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deprernc dayaniklr bina yapltnl ile ilgili aragtirmalar~ yiirutiir. Enstitiide, Cevre Sistemi Ara3trrma ~ n i t e s i ,Striiktiir
Sistemi Aragtlrma ~ n i t e s i ,Yapim Planlama Aragtirma ~ n i tesi, Yapin1 Uygulama Aragtirma ~ n j t e s i olmak iizerc 4
aragtirma iinitesi vard~r.

TUB~TAK
mill? bilim politikas~nln tespit edilmesine
yardimci olur. Bu a m a ~ l agorev yapan Bilim Politikas~~ n i tesi, iilkenin araatirma potansiyelini belirlemek amaciyla,
a r a ~ t ~ r mkurulu~lari,
a
aragtrr~cilar,aragtirma harcamalari ve
l a r ~ Kurum, aragbcnzeri konularda envanter ~ a l i ~ n ~ ayapar.
trrlcl ile uygulaylci kesim arasindaki iligkileri 'Uygulayicilarla lli~kiler~ n i t e s i aracillg~ylakurar ve siirduriir. ~ n i te, endustriycl kurulu~lardakiaragtirma sorunlarrni belirler,
kurumca sonu~landlrllanuygulaylclya doniik arastlrma - geli~tirme~aligmalarin~
uyguIa)~iclya aktarrr. Bu amaGla bilgi
profilleri ~ r k a r ~ rKurumun
.
aragtlrma alanlllda yabancl kurum ve ki~ilerleiligki ve i~ birligi Uluslararas~illgkiler Boliimiince yiirutiilur.
TUB~TAK, iilkernizdeki bilim adalnlarlnin geligmesi,
yapilan a r a ~ t r r n ~sonuslarrnin
a
sunulup tart~ylmasi amacl
ile her iig yilda bir miispet bilimler alaninda mill? bilim
kongreleri diizenler. Ayr~ca,kongre, konfcrans, seminer ve
sempozyum gibi bilimsel toplantrlarl ve geng Tiirk bilim
a d a m l a r ~ n ~ nmilletlerarasi toplantrlara
katilmalarrnl destekler.
Ktirum, biinpesindcki Tiirkiye Dol;iimantaspon Merkczi
( T ~ I R D O K )arac~ligrplaenformasyon hizmcti verir. Bu hizmet, yayln taramak, belge saklamak, Silgi duyurmak, ccviri yapmak, kaynak cser saglamak, enformasyon alanrnda egitim ve danigmanlrk yapmak 5eklinde yiiriitiiliir. Kurum "Doga Bilim Dergisi" ile "Bilinl, ve Teknik" dergisi olmak iizere iki bilimsel dergi yayinlarnaktad~r.Kurum kutiiphanesinde dokiimantasyon ~aligmalarinakiynak olacalc kiymetli koleksiyonlar bulunmaktadir.
T U B ~ T A K 'ddiilleri:
~~
Kurum, her yil Tiirk uyruklu
bililn adamlarinin pozitif ve uygularnal~ alanlardaki seckin
aragtlrma, ~ a l i ~ r nvea hizmetlerini degerlendirmek, iistiin ba$'arllarlnl onaylamak vc bir ozzndirmc unsuru olmak iizere, kurallarlna u)igun bir ~ekilde,f c ~ i t l ikuruluglarca adayI I ~ I tcklif edilen bili~n adamlar~ndan, iistiin nitelikte cal ~ ~ myapmrS
a
olanlarina bilim, hizmet ve tegvik odiillcri
vcrmcktedir.

Bilim odiilii : Bilirnsel ~aliama ve ara~tirmalariyla bilime milletleraras~ cliizeyde onemli bir kalk~da bulunmug
olmak veya iilkenin geligmcsine yurt Gl~iisiindconcn~libir
yarar saglarni~bulunmak 8artiyla verilir.
i
bilim adaini
Hizmet odiilii : Bilirnsel ~ a l i ~ m a l a rveya
yetigtirillesi bakrm~ndanyurtta bilim ve teknolojiye onemli
katk~dabulunmug, bag11 oldrrgu bilim dalrn~nyurttalci geli~mesinebiiyiik erne5 geemi5 vc yeni yetirenlere ornek sayrlabilen bilim adamlar~nzverilir.
Tegvik Gdiilii : ustiin bilimsel diizeyde veya yurt kalklnmaslnda biiyiik faydalar saglayacak
getircn sal~gmalaraverilir.

sonue.ar

TUBiTAK yukarida belirtilen gorevleri ~er~evesinde,
birsok bakanlrk, iiniversite vc kurulu~larla is birligi yaparak iilke ihtiya~larrna uygun aragtlrma projelerini yiirutmektedir.

T U R K ~ Y E~ 1 ~ P1ARTISI
~ 1 : ~17 ekim
1966'da
1;:ikiiEi savuaan, ilerici, Atatiirkcii ve reformist bir parti olarak kurulmugtur.

T. E. P., Hiiseyin Balan'rn bagkanlrgrnda Ankara'da
faaliyete ge~mistir. Partinin programi, slnrf ve din farkhl~klarl tanlmayan bir milliyetcilik a n l a y ~ ~ l n d ahareketle
n
ekonomik alanda devletciligc agrrlrk vererek toprak ve tarlm reformunun krsa bir siire isindc ger~ekleatirilmesiniihtiva etmckte id;.
T. B. P., 1969 gene1 secimlerinde % 2,8 oy alarak
sekiz lnilletvekilligi elde etmigtir. 1969,daki ~ i i ~ uI k( ~
re,de Hiiseyin Balan3,n yerine ~~~~~f~ l-in1isi genel bagkmllEa seGilmiStir. 1970'te T. B. p.tnden be$ milletvekilinin ayrllmaslyla partinin T. B. M. ~ . ' n d eiis sandalyesi kalmlytlr. 1973 ge!lel sc~mleriDdeise geGerli oylarln ancak
% ll:l'ini alEllg ve sadece genel baskan Mustafa Timisi
Sivas,tan seCiicrek T, B. M. M,3nc girmigtir. 1975 klsmi senaio secimlcrinde daha da oy kaybeden T. B. P., siyasi hayatta varlrfjrni siirdiirememi~lir.

~

T ~ R K ~s i~j y
E i j ~MILLET RIECL~SI: bk. BO-
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T ~ R K ~ YCUR,~EIURIYETI
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DEVLET D E M ~ RYOLH,ARP : bk. DEVLET DEM~RYOLLARI ~ R G u T O .
TURB<IYE C U ~ I H I J R ~ Y E T
EMEKL~
~
SANDI~I:
bh. EME!<L~ SANDIGI.
T~~RK~Y
CU
EM H U R ~ Y E T ~MERKEZ BANKASI :
bk. C ~ ~ M H U R ~ YMERKEZ
ET
BANKASI.

T U R K ~ Y E C U M I - Z U R ~ Y E (Tarih)
T~
:
Genel Turk
talihi icindc Tiirk milletinin 1918'den 1923'e kadar geliSen olay]arln son~lc~inda,
er. son kurdugu devlet Turkiye
Cumh\1riycti dcvlcti olmugh~r. Osmanl~ ilnparatorlui~lnun
sosyal ve tarihi aklSlnln ortaya +-lkardlgl son durum, Tiirk
nlillelini diinyada yalnlL
giissiiz blrakmlgtl, Yiizylllard,n beri islgm ilkelerinc b.gll ~ i i ~ l milletlerin
i i ~ ~ her
~
biri, bu tarihlerde muhtelif devletlerin somurgesi durumunda bulunduklarindan bunlar, Turk milletine yardim etme,
oilu destckleinc giiciindcn ve teaebbistinden yoksun idiler.
yiizylllardlr Tfirkleri?l korudugu ve kiiltiirlerini yagattlgl
Arnp n~i!lct!erinde:l bnz~lari, bu donemde Miisliiman karclcg!cri olan TErkleri degil desteklemek, aksine onun diigrnanlartyla ig birliei halinde idiler. Meden? dunya diye sayllan B~~~ A~~~~~ devletleri, I. ~
i s~~~~~~~~~
i
~galipleri
~
~
olal.ak heln sblniirgecilik Clkarlarl baklmlndan hem de dolcuz yiiz y ~ l h kI l a g l ~ocii ve kini ile Dogu Akdeniz topraklarlnda giiesiizlesmig elan imparatorlugu ortadan kaldlrmak
heyecan~ icinde idiler. Galip devletlerin politikacilari sadece Osmanli ~ m ~ a r a t o r l u g u ncezalandrrmayi
u
hedef almarniglardi. Onhrin as11 hedefi, imparatorlu$ju kuran ve altl
yiiz yildan beri de onu hem yiicelten hem de $an ve ~ e refle savunan Tiirk milleti idi. BLI politikac~laragore as11
tehlikc,
ve manevi giiciinii kaybetmiS Osmanll hukiinletlerinde de~ildi. ~~~l tehlike, doguStan yaratlcl ve
azinlli5r elan Tiirk milletinin bcnligindeydi. Hedef, bu milleti bir daha diinya siyasetinde iz birakmayacak 2ekilde
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ikinci slnlf bir millet haline getirmekti. Bunun icin galip
devletler, 30 ekim 1918'de Osmanll hiikiimetinin kabul
ettigi Mondros miitarekesinden genig olcude yararlanma
flrsatlna kavuhtular.

'

Mondros rniitarekesindert onceki son durunt : ~ d i iti
tifak (Ittifak-1 Miisellss) saflarlnda I. Diinya Sava~i'nakatllan Osmanll ~ r n ~ a r a t o r l uordulari
~o
savasin 4. yillnda Sina cephesine ylgllan ve General Allenby'nin komutasmdaki Franslz - Ingiliz ve somurge birliklerinin aglr bask]slna dayanamayarak daglldi (bk. SERIA MUHAREBEsI). Kudiis, $am ve Gteki Suriye gehirleri birbiri ardindan
diigtii. Osmanll gene1 kurmay, dagilan Suriye ordularlnl
derleyip toplamak i ~ i nMustafa Keinal Paaa'yl Ylldlr~m
Ordularl grup komutanl olarak bu cepheye gonderdi. 0te
yandan Kutu'l-emare'de ~ngilizlere kargl gwici bir zafer
kazanllmaslna ragmen 11. Selman Pak muharebesi sonunda 11 mart 1917'de Bakdad'in da du~mesiyleOsmanll ordularl Kerkiik iizerinden Musul'a cekilmi$lerdi. Bu suretle
Arap memleketleri Osmanli hikimiyetinden ~ i k m loluyor~
du. Bu slrada Bulgarlarin savundugu Makedonya cephesi
de ~okiince Bulxaristan miitareke isteginde bulundu. Bulgaristan'ln tesliin olmaslyla da silih, para ve teknik destek saglayan Almanya ile Osmanll ~mparatorluguarasmdaki kara baglantisi ke;ilmia oldu. 0 t e yandan sava~tanblkklnllk gojteren Alman deniz kuvvetlerinin ayaklanmasl iizerine Alman imparatoru 11. Wilhelm tahtlni birakarak Borne
(Hol1anda)'a ~ekildi.IS bagna gelen yeni Alman hiikumeti
savagl durdurdu. Bu geli~meyi Avusturya - Macaristan'in
teslim olmasi izledi. Ru durumda Osmanll ~ m ~ a r a t o r l u ~ u ' n
da iktidarl elinde bulunduran ittihat ve Terakki Partisi
ve bu partinin kurdugu Ta!%t Pasa kabinesi 17 temmuz
1918'de istifa ederek iktidardan uzakla5mlS oldu.
IS bayna gelen Ahmed izzet P a p , savaaln durdurulmas1 konusu uzerinde lsrar etti. Kutu'l-emare'de esir
allnan General Townshend'in araciligi ile Bahriye Navrl
Huseyin Rauf Bey (Orbay) baskanllglnda Turk heyeti, Limni adaslnln Mondros limanlnda 30 ekim 1918 giinu mutarekeyi imzaladl. Boylece Osmanll devletinin tarihi fiilen
sona ermis oluyordu.
I. Dunya Savagl'nl sona erdiren bu antlaama, asllnda Turk milletine bans getirmedi. Tiirkler, barlga 11
ekim 1922'de imzalanan R4udanya mutareke~iylekavugmug

Galip devletler, ortak ~ikarlarii ~ i nTurk halklnin kendi yurdunda yasama imkinlar~nmnasll klsllabilecegini ve
bunun icin ne gibi tedbirler al~nabileceginiikili, ii~liiekipler halinde Paris sulh konferansinda tartigtilar. Bir yandan
da Turkler araslnda o gune kadar Turk milletinin gosterdigi ho~goriiyle dinlerini, dillerini ve klsaca kulturel varllklarlni refah icinde siirdiiren Rumlarl, Ermenileri, Kurt
leri, Siiryanileri, hatta I. Dunya Sava~l'nda yenilgiye ugrattlklarl Bulgarlar~ dahi Turkiye'nin kaderinde soz sahibi
yapmak ~abasina duamii$lerdi. Bu azlnllklarl harekete geeirirken de kendi somiirgeci ~ikarlarlnlhesap etmiglerdi.
Turk milletinin fitri yaplsindan dogacak direnmeyi
klrmak iizere ise doguda Ermenileri ve bat~daYunanlllarl
bir jandarma gucu olarak kullanmayi deneyeceklerdir. 1919'
dan 1922'ye kadar siiren ve Turkiye tarihinde istiklil Harbi (Kurtulug Savagi) diye adlandirllan Milli Miicadele boyle bir onyargl ile baglaml~tlr(bk. ~ s T ~ K L A HARB~).
L
Turk milleti, dogugtan gelen yaratlcl giicu, yagama azmi ile bu en zor giinlerinde diinya yiiziinde medeni bir
varl~koldugunu bu u~ yll icinde dii~manlarinakabul ettirmesini bildi.
G e ~ m ipuzylllarln
~
acl tat11 olaylarlnl bir yana blraksak dahi 1905'ten itibaren Yemen, Asir, daha sonra Arnavutluk isyanlarl, Makedonya, Adana, Harput Rum, Bulgar, Slrp ve Ermeni komitecilerinin ylkicl faaliyetleri, italya
ve Balkan savaglari ve en son Canakkale, Filistin, Irak,
Iran, Kafkas, Gali~yave Makedonya cephelerinde dort yll
boyunca surduriilen I. Dunya Sava~lile yorgun ve bitkin
kapanan bu on dart yll siiren, milyonlarca gehide ma1 olan
savaglar, galip devletlerin Turk milleti hakk~nda verecekleri kararlarda etkili olmug, fakat onlarln da bagl~ca yanllgilarlni te~kiletmigtir.
Turk .milleti, yenilmis olmaslna ragmen dogugtan gelen yaratma gucu ile Milli Mucadelenin onderlerini bir bir
biinyesinde yaratmig ve kendi kaderini, Istanbul'daki - geem i ~ t e n gelen biitun unvanlarina, gelenek ve goreneklere
ragmen - Osmanli sultan1 ile onun meydana getirdigi aciz,
yllgln, korkak hiikumetlerine degil, bu genC ve milletinin
haklarlnl savunmak i ~ i nba~larinl ortaya koyan liderlere
teslim etmiatir. Milli Mucadelenin ba~arlya ula~masindaki
en onemli etken budur.

Mondros'taiz sonraki geligmeler: Mondros mutarekenamesiyle fiilen hlkimiyet haklari~l yitiren Osmanll hiikumetine ragmen, Turk milletinin 2 mayls 1920'de Ankara'da Tiirkiye Buyuk Millet Meclisi hukumetini kuruguna
kadar geeen alti aylllc donem, Turk milletinin uyanlsa
eri2mesi surecini olugt~~rur.
Turk milletinin boyle bir uyanisa ulaginasini ise galip devletlerin Mondros belgelerine
dayanarak Turk milletine reva gordukleri muamele sag-

Mondros limanlnda varilan kararlar hemen uygulanmaya bqlandl. 16 gun sonra galip devletlerin filolarl 1915'
te apmadlklari Canakkale boiazlnl gecerek Istanbul oniinde demir attllar. Caoakkale ve 1stanbul bogazlarinln biitiin
istihk2mlarln1, 1stanbul terssnesini isgal ettiler. Turk donanmaslnln biitun geinilerini teslim aldilar. Brest - Litovsk
antlaamas1 (b. bk.)'yla Kafkasya'da ve Azerbaycan'da ustlenen Turk ordularlnin Mondros hukumlerine gore geri Cekilmeleri iizerine lngiliz kuvvetleri, Batum'dan baglayarak
Azerbaycan'a kadar Kafkasya'yi i ~ g a lettiler.

W R K ~ ECUMHURIYETI : Mustafa Kemal,
Derne'de arkadaglariyla

I
I

Bunu Anadolu'nun yer yer ivgali izledi. Mondros miitarekenamesinin 7. maddesindeki giivenlik gerekcesine dayanarak ingilizler, Musul, Sinop ve Samsun'u, Franslzlar,
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Zonguldak, iskenderun, Antakya, Adana, Marag, Gaziantep
kalar fevirdiler, bu kurtulug mucadelesini bir Bolgevim
ve Urfa'yi, Italyanlar Kugadasr'ndan Antalya'ya kadar k ~ y ~ hareketi gibi gostennilk istediler, Anadolu'da yer yer ayak~eridinifiilen iggal ettiler. Memleketin demir yolu istasyon
lanmalar pkarttrlar. Ayrrca Ingiliz paraslyla topladlklarr
ve kav~aklarl, limanlarl, askeri depolarl, tersaneleri, telsiz
kimi soysuz ve hainlerle dini alet ederek aldatllan halktan
telgraf ve telefon merkezleri galip devletlerin kontrolune
Hilkfet ordularr meydana getirerek Kuva-111 M'illiye iizerine
girdi. Butun ~ehirlerde yoneticileri izlemek uzere ingiliz,
saldrrttrlar., 0 kadar hiyanet ifindeydiler ki, Dirrizade AbFrans~z ve italyan subaylarrcdan olugan komiserlikler kudullah Efendi'nin fetvasryla bagta Mustafa Kemal Paga
ruldu. Baslna el kondu. Jandarnia ve polis gibi guvenlik
olmak iizere, butun nlilli miicadele kahramanlarin~ dinsizkuvvetleri iggal komutanliklarrnrn ernrine baglandr. Bu aralik ve kkfirlikle su~laylponlarln niallar~nrn,canlarinln, rrzda da Meclis-i Mebusan, yani parlamento dagrldr.
larinrn Muslumanlara hell1 oldugun~~
il2n ettiler.
Butun bu tedbirler, Osmanlr Imparatorlugunun boluFerid Paga Kuva-yl Milliye oniinde hcr yenilgiye uggiilmesine, Turk milletinin nianen ~okertilmesine kargr milray~gmda sadareti terk etmek mecburiyetinde kaldi. Vahiletin direnmejini engellemek, sesini dunya kamu oyunda
deddin de bu sevgili damad1 yerine Ali Rrza Paga veya.
duyurmaslna imkln brrakmamak icindi. Galip devletler,
Tevfik Paga gibi gun gormiig, tecrubeli devlet a d a m l a r ~ n ~
devleti ve milleti yagatan Turk devlet kurum ve kugecici olarak Osmanlr hukiimetinin b a ~ l n agetirmek zorunruluglar~na el koymakla Turk milletini k~skrvrak baglayada kaldr. Gerek Ali R ~ z aP a ~ agerek Tevfik Paga vatancaklar~n~,
onu acz ifinde k~prrdayamayacak bir hale getisever kimseler olmakla biitun aczlerine, isgal kuvvetleri
receklerini hesaplamrqlardr.
komiserlerinin baskrlarrna ragmen Milli Mucadele harekeMondros kararlarr, galip devletler komiserlerinin yotini ellerinden geldigince desteklemiglerdir.
rumlarina gore uygnlanmaya konulunca, bu antlagmanln
Monciros knrr~rlnrl ltar~rsrizda Tiirkler : Yenilgi biitun
Turk milletine barrg getirmedigi Turk halkinca suratle anhalkrn~ yureginden vurmu$u. Aydlnl, askeri, bilgini,
Turk
lagrldr. Bu antlagma ilk hamlede Osmanll hukumetini golfift~isi, i5,Gisi biitun Turk h a l k ~Mondros kararlar~nln uyge bir hiikumet halide getirmigti. Antlagmayr kabul eden
g u l a n ~ ~kargrsrnda
r
fok kederliydi. Osmanlr hukiimetlerinln
Ahmed izzet Paaa, bu gercegi anlar anlamaz ilk tepkiyi
millet
aleyhine
hryanete
varan aczleri, ganl~bir hanedangosterdi. Galip devletler komiserlerinin, dahiliye nazlrr Fetdan inmekle birlikte padisah Vahideddin'in tutumu, halhi Bey'le, bahriye nazrrl Rauf Bey'in kabineden uzaklagtrkr kime sarilacaglni, kimin elini tutacagrn~bilmez hale gerllmalarln~istemeleri ve padigah Vahideddin'in de bu tektirmi~ti. Kendisine yon verecek bir lidere Turk tarihi bolife boyun egmesi iizerine bu dunlmu hukiirnetin istiklfili
yunca his bu gunler kadar ihtiyaf du~~ulmamratr.
ile uzlag~r gormediginden Ahmed Izzet P a ~ aistifa etti.
Padigah yeni hukumeti kurmaya Ingiltere ve Ingilizlere karBu karamsar ortamda iki fikir yavas yavag billOrla5gr biiyuk bir hayranlrk beileyen Damat Ferid Paga'yr gomaya basladr. Bu fikirlerden biri, vatanl bir butun olarak
revlendirdi. Ferid Paaa sadarete gelince butun gucuyle inya~atabilmek, parfalanmayi onlemek ifin galip devletlergiltere yanllsr bir politika izlemeye yoneldi. Ingiliz isgal
den tek birinin himayesini kabul etmekti. Padisah ve Dakuvvetleri komiserinin OJmanlr hukunieti otoritesini sarsamat Ferid P a ~ ada aynl fikirde idiler ve bunun ifin en
cak butun isteklerini harfi harfine yerine getirmeye girigti.
uygun devlet olarak Buyuk Britanya'y~ tercih ediyorlardr.
Bunun sonunda Osmanlr hiikiimeti iggal kuvvetlerinin bir
a i r klsrn~aydrnlar ise Amerika Birle~ikDevletleri'ni uygun
magasr haline geldi.
goruyorlardl. Bu aydrn kesimde hkkim olan gene1 dugiinFerid P a ~ ahukumeti altr dogu ilinin, olugturulacak Erce, Turk tarihinin sona ermig oldugu zanni idi. Onlara gomenistan'a brrakrlmasrnda bir sakrnca gormedigi gibi, izre Turkiye'yi kurtaracak tek yo1 galip devletlerin insafrna
mir'in ve dolayrsiyla Batr Anadolu'nun Yunanlllarca igsrginmaktr. Galip devletler, yani Amerika, Ingiltere, Frangaline de boyun egniigti. Biitun gucuyle iggallere kargr gitsa ve Italya, Tiirkler ve Tiirkiye ifin ne bifim ve n a s ~ lbir
tikfe artan bir ~ u u r l adirenmeyi surdurmek isteyen yonetihak tanirlarsa onunla yetinmekti. Almanya'y~ fokerten bu
cileri, askerleri kovu~turmrlyla, halkln mill? kurtulua derdevletlerin giicii kar~lsrnda silghla yaprlacak bir miicadele,
nekleri fevresinde toplanmalarinr onlerne~lecalrgmakta idi.
toptan oliirn demekti, ~~lglnlrktr.
Kurtarilacak haklarln ba~ l n d a ,Istanbul'un Osmanlr devletinin payitahtr olarak kalBu hukumetin tek amacr, memleketin kurtulu~udegil
niasl, Osmanl~hanedanrnrn saltanat haklar~nln kornnnias~,
~stanbul'da Osmanll saltanatrnin pagamasrnl ve hillfetin
halifeligin Osmanlr hanedanrnda brrakilmasr gelipordu.
de Osmanll hanedan~nda brrak~lmasrnl saglamaktr. Bu iki
Memlekette ise Turk halka ne ka:lnr toprak b~rakrlrrs'l
temel hedefi ger~eklegtirmeki ~ i nTiirkiye'nin Ingiltere himayejinde somurgelegmesine bile razr bulunuyordu. Padi- 1 onunla yctinmek en aklllrca tutumdu. Aydrnlarln, padigah
ve sadrazam~nrn tercih ettikleri ingiltere yerine Amerika
gah Vahideddin de ~ a h s isa!tanatrnrn ancak boyle 1ngilteBirle~ik Devletleri'ni ileri surrneleri ise iki goriigten kayre'ye yatkln ve bag11 bir politikayla yagatrlabilecegi uminaklanmaktaydr.
'Onlara gore Osmanlr ~ m p a r a t o r l u ~tariu
dinde oldugundan Ferid Pa~a'yi desteklemektc idi.
hinde Amerika ile siyasi veya askeri bir FatrSma olmamlgAnadolu'da Mustafa Kemal Paga ccvresinde gittik~e
tl. Dolayisiyla Amerikalrlarln Turklere bir dugmanlrgr olaguflenen, tegkilltlanan Tiirk milletinin direnigi, Ferid P a ~ a
mazdr. Ayrrca Baskan W. Wilson'un ortaya attigi milletpolitikas~nl ~okertti.A n ~ apadisah Fcrid Pa~a'ya ve onun
lcrin toprak biitunliigii ilkesi de biiyle bir yaklnlagmaya
izledigi politikaya o kadar itimat ediyordu ki 1922'de buac~nrgtr. Halb~iki bu aydrnlar Ba~kan'rn altl Tiirk viyuk zafere ulagrlrncaya kadar onu beg kez sadaret makamrlgyetini Ermenilere kazandlrmak ifin ne hararetli bir sana gctirmiati. Ferid P a ~ ahukumetleri, Kuva-y~Millipe haIr5mada oldugunu ya bilniiycrlar veya boyle bir yenilgiden
reketi gun geftikte bagarrlar sagladlk~a, galip devletlere
sonra vatan topraklarlndan bir parfasrnl daha feda etmek
daha a~agillkbir bicimde yaklngt~lar, onlarln adeta kiilesi
onlar i ~ i niinenili sny~lmiyordu. Bu kayba razlydrlar. Ama
oldular. Milli Miicadeieyi isinden ~6kertrnekisin nice entribir surc sonra Ba~kan'ln 1zmir'i Yunanlrlara terk ediaine
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de t a n ~ k olacaklar ve hatalarm1 klsa bir zamanda anlayacaklard~.
~ t yandan
e
milletine inanan, onun 6z cevherine giiven
besleyen bir k~slm aydmlar, askerler, komutanlar ise bu
Slum kallm agamas~nda halkln giiclu olduguna iman etmiglerdi. Galip devletlerin basklslna ancak tegkiliitlanarak,
dernekler kurarak, yaylnlar yaparak direnilebilecegine inanlyorlardl. Halkl uyandlrmak, Turkun sesini dunya kamu
oyuna duyurmak gerektigini anlamlg bulunuyorlard~. Bu
derneklerin hepsi de baglangqta mucadelenin hukuk alanlnda verilerek kazanllacagml, haklar~ntart~gmalar sonunda teslim edilecegine inane besliyorlardl. Ancak, Mustafa
Kemal Paga boyle bir cabayla sonuca ula;~lamayaca&, sadece tart~gmalarla bag~mslzl~g~n
saglanamayacagml, gerektiginde savagllacaglnl, bunun bir gercek oldugunu dernek
yoneticilerine, uyelere anlatmaya callgt~. Onlar~birlegmeye
~aglrdl. Mustafa Kemal Paga'nm bu gercek~igoriigii k ~ s a
zamanda olaylarln akl~lyla ispatlanmq oldu.
Vatanln kurtulug ve selPmetini saglamay1 amaclayan
dernekler arasmda, altl do& ilini Ermenilere blrakma tas a r ~ sortaya
~
g k ~ n c a ,bu bolge aycl~nlar~
VilLpat-I Sarkiye
Mudafaa-i Hukuk Cemiyeti (Dogu illeri Haklarlnl Savunma Derneii) ad11 bir dernek kurdular. Pontus Rum devletini, yani eski Trabzon Rum imparatorlugunu yeniden
canlandlrma gayretine kary ise Trabzon ve Havalisi Miidafaa-i Hukuk Cemiyeti (Trabzon ve Cevresi Haklarrn~
Savunma Dernegi) kuruldu. Izmir 1.e qevresinin Yunanlllar
taraf~ndan isgalini vnlemek amac~yla Mtidafaa-i Hukuk-i
Osmaniye (Osmanl~ Haklar~nl Savunma) ve Redd-i ilhak
(Katllmaya Kargl Clkma) dernekleri ile Trakya'n~n Yunanistan'a blrak~lmas~naengel olmak uzere Trakya - Pagaeli
Cemiyeti, Diyarbaklr Mudafaa-i Hukuk, Urfa Miidafaa-i
Hukuk v.b. dernekler meydana getirildi. Ayr~ca Istanbul'
un iggaline kary tegkilktlanan gizli Karakol Cemiyeti, Anadolu'da savaganlara sillh, cephane, arac ve gerec tag~yan
Milli Mudafaa grupu gibi kuruluslar Tiirk milletinin bag~mslzl~k
mucadelesinde yerlerini ald~lar.
Miitarekename, azlr~l~lclar
ve ornek Tiirkler : Mondros
antlagmas~yla atcg kesilince Tiirkiye'deki az~nllklar Rum,
Ermeni, Suryani, Keldani, v.b. leri yiiz ylllardan beri kendilerine, Turkiye'de serbestqe din ve dillerini yagatma, ozel
egitim, ticaret ve k a z a n ~ hurriyetlerini tanlmlg olan Osman11 devletine ve cnu yagatan Turk milletine kargl harekete geetiler. Galip devletlerle a ~ ~ k t aaqga
n
is birligi
yaparak biiyiik bir hlncla Turk milletini yok etmek icin
tertipler ald~lar,dernekler kurdular. Rum ve Ermeni patrikhaneleri, nianast~rlar~,kiliseleri Turklere karq~ girigilen
yok ctme politikalarlnln merkezleri oldu. ~stanbul'da Rum
patrik vekili, Fatih'in bu miiesseseyi kurmadaki dostca diiguncesini bir yana b~rakarak bundan boyle Rumlarln Osman11 vatandagl olmadlklarln~ ve Turk hukiimetine vergi
odemeyeceklerini ilkn etti. Trabzon Rum metropolidi, Dogu Karadeniz bolgesinde bir Pontus Rum devleti canlandlrma eabaslnda idi. Efes bagpapaz~ise 1zmir'e elkan Yunan askerlerini Has11 ordularm~k a r g l a n l ~gibi
~ takdis etmigti. Ama en ateali papaz Iznik metropolidi olmug, Anadolu'daki Rumlara sag bir Turk blrakmamak kayd~yla
Turklere olum emrini vermigti.
Ermeni patrigi Zaven Efendi ise, Tirebolu'dan Hakkki'ye kadar Dofu Anadolu'da bag~rns~z
bir Ermenistan
meydana getirmek icin, 50 - 60 y~ldanberi, kom~ularlTurk-

lere oldugu kadar kendi soyda~larlna da zarardan b a ~ k a
bir gey vermeyen Tagnaksiityun ve H~ncakkomitecileriyle
ig birligi yapmlgtl. Bunlarln yan~nda Anadolu'yu Yunanl~lagt~rmak
amaclnl guden Rum G o ~ m e nDernegi, Trakya'
y~ Yunanl~lagtlrmakemelinde olan Trakya dernegi gibi ikinci derecede dernekler de vardl.
0 t e yandan ozellikle istanbul'da olmak uzere k u ~ u k
bir az~nllk,b a z ~hainler, Tiirkler araslna k a r ~ ~ mc~karcll~
lar, Turklerin bu zor durumu kargs~ndagalip devletlerin
temsilcilerine yaranabilmek i ~ i nTiirkluklerini inkPr edebilecek kadar ku~ulmiiglerdi. Bunlar kendilerinin Turk olmaylp soylarln~n Arap, Kurt, Bosnak, Arnavut as1111 oldugunu duyurmaya gayret ettiler. Onlar ak~llarlncaTiirk'
un d~glndabir Osmanl~llg~n
varl~glnlvurgulayarak Osmanl~
devletini ya~atma gayretke~ligi icinde idiler. Bunlar galip
devletlerin gozetiminde birtzk~mparavan dernekler de kurmuglardlr. Bu dernekler? Paris sulh konferanslnda $ark Meselesi (Dogu Sorunu) diye adland~rllan Osmanll devletinin
ak~betini olumsuz yonde etkilerlerken, yurt icinde de birtakim ylk~cifaaliyetlerden geri kalmam~glard~r.Bunlardan
Seyyid Abdulkadir'in yiinettigi Kiirdistan Teali Cemiyeti,
Paris konferanslnda g3neydogu illerinin m~ihtariyetlep s r ~ a lanmaslna sebep olacnk kararlar allnmas~n~
etkileyecek kadar ctkili olmugtu. Nigchban (= Koruyucu, Gozcii) dernegi
Kuva-yl Milliye'pe bail1 subay ve kurulu~!ar~galip devlctlerin temsilcilerine ihbar edecck kadar alcalrn~jt~.isldm
Teali Cenliyeti ile 1ngiliz Muhipleri ve HilLfet-i isl2miye
dernekleri ise Anadolu'da dini taassubu kiglcirtarak Kuva-pl Milliye'yi yerinde bogmay1 hedef alrn~glard~.
Sonueta bu dernek yoneticileri, lstanbul'da bir araya
gelerek Dogu Anadslu illerini Ermenilere blrakmayl benimsemig!er ve bunu da bir bildiriyle dupurmuglard~.
Amerikan tnhkik heyeti bagkan~Crayn'e verilmek iizere haz~rlanan bu karara, Erzururn kongresinde dogan ve
Turk milletinin kaderine el koyan, Heyet-i Temsiliye bagkanl Mustafa Kemsl imzaslyla verilen cevap, yeni Turkiye'nin dogugunda milliyetci ayd~nlarln azim ve iradelerini tanimak baklm~ndan onemlidir. Mustafa Kemal Paga
cevab~nda "Amerikan komisyonuna verilmek uzere aldlklarl ksrarlarm Heyet-i Temsiliyece pek ~ o kiiziintuye ve
aclmaya deger goriildu~unu bildiririm. Muht~rada birinci
maddede Ermenilere dogu illerinden toprak verilmesi soz

I
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konusu edilmektedir. Oysa ezici ~o&mluguTurk olan bu
illerden bir karig topragin bilc Ermcnilere birakilmasi soz
konusu olamaz" diyordu.
M~lsttrfnKernnl Pnjn'nrn tzrtLtrnzt : Tiirkiye Cumhuriyetini kuran Mustafa Kemal Paga, Mondros miitarekenamesi
imzalandlktan sonra, Osmanl~ordular~ndakigorevinden affedilen Liman von Sandres Paga'n~n yerine, k a r a r g h HaOrclular~ prup komutanligina geleb'de bulunan Y ~ l d l r ~ m
tirilmig, burada, ~ o k e nSina veya Suriye cephesini yeniden
tt~tmugvc d3g:lan birliklcri Haleb kuzeyinde diismanla yeniden savaaa tutugabilecek bir seviyeye yiikseltmigti. a t e
yandan o, Osmanli dev!etinin en biiyiik ordusunun komutan1 o!arak ve teslimiyete de tainamiyla kary bulundugundan, Ahmed 1zzet P a ~ ahiikiimetine miitarekenamenin uygulanmasi yolunda birtaklin yontemler onerdi. Ancak, hiikiimet bu atilgan generali hareketsiz b~rakmaki ~ i nYildlr~m
Grdulai-i grupu kararggh~ni I5gv cderek onu istanbul'a Fa&dl. Biitiin Diinya Savay boyunca ald~glgorevlerde b a ~ a r l
gosteren, halk ve ordu arasinda Sari Paga diye iin yapan
Mustafa Kemal Paga'da, istanbul'a geldikten sonra hele
Ferid Pa~a'ninkabinesiyle bir kat daha acz i ~ i n edii~enOsman11 hiikiimetinin devleti bu badireden kurtaramayacagl
inanci iyice yerlegmi~ti. Istanbul'daki ~egitli tesebbiisleri
onu burada bir sonuc alamsyacag~inanc~navard~rdi.0 halde, Anadolu'ya ge~mekve halk~nbagrindan yer yer dogan
direnisi teakil5tlandirmak gerekliydi. Bu arada eski silhh arkadaslar~ndanKhzrm Karabekir, Ali Fuad pagalarla ve Rauf
Bey'le ayni diigiinceleri paylagt~klari onu sevindiriyordu.
Nitekim az sonra Khzim Karabekir Paga'nln 15. Kolordu
komutan~ olarak Erzurum'a at an mas^, Ali Fuad Paga'nin
da 20. Kolordu komutan~ olarak Ankara'da bulunmasl,
Mustafa Kemal Paga'ya dokuda ve bat~daiki biiyiik destek
saglamig oldu. Kendisi Anadolu'ya halk iizerinde, ordu ve
yoneticiler iizerinde etkili olabilecek bir gorevle gitmek istiyordu. Boylece iq ve d ~ gdiigmanlara kargi iilkeyi daha ~ I Z 11 bir bi~imdetegkiliitland~rabileceginihesap ediyordu.
Bu sirada isgal kuvvetleri temsilcileri Dogu Karadeniz
bolgesinde yagayan Rumlann giivenligini saglamak, Miisliiman halkin sald~rilarinionlemek iizere tedbirler almmaslni istediler. ingilizler bu a m a ~ l aSamsun ve Merzifon'a
kuvvet gonderdiler. Bu iggal olayinin genigleyebilecegini
diigiinen hiikiimet, genig yetkilerle bolgeye bir komutan
gonderilmesine karar verdi. Boylece Mustafa Kemal P a ~ a
9. Ordu mufettigligi gorevini iistlendi. Bu gorevle de diiaiiadiiklerini ger~eklegtirme yolu kendisine a~ilmi$oldu.
19 mayls 1919'da Samsun'da Anadolu topragma ayalc
basan Mustafa Kemal Parja, burada bir hafta kalarak gerekli giivenlik tedbirlerini ald~.Sozde Rumlari Tiirklere kargl
korumak i ~ i nburalara kadar giren 1ngiliz birliklerini Havza ve Samsun'dan uzaklagtirdl ise de, daha bir sure ingilizlerin bir Samsun ~~karmaslndan
kuskulanmls, hatta bu kuskusunu Kurtulus Savayndaki ilk k o n u ~ m a solan
~
Amasya
konu~masindabelirtmiptir.
Bundan sonra karargghini daha guvenli bir yer olan
Havza'ya tagrd~.Burada vatanln kurtulugu ve selhmeti i ~ i n
diigundiiklerini serbestce halka a~ikladi.Valilere, komutanlara yayinladiij~ genelgede mill? gosterig!erin ~ o kcardl olmaslni, art ard~namilingler yapilmasinl, 1stanbul hiikiimetinin telgraflarla protest0 edilmesini, Izmir'in iggalinin klnanmasini istiyordu. Havza, Sivas, Sinop, Kastamonu, Tire
ve en son istanb~ll mitingleriyle halk~n Suurunu uyandlr-

TURKIYE CC'MHUR~YETI: Mustafa Kemal
P a ~ ave KBz~rnKarabekir P a ~ a
mak gayretleri aldi yiiriidii. istanbul'da Fatih, Sultan Ahmet,
ij..k3 udar ve Kadikoy mitingleri gergekten pek gorkemli oldu. Gerek Osmanl~hiikiimeti gcrek itilhf devletlerinde ters
yank~lar b~rakan bu mitingleri durdurmas~n~
Mustafa Kema1 Paga'dan istediler. Bu istege verdigi cevapta, "Millet
esaslni ve Tiirkliik duygusunu hebirlik olup bag~rns~zl~k
def almlptir" diyordu. fggal kuvvetleri ise gii~lerininyettigi
istanbul'da mitingleri yasakladi.
Mustafa Keinal Paga'nin bir bolgenin ordu miifetti~i
olmadigm~, biitiin Anadolu'da soziiniin gwtigini ve emirlerinin aksamadan uygulandlginl tespit eden isgal kuvvetleri komutanlar~, ozellikle Allenby'nin istegi iizerine General Milne, 8 haziranda Osmanll hiikumetine Mustafa Kema1 Paga'yl geriye ~ e k m e kemrini aldird~.Halbuki o, yoluna devam ederek 12 haziranda Amasya'ya geldi. Amasyalllarin onu kabul edigteki cogkunluklarl, millete dayanr n a d ~ k ~hisbir
a
geyin, hele kurtulugum iniimkun olamayacagin1 gayet iyi bilen Mustafa Kemal Paga'dan i ~ t e nduydufju
bu ku~kuyua l ~ pgotiirdii. Yerini biiyiik bir iman ve uyani3 a l d ~ki, Mustafa Kemal Paga, Kurtulus Savag~nln bu
~
doncmine milli intibah a d ~ nvermigtir.
Milli intibnh : Milli intibaha gecig hem fiili, hem de
fikri olmak iizere iki yonlii olmugtur.
Fiili uyanista ~zmir'in Yunanlllara terkinin biiyiik bir
pay1 vard~r.Yunanistan'in I. Diinya Sava~lndaItilhf devletlerine arz ettigi hizmetlere karsilik galip devletler, daha
onceleri italyanlara vadedildigi halda, Osmanli devletini.?
o zamanki adlyla Aydin eyaletinin, Biijiik Menderes irma51 italya ve Yunanistan araslnda sinir olmak iizere Yunanf~lzraterkini kararlagtird~lar.Doylece bir t a ~ l aiki k u ~vurmu$ oluyorlard~. Yunanl~lar~n
yiizy~llardan beri isleyegelJikleri Megalo idea ( = Biiyuk iilkii) ilkesi ger~eklegmeye
qiiz tutuyor, ote yandan bu cogku ile Yunan ordular~galip devletlerin kararlar~na k a r ~ l gelen Tiirkleri, general,
yonetici ve aydinlari yola getirmek yiikiinii iistlenmi~ oluyordu.
1mir'in Yui~anistan'a terk edilecegi haberleri fzmir'
de Tiirkier araslnda vajril~ryayllmaz Redd-i 1lhak ve Miidafaa-i Hukuk-i Osmaniye dernekleri aracll~g~yla
bir yandan Turk halk~niuyarmak, bir yandan da galip devletler katinda kararin degiatirilrnesine Cahgmak gibi teaebbiislerde
bulundular. 0 s~radafmir'de valilik eden izzet Bey ise hi1Pf ve Hiirriyet Partisinin bir mebusu olarak bu dernek-
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leri ittihad ve Teraklticilerin esiri olarak dekcrlendirinekte
ve onlarrn, fikirlerini tutinamakta idi. Kolordu komutani
Ali Nadir Paga ise Sciz bir komutandr.
Durum boylece geligirken Ingiliz amirali 1zmir limanrnrn giivenligini saglayan topcu bataryalarln~n iggal edilecegini bildirdi. Ali Nadir Pass, Istanbul'dan aldigi emir
geregince, bu bataryalari teslim etti. Boylece Yunan ordusuna karg ba~lica direni~noktalari olan Izmir bataryalarl
fngiliz ve Fransrz kuvvetlerinin eline g e f n ~ ioldu.
~
14 may ~ s1919'da ingiliz amirali ertesi gun gehrin Yunan ordusu
tarafrndan isgal edilecegini bildirdi. Turk halk~n o gece
Yahudi ma~atligi (Bahri Baba parkij'nda yaptlgi tezahiiratln iggalciler katinda bir etkisi olmadr. 0 akgam fngiliz
ve Fransiz birlikleri gehre c~karak konsolosluk, postahane ve bankalari kontrol altrna aldilar. Boylece Yunan askerleri 15 mayrs sabah~9,40'tan itibaren ~ngilizve Fransizlarrn himayesinde i,Iordon'a ~ ~ k m a yba~ladilar.
a
izmir
metropolidi Yunan askerlerini H a ~ l i askerleri gibi takdis
ediyor, Rumlar c o ~ k u n tezahuratta bulunuyor, Grldlrmrg
bir papaz askerler arasinda kogturarak feslilere oliim teranesiyle onlara heyecan veriyordu.
Yunan askerleri 1zmir krglaslna dogru ilerlerken "Hukuk-u Be~er" gazetesinin bagyazarr Hasan Tahsin (b. bk.)
dugman askerlerine ilk kurgunu siktr. Bu ilk kursun i i ~
yilr bulacak Kurtulug Savarjrnin ilk ategi oldu. Yunanlrlar
Hasan Tahsin'i oracikta ~ e h i tettiler. Sonra k~glayaate$ aGtrlar. 9 subayr ~ e h i t ,23 subay~da yaraladilar. Kigladaki subay ve erleri esir alrp Yunanistan'a gonderdiler. Bu arada
direnme gosteren Askerlik Dairesi bagkani Albay Siileyman Fethi'yi de gehit ettiler. Sehrin Rum ahalisi askerlerle
birlikte Turk mahallelerinin, .diikklnlarinin yagmalanmaslna
girigtiler, cjehrin her yanrnda yangrnlarla birlikte feslilerin
oldiiriilmeleri devam ediyordu. igin tuhafi Anadolu'ya medeniyet getireceklerini soyleyen Amerikali, Fransrz ve ingiliz subaylarinln gozleri onunde bu olaylar cereyan ediyordu. Sonunda fngiliz amirali duruma mudahale etmek zorunda kaldi. Yunan hiikiimeti Atina'dan bir inceleme heyeti gonderdi. S u ~ l ugoriileil Efzun alayi koinutani ile bir
deniz albayi gorevden alindi ve cezalandrrilmak iizere Yunanistan'a gonderildi.
izmir'in iggali fiili intibahl kam~rlayan,galip devletlerin hesaplar~n~
altust eden bir olay oldu. fSgal sadece IZ-
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Sivas kongresine katrlan iiyelerle

1

mir'dc degil, biitun Turkiye'de ter3 tepltilere yo1 altr. Yunanl~larin jzmir'in hinterlandina dogru yay~lmaya kalklamalari ise, siliihli mukavemetin dogmasina sebep oldu. 100
askerle 120 milis Tiirkten o l u ~ a nilk Gete Urla'da iki gun
direnerek ilk Catrgnlayi yapti. 27 mayrsta Yunanlilar~nAydin'i iggal etmeleri uzerine 0demig'te ilk Kuva-yi Milliye
te~killtr kurularak 0demis cephesi meydana geldi. Bunu
Mugla, Akhisar, Ala~ehir, Salihli, Balrkesir ve Ugak Kuva-yi Milliye kuruluglarr izledi ve Yunan saldrrisina karg~
siliihli mucadele bagladr.
Bu durum kargis~ndaParis b a r r ~konferansinda Tiirkleri dize getirmek i ~ i nne kadar iggal kuvvetine ihtiyac
oldu&~tartrgmalarr bag lad^. Fransiz rnaresali Phoche Tiirklere bojiun egdirmelc i ~ i nAnadolu'da 43 tiimenlik bir ordunun bulunmasi geraktigini belirtirken, Yunan ba~bakanl
Venizelos 14 Yunan tiimeninin bu sorunu ~ozumleyeceijini
ileri siirmekte ve Anadolu i~galini genigletmek ijtemekte
idi. Yunanistan'in bu gayretkegligi Turk direncinin her gun
biraz daha percinlenmesinden bagka bir i ~ eyaramadr.
FikrP intibaha gelince, Turkler, milliyet~ilik Suuruna
bu safhada ula!jmr$ardir. Artik onlar, Osmanlr -1sllm imparatorlugunun sadrk savunucular~olmaktan ~ikmlglar,T w k
vatanrni, Turk purdunu bir biitun olarak korumak ve ya~ a t m a kguuruna bu fikri intibah sonunda varmiglardrr. Bunun ilk yazrli belgesi Amasya genelgesi olmugtur. Bu genelgede vatanln biitunlu~ii, milletin ba~rmsizlrgi denilirken
Turklerin de butun milletler gibi bir vatanlarinrn bulunmas1 gerektigi temas~ ortaya konmugtur. Yine bu genelgede vatan~n srnrrlarinr belirtmek, n~illi birligi meydana
getirmek i ~ i nSivas'ta milli bir kongre yap~lmasl istenmektedir. oyle anlarjiliyor ki Mustafa Kemal Paga, milli
birligi saglayacak, milli gii~leriher yoniiyle kaynagtrracak
bir te~kilitrn kurulmasr kararlnl dogmdan dogruya kendijinin degil, milletin temsilcilerine aldirtmayr ongormu$iir.
Milli intibah, bundan sonra yeni Turk devletinin temcllerinin atlldl& ilk kongrede, Erzurum ve Sivas kongrelerinde son safhasiila ulagtr. Bu kongrelerde alinan vatan
butunliigu, milli iradenin h2kim kilrnmasi kararlar~, yeni
bir Turk devletinin huruluguyla birlikte, o gunlere kadar
haik ylg~nlarjndan lbaret sanrlan Tiirkleri, millet seviyesine de yiikseltecek onemli geli~melerdir.Ama bunlarin yanrnda millet tem;ilcilerinin bir hepet-i temsiliye se~meleri
Icarari Tiirkiye Cumhuriyetine dogru aqilan yolun baslangrci ollnugtur. Boylclii~le Osmanli padirjahr ve onun hukiimeti kargrsrna Tiirk lnillctini temsil eden bir g i i ~kunrlmil~
bulunuyordu. Biiylece geleneksel Saray ve Bab-I Ali kurulu~unun d ~ y n d a giiciinii Turk milletinden alan ve Turk
milletinin haklarrn~ Osmanli hukiimetine, drg ve i~ diiamanlara k a r ~ isavunacak h~ikukibir miiessese dogmug oluyordu.
6zellikle Sivas kongresi, manda veya himaye teziyle
bagrmsiz inilli devlet tezinin tartrrildlgi bir yer oldu. Tabiatiyla kongreye padisahin ternsilcileri katrlmadrgrndan,
~ngiltere'nin himayesine girme tezi tartlgma Itonusu olmadi.
Fakat Arnerikan mandasin~kabul etme veya etmeme goriigii uzun tartigmalara yo1 a ~ t l .Mustafa Kemal P a ~ a ,Rauf
Bey vc Hoca Raif Efendi tam bagrms~zlrk ilkesini giddetle
savundular. En son kongre kararlarrndan 7. maddede ~ e k lini alan gorurje razi oldular. 0 da : "devletin bagimsrzl~k
ve biitunlu~u sakli kalmak rjartlyla topraklarrmlzi ele ge~ i r m e kistemeyen bir devletin ekonomik vc teknik yardrm-
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larlnl memnunlukla kargilar~z" fikrasi idi. Boylelikle kurt u l u ~tarihimizde onemli bir anla8mazllk konusu olan 'manda' sorunu kapanmi~oldu.
Sivas kongresi Tiirklere, 30 ckim 1918 tarihinde Turk
siingiilerinin korumas~ altinda olan Anadolu ve Rumeli'
deki memleketleri vatan olarak tespit ederken, yeni Tiirkiye'nin toprak biitiinliigiinii de ortaya koymugtu. Ayrica
milli iradenin hhkim kllinmas~ karariyla bu vatan iizerinde yasayan injanlari teba veya reaya olmaktan gkarmig,
her birini vatandas derecesine yiikseltmigtir. Yine milli dernekleri Anadolu ve Rumeli Miidafaa-i Hukuk Cemiyeti ad1
altinda yurt sathina hhkim, tek kurulug halinde te~killtlandlr~rkenpolitikayl da dl~lndatutmakla vatandaglarln siyasi
ayrlliklara dii~melerini onlemi~ oluyordu. Se~tigi 15 kisilik Heyet-i Temsiliye ile de Erzurum kongresinin kararlarlnl
uygulama alanlna getiriyordu.
Y e n i Turk hiikiimetine dogru: Mustafa Kemal P a ~ a ,
Havza'dan itibaren baslatt~gi milli tegkilhtlanma qalismalarlnl boylece Sivas kongresinde noktalamlg oldu. Sivas
kongresiyle biitiin yurttaki milli kurulu~lartek bir kurulugta birlegirken, kurtulus konusunun kavramlna da a~ikllk
getinnisti. Simdi artik padigahllgm golgesine slglnan ic
dii~manlarla yabanci saldirganlara kary vatanl kurtaracak
olan savaga yonelme zamani gelmigti.
Mustafa Kemal P a ~ a ,kongrenin aldlgl kararlar~ titizlikle uygulamaya koydu. Bu slrada Redd-i 1lhak Cemiyetinin Bal~kesir'de yapacagi kongrenin Sivas kararlarlna go1ge dii~iirecegini hesaplayarak gerekli tedbirleri aldl. Bununla da yurtta bir ikilik dogmaslna meydan vermedi. Yine kongre kararlarlna karp olan, Istanbul hiikiimetini tutan
bazt yoneticileri gorevlerinden uzakla$tirdl. Iggale ugramayan Anadolu topraklarlnda Heyet-i Temsiliye'yi hlkim k11dl. ingiliz muhiplerinin tegvikiyle Bozklr'da ayaklanarak
Konya'yl basan ve burada Heyet-i Temsiliye'nin etki ve
nufuzunu klran Delibagl'yi ortadan kaldirttl. En son olarak da Damat Ferid Pa~a'yi istifaya zorlamak maksadlyla
Istanbul hiikiimetiyle Anadolu illerinin iligkilerinin kesildigini illn etti.
Onun boyle atilimlarda bulunmasl b a n komutanlar,
hatta Heyet-i Temsiliye iiyeleri araslnda bile ~llglnlik olarak degerlendiriliyordu. Ama bu tedbirler sonu~larltu sii-

TURK~YECUMHUR~YET~
: Sivas kongresine
kat~lanlardanbir gmp

T ~ R K ~ YCUMHURIYETI
E
: Sivas kongresi
heyet-i temsiliyesi
ratle verdi. once padigah ve Ferid P a ~ aonunla temasa gefmek ~areleriniaradllar. M'ustafa Kemal P a ~ a ,"millet giiflii, durumunu bilmekte ve kararlnda direnmektedir. Milli
hareket tabii akl~lni bulmu~tur" diyerek isteklerinde diretti. Bu direnig iizerine Vahideddin, Sivas kongresinin kararlarlna biiyiik ol~iideboyun egmek zorunda kaldl. Damat Ferid P a ~ aistifa ederek yerini Ali Riza Paga kabinesine blraktl. Ali Rlza P a ~ a ,once telgrafla yapllan temaslar
sonunda "milli iradeye uymayan hareketlerde bulunmayacaglna" soz verdi. Daha sonra da bahriye nazirl Salih Pa~a'yiAmasya'ya gonderdi. Amasya goriigmelerinde istanbul
hukumeti, bar18 gorii~melerinde allnan kararlara gore :
"Tiirkiye slnlrlarini en azindan miitarekedeki mevziler olmak uzere savunacak, yabancilara kapitiilasyon haklar~nl
iade etmeyi kabul etmeyecek, az~nliklara sosyal dengeyi
bozacak haklar tanlmayacak, Milli Miicadele hareketine
karsl olanlar~ korumayacaktlr." Heyet-i Temsiliye de istanbul hiikiimetini millet oniinde kiifiik diigiirecek konusmalar yapmayacak, genelgeler clkarmayacaktl.
Bu gelisme iizerine padigah, Siva3 kongresi kararlarlna uygun olarak se~imin yapilarak Meclis-i Mebusanln
a~llmasinikabuI etti. Boylece yeni bir adlm atllml~ve padigah milli iradeye boyun egmis oldu. Bu agamada Mustafa Kemal P a ~ afiilen i ~ g a l altinds bulunan ~stanbul'da
meclisin faaliyet gosteremeyecegi, milli iradeyi temsil edemeyecegi goriigiinde idi. Ama aydinlar, komutanlar, isgal
kuvvetlerinin meclise bir bask~dabulunamayacaklar~ inancinda idiler. Onlarca boyle bir davranlg medeni diinyaca
kinanan bir olay olurdu.
Mustafa Kemal Paga, hem yeni durumu ve se~imleri,
hem de meclis sorununu konugmak uzere komutanlarl Sivas'a ~aglrdi.Burada yapllan konugmalar sonunda Meclis'in
istanbul'da a~llmaslnakarar verildi.
Mustafa Kemal P a ~ a ,durumu yaklndan izlemek i ~ i n
Heyet-i Temsiliye'yi, milli davalarl vatandaglara duyurmak
ve onlar~ aydinlatmak i ~ i nSivas'ta kurdurdugu "irade-i
Milliye" gazetesini Ankara'ya ta~imakkararinl aldl. 27 ara11kta Ankara'ya geldi ve Heyet-i Temdliye'nin az sonra
da milli hukiimetin sozciisii olan "Hakimiyet-i Mi1liye"yi
burada yaylnlna baglattl.
Son Osmanli Mebusan Meclisi 12 ocak 1920'de Vahideddin'in rahatslz olmasi dolay~s~yla
onun agg nutkunu
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TURKIYE CUMHUR~YETI: SIvas kongresi slrasloda
Mnstda Keinal Pa~a,Ali Fuat P a ~ ave Rauf Bey
i~igleri bakani Damat Serif Pzsa'nln okumas~yla p l l ~ m a larlna bag lad^. Mustafa Kemal Paga meclisin giiven i ~ i n d e
Gall~tigikanls~nledinene kadar Istanbul'a gitmemek kararinl aldigi gibi, Miidafaa-i Hukuk~ulardanse~ilenmillet vekillerinden de Meclis-i Mebusanda bir Miidafaa-i Hukuk grupu olusturmalarln~ istemigti. Ama bu millctvekilleri hem
isgal kuvvetleriyle, hem de padigah ve hiikcmetiyle agkfa
~ a t r ~ m a k t a~ekindiler
n
ve Feliih-I Vatan grupu ad~ylayeni
bir kurulu~meydana getirdiler.
BU grup, Erzusum ve Sivas kongrelerinde allnan kararlara uygun olarak, Peyman-I Milli, Ahd-i Milli, Misak-I
Mill? adlariyla an~lanbir karar~,son Osmanli Meclis-i Mebusanlnm 28 ocak 1920'de yapllan gizli otun~mundameclis iiyelerine kabul cttirmeyi b a ~ a r d(bk.
~ MISWIC-I MILL$).

mislerdi. Ceriye kalan n~illiyct~ilerde ten~izlenince Tiir!:iyc'l.c vc Tiirk halklna her istediklerini kabul ettireceklzrini san~gorlardl.
Mustafa Kemal Pap. ise, bu geligmeleri aylar oncesi
sezinlemia, arkada~larlve komutanlarla tartigm~a, ama her
biri medeni Blemin buna imkgn vermeyecegini soyleyerek
onu giirii~iinde,yaln~zb~rakmiglardi. Kendisi de biitiin bu
ihtimallcri dii~iinerek Ankara'da kalm~gtl. Bu gelismeler
bir yandan da Vahideddin'in as11 goriiglerini ortaya pkarrnlstl. Olaylar konuqunda kendisiyle gorugen Meclis bagken vekilleriyle Feliih-I Vatan grupu baskanina "Ingilizler
isterierse yarm Anadolu'ya girerler. Bir millet var koyun
siriisii. Bir qoban I%z~in,
o da benim" diyerek, kendi millctinin meclisine sahip gkmadig~kadar, inilletini de koyun
siilriisii gibi gor!>ttkle idi. Hele C'a~~lat
Ferid Paaa'n~n sadrazamllgina kary ~11.:anlara, "ben isterscn~ Rum patrigini,
Erme:li patrigizli sr;clarete getiririm" diyecek derecede Gagdl51 kalan padigah, nisan 1920'de Meclis-i Mebman'i resmen feshetmeklc Turk millcti katindaki biitiin sayg~nliklnl yitirmi~oldu.
Bu g e l i ~ n ~ cMustafa
,
Kenla1 P a ~ ai ~ i nyararl~ oldu.
CijnIcii 0, brt~kanl~gin~
ettigi Heyet-i Temsiliye ile birlikte,
Meclijin aplmas~yla kendisinde toplanan deger ol~iilerini
bir ornnda kaybetrnig bulunupordu. Millet yine onun ortaya x!tlgl irade-i 11~illiyeilkeleriyle Meclis-i Mebusanr kurtarlcl bir var!~k olarak giirll~eyebaglam~gti.Vahideddin boylece kendiyine hayatiyet kazand~racaken medeni ve hukuki miiesseseyi ylkmakla hem gahsi saltanatina, hem de geleneksel Oslnanl~ soypna olan baglllrga en biiyiik darbeyi
vurmu? oldu.
Bu durumda Mustafa Kcmal P a ~ adag~tllan meclisi
Ankara'da toplama~i~
kararlagtlrdi. Tutuklu olmayan milletvekilleriIli AnkaraFya Gailrdlgl gibi, bosalan milletvekil!iklcri isin de sesim )cipi!mas~ni duyurdu. 19 mart 1920'de
yay~nladlg~
genelgede, "Yedi yiiz yllllk Oslnanll devletinin
hayat ve ba&ms~zlli~
a r t ~ ksona erdirilmigtir" diyerek millete Ycni yolu gosteriyordu.
Tiirk milletinin yeni n~eclisi23 nisan 1920 cuma giinii
nan~azdansonra agldl. h4ecIis iiyeleri basta Mustafa Kemal
P a ~ aollnak iizere, asker s a f l ~ raras~nda
~
Haci Bayram camiinden yiiriiyerek cski ittihat ve Terakki klubii binasl
oniine geldiler. I3uradan vatan ve milletin kurtuluau ve
b n g i m s ~ z lisin
~ ~ ~diia ettiler. Meclis 13,45'te ell yagli iiye
Siiiop ~nilletvckili Serif Bey'in bagkanllglnda toplandr. ilk
is olarak ba81ms:z peni Turk hiikiimetini kurma ve anayasapl haz~rlama kararln~ aldi. Bu aradaki tartisma konusunu yeni hiikiin~etinb i ~ i m ite~kilediyordu. Herkes Istanbul'
daki Eab-1 Ali'nin dl~lndabu hiikiimetin yetki ve haklarinda, saltanat makam~ile olnn miinasebetlerinin nasll olaca61nda nliitereddit idi.
I\/I~~stafa
ICcmal Paga, bu tereddiitleri 24 nisanda verdigi onergeyle aciltl18a !':avusturdu :

Misak-1 Milli
devletler iizerinde Fok ters tepki]ere yo1 a ~ t l .Kendilerinin biGimlendirmeye giriatikleri bir
Tiirkiye yerine, bu Tiirkler nasll olupor da yurt ve vatan
sinirlar~ ~izebiliyorlard~?Eu tart~gma barig kovferanslnln
Londra etablnda ele alrnd~ve varilan karara gore ~stanbul,
hillfetjn ve Tiirk devletinin merkezi olara!~ muhafaza edilmekle birlikte, Bogazlarin yonetinli i ~ i n kurulacak Bogazlar komisyonunun aprl bayragi olmas~, deniz ve kara
kuvvetleri bulunmas~ plan land^. Halife'ye de gosterinelik
bir muhafiz giicii bulundurmak hakki tanlndl. Ama Londra
konferansinda as11 varilan karar, Turk direnigini k~rmakamac~ylaIstanbul'un resmen iggali idi.
fstanbul'un fiilen i~galininresmilegtirilece~ine dair iti18f devletleri karar~, Osmanl~ hiikiimetine 15 mart 1920
giinii duyuruldu. 16 mart sabahl da Sehrin biitiin karakollarl,
kavgak yerleri, klglalarl iSgzl edi]di. B~ arada yapllan basklnlarda Sehzadebaynda 10. Tiimen kararglh~nda 5 asker
sehit diigtii, 9 asker de yaraland~.I~galcik~!vvetler akgam
iistii de Meclisi basarak milletvekillerinin onde gelenlerini,
lidcrlerini toplad~lar.Turk halkinln sozculerini tutuklayarak
1. Hiikiimet kurulmal~dlr.
Malta adaslna siirgiin ettiler.
2 G c ~ i c ikayd~yla da o!sa bir hiikiimet baskan1 veya
Biitiin bu tedbirler, Turk milletini sindirmek, kendipndigah naipligi makainl gerekniez.
lerinin ona reva gordiikleri kararlarr korku ve bask1 altln3. Meclisin temsil ettigi mill? iradeyi, vatanln kaderini
da kabul ettirmek onyarglslndan kaynaklan~yordu. Franyonlendiren
g i i ~olarak tanlmak esnstlr. Tiirkiye Biiyiik Milslzlar, cezayir>dc, ~~~~t~ bu yontemlerle, ingilizler ~ i ~ d i ~ tan'da, M~su'da bu politikayla hgkimiyetlcrini kurmamlylet Meclisi iistiinde h i ~ b i rg i i ~yoktur.
lar mlydl'? Bu denenmig metotlar Tiirkiye'de de elbet bir
4. TCrkiye Biiyiik Millet Mcclisi, kanun koymak ve
sonuc verecekti. Saray ve Bab-I Ali daha gimdiden pes et- \ hiikiimet etmek yetltilerini kendinde toplar. Meclis'ten sc-
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~ i l e c e kbir heyet, meclis adlna hiikiilnet islerini goriir. Meclis baskan1 bu heyetin de baskanldlr.
Bu anayasa ilkelerini derleyen onerge Klr~ehirmilletvekili Miifid Hoca'nln teklifiyle tartl~maslz kabul edildi.
Arkas~ndanda, yani o gun, Mustafa Kemal Paga Tiirkiye
Buyiik Millet Meclisi ve yeni Tiirkiye hiikiimeti bagkanllglna swildi.
3 mayls 1920'de Mustafa Kemal Pa~a'nlnba~kanllglnda toplanan meclis, bakanlarlnl teker teker s e ~ t i .Bagkanln
s e ~ i msonunda yapt~glapklamaya gore :
"Se~imsonucunu bildiriyorum. Yalnlz guraslnl arz edeyim ki seeime katllanlarln sayls~ 137'dir. 5 cekimserimiz
var. Kesin cogunluk 69'dur.
Umur-i Ser'iye Veksletine Karacabey miiftiisii Mustafa Fehmi Efendi (80 oyla),
Dahiliye Veklletine Cami Bey (69 oyla),
Adliye VekLletine Celdleddin Arif Bey (83 oyla),
Nafla Vekdletine Ismail Fazll P a ~ a(79 oyla),
Hariciye VeUletine Bekir Sami Bey (121 oyla),
Slhhiye ve Muavenet-i I~timaiyeVekgletine Dr. Adnan
Bey (127 oyla),
iktisat Vekdletine Yusuf Kelnal Bey (99 oyla),
Miidafaa-i Milliye Vekdletine Fevzi P a ~ a(118 oyla),
Erkln-1 Harbiye-i Umumiye reisligine 1smet Bey (129
oyla) secilmi~lerdir."
Co%unlugu saglqyamayan H a n ~ d ~ ~ l lSuphi
ah
Bey adayllktan ~ekilmekle4 maylsta yap~lansecimde Maarif Vekdletine Dr. Rlza Nur (65 oyla), Maliye Vekdletine ise 74
oyla Hakkl Behi$ Bey se~ilmig oldular.
Boylece Anadolu'da Turk milletinin s e ~ t i g imilletvekillerinin oylarlyla yeni ve ilk milli Turk hiikiimeti kurulmu~
oldu.
Yeni devletin kurulu~undaCumhuriyet ilkelerinden en
g e n i ~ol@ide yararlanlldlg~ a ~ i k k r d ~ rama
,
Mustafa Kemal
P a p , henuz biiyuk engellerin mevcut oldugu, memleketin
sald~rgan du~manlardan ternizlenmedigi, milletin padigahSIZ bir yonetim Suuruna ulagamadlgl, klsacasl slrasl ve zaman1 gelmedigi i ~ i nyeni rlevlete Cumhuriyet adlnl vermemiatir. Onun i ~ i nonemli olan soyut bir ad degil, uygulanan somut kavramlar ire kararlar dizi;i idi. Mustafs
Kemal P a p , yukarlda sozii edilen onerge ile ileride kazanllacak her tiirlii b a ~ a n l a r abir temel atmla oluyordu.
Mustafa Kernal Paqa'n~nbu safhada padigaha ve halifepe biiyuk onem verdigi, hatta K~trtulugSavaynln amaclnl "padigahlmlz efendilnizin kurtarllrnas~ icin" gibi gosterme ~ a b a s ~ n doldu&n
a
dikkats ~ e k c r . Milletin, bay ustiinde tuttugu Osmanll hanedanlna yalnlz hrikimiyet bak:nundan degil, din yoluyla da ne kadar bag11 oldugunu o
iyice bilmekteydi. Halbuki kzndisinin de tek dayanag~bu
halktl. Bu halkln, milletin nlilli ve kutsal bailaila bagl a n l n ~oldugu
~
degerleri kotiilemek, Mustafa Kemal Paga'
nin tek dayanag~ olan h a l k ~karg~slna almasi demekti. 0
giinlerde yuzylllar boyunca karanllkta b l r a k l l m ~Turk
~
halklna, Osmanll saltanatlnln ciiriidiigiinii, ~oktiigiinii, hele
bu son padigahln millet aleyhinde dii~manlarla is birligi
halinde oldugunu anlatmak heniiz miilnkiin degildi. Istanbul'da padisah ve halife olan kiginin millete karg ingilizlerle birlegtiei, onlar ne ibterlerse yerine getirdigi halde, Ankara'nln bunlarl bilmezden gelerek padigah ve halifeyi diigman elinde tutsak sayma politikasl i ~ t ebu milli birliei tehlikeye sokacak bir ortamln yarat~lman~asln~
saglamak

i ~ i n d i .Padigah Anadolu'da kardegi k a r d e ~ ek~rdlracak,eliyle ve dlliyle ne geliyorsa yaptlgl halde, yeni hiikumet, "Pad i ~ a hve halife tutsakt~r.Saltanat makamlnl kurtarmak gerekir" demekle Turkiye'yi yok etmek planlarrnl uygulamaya ~ a l l ~ aingilizleri
n
de saf dl31 blrakmakta idi. Nitekim
bu mecliste bir sarlkll milletvekilinin dayanamayarak Mustafa Kernal Paga'ya : "Halifenin esirliginden ancak durumun
ozelligini goz onune alarak soz ediyorsunuz, yoksa halife
e,ir degil, belki kasir (alpk) ve haindir" diyerek gercegi
ortaya koymugtur (Tiirkiye Riiyiik Millet Meclisi a g l l ~ 1
isin bk. Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi 50. Yddijniimii. istanbul 1973).
C u m l ~ ~ t r i y e t ed o l r u : Anadolu'da baglmsrz bir meclisin, Turk milleti a d ~ n a , Turk milletinden aldlgl giifle
Turkiye'nin kaderi iizerine el k.oymasi ve bag~msizbir hukiimet meydana getirmesi, x t l k Ingiltere saflnda yer aidlgl a q k ~ abilinen Vahideddin'i oldugu kadar galip devletleri de ~a$lrtml$tl.
Bu geligmeyi durdurmak, hatta kokunden kurutmak gerekli idi. Bunun ifin ikinci defa sadarete getirilen Damat
Ferid Paga, Anadolu'da giiclenen mill1 birligi dag~tmak
icin turlii yollar denedi. Fakat o, alacag~ bu tedbirlerin
ba~arlya ula~alnayacaglnlda biliyordu. Onun ifin de Anadolu'daki milliyet~ilere, gimdiki adlar~yla Kemali (Kema1ist)'lere karp lngiliz kuvvetlrrinin kullan~ln~asln~
ileri surd ~ Ancak
.
ingiltere, Avrupa'd~ki, ozellikle Dogu Avrupa'
daki gelig~neleri goz Lnunde tutarak yeni bir Avrupa savayna yo1 a~abilecek olan bcyle bir teklife y a n a ~ m a d ~ .
~ngiltere'nin Osmanll hiikumtti adlna Kemalileri tedip etmeye kalklgmasl, onlarln Sosyalrst Rusya'ya yaklnlagmalarlna yo1 a ~ a c a g lgibi, bizzat Rusya'nln da mudahalesine sebep olabilirdi. A y n ~zamanda boyle bir hareket, ingiltere'
yi Fransa ve ltalya'nln desteginden de mahrum blraklrdl.
Bunun yerine Tiirkii Turke k~rdlrmak en akllllca yoldu.
Asya'da, Afrika'da, somiirgecilikte cok uygulanan bu yolu denemek isin zeinin uygundu. Boylece yurt sevgisinden
~
yoksun veya din duygular~ solniirulerek a l d a t ~ l m l insanlardan olugan bir birlik meydana getirildi. Bunlara Kuva-yl
inzibatiye ad1 verildi. Tiirk halkl ise o koklu sagduyusuyla bu birlige Halife Ordusu adrnl taktl. Ingilizlerce sillhlandrrilan bu kuvvetin bayna binbag~l~ktan
pagall@ yukseltilen Ahlned Anzavur atandr.
0 t e yandan Tiirk ba~lrnslzl~gl
yolunda ~ a l l ~ a n l a rbir
a
ylgln iftiralar ve tezvirler icat ettiler.. Miitarekeden beri
a
gosterilen ve halk diigmanl
yenilginin b a ~ l ~ csorumlusu
ilin edilen ittihad ve Terakki partisinin yeni bir kuruluSuyrnuS gibi Kemalilere k a r ~ lbir kampanya ba~latlldl.Bu
propaganda bir sonu$ vermeyince, Kuva-yl Milliyenin dinsiz ve Bol~evikoldugu, onlara katllan, destekleyen ve yardlm edenlerin kdfir olduklari, bunun icin de oldiiriilmelerinin he121 oldugu propagandasl Hiirriyet ve 1'tilLf Flrkasl mensuplarmca, Ingiliz Muhipleri cemiyetince, islLm
Teali dernegince ve Anzavur'un kurdugu Cemiyet-i Ahmediye iiyelerince Anadolu halkln~ igfal etmek, par~alamak
i ~ i nyaylldl. Biitiin bu gayretler bir sonuG vermeyince, muharebe rneydanlar~nda kazanllan ve hak edilen riitbelerini
sultanln bir kararla aldlgl ve askerlikten attlgl bir Lsi generalin ~evresinde toplanan bu insanlarln tiimu halifenin
emirlerine boyun egmedikleri, huruc ale's-sultan, yani bag
kaldlrdlklarl i ~ i n kdfir olduklarlna, kanlarlnl dokmenin,
mallarinin yagm_alanmas~n~n
Miislumanlara helril oldugu gi-
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bi, bir de gorev oldugu yolunda Diirrizade Abdullah Efennan birliklerinin S&vres antlagmasrnl uygulatmak amaelyla
di'nin verdiii fetvalar Ingiliz u~aklar~yla
Anadolu koy ve
bir polisiye g i i ~gibi Anadolu iwrlerine do&u iggal hakasabalarlna saqldl. Bu propaganda faaliyetinin etkili olreketini gcni~letmeleri de bu zarureti ~abuklagt~riyordu.
mad181 soylenemez. Nitekim Sivas kongresi toplandig1 siG e r ~ i o tarihe kadar bat1 cephesinde Yunanlilara kargl
ralarda fngiliz muhiplerinden Zeynelabldin adli bir softakurulan Kuva-yl Milliye ~eteleri, Demirci Mehmed Efe,
nin Delibagl'yi etkisi alt~naalarak Cumra'da baglatt~gl ve
Barti Pehlivan, Cerkez Ethem, Sari Mehmed vb. lari YuKonya'nln basllrg~ylagenigleyen isyan hareketini Refet Bey
nan kuvvetlerini zor durumlara sokuyorlar, onlara zayiat
(Belen) S I ~ Itedbirlerle onlemigtir. Yine Ankara'da Tiirkiye
verdiriyorlarsa da, Yunan ilerleyigini durduramiyorlardl.
Buyiik Millet Meclisi'nin agldlgr gunlerde Adapazarl, HenBoylece Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi hiikiimeti, Turk ordek ve Duzce'de baglaylp Bolu, Beypazar~ve Krzilcahamam
dusunu yeniden kurmak k a r a r ~ naldi
~ ve Kuva-yl Milliye
iizerinden Ankara'yl tehdit edecek kadar genigleyen isyan
ptelerini de ordu emrinc verdi. Ancak, Kuva-y~Milliye kohareketinin Albay Arif Bey tarafindan bast~rllmas~ylabu
mutanlari bu karara kargi geldiler. Demirci Mehmed Efe
propagandalara sert bir cevap verilmigti. Arif Bey'in bagahukumetin kararlllii&nl ~ a b u kanladl ve direnmekten vazrlsi Turkiye Biiyiik Millet Meclisi'nin ilk askeri b a s a r ~ s ~ ge~ti.Bciyiik zaferc kadar goz altlnda tutuldu. Cerkez Etolarak tescil edilmistir. Diirrizade'nin fetvasi ise Ankara
hem ise bu liarara kargl geldi. Turk ordusu tniinii mevmiiftiisii Rifat Efendi (Borek~i)'nin haz~rladlglkargl fetvazi!erinde Yunan ilerleyisini durdurmak i ~ i nsavag~rken,orlarla etkisini kaybetti.
duyu ve cepheyi blrakarak Kiitahya'ya ~ekildive millf huAhmed Anzavur'un kurdugu Hililfet Ordusuna gelince,
kiimet kuvvetlerinin srk~~t~rilmasr
uzerine de 300'e dugen
Canakkale ve Biga iizerinden Balikesir'e sarkmak isteyen
~etecilcriyle Susurlu1~'ta Yunanlllara slglnmak ihanetinde
bu birlikleri Cerkez Ethem'in Kuva-yi Milliye birlikleri dabulundu.
gltt~.Bu defa izmit uzerinden Anadolu'ya siiriilen HilPfet
iG isyanlarln bastrr~lmasl, Istanbul hiikiimetinin yiklOrdusu Sapanca'da milli kuvvetlere yenildi. Kuva-yl hzibacl propagandalarlnrn etkisiz hale getirilmesi gibi ic dertlertiyenin bir ig goremeyecegini anlayan lngilizler, bunlarl izle ugraallirken, bat~claYunanlllara, doguda Ermenilere, giimit'te toplayarak ellerindeki sil5hlar1 ald~ktansonra hepsineyde de Franslz isgal kuvvetlerine ve onlarla ig birligi yani dagittl.
pan Erlllenilcre kargl kurulan cephelerde savas kenTiirkiye'deki geligmeler Paris bar15 konferansrnr da hadi gartlzrlna gore siirmekte idi. Bu savagta kesin sonuc allrekete ge~irdi.Tiirkiye sorunu uzerinde daha savag gunlerinnacak cephe, Bat1 Cephesi idi. Nitekim Dogu Cephesi kode yapllan apk, gizli anlasmalar Mondros'tan sonra da
mutan1 KBzrm Karabekir Paga, Dogu Cephesindeki Ermesiirmiia, galip devletlerin gkarlarl konusunda aralarinda tam
ni sorungnu klsa bir harekPt sonunda Cozmiig, Erivan hibir anla~mager~eklegemediginden uzayip durmu$u. Fakat
kiimetini savaSr brrakrnaya mecbur ettiei kadar Gumrii
gimdi Ankara'da milli bir hiikumetin kurulugu, igin a r t ~ k
antlagmaslyla da Gurcii hu1:iimetiyle Misak-1 Milli smlrsiiriincemede b~rak~lmamasrn~
gerektiriyordu.
larl iizerinden bar151 saglaml$t~.
Galip devletlerin goriismeleri bir b u ~ u kyll askida blBLI arada Rusya Carlielnln yerini alan Sovyet Sosyalist
rakiglar~,kendi ~ikarlarlaleyhine olmugtur. Bu sure, Turk
Curnhuripetleri Birligi ile yeni Tiirkiye hiikiimetinin ortak
milletinin uyanlgina ve milli guurun doguguna yardlrnc~oldiigman olarak kar$iladrklarl Ingiltere ve Fransa politikamugtur. Simdi galip devletler Turk bar~g~ni
kendi goruglarrna k a r ~ rSir yaklaglln i ~ i n d eolduklar~ goriilur. Sovyet
lerine uygun olarak baglam3kla bu barrg klasiiriindeki madRusya, Tiirkiye hiikiimetini silih ve paraca desteklemekle
sosyalist sisteme kar31 Rusya i ~ i n d eeski carllk generallerideleri uygulama ve uygulatma )loniinii denemek istediler
nin harekete ge~meleriyle kendini gosteren tehlikeye, gu(bk. SEVR ANTLASMASI). Ancak, antlaglnanln ge~erli
ney s~nlrlarlnda Bogazlar komisyonu vasltas~yla yerle~mek
olabilmesi i ~ i nOsmanli Anayasaslna gore Meclis-i Mebusanca onaylanmasl gerekmekte idi. Oysa galip devletler bu
isteye~ ingilteie'ye !targ~ kuvvetli bir Tiirkiye'nin yagat~lar,
Vahideddin de feshetmigti. Bumas1 geregini duyma!ita idi. Sovyet ordusunun Ermenistan
meclisi d a g l t n ~ ~ ~ lpadigah
ve Giircistan'l Sovyetlegtirn~esiyledogu slnirlarl uzerindeki
na gore antlagmayr Ankara'da toplanan Tiirkiye Biiyuk
durum peni bir ge!igme giisterdi. Sovyet hiikiimeti GiircisMillet Meclisinin onaylamasi gerekiyordu. igte galip devtan ifin bir crklg kaprsl olmak iizere eski Batum sancailletler, SBvres antlagmasrn~n olii dogdugunu ve h i ~ b i r zanlil rnerkcz il~ssiiiin,yani Batum lirnanlnln Curcistan Sovman uygulanamayacag~n~o zaman anladilar. Ciinkii Tiiryet So~;yalislCulnhuriyetine blralrllmas~ gartlyla 16 mart
kiye Biiyiik Millet Meclisi, SBvres antlagmaslni Hadi P a ~ a
1921'de Tiirkiye ve Sovjret Rusya araslnda Moskova'da karheyeti imzalamadan bir gun once, yani 9 agustos 1920'de
yl~!r!~dostluk ve yerdlmlzgma antlagmas1 yaptl. Boylece
ald~glbir kararla reddetmig, Saltanat Suras~ndabu antlagyeili Tiirkiye hukiimeti, en biiyuk komgusuyla siyasi mumay1 kabul edenleri ve Paris'te imzalamaya giden heyet
nzsebetlerini diizenlernig oluyordu.
uyelerini vatan haini ilPn etmigti.
Turkiye Buyilk Millet Meclisi hiikiimeti tegekkul ettikGiiney Cephesi ise Urfa'dan Tarsus'a kadar Frans~z
ten sonra kendini cihana kabul ettirmek i ~ i nkuvvetli bir orkuvvetlerinin ve onlarla birlikte gelen Ermeni gonullu tadu meydana getirmeik zorunda idi. Zira Turk ordusu
buru komutanl Albay Romicu ve Ermenistan idari gefi
Mondros antlagmaslyla dagltllmlg, sil5hlari elinden allnmlg
unvaninr tagryan Bromond tarafindan iggal edildi. Marag'ta
ve ~okertilrnigti. Turkiye Biiyiik Millet Meclisinin benimSiit~iiimamla Avukat Ali Bey'in baglattlgr direnig, Gazisedigi bagimslz Tiirkiye'yi temin etmek icin olduf~lkadar
aniep'te Albay Polat (Yiizba~rKhmil), Boynuyogun Memik,
saldlrgan Yunanlllarl ve Ermenileri vatan topraklarlndan
Karayilan ve Sahin beylerin liderliklerinde siirmug, Urfa'
siiriip qkarmak i ~ i nde giiflii bir orduya ihtiya~vardr.
da ise Ali Saip Bey Tiirk direni~inin onciisu olmugtur.
Bu konu uzerinde, Genel Kurmay baskan vekili Albay
Fransa, Turk direnigine en once pes eden ilk ulke oldu.
Ciinkii Fransa umut besledigi Ermenilerden bir yarar gofsmet Bey (tnanii) ciddiyetle durmakta idi. Bu srrada YuTürk Ansiklopedisi, C.32, MEB Devlet Kitapları, Ankara 1983

remedigi kadar onlarln varldl Tiirk hnlkln daha da sert
ve ylldlrlc~ bir mucadeleye girmelerine kaynakl~k ctmigti.
Bu kavganm sorumlusunun Osmanl~hukiimeti olmad~gln~,
Turk nlilleti oldugunu kaslm 1919'da Dortyol'dan itibaren
baslayan of alma ve kin mucadelesi tescil etmektedir. oyle ki Frans~zi ~ g a lkuvvetleri komutan~ en sonunda Turklerle anlagabilmek ifin, unlu dordiincu taburunu dag~tarak
bir ingiliz gemisiyle Port Said'e iade etmek zorunda kald~.
Aynl zamanda "biz, salibin girdigi yere asla hi121 donemez
demedik" demekle de Franslz isgal kuvvetlerinin Guneq
Anadolu'ya nasll bir zihniyetle geldiklerini, o yenikligin burukluEu ifinde kabullenmigtir. Boylece Ankara'da Turk-Franslz goru~meleri bagladl. Gerqi Franslzlar Sakarya muharebelerinin sonu~larlnltespit edinceye kadar gorugmelere araIlk verdilerse de, Turk zaferinin kesinligi karglslnda 20
ekim 1921'de Ankara itillfnamesini kabul ettiler (bk. AN).
antlagmasl, milli hukuKARA ~ T ~ L A F N A M E S ~Ankara
metin batllllarca tan~nmas~nl,
Hatay dis~ndaMisak-I Milli
slnirlar~na kadar ulagmayi saglamlg, SBvres antlagmasln~n
onu imzalayan bir galip devlet taraf~ndanifllsln~ni l l n ~gibi biiyiik siyasi bir zafer olmu$ur. Boylece Giiney Anadolu insanlarlnln diiiktukleri kanlar heder o l n ~ a m ~ g t ~Turk
r.
gerfeeinin tecelli edccegi Bat1 Cephesindeki mucadelede, I.
lnonii zaferinin k a z a n ~ l n ~ n sgubat
~,
1921'de Ingiltere'nin
Skvres iizerinde birtak~m duzenlemeler yapmasi teklifine
dayanak olugturdu.
Mustafa Kemal P a ~ a ,Tiirkiye'nin kaderi iizerinde karar verecek tek merciin Turkiye Duuyuk Millet Meclisi lle
onun hukumeti olacagin~bir defa daha hatlrlat~nca,galip
devletler, italYanlarln kendi istekleriyle Goller Bolgesinden,
Kugadasl ile Antalya k1y1 ~eridinden~ekilmeleriyle dogan
Turkiye - italya yaklnllg~ndan yararlanarak, onlarln araclI~glyla milli hukiimeti de Londra'da yapilacak toplantlya
fag~rd~lar.
Mustafa Kemal P a ~ a ,bu konferansm bir sonur
getirmeyecejji inanc~ndaidi. Ama yeni Turk devletinin dunya siyaset ortamlnda tanlnmasl demek olan bu f a g r ~ yda
~
reddetmedi. Yalnlz, orada yeni Tiirkiye'nin Osmanli saltanatlndan ayrl bir devlet olarak temsil edilmesinde diretti.
Osmanli temsilcileriyle yap~lacakgorugmelerin ve al~nacak
kararlar~nhavada kalacag~bilindiginden, galip devletler bu
teklife boyun egmek zoruncla kaldllar. Boy!ece Moskova ve
Ankara itillfnamelerinden sonra yeni Turk devleti bat1 dunyaslnca kesinlikle tar,mmlg oldu.
Londra konferanslnda Turkiye temsilcileri, Turk bar151
i ~ i ntek coziim yolunun Misak-i Milli gartlarln~nbenimsenmesi oldugunda w a r ettiler. Osmanl~ saltanatln~n temsilcisi Tevfik Paga ise, Turkiye uzerinde tek soz sahibi
olan gucun Turkiye Buyuk Millet Meclisi oldugunu beyall
etmekle bir hakki teslim etmig ve batllllarlil Mondros'tan
beri zebun hale getirdikleri Osmanll hukumetinin de hakll
olarak serzenigini dile getirmi~ti.Yunanistan bagbakan~Venizelos ise, Yunan gucuniin Turk direni~inik~rabilecek 81~ u d eoldueunu iddia ediyor ve Skvres'i bu orduyla Turk
milletine kabul ettirecekleri teminatlnda bulunuyordu. 25 gubat 1921'de konferansta konu~an Ermeni temsilcileri Noi
bar ve Ahoranyan da Skres'in aynen uygulanmas~ndanyaI
na idiler. Bu kadar z ~ tgoruglerin qozumlenmesi tabiatlyla
mumkiin olmadl. Yalniz Ingiltere ve Fransa konferanstan
gu biqimde kPrli ~iktilar.Madeinki Yunanistan Kiiciik Asya'da hlkimiyetini kuracak g u ~ t eidi, o halde, 1tillf devletlerinin hicbir kontrolune tPbi olmadan siyasi ve askeri
hareketlerinde serbest b~rak~lmallyd~.
Boylece bu iki bat111

devlet daha Mondros imzalannladan Yunanistan'a verdikleri taahhiitlerden kurtulmug oluyorlard~.Boylece Tiirklerle
Yunanlllar~nmiicadelesi Mondros ve Skvres ilkelerinin uygulanmas~ pozisyonundan bir Tiirk - Yunan savaglna donu~mugoldu. Yine bu iki bat111 devlet, Londra konferanslnln 9. maddesinde "Ermeni milletinin Asya Turkiyesinin
dogu slnlrlarlnda milli bir yurt kurrna haklarln~ tan~mak
ve Milletler Cemiyeti meclisinin bu milli yurdun smirlannln en uygun ve h a k l ~bifimde onaylamas~na uymak suretiyle Ermeni meselesinde uzlagllabilir" k a r a r ~ n almakla
~
artlk bir baglms~z Ermenistan hik2ye;iyle 50 - 60 ylldan
beri k ~ ~ k l r t t l k l ahele
r ~ , I. Diinya Sava~lndaAnadolu'da bir
if savag ortamlna kadar siirukledikleri Ermenilere olan
taahhutlerinden Turk direnci ve azmi karg~s~ndaonlarl
ozerklik olqusunde Milletler Cemiyetine havale etmekle
s~\~rllmls
oluvorlard~.
>

<

a t e yandan bu devletler, ltalya da dahil Turk delegasyonti ba$canl Bekir Salni Beyle ikili gorugme ve anlnsmalarn giri~niekle yeni Tiirkiye hukumetini fiilen tanlmq bulunuyorlard~. Londra konferanslndan sonra Yunanlllzr hem iddialarm] ispatlamak, hem de Kemalilere
hadlerini bildirfi-rek ifin bu defa hem giineyden hem de batldan taarruza geqtiler.
inonu zaferi, Turk kamu o y ~ ~ n dMustafa
a
Kemal Pasa'yn ve onun ortaya att& baglrnslz ve hi;.r Turkiye, milli
h9kimiyet ilkelerine kesinlikle baglanmay~ sagladljj~ gibi,
~ngilterc'clc de Yunanlllara karg~bir itimats~zl~g~n
dojjmaslna yo1 aqtl. Savag bakanl Churchill'in Ingiltere'nin bir askeri maceraya a t ~ i n l a y a c a ~dylemesi,
~n~
Yunanistan'da biiyuk tepkiler yaptl. Yunan hukumeti, b a t ~ n ~desteiini
n
kaybetlnclnek iqin butun kuvvctlerini Anadolu'ya gefirdi. Yunan k r a l ~ Kostantin, ordular~na hedef olarak Ankara'y~
gostermigti. Yunan bavbakan~ ise Izmir'de "biz Hellenizmin binlerce ylll~k emellerini ger~eklegtirmeye cal~g~rken
bat1 diinyas~nln qlkarlarln~ da savunuyon~z" diyordu.
Yunanlllar, bu defa kesinlikle Turkleri yenmek iizere
harelcete gectiler. RLI kalaballk orduya kargl saylca, sillhqa biiyiik nzinliktn alan Turk birliklerini, komuta heyeti,
kcsin rnuharebe ineydanlna lcadar geripe fekmek kararln~
verdi. Dusmain~n ilk saldlrlsln~,Turk ordusunu Eskivehir Scyitgazi hattlna qekinekle sonuqsuz blrakt~. Kutahya ve
Eski~ehir bogaltlld~ktan sonra Sakarya ~ r n ~ a g ~do&
n ~ n yakaslna ~ekilmek mecburiyeti dojjmugtu. ,Bu geligme yurtta,
Buyuk Millet Meclisinde karamsarllga yo1 aqtl. Mustafa Kemnl P a ~ a ,"biz, askerligin gerektirdigini tereddutsiiz yapalun. Elcstirileri nasll olsa go~usleriz" diyordu. Gerfekten
de ordu az sonra Sakarya'nln dogusuna dogru fekilmeye
bas lad^. Bu durum buyiik ~agklnl~k
yarattl. Mecliste "Millet
nerzpe gotiiriiliiyor? Ordu nerede? Bu igin sorumlusu kim?"
Ankara'ya girgibi sozler dolagmaya bagladl. Yunanl~lar~n
me ihtimali kargls~nda meclisin ve hu,kumetin Kayseri'pe
ta~lnmasigibi teklifler de ortaya at~ldl.

Bu buhranl~ ve umutlarln yitirildigi gunlerde herkes
pfiziinu Mustafa Kemal Pa~a'ya fevirmigti. Ondan i ~ eel
koymaslnl istiyordu. 5 agustos 1921 gunu meclis, butiin
yetkilerini ona vererek onu ba~komutanlik gorevine tayin
etti. Mustafa Kemal P a ~ a plan~nda
,
savagl kendi uygun gordiigii yerde kabul etmeyi ongormii~tu. Gerekirse bu savaS, Sakarpa'n~n dogusunda degil de, K l z ~ l ~ r n ~ a kdogu'~n
sundn (la olabilirdi.
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Ertesi gunkii konu~maslnda Mustafa Kemal P a ~ a ,"boyle
bir donemde diigman kar~isinda ordu baaslz birakilamaz.
Ba~komutanl~ij~
b~rakmamallylm, birakamam, blrakamayacaglm" sozleriyle ve g u ~ l i imantigiyla meclisi ikna etti. 11
~ekimsere karg 177 oyla bagkomutanllk yetkileri i i ~ay
daha uzatlldl.
8 temmuzda Rauf Bey gizli oyla hiikiimet bagkanllglna se~ildi. Rauf Bey hiikiimetin de tabii ba~kanl olan
meclis bagkanlnln golgesinde kalmak istememekle beraber,
Mustafa Kemal Paga'nin bu s e ~ i m i iyice degerlendirmesi
sonunda kabul etti. Ancak birkaq gun sonra Vekiller Heyetinin gorev ve yetkileri hakklndaki kanun goriigmelerinde bu kanuna Cumhuriyete dogru bir gidig olaral: bagta
Rauf Bey muhalefet etti. Milletvekillerinden Serif Bey,
kanunu savunurken goyle diyordu : "Halk hiikiiineti, hiikumdarlik hiikumetinden ~ o kyiiksektir. Ciinkii onda toplum vicdanlnln hilkimiyeti vardlr. Bir padigahln hukuk
bakimlndan bir Gobandan farki yoktur. 1300 yll once dogan f s l ~ m d a temel, halka dayanir. Roylece halk hukumetini kuran Tiirkiye Buyiik Millet Meclisi'nin saltanat
idaresine son verdigini ispatlamahy~z."
22 temmuzda ba~komutanllk yetkileri konusu tekrar
ele alindigi zaman Mustafa Kemal P a ~ a ,zaferin egigine
gelindigini gayet sakin bir gekilde vurguluyordu :
"Artik ordumuzun manevi ve maddi giicii olaganustii
tedbirlere gerek gostermeden milli emelleri guvenle yerine
getirecek a2amaya gelmigtir. Bu sebeple olaganiistu yetkiye
ihtiyaq kalmamigtlr. Fakat komutanllk kesin sonuq alinlncaya kadar devam etmelidir. Vatan kurtulduktan sonra millet i ~ i n d ebir fert olmak kadar diinyada bahtiyarl~k var
midlr?"
Bu konu~maonun siiresiz olarak bagkoniutanl~kta blrakllmasi kararlnr getirdi.
24 temmuzda Yunanlllarin katilce bir girigimde buInnduklarl goriiliir. 0 da Istanbul'un Yunan ordusu taraflndan iggali tasarlsl idi. Bu maksatla Yunan gene1 kurmay1 Trakya'da yigmak yaptlgi gibi, Anadolu'dan da sonra ~ o kihtiyag duyacagi bir miktar askeri Trakya'ya geqirmi$, Yunan donanmas1 da Marmara'ya a~ilmi$i. Yunanlllara bu tasarlyi Lloyd George'un, Tiirklerin Sakarya zaferinden sonra soyledigi sozler ilham etmigti. Bu, oyunu kaybeden kumarbazln son bliifiine benziyordu. Ama Fransa
ve italya bu tasarlya ~iddetlemuhalefet ettiler. ingiltere'
nin istanbul'daki komiseri de kargl glktl. 1stanbul limaninda yatan galip devletler filolarl Tekirdag oniine gelerek

TURKIYE CUMHURIYETI : Yunan ord111ar1
tarafindan yakllan Izmir'den bir g0riinii.y
Yunan ileri harekctini durdurma hareketine katlldi. ingiliz
ve Fransiz birliklerinden olugturulan bir kuvvet te General Charpy komutaslnda Catalca hatt~ndaincvzilendi. Yunan hiikiimetinin ba~vurusu da ~ngiltere taraflndan geri
gevrildi.
Yunanlilarin istanbul'u iggal etmek iizere Anadolu'
dan qektikleri i i ~alayl geriye getirmelerine flrsat vermeden Tiirk taarruzunun baglamaslnl isteyen ba~komutanaBati Cephesi homutani taarruzun 26 agustos giiliii baglayacafjinl bildirdi. Roylece yeni Tiirk devletine diinya devletleri araslnda onurlu lncvkiini kazandiracak biiyiik bir
meydan muharebesi ve iinha savay bag la mi^ oldu (bk. BUYUK TAARRUZ, BASICUMANDANLIK MEYDAN MUHAREBES~,~ S T ~ K L A HARBI).
L
Turk ordusunun zafcri gerqekten de pek muhtegemdi.
Bu ordu, qelik iradeli, saglam mantlkh ve diinya
tarihinin ender stratejleri arasinda yer alan Mustafa
Kemal Paga'nln siyasi ve askeri dehaslyla yurdunu istill
eden ve onu kole haline getirmek isteyen 200 000 ki~ilik
Yunan ordusunun % 65'ini yok ederek izmir'i ve butiin
Bat1 Anadolu'yu kurtarmlgtl. Selguklu sultan1 11. KIIIG ArsIan, 1176'da Sandikli civarinda Myriokefalon'da Bizans imparatoru Manuel Komnenos'u yenilgiye ugratmakla Anadolu'nun Turk milletinin yurdu oldugunu nasll tespit etmigse, gimdi Gazi Mustafa Kemal Paga da aradan 746 y ~ l
ge~tiktensonra ayni ger~egibir defa daha tescil etmig bu*7
lunuyordu.
Zafer, qagin biiyiik devletlerine, ~talya,Fransa ve ingiltere'pe Turk ger~egininkabul edilmesi mecburiyetini getirmigti. Bunun sonunda da 11 ekim 1922'de imza edilen
Mudanya miitarekesi (b. bk.) ile kasim 1914'te aglan I.
Diinya Savagindaki T i ~ r kharbi sona ermig oldu.

TURKIYE CUMHUR~YETI: 1922'de Turk
ordusunun Izmir'e giri~i

I

Bu zafer, esir ve maglilp milletlere de iimit ve cesaret
Sozu, bir Alman generalinin intlbaveren bir ba~langi~tlr.
larlyla bitirmek yerinde olacaktir : "Zafer ne~esiyle sermest bir diplomasinin hiikmiinii sarsllmak bilmeyen bir
azimlc "havir" diverek virtar. ve viizlerine flrlatan. istiklll
miicadelesiii yapin ~ i i i kmilleti bniinde sayg~yla'etilrneliyiz."

Türk Ansiklopedisi, C.32, MEB Devlet Kitapları, Ankara 1983

Gazi Mustafa Kemal Paga ise, Turk zaferi icin goyle
demektedir : "Bu eser, Turk milletinin hurriyet ve bagimslzlrk duguncesinin olmez anitldlr. Bu eseri vucuda getireri
bir milletin wcugu, ordusunun bavkomutanl oldugundan
sonsuz olfiide mutlu ve bahtiyarim."
28 ekim 1922 gunu batill devletler istanbul ve Ankara hiikiimetlerini barig ifin Lausanne'a. davet ettiler. Bu
davette istanbul hukumeti ba~kanlTevfik Paga birlikte hareket edilmemesini gok saklncali buluyordu. 0 t e yandan
bu davet, Vahideddin'i de umuda diigiirmiig ve harekete
gefmesine sebep olmugtu. Bu maksatla da on gorugleri tespit etmek uzere Ankara'dan yetkili birinin istanbul'a gonderilmesini istedi. Bu davranlg, Ankara'da hukiimet bifimi
iizerinde yeniden tartl~malar afllmasma sebep oldu. Turk
milletinin iif bufuk ylll bulan aglr fedaklrliklarla saklamlg
oldugu zafere ortak fikan ~stanbulhiikumetine ve kendisini httltt padigah sanan Vahideddin'e, Turkiye Buyuk Millet Meclisine haklarlnda ne dii~unuldii~iiniinbildirilmesi
zamanlnl getirmigti.
Gazi Mustafa Kemal Paga biiyiik Nutuk'unda bu geligmeyi goylece dile getirmektedir :
"28 ekimde itillf devletleri taraflndan Lausanne'da toplanacak olan bang gorugmelerine ~agrildlk.Itillf hukumetleri httll istanbul'da bir hukumet tanlmak istiyor ve onu da
bizimle birlikte konferansa davet ediyordu. Bu ortak fagri
olayl saltanat-1 gahsiyenin kesinlikle ortadan kaldlrilmasl
iglemini sonuclandirmaya sebep oldu. Ger~ektende 1 ekim
tarihli kanun geregince hilsfet ile saltanat birbirinden aylrt
edildi. iki bufuk ylll agan bir zamandan beri gerfekte
hukumet eden saltanat-] milliye tcyit olundu. Hilhfet sarih
bir hukuka sahip olmakslzln bir sure daha blraklldi."
Gazi Mustafa Kemal Paga, 30 ekim 1922 gunu 80
arkadagl ile birlikte meclisi "Osmanll ~m~aratorlugunun
yiklldlgml, yeni bir Turkiye devletinin dogdugunu, tegkillt-1
esasiye kanunuyla, hiikumranlik hakklnin millete ait bulundugunu" belirten bir onerge verdi. Ertesi giin de Mudafaa-i Hukuk Grupu toplantisinda, Osmanli saltanatinin kaldlrllmasl gerektigini uzun boylu aflkladl. Mecliste de bu
zorunlugu tarihi delillerle anlatarak verilen oncrgenin kabul edilmesini istedi. Bu maksatla verilen onergeler Anayasa, Seriye ve Adalet komisyonlarl uyelerinden olugan ortak komisyona havale olundu.
Bu safhada Mustafa Kemal P a ~ a ,konu~malarlbir kogeden izliyordu. Komisyondaki hocalarln bir k~sinihillfetin saltanattan ayrllamayacagi fikrini ilmi delillerle savunmaya kalklgmca, Mustafa Kcmal P a ~ asoz alarak, "hlkimiyet ve saltanat hie kimse taraflndan hic kimseye ilmin
geregidir diye gorugme yoluyla ve tart~~inaylavcrilmez.
Httkimiyet ve saltanat kuvvetle, kudretle ve zarla alinlr.
Osmano~ullari zorla Turk milletinin hlkimiyet ve saltanatlna el koymuglardl. Bu baskllarinl da altl yuz yildan beri
surdurmu~lerdi. Simdi Turk milleti bu saldlrganlara hadlerini hatlrlatarak hlkimiyet vc saltanat~n~,
onlara bas kaldlrarak ellerinden g e r ~ e k bicimde almia bulunuyor. Bu
bir oldu bittidir. Soz konusu, milletc hbkimiyet ve saltanatlnl blrakacak miylz, blrakmayacak miyiz konusu degildir. Sorun, aslinda bir oldu bitti olan gercegin belirtilmesinden ibarettir. Bu, er gee olacaktir. Burada toplananlar, meclis ve henkes olayi tabii kar~ilarsafikrimce uygun
olur. Aksi takdirde yine gerfek, yontemine gore belirlenecektir. Ancak muhtemeldir ki, birtaklm baalar kesilecektir"

demi~ti.Bu a ~ i k l a n ~ile
a komisyonun yersiz bir yone sapmas1 onlenmi~oldu.
Snltanntriz sonu : 1 kaslm 1922'de Tiirkiye Biiyiik MilIct Meclisinin oy birligi ile aldigi kararla saltanat-] gahsiye
ortadail kaldirlldl. Fiilen 30 ekim 1918 Mondros mutarekcnainesiylc )~kllmisbulunan Osmanll saltanati bu kararla
resincn de sona e r m i ~oluyordu. Meclisin halka ve dunyaya ilgn edip yaymladigi karar metni goyledir :
1. Anayasa ile Turkiye halkl, hlkimiyet ve hukumranhk haklarinl kendisinin gerfek temsilcisi olan Turkiye
Biiyiik Millet Meclisinin manevi kiailiginden kopmaz, par~alanmazve devredilmez bir biitun olarak temsile ve bu
haklari ger~ektenkullanmaya ve mill1 iradeye dayanrnayan
hicbir kuvvet ve heyet tanlmamaya karar vermig oldugundan, Misak-1 Milli hudutlarl icinde Turkiye Buyuk Millet
Meclisi hukumetinden b a ~ k abir hiikumet bifimi tanlmaz.
Buna gore Tiirkiye halki hlkimiyet-i gahsiyeye dayanan
~stanbul'daki hukiimet bi~imini 16 mart 1336 tarihinden
itibaren ve ebediyen tarihe go~mugsaymaktadir.
2. Hillfet, hanedan-I 21-i Osman'a ait olup halifelige
Tiirkiye Buyuk Millet Meclisi taraflndan bu hanedanln bilgi ve ahlsk baklmlndan en olgun ve temiz uyesi sefilir.
Turkiye devleti hil2fet makammln dayanagldlr.
Bunun uzerine 3 kaslmda Tevfik Paga kabinesi istifa
etmekle yeni Tiirkiye bir halk devleti olarak Cumhuriyete
dogru bir adim daha atmi? oldugu gibi, bar18 konferansmda Avrupa diplomasisinin iki b a ~ l i bir devleti kullanma
cmelleri de kesilip atlldi.
17 kaslmda Vahideddin'in 1ngiltere7ye s~$?,~nip"Malaya" zirhllsi ile k a g y iizerine Sehzade Abdulmecid Efendi
meclis taraflndan halifelige secildi.
21 kaslm 1922'de Lausanne'da bang goriigmelerine
baaland] (bk. LOZAN ANTLASMASI).
Bu slrada Turkiye, barl~tansonra ve yeni huviyetiyle
yeni bir devlet olarak baglatacagi kalklnmanln aragtlrmalarl i ~ i n d eidi. ~ l k e yedi
,
b u ~ u ky11 siiren Diinya Sava$1 ve daha ijxcki savaglarin maddi ve manevi ylklmlarlyla
perisan halde idi. General Harbord'un dedigi gibi, her taraf biiyiik bir isslzlik i~indeydi. Mustafa Kemal Paga da
1zmit'te gazetecilerle iilke sorunlari uzerinde konugurken
6,s veya en fok 8 milyon insanln kalmlg oldugunu, bunlarin
da sltma, verem, frengi gibi bulaglci hastallklarln tehdidi
altinda bulundugunu soyluyordu. Milli egitim, baylndlrllk,
pol, ziraat, hayvanciligin geligtirilmesi ve daha pek fok
sorunlar vardi. Bir b a ~ k asorun da siyasi ortamda b i ~ i m lenmekte idi.
Mustafa Kemal Pasa'ya kargl gelisen bu muhalefette
iki unsur dikkati ceker. Bunlardan biri, onun elde ettigi
ba~arllarlcekemeyen, klskanan, onun ustiin kigiliginden tedirgin olan, aralar~ndahatta en yakin fikir ve siltth arkadaglarl da bulunan bir klsim politikaci ve askerlerdi. 0tekilcr ise Mustafa Kemal Paga'yl soyutlayarak Ittihad ve Terakki partisini yeniden iktidara getirme hayalini taglyanlardl. Birinci Meclisin suresi de dolmakta idi. Se~imleregidilmesi gerekiyordu. Muhalifler bu geligmeyi de degerlendirerelc bir secim tasarisi hazlrladllar. Bu tasarl milletvekili olabilmek i ~ i nsefim dairesi ahalisinden olmak veya
1 seciin cevresi icinde en az beg yildan beri yerlegmig bulunmak kaydinl getiriyordu. Bu madde doirudan dogruya Mustafa Kemal Pa~a'yi se~ilmekgibi bir vatandaglik hakkm1
dan inahr~im b~rakinak ifin tertiplenmi~ti.Turk milletinin
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kadirbilirlik geleneklerine a y k ~ r ~nankorlii~iin
,
ifadesi olan
bu maddeye Mustafa Kemal Pasa'n~n tepkisi biiyiik oldu.
Kanun meclisten gkamadl. Ama parlamentoda kendisiyle
anlagacak, fikirlerini savunacak bir heyetin b u l ~ ~ n ~ mecnas~
buriyeti de ortada idi. Bu maksatla hhlh baskan1 bulundugu,
memleket i ~ i n d esaglam bir teykilhta sahip olan ve Kurtul u ~Savaalnda biiyiik himetleri goriilen Miidafaa-i Hukuk
dernegine dayanarak yeni Tiirkiye'nin ilk siyasi partisi olan
Halk Partisi'ni kurdu. Dernekler kanununa gore, parti 9 eyliil 1923'te resmen tescil adildi. Birinci Meclis s e ~ i m ekarar vererek dag~tlldlktansonra yeni bir anayasa ~al~gmalarlnl baglatan Mustafa Kemal Pa$a, devlet bagkanl~g~
makaml ile Biiyiik Millet Meclisi bagkanl~g~
m a k a m ~ nkay~
nastlrmlg bulunan o gunkii seklin sak~ncalar~
iizerinde duruyor, esasen bir Cumhuriyet olan hiikiimet bi~iminindaha
giiclendirilmesi isin a r t ~ kCumhuriyetin apaqk ilhn edilmesini istiyordu.
Bu arada yeni bir tartlgma konusu da baggehir sorunu
idi. Ortal~ktaMustafa Kemal Pa~a'dan bagka Ankara iizerinde duran pek kimse yoktu. En cazip goriinen de Istanbul'a dGnmekti.
Cumhuru'yet: Yeni se~imlerdensonra Halk Partisi'nin
biiyiik cpgunlufjuyla ikinci Biiyiik Millet MecIisi a g l d ~ .
14 agustos 1923'te kurulan Fethi Bey kabinesine karg~daha ilk giinlerde bir muhalefet baggosterdi. oyle oldugu halverdigi onerge
de 13 ekimde ismet Paga ve arkadaglar~n~n
ile Anayasa'ya "Tiirkiye'nin idare me~keziAnkara'd~r" maddesinin eklenmesiyle baggehir sorunu ~oziilmiig oldu.
25 ekimde Fethi Bey kabinesi diigtu. Aynl gun Mustafa Kemal Paga kabine iiyelerini toplayarak bakanllga
tekrar se~ilecek olurlarsa kabul etmemelerini onlardan istedi. Maksadl muhaliflere hiikumet kuramayacaklar~n~ispatlamakt~.Nitekim 28 ekime kadar muhaliflerin siirdurdiigii gal~gmalar sonuc vermedi. Bu kabine krizini vesile ittihaz eden Mustafa Kemal Paga o akgam yemekts "Yarln Cumhuriyeti ilhn edeceeiz" miijdejini verdi. Yemekten
sonra d~gisleribakanl ismet Paga ile birlikte bir tasar~haz ~ r l a d ~Yiiriirliikte
.
olan 20 ocak 1921 tarihli anayasanln
1. maddesinin sonuna "Tiirkiye devletinin gekl-i hiikumeti
Cumhuriyettir" flkrasinln eklenmesi ongoriilupordu. Ertcsi
29 ekim giinii tasar~ once Halk Partisi grupunda goriigiilerek kabul olundtu. Sonra da meclis gundemine getirildi
ve "Yagasm Cumhuriyet" sadalar~ aras~nda 20,30'da kabul edildi. Hemen cumhurba~kanl seeimine gecildi ve oy
birligiyle 20,45'te Ankara milletvekili Gazi Mustafa Kema1 Paga Tiirkiye Cumhuriyetinin ilk cumhurbagkan~ oldu. Boylece 24 nisan 1920'de dogan, fakat bugune kadar
ad1 konmayan yeni Turk devleti, adin1 da bulmug oluyordu.
Tiirkiye Cumhuriyeti kuruldugu giinden giiniimiize kadar ~egitli i~ ve d ~ gsorunlarla kars~lagm~s,
ayaklanmalar,
ihtillller ge~irmig, fakat oturtulduiu fazilet ilkesiyle her
gun bir parFa daha yiikselerek Osmanl~Imparatorlu~undan
devraldlg~ yanmlg, ylk~lm~g,
harabeye donmiig vatanl, vatandagl kalk~ndlrmada daima bagar~li olmugtur.
Cumhuriyet tnrihinde donemler : A l t m l ~ y111 bulan
Cumhuriyet tarihi iizerinde goriig belirtenler, bu tarihi birtaklm dilimlere ay~rmak cabas~nda olmuglardlr. Ama giinun iktidarlar~na yaranmak kokusu veren, Atatiirk devri,
Milli fjef devri, 14 mayls, Ikinci Cumhuriyet devri gibi
adlarla Cumhuriyet tarihini donemlere ay~rmakGabas1 genig halk kitlelerinde itibar gormemistir.

Filhakika 1938'e kadar siiren Atatiirk'iin onderligindeki kalkinma ve ink~lhplardevri ile daha sonra 1945'ten
itibaren baslayan demokrasiye girig, karakteristikler baklmindan farkllliklar gosterir. ople ki demokratik Cumhuriyet pontemine yonelirken zaman zaman iktidarlar, Atatiirk
ilkelerinden tavizler vermekle namus sozuyle bag11 olduklari bu ilkelere ters dugmuglerdir. Su halde, Cumhuriyet
tarihi bizce iki doneme boliinebilir. 1923'ten 1945'e, yani
isinet iniinii'niin baykanl~g~nln
ikinci boliimiine kadar Atatiirk ilkelerinin hhkim o l d u ~ udonem ve ondan sonra demokrasi denemeleri donemi ki, bu denemeler giinumiizde
de devam etmektedir.
Aratiirk illte!eri ve inkjlriplar: Yiiz bir top atlg~yla
ii!kcde kutlanan ve dunyaya ilhn edilen Cumhuriyet hiikiimetlerinin ilkini 1smet Paga (1nonu) kurdu. ismet Paga'
nm bu ve bundan sonraki hukiimetleri Gazi Mustafa Kcmal'in baglatt~g~ink~l%plar~n
kanunlarinl meclisten ge~irmek ve dikkatle uygulamakta bagar111 olmuglard~r.
Gazi Mustafa Kemal Paga, kurdugu ve cumhurbagkanl olarak sorumlulu~unuyiiklendigi Cumhuriyete dekil kar51 gkacak, golge dahi dugiirecek her hareketi, her fikri, her
davranly titizlikla izlemi~ve onu korumak icin her tedbiri an~ndaalm~gtlr.
On dort yuzy~ll~k
1slhm kiiltiiriine dayanan, yedi yuzyllIlk bir saltanatm geleneklerini yok etmek, onun yerine
cagdaglagmaya yonelen ve bir halk idaresi kurma qabaslnda olan Curnhuriyet, bag11 bagma bir inkll3pt1. Buna butun vatandaglarin elbise degigtirir gibi intibak etmeleri, benimsemeleri, savunmalar~beklenemezdi. Gazi Mustafa Kema1 P a ~ a ,Cumhuriyet icin ozellikle din? kurrlluglardan giiq
alarak bi~imlenecekmuhalefeti gii~suzve silhhs~zblrakma),I ongormekte idi. Rir saltanat y~kllrnly. fakat onun biitiin
miiesseseleri henuz ayakta durmakta idi. I ~ t eOrta Gagdan gelen bu qesit mi'!essc;elerin ylk~llrlar~Turk ink~llblnl tamzmlayan tegebbiisler manzun~esidir ki, daha sonra
Kcmalizrn, Atatiirkciilhk gibi adlar al-n Atatiirk ilkelerinin doguguna kaynakl~k etmiylcrd:r.
Eski snltanat-1 gahsi1.e ile ba2lantll1 kurulu~larln bayndd hilhfet (b. bk.) miiessesesi gelmcktc idi. Nitekim Abdiilmecid Efendi'nin halifc s:filn~esindcn k ~ s abir sure sonra, kimi tutucu ~evrelerinhilhfet biinyesinde saltanat-] $ahsipeyi canlandlrma gayretlerine kalklgtlklar~gijriiliir. Abdiilmecid Efendi de davranrglarlnda, yazllarlnda, zahid ve dindar bir islhm milleti goriinu~unden cok, Oslnanll hanedan~nlngeleneklerini yagatan bir huviyettc goriinmeyi tercih
etmekte idi. Bazl politikac~lar halifenin hak ve yetkilerinden soz ediyorlar, eski milletvekilleriden Hoca Sukrii Efendi ise yazdlg~ risale iIe halifenin serf haklarlnl savunuyordu.
Milli hakimiyeti, dolay~s~yla
Cumhuriyeti tehdit eden
s~
bu goriiglerin kuvvetlenmeden ortadan k a l d ~ r ~ l m aIlzlmdl. Gazi Mustafa Kemal Paga, once 1zmir'de toplad~glkolordu komutanlar~ylabu konuyu tart~gt~.
Onlarln goriiglerini tespit etti. Orada Turk ink~llblnln en onemli agamal a r m meydana getirecek olan halifelik ile Seriye ve Evkaf
vekiiletinin k a l d ~ r ~ l m a ogretim
j~,
kurumlarln~n birlegtirilmesi (Tevhid-i tedrisat), Gene1 Kurmay bagkanlJ~lm da Bakanlar Kurulu dlg~ndab~rak~lmas~na
dair dort Gnemli karar a l ~ n d ~ .
Meclis bu kararlar~ 3 mart 1924 gunii onaylad~.BGylece Tiirkiye Cumhuriyetine ~agdaglasrnaponiinden ters dii-

Türk Ansiklopedisi, C.32, MEB Devlet Kitapları, Ankara 1983

Sen halifelik ile onun en giiqlu dayanag~ olan medreseler
ortadan kald~rllmlg oluyor, Turkiye Cumhuriyetinin Miisluman tebaslnin dini hayatlnl tanzim etmek iizere bagbakanIlia bag11 Diyanet Igleri Ba~kanllgi ve 1sllm vaklflarln~
yonetmek iizere de Vaklflar Genel Mudurliigii kurulmug bulunuyordu.
Halifeligin kaldirilmas~ylayeni Turkiye'nin dig politikada saldlrgan bir devlet olmayaca& da -vurgulanmakta
idi. Esasen Mustafa Kemal Paga, bu tartlgmalar siiriip giderken, yani hillfetin hukuk bak~mindan durumu, bir din
kurulu~umu, yoksa bir dunya kurulugu mu oldugu konularl yanlnda, halifenin biitiin Miislumanlar~ kendi yonetiminde toplamak iqin Tiirkiye hukumetinin muzaheretini
beklememesini ve Turk ordular~nln emrine verilemeyecegini belirtmekte idi. Hillfet asllnda 1slhmln cihat ve gaza
ilkelerine, hele esir Miisliiman halklar~nkurtarllmasl amaqlar~nayoneldigi anda, o tarihlerde Musliiman ulkeleri somurge haline getirmig biitiin Bat1 Avrupa devletlerini kar~lslndabulacaktl. Hillfetin kaldirllmaslyla yurt icinde Cumhuriyetin ve hhkimiyet-i milliyenin iyice yerlegtirilmesi sagland161 kadar Tiirkiye Cumhuriyetinin dig politikasl da
berraklagmlg oldu.
Yeni Tiirkiye'nin qagdag bir devlet ve Turk toplumunun ~agdagbir topluluk olabilmesi i ~ i nmedeni hayat~tanzim eden kanunlar~n ele a l ~ n m a sgerekli
~
idi. Halifeligin
kald~rilmasi hukuk alanmda bu gibi duzenlemelere kolayIlk saglayan bir ortam meydana gelmigti. Tiirkiye'de aileyi,
kiaileri toplum i ~ i n d eyeniden bi~imleyen' ~ e d e n i Kanun
17 subat 1926'da qikarlldl. Bu kanunla Turk milleti iimmet faglndan gkmig oluyor, butun dunya milletlerinin ortakl~k ettigi cagdag medeniyete girmig bulunuyordu. Aynl
kanunla yiizylllardan beri silik bir durumda blrakllm~golan
Turk kadlnl kocasinin yan~ndaegit haklarla yeni Turk ailesini kurmada tam yerini alm15 oldu. Turk vatanda~larlhangi din ve mezhepte olurlarsa olsunlar hak ve vatandagl~k
odevleri bakimlndan egit hale geldiler. Yine bu kanun, Tiirkiye'deki Hristiyanlarl isl2m hukukuna kargl savunma amaclyla yap~lan dl? mudahalelere de son verdi (bk. TURK
ME DEN^ KANUNU).
Turkiye'yi bat1 inedeniyetine katllm~g bir ulke haline
getirmede cehaletin ortadnn kaldlr~lmas~
bablica ilke olduguna gore, bu qabada en biiyuk engeli olugturan alfabe
k
Turklerin ~sllmiyeti kabul etkonusu a g ~ r l ~ tag~yordu.
meleriyle birlikte kendi alfabeleri olan Uygur alfabesini

TURK~YECUMHURIYETI : Atatiirk, vapka
inkrlkb~n~
baglattrkr Kastamonu'da

TURKIYE CUMHURIYETI : Mustafa Kemal
P a ~ aAdana'da

unutarak Arap alfabesini kabul etmeleri de ger~eklegmigti.
Ancak bu alfabe Turk dilinin kurallarlna uygun bir alfabe
olmadlg~ndan ogrenilmesinde, hele Turkfe sozleri yazmada
biiyiik zorluk yaratlyor, bu da okuma ve yazma yoluyla
egitilip cehaletten slyrllmayi engelliyordu.
1860 tarihinden beri Turk a y d ~ n l a rbir
~ alfabe lslahl
sorunu iizerinde clurmakta idiler. Hatta I. Dunya Harbinde
Enver P a ~ abir qegit uygulama da yapmlgtl. Ancak Arap
alfabesinin Turk diline intibakl bir tiirlu olamad~. Bunun iizerine Mustafa Kemal Paga, her inkllhp hareketinde
oldugu gibi, yazlda da radikal bir tutum izledi. Bu tutumun iki )%nu vard~: Turk diline yatkln Latin alfabesinin
seqilmesi, inkllhp kanunlagmadan once halk~n gosterecegi
tepki.
Halk~ntepkisi gerqekten de biiyuk oldu. Yeni alfabe
daha kanunla~madanhalkca benimsendi. Nitekim bagbakan
ismet Paga bu benimseyigi mecliste goyle d,ile getiriyordu :
"Hicbir kanun tasarlsl giiriiaiildiigii slrada ayniyla uygulanacag~nave biiyiik sonuqlar verecegine bu kadar kesinlik
k a z a n m a m ~ ~ tYani
~ r . hiqbir kanun konuguldugu s~radamemlekette candan kabul olunacag~na, icten uygulanacagina,
genig ve olumlu sonuqlar verecegine bu anda hiikiim verilmesi miimkiin degildir. Arkadaglar~m, bu harfler iqin
millette gordiigumiiz bu ilgi ve benimseme, b a ~ l ~ cp~
a noktap1 a ~ ~ k l aki,r o da bir an once okuyup yazmak, bilgisizlikten kurtulmak icin tagld~g~
istegin derin, genig ve candan olu$udur" (T. B. M. M. Tutanagl I. Oturum. 1 k a s ~ m
1928).
Yeni Turk alfabesinin en biiyuk ozelligi, Turk dilini
A r a p p ve Farscan~nhhkimiyetinden kurtarig~ oldu. Turkeelre yerle~migbulunan bu iki dilden aktarllan sozler eski
alfabede oldugu gibi benliklerini gosteremiyorlar, tersine
Tiirkqe sozler araslnda eriyorlardl. Yine bu alfabe ile Turkfenin yabancl sozlerden arlndlr~lmasi ve kendi kaynaklar14la zenginle~tirilip beslenmesi, yani 1908'lerde bzslayan
dilde sadelegme hareketi daha da giiqlendi. Bu gelihme sonunda Turk Dil Kurunlu (b. bk.) dogdu.
Gazi Mustafa Kemal Paga'nln fikri kalklnmada iizerine titizliklc egildigi bir konu da mill? tarih sorunu olmugtur. ~ m m e devri
t
tarih anlay~g~
yerine Turklerin tarihi. ak~glar~nl ve onun iein de Turkiye'nin arkeolojik faglardan
itibaren kendi tarihini inceleyen bir tarih gorugu meydana
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Gazi Mustafa Kemal Pa~a'nln bagkanllimda geligen
Tiirkiye Cumhuriyeti, bu anlayl~ladiinya barlglnln korunmas1 i ~ i nkurulan Cemiyet-i Akvam (Milletler Cemiyetiya
katllmayl ilk hedef aldl. Ondan sonra da kendi topraklarl
bakimlndan Lausanne'da asklya allnan Musul, Bogazlar ve
Hatay konularlnl bu milletlerarasl kurulda ~ozmeyi ilke
edindi.

T ~ ~ R K I YCUMHURIYETI
E
: Atatiirk ve Gene1 Kurmay
Bagkan~Mare~alFevzi Cakmak
ismet P a ~ a hiikiimetleri yo1 sorununda once demir
yollarlna aglrlik verdi. Tiirkiye'de devlet~iligin ilk uygulanmasl boylece bahlaml~ oldu. Bunu Alman ve Franslz
~irketleri elinde bulunan Osmanll dsvlet demir yollarl gebekesinin devletle~tirilmesi izledi. Devletle~tirme, elektrik
santralleri, liman idareleri, Zonguldak komiir igletmesi vb.
alanlarda devam etti. Kara yollarl iizerinde ise 1950'lerden sonra Demokrat Parti iktidari doneminde biiyiik bir
hamle yapllacaktlr.
Tarimln geli~tirilrnesindebir inklllp degeri ta~lyanagar
usuliiniin kaldlrllmssl biiyiik bir merhalc te~kiletti. Ciftciler boylece miiltezimlerin elinden iirettiklerini kurtarml~
ve mallna sship olacak hale getirilmi~ti. Ziraat Bankaslnln biitun yurtta g e n i ~bir kredi politikasl izlemesi, devlet iiretme ~iftliklerinin kurulmasl, tarlm kooperatiflerinin
yayglnlagtlrllmasl, Tiirkiye'nin temel karakteri olan tarlmclllgln kalklnmaslnda etkin oldu.
Atatiirk'iin cumhurbagkanllgl doneminde, yine ismet
Paga'nm kabinesinde, ilk defa 1932'de, kalkinma icin be3
yilllk plan yaplldl. Bu planla Tiirkiye'de geker sanayiinin,
demir - ~ e l i ksanayiinin, tekstil sanayiinin dogdugu goriiliir.

DY ve i~ geli~meler: Atatiirk, biiyiik bir asker ve kahraman, bagarlll bir komutan oldugu kadar bir bang adam1
idi. Gerek Milli Miicadelede savaSln en klzlgtlgl Sakarya
doneminde olsun gerek biiyiik zafer kazanlldlktan sonra
olsun, butun cumhurba~kaillljjlsiiresince o, barlgq bir politika izlemigtir. Sakarya zafcrinden sonra miicadeledeki
amacl belirtirken : "Biz, mill? slnlrlarlmlz i ~ i n d ehiir ve
baglmslz yagamaktan bagka bir Sey istemiyoruz" diyordu.
Bir konugmaslnda da : "Sava~, zorunlu ve gerekli olmalldli.
G e r ~ e kinancim gudur. Milleti savaga gotiiriince vicdanlmda azap duymaktaplm. ~ldiirecegiz diyenlere kargl olmeyecejjiz diye savaga girebiliriz. Ama milletin hayatl tehlikeye ugramadlk~asava? bir cinayettir" demig ve Turk halklna "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesini parola olarak
blrakml$lr.
Boylece Tiirkiye Cumhuriyeti vatanin ic ve d l ~diismanlarina karg her zaman gii~liive kalaballk bir ordu beslemekte tereddiit ctmcdigi gibi, mill? sorunlarl anlagmalar yoluyla gozmeyi tercih etmis ve b a r ~ ~birg devlet hiivipetini daima korumugtur.

Yeni cumhuriyetin oniinde bagllca d ~ gmesele olarak
Musul meselesi bulunuyordu. Misak-i Milli slnlrlarl i ~ i n d e
bulunan Musul, Mondros miitarekesinin imzalanmaslndan
az sonra ingilizler taraflnddn iggal edilmig ve Lausanne'ds
da ~oziimlenememigti. ingiltere mandaslnda kurulan Irak
kralllilna baglanan Musul villyetinin ba~llca yeraltl serveti olan petrol, bu anlagmzzllkta rol oynamakta idi. ingiltere, petroliin Tiirkiye eline ge~mesiylebu gii~liimilletin
elde edecegi ekonomik iistiinliigii, Orta Dogu'da sarsllacak
itibarlnl dugunerek konuyu gittik~e~ozulmezbir hale getirdi. Bir yandan i~galialtlnda bulunan topraklardaki kabile geyhlerini para ve ~ e ~ i tvaatlerle
li
kazanmaya ~ a l q r r ken, Turkiye'de de Seyh Said ve Air1 isyanlarl gibi ayaklanmalara, aga - Ermeni is birligi olan Hoybun tertiplerine
kalklgtl. Hakklri vilkyetinde yagayan Siiryani Hristiyanlan
Tiirkiye Cumhuriyetine kargl ayaklanmaya klgklrttl.
Musul villyetinde Milletler Cemiyeti'nin yaptlgl plebisit
istenilen sonucu vermeyince, ingiltere'nin Akdeniz filosu
Mersin limanl oniine gelerek Tiirkiye'yi sava~latehdit etti.
Bu konuda Gazi Mustafa Kemal P a ~ a ,gazetecilerle yaptlgl
bir konugmada goyle der : "Evet. Miitarekede Musul bizim elimizdeydi. Sonra bir Ingiliz generali bizim pagamlzl
aldatarak Musul'a gelip oturdu. Ama biz, Musul'u Misak-I
Milli slnlrlarl i ~ i n ealmlgtlk. Ondan kolay kolay vazgecmedik. Musul bizim i ~ i ntopraklarlnda sakladlgl petrollerden
daha onemli bir vatan par~asiydl. Turk kiiltiiriiniin geligtigi eski bir ~ehirdi.ingiltere ise Musul'un Irak icin cok
degerli oldugunu soyliiyordu. Musul'u blrakmamak goriigii
~n~ilizlerde
hbkimdi. Adeta bu, I. Diinya Sava~lndakiingiliz zaferinin bir niganesiydi. Bize, Musul petrol iiriinlerinden pay alma vaadinde de bulunmuglardl. Musul'u kaqrmamak i ~ i nellerinden geleni yaptllar. Biitun bunlarl biliyorsunuz. Nc yapabilirdim? Milletimi bunca sava~tansonra, bu defa Ingiltere ile savaga ml atmallydlm? Emin olun,
biz Musul viljyetini kolayca isgal edebilirdik. Ordumuz
hazlrdl. Ama sonu olmayan bir maceraya giremezdim."
i ~ t eGazi Mustafa Kemal Paga, gercekci ve bar151
diinya goriigiiyle Musul petrolleri iizerinde Turkiye'ye tanlnacak haklar, Telafer, Musul ve Kerkiik Tiirklerinin kultiirel haklarl sakll kalmak iizere 1925'te Ankara'da Tiirkiye ile Irak kralhgl aras~nda Hakklri ili Tiirkiye'de kalmak ~artlyla bir antla~maya vardl. Hakklri'de yasayan
Siiryaniler de ingiltere propagandaslna uymanln akibetini
gordiiler. Irak'a go^ etmek zorunda kaldllar. Boylece bolgede Ermenilerden sonra h i ~ b i rHristiyan unsur kalmadl.
Tiirkiye'nin batlslnda, butiin klyl geritlerinde oldugu gibi,
dogusu da sadece Miisliiman halk~nyurdu haline getirildi.
Anadolu'nun ger~ekten Islbmla~masl, Turk fethinden 850
yll sonra tam anlamlyla ger~eklegmig oldu.
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ingiltere, Mondros miitarekesiyle XIX. yiizyil~ri baglndan beri Akdeniz hdkimiyeti iizerinde en zayif kaldlgl noktalardan biri olan Turk bogazlarlna yerle~me plantnl gerfeklegtirdigini sanmaktaydl. Ne var ki, Anadolu'da gahlanan Tiirkler, ingiltere'ye ne padi~ahhulciimetini, ne Ermeni, ne de Yunan ordularinin destegine ragmen bu plan1
uygulama flrsat~ vermemiglerdi. Skvres antla~masina gore
tabiat~yla ingiltere'nin yonetiminde kurulacak, bayrag], ordusu, donanmas1 olan Bogazlar emniyeti komisyonu da
teaekkul edememigti. Mudanya konferansinda Turkiye, DoEu Trakya ve Bogazlar uzerinde XIV. yuzyil ba~lndanberi
sahip oldugu hiikiimranllk haklarlnda diretti. Miittefik filolarl en son 6 ekim 1923'te istanbul'u ve Canakkale boijazlnl bosaltmak zorunda kaldl.
Ama Boijazlar meselesi bu durumuyla Lausanile konferansinda tekrar soz konusu oldu. Trakya ve Bogazlar
bolgesinin sildhtan arlndlr~lmasl,her tiirlii ticaret faaliyetlerine a ~ i ktutulmasl ve bir milletlerarasi komisyonca kontrolu ~artlyla Turkiye'nin hdkimiyet haklarl taninarak asklya alindl. Gazi Mustafa Kemal P a ~ a ,bu konuda ~ o y l e
demektedir : "Bizim iqin Marmara denizinin ve Istanbul'un
guvenligi esastlr. Bunu Moskova antla~masinda Ruslarla
da tartlgmlgtlk. Istanbul'un do& yakasinin savunulmasi
miimkundiir. Ama as11 ~ e h r i n bulundugu bat1 yakaslnln
kaderi, Trakya'nln kaderine bag11 idi. Canakkale bogazinin durumu da ayniyd~.Oylcyse Marmara denizinde kuvvetli bir deniz giicii meydana getirerek saldlriya bu giicle kar$1 koymak hesaplanabilirdi."
Ataturk, yagadlil siirece askida kalan bu konu uzerinde durdu. Degi~cndiinya ~artlarinlgoz oniine alarak temmuz 1936'da Montreux'de Milletler Cemiyeti iinune Tiirkiye'nin isteklerini getirdi. Turk ordularlnln, yurtlarlnln
bir parpsi olmalarlndan otiirii Bogazlarin savunulmasml
iistlenmeleri diinya miiletlerince kabul edildi.
Bogazlarln yonetimi konusunda kabul edilen yontem
o derecede gecerlidir ki ne Karadeniz'de klyisl bulunan
devletler, ne de Japonya veya Amerika gibi Bogazlardan
cok uzaklarda bulunan iilkeler, cevrede buyuk bir 11. Dun-

T U R K ~ Y E CUMHURIYETI : Atatiirk, Urdiin emiri
Abdullah ile "Ertu~rul" yat~nda

TURKIYE CUMHURIYET~: Atatiirk, Balkan
1ttiEak1 bagkanlar~ ile
ya S a v a ~ lge~tigihalde herhangi bir itirazda bulunmamlglar veya yontem degi~ikligiistememiglerdir.
Atatiirk'iin c u m h ~ ~ r b a ~ k adoneminde,
nl~~i
i~ ve d i ~yolitikada ilke edinilen "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesinin
hdhim olabilmesi icin biitiin Yakin Dogu ve Balkan iilkelerinde, milletleri eski dii~manliklarindanuzaklaatlracak, kin
ve oc alma duygularinl kiillendirecek milletlerarasl temaslarln geli~tigigijriilmektedir. Lausanne'dan sonra onun elini ilk u z a t t ~ giilke
~ Yunanistan olmu$tur. Venizelos'un Ankara'ya geliai ve Turk - Yunan ili~kilerinintarihte gorulmepen bir dostluga ve anlayl~aulaarna51, bu biiyiik dehanln,
bar;? anlnyi~m~n,
insanlar i ~ i nruhunda yayattigi digerghmlljiin bir semboliidiir. Irak krali I. Faysal'ln, Urdiin krall
Emir Abdullah'ln, Afgan krali Emanullah ve Iran ?ah1
Rlza Pevle:;i7nin onu ziyzretleri, Turlriye'nin, silhh gucu
dlg:nda insa~lcil bir lider tarafindan yonetilmesiyle kazanil1111.j iktiinliiklcrdi. iSte Atatiirk'un, ~evresindeki milletlere gosterdigi bu yaklnla~ma,Irak ve iran'la Sadabad pakt m n kuruluauca yo1 actl. Sovyetler Birligi i!e olan dostca
ili~kileris., birinci kalk~nmaplaninln uygulanmaslnda Sovpctlerin ekonomik desteginin saglanmasl imkhnlnl getirdi.
Mussolini yijnetiminde olan Italya'nin bir Akdeniz imparatorlugu kurma hayali ile canlanan emperyalist yayllma arzu!arina karg ise Atntiirk, Balkan milletlerini ortak bir savunma fikri etraf~ndatoplayarak Bnlkan paktlni kurma yolunu secti. 0, dl? politikasinda bolgesel b a r t ~ ~antlaamalal
rin diinya bar121 iqin bir basamak olacaklar~adayi~lndaidi.
1921'de Ankara antla~masiyla s ~ n c a kstatiisiinde ozel
haklari salcl~ kalmak sartiyla Fransiz i~galinde birakllan
e.ski iskenderun sancagi (Watay) sorunu, 1937'de Fransa
parlamentosunun Suriye'ye Hatay i!e birlikte ba~imsizllk
taninla karari iizerine birdenbire Orta Dogu politikaslnln
ba~llca konusu oldu. Hatay'da yagayanlar Suriye Cumhuripetine kat~l~nayi
reddederlerken, hiikumet de bu konuda gerekli tedbirleri almayi hizla yiiriittii. Atztiirk ve onun
hiikiimcti, Ankara antla~masinlnmetnine bag11 oiarak SLIri).e.de gerceklegtirilecek olafi bu statu degigikligine gore,
Hatay'ln kaderi iizerinde 'Turkiye Cumhuriyetinin soz hakklni deiigmez bir tavirla Fransa'pa belirttiler. Suriye1iler;~l
bir oldu bittiye gctirerek Hatay'i da icine alan bir Snriye
Cumhuriyeti kurma heveslerine k a r ~ iAtatiirk, "yiizlerce yllIlk Tiirk vatani ynbanc~lara blrakllmaz" diyerek ag~rllginl
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koyunca, Fransa, Ankara antlagmaslnl uygulamayl kabul
etti. Turkiye Cumhuriyeti hiikiimeti, sadece bir halk oylamaslna rlza gosterdi. Boylece 2 eyliil 1937'de Hatay ikinci bir Tiirk cumhuriyeti olarak dogdu. Turk ordusu bu
yeni cumhuriyetin giivenligini saglamak iizere Hatay topraklarlna girdi. Bu cumhuriyet ge~icibir politikanln eseri
idi. Nitekim klsa bir sure sonra Hatay Millet Meclisi aldl& kararla 23 haziran 1939'da Turkiye Cumhuriyetine
bir il olarak katlldl.
Gazi Mustafa Kemal Paga'n~n, 1934'ten sonra da Atatiirk'iin dort donem (1923, 1927, 1931, 1936) birbiri ardlna se~ilerekdevam eden cumhurbagkanligi doneminde, Tiirkiye'nin ic politikaslndaki geligmeler iki yonlii olmugtur.
Bu geligmelerden birincisi, inklllplara kargl olan kesimlerin, Atatiink'e muhalif gruplar ile dig etkilerden g i i ~alarak ~lkardlklari isyanlar, ikincisi ise, Turkiye.de demokfatik bir rejimin kurulugunu engelleyen tutucu siyasi dalgalanmalardlr.
Atatiirk, 1920'den beri surdiirdiigii iktidarl doneminde
iki temel ilkede taviz vermeden, biitun titizligiyle durmugtu. Bu ilkelerden biri halk hlkimiyeti, otekisi ise Tiirkiye'ye Fagdaglaama yollarlni asan radikal inkillplari idi.
Halbuki Kurtulug Savag~ndakendisinin en yakln sillh veya
fikir arkadaglarl bile radikal degigme yanllsl olmamlglardlr. Onun Turk toplumunu ~agdaglagtlrma yolunda Dogu
geleneklerinden bu derecede kopmaslna kargl idiler. Bunlarln baglnda onunla fstanbul'da kafa kafaya vererek milli
kurtulu~uplanlayan Rauf Bey gelmekte idi. Nitekim Atatiirk, Samsun'da Anadolu topragma ayak basarken, oteki
Bandlrma'dan yola ~lkrnig,sonra Amasya'da bulugmuglar,
Amasya genelgesiyle milli kurtulugun ilk memorandumunu
yaylnlamlalar, Erzurum ve Sivas kongrelerinde birbirlerini
desteklemialerdi. Sonra son Osmanll Mebusan Meclisinde
Rauf Bey davranlglarlyla ve Fellh-I Vatan grupunu kurarak miistakil hareketleriyle Atatiirk'iin ~izgisinden aynlmaya baglad]. Hele Malta donugiinde Ankara'da, mecliste
Atatiirk'e k a r ~ lolan milletvekillerinin tabii bir lideri haline geldi. Atatiirk'iin tasvibiyle girdigi kabineden istifa
ettikten sonra, meclis onu bagbakan se~erkenldeta Ataturk'e meydan okuma temayiiliine kaplldi. Atatiirk onun
bagbakanl~ilnl da buyiik bir olgunlukla kargllad~. Fak'it
Lausanne goriigmelerir.de Isnlet Pa~a'nin dogrudan doiruya Atatiirk'iin direktifleri dogrultusunda ~allgmasl, Rauf
Bey'in muhalefetinin kesinlikle ortaya gkmaslna yo1 act].
Yine baglangl~ta XV. Kolordu komutanl olmadan ve
olduktan sonra Atatiirk hizmetinde olan Klzlm Karabekir Paga, Kurtulu~ Savaglnin temellerini atanlardan
biridir. Onun, Atatiirk'iin tevkif edilme emrine nasll kargl
~1ktlg1,askerlikten tart edildikten sonra ona bail1 kalan
Turk komutanl oldugu ve bu bagllhkla Atatiirk'iin Erzurum ve Sivas kongrelerinde liderlige yiikseligini saglad~gl
inklr edilemez.
Onun Ermenilere kary kazandlgl dogu zaferi de Tiirklerin haf~zalarindan silinmez. Atatiirk, onu Kurtulug Savagl boyunca Dogu Anadolu'da s i i k h ve asayigi saglayan
bir askeri gene1 vali olarak degerlendirdi. Hatta i m i r fktisat Kongresi bagkanl~&nagetirerek yeni Tiirkiye'nin kurulu~undapay sahibi etmek istedi. Ne var ki Karabekir PaSa, Ataturk'iin radikal inkillplarlni benimseyecek bir yaradlll~tadegildi. Eski geleneklere cok bail1 o l u ~ ubu arkad a ~ l ~ bkopmaslna
n
yo1 actr.

Refet Paga (Belen), Nureddin Paga, Ali fhsan Paga
(Sabis) ve otekilerin Atatiirk'e olan klrginliklar~nda, riitbece kendilerinden kusiik olan ismet Paga'ya verilen degerden dogan geligmeleri hatirlamak gerekir. Daha ilk Biiyiik
Millet Meclisi hiikiimetinin teskili slraslnda ismet Paga'nm
Genel Kurmay baskanllglna getiriligi ile baslayan bu anlagmazllk, onun daima gozde tutulmas~ylageligti. ismet Paga'
nln bat] cephesi koinutanllgl, Ali Ihsan Paga'nln inklllp
kadrolarlndan silinerek muhalefete ge~mesine, Cerkez Ethem'i ihanete kadar gotiiren tepkilerine, dl~igleribakanlrzl,
Bekir Sami ve Rauf beyler ile Refet Paga'nln muhalefete
katilmalarlna yo1 astl. Halbuki Atatiirk, ismet Paga'da
kendi fikirlerini, yeni Turk toplumunu meydana getirn~edeki hamlelerini, belki de kendinden daha da radikal uygulayacak bir karakter bulmugtur. Onun Turk ordusunu yeniden kurmadaki azmi ve Ataturk'iin adeta Cerkez Ethem'e
taviz verircesine Eskigehir'e kadar gitmesine karyllk fsm~it
Paga'nin sarsilmaz kararllligi, bu inancln domaslnda rol
oynamlgtlr. Atatiirk, kongreler safhaslndan sonra Ankara'
da yeni Tiirkiye'yi kurarken ismet fnonii ve Fevzi Cakmak'ta en biiyiik destegini bulmu~tur.
Atatiirk'iin biiyiik zaferin ardindan askeri otoritesiniu
yanlnda sivil iktidarlnl saglamak iizere Mudafaa-i Hukuk
Cemiyetini siyasi bir partiye, Cumhuriyet Halk Partisine
doniiatiiriirken kigisel muhalifleri, eski sillh ve fikir arkadasl a r ~ ,Terakkiperver Cumhuriyet Flrkasl (b. bk.)'nl kurdular.
Partinin Tiirkiye'nin i~ politikasinda varllgl olumsuz oldu.
Cumhuriyet de dahil olmak iizere ~agdaglagmayolunda atllan ad~mlara gelenek, gorenek ve qagdlg~kalrnls fikirlerle
karg~ gkanlar, bu partide kadrolagtllar. Tiirkiye'nin yeni
at~llmlarakalki~mas~na
engel olmaya ~allgtllar.Liderler ise
eski arkada~larl Atatiirk'ii yikmayl hedef almlglard~. Fethi Bey kabinesinin liberal davranl~l sonunda baggosteren
ve tutucu, geriatg, aynl zamanda da dlgtan desteklenen
dogu isyanl iizerine Fethi Bey'in ~ekilmesiyle1smet Pasa'
nln ikinci defa kurdugu hiikiimeti, ykardlg~ Takrir-i sukfin kanunuyla (4 mart 1925) basin1 kanun Fersevesinde disiplin altlna aldlgl gibi, inklllplara kargl olan Terakkiperver Firkaslnln da kapatllmaslyla Tiirkiye'ye disiplini,
demokratik bir diizen getirmig oldu. Batlda ise, eski fttihad
ve Terakki Partisini yeniden canlandlrarak iktidara getirmek isteyen bir grup aydln, bu atillmda en biiyiik engel
olarak gordiikleri Gazi Mustafa Kemal Pasa'nln varl~jjmr
ortadan kald~racak bir plan hazlrlamaya kalklgtl. Ancak
bu plan, suikastin ger~ekle~tirilmesindenonce, Atatiirk'ii
teknesiyle Sakiz adaslna kaqracak olan motorcunun, olayl
15 haziran 1926'da izmir valisine ihbarl iizerine ortaya
clktl. Bu tegebbiis bagarlya ulagamadigl gibi, miitegebbisleri
de izmir ve Yozgat istiklll mahkemelerinde yargllanarak
idam cezaslna ~arptlrlldllar.
Boylece ~agdaglagmaylengelleme sabasinda olanlar ve
Atatiirk'ii hedef alanlar, siyasi faaliyetten uzaklagtlrilm~g
oldular. Ama Atatiirk, daha Erzurum kongresinden itibaren
milli hlkimiyet, millet hlkimiyeti ve demokratik rejim onciisii olarak iin yapmq, o, saltanata, hillfete hep bu ilkeler ile karg ~ i k m i ~ tOnun
i.
isin Halk Partisinin tek bagina iktidarda bulunmasl yeterli degildi. Halk Partisini denetleyecek kargl bir partinin kurulmas~geregini takdir ediyordu. Cumhuriyet rejimi, fikirlerin Fatlgmasl, goruglerin
tartl~llmasi ile sagilkla yerlegir ve geligirdi. Bu anlayigla
eski arkada~larlndan ve basbakanlardan Fethi Bey (Ok-
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yar)'i gonderildigi Londra el~iliginden pglrdl. Yalova'da
onunla yaptlgl gorugmelerde cumhuriyet~ilik, milliyetcilik
ve halk~tllktemel ilkelerinden ayrllmamak gartlartyla Halk
Partisi iktidarlna muhalif bir parti kurulmasl yolitnda anlagtl.
Fethi Bey boylece 12 agustos 1930'da Cumhuriyetci
Serbest Firkayl kurdu. Demokrasi yolundaki bu deney de
omurlu olmadl. Serbest Firka kadrolar~nl eski ittihad ve
Terakki kal~ntllartyla Terakkiperver Parti yanlllarl doldurdular. Parti, adma ragmen, siiratle
cumhuriyet~ilikten
uzaklagtl, tutuculartn toplandlklarl bir merkez haline geldi. Ekonomi anlaylslnda da halk~lllk goriigunun karg~slnda liberal bir tavir aldi. Fethi Bey'in 1 m i r gezisi Atitiirk'e ve cumhuriyet ilkelerine kargl olanlar~ntezahiirat1t.la kapandl. Bu durumda partisine hlkim olamayaca%lnl,
Atatiirk'iin de destegini kaybettigini goren Fethi Bey, 17 kaslm 1930'da kurdugu partiyi daglttl.
Demokrasi yolunda ugranllan bagarlslzllklar sonunda
Atatiirk'e kargl olanlar onu diktatorliikle sn~ladllar. Halbuki Gazi Paga iki konuda arkada~larlyla anla~amamlgtl.
Bunlardan biri halklnl, milletini ~agdaalagtlrmadabutun engelleri agmak, oteki de iilkenin baglmslzllg~ndanhiqbir fedakgrllkta bulunmamaktl. Bunun icin de devletin ve kurdugu partinin baglnda kalmak inecburiyetinde idi. Muhalifleri onun bu iki bagkanllgl iggal etmesiyle tarafslz olmadlgl iddiaslnda idiler ve onu bu tutumundan dolayl diktstor olarak nitelendiriyorlardl. Halbuki Atatiirk, partilerce
saglayamadlgl iktidar denetimini bu geligme sonunda kendi iistlenmigti. D I ~ulkelere h i ~ b i rgezi yapmadlgl halde,
yurt i ~ i n d ekoylere kadar uzanan gezilerinde halkla konugarak, halk~n izlenen kalk~nma, yenilenme eabalarina
olan tutumlar~nl yaklndan
gorerek degerlendirmeyi ilke
edinmigti.
Cumhuriyete ve inklllplara kargl klgk~rtmalarve ayaklanmalar, ~ l k a r l a rengellenen
~
veya tehlikeye dugenlerin dini
kolayca
bir silbh olarak kullanmalarl, halk topluluklar~n~
etkileyerek harekete ge~irmeleriylekendini gosterdi.
Ankara'da dogulusu ve batll~slyla biitiin halkl cagdaglagtlrma attl~mlarli ~ i n d ebulunan hukiimet, doguda iki engelle kargllagmlatl. Bunlardan biri yerli mukavemet idi.
Yuzylllardan beri Osmanll ~m~aratorlugu,
bu yorede kokleri ilk ~ a g l a r akadar uzanan topraga bag11 bir feodalitenin
devam~naimkbn vermigti. Bolgede idari bir Islahat yapma
Fabas1 ilk kez Sultan Abdiilaziz zamanlnda ele allnmlgti.
Ancak Mamuretu'l-aziz (Elazlg) vilbyetinin kurulugu slraslnda yerli bey, aga ve seyhlerin mukavemetiyle kargllagtldl. 11. Abdulhamid ise bolgede Ermenileri kontrol altlnda
tutabilmek isin bu bey ve aialara kara~yumugak bir politika izlemig, onlarin otoritelerini daha da artlracak rutbeler, niganlar dailtarak, asiret alaylari meydana getirmekle
bir ~ e g i tdenge saglamlgtl.
Dogu halkl Turkiye Cumhuriyetinin kuruluguna konqreler safhaslndan itibaren destek olmug ve Kurtulug Savaglnda biitiin varllglyla Rum veya Ermenilere kargl vatan]
savunmada biitun giicunu harcamlgtl. Yeni hukiimeti onun
da medeniyetin nimetlerinden egit olarak istifade etmzk
hakkl oldogunda birlegmekte idi. Ancak birle~emeyenler
dini ve idari otorite peginde olan aga ve geyhlerdi. Tiirkiye Buyiik Millet Meclisi onlarln yuzylllardan beri sahip
olduklarl agallk, beylik, geyhlik unvanlarlnl kaldlrmig, halki egit ve hiir duruma getirmigti. G e r ~ ibir kis~m halk
ylglnlarl henuz bu Suura ula~mamlgbulunuyordu. Ama er

geC Cumhuriyet, okullariyla, a~tljjlyollar ve kurduiu demir
yollar~yla bu halkl uyandlracak, bu dini ve idari otorite
peginde olanlarln bolgesel saltanatlar~ ylkllacaktr.
0teki engele gelince, bu, dlg kokenli olup Mondros
miitarekenamesinden itibaren Mezopotamya'yl siimurgelegt i m e projesinin u ~ l a r ~ n d abiri
n idi. Osmanll Ayan Meclisi iiyelerinden Seyid Abdulkadir, Osmanli imparatorlugunun krize girdigi bu donemde doguda Kurtlere bir devlet
ve batlmslzllk kazandlrmak i ~ i n Kurt Teali Cemiyetini
meydana getirmi~ti. Bu cemiyet kurulu~undan itibaren higiliz Muhipleriyle ig birligi ederek ingiltere'nin politik GIkarlar~na destek olmugtu. Ingiltere de Paris bang konferansmda kendisi icin her zaman mudahaleye imkln buakacak guneydogu illerine muhtariyet tanlma hakklnln verilmesini ongoren maddeyi Skvres antlagmaslna aldlrmlgtr.
Ama do& halkl, Anadolu'nun oteki yorelerinde olduku gibi
bu kl~klrtmalaraaldanmadl. Kurt Tedli Cemiyetinin Turk
kurtulug miicadelesindeki olumsuz bir etkinliki goriilmedi. Sadece Ko~giriisyanlnl baglatabildi.
Lausanne'dan sonra Musul sorunu politika alanlna girince ingiltere once Hakklri ilinde yagayan Suryanfleri
ayaklandirdl. Bu isyanln siiratle bastlr~lmasl iizerine sonradan adlnl Kiirt istiklbl Cemiyeti olarak deki~tiren Kiirt
Teali Cemiyeti mensubu Seyh Said, Emirii'l-mucahidin ve'nNakgibendi unvanlyla ingilterekin paras], sillhlm, hatta
asked iiniformalar~yla bir isyan hazrrladl. fsyanin halka
aksettiriligi, isllmiyeti Kemalcilerin elinden kurtarmakt~.
Gercekte yatan ise, Musul petrol yataklarrnl fngiltere'ye
kazandlrmaktl. Ay~klanma 11 gubat 1925'te Ergani ileesinin Egil bucaglna bail1 Plnar koyiinde bagladl. Elazlg
ve oradan da Diyarbaklr iline slgadi. Hazirana kadar SUren ayaklanma genig halk kitlelerinin buna katilmamas~yla
siiratle bastlrlldl. 29 haziran'da Diyarbaklr istiklll mahkemesi Seyh Said ile 46 arkadaglni idama mahkOm etmekle
bu dlgtan beslenen isyanl sondurmiig oldu.
Dogu ayaklanmasl, ayaklananlara ve onlarl klgklrtan
Ern-.enilere bir yarar saglamadl. Ama ingiltere hedefine
ulagtl. Tiirkiye Cumhuriyeti Musul vilsyeti uzerindeki hukukundan bir dereceye kadar vazge~mek zorunda kaldl.
Seyh Said'in bagarlslzllgi iizerine bu kez ingiliz ve
Franxz komiserler yeni tertiplere girdiler. Liibnan'da yerleren Ermeni Tagnaksutyun komitesi, Ermeni vc Kiirtlerin
aynl lrktan kardeg olduklarl tezinden hareketle Dofu Anadolu'da bazl Kurt ileri gelenlerini k~$lrttl.
Tiirkiye'de bu defa vurucu kuvvet olarak Kurt gentlerini kullanmak ~artlylabir ihtilbl gkarmak ve Milletler
Cemiyetinin miidahalesini saglamak yoluyla bir devlet kurmak projesi ele allndl. Kiirt~edebaglmslzllk kelimesi bulunmadiglndan, Ermenicede 'yurt' demek olan 'Haybun'
kelimesiyle ses uyumunda olan, 'benlik' anlamlndaki 'Hoybun' sozu bu hareketin sembolu oldu. Tagnak - Hoybun ig
birligi, Seyid Rlza ile Ali Ihsan'ln Air1 yoresinde bir ayaklanmayl tezglhlamlg, fakat yine bu hayalperestlerin bir
yl&n d08ulu gencin kanlarl pahaslna girigtikleri bu caba
da iflss etmiatir.
Devlet nufuzunu, hukumet miiesseselerini hlkim kllmak, doguyu kalklndlrmak, medeniyet getirmek icin aka,
geyh, dede ve babalarin en son sl~lndlklaribolge 1936'da
ele almdl. General Abdullah Alpdogan'm yiiriittuiij harek l t sonunda XV. yiizyildan beri siiregelen feodalite sona
erdirilmig oldu.
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iirctmc qiftliklcriyle tariln alanina, bira fabrikalarryla i ~ k i
san:~yiine kadar yaymasi birtakrnl sizlanmalera yo1 aGtr.
Bu yakrnmalar ba~bakanlacurnhurbagkani arasrnda bir soguklufjun doginasina sebep oldu. Iiliinii bagbakanlik yetkilerine miidahaleden ho~lanma~nakta
idi. 6zellilcle Montrcux gorii$meleri sirasinda Atatiirk ile ba~bakanr arasrnda
bu yetki ve g c r i i ~ayrilrklar~daha da artrnca 1snlet inonii
63cc izin aldr vc' sonra da ba~bakanlrktanistifa etti. 3unun iizerine Celal Bayar yeni hiikiimeti kurdu. Atatiirk'un
oliiinii bu doneine rastlamaktadir.
i.j.met ii?o:zii c~lr:?iz~trbcr~knrz~
: BiiyGk Millet Meclisi 11
1ia;imda bir muhalefete k a r ~ roy birligiyle fsmet inonu'yii
c u m h u r b a ~ k a nsecti.
~
BLI s e ~ i m d eMnre~al Fevzi Cakmak'
In buyiik etkisi oldugu siiylecir. ~niinii,Ataturk donernindc
darilan, Kurtulu$ Savaslnrn cski silsh 1.e politika arkadaglarin~ tekrar bir araya getirmekle vefakgr oldugunu gostermi~tir.Soz geliini RBzlm Karabekir P a p tekrar politikaya donmiis, hatta Biiyiik Millet Meclisi ba~kanr olmugtur.
Adnln Adrvar ve e ~ Halide
i
Edip Adivar, Tiirkiye politik a s ~vc kiiltiir hayatr i~iildepcrlzrini yeniden almr~lard~r.
ismet inonii'niin ilk kabinesini Cel&l Bayar kurdu.
Fak3.t kisa bir siire sonra ycrini 25 ocak 1939'da Refik
Saydam'a biraktr. 0 t e tar2ftan Atatiirk diineminde parlayan I<~!rti~lugSaveginin ikinci derecedcki komutanlarl ve
politikacilar~ (Siikrii E;aj.a, Tcvfik Rii~tii Aras, Recep Peker v.b.), isrr;.et i n ~ n i i ' ~kargr
e
bir gizli inuhalefet yarat1-33 ~abasindaidiler. Eu muhalcfette onu Atatiirk ilkelerine
ters dii~meklesu~luyorlardr.Soz konusu da devlet bagkanI I ~ semboilerinden
I
o!an para iizcrinde ve resmi dairelerde
Atatiirk resimlerinin yerine onu:l resimlerinin konulmas~,
Cumhuriyet Halk Partisince Ataiiirk'e veri!en ebedi ~ e f

iniinii, bu ele~tirileripara ve resmi dairelerde Ataturk
tekrar en uygun yerlcre asllmasl veya basil&ledi. Boylece TiirkiYe Cumhuriyetinde yeni
kurulmaslnR da iinciilfik etti. 0 gunlerden bualll;notlarl iiserinde ve resmi dairelerde saygl
c ilk cllmhurbaSkanlnln resimleri goriilmekteyapllan lnullnlefet araslnda heykellerinin dikle Malatya ve i s t a n h l rl1onii gezisi heykelleri ayrr bir konu tegkil etmigtir. Malatya heylceli daha sona t e ~ l i~nchalifleri Demokrat Partililerin ikti-

devletgilik ve milliyet~ilik ilkeleri bu kalkrnmada iinciiluk
tikasinda giiriildii. Bir yandan ul!<eyi dojjusundan batisina,

.

G c r ~ imuhalifleri, onu, bu mill& saynda tutmakla itham etmiglerdir. Ama
$layan, kan ve ate8 i ~ i n d egecen ylllar-
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dan edindigi deneylerle vc Atatiirk'le barig ve savag kavramlarinda tam bir uyum i ~ i n d e oldugundan biitiin giiciiyle Tiirkiye'yi savag dirinda birakacak bir politika izledi. Savas baglarken saldlrgan Mussolini Italyas~na karg~
Akdeniz'de Fransa ve Ingiltere ile ayrl bir ittifak yapmlgtl. Ote yandan Tiirkiye Balkan pakti ile de bir savun~
Ne var ki, Romanma anlagmaslna k a t ~ l m lbulunuyordu.
ya'nln Mihver devletlerine katllmas~yla ve Yugoslavya'nin
Almanya'dan ~ekinmesiylebu pakt ~oktii.ltalya'nln Arnavutluk'un isgalinden sonra Yunanistan'a saldlrlsl ise Tiirkiye'yi savagln egigine getirdi ise de, Inonii bat111 miittefiklerinden bekledigi asker? yardim~n gclinemesi sebebiyle
Yunanistan'a sadece yiyecek yardtmt yapmakla yetindi. Askeri yard~mkonusu, Inonii igin savaga kat~lmamaktadaima
bir mazeret unsuru olmugtur. 11. Diinya Savagl liderlerinin,
gerek Roosevelt'in Adana ve Kahire'
gerek W. Ch~rchill'~in
de Tiirkiye'nin savasa girmesi isteklerini hep bu mazeretle, Turk ordusunun mekanize edilmeyigi gerekcejiyle reddetmigtir. Ger~ektende Churchill, Tiirkiye'nin miittefiklerine
kargl tutumunu elegtirirken, Turk ordusunun sagllkl~ve moral baklm~ndanyiiksek bir potansiyeli oldugunu, ancak I.
Diinya Savaglnln gereeleriylc donat~lm~g
bulundugunu, konvansiyonel sillhlarla ve yiiksek makinc giiciiyle yiiriitiilen
bu savagta bir b a ~ a rsaglayamayacag~nt
~
ve bu tutumuyla
da Dogu Akdeniz'de gorevini yaptig~n~
itiraf ederken inonii'yii dogrulamigtl. Inonii, ote taraftan Sovyetler Birligi'
nin aldlg~yeni tavri da degerlendirmek mecburiyetinde idi.
9 temmuz 1942'de Refik Saydam'in oliimii iizerine bagbakanllga getirilen Siikrii Saracoglu'nun dtgigleri bakant olarak Sovyetler Birligine yapt~gigezide 17 arallk 1925 antlagmaslnl yenilemek cabalari sonupuz k a l m ~ve~ Sovyet ictekleriyle ters diigen Turk hiikiimeti, savag sonuna kadar ve
hele Sovyetler Birligi'nin savagtan galip ~tkmastyla daha
da artan bir tehlike ile kargilagm~~tl.
Inonii, muhtemel bir
Alman sald~rtslndan~ o k ,bu Sovyet tehlikesinin etkisi altlnda kalmlgtlr. Bunu da 11. Diinya Savag~ sona ererken
batlya nasll yoneldiginden anl~yoruz.
11. Diinya Sava~ininmemleket i~indekietkileri ise, hi^
de ic aqlcl olmamigtlr. Tiirkiye biiyiik savagln yarattig~ekonomik dar bogaza heniiz gelisenleden girmigti. Muhtemel
bir savaSa karg~insan giiciiyle dayanabilmek icin cok say ~ d aiiretici koyliiyii siltih altina almas~yla dogan iiretim
azalmasl, Turk sanayiinin yetersizligi ve Turk biirokrasisinin beceriksizligi, Inonii'niin gahs~ndaonun hiikiimetine kar81 klzginl~ga ve darg~nl~ga
varan bir kamu oyunun dogmastna yo1 a ~ t ~ .
inonii, Turan hayaliyle Tiirkiye'yi Mihver devlct1:ri
saf~ndaSovyetler Birliiine ve onun miittefikleri olan ingiltere ve Amerika'pa kargl savaga gotiirecek tegebbiisleri
de bu arada onledi. Ne var ki bu diigiincede olan aydlnlar
katlnda ismet 1nonii ile birlikte Saracoglu hiikiimeti, T i i ~ k
milletinin bijyle bir f~rsatika~irdigt inanctyla itham edildi
ve bu itham ~ o kpartili donemde Inonii'yii y~pratmaki ~ i n
bir malzeme teskil etti.
Memleketteki ekmek s ~ k ~ n t i s ~ nkefenlik
a,
bez darl121na kadar varan bu kriz arasinda koy enstitiileri tesebbiisii
de yanlig yargllara yo1 aGtl. Koy enstitiileri olumsuz elegtirilerle yiprandl ve Seniseddin Giinaltay hiikiimeti bu
enstitiileri tasfiyeye karar verdl.
11. Diinya Savaglnin son aylarlnda Tiirkiye'nin miittefikleri, ozellikle Ingiltere, Tur!tiye'nin artrk zaferleri be-

lirli hale gelen Bat1 saftnda yer almaslnt vc Almanya ile
1941 antlagmasina gore yGriitiilen iligkileri kesmesini nrnrla isterneye bas lad^. Tiirkiye 2 ag:~stos 1944'te Almanya i!e siyasi miinnsebetlerini kcsti. 23 gubat 1945'te ise
Almnnya ve Japonya'ya savag ilrin etti ise de, h i ~ b i rcepheye Tiirk birligi gcnderilmedi. Savag ilkat sadece SOVyetler Birli.ci'nin TCrkiye'ye karg gittik~e aldlgl sert tavrl
onlcmek icin ongBrGlmii$tBr. 1945 martinda Sovyetler Birligi 7 kaslm 1 9 4 5 ' ~ kadar u z a t i l m ~ ~olan 1925 TiirkSovyet antlagmsstnl Molotov'un Tiirk elqisi Selim Sarper'e
sozlii bildirisiyle feshetti. Bu, Tiirkiyc politikaslnda biiyiik
sonu~lar getiren bir agamad~r. TBrkiye bu suretle kendi
bolgesinde bundan Fonrn Atatiirk'iin 1920'lerde baslattlg~
dl3 politika ilkesinden uznklag?cak, Mihver devletlerinin
yerini alan 11. Dunya Sava~igalibi Sovyetler Birligi'nin bask~slnn kars~ Beti blokunun yan~nda yer almak mecburiyetinde kalacaktlr. Molotov, fesih scbebi olarak, antlagmanln giiniin ~ a r t l a r ~ nve
a savayn getirdigi dcBigikliklere uymadtgln~, esasl~ tedbirler gerektigini soylemigti. Daha sonra ise Sarper'e "Sovyet dor,tlu~unulcazznmak, ona l l y ~ k
olmakla miimkiincliir. Ancak, bunun icin ilk once, 1918'
s!rada bizden aldlglnlz
de sava~tan ~ o kza)~if ~ikt~&rniz
do& viltiyetlerini geri vermeniz, Bogazlarda da bize iistlenme imklni saglaman~zlkzlrnd~r" demigti. Sarper'le Rus
cl~isi Vinogradov aras~ndaki goriismelerde Ru? istekleri,
Alman ordusunda Sovjctlerle savagan ve Tiirkiye'ye iltica
eden TiirB asilli Sovyet vztandaq:arlnin iadesi, Alman biiyiikelcisi Von Papen ilc e ~ i n esuikast tcrtibi su~uildanmahkGm iki Rusun saliverilmesi isteklerine kadar genigledi.
(Bu tarihlerdc Tiirkiye, bat111 politika cevrelerinde Moskova konferansl kararlarlna ragmen savasa girmedigi i ~ i n
itham edilmekte 1.e yalniz birakllm~~
bulunmakta idi. 0zellikle ingiltere'nin, savaga katilmamas~nin bir sonucu giti
degerlendirdigi bu dunlma Tiirkiye : "Ne iyi etmigiz ki,
savaga girmemigiz. Sayet biiylc bir hzta igleseydik, Almanlar hem gehirlerimizi yaklp yikacaklar, hem memleketimizi iggal edecekler, i~gali kaldlrmak gorevi de oteki
Ealkan memleketlerinde oldugu gibi K~zll Ordu'ya verilecekti. Tiirkiye de Romanya ve Bulgaristan gibi bir Sovyet uyd:~su halinc konacakti" cevabini vermekte idi.
11. D;>nya S a v a ~ ~ n galipleri
tn
dort biiyiik devlet, Arnerika Birle~ikDevletleri, Sovyetler Birligi, ingiltere ve Cin
diinya:ra diizen vermek iizere Washington civarlnda Dumbarton Oaks koqkiinde ilk haztrllklara girigtiler. Daha sonra Tiirkiye de San Francisco konferans~na ~agrildi.Dtgiglzri bakan~ Hasan Saka, Washington biiyiikel~isi Hiiseyin
R a g ~ bBaydur vc Feridun Cemal Erkin'den olugan Turk
heyetinin konferansa katillst ile 11. Diinya Savagindan sonra Milletler Cemiycti'nin yerini alacak olan ve merkez
olarak da New York azhri secilmi$ bulunan Birlegmig Milletler Te~kilstlnagirmig oldu.
11. Diinya Sava$~nmsonunda In~nii'niin, cumhurbagkanl~gin~n
ilk onuncu ayinda Istanbul ~niversitesinde soz
ettigi ~ o kpartili demokratik rejime geeme karar~ aldigi
goriiliir. Daha sonra muhalifleri, onun bu karara varmada
dqtan etkilendigi propagandasinl yayacaklardlr. Ama Birleamig Miltetlerc katllabilmek i ~ i ndemokratik yontern h i ~
de gart degildir. Bagta Sovyetler Birligi ve Cin olmak iizere
Suriye'ye kadar nice totaliter deviet bu diinya uluslar~kurulugunda rahatltkla temsil olunmaktadirlar. San Francisco
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konferanslnda Turk temsilcilerinden biri olan Feridun Cema1 Erkin de hitlralar~nda (Dui~lerinde34 yrl. Ankara
1980) bu komda herhangi bir i~arettebulunmamaktadir.
Su halde, Inijnii'nun, Ataturk9iin de arzu ettigi bi~ i m d eve onun izinde Turkiye'de en qagda~bir rejimi kurma girisiminde samim,i oldugunu kabul etmek gerekir. Nitekim bu rejimin getirdigi tiirlii kahlr ve ~ilelereragmen
Inonu, demokratik rejimi yerle~tirmek isin bitiin giiciinii
harcamlgtrr.

Demokrat Partinin kurulugu, memleket isin bir fagj
clepi~imi kadar iinelnlidir. Demokrasi yolundaki yiiz yllIlk gayretlerin vardlgl ve Turk milletinin olgunlugjunu biitiin diinyaya ispatlayan bir olaydlr. Parti, Atatiirk'iin eseri
olan 1924 Anayasaslna baglldlr ve biitiin guciinii bu Anayasa'dan almaktad~r.
Demokrat Parti ilk muhalefetini iiq noktada toplamlStl :
1. Vatandas hak ve hiirriyetini zedeleyen, aynl zamanda Anayasa'nm metnine ve ruhuna uynlayan kanun ve kararlarln kaldlrllmasr,

Ancak, kurulduiu giinden, yani ikinci Biiyuk Millet
Meclisi'nden, 20 kusur ylldan beri iktidarda olan Cumhu2. Vatandagln oy h a k k ~ n ~korunmasl,
n
mill? hkkimiyel
riyet Halk Partisine karg halkta bir dolgunl~~k
ve blkklnlzk
ilke3ini giiven altlnda bulundurmak iGin seGim kanununda
vardl. Cumhuriyet Halk Partisi bu iktidarl doneminde, ozeldegi~iklikyapllmasl,
likle sehir ve kasabalarda bir e ~ r a fpartisi haline gelmiati.
3. Devlet bagkanllfj~ile parti ba~kanllglnln bir ki~ide
Cumhuriyet Halk Partisi hukiimetlerinin uygulad~klarldevbirleamesinin kald~r~lmasl.
let~ilikpolitikasl ise basarlll olamamlg, kamu iktisadi kuDemokrat Parti, kurulu~undan k ~ s a bir sure sonra
rulu~larl(K~T)ve koy enstituleri, ekonomik ve sosyal sarslntllara yo1 a~mlstl. Bu is huzursuzluklara ijzellikle 11.
yapllan 21 temmuz 1946 secimlerine katlldl. ~ n c a kc u m a
~
i s i
~~maddi~ slklntllarl
~ ~ ~da eklenince
~ ~ i ~i ~ k i huriyet
*~ ~ Halk
~ Partisi~ bu secimi
~ buyuk ~ o ~ u n l u k lkazandl.
M,uhalefet
ve
onu
tutan
bas~n,
se~imlerde
hile
olduHu
yokamu oyunda partiye karSl gizli bir rnuhalefet ya5amakta
lunda
biiyiik
iddialarda
bulundular.
Parti,
ikinci
kongresinidi. ~ i ~ ~ ~ d k ~i mevcut
~ ~ muhalefet
' d ~ odaklarlna dade "Hu;umet and^" illn ederek iktidara karg ilk defa
yanarak Abdiil,kadir Kemali'nin kurdugu Ahali Cumhuriyet
Tiirkiye'de
"ihtil91 h a k k ~ n ~kullanaca~lnl
"
kamu oyuna dupa,.tisi 1930'da hiikfimetGe kapatlllnlg, Kkzlnl Beytin Ediryurmugtur.
ne'& kurduiu Tiirk Cumhuriyet Amele ve C i f t ~ iPartisinin
Recep Peker'den sonra ig bayna gelen Hasan Saka ve
ise sosyalizan tutumu ile faaliyetine miisaade edilmemistir. Daha sonra inonii, milletveikili Ali Rana Tarhan basSemseddin Giinaltay hiikiimetleriyle de ~iddetli bir muhakanllglnda, meclis i ~ i n d eCumhuriyet Halk Partisine menlefet siirdiiriiliirken, parti
iGinde birtaklm c$jz"lmeSup olmakla beraber gerek partinin tutumunu gerek
lere ugradl. Parti iCinde dogan Miistakil Demokratlar grupu,
kfimeti kontrol etmek ve elegtirmek iizere bir serbest grup
Afyon'da kurulan Demokratlar Partisi ilc birlikte yeniden
te~kilettirmigti.
te~kil edilen Millet Partisi'ne katllmlglardlr. Boylece Tiirinhnii9niin Tiirkiye'de iisiincu defa ~ o kpartili doneme
kiye'de sayllarl bir hayli yiikselen muhalefet partilerinden
teg e ~ i skararl uzerine Nuri Demirai: ve arkadadarl
ileride fikri yaplsl ilc ayrt bir ozellikte elan ii~iinciiparti
gebbusG yapml~larve Istanbul valiliginden aldlklarl olumlu
meydana ~ l k m lbulunmaktadlr.
~
uzerine de 18 temmuz 1945'te Mill? Kalk~nmaPar21
temmuz
scgimlerini
muhalefetin siirekli bir bi~imde
tisini kurarak Cumhuriyet Halk Partisine karsl yeniden
ele~tirmeleri
ve
bunun
bas~nda
taraftar bulmasl sonunda
bir muhalefet meydana getirmiglerdi.
Cumhuriyet Halk Partisi s e ~ i mkanununda degigiklik yapmaijte yandan hiikiilllct demokratik ortamin yaratllmasl
kabul etti'
iGin yijnetimde g e n i ~ ayarlamalar yapmakta idi. Siiz gelimi valilik ile Cumhuriyet Halk Partisi il bagkanllklarlnln apllmas~, belediye ba~kanlarinln serbest blrakllmasl,
memurlarln halk evleri %anallyla Cumhuriyet Halk Partisi
hizmetine kogulmalarlnln kaldlrllmasl gibi tedbirler bu arada sayllabilir.
iinonii ise, 1946 Turkiye Biiyiik Millet Meclisilli acla
nutkunda ~ o partili
k
rejimin, demohasinin zaruri bir Sartl
oldugunu aqkr;a belirtmigti. Bu geli~nleizmir milletvekiii
-Cell1 Bayar, Ardln milletvekili Adnan Menderes, Kars
milletvekili Fuad Koprulii, Ice1 milletvekili Refik Koraltan'ln Cumhuriyet Halk Partisi grupunda parti tiiziigunde
ve kimi yasalarda defji~iklik yapllmasl yolunda verdikleri
diirtlii onerge, usulii dairesinde gorulmediginden reddedilince bu dort kigi Cumhuriyet Halk Partisinden istifa ettiler, ayrlca parti grupu da onlarl Cumhuriyet Halk Partisinden i h r a ~etti.
Bu dort milletvekilinin kurduklar~Demokrat Parti, gen i ~ve uyumsuz muhalefet kitlesini temsil etmekte gecikmemig ve bu durumu kendi biinyesinde birtak~mozelliklerle birlikte hastallklar kazanmaslna yo1 acmlgtir.

Giinaltay hukiimetinin bir bili~n heyetine haz~rlattlgl tasarl esas olmak iizere 16 gubat 1950'de yeni seGim kanunu yiiriirluge girdi ve bu kanunun 14 mayls 1950'
de uygulanmasl sonucunda Tiirkiye'de ilk defa se~imler
sonunda iktidar degigmiz, mecliste 410 sandalyeye sahip
olan Demokrat Parti cogunluku, Celiil Rayar'~ Tiirkiye'nin
iisiincii cun~hurbagkan~
olarak seserken, parti baakanl Adnan Menderes9i de h i i k i i n ~ ~bagkanllplna
t
getirmiatir. Tiirkiyejde bijylece Gal‘ partili rejim baglamlStlr. (i. parmakslzogjlu)
TURKIYE CUMHUR~YETI TURIZM BANKASI :
bk. T U R ~ Z MBANKASI.
TURKIYE CUMHURIYET~ZIRAAT BANKASI : bk.
Z ~ R A A TBANKASI, Tiirkiye.
TURK~YE CIMENTO S A N A Y ~ I : bk. C~MENTO
S A N A Y ~ Tiirkiye.
~,
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