KURTULU~~SAVASININ BAZI BELGELERI VE
ATATÜRK'ÜN INKILAP PRENSIPLERI
Prof. Dr. AFETINAN
Cumhuriyet tarihimizin belgelerinde ve milli edebiyat~m~zda
Samsun ismi daima bir ba~lang~ç olarak yer al~r. Bu bak~mdan Samsun Kurtulu~~sava~~m~ za bir yön veren hareketin temel unsurudur
ve yeni devre tarihimizde daima bu vasf~~ile amlmaktad~r ve an~lacakt~r.
1937 de M. Kemal Atatürk "Gerilla hakk~nda iki hât~ra"*y~~
bana not ettirdikten sonra yay~nlanmadan önce baz~~düzeltmeler
yapm~~~ve kendi el yaz~s~~ile de ~u ilâveyi koymu~tur:
"Samsun havalisinde yap~ lmas~~istenen i~, o hayali Türklerinin
ba~lad~~~~gerillay~~bast~rmakt~". Kendisi ilave ediyor "bu soruya
do~ru cevap vermek benim için güçtü itiraf ederim" diyor.
Atatürk bu devre tarihimiz için anlatt~klar~ndan dinledi~ime
göre o Mondros mütarekesinden sonra Osmanl~~Hükümeti'ne Naz~r
olarak girmek istemesi, istilac~~ dü~manlara kar~~~me~ru yoldan direnmek içindir. Bunun mümkün olmad~~~n~~görünce Istanbul'da arkada~ lariyle günlerce müzakerelerde bulunmu~~ve Anadolu'da milli
mukavemeti te~kilâtland~rmay~~öngörmü~tür. Geni~~salahiyetle Anadolu'ya geçerken Türk vatan~~ve milleti için ne yapaca~~n~~planlam~~~
bulunuyordu ve bu salâhiyetnamenin bizzat kendisi taraf~ndan haz~rlanm~~~oldu~u bilinmektedir. Bunu General Cevat Çobanl~'dan da
dinlemi~imdir.
1919 y~l~n~n May~s ay~ nda Türk yurdunun Ege sahillerine dü~man silahl~~kuvvetleri ç~k~p yerle~mek isterken, 22 May~s 1919 Samsun'dan Istanbul hükümetine M. Kemal imzasiyle giden raporun
bir cümlesi ~ udur : "Millet birlik olup (yek vücut) hâkimiyet esas~n~~
ve Türk duygusunu hedef tutmu~tur".
28 May~s 1919 da Havza'dan Anadolu'daki kumandanlara
ve mülki âmirlere gönderdi~i tarnimin esas~~ise ~öyledir :
* Belleten Say~~ ~ . Ankara 1937.
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"Yurt bütünlü~ünün korunmas~ , bunun için milli te~ kilat kurulmas~~ve dü~man i~ galini protesto etmek için rnitingler tertip edilmesi
ve bu hareketlerin kamu oyuna, Istanbul hükümetine ve yabanc~~
devletlere telgraflarla duyurulmas~".
Bu iki cümleye ilave olarak, Eylül 1917 tarihinde ileri sürülen
bir fikrin üzerinde durmak baz~~olaylar~~aç~klamak için faydal~~olur
san~r~m.
Suriye cephesinde VII. Ordu kumandan~~ M. Kemal, harbin
müttefiklerimizin memleketin ve hükümetin umumi durumu hakk~nda verdi~i uzun raporlarda, hükümetce al~nacak tedbirlerin
esaslar~n~~teklif ederken bilhassa ~ u fikir üzerinde duruyor: (4. a,
f~rkas~ ) Hükümetin takviyesi, bunun için asayi~in temini, memurlar~n, adli te~kilât~ n ve ekonomik (ia~e, ticaret) meselelerinin düzene
konmas~. Harbin devam~~büyük Imparatorlu~un Anadolu haricindeki memleketleri kaybettirmek lüzumu has~l olsa dahi, as~l elimizde
kalacak bölgelerdeki Türk ahalisini "herhalde dayanamaz çürük bir
kitle halinde bulmamally~z" diyor. Di~er taraftan Anadolu askerinin
bir neferinin dahi müdafaa edemiyece~i bölgelerde ziyana u~ramamas~n~~hassasiyetle tavsiye ediyor. Bu belgelerden bahsetmeme sebep,
Atatürk'ün I. Cihan harbindeki askeri ve siyasi görü~ü ve bunu
yaz~l~~raporlarla tevsik etmesi, önemli bir uzak sezi~in ifadesidir. O
adeta "Misal(' milli" s~mrlar~~içindeki Türkiye'yi XX. asr~n Türkleri için bir gaye olarak görmü~ tür ve bunun için bütün kuvvetleri
birle~tirmek istemektedir.
~imdi, bu tarihi belgeler üzerine olan k~sa aç~ klamalardan sonra,
l
Atatürk'ün
prensipleri ve bunlar~n tatbikat~~üzerinde durmak
as~
istiyorum.
Birincisi: S~n~rlar~~belirli bir Türk yurdunda ba~~ms~z, demokratik esaslara dayanan bir Türk devleti kurmak. Bu prensibin tatbikat~~için ~u tarihi olaylar~~hat~rlamak gerekiyor :
I. Cihan Sava~~'n~ n sonunda ma~lüp addedilen taraf devletlerden Osmanl~~hükümeti'nin mütareke ve sulh andla~mas~~imza edip
de yürürlü~e girmesini tek kabul etmeyen Türk Milleti olmu~tur.
Millet diyorum çünkü, Osmanl~~Devleti, hem Mondros Mütarekesi'ni (1918) ve hem de Sevr sulh andla~mas~n~~(1920) imza ederek Osmanl~~imparatorlu~u tarihinin maalesef sonunu getirmi~tir ve
1919-22 aras~ ndaki devirde, Osmanl~~devleti, yurtsuz, milletsiz bir
hükümet durumuna dü~mü~tür.
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Türk Milleti Gazi M. Kemal'in idaresi alt~ nda Türk vatan~n~,
üç y~ l mücadeleden sonra dü~man istilâs~ ndan kurtard~~~~zaman ise
son Osmanl~~Padi~ah~~kendi ~ahsi selâmetini dü~ man kumandan~ na
s~~~nmakta bulmu~ tur. Esasen vatana, millete hiç bir müspet i~~yapmam~~~ve Türk milletini tan~mam~~~olan, bilâkis Anadolu'daki milli
mukavemeti önlemek için her türlü tedbiri almaktan geri kalmam~~~
olan Osmanl~~Padi~ah~n~ n son mektubu ibretle okunmaya de~er :
"Dersaadet i~gal ordular~~ ba~kumandan~~ General Harington
Cenaplar~na,
Istanbul'da hayat~m~~tehlikede gördü~ümden Ingiltere Devleti
fahimesine iltica ve bir an evvel Istanbul'dan mahalli âhara naklimi
talep ederim efendim".
16 Te~rinisani (Kas~ m) 1922

Halifei Müslimin
Mehmed Vahideddin

I~ te bu zihniyette olan bir devlet reisinin kabul etti~i Sevr antla~mas~~ ~artlar~n~~tatbike kalk~~ an Osmanl~~Hükümeti kar~~s~ nda milli
varl~~~ = harekete geçmi~ tir. Böylece Kurtulu~~mücadelesi için bu
beynelmilel belgeler müthi~~bir tahrik unsuru olmu~tur.
Bugünkü tarihi incelemeler I. Cihan Sava~~ 'ndan sonra akdedilen
milletleraras~~antla~ malardan yürürlü~e girmeden yerlerine ba~ ka
antla~malar~ n geçti~i tek devlet olarak Türkiye Cumhuriyetini göstermektedir (Lozan 1923). Menfi unsurlar bilindi~i gibi, fertleri ve
cemiyetleri reaksiyona te~ vik eder. Nas~ l ki tenkit insanlar~~daha temkinli ve dikkatli olmaya mecbur ederse, milletlerin hayat~na, hürriyetine ve bilhassa istiklâline kasteden davran~~lar da, ayn~~insanlar~~
daha ~ umullü bir surette harekete geçmeye mecbur eder.
I~te Istiklâl Sava~~m~ z bu yönden tetkik edildi~i zaman sadece
askeri cephelerde de~il, aile ocaklar~m~za kadar sald~ ran dü~mana
kar~~~bir ölüm kal~ m mücadelesidir. Ancak yine biliyoruz ki bu mücadelenin da~~n~ k hareketini birle~ tiren bir önderin mevcudiyeti ~artt~.
Bizim bu devre tarihimizde hedefe do~ru milleti birle~ tiren ve yönelten
M. Kemal Atatürk olmu~ tur.
Bence, Atatürk'ü bu idealinde muvaffak k~lan iki unsur vard~r :
Vatan mefhumu ve millet sevgisi. Bu iki vasfi ~öyle izah etmek mümkün.
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M. Kemal 1922 ye kadar asker kumandan olarak o zaman
vatan topraklar~~ addedilen s~ mrlar~nda çarp~~t~~ve ordular idare
etti. Trablus Garb'a giderken gençli~inin en heyecanl~~devri içinde
Türk imparatorlu~unun bir parças~n~~ kurtarm~ya ko~ tu. Oradan
dönü~ ünde Balkan harbinde Makedonya'n~n dü~ man eline dü~tü~ü haberini M~s~r'da ald~~~~zaman, en büyük ac~y~~hissetti~ini
daima söylerdi. Do~up büyüdü~ü ve ink~ lap fikirlerinin beslendi~i
~ehir için hayat~n~ n sonuna kadar hasret çekmi~tir. En canl~~ hat~ralar~, çocuklu~unun masum olaylar~ , o muhitte geçmi~ti. Atatürk
hisleriyle, an~ lariyle buraya ba~l~~idi. Kurtulu~~Sava~~'n~n ba~kumandan~~Mare~al Gazi M. Kemal Izmir'e muzaffer ordusu ile girdi~i
vakit, önünden kaçan dü~ man ordusunu kovalamak, Makedonya'ya
el uzatmak isteyebilirdi.
Fakat M. Kemal yekpare ve kuvvetli olabilecek bir Türk yatan~n~n s~n~rlar~n~~ a~ mamak azmi ile bu i~e ba~lam~~ t~. Zafer ne~esi,
Ba~ kumandam istilâ h~rs~~ve hisleriyle hareket ettirmemi~ti. O, "Milli
hudut içinde vatan bir küldür" sözünü (23 Temmuz 1919) Erzurum
Kongresinde tespit etmi~~bulunuyordu. Misak~~Milli ile tayin edilmi~~
olan bu Türk vatan~n~, dü~man istilas~ ndan kurtarmak gayesiyle
vatan evlâtlar~mn kan~~dökülmü~ tü. Atatürk bugünkü vatan~m~z~n
her s~n~r~ nda harbetmi~~bir insan görgüsü ve kuvvetiyle Türkler için
bir vatan bütünlü~ü tespit ve kabul etmi~ tir. Bu vatan "hiç bir kay~t
ve ~art alt~nda ayr~l~ k kabul etmez bir kül" oldu~unu bütün devletlere kabul ettirmi~tir.
Kendi zaman~ nda ya~ayan ve milletleri Imparatorluklar pe~inde
turan
ve muvaffak olamayan devlet ve hükümet reislerinin idealko~
lerini asla benimsemedi. Hayaller kurmad~~ve hayal olabilecek fikirleri hiç bir zaman bizlere telkin etmedi.
O, realist bir devlet adam~~olarak s~n~rlar~n~~en son Türk nesillerinin çabas~, eme~i ve fedakarl~~~~ile çizilen Türk vatan~nda, vatan
mefhumunu manaland~rd~.
~ kincisi: Millet sevgisi ve milliyet prensipi :
Di~er taraftan Atatürk mukaddes vatan topraklar~~üzerinde
ya~ayan milletinin sevgisi ile, i~~ba~ arma yolunu tutmu~tur. Kendisi
aynen ~öyle diyor : "Bizim yolumuzu çizen içinde ya~ad~~~m~z yurt
ba~~r~ndan ç~kt~~~m~z Türk milleti ve bir milletler tarihinin bin bir
facia ve ~st~ rap kaydeden yapraklar~ndan ç~kard~~~= neticelerdir".
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Ta :—His Excellency, General Haringtot~,
C-in-C. of the Forces of Occupation,
in Constantinople.
Sir,
Considering n~ y l~fe in danger in Constantinople, I take
refitge with the British Government, and request n~ y transfer as
soon as possible from Constantit~ople ta another place. November
16th, 1922.
Mehmed Vehideddin,
Caliph of the Mussul~nans.
Padi~ah Vahidettin'in ~ngiliz i~gal ordular~~ Ba~~Komutan~~ General Harington'a ~ngiltere devletine s~~~nd~~~na dair mektubu ve ~ngilizce çevirisi.
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Atatürk, bir devlet kurucusu olarak hakimiyetin milletin bütününe
ait oldu~u prensibini kabul etmi~tir. Monar~ik idareden Cumhuriyete
geçi~te bir aileden do~mu~~olmakla devlet reisli~i hakk~n~~elde edenlere mukabil, her kabiliyet gösteren, milletin içinden ç~kan her ki~inin
lay~k oldu~u devlet hizmetlerinde, ba~ar~~gösterdi~i sürece, vazife
görmesi prensibi yurdumuzda kanun yolu ile kabul edilmi~tir. Bu büyük
zihniyet de~i~ikli~inin kayna~~~ise millet sevgisinin ve milli de~erlere
önem vermenin bir neticesidir. Atatürk bu hususta diyor ki "Millet
sevgisi kadar büyük sevgi yoktur. ~stiklal Harbinde, benim de milletime etti~im bir tak~m hizmetler olmu~tur, zannederim. Fakat bunlardan hiç birini kendime maletmedim. Yap~lan~ n hepsi milletin
eseridir dedim. Aranacak olursa do~rusu da budur. Mazide say~s~z
medeniyet kurmu~~bir ~rk~n ve milletin çocuklar~~oldu~umuzu ispat
etmek için, yapmam~z laz~m gelen ~eylerin hepsini yapt~~~m~z~~ileri
süremeyiz. Bugüne ve yar~na b~rak~lm~~~bir çok büyük i~lerimiz vard~r. ~lmi ara~t~rmalar da bunlar aras~ndad~r. Benim arkada~lar~ma
tavsiyem ~udur: "~ahsi= için de~il, fakat mensup oldu~umuz
millet için elbirli~i ile çal~~al~m." Atatürk'ün bu nakletti~im sözlerinde
görüldü~ü gibi millet sevgisini, millete eser vermekte buluyor ve
birle~tiriyor.
Ayr~ca Atatürk bana Türk milliyetçili~i için ~u notu yazd~rm~~t~r :
"Türk milliyetçili~i, terakki ve inki~af yolunda ve beynelmilel
temas ve münasebetlerde, bütün muas~r milletlere muvazi ve onlarla
bir ahenkte yürümekle beraber, Türk içtimai heyetinin hususi
seciyelerini ve ba~l~~ba~~na müstakil hüviyetini mahfuz tutmakt~r".
M. Kemal Kurtulu~~hareketine en büyük milli his kuvvetiyle
girmi~ tir. O "ilham ve kuvvet menba~~milletin kendisidir" der; ayn~~
zamanda medeni ve insani hislere de büyük de~er verilmesini telkin
ederdi. Hakikaten dü~ ünülecek olursa dünya milletleri içinde Türk
milleti medeniyet sahas~nda müvazi yürüdü~ü zaman, büyük milli
bir kudret olmu~tur ve olur.
Atatürk diyor ki : "Bir içtimai heyete k~ymet ve kuvvet onu kuran
fertlerin kendilerini k~ymet ve kuvvet teliikki etmelerindedir. Ancak bu gibi
fertlerden vücut bulmu~~olan içtimal heyetlerdir ki, yekpare k~ymet
kudret manzaras~~arzedebilirler". 1937 de bir konu~ma esnas~nda
not etti~im bu cümlenin izah~ m yapan Atatürk, ayn~~zamanda ~u
telkinde de bulunmu~ tu. Bir içtimal heyette her fert üzerine dü~en
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vazifeyi hakk~yle yapabilirse, o i~teki muvaffak~yet herkese ait olaca~~~gibi as~l umumi gidi~in bir yerde mcrkezile~tirilmesi de clzemdir.
I~te Atatürk bu birle~tirici ve önder ba~~olu~u ile milli ve beynelmilel
sahada büyük olarak tan~nm~~t~r. Bilhassa onun ya~ad~~~~devirlerin
olaylar~~ve tarihi, çe~itli cephelerde incelendi~i vakit, Atatürk ad~n~n
sembollc~mi~~bir vasfi vard~r. Bu devre üzerine olan yabanc~~ve yerli
yay~nlar~n toplam~~pek büyük bir yekün tutmaktad~r ve yay~nlar
devam etmektedir. Çünkü art~k bunun incelenmesi yak~n tarihimizin
esasl~~bir konusudur.
tifiincüsü Türk inkilaplan :
~imdi bu hat~rlatmadan sonra, as~l ~u nokta üzerinde durmak
istiyorum : Memleketi bu dü~man istilas~ndan kurtarma i~inin ba~ar~lmas~ndan sonrad~r ki Atatürk'ün önderlik etti~i Ink~laplarm hepsi
birden bir kül olarak Türk içtimai heyetine yeni bir nizam getirmi~tir.
Osmanl~~Imparatorlu~unun son devirlerinde çe~itli ~slahat hareketleri
denenrni~~ise de, bunlar cezri ink~laplar çevresine girmekten yoksun
olmu~tur. Atatürk evvela devlet ~ekli sistemi üzerinde en esasl~~ink~lab~~Cumhuriyeti kurmakla yaparken, onun bir neticesi olan sosyal
ink~laplarm gerçekle~mesini zaruri bulmu~tur.
1963 y~l~~"Unesco" merkez te~kilat~~dünyada büyük addedilmi~~
adamlar~n y~ldönümlerini bir anma vesilesi olarak ele al~rken herkes
için 50. veya ~ oo. y~ldönümleri esas olarak kabul edilmi~~iken istisnai
olarak Atatürk'ün ölümünün 25. y~ldönümü bütün memleketlerde
an~lmas~~için karar al~nm~~t~r. ~unu da kaydetmek isterim; bu karar~n
ba~l~ca sebebi Atatürk'ün Ink~lap konular~n~n "Hümaniter" yönüdür,
içtimai sebebe dayanrru~~olmas~d~r. Çünkü Unesco siyasi ve askeri
alanlardaki ~öhret sahibi büyük adamlar~~konusu d~~~nda addeder.
Ancak kendi konusu ile ilgili yani, ilim, kültür ve sanat bak~mlar~ndan
büyük addedilen ~ah~slar~n y~ldönümlerini yapmay~~ve bu vesile ile
onlar~n ba~ard~klar~~ i~leri milletlere tan~tmay~~ hedef tutmaktad~r.
Atatürk i~te bu yönü ile milletleraras~~bir ~öhrete hak kazanm~~t~r.
En son yay~nlanan Frans~zca yedi büyük ciltlik umumi Medeniyet
tarihinde, Atatürk için ~öyle yazar: "Avrupa askeri kuvvetlerine
kar~~~koyan Galip kahraman" ayn~~ eserde Türk Ink~laplar~m ise
"Kemalizm" olarak vas~fland~rd~ktan sonra yak~n ~ark~n ilk kurtulu~~
hareketini ba~aran ve Garp medeniyet aleminin umumi nizam~nda
yer alan siyasi bir varl~k olarak mütalaa eder ve bu tarihi olaylar~~
buna göre tahlil eder.

KURTULU~~SAVA~ININ BAZI BELGELERI

559

Atatürk 1933 y~l~nda "ink~lap" mefhumundan anla~~lmas~~laz~m
gelen ma/lar bana ~öyle not ettirmi~ti :
"Türk Milleti'ni son as~rlarda geri b~rakm~~~olan müesseseleri
y~karak yerlerine, milletin en yüksek medeni icaplara göre ilerlemesini
temin edecek yeni müesseseleri koymu~~olmakt~r."
Hakikaten bir içtimai heyetin dayand~~~~müesseseler, kurulu~~
ve geli~meleri devirlerinde, zaman~n ilerlemelerine uyma nisbetinde
faydal~~halde bulunabilirler, ilerlemeye uymayan ve ilk kurulduklan
gibi kalanlar geli~en medeniyet içinde fayda yerine zarar veren müesseseler haline gelirler. ~~te Türk ~nk~laplan bu zaman~n tekamülüne
uym~yan müesseselerin yerine yenilerini koymak için harekete geçmi~tir. Bunu evvela devlet bünyesi içinde mütelâa edelim : ~stiklal
Sava~~~sonunda Cumhuriyetin ilan edili~i olay~~belirli bir fikrin tatbikata geçmesini sa~lam~~t~r. Erzurum Kongresi'nin, bölgeyi kurtulu~~
fikri üzerine toplanmas~, Sivas'ta ise Misak~~Milli hudutlann~~çevreleyen Türkiye topraklar~na ~amil olu~u Cumhuriyet devrimizin parlamenter hayata yöneli~in iki önemli temel unsurudur. Bu milli kongrelerin ald~klar~~kararlard~r ki, Heyeti Temsiliyeyi, T. Büyük Millet
Meclisi'ni toplamaya yetkili k~lm~~t~r. Atatürk demokratik prensibin
dayand~~~~Parlamento murakabesi alt~nda kurulacak Cumhuriyet
idaresini istemi~tir. Cumhuriyet ilan edildikten sonraki tarihi geli~melerimiz malüm. Ancak benim burada çok partili denemelerden
Serbest Cumhuriyet F~rkas~n~n kurulu~~devrinde ~ahit oldu~um
bir hat~ram olacakt~r. Bu suretle Atatürk'ün çok partili sistem
hakk~ndaki fikirlerini kendisinden duydu~um ve not etti~im gibi
nakledece~im :
1930 y~l~nda Yalova'da Atatürk tarihçilerle "Türk tarihinin ana
hatlar~n~" çal~~maktad~r. Paris sefirimiz ve Atatürk'ün yak~n arkada~~~
Fethi (Okyar) Bey kendisinin misafiridir. ö~le yemeklerindeki konu~malara ~ahit oldu~um vakit konu ~udur: Fethi Bey Avrupan~n çok
partili sistemlerini ve murakabeli rejimleri anlatmakta ve bizim
hükümetin o zamanki iktisadi politikam~z~~ be~enmemektedir.
Bilhassa demiryollar~~ in~aat~mn bir nesle çok yük olu~unu tenkit
etmektedir. Atatürk bunlar~~sükûnetle dinleyip baz~~cevaplar verdikten sonra bir gün ~u teklifte bulundu : "Siz siyasi bir parti kurunuz
ve bu fikirlerinizi B. Millet Meclisi'nde aç~klay~n~z, memleket için
faydal~~olur. Ben size müzahir olurum" dedi.
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~~te Serbest Cumhuriyet F~rkas~~böyle kuruldu. Bir gece Atatürk
baz~~sorular~~bana yazd~rd~~ve herkesin cevap vermesini istedi. Kendisi
de konu~maya ba~lay~nca ben elimdeki ka~~ da söylediklerini aynen
~öylece not ettim :
"Siyasi müesseselerin de~i~ mesine misal olarak bu günün bir
hadisesini de tahlil edebiliriz. Malüm olan sebepler ve âmillerin tesiri
alt~nda, Türkiye Cumhuriyeti te~ ekkül etti. Müdafaai Hukuk cemiyeti
esas olmak üzere siyasi bir F~ rka vücuda geldi (C. Halk F~rkas~). Bu
f~rkan~n kar~~s~nda te~kil edilmek istenilen baz~~siyasi zümreler, cumhuriyetçilik ruhuna malik olmad~klar~ ndan ya~amak hakk~~bulamad~lar. C. H. F. s~~memlekette tek kald~. Büyük Millet Meclisi'nin
umumi heyeti, bu f~rkamn mensuplar~ndan ibaret oldu. Reisicumhur
ve Hükümet ricali bu f~rkan~n erkan~ndan, bu f~rka mebuslar heyetinin intisap ve itimat etti~i zatlar oldu. Reisicumhur Gazi'nin ve onun
f~rkas~~olan C. H. F~rkas~n~ n esas prensipleri ve bu prensipler icab~n~~
tatbik eden bugünkü hükümet, Cumhuriyet temelini sa~lamla~t~racak
vas~ flarda ve mahiyettedir. Bunun böyle oldu~u senelerden beri
görülen tavr~~hareket ve eserlerden kolayl~ kla anla~~labilir. Hususiyle
Gazi'nin tebellür eden ideali ve de~i~ mez oldu~u anla~~lan karakteri
bu hususta itimada lay~k (zamand~r) teminatt~r. Fakat bu vaziyetin
devam~nda hat~ ra gelen ve görülen mühim mahzurlar vard~r. ~lk
söylenebilecek mahzur, Meclis yaln~z bir f~kra mensuplar~ndan olunca
o f~rkan~n iktidar mevkiinde tuttu~u Hükümetin icraat~n~n kâfi derecede münaka~a ve tenkit edilmemi~~olmas~d~r. Bu noksan iki sebepten
ne~et edebilir.
Birincisi Meclisin kendi firkas~ ndan olan Reisicumhur ve onun
intihap etti~i Ba~vekil ve arkada~lar~na çok itimad~~olabilir. Bu sebeple
Meclisten geçen ve geçmiyen i~leri uzun uzad~ya tetkike lüzum görmiyebilirler. ~kincisi ayn~~f~rka arkada~~~olmak, arkada~l~kta lüzumsuz
ve zararl~~bir hassasiyet uyand~rabilir.
Tenkit ve muaheze ile birbirini gücendirmemek gibi bir vahime
uyanabilir. Bunlardan ba~ ka sebepler de inzimam eder; yava~~yava~~
Hükümet ve onu intihap eden Reisicumhur, Meclisten ald~klar~~ve
baz~~ mühim ve heyecan verici hadiseler münasebetiyle alabilecekleri
selâhiyetleri, tenkitsiz tatbike al~~~ rlar. Bu hal adet derecesinde kökle~ebilir.
Bizde Gazi zaman~ nda böyle bir ihtimal hat~ra gelmez. Fakat
Gazi'den sonra onun yerine gelecek herhangi bir Devlet Reisi, ayn~~
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tarz~~takibe devam edebilir. Hatt ~~devam etmek istiyebilir. Çünkü
az tenkitli veya tenkitsiz i~~görmek, her hareketi tenkit görece~ini
dü~ünerek hareket etmekten daha kolayd~r; zamanla bu vaziyetin
nas~l bir ~ekil alaca~~n~~kestirmek güçtür.
Devlet Riyasetine gelen zat, bilhassa muktedir, faal olur, Devlet
ve Millete kendi ~ahs~na muhabbet ve takdir kazand~racak büyük
hizmetler yaparsa, zahiren Meclis vaziyetine ve Cumhuriyet ~ekline
gayet hürmetkâr ve itaatkâr görünürse, tehlike büyür. Istenmedi~i
halde Devletin hakikatte mahiyeti de~i~ebilir. Bu yeni mahiyetin
yeni ismini tak~nmas~~ zaman meselesi olur. I~te, bu esasl~~mütalâaya mebni olmal~d~r ki, Reisicumhur Gazi'nin tensip ve te~vikiyle oldu~u anla~~lan yeni bir f~rka, Serbes Cumhuriyet F~rkas~~
te~ekkül etmi~~bulunuyor. Temiz fikirler etrafinda te~ekkül eden ve
tabii bir surette Cumhuriyet temeli üstünde yükselecek olan bu firkan~n mevcudiyeti hat~ra gelen mahzurlar~n vücut bulmamas~~için,
esasl~~bir tedbirdir. Memlekette C. H. F~rkas~~ve S. C. F~rkas~~birbirini
kontrol edecek, bir birinin fikirleri, niyetleri hareketleri hakk~nda
efkar-~~umumiyeyi tenvir edecektir. Bu sayede ~ahsi selâhiyetlere
dayanarak, ~ahsi hareketler milletin gözü önünde bulundurulacakt~r.
Milletin ~ah~slara, kendini unutacak ve kendini kapt~racak kadar
meclüp olmas~, iyi netice vermez. Bunun tarihte misalleri çoktur".
I~te Atatürk, kurdu~u Cumhuriyet rejiminin böyle murakabeli bir
siyasi sisteme dayanmas~m istemi~tir. Ancak bunun kendi zaman~nda
yerle~ememesi irticai olaylar~n siyasi hayata tesir etmesinin zararl~~
neticelerini önlemek zaruretindedir. Parlamenter sistem, hür dü~üncenin ve Bat~~hümanizmas~~içinde geli~en politik bir tâbirin tatbikat~d~r. Fakat bunun bütün icaplariyle bir Cumhuriyet rejiminin içinde
kökle~ip ya~ayabilmesi için elbette zamana ve e~itime göre yeti~mi~~
insanlar~n ço~almasiyle mümkün olabilmektedir. Türkiye'de Cumhuriyet Devlet ~ekli büyük bir ink~lap hareketi ile yeni bir müessese olarak kurulmu~tur. Onun için Ink~lap hareketinin ba~~unsuru ve temeli
bu devlet sistemi içinde yeni bir hukuki ~ekil almas~nda görülür.
Di~er taraftan Türk ink~laplarm~n sosyal bünyemizde en çok
tesir eden ve e~itim ö~retim alanlar~nda müsbet neticeler verebileni
ise, Harf de~i~ikli~idir. Bu ink~lab~n hedefi, büyük halk ço~unlu~unu
kolay ve çabuk ö~retime yöneltmek ve medeni dünyada birli~e do~ru
gitmektir. Bu meselede Atatürk'ten önce denemeler ve baz~~teklifler
Bellek,' C. XXXII, 36
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çok mahdut kalabilmi~tir. Atatürk bu i~te cezri hareket etmeyi çok iyi
bilmi~tir. Bundaki muvaffak~yet Türk milleti'nin okuma yazma nisbetini ço~altnu~~olmakla ölçülebilir. Bütün di~er Ink~laplar biri di~erini takip eder ve Atatürk devrini bir kül olarak mütalaa edilmesine
yol açar. Ben bunlardan yakinen ~ahidi oldu~um tarih meselesi
üzerinde duraca~~m.
Cumhuriyet devrimizde Tarih anlay~~~nda büyük bir zihniyet
de~i~ikli~i olmu~tur. Mesela Türk ve Türkiye tarihinin ilmi metodlarla incelenmesi, sadece siyasi ve askeri yönleri ile de~il bilhassa
medeniyet sahas~nda Türklerin tarih içindeki durumlar~n~n ortaya
ç~kar~lmas~~ba~l~ca hedef olmu~tur. Tarih ö~retimi ve tetkikleri çe~itli
safhalardan geçmi~tir. Tarihi olaylar~n yaz~l~~belgelerle zapteclilmesi
ve bunlar~n bir sistem dahilinde ö~retilmesi daima milletleri me~gul
etmi~tir. Ancak Türk tarihi öteden beri bir bütün halinde toplanmaktan maalesef mahrum olmu~tur. Türkler IX. yüzy~lda Islamiyeti kabul ettikten sonra bilhassa Osmanl~~devleti zaman~nda islam
tarihi esas al~nm~~, fakat bunda islâmiyetten önceki Türk tarihine
ve Türklerin islam medeniyetine büyük hizmetleri ihmal edilmi~tir.
Bu çe~it tarih anlay~~~~millete milli bir kültür vermekten uzak kalm~~t~r.
Tanzimattan sonra yani XIX. yüzy~lda ise Osmanl~~Tarihi ayr~ca
yer alm~~~hattâ devlet eliyle medreselerin d~~~nda kurulan okullarda
bu tarih, Islam tarihinden ayr~~olarak okutulmaya ba~lanm~~t~r.
Halbuki ayn~~ as~rda "Orientalistler" yani müste~rikler toplulu~u,
Türk tarihini inceleme yoluna gidilmi~~ve eski Orhon yaz~tlanrun
okunmas~~ile unutulmu~~olan yeni Türk medeniyetleri meydana ç~kar~lm~~t~r. Seyyahlar~n Türk eserlerini tasvir etmeleri ve bunlar~n incelenmesi, tarihte bir Türk kültür âlemini adeta yeniden do~u~unu
bildirmi~tir. Bu ilmi cereyanlar Osmanl~~Türk toplumuna yabanc~~
dil ö~renen ayd~nlanm~z yolu ile XIX. asr~n sonlar~na do~ru girmeye
ba~lam~~t~r ve bilhassa II. Me~rutiyet devrinde Türkçülük cereyan~~
içinde bu incelemelere dayanarak umumi Türk tarihleri üzerinde
yay~nlar yap~lm~~t~r. Bütün bu hareketler içinde esefle kaydetmek
laz~md~r ki Osmanl~~Imparatorlu~u devrinde Islam ve Hanedan
tarihinden ba~ka ö~retime esas olabilecek milli tarihlerimiz tamamen
ihmal edilmi~tir.
Istiklal Sava~~~esnas~nda ve Cumhuriyetin ilk devirlerinde milli
tarihirniz manevi kuvvetimize çok büyük bir destek olmu~tur. B.
M. Meclisi'nin müzakere zab~tlan okundu~unda günün en önemli
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meselelerinin halledilmesinde hatipler tarihi olaylar~~örnek olarak göstermektedirler. Ink~laplar konusunda ise devrini tamamlam~~~müesseselerin kald~r~lmas~~ için tarihi bilgi B. M. Meclisi'nde ve kamu oyunda
büyük rol oynam~~t~r. Bunlar için örnekler pek çoktur. Yaln~z bunlar~n
aras~nda Atatürk gerek Mecliste gerekse halk'a hitabederken konu~malarinda, o zamana kadar al~~~lmam~~~bir ifade kullanmaktad~r. Mesela
28 Eylül 1925 te Samsun'daki bir konu~mas~nda diyor ki :
"Bizim Milletimizin hayati esas~n~~dü~ünelim. Bu dü~ünce bizi
elbette alt~~ yedi as~rl~k Osmanl~~ Türklü~ünden, çok as~rl~k Selçuk
Türklerine ve ondan evvel bu devirlerin her birine muadil olan Büyük
Türk devrine kavu~turur". Bu sözleriyle Atatürk bu yurda sahip olu~umuzu tarih bilgisi ile kuvvetlendiriyor, ve "Büyük Türk devri"
tabirini kullan~yor. I~te bundan sonraki y~llarda gerek tarih tetkikleri
gerekse tarihin ö~retimi yepyeni bir yönde geli~me yoluna girmi~~
oluyor. 1930 dan beri Türk Tarih Kurumu'nun çal~~malar~nda esas
gaye ~u olmu~tur:
Evvela Türk Tarihi'nin bilinmesi mümkün olan en eski devirlerden itibaren bir silsile halinde tetkik edilerek yaz~lmas~, ikinci
olarak da Türkiye topraklar~nda gelip geçmi~~medeniyetlerin bu vatan~n mal~~olarak en eskilerinden itibaren meydana ç~kar~lmas~~ve yeni
usullerle hem turistik bak~mdan hem de medeniyet tarihi aç~s~ndan
tan~tmak. Tabii olarak bu Türk ve Türkiye tarihi mihveri etraf~nda
cihan tarihinin umumi bilgilerini ihmal etmemek icabediyordu.
Okullar~m~zda Cumhuriyet devrindeki Tarih ö~retimi bu esaslara
göre tayin edilmi~ti. Tarih Fakültelerinin yine o devirde aç~l~~~~ bu
yeni Tarih anlay~~~n~n verdi~i zihniyet üzerinde çal~~may~~temin için
olmu~tur.
Fakat as~l burada üzerinde durulmas~~icabeden mesele de ~udur :
Medeniyet tarihi anlay~~~~ve izah~na göre Türk tarihini ele almak.
~~te Tarih Kurumu kuruldu~unda da esas gaye bu olmu~tur. Incelenmesi ve yay~nlanmas~~ öngörülen konu "Türklerin Medeniyete Hizmetleri"dir. Ve bu "Türk Tarihi'nin ana hatlar~" eseri için bir haz~rl~k
safhas~d~r. Planla~t~r~lan esaslar ise ~öyle s~ralanm~~t~r :
I — Devlet Hayat~nda
II — Fikri Hayatta
III — Ekonomi Hayat~nda
Bu üç büyük bölüm içinde grupla~t~r~ lan konularda bütün müesseseler yer almaktad~r. Mesela :

564

ASETINAN

Bölümde, Devlet ve Hüktimet te~kilat~n~n her k~sm~n~~içine
al~r. Bunlar devletin hukuki durumu, Devlet Reisi ödev ve haklar~.
Hükümetin yani icra organ~n~n yetki ve te~kilat~, Ordu, Maliye v.s.
gibi yaln~z bir devletin mevcudiyeti ile kurulabilecek müesseselerin
tarihi safhalar~.
Bölüm ise, ferdi çal~~malar~ n sosyal bünyedeki yeridir.
Bunda sosyal hayat~ n bütün safhalar~~aile ve cemiyet münasebetleri,
örf ve adetleri, ilmin müspet ve sosyal bütün geli~meleri, güzel sanatlar~n her ~ubesi, yani mimari, heykeltra~l~k, resim, musiki ve raks
gibi k~s~mlar~, sporlar~n insan topluluklar~ndaki yeri,
Bölüm, Ekonomik hayat, bunda istihsalden (üretim)
istihlake (tüketim) giden müesseseler yer almaktad~r. Ziraat, hayvanc~l~k, sanayi, yollar, nakil vas~talar~~ve ticaret gibi. Tabii bu k~s~mda
hem devlet müesseseleri içinde ve hükümetin vazifelerini s~ralamak
hem de ferdi çal~~malar yer al~r. I~te bu plan dahilinde incelenecek
tarihi bilgilerle siyasi tarih mihveri etraf~nda ve kronolojisine göre
as~l halk topluluklar~, isimli veya anonim, bütün hayat safhalar~~ ve
meydana getirdi~i eserlerle tan~mak mümkün oluyor. Böylece de
sadece idare edenlerin teferruatl~~tarihi de~il, bir devleti te~kil eden
bütün fertlerin hizmetleri bütünü ile anla~~lm~~~olmas~~kabil oluyor
demekti.
Görüldü~ü gibi bu plan ve hedef ba~ar~lmas~~kolay bir i~~de~ildir.
Fakat çal~~malar bu yönde inki~af ettikçe Türk tarihi ayd~nl~~a kavu~maktad~r.
I~te bu plan gere~ince Türk Tarih Kurumu ilk kurulu~~senelerinde
"Türk Tarihi'nin Ana Hatlar~" eserinin müsveddeleri ba~l~~~~alt~nda
"Türklerin medeniyete hizmetleri" bahsi için pek çok kimseden etüdler istenmi~~ve bunlar yar~~sahifeleri bo~~b~rak~lm~~~olarak bas~lm~~t~r.
Bunlar üzerinde gerek Istanbul'da gerekse Ankara'da günlerce müzakere ve münaka~alar yap~lm~~t~r. Bu vesile ile ~unu itiraf etmek isterim
ki benim ~ahsen tarih bilgilenme bir seminer mahiyetinde olan bu
müzakereler pek faydal~~olmu~tur. Ancak bütün bu konular olgunla~t~r~larak hepsi yay~n sahas~na ç~kmam~~t~r. Bununla beraber bu
fikir üzerinde Türk Tarih Kurumu çal~~malar~na ve yay~nlar~na
devam etmektedir.
Türkiye tarihinin çe~itli devirlerine gelince, bu topraklar~n en
eski devirlerinden en yeni zamana kadar geçen siyasi ve medeni
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varl~~~n~~hangi isim alt~ nda olursa olsun bu yurda yerle~mi~~olanlar
tarafindan meydana getirilmi~~olmas~d~r. Türk topluluklar~n~ n fetih
yolu ile veya göçlerle buraya geli~leri Türkiye'nin bugünkü halk~n~~
te~kil etmi~ tir. En eski medeniyetlerin yap~c~s~~olan mesela Hititler
veya Urartular buradan ba~ka yere göç etmemi~ lerdir. Buna göre
yurdumuzdaki bütün medeniyet eserlerine, bugün burada ya~ayan
Türk Milleti, sahip ve varistir. Yani bu eserler bugün buralarda ya~ayanlar~ n cedlerinden kalmad~r.
Bu iki görü~~etrafinda tarihimiz incelendi~i vakit, Türk ve Türkiye
medeniyetleri bir bütün halinde ortaya ç~kmaktad~ r. Böylece tarihimiz yeni bir hümanizmaya yol açacak kadar verimli ve zengindir.
Esasen bütün dünyay~~yüzy~ llarca besleyen fikir hareketlerinden
hümanizma, bugün klasik devre say~ lan tarihi kaynaklardan çok daha
derinlerdeki tarihi belgelerin tamamlanmasiyle yepyeni bir bilgi
kayna~~na kavu~maktad~r.
I~ te Cumhuriyet devrimizin tarih anlay~~~~milli varh~~m~z üzerinde böyle bir görü~~ile büyük bir zihniyet de~i~ikli~ine yol açm~~t~r.
Netice olarak söyliyebilirim ki, Türk ve Türkiye tarihimizin en eski
devirlerinden itibaren medeniyet müesseseleri yönünden incelenmesi milli
varl~~~m~z~n temel sa~laml~~~ m temin etmektedir. Bunun üzerinde
yükselecek tarih görü~ ümüz ve bilgilerimiz ise, biz Türkleri, dünya
medeniyeti içinde maddi, manevi de~erlerine önem verilecek bir
kavim olarak tan~tacakt~ r. Bu inanç bizi milli tarihimizin kaynaklar~ na götürmekle, dünya medeniyetindeki yerimizi de sa~lamla~t~rmaktad~r. Esasen bugün tarih ö~reniminin ve beynelmilel sahada üzerinde durulan fikir cereyan~mn amac~, milletleri medeniyet alan~ndaki
eserleri ile birbirine tan~ tmak ve bu yolla insanlar~~birbirine sevdirmektir.
Milletleraras~ ndaki husumetleri besleyen intikam hislerini giderebilecek medeni varl~ klar bizzat milletleri üstün k~lacak~~gibi milletleraras~~sulh içinde anla~may~~da sa~lar. Bizim tarihimizde bu örnekleri meydana ç~ karmak elbetteki mümkündür.
Netice:
Bu vesile ile üzerinde durdu~um bir terimi biraz aç~klamak
isterim.
II. Dünya sava~~ ndan sonra beynelmilel sahada milletleri, iki
k~sma ay~rmak adet oldu. "Az geli~mi~~memleketler" bu biraz daha
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hafifletilerek "~ ktisaden geri kalm~~~memleketler" veya "geli~mekte
olan memleketler".
Bu terimler iktisaden sanayile~mi~~zengin memleketlerin di~er
milletleri geri kalm~~l~kla töhmet alt~nda bulundurmas~d~r. Bu hem
cemiyet olarak hem fert olarak manevi bir bask~n~n ifadesidir ve
bu tabire lay~k görülen milletleri a~a~~~görme durumunun manevi
olarak yarat~lmas~d~r. ~~te bu zihniyet bize Atatürk'ün telkinlerinden
ve bilhassa prensiplerinden pek çok uzakla~may~~ve ayr~lmay~~hedef
tutuyor.
Atatürk en kritik ve bütün memleketin en kötümser ve yoksul
oldu~u devirlerde dahi, hiç bir zaman, a~a~~l~k duygusuna kap~lmam~~~ve milleti de bundan s~y~ rmak için en büyük manevi kuvveti milletinin gücüne, kabiliyetine inanarak telkin etmi~ tir. Esasen bence
Atatürk'ün bize fert fert ve millet olarak en büyük telkini hiç bir
milletten kendimizi a~a~~~görmemek, bilâkis kendimize güvenin her
suretle artt~r~lmas~d~r. Kurtulu~~Sava~~m~z~n en mü~kül günlerinde dahi bu manevi kuvvet, hem kendisinde hiç eksilmemi~~hem de
bütün millete bu üstün vasf~~ en kuvvetli olarak telkin etmi~tir.
~~te onun içindir ki derin ve ~ümullü tarihimizden bahsederken,
bilhassa bu kaynakta, en büyük geli~mi~~bir millete mensup oldu~umuzu belirtmek istedim. Bu medeniyet tarihinde kökünü bulan bir millet
hiç bir zaman "Az geli~mi~lik" vasf~n~~benimseyemez. Bunu fert
olarak, millet olarak tamamen üzerimizden atmak gerekmektedir.
Biz ayr~ca dünyan~n en güzel, en zengin iktisadi kaynaklar~na sahip
bir yurdun evlatlarly~z. Bunlar~~bugün de~erlendirmek hepimizin
çal~~masiyle mümkün olmaktad~ r. Bu deyimi Atatürk sa~~olsayd~,
mutlaka en büyük kuvvetle reddeder ve hiç bir zaman kullanmam~za
raz~~olmazd~.
Biz millet olarak soylu, köklü bir tarihe mâlik olmakla Türk ink~laplar~n~n, Atatürk prensiplerinin ~~~~~~ve hedefi etraf~nda topland~kca, çal~~malar~m~ za güvenerek mesut ve müreffeh insanlar~n toplulu~u olarak dünya milletleri aras~ nda yerimizi, e~it ~artlarla alm~~~
bulunaca~~z. Hepimiz bu ideal etraf~nda toplanmakla ba~ar~ya ula~aca~~m~za inan~yorum *.
* 7 Temmuz 1968 de Samsun'da "Atatürk'ü anma ve an~lar~n~~koruma" dernegi ad~na verdi~im bu konferans'a baz~~ilâveler yapt~m.

