar~n~~ baltalamayacakt~. Hatta Rusya, maddi destek vermeyi bile kabul
etmi~ti.
Sakarya Sava~~'ndan sonra ise Frans~zlarla 20 Ekim 192 'de Ankara
Antla~mas~~ imzaland~. Frans~zlar, Milli Kuvvetler kar~~s~nda Antep'te,
Urfa'da, Adana'da ve Mara~'da üstünlük sa~layamad~lar. Halk~m~z~n
direnci kar~~s~nda bezgin ve yorgun duruma dü~tüler. Hatta baz~~yerlerde
yenik dü~tüler. Türklerin tutsak edilemeyece~ini anlay~nca da bar~~a
yana~t~lar. Esasen, Italyanlar ve Frans~zlar, Osmanl~~ topraklar~n~n
payla~~lmas~nda sonradan Ingilizlerle ç~kar çat~~mas~na dü~tüler. Bu sebeple
Mustafa Kemare ve Milli Kuvvetler'e kar~~~siyasetlerini de~i~tirdiler.
Ordumuzun Sakarya'daki ba~ar~s~, gerçek gücün Istanbul Hükümetinde
de~il, Ankara'daki Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinde oldu~unu
gösterdi.
Daha önce 1 Mart 1921'de imzalanan Türk-Afgan dostluk anla~mas~~
bu ülkenin diplomatik deste~ini sa~lam~~t~ r. Afganistan'~n Türkiye'yi ve
onun mücadelesini desteklemesi Ingiliz ve Yunanl~larda endi~e yaratt~.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Sakarya Meydan Sava~~'n~~kazanan
Mustafa Kemâl'e mare~all~k (mü~irlik) ve Gazi'lik ünvan~~verdi.
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Mustafa Kemal, Ba~komutan olarak ordular~na 26 A~ustos 1922'de
Yunanl~lara kar~~~taarruz emri verdi. 30 A~ustos Dumlup~nar Meydan
Sava~~'nda dü~man kuvvetleri a~~r bir yenilgiye u~rad~. Sa~~kalanlar
bozgun halinde kaçmaya ba~lad~. Türk kuvvetleri 9 Eylül 1922'de Izmir'e,
ii Eylül'de Bursa'ya girdi. ii Ekim 1922'de Mudanya Ate~kesi imzaland~.
Lozan Bar~~~Konferans~'n~n haz~rl~klar~~ ba~lad~. Bu Konferans'da
Istanbul Hükümeti de söz sahibi olmak isteyince, 30 Ekim 1922'de Osmanl~~
Saltanat~~ kald~r~ld~. Son Padi~ah Vahdettin 17 Kas~m 1922'de bir Ingiliz
gemisine binerek Istanbul'dan kaçt~. Türkiye Büyük Millet Meclisi,
Abdülmecit 'Efendi'yi Halife olarak seçti.
Lozan Konferans~'nda sert tart~~malar oldu. Neticede 24 Temmuz
1923'de Ismet Pa~a ba~kanl~~~ ndaki heyetimiz, Lozan Bar~~~Anda~mas~'m
imzalad~ . 29 Ekim 1923'de Türkiye, Cumhuriyet'i ilan etti.
Lozan Antla~mas~'na göre a~a~~~yukar~~bugünkü s~mrlanm~z üzerinde
ba~~ms~z Türkiye'nin varl~~~~kabul edildi.
3 Mart ~~924'de Halifelik kald~r~ld~. E~itimin birli~i yasas~~kabul edildi.
Türkiye Cumhuriyeti laik uygulamalara geçti. ~~925'de Tekke ve Zaviyeler
kapat~ld~ . 1928'de lâtin harfleri kabul edildi. Yine 1925'de ~apka kanunu
ç~kt~. 1928'de Anayasa'dan "Türk Devleti'nin dini islamd~ r" cümlesi
ç~kar~ld~ . 1937'de Anayasa'da Türk Devleti'nin laik oldu~u belirtildi 13 .
926'da Türk Ceza, Türk Medeni ve Türk Ticaret Hukuku kanunlar~~
de~i~tirildi. 1933'de Üniversite Reformu yap~ld~ . 1934'de kad~nlara seçme
ve seçilme hakk~~ tan~ nd~. ~~ 93 ~~'de Türk Tarih Cemiyeti, 1932'de Türk Dil
Cemiyeti kuruldu. Has~l~~gerek devlet yönetiminde, gerek kültür alan~nda
büyük bir geli~me ba~lat~ld~. Milli bilinç canl~, milletimizin moral gücü
yüksekti. Türkiye sayg~ n, ba~~ms~z ve halk~n deste~ini kazanm~~~bir ülke
olarak uluslararas~~ düzeyde yerini ald~.
Atatürk'ün ba~ar~s~nda en büyük etken milletini iyi tan~mas~~ve ona
dayanmas~~idi. Bunun için de i~in ba~~ndan beri milli birli~i sa~lama~a önem
verdi.
Samsun'a ç~k~nca ilk i~~olarak kolordu komutanlanyla dayan~~ ma
yollar~n~~ arad~. Bu hususta gerekli emirle~-i verdi. Ayr~ca milletimizde
ba~~ms~zl~k için milli ~uurun tazelenmesini istedi. Gösteriler düzenlettirdi.
1 3 Bak. Prof. Turhan Feyzio~lu, Prof. M. Aysen Prof. H. Ero~lu, Prof. ~. Giritli, Prof. M.
Gönlübol, Atatürk Yolu, S. 169-226, Ankara 1987; Doç. Dr. Yavuz Ercan, Atatürk Devrimi,
too. Y~l Atatürk Konferanslar~, S. 57-67 Ankara-198i.
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Millet, bu çabalar sonucu elbirli~iyle mücadele fikrini benimsedi. Parça
parça mücadele gruplar~~ve çe~itli dernekler Mustafa Kemâl'e ba~lanmaya
ba~lad~lar. Isyanlar bast~ r~ld~. Milletimiz carnyla ve mal~yla ba~~ms~zl~k için
sava~~n~~ verdi. Atatürk henüz Amasya'dayken "Milletin ba~~ms~zl~~~n~~yine
milletin azim ve karar~~kurtaracakt~r" parolas~yla mücadeleyi halka maletti.
Erzurum Kongresi'nde kabul edilen "milli and~~ sebep k~larak Millet
iradesini egemen k~lmak" karar~~ Türk halk~~ için güç kayna~~~oldu M .
Her ne kadar Istanbul Hükümeti ve Ingilizler, milletimiz içinde
nifaklar yaratmak istedilerse de ba~ar~l~~sonuç alamad~lar. Türk Milleti
birlik ve beraberli~i sa~lamay~~ ba~ard~. Bu ba~ar~n~n sa~lanmas~nda
milletimizin yap~s~ nda ve kültüründe bulunan birçok özelliklerin etkisi
vard~ r. Her ~ eyden önce Türk Milleti için vatan kavram~~kutsald~ r. Vatan,
uzun mücadeleler sonucu ~ehit kanlar~yla sulanm~~~topraklar üzerinde
kültür ba~lanyla kayna~m~~~ ~uurlu insan toplulu~unun yerle~ti~i yerdir.
Millet ise kültür ba~lanyla birbirine ba~lanm~~, s~n~rlar~~uluslararas~~
anla~malarla çizilmi~~bir ülkede ya~ayan ~uurlu insan toplulu~udur.
Bizim milletimiz vatan~~için yüzy~llarca kan~n~~ak~tm~~, beraberce ~ehit
vermi~, dü~mana kar~~~omuz omuza sava~m~~t~ r. Milletimiz tarihini birlikte
olu~turmu~tur. Bir milletin hayat~ nda tarih, milli birlik ve beraberli~in
temel unsurlar~ndand~ r. Bunun için de Atatürk, tarih ara~t~ rmalanna önem
vermi~tir. Türk Tarihinin ça~da~~yöntemlerle ve bilimsel delillerle yeniden
yaz~lmas~ n~~ sa~lam~~t~ r. Türk Milletinin barbar olmad~~~n~, aksine dünya
medeniyetine büyük katk~lar~~oldu~unu göstermi~tir 15.
Dil de bir milletin hayat~ nda son derece önemlidir. Ka~garl~~
Mahmud'un Divan-~~ Lûgat-~~ Türk'ü, Türkçe'nin ne kadar zengin bir dil
oldu~unun kan~ t~d~ r. 1277'de Karamano~lu Mehmet Bey'in çabalar~yla
resmi yaz~~ malarda yerini alan Türkçe, kültürün çe~itli kollar~nda
zenginle~erek geli~mesini sürdürmü~ tür. Bugün Türkçe dünyada çe~itli
diyalektleriyle birlikte en çok konu~ulan be~~alt~~ dilden biridir.
Kültür birli~i, insanlar~n kayna~mas~n~~ sa~lam~~t~r. Özellikle bizim
Milletimiz ayn~~ kültürü payla~maktad~ r. Biruni, Farabi ve ~bni Sina gibi
ak~lc~~ filozoflar, Hac~~ Bekta~~Veli, Yunus Emre ve Mevlâna gibi mistik
dü~ ünürler Türk felsefesine zenginlik getirmi~ tir.
14

Bak. Turhan Feyzio~lu, Atatürk ve Milliyetçilik, S. 35-77 Ankara-1986.

Bak. Enver Ziya Karal, Atatürk'ün Türk Tarih Tezi-Atatürkçülük II, S. 157-165,
Ankara 1983; Afet Inan, Atatürk ve Tarih, Atatürkçülük II, S. 151-157.
15
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Mimaride Edirne'de Selimiye, Istanbul'da Süleymaniye, Ankara'da
Kocatepe Camii Türk Milleti'nin yarat~al~~~ mn ürünleridir. Kervansaraylar, medreseler, kümbetler, tarihi âbideler milletimizin ortak yarat~land~r.
Camilerin ve medreselerin içindeki ve d~~~ ndaki süslemeler, bitki ve
hayvan figürleri, renklerin kayna~malar~~ milletimizin sanat yetene~inin
ürünleridir. Bunlar geçmi~te Türk Milleti'nin ortak duygu, dü~ünce ve
dileklerini sergilemektedir. Milletimiz ayn~~ f~kralar~, ayn~~atasözlerini ve
ayn~~ k~ssalar~~ benimsemi~lerdir. ~airlerimizin kulland~klar~~ kavramlar ve
deyimler hepimizindir. Karacao~lan'~, Emrah'~, Dertli'yi, Köro~lu'nu,
Nesimi' yi, A~~ k Veysel'i hepimiz okuruz. Milletimizin hat~ralan, aalan ve
sevinçleri ortakt~ r. Mohaç'da, Plevne'de, Çanakkale'de, Istiklal Sava~~ nda
ayn~~ kaderi payla~t~k. Bayramlar~m~z ve kandillerimiz birdir.
Dü~ünler, sünnetler, cenaze törenleri ortak usullerle yap~l~ r. K~sacas~~
bir çok kültür ba~~~milletimizi kayna~ t~rm~~t~r.
Ayr~ca, milletimizin ahlaki de~er yarg~lar~~ da ortakt~r. Adalet,
do~ruluk, ölçülülük, tutarl~l~k, büyü~e sayg~~ ve küçü~e sevgi Türk
Milleti'nin benimsedi~i temel ahlaki özelliklerdendir. Bizim ahlaki
de~erlerimizde kin, k~skançl~k, aldatma, haks~zl~ k yerilmi~tir. Misafirperverlik, dayan~~ma, hat~r sayma ve yard~ mla~ma oyulmu~tur.
Vatan~, bayra~~~ve dü~mana kar~~~namusu korumak kutsal say~lm~~t~r.
Bunun için milletimiz milli felaketlerde birlik ve beraberli~ini
güçlendirmi~tir 16.
Istiklal Sava~~m~zda ula~~lan ba~ar~da bu özelliklerimizin pay~~ba~ta
gelir. Büyük Atatürk, dehas~~sayesinde her türlü imkans~zl~klara ve saç~lm~~~
nifak tohumlar~na kar~~l~k 16 milli birli~i sa~lam~~t~r. Sonuçta zafer
kazan~lm~~~ ve ba~~ms~z Türkiye Cumhuriyeti kurulmu~ tur. Atatürk'ün
yapt~~~~ink~laplarla Türkiye ak~lc~~yolda ilerlemi~~ve Orta Do~unun en güçlü
devleti olmu~ tur.
Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyetçilik ilkesiyle egemenli~in kay~ts~z
~arts~z milletin oldu~unu vurgulam~~t~ r. Bu ilke uyar~nca devlet yönetiminin
sorumlulu~u babadan o~ula ya da bir hanedan mensuplanna b~rak~lamaz.
Yönetim, halk~ n özgür iradesine dayan~ r. Halk~ n seçilmi~~temsilcileri millete
ve onlar~n olu~turdu~u yönetimin üyeleri de Türkiye Büyük Millet
Meclisi'ne kar~~~sorumludur.
16 Bak. Nutuk I, s. I; Nutuk II, s. 420; Mazhar Müfit Kansu, An~lan Eser, C. I, s. 29-30;
Atatürkçülük I, s. ~ -~~ 3, Ankara 1982.
Bak. TBMM Gizli Celse Zab~ tlar~, c. I, s. 6-9, Ankara 1985.
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Türkiye'nin benimsedi~i halkç~l~k ilkesi, e~itli~i saptam~~t~r. Türkiye
Cumhuriyeti'nde kimseye ayr~cal~ k tan~namaz. Türk Milleti s~mfs~z bir
toplumdur. Babadan o~ula ünvanlar devredilemez. Kanun önünde
vatanda~lar e~ittir ve ayn~~ haklara sahiptir.
Laiklik ilkesiyle vicdanlar~ n hür oldu~u vurgulanm~~, din ve devlet
i~leri geni~~ölçüde birbirinden ayr~lm~~~ve ibadet özgürlü~ü güvenceye
al~ nm~~t~ r. Anayasa, devletin sosyal, siyasal, ekonomik ve hukuki düzeninin
teokratik esaslara dayat~lamayaca~~~esas~ n~~ içermi~tir. Laiklik ilkesiyle
büyük devletlerin az~nl~ klar~~ bahane ederek içi~lerimize dini aç~dan
kar~~mas~~ da önlenmi~tir. Ayr~ca bu ilkeyle Müslüman yurtta~lar~m~z
aras~ nda mezhep çeki~mesinin durdurulmas~~dü~ünülmü~tür. Bu ilkeye göre
dini sebeplerle kimse bir ba~ka yurtta~a bask~~ yapamaz. Herkes vicdan~n~n
sesine uymakta, dini görevlerini yerine getirmekte serbesttir. Esasen
~slâmiyeete ruhbaniyet ve ruhban s~ n~f~~yoktur. Din ve inanç sorunlannda
Müslüman yurtta~lar~ m~za yard~mc~~ olmak üzere Diyanet ~~leri Ba~kanl~~~~
kurulmu~tur. Laiklik ça~da~~geli~melere ve kalk~nmaya daha rahat imkân
sa~lam~~t~ r.
Milliyetçilik 17 de Türk Milleti'nin birlik ve bareberli~i aç~s~ ndan son
derece önemlidir. Atatürk "ben Türküm diyen herkes Türk'tür" demi~tir.
Yine bir vecizesinde ~öyle seslenmi~tir: "Diyarbak~r'll, Van'll, Erzurum'lu,
Trabzon'lu, Makedonya'11, Trakya'h ve ~stanbullu hepsi ayn~~ ulusun
evlatlar~~ ve ayn~~ cevherin damarland~ r." Atatürk, fikri hür, vicdan~~ hür,
irfam hür bir nesil isteyerek Türkiye'nin ak~lc~~ yolda geli~mesini
öngörmü~tür. Ça~da~~uygarl~~~ n üzerine ç~kmay~~ hedef olarak göstermi~tir.
Kapitülasyonlan tarihe gömerek devletçilik ilkesiyle karma ekonomiye yer
vermi~ tir. Cumhuriyetin temel ilkeleri güçlü oldu~u için Milletimizin
kalk~nmas~~ geli~mi~, birli~imiz korunmu~, di~er ~slâm ülkelerinden daha az
imkânlarla daha çok i~ler ba~anlm~~t~ r.
Türkiye, birlik ve beraberli~i, demokratik kurallar içinde sürdürmekte
ve uluslararas~ nda itibarl~~yerini alm~~~bulunmaktad~r. Atatürk'ün "Türk,
ö~ün, çal~~, güven" dedi~i gibi bütün bu ba~ar~lar övgüye de~erdir. Atatürk
gençli~e ~öyle seslenmi~ tir: "Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve
ya~atacak sizlersiniz." Geçmi~~olaylardan ders alarak birli~imizi
güçlendirdikçe, Cumhuriyetimizin bundan sonra daha h~ zl~~yükselece~i
muhakkakt~ r.
t7 Bak. Prof. Dr. Hamza Eroglu, Atatürk'e Göre Millet ve Milliyetçilik, `PAtatürk Yolu"
adl~~ kitaptan ayr~~ bas~m, s. 133-'66, ~stanbul-1981.

