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ÖN SÖZ

Ata türk İl ke le ri ve İn kı lâp Ta ri hi der si üni ver si te ler de dü zen li ola rak ilk
kez 1933 yı lın da oku tul ma ya baş lan mış tır. Bu ta rih ten ön ce 1925 yı lın da
An ka ra Ad li ye Hu kuk Mek te bi'nde İh ti lal ler Ta ri hi ad lı bir ders oku tul -
mak tay dı. İs tan bul Üni ver si te si'nde 1933'te İn kı lâp Ta ri hi adıy la oku tul -
ma ya baş la nı lan der sin ama cı Türk in kı lâ bı nın ana hat la rı nı an lat mak ve
di ğer in kı lâp lar la Türk in kı lâ bı nın özel lik le ri ni kar şı laş tır mak şek lin de
be lir len miş ti. 27 Ma yıs 1960'tan son ra bu ders Türk İn kı lâp Ta ri hi ve Tür-
 ki ye Cum hu ri ye ti Re ji mi adı nı al dı ve der sin bü tün fa kül te ve yük sek okul-
lar da bir yıl oku tul ma sı ka rar laş tı rıl dı. 20 Mart 1968'de der sin adı Türk
Dev rim Ta ri hi ola rak de ğiş ti ril di. 12 Ey lül 1980'den son ra ders ye ni den
Türk İn kı lâp Ta ri hi adı nı al dı. 6 Ka sım 1981'de Ata türk İl ke le ri ve İn kı lâp
Ta ri hi adı nı ala rak zo run lu oku tul ma sı ka ra rı sür dü rül dü. 

Gö rül dü ğü gi bi der sin adı çe şit li dö nem ler de de ğiş ti ril miş, son ola rak
Ata türk İl ke le ri ve İn kı lâp Ta ri hi şek li ni al mış tır. Biz ki ta bı mı zın adı nı
"Ata türk İl ke le ri ve Dev rim Ta ri hi" ola rak be lir le dik. Öğ ren ci le ri miz ara-
sın da söy le niş zor lu ğu ve ya ban cı lık ya ra tan "de ğiş me, bir hal den baş ka bir
ha le dön me" an la mı na ge len Arap ça in kı lâp söz cü ğü ye ri ne Türk çe dev-
 rim söz cü ğü nün kul la nıl ma sı nı Ata türk Dev ri mi'nin ru hu na da ha uy gun
bu lu yo ruz.

YÖK bu der sin oku tul ma sın da ki amaç la rı "1. Türk ba ğım sız lık sa va -
şı, Ata türk in kı lâp la rı ve Ata türk çü dü şün ce sis te mi, Tür ki ye Cum hu ri ye -
ti ta ri hi hak kın da doğ ru bil gi ler ver mek 2. Tür ki ye ve Ata türk in kı lâp la rı,
il ke le ri ve Ata türk çü dü şün ce ye yö ne lik teh dit ler hak kın da doğ ru bil gi ler
ver mek 3. Türk genç li ği ni ül ke si, mil le ti ve dev le ti ile bö lün mez bir bü tün-
 lük için de Ata türk in kı lâp la rı, il ke le ri ve Ata türk çü dü şün ce doğ rul tu sun -
da ulu sal he def ler et ra fın da bir leş tir mek 4. Türk genç li ği ni Ata türk çü dü-
 şün ce nin ışı ğın da ye tiş tir mek, güç len dir mek" şek lin de be lir le miş tir. Türk
genç li ği nin Ata türk İl ke ve Dev rim le ri ne bağ lı, ulus ve va tan sev gi si ne sa-
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hip, Tür ki ye Cum hu ri ye ti'ne yö ne lik iç ve dış teh dit ler ko nu sun da bi lin-
ç len miş, in san hak ve öz gür lük le ri ne say gı lı, fik ri hür, vic da nı hür, ir fa -
nı hür, de mok ra tik ve la ik dü şün ce li, bi lim sel an la yı şı be nim se miş, çağ-
daş dün ya nın ih ti yaç la rı nı kav ra mış, bil gi li ve bi linç li in san lar ola rak
ye tiş me si en bü yük ar zu muz dur. Bu amaç la, ki ta bı mız da di na mik bir kül-
tür der si ne uya cak bir an la yış la Mil li Mü ca de le ta ri hi mi zin önem li olay-
la rı nı se bep-so nuç iliş ki le ri bağ la mın da de ğer len di rip Ata türk İl ke ve
Dev rim le ri ni de vam lı çağ daş laş ma ha re ke ti ola rak yo rum la ya rak an lat mak
is te dik. Türk genç li ği ne ve re bi le ce ği miz ta ri hi ni önem se me ve bil gi len -
me be ce ri si, sa de ce Os man lı Dev le ti'nin mi ra sı nı dev ra lan Türk ulu su nun
de ğil I. ve II. Dün ya Sa vaş la rı na ka tı lan tüm dev let le rin si ya sal, eko no -
mik ve sos yo kül tü rel ya pı la rı nın da ir de len me si ne ola nak ta nı mak ta dır.
Bu bağ lam da Türk Dev ri mi ni ve Cum hu ri yet'in ka za nım la rı nı iyi kav ra -
ya bi len genç le ri miz, ta rih bi li mi nin ger çek le ri ışı ğın da olay la ra doğ ru
pers pek tif ten ba ka bil me ye te ne ği ne sa hip ola cak lar dır. Bu sa ye de hak sız
it ham la ra ma ruz kal dı ğı mız, Ulu sal Da va la rı mız ni te li ğin de olan ba zı ko-
nu la ra da ir ola rak da en iyi ce vap la rı ve re bi le cek ler dir. Ki ta bı mı zın ama -
cı bu açı dan da ay rı bir önem ta şı mak ta dır.

Ül ke miz de ya zıl mış on lar ca Ata türk İl ke le ri ve İn kı lâp Ta ri hi ders ki-
ta bı nın kap sa mı ko nu sun da, der sin ta rih sel sı nı rı nın baş lan gıç ve bi ti şi
hak kın da bir bir lik sağ la na ma mış tır. Ka nı mız ca Dev rim Ta ri hi mi zin kök-
le ri Osmanlı Devleti' nin ye ni leş me ha re ket le ri nin baş la dı ğı dö ne me ka-
dar in mek te dir. Zi ra pek çok Ata türk dev ri mi nin ke sin bir so nuç el de edi-
le me miş ol sa da fik ri te mel le ri nin o gün le re da yan dı ğı gö rül mek te dir. Bu
ne den le ki ta bı mı za, Av ru pa'da Ye ni çağ ile bir lik te baş la yan ge liş me le re
ana hat la rıy la yer ver dik ten son ra Os man lı Ye ni leş me Ha re ket le ri ile baş-
la dık. Ki ta bı mı zın üst sı nı rı nı ise Ata türk'ten son ra ya şa nan bel li baş lı iç
ve dış po li tik ge liş me le ri ele ala rak müm kün ol du ğun ca gü nü mü ze ka dar
ge tir me ye ça lış tık. 

Eli niz de ki ki tap ta öğ ren ci le ri miz için bü yük bir ih ti yaç ol du ğu nu
tes pit et ti ği miz iki ko nu ya da ha yer ver dik. Ulu sal So ru nu muz: Kıb rıs
baş lı ğıy la iç ve dış kon jonk tür de ül ke mi zin en önem li so run la rın dan bi -
ri olan Kıb rıs'ı gü nü mü ze ka dar uza nan ge liş me ler ışı ğın da ay rı bir bö-
lüm ola rak ele al dık. Bun dan baş ka her Türk va tan da şı nın oku mak la yü-
küm lü ol du ğu inan cı nı ta şı dı ğı mız Ata türk'ün Bü yük Nut ku'nu baş lı
ba şı na bir bö lüm ola rak de ğer len di rip öğ ren ci le ri mi zin dik ka ti ne sun duk. 
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Bu ça lış ma, Ata türk İl ke le ri ve Dev rim Ta ri hi mi zi ana hat la rıy la ele ala-
rak öğ ren ci le ri mi ze te mel bil gi le ri ver me yi he def le yen bir yar dım cı ders
ki ta bı dır. Bu amaç la her bö lü mün dip not la rı bö lüm son la rı na kon muş ve
öğ ren ci yi ko nu lar la il gi li da ha kap sam lı ve de rin le me si ne oku ma yap ma -
ya teş vik et mek için çe şit li kay nak ki tap lar öne ril miş tir. 

Ata türk Dev ri mi ve bu dev rim için de or ta ya çı kan il ke ler, sö mür ge ha-
li ne gel miş olan bü yük bir im pa ra tor luk tan ken di öz gü cü ne da ya nan, tam
ba ğım sız, çağ daş ve la ik Tür ki ye Cum hu ri ye ti 'nin doğ ma sı nı sağ la mış tır.
Tür ki ye Cum hu ri ye ti'ni ya ra tan dev ri min ve il ke le ri nin Tür ki ye Cum-
hu ri ye ti'ni ko ru ya cak ve yük sel te cek ye gâ ne et ken ol du ğu şüp he siz dir.
Bu açı dan der si miz bir kat da ha önem ka za nır ken, biz eği tim ci le rin so-
rum lu lu ğu da art mak ta dır. Bu so rum lu lu ğun bi lin ciy le or ta ya çı ka rıl mış
olan bu ese rin öğ ren ci le ri mi zin Ata türk Dev ri mi ve İl ke le ri ni an la mak,
kav ra mak ve ko ru mak ça ba sı na kat kı sağ la ma sı nı umut ede riz. 

Bu ça lış ma yı Ata türk'ü Sam sun'a ayak bas tı ğı 19 Ma yıs 1919 sa ba hı kar-
şı la yan he yet te bu lu nan de dem Li man Ko mi se ri Sa id Efen di (Ya lın) şah-
sın da tüm Ata türk Dev ri mi kah ra man la rı na it haf edi yo rum. Ki ta bı bir lik -
te yaz dı ğı mız de ğer li mes lek taş la rım Dr. Me ral Av cı De li pı nar, Yrd. Doç.
Dr. Oya Ay han Gi rit, Dr. Ma li ke Bi ley di Koç, Si bel Ze ren ve Ha di ye Yıl-
maz'a te şek kür le ri mi, min net ve şük ran la rı mı su nar ken siz sev gi li öğ ren -
ci le ri mi ze de ba şa rı lı, sağ lık lı ve hu zur do lu ya rın lar di li yo rum.

Mar ma ra Üni ver si te si
Yrd. Doç. Dr. Zü bey de Ya lın Ök tem
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1. Türk-İn gi liz İliş ki le ri

Lo zan Ba rış Kon fe ran sı'ndan son ra Türk-İn gi liz iliş ki le ri ni be lir le yen te-
 mel me se le Mu sul me se le si ol muş tur. Or ta do ğu'nun zen gin pet rol kay nak -
la rı na sa hip olan ve ko nu mu iti ba riy le stra te jik bir öne me sa hip bu lu nan
Mu sul, İn gi liz ler için ko lay vaz ge çi le cek bir top rak par ça sı de ğil di. Or ta -
do ğu pet rol le ri ni kon trol et mek üze re 19.yüz yı lın son çey re ğin den iti ba-
ren tüm dik ka ti ni böl ge ye ver miş olan İn gil te re, sa vaş hu ku ku na ay kı rı
ola rak Mon dros Mü ta re ke si'nin im za lan ma sın dan son ra Mu sul'u iş gal
et miş ti. Mü ta re ke'nin im za lan ma sın dan son ra ba rış dö ne mi ne ge çi le ce -
ği ni sa nan Os man lı Hü kü me ti ve Türk hal kı İn gi liz le rin bu ol du bit ti si kar-
şı sın da bü yük şaş kın lık ge çir miş ti. İn gi liz ler böl ge nin ik ti sa di ve as ke ri
öne mi nin far kın da ola rak Mu sul baş ta ol mak üze re iş gal sa ha sı nı ku ze ye
doğ ru Gü ney do ğu Ana do lu'yu da içi ne ala cak şe kil de ge niş let mek is te -
miş ler di. So nuç ta Mu sul, Ur fa, An tep, Ma raş hiç bir hak lı ge rek çe ye da-
yan ma dan iş gal edil di. Böy le ce Ana do lu'nun par ça lan ma sı için önem li bir
fır sat ya ka la mış olan İn gil te re, pet rol böl ge le ri nin ge le ce ği için or tak la -
rıy la ya pa ca ğı pa zar lık ta da önem li bir koz el de et miş olu yor du.(2)

Tür ki ye, Mi sak-ı Mil li sı nır la rı için de yer alan Mu sul'u ge ri ala bil mek
için Lo zan'da bü yük bir mü ca de le ver miş, an cak ba rı şın teh li ke ye gir me -
si ne de niy le Mu sul Me se le si'nin da ha son ra çö zül me si tek li fi ni ka bul et-
miş ti. Lo zan Ant laş ma sı'na gö re ta raf lar 9 ay bo yun ca me se le yi çöz mek
üze re ara la rın da gö rü şe cek ler, bir çö zü me ula şı la ma dı ğı tak dir de me se -
le Mil let ler Ce mi ye ti ta ra fın dan çö zü le cek ti.(3) Bu na gö re 19 Ma yıs
1924'te İn gil te re ile gö rüş me ler İs tan bul'da baş la dı. İn gil te re'nin asıl
ama cı me se le yi ka rar la rı na hâ kim ol du ğu Mil let ler Ce mi ye ti'ne gö tür -
mek ti. Ger çek ten de iki li gö rüş me ler de yol alı na ma dı ve me se le Mil let -
ler Ce mi ye ti'ne ta şın dı. Oy sa Tür ki ye he nüz Mil let ler Ce mi ye ti'nin üye -
si de ğil di. Bu na rağ men Mu sul ko nu su 20 Ey lül 1924 ta ri hin den iti ba ren
Mil let ler Ce mi ye ti'nde gö rü şül me ye baş lan dı. Tür ki ye "Mu sul'da ple bi -
sit ya pıl ma sı nı ve Mu sul'un ken di hal kı nın ge le ce ğiy le il gi li ka rar ver me -
si ni" tek lif et ti. Fa kat İn gil te re Mil let ler Ce mi ye ti için de ki gü cü nü kul -
la na rak, "böl ge hal kı nın ca hil ol du ğu, sı nır iş le rin den an la ma dı ğı"
ge rek çe siy le Tür ki ye'nin is te ği ni ka bul et me di.(4) İn gil te re, ple bi sit so nun -
da Türk ve Müs lü man olan Mu sul hal kı nın Tür ki ye'ye bağ lan ma ka ra rı
ala ca ğın dan çe ki ni yor du. 

250

ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ



Mu sul me se le si Mil let ler Ce mi ye ti'ne ge lin ce, ke sin bir çö zü me va ra -
bil mek için Cemiyet, "ko nu hak kın da araş tır ma ya pıp, ra por ha zır la mak
üze re" bir ko mis yon kur du. Bu ko mis yon İn gil te re'nin et ki siy le, İn gil -
te re'nin ama cı na uy gun ola rak Mu sul'un Irak'a bı ra kıl ma sı nı ön gö ren ra-
po ru nu, Ey lül 1925'te Mil let ler Ce mi ye ti'ne sun du. Mil let ler Ce mi ye -
ti'nde Tür ki ye'nin oy hak kı nın bi le bu lun ma dı ğı bu ta rih te, Cemiyet
ko mis yo nun ra po ru na uy gun ola rak 16 Ara lık 1925'te yap tı ğı top lan tı -
da Mu sul'un Irak'a bı ra kıl dı ğı nı ilan et ti. Tür ki ye, ka ra rı tep kiy le kar şı -
la dı. İn gil te re ile iliş ki ler ge ril di ve ye ni bir sa va şın eşi ği ne ge lin di. Mu-
sul için sa vaş ma ya ka rar lı olan Tür ki ye, sa vaş ha zır lık la rı na baş la dı ğı
sı ra da iç po li ti ka da ya şa nan olum suz luk lar, Şeyh Sa it İs ya nı'nın çık ma sı
ve dev rim ler sü re ci nin teh li ke ye gir me si ne de niy le Mil let ler Ce mi ye ti'nin
ka ra rı nı ka bul et mek zo run da kal dı.(5) Böy le ce iç po li tik ge liş me le rin do-
ğur du ğu zo run lu luk tan kay nak lı ola rak Mi sak-ı Mil li'den ta viz ve ril miş,
5 Ha zi ran 1926'da Tür ki ye, İn gil te re ve Irak ara sın da ya pı lan ant laş ma ile
Mu sul İn gil te re man da sı al tın da ki Irak top rak la rı na da hil ol muş tu. An-
t laş ma ya gö re Tür ki ye, Mu sul pet rol le rin den 25 yıl sü re ile %10 pay ala-
cak tı. An cak, Tür ki ye da ha son ra ya pı lan bir dü zen le me ile bu ala ca ğın -
dan 500 bin İn gi liz li ra sı kar şı lı ğın da vaz geç ti. Böy le ce Mu sul Me se le si
Türk ta ra fı nın is te ği ne gö re ol ma sa da so na er miş, Türk-İn gi liz iliş ki le -
rin de düş man lı ğın sür me si ne yol açan te mel me se le or ta dan kal dı rıl mış
olu yor du.(6)

1920'li yıl la rın son la rı na doğ ru I. Dün ya Sa va şı son ra sın da ba rış ant -
laş ma la rıy la sağ lan mak is te nen ye ni dü ze ne kar şı dev let le rin tep ki le ri art-
mış ve bir si lah lan ma ya rı şı baş la mış tı. Bu yıl lar da ba zı gi ri şim ler le dün -
ya ba rı şı nı sağ la mak üze re çe şit li bir lik ler oluş tu rul ma ya ve si lah lan ma nın
önü ne ge çil me ye ça lı şıl dı. Tür ki ye de 1929'da top rak iş gal le ri ve il hak la -
rı ama cıy la ya pı la cak sa vaş la rı red de den Bri and-Kel log Pak tı'na ka tıl mış,
9 Tem muz 1932'de Mil let ler Ce mi ye ti'ne üye ol muş tu. Tür ki ye'nin Av-
ru pa si ya se ti ne gir me si İn gil te re ile ye ni iliş ki le rin ku rul ma sı na yol aç tı.
1929'da İn gi liz Fi lo su nun Tür ki ye'yi res mi zi ya re ti ile de ilk iliş ki ku rul -
du. 1935'te İtal ya'nın Ha be şis tan'a sal dır ma sı ve yö nü nü Do ğu'ya çe vir -
miş olan Al man Na ziz mi teh li ke si nin or ta ya çık ma sı, Tür ki ye ile İn gil -
te re'nin ya kın laş ma sı na ne den ola cak tı. 1936'da İn gil te re Kra lı 8. Ed ward
Tür ki ye'yi zi ya ret et ti. Ay nı yıl İn gil te re Mon trö Bo ğaz lar Söz leş me si gö-
rüş me le ri sı ra sın da Türk te zi ni des tek le di. Tür ki ye, 1937'de Ka ra bük De-
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mir-Çe lik Fab ri ka la rı nın ya pı mı nı bir İn gi liz fir ma sı na ver di. Ay nı yıl
Nyon Kon fe ran sı'nda Tür ki ye İn gil te re'yi des tek le di.(7)

1932-1938 yıl la rı ara sın da Türk-İn gi liz iliş ki le rin de si ya si alan da ya-
şa nan bu ya kın laş ma 1937 yı lın dan iti ba ren eko no mik alan da da gö rül -
me ye baş lan dı. 27 Ma yıs 1938 ta ri hin de iki ül ke ara sın da İn gil te re'nin
Tür ki ye'ye kre di aç ma sı nı ön gö ren bir ant laş ma im za lan dı. 1937 Nyon
Kon fe ran sı ya kın laş ma sı nın ar dın dan Tür ki ye, İn gil te re ve Fran sa ara sın -
da 19 Ekim 1939 ta ri hin de "Kar şı lık lı Yar dım Ant laş ma sı" im za lan dı.(8)

2. Türk-Yu nan İliş ki le ri 

Yu nan lı lar ba ğım sız lık la rı nı el de et tik le ri 1830 ta ri hin den iti ba ren
top rak la rı nı ge niş le te rek Me ga li İde a (Bü yük Ül kü) dü şün ce si doğ rul -
tu sun da es ki Bi zans İm pa ra tor lu ğu'nu can lan dır ma hül ya sıy la fa ali yet -
ler de bu lun muş tu. Yu nan uy gar lı ğı nın mi ras çı la rı ol duk la rı id di asıy la
Mo ra İs ya nı ile baş lat tık la rı Türk lük aley hi ne ça lış ma la rı nı 1922'le re ka-
dar ara lık sız sür dür müş ler ve Ba tı lı bü yük dev let le rin yar dı mıy la Ba tı
Trak ya, Gi rit ve On iki Ada la rı top rak la rı na kat ma yı ba şar mış lar dı. Yu-
nan lı la rın Me ga li İde a dü şü, 1922'de Dum lu pı nar'da Mus ta fa Ke mal Pa -
şa ko mu ta sın da ki Türk Or du su kar şı sın da al dık la rı bü yük ye nil gi den
son ra if las et ti.(9)

Lo zan Ba rış Kon fe ran sı es na sın da çö zü le me yen me se le ler den bi ri de
"Pat rik ha ne" ve "Mü ba de le Me se le si" idi. Türk-Yu nan iliş ki le ri ne 1930 yı-
lı na ka dar bu iki me se le dam ga sı nı vur du. İs tik lal Sa va şı sı ra sın da Or to -
doks Pat rik ha ne si'nin Rum la rı Tür ki ye aley hi ne kış kır tıp, si lah lan dır dı -
ğı ve çe te ler kur du ra rak Pon tus İs ya nı'nın ha zır lan ma sın da bü yük rol
oy na dı ğı bel ge le riy le is pat lan mış tı. Türk lük aley hi ne fa ali yet le ri bi li nen
Pat rik ha ne'nin İs tik lal Sa va şı'ndan son ra yurt dı şı na çı ka rıl ma sı is ten di.
An cak Yu na nis tan İn gi liz des te ğiy le "si ya si me se le ler le uğ raş ma mak şar -
tı" ile Pat rik li ğin İs tan bul'da kal ma sı nı sağ la dı.(10)

30 Ocak 1923'te Tür ki ye ve Yu na nis tan ara sın da "Tür ki ye'de ka lan
Rum lar la Yu na nis tan'da ka lan Türk le rin kar şı lık lı mü ba de le si" hak kın da
bir ant laş ma im za lan dı. Ant laş ma ya gö re Mon dros Mü ta re ke si'nden ön -
ce İs tan bul be le di ye sı nır la rı içer sin de yer leş miş olan Rum lar la Ba tı
Trak ya'da ya şa yan Türk ler ha riç di ğer yer ler de ya şa yan Türk ler ve Rum-
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lar kar şı lık lı ola rak de ğiş ti ri le cek ler di. Bu de ği şim için ulus la ra ra sı bir ko-
mis yo nun ku rul ma sı ka rar laş tı rıl dı. An cak Yu na nis tan, İs tan bul'da da ha
faz la Rum bı ra ka bil mek için Mon dros Mü ta re ke si'nin im za lan ma sın -
dan ön ce İs tan bul'da be le di ye sı nı rı için de ya şa yan Rum lar sı nır la ma sı nı
ge niş le ti le rek İs tan bul il sı nır la rı için de ya şa yan bü tün Rum la rın "yer leş -
miş (Etab li)" ka bul edil me si ni is te di. Mü ba de le Söz leş me si'ne gö re Tür-
ki ye Or to doks Pat ri ği de mü ba de le kap sa mın da sı nır dı şı edi le cek Rum-
lar ara sın day dı. Pat ri ğin du ru mu Yu nan lı lar ile ara mız da ye ni bir
ger gin li ğin doğ ma sı na ne den ol du. Pat ri ğin 19 Ma yıs 1925'te is ti fa et me-
siy le bu me se le çö zül müş ol du.(11)

Mü ba de le gün le rin de Yu na nis tan Ba tı Trak ya'da ki Müs lü man la rın
mal la rı na el ko ya rak, Tür ki ye'den ge len Rum la ra ve ri yor du. Tür ki ye de
bu na kar şı lık İs tan bul Rum la rı nın mal la rı na el koy ma ya baş la dı. An cak
mal la rın el de ğiş tir me si me se le si de Mü ba de le kap sa mın da çe şit li so run -
la rın ya şan ma sı na yol açı yor du. Bu me se le le rin bir bö lü mü 1 Ara lık
1926'da ya pı lan ant laş may la çö zül müş an cak ta raf lar ara sın da ki so run lar
so na er me miş ti. Yu na nis tan'la sa va şın eşi ği ne ge lin di ği bir dö nem de, 10
Ha zi ran 1930'da im za la nan bir ant laş may la yer leş me ta rih le ri ne ba kıl -
mak sı zın İs tan bul Rum la rı ve Ba tı Trak ya Türk le ri nin hep si "yer leş miş
(etab li)" sa yıl dı lar. Türk-Yu nan iliş ki le rin de dö nüm nok ta sı ola cak ant -
laş ma nın im za lan ma sın da yak la şan İtal ya teh li ke si ne kar şı Ak de niz böl-
ge sin de bir lik sağ la ma dü şün ce si nin pa yı bü yük tü. Yu nan Baş ba ka nı
Eleft he ri os Ve ni ze los'un 1930 yı lı Ekim ayı nın so nun da Tür ki ye'yi zi ya -
re te gel me sin den son ra 30 Ekim 1930'da Türk-Yu nan iliş ki le ri ni olum lu
yön de ge liş ti re cek üç an laş ma im za lan dı: 1. Dost luk, Uz laş ma, Ta raf sız -
lık ve Ha kem Ant laş ma sı 2. İka met, Ti ca ret ve Sey ri se fa in Söz leş me si 3. De-
 niz Kuv vet le ri nin Sı nır lan ma sı Hak kın da Pro to kol.(12)

3. Türk-İtal yan İliş ki le ri

I. Dün ya Sa va şı'na gir me ko şu lu ola rak İtal ya'ya va at edi len top rak la -
rın bü yük kıs mı nın sa vaş sı ra sın da Yu na nis tan ta ra fın dan iş gal edil me si,
İtal ya ile İti laf dev let le ri nin ara sı nı aç mış, İtal ya Ana do lu'da ki iş ga li so -
na er di re rek Tür ki ye'yi terk eden ilk İti laf dev le ti ol muş tur. İtal ya'da 1922
yı lın da ik ti da ra ge len Mus so li ni, ye ni den Ro ma İm pa ra tor lu ğu'nu can lan-
dır ma hül ya sı na ka pıl mış ve bu si ya se ti ger çek leş tir me ye yö ne lik Tür ki -
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ye üze rin de ki emel le ri ni de açık ça ifa de et miş tir. Dış si ya se ti nin te mel -
le ri sö mür ge ci li ğe kar şı, tam ba ğım sız lık tan ve top rak bü tün lü ğün den ödün
ver me mek olan Tür ki ye, İtal ya'nın bu emel le ri ne kar şı ol duk ça sert tu-
tum al mış tı. İtal ya, ya yıl ma cı sal dır gan emel le ri kar şı sın da olu şan blo ğu
yu mu şat mak üze re Do ğu Ak de niz'de it ti fak ara yı şı içi ne gir di. Bu amaç -
la Tür ki ye ile 30 Ma yıs 1928'de "Ta raf sız lık ve Dost luk Ant laş ma sı" im za-
la dı. An cak, İtal ya'nın Me is Ada sı baş ta ol mak üze re, Ana do lu'ya ya kın
ba zı ada lar üze rin de hak id di a et me si ve Ege ada la rı nı si lah lan dır ma sı Tür-
ki ye'yi hu zur suz et miş ve Tür ki ye'nin İtal ya'ya kar şı ye ni it ti fak lar yap-
ma sı na yol aç mış tır. Tür ki ye bu dö nem de Ak de niz'de ki çı kar la rı nı ko ru-
mak üze re İn gil te re ile ya kın la şa cak tır.(13)

İtal ya, 1935'te Ha be şis tan'ı iş gal et ti. Mil let ler Ce mi ye ti'nin İtal ya'nın
iş gal ci tav rı na kar şı al dı ğı ön lem le ri Tür ki ye de des tek le di. Tür ki ye bu sü-
reç te İtal ya'yla iliş ki le ri ni tü müy le ke se bi le ce ği ni bil dir di. (11 Ka sım
1935). İtal ya'nın 1936'da 1928'de im za la nan Tür ki ye-İtal ya Dost luk An-
t laş ma sı na bağ lı lı ğı nı be yan et me siy le iliş ki ler bi raz yu mu şa mış tı. 2 Ocak
1937'de İn gil te re ile İtal ya'nın Ak de niz ko nu sun da bir an laş ma ya pa rak
ya kın laş ma la rı, Türk-İtal yan iliş ki le ri ni de olum lu et ki le miş ti. İki ül ke
ara sın da ki bu ya kın laş ma üze ri ne, Türk Dı şiş le ri Ba ka nı 1937'de İtal ya'yı
zi ya ret et ti ve Mi la no'da ya pı lan kar şı lık lı gö rüş me ler den olum lu so nuç-
lar el de edil di. Böy le ce Türk-İtal yan iliş ki le rin de ye ni bir iş bir li ği or ta -
mı do ğu yor du. Son ra ki dö nem de İtal ya, Tür ki ye'yi İtal ya-Al man ya sa-
fı na çek me ye ça lış mış sa da Tür ki ye'nin an ti em per ya list dış po li ti ka
an la yı şı böy le bir bir li ğin ku rul ma sı nı ola nak sız kıl mış tır.(14)

4. Türk-Sov yet İliş ki le ri

Tür ki ye'nin Av ru pa, Or ta Do ğu ve Rus ya'ya kom şu, üç kı ta nın ke siş -
me nok ta sı du ru mun da bu lu nan has sas je opo li tik ko nu mu ül ke mi zin ger-
çek çi, den ge li ve çok yön lü dış po li ti ka lar iz le me si ni zo run lu kıl mış tır.
Ata türk'ün Tür ki ye'nin iz le me si ge re ken dış po li ti ka nın ana hat la rı hak-
kın da va si ye ti de bu den ge le rin göz ar dı edil me me si yö nün de ol muş tur.(15)

TBMM Hü kü me ti'nin ulus la ra ra sı alan da ilk bü yük müt te fi ki olan Sov-
yet ler Bir li ği'nin İs tik lal Sa va şı sı ra sın da ve son ra ki dö nem de Tür ki ye'ye
sos ya list re jim ih raç et me teh li ke si ta şı ma sı ve eko no mik ve si ya si alan da
ba zı is tek ler de bu lun ma sı, dö nem dö nem bu ül ke ile çe şit li so run la rın ya-
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şan ma sı na yol aç mış tır. İs tik lal Sa va şı yıl la rın da Sov yet le rin as ke ri, si ya -
si ve ma li yar dım la rı do la yı sıy la ko mü nizm pro pa gan da sı şid det li tep ki -
ler le kar şı lan ma mış an cak Tür ki ye Cum hu ri ye ti'nin ilan edil me sin den
son ra Hükümet ve mu ha le fet ta ra fın dan bu pro pa gan da la rın önü alın mış-
tır. Sov yet ler, Tür ki ye'nin ko mü nist re ji me yö ne lik söz ko nu su ba kı şı na
rağ men an ti em per ya list mü ca de le de tüm Ba tı'yı kar şı sı na al dı ğı po li ti ka -
sı nı ba şa rıy la yü rü te bil mek için ve Sov yet ler de ki re ji min ko run ma sın da
Tür ki ye'nin ko nu mu nun stra te jik öne me sa hip ol ma sı ne de niy le Tür ki -
ye'yi ulus la ra ra sı alan da des tek le me ye de vam et miş tir.(16)

Türk-Sov yet iliş ki le ri ne te mel teş kil eden ant laş ma 16 Mart 1921'de,
Mos ko va'da im za la nan "Türk-Sov yet Dost luk Ant laş ma sı"dır. Bu ant laş -
ma iki ül ke nin uzun yıl lar kar şı lık lı iliş ki le ri nin te me li ola rak bir çok so-
ru nun çö zü mü ne kat kı sağ la mış tır. Sov yet ler bu an laş ma ile Sevr (Sev-
res) Ant laş ma sı'nı red de de rek Mi sak-ı Mil li sı nır la rı nı ta nı mış ve
Türk-Sov yet sı nı rı ke sin ola rak be lir len miş tir.(17) 24 Ocak 1924 ta ri hin -
de Sov yet li de ri Le nin'in ölü mün den son ra ik ti da rı ele alan Sta lin dö ne -
min de, Sov yet le rin dış po li ti ka il ke si Ba tı lı dev let ler le si ya si iliş ki ler ku-
 ra rak Sov yet le re kar şı olu şan it ti fak la rı par ça la mak ol muş tur. Bu dö nem
Sov yet ler bir Fran sız-Al man ya kın laş ma sıy la Al man ya'nın do ğu ya doğ -
ru iler le me sin den çe ki ni yor du.(18) Ay nı dö nem de Tür ki ye Lo zan'da çö-
zü le me miş, Mu sul, Ha tay ve Mü ba de le me se le le riy le uğ ra şı yor du. Tür-
ki ye ve Sov yet le rin Ba tı lı dev let le re kar şı si ya si mü ca de le yü rüt tü ğü bu
dö nem de, iliş ki ler da ha da ya kın laş mış ve iki ül ke ara sın da te mas lar art-
mış tır. Tür ki ye ve Sov yet ler ara sın da 17 Ara lık 1925'te, Pa ris'te "Dost luk
ve Ta raf sız lık Ant laş ma sı (Pak tı)" im za lan dı. Bu an laş ma ya gö re ta raf la -
rın her han gi bi ri sal dı rı ya uğ ra dı ğın da di ğe ri ta raf sız ka la cak tır.(19) Sal dır -
maz lık Pak tı, 1929'da ye ni bir hük mün ek len me si ile ye ni le ne rek ta raf -
la rın ka ra dan ve de niz den kom şu bu lun duk la rı dev let ler le bir bir le ri ne
da nış mak sı zın her han gi bir si ya si ant laş ma yap ma ma sı şar tı ka bul edil miş-
tir. Bu ant laş ma, 1945 ta ri hin de Sov yet ler ta ra fın dan fes he di lin ce ye ka-
dar yü rür lük te kal mış tır.(20) Sov yet ler Bir li ği 1930'lar da, 1920'li yıl la rın so-
nun dan iti ba ren Ba tı lı dev let ler le iliş ki kur ma ya baş la yan Tür ki ye'nin
da yan dı ğı tek bü yük dev let ol mak tan çık ma ya baş la mış tır. An cak bu ta-
rih ler de de Sov yet ler le ya kın iliş ki ler sür müş, 1933'te Vo ro şi lov baş kan -
lı ğın da bir Sov yet He ye ti Tür ki ye'yi zi ya re te gel miş, 1934'te Sov yet ler -
den fa iz siz 8 mil yon do lar lık kre di alın mış tır. Sov yet ler, Tür ki ye'nin
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1933 yı lın dan iti ba ren Bo ğaz lar Me se le si ile il gi li gi ri şim le ri ni de des tek-
le miş ti.

Sov yet ler le si ya si iliş ki ler bu yön de ge li şir ken ti ca ri iliş ki ler de cid di
bir ta kım so run lar ya şan mış tır. 1926'da Sov yet le rin Tür ki ye'den it hal edi-
len mal la ra ba zı sı nır lar koy ma sı üze ri ne ay nı yıl iki ül ke ara sın da gö rüş-
me ler baş la mış an cak bir so nuç alı na ma mış tır. 1927'de tek rar baş la yan gö-
rüş me le rin tı kan ma sı na yol açan so run lar Sov yet le rin ba zı Türk mal la rı nı
it hal et mek is te me me si ve Tür ki ye'nin ba zı şe hir le rin de ti ca ri tem sil ci lik -
ler aç mak is te me sin den kay nak la nı yor du. Ni ha yet 11 Mart 1927'de An-
ka ra'da im za la nan Ti ca ret ve De niz Ula şım Ant laş ma sı ile Tür ki ye'nin
Sov yet le re ih ra ca tı na yıl lık sı nır la ma ge ti ril di ve İs tan bul, İz mir, Trab zon,
Mer sin, Er zu rum ve Art vin'e ti ca ri tem sil ci lik ler aç ma sı ka bul edil di. Bu -
na kar şı lık Tür ki ye, bir baş ka dev le te ya pı la cak ih ra cat ta güm rü ğe ta bi ol-
ma dan Sov yet ler Bir li ği'nden tran sit ge çiş iz ni al mış ve böy le ce Ba tum li-
ma nı nı kul lan ma hak kı nı el de et miş ti. 

Türk-Sov yet iliş ki le ri, za man za man ger gin lik ve so run la rın ya şan -
ma sı na rağ men, 1936 yı lı na ka dar dost luk iliş ki le ri çer çe ve sin de sey ret -
miş tir. 1936 yı lın dan iti ba ren Türk-İn gi liz ya kın laş ma sı nın doğ ma sı,
bun dan son ra ki dö nem de Türk-Sov yet iliş ki le ri nin ni te li ği ni be lir le ye cek
ve iliş ki le rin so ğu ma sı na yol aça cak te mel et ken ola cak tır.    

5. Türk-Fran sız İliş ki le ri

Lo zan Kon fe ran sı'ndan son ra Türk-Fran sız iliş ki le ri ni be lir le yen te mel
me se le Tür ki ye-Su ri ye sı nı rı nın tes pi ti ol muş tur. 20 Ekim 1921 ta rih li An-
ka ra Ant laş ma sı'nın 8. mad de sine gö re, ant laş ma nın im za lan ma sın dan bir
ay son ra, Fran sa'nın man da sı al tın da ki Su ri ye ile Tür ki ye ara sın da ki sı nı -
rın çi zil me si için bir kar ma ko mis yon ku rul ma sı ka ra rı alın mış tı. Ko mis-
yon an cak 1925 Ey lül'ün de ku ru la bil di, fa kat ba zı an laş maz lık lar or ta ya
çık tı.(21) An laş maz lık la rı gi der mek üze re ta raf la rın bir ara ya gel me sin den
son ra Tür ki ye-Su ri ye sı nı rı be lir le nir ken, ta raf lar ara la rın da ki an laş maz -
lık la rın ba rış çıl yol lar la çö zül me si ve ta raf lar dan bi ri ne si lah lı bir sal dı rı
ha lin de, di ğe ri nin ta raf sız kal ma sı ko nu sun da mu ta ba ka ta va rıl dı. Ant -
laş ma, 18 Şu bat 1926'da pa ra fe edil miş an cak Fran sa he men im za ya ya naş-
ma mış tı. Fran sa Tür ki ye-İn gil te re ara sın da ki "Mu sul" an laş maz lı ğı nın
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çö zül me si ni bek le di ğin den işi ya vaş tan alı yor du. Mu sul me se le si nin çö-
zü mün den son ra Fran sa, 30 Ma yıs 1926'da ant laş ma yı im za la dı.(22) 

Tür ki ye'de ki Fran sız mis yo ner okul la rı nın du ru mu, Türk-Fran sız
iliş ki le ri ni et ki le yen bir di ğer me se le idi. Türk Hü kü me ti 'nin ha zır la dı -
ğı bir yö net me li ğe gö re, ya ban cı okul la rın tü mün de oku tul ma sı zo run -
lu olan Ta rih ve Coğ raf ya ders le ri nin Türk Öğ ret men ler ta ra fın dan ve
Türk çe oku tul ma sı şar tı ka bul edil miş ti. Fran sa'nın ıs rar lı iti raz la rı na rağ-
men, Tür ki ye Fran sa'yı bu işe ka rış tır ma ya rak yö net me li ği uy gu la ma ya
koy du.

Tür ki ye ile Fran sa ara sın da Os man lı Borç la rı'nın öden me si ko nu su da
bir so run teş kil edi yor du. Os man lı Dev le ti'nin en faz la borç lan dı ğı ül ke
Fran sa idi. Lo zan Kon fe ran sı'nda borç la rın öden me bi çi mi nin tes pi ti,
Tür ki ye ile borç lu olu nan ül ke ara sın da ki kar şı lık lı gö rüş me le re bı ra kıl -
mış tı. 13 Ha zi ran 1928'de Fran sa ile im za la nan bir ant laş ma ile bor cun
mik ta rı ve öde me şek li be lir len di. An cak 1929 Dün ya Eko no mik Buh-
ra nı ne de niy le Tür ki ye borç öde me le rin de güç lük ler ya şa mış ve Ame ri -
ka'nın mo ra tor yum (borç er te le me) ilan et me si üze ri ne Tür ki ye de öde-
me le ri er te le mek is te miş tir. Fran sa'nın iti ra zı üze ri ne gö rüş me ler ye ni den
baş la mış ve Pa ris'te 22 Ni san 1933'te ye ni bir borç söz leş me si im za lan -
mış tır.(23) Borç lar ko nu su nun çö zül me sin den son ra Fran sa ile Ada na-
Mer sin De mir yo lu'nun mil li leş ti ril me si sı ra sın da ba zı so run lar ya şan -
mış tır. Türk Hü kü me ti, Os man lı'nın ya ban cı ser ma ye ye ve iş let me ci le re
iş let me ga ran ti si ve önem li hak lar ve re rek sat tı ğı de mir yol la rı nın mil li -
leş ti ril me si fa ali yet le ri sı ra sın da bir Fran sız şir ke ti ta ra fın dan iş le ti len
Ada na-Mer sin De mir yo lu'nu sa tın al mak is te miş an cak Fran sa'nın iti raz-
la rıy la kar şı laş mış tır. Fran sa'nın iti raz la rı na rağ men Ada na-Mer sin De mir-
yo lu Ha zi ran 1929'da Tür ki ye ta ra fın dan sa tın alın mış tır.(24)

Fran sa ile ara mız da bü tün bu me se le le rin hal le dil me sin den son ra
1939 yı lı na ka dar iki dev let iliş ki le ri ni be lir le yen te mel me se le Ha tay'ın
(İs ken de run San ca ğı) sta tü sü ol muş tur. Mi sak-ı Mil li sı nır la rı içe ri sin de
bu lu nan İs ken de run San ca ğı'nda An ka ra Ant laş ma sı (20 Ekim 1921) ile
özel bir ida re ku rul ma sı na izin ve ril miş ti. Fran sa'nın man da ter li ği al tın -
da ki Su ri ye'nin, 1936'da ba ğım sız ol ma sı üze ri ne İs ken de run san ca ğı nın
du ru mu gün de me gel di. Fran sa San ca ğın Su ri ye'ye bı ra kıl ma sı nı is ti yor -
du. Tür ki ye bu na iti raz ede rek, 9 Ekim 1936'da Ha tay'a ba ğım sız lık ve-
ril me si ni is te di. Fran sa bu ko nu da yet ki si ol ma dı ğı nı be yan ede rek me-

257

ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI



se le nin Mil let ler Ce mi ye ti'ne ha va le edil me si ni tek lif et ti. Tür ki ye bu tek-
li fi ka bul et ti. Mil let ler Ce mi ye ti ko nu yu, 18 Ara lık 1936 ta ri hin den iti-
ba ren gö rüş me ye baş la dı. 29 Ma yıs 1937'de İn gil te re'nin Tür ki ye'yi des-
tek le me si üze ri ne ya pı lan bir ant laş ma ile İs ken de run san ca ğı'nda ay rı bir
sta tü oluş tu rul du. Bu na gö re San cak dı şiş le rin de Su ri ye'ye bağ lı ka la cak
an cak iç iş le rin de ba ğım sız, bir ana ya sa ya sa hip, res mi di li Türk çe olan
ay rı bir sta tü ye sa hip böl ge ola rak ta nı na cak tı. Ay nı za man da Mil let ler
Ce mi ye ti'nin gö ze ti min de bu lu na cak tı. Tür ki ye ile Fran sa ara la rın da bir
an laş ma ya pa rak, İs ken de run San ca ğı'nın top rak bü tün lü ğü nü bir lik te gü-
ven ce al tı na ala cak la rı ve san ca ğın bun dan böy le "Ha tay" adıy la anıl ma -
sı ko nu sun da mu ta ba ka ta var dı lar.(25)

Fran sız yet ki li le ri nin Ana ya sa ça lış ma la rı sı ra sın da zor luk lar çı kar ma -
sı ve ba zı tah rik edi ci olay la rın ge liş me si üze ri ne iliş ki ler tek rar ge ril miş -
ti. An cak 1938'de Al man ya'nın Avus tur ya'yı il hak et me si, Fran sa'nın Tür-
ki ye'ye kar şı yu mu şa ma sı na yol aç tı ve 4 Tem muz 1938'de bir Dost luk
Ant laş ma sı im za lan dı.(26) Ay nı yı lın Ağus tos ayın da ya pı lan se çim ler de 40
me bus luk tan 22'si ni Türk ler al mış tı. Me bus la rın hep si Mec lis'te Türk çe
ye min et ti ler. Türk çe adıy la Meclis San ca ğa "Ha tay Dev le ti" adı nı ver di.
Ey lül 1938'de ku rul muş olan Ha tay Dev le ti yak la şık ola rak bir yıl lık ba-
ğım sız bir dev let ola rak ya şa mı nı sür dür dü ve Ha tay Mec li si, 29 Ha zi ran
1939'da yap tı ğı son top lan tı sın da Ana va tan'a ka tıl ma ka ra rı al dı.(27) 

6. Bal kan Dev let le riy le İliş ki ler

Tür ki ye, Lo zan Ant laş ma sı son ra sın da Bal kan ül ke le ri ile dos ta ne iliş-
ki ler kur ma ya özen gös ter miş, dip lo ma tik iliş ki le rin de sa vaş yıl la rın dan
ka lan so run la rın bir an ev vel çö zü mün den ya na bir tu tum ser gi le miş tir.
Tür ki ye'nin Bal kan dev let le ri ne ba kı şın da böl ge nin stra te jik öne mi ile ta-
ri hi ve kül tü rel bağ la rın var lı ğı be lir le yi ci ol muş tur. 

18 Ekim 1925'te Bul ga ris tan ile dost luk ant laş ma sı im za lan mış ve
Türk-Bul gar iliş ki le ri ne ye ni bir yön ve ri le rek ik ti sa di, sos yal, kül tü rel ve
hu kuk sal bağ la rı güç len di re cek ye ni ant laş ma la rın im za lan ma sı na ze min
ha zır la mış tır. Dost luk ant laş ma sı ve ona bağ lı ge nel pro to kol le Bul ga ris -
tan'da ki Türk azın lı ğın hak la rı ko ru na rak ga ran ti al tı na alın mış tır.(28)

Tür ki ye ve Yu na nis tan ara sın da dip lo ma tik iliş ki ler de ya şa nan ya kın -
laş ma Bal kan lar'da bir lik oluş tur ma fik ri ni do ğur muş ve Tür ki ye, Yu gos-
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lav ya, Yu na nis tan, Ro man ya, Ar na vut luk ve Bul ga ris tan'ın ka tı lı mıy la
1930'da Ati na'da Bi rin ci Bal kan Kon fe ran sı top lan mış tır. Ekim 1931'de
İs tan bul'da, Ekim 1932'de Bük reş'te, Ka sım 1933'te Se la nik'te ol mak
üze re bu kon fe rans lar her yıl tek rar lan mış tır. Tür ki ye-Yu na nis tan iliş ki -
le ri nin ya kın laş ma sın dan ra hat sız lık du yan Bul ga ris tan'ın en di şe le ri ni
gi der mek üze re Baş ba kan İs met Pa şa ve Dı şiş le ri Ba ka nı Tev fik Rüş tü
Aras 22 Ey lül 1933'te Sof ya'yı zi ya ret et miş ler ve Türk-Bul gar Ta raf sız -
lık Ant laş ma sı beş yıl sü rey le uza tıl mış tır. Bu ge liş me le re ek ola rak Tür-
ki ye ile Ro man ya ara sın da 17 Ekim 1933'te An ka ra'da "Tür ki ye-Ro man -
ya Dost luk, Sal dır maz lık, Ha kem ve Uz laş ma An laş ma sı", Tür ki ye ile
Yu gos lav ya ara sın da 27 Ka sım 1933'te Bel grat'ta "Tür ki ye-Yu gos lav ya
Dost luk, Sal dır maz lık, Ha kem ve Uz laş ma An laş ma sı" im za lan mış tır.(29) 

Bal kan ül ke le riy le Tür ki ye ara sın da baş la yan ya kın laş ma sü re ci 9 Şu-
bat 1934'te Bal kan Pak tı'nın im za lan ma sı nı sağ la dı. Bal kan Pak tı'nın im-
za la na bil me sin de Tür ki ye ile Yu na nis tan ara sın da ku ru lan dost luk iliş ki-
le ri nin et ki si bü yük ol muş tu. Öte yan dan Al man ya'da Hit ler'in Na zi
Par ti si'nin ik ti dar ol ma sı, Bal kan lar'da Al man ve İtal yan bas kı sı nın art-
ma sı, İtal ya'nın Ar na vut luk'u iş gal et me si ve Av ru pa'da ya şa nan re viz -
yo nist ge liş me ler den kay nak la nan or tak teh li ke, böl ge ül ke le ri nin iş bir -
li ği ni zo run lu ha le ge tir miş ti. Bu nun üze ri ne Ati na'da top la nan Tür ki ye,
Bul ga ris tan, Yu na nis tan, Ro man ya ve Yu gos lav ya bir Bal kan Pak tı ha zır-
lan ma sı ve her yıl dı şiş le ri dü ze yin de top lan tı lar ya pı la rak Bal kan ulus-
la rı nın eko no mik, si ya sal ve sos yo-kül tü rel iş bir li ği ni sağ la ya cak po li ti -
ka lar üre til me si ka ra rı al dı lar.(30) 9 Şu bat 1934'te Tür ki ye, Yu na nis tan,
Yu gos lav ya ve Ro man ya ara sın da im za la nan Bal kan Pak tı'yla Bal kan lar -
da ba rı şın ku rul ma sı, ül ke le rin bir bir le ri nin top rak bü tün lük le ri ne say gı
duy ma la rı ko nu sun da an laş ma sağ la nı yor du. Bul ga ris tan ve Ar na vut -
luk'un ka tıl ma dı ğı Bal kan Bir li ği ne ya zık ki uzun ömür lü ola ma mış tır.
Hit ler'in Av ru pa'da ve İtal ya'nın Ak de niz'de et ki li ol ma ya baş la ma sı
üze ri ne Bal kan dev let le ri gü ven lik le ri ni sağ la mak üze re Bal kan An tan tı
dı şın da çö züm ler ara ma ya ko yul muş lar dır. Tür ki ye, teh li ke arz eden
Bo ğaz la rın sta tü sü nü ken di te zi ne uy gun ola rak be lir le mek üze re 1936'da
Mon trö Söz leş me si'ni im za la ya rak Bo ğaz la rı ga ran ti al tı na al mış tır.(31) Yu-
gos lav ya ve Yu na nis tan, İtal ya'nın güç len me si üze ri ne İtal ya'ya ta vır la rı -
nı yu mu şat mış ve Bal kan An tan tı il ke le rin den uzak laş ma ya baş la mış tır.
1939'dan iti ba ren Bal kan lar da ve dün ya öl çe ğin de ge li şen olay lar ne ti ce -
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sin de Bal kan An tan tı fii len so na er miş tir. 1940'ta son top lan tı sı nı ya pan
Bal kan An tan tı ül ke le ri, II. Dün ya Sa va şı'nın Bal kan la rı da vur ma sı ne-
de niy le bir da ha top la na ma mış tır.(32)

7. Or tado ğu Dev let le riy le İliş ki ler

İtal ya'nın 1935'te Ha be şis tan'ı (Eti yop ya) iş ga li, Do ğu Ak de niz'de ki
İtal yan teh li ke si ni be lir gin ha le ge tir miş tir. Bu ge liş me ler üze ri ne Tür ki -
ye İn gil te re ile ya kın laş mış, di ğer ta raf tan da böl ge ül ke le riy le bir lik
kur ma po li ti ka sı ge re ği Or ta do ğu ül ke le riy le iliş ki le ri ni ge liş tir me ça ba -
sı içe ri si ne gir miş tir. Tür ki ye, Ata türk ön der li ğin de yü rü tü len ve Mi sak-
ı Mil li sı nır la rı dı şı na göz dik me miş dış po li ti ka sıy la böl ge dev let le ri ne gü-
ven ve rir ken Tür ki ye'nin ulus lar ara sı alan da iti ba rı nı da ar tır mış tı. Bu
po li ti ka Tür ki ye'nin Bal kan dev let le ri, Rus ya, İran, Irak ve Af ga nis tan ile
dos ta ne iliş ki ler ge liş tir me si ne yol açar ken, Ak de niz'de İtal ya ve di ğer
dev let ler le iliş ki le ri den ge de tut ma sı na da ola nak sağ la mış tır.(33) Öte
yan dan Tür ki ye, ye ni teh li ke ler kar şı sın da kur du ğu it ti fak lar la ül ke ba-
ğım sız lı ğı nı ve top rak bü tün lü ğü nü ko ru ya cak ön lem le ri al mak tan ge ri
dur ma mış tır.

Ata türk dö ne min de yü rü tü len it ti fak po li ti ka sı nın te mel il ke le ri eşit-
 lik ve hak ka ni yet ol muş tur. Ni te kim bü yük dev let ler le kur du ğu iliş ki ler -
de de hu ku ki ba kım dan mut lak eşit lik il ke si ni ol maz sa ol maz ko şul gör -
müş tür. Os man lı İm pa ra tor lu ğu'nun çö küş sü re cin de ya ban cı lar ve
azın lık lar Os man lı'nın Müs lü man va tan daş la rı nın sa hip ol ma dı ğı hak lar-
dan fay da la nır ha le gel miş ti. Bu ne den le Mil li Mü ca de le yıl la rın da ve Tür-
ki ye Cum hu ri ye ti'nin ku rul ma sın dan son ra ki sü reç te dış iliş ki ler de ege-
 men lik ve eşit lik en önem li il ke ka bul edil di. Bu an la yış la Tür ki ye,
Or ta do ğu dev let le riy le Os man lı Dev le ti dö ne min de ku ru lan iliş ki ler den
fark lı ola rak, dev let le rin ba ğım sız lı ğı na say gı lı ve eşit ko şul lar da ye ni iliş-
ki ler kur muş tur. Or ta do ğu dev let le riy le im za la nan Sa da bat Pak tı ise bu
ye ni iliş ki le rin sem bo lü ha li ne gel miş tir.(34)

İtal ya'nın böl ge de ki ya yıl ma cı emel le ri kar şı sın da, 2 Ekim 1935'te
İran'ın gi ri şim le riy le Tür ki ye-İran-Irak ara sın da Ce nev re'de bir an laş ma
pa ra fe edil miş tir.(35) Böl ge sel iş bir li ği nin da ha da güç len di ri le bil me si için,
Tür ki ye'nin ön cü lü ğün de İran, Irak, Af ga nis tan ve Tür ki ye ara sın da Tah-
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 ran'da Sa da bat Sa ra yı'nda, 8 Tem muz 1937 yı lın da Sa da bat Pak tı im za -
lan mış tır. An laş ma, TBMM ta ra fın dan 14 Ocak 1938'de onay la na rak yü-
rür lü ğe gir miş tir.(36) Beş yıl lık bir sü re için im za la nan bu ant laş may la ta -
raf lar, Mil let ler Ce mi ye ti ve Bri and-Kel log Pak tı'na bağ lı kal ma yı,
bir bir le ri nin içiş le ri ne ka rış ma ma yı, or tak sı nır la ra say gı lı ol ma yı ve bir-
 bir le ri ne kar şı her han gi bir sal dı rı gi ri şi min de bu lun ma ma yı ta ah hüt et miş-
ler dir.(37) An cak bu Pakt kar şı lık lı yar dım ve as ke ri yü küm lü lük le ri kap-
sa ma mış tır. Sa da bat Pak tı ile Tür ki ye, Ba tı 'dan ve Do ğu'dan bir gü ven lik
sis te mi ku ru yor ay nı za man da böl ge ba rı şı nı sağ la mış olu yor du. II. Dün -
ya Sa va şı son ra sı na ka dar ge çer li li ği ni sür dü ren bu it ti fak, 1955'te Bağ-
dat Pak tı'nın ku rul ma sı ile öne mi ni kay bet ti. Af ga nis tan'da 1979'da ye -
ni re ji min ku rul ma sı ve 1980'de ya şa nan İran-Irak Sa va şı'ndan son ra
Pakt fii len yü rür lük ten kalk mış tı.(38) 

8. Tür ki ye'nin Mil let ler Ce mi ye ti'ne Gi ri şi (18 Temmuz 1932)

Dün ya ba rı şı nın ko run ma sı ve ulus la ra ra sı iliş ki le rin ge liş ti ril me si
ama cıy la I. Dün ya Sa va şı'nın ga li bi olan dev let ler ta ra fın dan 25 Ocak 1919
ta ri hin de, Pa ris'te Mil let ler Ce mi ye ti'nin (Ce mi yet-i Ak vam) ku rul ma sı -
na ka rar ve ril miş ti. II. Dün ya Sa va şı'ndan son ra Cemiyet, Bir leş miş Mil-
let ler adı nı al dı. "Mil let ler Ce mi ye ti" ulus la ra ra sı top lum sal ör güt len me -
yi sağ la mak üze re ku rul muş, ev ren sel ve çok kap sam lı, ilk ulus la ra ra sı
si ya sal ör güt tür. Mil let ler Ce mi ye ti Söz leş me si, Ver say (Ver sa il les) An-
t laş ma sı'nın bir par ça sı ola rak gö rül dü ve 10 Ocak 1920'de onay la na rak
yü rür lü ğe gir di.

İlk kez Wil son İl ke le ri'nde bah si ge çen ve Bir le şik Ame ri ka'nın teş vik-
le riy le ku ru lan Cemiyet'e Ame ri ka üye ol ma mış tı. Ame ri ka'nın Cemi-
yet'e üye ol ma ma sı Cemiyet'in ev ren sel lik id di ası nı zaa fa uğ rat mak la kal-
ma mış, sal dır gan ül ke ler kar şı sın da et kin bir ta vır al ma sı nı da
zor laş tır mış tır. Sov yet Bir li ği de 1934 yı lı na ka dar Cemiyet için de yer al-
ma mış tır. Bu iki bü yük gü cün Cemiyet'in dı şın da kal ma sı, İn gil te re ve
Fran sa'nın et kin li ği ni ar tı ra rak Mil let ler Ce mi ye ti'nin İn gi liz ve Fran sız
çı kar la rı doğ rul tu sun da ka rar lar alan bir ce mi ye te dö nüş me si ne yol aç -
tı. Ce mi yet 1932'de Ja pon ya'nın Man çur ya'ya sal dı rı sı ve İtal ya'nın 1935-
36'da Eti yop ya'yı iş ga li olay la rı kar şı sın da et ki siz ka la rak, he def le nen dün -
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ya ba rı şı nı sağ la mak ta güç süz lü ğü nü or ta ya ser miş ti. 1933'te Hit ler Al-
man ya'da ik ti da ra gel me sin den son ra Cemiyet' ten ay rıl dı ğı nı ve Ver say
Ant laş ma sı'nı ta nı ma dı ğı nı ilan et ti. 1 Ey lül 1939'da Al man ya'nın Po lon-
ya'ya sal dı rı sı, ar dın dan Fran sa ve İn gil te re'nin Al man ya'ya kar şı sa vaş ilan
et me si, Ce mi yet'in kur mak is te di ği ulus la ra ra sı sis te mi çö kert miş ti.(39)

1930'lar dan iti ba ren hız la de ği şen dün ya şart la rın da, sa vaş mağ lup la -
rı da Cemiyet'e alın ma ya baş lan mış tı. Ay nı dö nem de Ba tı ile ye ni iliş ki -
ler kur ma ya baş la yan Tür ki ye, Cemiyet'e gir mek için her han gi bir gi ri -
şim de bu lun ma ya rak, Cemiyet'in Tür ki ye'yi da vet et me si ni bek le di. Bu
stra te ji, si ya si, as ke ri ve eko no mik var lı ğı göz önün de bu lun du ru la rak
üye lik tek lif edi le cek olan Tür ki ye'nin Cemiyet için de ki iti ba rı nı ar tı ra -
cak tı. 18 Tem muz 1932'de ya pı lan da vet üze ri ne Tür ki ye Mil let ler Ce mi-
ye ti'ne ka tı lım baş vu ru su nu yap tı ve üye ül ke le rin oy bir li ği ile baş vu ru
ka bul edil di. Tür ki ye'nin Mil let ler Ce mi ye ti'ne gi ri şi baş müt te fik Sov-
yet ler Bir li ği'yle iliş ki le ri mi zi et ki le miş an cak Al man ya'nın ve Ja pon ya'nın
sal dır gan po li ti ka la rı ne de niy le Sov yet ler Bir li ği de 1934'te Mil let ler Ce-
mi ye ti'ne ka tıl mış tı.(40)

Mil let ler Ce mi ye ti'ne üye ol ma dı ğı dö nem de de, Cemiyet'in dün ya ba-
rı şı nı sağ la ma ya yö ne lik te mel il ke si ne ay kı rı ha re ket et me miş olan Tür-
ki ye, üye ol duk tan son ra da ba rış çı dış po li ti ka sı nı sür dür müş ve Cemi-
yet mi sa kı na sa dık ka la rak alı nan ka rar la rı uy gu la mış tır.(41)

9. Mon trö Bo ğaz lar Söz leş me si (20 Temmuz 1936)

Lo zan Ant laş ma sı ile bir lik te im za la nan Bo ğaz lar Söz leş me si'nin ge-
tir di ği sı nır la ma lar dan do la yı Tür ki ye git tik çe ar tan bir en di şe içi ne düş -
tü. Söz leş me nin im za lan ma sı sü re cin de, dün ya nın si lah sız lan ma sı na da -
ir ümit bes le yen Tür ki ye, Bo ğaz lar da ki ege men lik kı sıt la ma la rı na faz la
di ren me miş ti. An cak 1920'li yıl la rın so nun da si lah lan ma ya rı şı nın baş la -
ma sı ve dev let le rin adım adım ye ni bir dün ya sa va şı na doğ ru sü rük le ni -
şi, Tür ki ye'nin Bo ğaz la rın gü ven li ği ko nu sun da ki ça ba la rı nı hız lan dır -
dı.(42) Lo zan'da im za la nan söz leş me ye gö re Bo ğaz la rın si lah lar dan
arın dı rıl ma sı, Tür ki ye'nin gü ven li ği ba kı mın dan önem li bir so run ya rat -
mak tay dı. Söz leş me Mi sak-ı Mil li ka rar la rı na uy ma dı ğı gi bi, Tür ki ye'yi
tam yet ki li de kıl mı yor du. Ku ru lan Bo ğaz lar Ko mis yo nu as ker den arın-
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dı rıl mış ve si lah sız laş tı rıl mış olan Bo ğaz lar dan ge çiş le ri kon trol edi yor ve
bu ge çiş ler le il gi li ola rak Mil let ler Ce mi ye ti'ni bil gi len di ri yor du. Her ne
ka dar, Tür ki ye'ye kar şı ola bi le cek bir teh li ke du ru mun da, Mil let ler Ce-
mi ye ti (özel lik le İn gil te re, Fran sa, İtal ya ve Ja pon ya) ga ran ti ver miş ler -
se de bu gü ven ce ye ter li de ğil di.(43) Bu ko şul lar al tın da Tür ki ye hak lı ola-
rak Bo ğaz la rın sta tü ko su nun de ğiş ti ri le rek böl ge nin gü ven li ği nin
sağ lan ma sı nı is ti yor du. Tür ki ye, Lo zan Ant laş ma sı'nı im za la yan dev let -
le re, 10 Ni san 1936'da bi rer no ta gön de re rek Av ru pa'nın de ği şen ko şul -
la rı na dik kat çe ke rek, Tür ki ye'nin gü ven li ği ni sağ la ya cak ve bu yön de ki en-
 di şe le ri ni gi de re cek ye ni bir ant laş ma nın ya pıl ma sı nı is te di.(44) 

Bo ğaz la rın sta tü sü ve ge mi le rin ge çiş şart na me le riy le ya kın dan il gi -
len miş olan İn gil te re, Tür ki ye'yi hak lı bu la rak de ği şik lik is te ği ni des tek-
le di. Ar dın dan Bal kan An tan tı Dai mi Kon se yi de 4 Ma yıs 1936'da ay nı
doğ rul tu da bir ka rar al dı. Bu ge liş me ler üze ri ne söz leş me ye im za ko yan
di ğer dev let ler de Tür ki ye'nin is te ği ni hak lı bul du lar. 22 Ha zi ran 1936'da,
İs viç re'nin Mon trö (Mon tre ux) ken tin de bir kon fe rans dü zen len di. Bir
aya ya kın sü ren gö rüş me ler ne ti ce sin de, Bo ğaz la rın sta tü sü de ğer len di -
ri le rek, Tür ki ye, İn gil te re, Fran sa, Sov yet ler Bir li ği, Ja pon ya, Ro man ya,
Bul ga ris tan, Yu na nis tan ve Yu gos lav ya ara sın da 20 Tem muz 1936 gü nü
"Mon trö Bo ğaz lar Söz leş me si" im za lan dı. Söz leş me nin yü rür lük sü re si 20
yıl ola rak tes pit edil di. Yü rür lük sü re si nin so na er me sin den en az iki yıl
ön ce ta raf lar söz leş me nin fes hi ni is te mez ler se ken di li ğin den yü rür lük sü-
re si uza ya cak tı. Ta raf lar dan fes het me ta le bi gel me di ği için söz leş me gü-
nü müz de hâ lâ yü rür lük te dir.(45) 

Mon trö Bo ğaz lar Söz leş me si'yle, ulus lar ara sı bo ğaz ko mis yo nu kal-
dı rı la rak Bo ğaz la rın gü ven li ği Tür ki ye'ye bı ra kı lı yor du. Ba rış dö nem le -
rin de ve Tür ki ye'nin ta raf ol ma dı ğı sa vaş hal le rin de ti ca ret ge mi le ri nin ge-
çi şi ser best, sa vaş ge mi le ri nin ge çi şi ya sak ola cak tı. Ak si hal de, ya ni
Tür ki ye ta raf ol du ğu sa vaş ha lin de ise sa vaş du ru mun da ol ma dı ğı dev let-
le rin ge mi le ri ne be lir li şart lar da ge çiş hak kı ta nı ya cak tı. İs te ğe bağ lı kı-
la vuz al ma hiz me ti ha riç, Bo ğaz lar dan ge çiş ler den üc ret alın ma ya cak tı.
Ay rı ca, Ka ra de niz'de kı yı sı bu lu nan dev let le rin gü ven ce si için de ted bir -
ler alın mış tı. Ya ban cı dev let le rin Ka ra de niz'e ge çi re bi le cek le ri, bu ra da bu-
lun du ra bi le cek le ri ge mi le rin top lam to naj la rı, bü yük lük le ri ve cins le ri sı-
nır lan dı rıl mış tı.(46) 
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Gü nü müz de ha len yü rür lük te olan Mon trö Bo ğaz lar Söz leş me si,
"Aca ba Mon trö Söz leş me si de li ni yor mu" ha ber le riy le gün de mi za man
za man iş gal et mek te dir. Ya ban cı ge mi le rin Ka ra de niz'de kal ma sü re le ri,
to naj la rı, yük le ri nin cin si gi bi ko nu lar söz leş me yi gün dem de tu tar ken son
dö nem de Bo ğaz lar da Tür ki ye için çe şit li en di şe ler de or ta ya çık mış tır.
Özel lik le İs tan bul Bo ğa zı'nda ya şa nan ve bü yük teh li ke arz eden ka za -
la rın ço ğu nun "kı la vuz luk hiz me ti"nin alın ma yı şın dan kay nak lan ma sı, ka-
za la rın ta ri hi do ku yu ze de le ye rek, can, mal ve çev re gü ven li ği ni teh dit
eder bo yut la ra ulaş ma sı, söz leş me nin ye ni den gün de me gel me si ni sağ la-
ya cak or ta mın oluş ma sı na kat kı da bu lun mak ta dır.
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ATATÜRK'ÜN BÜYÜK NUTKU ÜZERİNE NOTLAR

Dr. MA Lİ KE Bİ LEY Dİ KOÇ

Türk hi ta bet sa na tı nın en gü zel ör nek le rin den bi ri nin ser gi len di ği Bü-
yük Nu tuk'ta, Ata türk ta ra fın dan İs tik lal Sa va şı gün le ri ve Cum hu ri ye -
tin ilk yıl la rı an la tıl mak ta dır. Nu tuk bir ha tı rat de ğil dir; bel ge le re da ya -
lı ola rak bir dö ne min an la tıl dı ğı bi lim sel, ta ri hi bir eser dir. Bu eser de
Ata türk, Türk top lu mu nun Ba tı em per ya liz mi kar şı sın da ver di ği var ol -
ma mü ca de le si ni an lat mış tır. Bu mü ca de le nin biz zat ön de ri nin ağ zın dan
ak ta rıl ma sı ise kuş ku suz ese rin öne mi ni bir kat da ha da ar tır mak ta dır.
Bel ge le re da ya nan bu eser ay nı za man da dö ne mi nin te mel kay nak la rın -
dan bi ri du ru mun da dır.(1) Dev le tin ku ru cu su ta ra fın dan Cum hu ri yet'in
ilk beş yı lı nın bi lan ço su nun çı ka rıl ma sı, bir baş ka de yiş le "ku ru cu nun mil-
 le ti ne he sap ver me si", bu ni te li ğiy le Nu tuk'u tüm dün ya da ilk ve tek ol -
ma özel li ği ne ka vuş tur muş tur.(2)

Nu tuk, An ka ra'da ha zır lan mış, İs tan bul'da 3 ay gi bi kı sa bir sü re de ya-
zıl mış tır.(3) Nu tuk'un ha zır lan ma sı aşa ma sın da yüz ler ce bel ge bir ara ya
ge ti ril miş, bu bel ge ler Ata türk ta ra fın dan tek tek in ce le ne rek il gi li ki şi -
le rin bil gi le ri ne de su nul duk tan son ra ya zı ya ge çi ril miş tir. Ata türk Nu-
tuk'un ba zı bö lüm le ri ni biz zat ken di yaz mış, ba zı bö lüm le ri ni ise yaz dır-
mış tır. Bü yük Ön der, ya zı lı müs ved de ler üze rin de ça lış ma la rı nı
sür dür müş tür. Bu müs ved de ler bu gün, TC Ge nel kur may As ke ri Ta rih ve
Stra te jik Etüt Baş kan lı ğı (ATA SE) Ar şi vi'nde bu lun mak ta dır. Son şek li
ve ril miş, bas kı ya ha zır me tin ise Türk Ha va Ku ru mu Mü ze si'nde ko run-
mak ta dır.

Bu bö lüm de Ata türk'ün Bü yük Nut ku oku nuş öy kü sü, kap sa mı ve
ama cı/et ki si açı sın dan de ğer len di ri le cek tir. Her baş lı ğın kap sam lı müs-
ta kil bir ça lış ma ko nu su ola bi le ce ği aşi kâr ol du ğun dan bu ra da an cak ge-
nel bir de ğer len dir me ile ye ti nil miş tir.
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1. Nu tuk'un Oku nu şu

Ata türk, Nu tuk'u Cum hu ri yet Halk Par ti si'nin 15-20 Ekim 1927 ta-
rih le ri ara sın da An ka ra'da dü zen le nen İkin ci Ge nel Kon gre si'nde oku-
muş tur. Mil let ve kil le ri, par ti tem sil ci le ri, hü kü met adam la rı, or du ko mu-
tan la rı, ya ban cı dip lo mat lar ve özel da vet li ler ta ra fın dan din le nen
Nu tuk'un okun ma sı nın ta mam lan ma sı 36 sa at 31 da ki ka sür müş, gün de
or ta la ma 6 sa at oku na rak bi ti ri le bil miş tir.(4) Nu tuk'un oku nu şu nun al tı
gün sür me si ve ese rin dün ya hi ta bet ta ri hin de eşi ne en der rast la nan
uzun luk ta ol ma sı ne de niy le, İn gi liz ce ki tap la rın he men hep sin de Nu -
tuk'tan "Al tı Gün Söy le vi- Ma ra ton Söy le vi(Six-day Spe ech-Ma rat hon
Spe ech)" ola rak söz edil miş tir. Bir Ame ri kan der gi si de Nu tuk ile il gi li ola -
rak, "Türk Cum hur baş ka nı nın 400.000 ke li me lik me sa jı" de ğer len dir me -
si yap mış tır.(5)

Ata türk, Nu tuk'un me tin kıs mı nı oku muş tur. Ve si ka lar/Bel ge ler bö-
lü mü Kon gre Kâ ti bi Ru şen Eş ref Bey ta ra fın dan yi ne kür sü den tek tek
din le yen le re su nul muş tur. 

Nu tuk, ilk kez es ki harf ler le Türk Tay ya re Ce mi ye ti (Türk Ha va
Ku ru mu) ya yı nı ola rak 1927 yı lın da, ye ni harf ler le de Mil li Eği tim Ba kan-
lı ğı adı na 1934'te ya yın lan mış tır. Cum hu ri yet'in on be şin ci yıl dö nü mü
do la yı sıy la 1938'de ye ni den bas tı rıl mış tır. Da ha son ra ki tap ola rak bir çok
ba sı mı ya pıl mış Al man ca, Fran sız ca, Rus ça gi bi ya ban cı dil le re de çev ril -
miş tir.(6)

2. Nu tuk'un Kap sa mı

Bu bö lüm de Nu tuk'un kap sa mı, için de bu lu nu lan ta rih sel dö ne min
şart la rı, ya şa nan olay lar, bel ge ler ve adı ge çen ki şi ler ba kı mın dan de ğer -
len di ri le cek tir. Sam sun'a Çı kış ile baş la yıp Genç li ğe Hi ta be ile so na eren
Nu tuk, ül ke nin 9 yıl lık dev ri ni an lat mak ta dır. Gö rü le cek tir ki, bu dev-
rin en et kin ya pı cı la rın dan Ata türk'ün ey le mi üç aşa ma lı bir bü tün teş-
kil et mek te dir. Bi rin ci aşa ma, 1918-1920 yıl la rı ara sın da Ku va-yı Mil li ye
dö ne mi ni kap sar. İkin ci aşa ma, 1920-1923 yıl la rı ara sı TBMM Dö ne mi
ve üçün cü aşa ma 1923-1927 yıl la rı ara sı Cum hu ri yet'in ila nı ve dev rim -
le rin mey da na çık tı ğı dö ne mi an la tır.(7)
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Nu tuk, "19 Ma yıs 1919 Sam sun'a çık tı ğım gün yur dun için de bu lun -
du ğu du rum" cüm le siy le baş lar. 19 Ma yıs gü nü iti ba riy le yur dun için de
bu lun du ğu du rum, 30 Ekim 1918 ta rih li Mon dros Ateş kes Ant laş ma -
sı'ndan son ra ge liş miş ve İs tik lal Sa va şı da Ateş kes'i iz le yen gün ler de or-
ta ya çı kan böl ge sel kur tu luş ha re ket le riy le baş la mış tır.(8)

Nu tuk'ta va ta nın ku ru tu luş ça re le ri şöy le özet len mek te dir: 

"Ulus ve or du bir yan dan kur tu luş ça re si dü şü nür ken bir yan dan da
yüz yıl lar dır sü re ge len bu alış kan lık do la yı sıy la, ken din den ön ce yü -
ce Hilafet ve Saltanat ma ka mı nın kur ta rıl ma sı nı ve do ku nul maz lı ğı -
nı dü şü nü yor. Bir kı sım kim se ler de ger çek kur tu lu şun Ame ri kan
man da sı nı sağ la mak ta ol du ğu gö rü şün de idi ler. Üç tür lü ka rar or ta -
ya atıl mış tır, bi rin ci si İn gi liz hi ma ye si ni is te mek, ikin ci si Ame ri kan
man da sı nı is te mek, Üçün cü ka rar böl ge sel kur tu luş ça re le ri ne baş vur-
 mak tır".(9)

Mev cut şart la ra ra zı ol ma yan Ata türk, "Be nim ka ra rım" baş lı ğı al tın -
da ül ke nin ve ulu sun kur tu luş ka ra rı nı şöy le açık lar: "Bu du rum kar şı -
sın da bir tek ka rar var dı. O da mil li hâ ki mi ye te da ya nan, ka yıt sız şart sız,
ba ğım sız ye ni bir Türk dev le ti kur mak! İş te da ha İs tan bul'dan çık ma dan
ön ce dü şün dü ğü müz ve Sam sun'a Ana do lu top rak la rı na ayak ba sar bas maz
uy gu lan ma sı na baş la dı ğı mız ka rar, bu ka rar ol muş tur". 

Ata türk Mil li Mü ca de le'nin, Tür ki ye Cum hu ri ye ti'ni kur ma ça ba la rı -
nın ve dev rim le rin bu ka ra ra da yan dı ğı nı ifa de ede rek, de vam eden say-
fa lar da mev cut du ru ma mey dan oku ya rak, "Türk'ün hay si ye ti, gu ru ru ve
ka bi li ye ti çok yük sek ve bü yük tür. Böy le bir ulus esir ya şa mak tan sa yok ol-
 sun da ha iyi dir. O hal de ya is tik lal, ya ölüm!"(10) de mek te dir. Bü yük Ön-
der, mü ca de le et me nin zo run lu lu ğu na işa ret ede rek, ke sin ve kes kin bir
ifa dey le ulu sun ölüm kor ku su nu yen me si ni sağ la mış tır. Ölü mü gö ze alan
bir ulu sun yok ol ma sı müm kün de ğil dir. Bir bi ri ne zıt iki kav ra mı bir ara -
ya ge ti ren "Ya is tik lal, ya ölüm" ifa de si ile de Ata türk, ba ğım sız lık tan ödün
ver me yen ke sin ve net tav rı nı or ta ya koy mak ta dır.

Ata türk bir stra te jist tir. Şan sa umut bağ la ma dan ve ha ya le ka pıl ma dan,
tüm ola sı lık la rı de ğer len di rip bir prog ram dâ hi lin de ha re ket et me si,
O'nun bü yük ba şa rı sı nın da anah ta rı ol muş tur. Mus ta fa Ke mal Pa şa,
Ha re ket Prog ra mı'nı Nu tuk'ta şu şe kil de ifa de et miş tir: 
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"Uy gu la ma yı bir ta kım saf ha la ra ayır mak, olay lar dan ve olay la rın
akı şın dan ya rar la na rak ulu sun duy gu ve dü şün ce le ri ni ha zır la mak ve
ba sa mak ba sa mak iler le ye rek he de fe ulaş ma ya ça lış mak, ilk ka ra rın
çiz di ği yol dan ve yö nel di ği he def ten as la sap ma mış ol mak".(11)

İlk ka rar ifa de siy le an la tıl mak is te nen, ka yıt sız şart sız tam ba ğım sız ye -
ni bir Türk Dev le ti kur mak, ar dın dan Tür ki ye Cum hu ri ye ti'ni çağ daş me-
de ni yet ler se vi ye si ne ge ti re cek dev rim le ri ger çek leş tir mek tir. 

Bü yük Ön der, adım adım uy gu la na cak saf ha la rın ba şın da, ön ce İs tik-
lal Sa va şı'nı ida re ede cek ko mu tan la rı bir ara ya ge tir miş tir. Bun dan son-
ra ki aşa ma Mü ta re ke'nin ar dın dan ku rul ma ya baş lan mış olan di re niş ce-
mi yet le riy le iliş ki ye geç mek tir. Mü da fa a-i Hu kuk Ce mi yet le ri'ni ön ce
böl ge sel, son ra ulu sal bir ça tı al tın da top la mış; İs tan bul'un iş ga li üze ri -
ne An ka ra'da ola ğa nüs tü yet ki ler le do na tıl mış bir Mec lis kur muş tu.
Cum hu ri ye ti res men ilan et me den Cumhuriyetçi bir öz ta şı yan Ana ya -
sa ya pıl mış, İs tik lal Sa va şı ka za nıl mış, sı ra Cumhuriyet re ji mi için ge rek -
li olan ha zır lık la ra gel miş tir. Nu tuk'ta "Ulu sun duy gu ve dü şün ce le ri ni ha-
 zır la mak" ifa de siy le, yüz yıl lar için de kök leş miş Saltanat ve Hilafet
ma ka mı na bağ lı olan bir hal kın, he nüz İs tik lal Sa va şı gün le rin de re jim de-
ği şik lik le rin den bah se de rek bir li ği nin bo zul ma ma sı ve hal kın o gü ne
ka dar bu ye ni lik ler için fik ri ola rak ha zır lan ma sı ge rek li li ği an la tıl mak -
ta dır. Bu stra te ji ile Ata türk, Mil li Mü ca de le gün le ri nin açık cel se Mec-
lis ko nuş ma la rın da pa di şah lık ku ru mu nu kar şı sı na al ma ya rak Os man lı
Hü kü me ti'ni he def ola rak seç miş, za man ve şart la rın uy gun ol du ğu nu
gör dük ten son ra pa di şah lı ğa (mo nar şi ye) kar şı da cep he ala rak Saltanat'ın
kal dı rıl ma sı nı sağ la mış tır. An cak Hilafet'in kal dı rıl ma sı için şart lar oluş-
ma dı ğın dan bir sü re da ha bek le miş tir. Ar dın dan Hilafet ma ka mı da kal-
dı rıl mış, be ra be rin de dev rim ler adım adım uy gu la ma ya ko nul muş tur.
Gö rül dü ğü gi bi Türk Dev ri mi'nin prog ra mı bir sis tem da hi lin de adım
adım uy gu lan mış tır. Eğer ka çı nıl maz olan dev rim ler ya pıl ma yıp ör ne ğin
Hilafet ve Saltanat kal dı rıl ma say dı ya da şer'i hu ku kun ye ri ni mo dern hu-
kuk al ma say dı, sa de ce Cumhuriyet re ji mi ka bul edil sey di me de ni mil let-
le rin ulaş mış ol du ğu se vi ye ye, la ik, de mok ra tik cum hu ri yet he de fi ne
ula şı la maz dı. Ata türk, "Ben ulu sun vic da nın da ve ge le ce ğin de his set ti ğim
bü yük ge liş me ka bi li ye ti ni, mil li bir sır gi bi vic da nım da ta şı ya rak, ya vaş ya-
 vaş bü tün top lum da uy gu lat mak mec bu ri ye tin de idim"(12) söz le riy le ulaş-
mak is te di ği ama ca adım adım han gi şart lar ve duy guy la va sıl ol du ğu nu
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ifa de et mek te dir. Mil li sır söz cük le riy le an la tıl mak is te nen tam ba ğım -
sız lık tır, Cumhuriyet re ji mi dir, ha li fe li ğe son ver mek tir, çağ daş uy gar lık ve
sos yal iler le me adı na ya pı la cak dev rim ler dir. Söy le dik le ri ile ger çek leş tir -
dik le ri ara sın da ki pa ra lel lik ve uyum, Ata türk'ün, dün ya da ki tüm li der -
ler ara sın da en ön sı ra ya yer leş ti ril me si ne yol aç mış tır. 

Ata türk, iş gal al tın da ki bir va tan da mil li bir lik ve be ra ber li ğe olan ih -
ti ya cı kav ra mış ve "Ulu sun is tik la li ni yi ne ulu sun azim ve ka ra rı kur ta ra -
cak tır" di ye rek ulu sun kur tu luş ümi di ve az mi ni can lı tut muş tur. Fa kat
Ata türk'e gö re bu da ye ter li de ğil dir. Ulu su fert fert inan dır mak ge rek -
mek te dir. Ulu sun azim ve ka rar lı lı ğı nın tek bir he de fe yö nel me si ge rek -
ti ği üze rin de du ra rak bu he de fi ke sin ve vu ru cu bir bi çim de tek bir ke-
li me ile ifa de et miş tir; "Kur tu luş".(13) Mü ca de le nin çı kış nok ta sı nı
oluş tu ran bu ifa de, Ata türk'ün ko nuş ma la rın da ki vur gu la rın isa be ti ne işa-
ret eden di ğer bir ör nek tir. 

Amas ya Ge nel ge si'nde yer alan "Ulu sun için de bu lun du ğu du rum ve
şart la rın ge re ği ni ye ri ne ge tir mek ve hak la rı nı gür ses le ci ha na du yur mak
için her tür lü bas kı ve kon trol den uzak ulu sal bir he ye tin var lı ğı za ru ri -
dir"(14) hük mü ile Ata türk'ün hür ri yet ve is tik la lin ulu sun bağ rın dan çık-
mış or tak bir kud re te (Ku va-yı Mil li ye, He yet-i Tem si li ye, TBMM ve
Tür ki ye Cum hu ri ye ti) da yan ma sı ge rek ti ği fik ri ya ni meş rui yet pren si -
bi nin kay na ğı ta nım lan mak ta dır. 

İs tik lal Sa va şı'nda düş ma na ke sin dar be yi vur mak için mil li bir li ğin şart
ol du ğu nu bi len Ata türk, ba şa rı ya ulaş mak için mil li bir li ğin ko run ma sı -
nın zo run lu lu ğu üze rin de du ra rak şun la rı söy le miş tir: 

"Asıl olan iç cep he dir. Bu cep he bü tün mem le ke tin, bü tün mil le tin mey-
 da na ge tir di ği cep he dir. Gö rü nür de ki cep he doğ ru dan doğ ru ya or du -
nun düş man kar şı sın da ki si lah lı cep he si dir. Bu cep he sar sı la bi lir, de-
 ği şe bi lir, ye ni le bi lir, fa kat bu du rum hiç bir za man bir mem le ke ti bir
mil le ti yok ede mez. Önem li olan, mem le ke ti te me lin den yı kan, mil-
 le ti esir et ti ren iç cep he nin çö kü şü dür. Bu ger çe ği biz den çok da ha iyi
bi len düş man lar bu cep he mi zi yık mak için yüz yıl lar ca ça lış mış lar ve
ça lış mak ta dır lar. Bu gü ne ka dar ba şa rı lı da ol muş lar dır. Ger çek ten ka-
 le yi için den al mak dı şın dan zor la mak tan çok da ha ko lay dır. Bu mak-
 sa dı ger çek leş tir mek için içi mi ze ka dar so ku la bi len boz gun cu mik rop-
 la rın ve ajan la rın var lı ğı nı id di a et mek ye rin de dir".(15)
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Ata türk'ün iç cep he ile an lat mak is te di ği ulus tur, ma ne vi cep he dir.
Ulus zor luk lar kar şı sın da umut suz lu ğa ka pıl ma ya rak, tek bir he def, kur-
tu luş ga ye si et ra fın da bir leş me li dir. Ata türk, bu te mel dü şün ce ile yo la
çı ka rak Türk ulu su nun kur tu lu şa olan inan cı nı sağ lam laş tır mış, böy le -
lik le Mil li mü ca de le yi ba şa rı ya ulaş tı ra rak Av ru pa em per ya liz mi ne bü yük
bir dar be in dir miş tir. Cum hu ri yet dö ne mi iç ve dış po li ti ka sı da bu an-
la yış üze rin de bi çim len miş tir. Ata türk şu fik rin al tı nı çiz miş tir: Bir ül-
 ke de mil li bir lik ve da ya nış ma çö zül me ye baş lar sa o ül ke nin za yıf la ma sı ve
ni ha yet yok ol ma sı ko lay la şır. 

Nu tuk'ta en çok vur gu la nan te ma tam ba ğım sız lık ol muş tur. Ata-
türk'ün üze rin de önem le dur du ğu ve mil li mü ca de le nin can da ma rı nı
oluş tu ran tam ba ğım sız lık şöy le ta nım la mış tır: 

"Tam is tik lal de mek, el bet te, si ya si, ma li, ik ti sa di, ad li, as ke ri, kül tü -
rel ve ben ze ri her alan da tam bir ba ğım sız lı ğa ve hür ri ye te ka vuş mak
de mek tir. Bu say dık la rı mın her han gi bi rin de is tik lal den yok sun kal-
 mak, ulus ve mem le ke tin ger çek an la mıy la bü tün is tik la lin den yok sun
kal ma sı de mek tir".(16)

İs tik lal Sa va şı, Ata türk için ni hai he def de ğil di. Ba ğım sız lık Sa va şı tam
ba ğım sız lık la per çin len miş, dev rim ler le sağ lam laş tı rıl mış çağ daş bir ulus-
dev let mo de li ne ulaş mak için ilk ba sa mak tı. Ata türk, an cak tam ba ğım -
sız lı ğa sa hip bir ulu sun hay si yet ve şe re fiy le ya şa ya ca ğı nı söy le ye rek,
Türk ulu su nun bu va sıf lar dan yok sun kal ma ya kat la na ma ya ca ğı nı be lirt-
miş tir. 

Ata türk Türk ulu su nun ta kip et me si ge re ken mil li si ya set il ke si ni şöy -
le açık la mış tır: 

"…ulu sal sı nır la rı mız için de her şey den ön ce ken di gü cü mü ze da ya -
na rak var lı ğı mı zı ko ru yup ulu sun ve yur dun ger çek mut lu lu ğu na ve
ba yın dır lı ğı na ça lış mak, ge li şi gü zel ula şı la ma ya cak is tek ler pe şin de
ulu su uğ raş tır ma mak ve za ra ra sok ma mak, uy gar lık dün ya sı nın uy-
 gar ca ve in san ca dav ra nı şı nı ve kar şı lık lı dost lu ğu nu bek le mek tir".(17)

Ata türk'e gö re Türk ulu su nun re fah için de ya şa ya bil me si, dev le tin var-
lı ğı nı ko ru ya rak di ğer dev let ler ara sın da söz sa hi bi olup iti bar gör me si an-
cak mil li bir si ya set ta kip et mek le müm kün dür. Bu ne den le Nu tuk'ta sal-
 dır gan ve ya yıl ma cı bir mil li si ya set ye ri ne ba rış çı, ger çek çi ve en önem li si
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mil li yet esas la rı na say gı lı bir dış po li ti ka yü rü tül me si ge rek li li ği üze rin -
de du rul muş tur. 

Ata türk, Nu tuk'un da sı ra sı gel dik çe söz ko nu su yıl lar da ya şan mış ba -
zı olay la rı da ak tar mış tır. Hi la fet Or du su Ku man da nı Sup hi Pa şa ile Cu-
ma lı Or du gâ hı'ndan baş la yan es ki iliş ki le ri (s.305), Nu ret tin Pa şa'nın ba-
ba sı İb ra him Pa şa ara cı lı ğıy la an la tı lan Meş ru ti yet'in ila nın dan ön ce
Se la nik'te ki ça lış ma la rı (s.495), Ali İh san(Sa bis) Pa şa'nın I.Dün ya Sa va -
şı'nda Irak Cep he si'nde ki tu tu mu na iliş kin Ha lit Bey'in ra po ru (s.450) bu
olay la ra ör nek tir. Ata türk dö ne mi nin gün cel olay la rı nı nak le der ken ta-
rih sel bil gi ler le zen gin leş tir miş tir. Ör ne ğin mil li si ya se tin ta nı mı nı ya par-
ken sü re ci En dü lüs, At ti la ta ri hiy le iliş ki len dir me si (s.298) ya da ha li fe -
li ği an la tır ken ge nel İs lam ta ri hin den ke sit ler sun ma sı (s.480) Nu tuk'un
de rin li ği ne ve kap sa mı na işa ret eden özel lik ler dir.     

Ata türk ba zı olay la rı an la tır ken in ce nük te ya da in ce alay yön te mi ni
us ta lık la kul lan mış tır. İs tik lal mü ca de le si ne baş lar ken meş ru iye ti ni or tak
ira de ye da yan dır ma ge rek li li ğiy le ku rul muş olan Tem sil He ye ti'nin de-
vam lı lı ğı na iliş kin, "Mil li teş ki la tı mı zı da ğıt mı yo ruz. Tek ka ba ha ti miz bu-
 dur" (s.158) söz le riy le nük te li an cak ta viz ver me yen ke sin tav rı nı ifa de
et mek te dir. Sad ra zam Ali Rı za Pa şa hak kın da, "Cumhuriyet ku ru la ca ğı -
nı keş fe di yor" (s.160) cüm le siy le alay lı bir ifa de kul la nır ken, Son Os man -
lı Mec li si Me bu san'da mil li teş ki la ta da ya nan bir grup ye ri ne İs tan bul Hü-
kü me ti'ne da ya nan bir grup olan "Fe lah-ı (kur tu luş) Va tan Gru bu"nun
ku rul ma sı nı eleş tir miş, bu gru bun de ğer siz li ği ni vur gu la mak için ke li me -
yi fel lah (kö le çift çi ler) di ye oku muş tur (s.248). İs tan bul'da Ku va-yı
Mil li ye baş kan la rı nın tu tuk la na ca ğı bil gi si üze ri ne Ra uf Bey'in An ka ra'ya
çağ rıl ma sı an cak gel me me si ve İs tan bul'da tu tuk la na rak Mal ta'ya sür gün
edil me si ola yı nı Ata türk, "da ve ti miz ge re ken önem ve cid di yet le dik ka -
te alı na cak de ğer de gö rül me di. (…) Bü yük bir uy sal lık la Mal ta'ya git ti -
ler" (s.280) söz le riy le nük te li bir ifa dey le de ğer len dir miş tir. Ali İh san Pa-
şa'nın ken di si ne has özel lik le ri ni an la tır ken ay nı (s.451) üs lu bu kul lan dı ğı
gö rül mek te dir.

Ata türk Nu tuk'ta, gün cel li ği ni bu gün de ko ru yan ve her fır sat ta Tür-
ki ye'nin önü ne çı kar tı lan Pon tus ve Er me ni so run la rı na da de ğin miş tir.
Pon tus so ru nu nun 1840'tan be ri sür mek te ol du ğu nu, Ka ra de niz böl ge -
sin de Yu na nis tan ha ya li nin di ril til me si yo lun da ça lış ma lar ya pıl dı ğı nı,
I.Dün ya Sa va şı'ndan son ra bu ça lış ma la rın hız lan dı ğı nı, özel lik le Mon-
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dros Ateş kes Ant laş ma sı'ndan son ra bu böl ge de ki Rum top lu lu ğun, ba-
ğım sız bir Pon tus Hükümeti kur ma ha ya li ne ka pıl dı ğı nı, bu amaç la da ge-
nel bir ayak lan ma ya ha zır lan dık la rı nı an lat mış tır.(18) Er me ni so ru nu ile il-
gi li ola rak da Er me ni kat lia mı ko nu sun da ki söz le rin ger çe ğe uy gun
ol ma dı ğı nı, ya ban cı kuv vet ler ta ra fın dan si lah la na rak Ba tı dev let le ri nin
ko ru ma la rın dan cü ret al dık la rı nı, in ti kam dü şün ce siy le her ta raf ta in saf-
sız ca öl dür me ve yok et me si ya se ti güt tük le ri ni, ta rih te ben ze ri gö rül -
me miş bir vah şe te se bep ol duk la rı nı ifa de et miş tir.(19) Ata türk Er me ni so-
ru nu na de ğin di ği say fa lar da, Ayan üye le rin den Çü rük su lu Mah mut
Pa şa'nın Er me ni ta lep le ri ile il gi li ola rak Bosp ho re ga ze te si ne ver di ği be-
ya nat ta, Er me ni le rin aşı rı is tek le ri ne hak ver me mek le bir lik te sı nır lar da
ba zı dü zelt me le rin ya pıl ma sı na ra zı ola ca ğı açık la ma sı üze ri ne ha re ket
geç ti ği ni ve Mah mut Pa şa'ya bir tel graf çe ke rek Er zu rum ve Si vas Kon-
gre le ri ka rar la rı ge re ğin ce ulu sun Er me nis tan'a bir ka rış top rak terk et-
me ye ce ği ni bil dir di ği ni söy le mek te dir.(20) Ata türk bu yol la ulu sun azim
ve ka rar lı lı ğı nı İs tan bul Hü kü me ti'ne net ve ka rar lı bir şe kil de bir kez da -
ha gös ter miş tir.

Nu tuk'ta, Tür ki ye Cum hu ri ye ti'nin ku ru cu bel ge si olan Lo zan Ant -
laş ma sı hak kın da ay rın tı lı bil gi ler ve ril mek te ve kap sam lı bir de ğer len -
dir me ya pıl mak ta dır. Ant laş ma Sevr, Lon dra ve An ka ra Ant laş ma la rı ile
kar şı laş tı rıl dık tan son ra Lo zan'a iliş kin şu açık la ma ge ti ril miş tir: 

"Bu ant laş ma, Türk ulu su na kar şı yüz yıl lar dan be ri ha zır lan mış ve
Sevr Ant laş ma sı ile ta mam lan dı ğı sa nıl mış bü yük bir sui kas tın so nuç-
 suz kal dı ğı nı bil di rir bir bel ge dir. Os man lı ta ri hin de ben ze ri gö rül -
me miş bir si ya si za fer dir".(21)

Ata türk, Nu tuk'un son say fa sın da, 9 yıl lık ey le mi nin so nuç la rı nı şu sa-
tır lar la açık la mış tır: "Bu gün ulaş tı ğı mız so nuç, asır lar dan be ri çe ki len, ulu-
 sal fe la ket le rin ya rat tı ğı uya nık lı ğın ese ri ve bu aziz va ta nın her kö şe si ni su-
 la yan kan la rın be de li dir. Bu so nu cu Türk genç li ği ne ema net edi yo rum".(22)

Ata türk, Nu tuk'unu si ya si va si yet na me si ni te li ği ta şı yan Genç li ğe
Hi ta be ile bi tir miş, Türk ulu su nun ge le ce ği ni genç lik te gör dü ğü nü bu ve-
si ley le bir kez da ha ifa de et miş tir. Genç li ği ba ğım sız lık ve Cumhuriyet'i
ko ru mak ve sa vun mak la gö rev len dir miş, bu ül ke yi Cumhuriyet'e ina nan-
la ra, onu ko ru yan la ra ve ya şa ta cak olan la ra ema net ede rek genç li ğin dik-
kat li ve uya nık ol ma sı ge rek ti ği hu sus la rın al tı nı özen le çiz miş tir. 
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Genç li ğe Hi ta be'nin Ata türk ta ra fın dan ya zıl ma dı ğı şek lin de bir ta kım
asıl sız id di alar da bu lu nul muş tur. Nu tuk'un ha zır lan ma aşa ma sı na biz zat
ta nık ola rak Afet İnan'ın söz le ri, bu id di ala ra en açık ce vap ola cak tır: 

"Yaz ay la rı nın sı cak bir gü nü nün ge ce si, Ata türk'ün çev re sin de da ha
ka la ba lık bir ay dın lar top lu lu ğu var dı. O, ade ta ar ka daş la rı na bir sür -
priz ha zır la ma nın se vin ci için de, -otu ru nuz ve din le yi niz- de di Nu-
 tuk'un so nu na ko ya ca ğı sa tır la rı yük sek ses le oku ma ya baş la dı. Din-
 le yi ci le rin ne fes da hi al ma dık la rı nı sa nı yo rum. Çün kü, ben ken di mi
öy le his se di yor ve mil li bir he ye ca nın et ki sin de ya şı yor dum. Bü tün
Mil li Mü ca de le'nin ta ri hi olan Nu tuk, bu sa tır lar la son bu la cak tı.
Ata türk bu met ni oku yup bi tir di ği za man, de rin bir ne fes al mış, fa kat
iki dam la göz ya şı nı da biz ler den sak la ma mış tı".(23)

Afet İnan, biz zat Ata türk'ün ka le me al dı ğı Genç li ğe Hi ta be'nin Nu-
tuk'un di ğer say fa la rı gi bi ar şiv de bu lun du ğu nu, hat ta "Ey Türk gen ci"
cüm le si ile baş la yan me tin üze rin de dü zelt me ya pa rak "Ey Türk genç li -
ği" ifa de si ni kul lan dı ğı nı be lirt miş tir. 

Ge nel bir de ğer len dir me ile Nu tuk, Ata türk'ün İs tik lal Sa va şı'nın na-
 sıl ve han gi ko şul lar al tın da ya pıl dı ğı nı; Tür ki ye'nin em per ya list güç le rin
elin den kur ta rı la rak ba ğım sız lı ğı na han gi şart lar al tın da na sıl ka vuş tu ğu -
nu; Tür ki ye Cum hu ri ye ti'nin ku ru lu şu nu ve ül ke nin çağ daş dü ze ye gel me-
 si ni sağ la ya cak olan dev rim le rin han gi amaç lar la ve ne şart lar al tın da uy-
 gu la ma ya ko nul du ğu nu bel ge le re da yan dı ra rak kuş ku ve tar tış ma ya yer
bı rak ma ya cak şe kil de ken di ağ zın dan an lat tı ğı ve ya şa nan la rı mil le ti ne ve
tüm dün ya ya açık la dı ğı bü yük bir eser dir. Ata türk, Nu tuk'ta de ne yim -
le rin den ya rar la nıl ma sı nı amaç la mış, bu ne den le ya şa nan olay la rı bel ge -
ler le ve kar şı laş tır ma lar la açık bir şe kil de izah ede rek ge le cek te iz le ne cek
yo la da ir kı la vuz luk yap mış tır. Bu yol en ge nel ta bi riy le akıl ve bi lim yo-
lu dur. Türk mil le ti nin ve ye ti şen Türk genç li ği nin ge le cek te ki teh li ke -
ler den ko ru na bil me si, uya nık ola bil me si ve her za man ça ğa uy gun şe kil -
de do na na bil me si için ak lın ve bi li min ege men li ği ol maz sa ol maz
ko şul dur. Ata türk duy gu, dü şün ce ve ey le mi ni an lat tı ğı Nu tuk'ta ulus sev-
 gi si ni ve in san lı ğa say gı sı nı en te mel de ğer le rin den bi ri ola rak or ta ya
koy muş tur. 
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a. Nu tuk'un Ki şi ler Yö nün den Yo ru mu

Nu tuk'ta yak la şık ola rak 820 ki şi nin adı nın geç ti ği sap tan mış tır.(24) Bu
ki şi ler ka rak ter özel lik le ri ni al dık la rı ku şak, men sup ol duk la rı mil li yet, sür-
dük le ri ha yat tar zı ve mes lek le ri gi bi özel lik ler açı sın dan bir bir le rin den
fark lı ni te lik le re ve gö rüş le re sa hip ol muş lar dır. Ata türk, bah set ti ği ki şi -
le rin fark lı lık la rı nı fel se fi bir ba kış açı sıy la be lir li bir man tık sil si le si ve bir
ta rih gö rü şü çer çe ve sin de ken di ne has üs lu buy la açık la mak ta dır.(25)

3. Nu tuk'un Ama cı ve Et ki si

Ata türk Nu tuk'un baş lan gıç say fa la rın da Mil li Mü ca de le'nin ama cı nı
an lat mış ve ken di si nin yük len di ği gö re vi ken di çı kar la rı nı her şe yin üs tün -
de gö ren ku rum la rı or ta dan kal dı ra rak Türk ulu su nu me de ni dün ya da la-
 yık ol du ğu ye re yük selt mek, Tür ki ye Cum hu ri ye ti'ni sar sıl maz te mel ler üze-
 rin de güç lü tu ta cak dev rim le ri ger çek leş tir mek, ka lı cı lı ğı nı sağ la mak ve
is tib dat fik ri ni öl dür mek ola rak an lat mış tır. Ata türk bu ide olo ji ile la ik
cum hu ri ye ti kur muş, dev rim ler le ulu sa çağ daş bir dev let ya pı sı ka zan -
dır mış, Nu tuk'unun son say fa sın da ki si ya si va si yet na me siy le de ge le cek
ne sil le re bu ema ne ti tes lim et miş tir. Nu tuk, bir ül ke nin esa ret ten kur tu-
luş ve ye ni den ku ru lu şu nun an la tıl dı ğı bü yük bir eser dir. Ata türk böy le
bir ese rin oluş tu rul ma sın da ki ama cı şöy le açık la mış tır:

"Bu ra da söy le ye cek le rim, as lın da her kes ta ra fın dan açık ça bi li nen ve
ko lay lık la bi lin me si müm kün olan olay la rın saf ha la rı ile il gi li dir.
Ger çek te, Meclis tu ta nak la rın da, ba kan lık la rın dos ya la rın da, ba sın ko-
 lek si yon la rın da bu olay ve ha di se le rin bel ge le ri ka yıt lı ve sak lı bu lun-
 mak ta dır. Bu ba kım dan ben, bü tün bu olay la rın ge nel akı şı nı işa ret ve
tes pit et mek le ye ti ne ce ğim. Mak sa dım, dev ri mi mi zin in ce len me sin de
ta ri he yar dım cı ol mak tır".(26)

Ata türk Nu tuk'un so nun da yer ver di ği genç li ğe hi ta be ye geç me den
ön ce de şun la rı söy le miş tir:

"Say gı de ğer Efen di ler, si zi gün ler ce iş gal eden uzun ve te fer ru at lı nut-
 kum, ni ha yet geç mi şe ka rış mış bir dev rin hi kâ ye si dir. Bun da ulu sum
için ve ge le cek te ki ev lat la rı mız için dik kat ve uya nık lık sağ la ya bi le cek
ba zı nok ta la rı be lir te bil miş isem ken di mi bah ti yar sa ya ca ğım. Efen di -
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ler, bu nut kum la, mil li var lı ğı so na er miş sa yı lan bü yük bir ulu sun, is-
 tik la li ni na sıl ka zan dı ğı nı, ilim ve tek ni ğin en son esas la rı na da ya nan
mil li ve çağ daş bir dev le ti na sıl kur du ğu nu an lat ma ya ça lış tım".(27)

Ata türk'ün söz le rin den ha re ket le Nu tuk'un ama cı nı iki nok ta da top-
la mak müm kün dür:

1-Geç miş te ki olay la rın ya ni ta ri hin an la şıl ma sı na yar dım cı ol mak,
2-Ulu sal var lı ğı mız için son de re ce önem ta şı yan ko nu lar da ulu sun ve

ge le cek ku şak la rın dik kat li ve uya nık ol ma sı nı sağ la mak.
Nu tuk, Cum hu ri yet ta ri hi için ana kay nak ni te li ği ta şı mak ta dır. Genç

Cumhuriyet'i son ra ki dö nem ler de kar şı kar şı ya ka la bi le ce ği it ham lar dan
kur ta ra cak, ge le cek ne sil le rin acı tec rü be ler den fay da la na rak Türk ulu-
su nun re fa hı ve mut lu lu ğu için mü ca de le si ni güç len di re cek çe şit li uya-
rı lar içer mek te dir. Nu tuk'ta yer alan ha ya ti önem de tav si ye ve uya rı la rın
ba zı la rı nı şöy le özet le mek müm kün dür: "İn saf ve mer ha met di len mek le
ulus iş le ri, dev let iş le ri gö rül mez. Ulu sun ve dev le tin şe ref ve ba ğım sız lı ğı
ko run maz. İn saf ve mer ha met di len mek gi bi bir il ke yok tur. Türk ulu su
Tür ki ye'nin ge le cek te ki ço cuk la rı, bu nu bir an akıl la rın dan çı kar ma ma lı -
dır lar".(28) "…mec lis ler le ida re edi len mem le ket ler de ise en teh li ke li du rum,
ba zı mil let ve kil le ri nin ya ban cı lar adı na ça lın mış ve sa tın alın mış ol ma la -
rı dır. Mil let Meclis le ri ne ka dar gir me yo lu nu bu la bi len va tan sız la ra her za-
 man rast la na bi le ce ği ne, ta ri hin bu ko nu da ki ör nek le riy le hük met mek za-
 ru ri dir. Bu nun için ulus, ken di ve kil le ri ni se çer ken, çok dik kat li ve ti tiz
ol ma lı dır".(29) "Aziz ulu su ma şu nu tav si ye ede rim ki, bağ rın da ye tiş ti re rek
ba şı nın üs tü ne ka dar çı ka ra ca ğı adam la rın ka nın da ki, vic da nın da ki öz cev-
 he ri çok iyi tah lil et mek dik ka tin den bir an ge ri kal ma sın!"(30)

Gö rül dü ğü gi bi, Nu tuk sa de ce ya pı lan la rın de ğil, ile ri de ola bi le cek -
ler le il gi li ön gö rü le rin de yer al dı ğı bir kay nak tır. Do la yı sıy la Nu tuk'u sa-
de ce be lir li bir dö ne mi kap sa yan, geç miş olay la rı ele alan bir eser ola rak
ta nım la mak yan lış tır, ek sik tir. Nu tuk, Tür ki ye Cum hu ri ye ti dev le ti ve
mil le ti için gün cel li ği ni ve de ğe ri ni hep ko ru ya cak, ne sil le re ışık tu ta cak
di na mik bir ba şe ser dir. 

4. Nu tuk'un 1927'de Okun ma sı nın Ne den le ri

Nu tuk'un 1927 ta ri hin de okun ma sı, Ata türk gi bi hep bir prog ram da-
hi lin de ha re ket et miş bir li der söz ko nu su iken te sa düf le açık la na maz.

359

ATATÜRK'ÜN BÜYÜK NUTKU ÜZERİNE NOTLAR



Ön ce lik le Ata türk'ün ken di söz le ri ne yer ve re rek ne den bu ta ri hin se çil-
miş ol du ğu hak kın da bil gi sa hi bi ol mak müm kün dür. "…Ge le ce ğe yö ne -
lik ted bir ler hak kın da fi kir le ri mi zi söy le me den ön ce, geç mi şe ait olan olay-
 lar hak kın da bil gi ver mek ve yıl lar dan be ri sü re ge len dav ra nış ve
yö ne ti mi mi zin ulu su mu za he sa bı nı ver mek öde vim ol du ğu na ina nı yo -
rum".(31) Ga ze te ler de ya yın la nan an cak Nu tuk'un bas kı la rın da yer al ma -
yan bu cüm le den Ata türk'ün, Türk Dev le ti'nin ku ru luş sü re ci nin ve dev-
rim le ri nin he sa bı nı ve re rek es ki he sap la rı ve iç çe kiş me le ri ge ri de bı ra kıp
ye ni bir dö ne min ka pı la rı nı aç mak ka ra rın da ol du ğu an la şıl mak ta dır. Bu
he sap laş ma ey le min de öne çı kan öğe ler şun lar dır:

1- Ey le min ta rih sel yo ru mu için ışık tut mak, 
2- Geç miş te ve o gün ken di si ne ve ey le mi ne inan ma yan la ra kar şı ba-

şa rı sı nı, hak lı lı ğı nın ka nı tı ola rak sun mak, 
3- İs tik lal Sa va şı ile baş la yan, Tür ki ye Cum hu ri ye ti'nin ku rul ma sı ile

de vam eden, dev rim ler le çağ daş lı ğın te mel le ri atı lan ey lem bü tün lü ğü nü
ifa de et mek,

4- Tür ki ye Cum hu ri ye ti'ni ve dev rim le ri, onu be nim se me miş olan ki-
şi le re kar şı ko ru mak, ağır it ham lar dan kur tar mak.(32)

Nu tuk'un 1927 ta ri hin de okun ma sı nın ne den le ri ni araş tı rır ken, bu ta-
rih ten az ön ce ya şa nan olay lar ve ge liş me le ri göz önün de bu lun dur mak
yol gös te ri ci ola cak tır. Şeyh Sa it Ayak lan ma sı'ndan son ra çı kar tı lan Dü-
 ze ni ve Hu zu ru Sağ la ma Ya sa sı sa ye sin de bir di zi dev rim ger çek leş ti ril -
miş tir. Ay nı gün ler de İs tik lal Mah ke me le ri de ku rul muş tur. 1925-27 yıl-
la rı ara sın da ma li ye ala nın da ya pı lan dev rim le rin en bü yü ğü olan Aşar
Ver gi si kal dı rıl mış tır. Kı sa bir sü re son ra Te rak ki per ver Fır ka sı, di ni si-
ya se te alet et mek gi bi ir ti cai ne den ler gös te ri le rek ka pa tıl mış tır. Tak vim
ve sa at de ğiş ti ril miş, Yurt taş lık Ya sa sı çı kar tıl mış, Türk Ce za Ya sa sı,
Borç lar Ya sa sı, Ka bo taj Ya sa sı ka bul edil miş tir. Bu ara da İz mir'de Mus-
ta fa Ke mal Pa şa'ya yö ne lik ola rak sui kast gi ri şi min de bu lu nul muş, es ki
İt ti hat çı lar ve Te rak ki per ver Fır ka'nın ile ri ge len le ri yar gı lan mış tır. 1927
yı lın da İs tik lal Mah ke me le ri kal dı rıl mış tır. Gö rül dü ğü gi bi 1925-27 yıl-
la rı ara sın da ye ni ku ru lan Tür ki ye Cum hu ri ye ti ile il gi li te mel dev rim ler
ger çek leş ti ril miş tir.(33) Ata türk en çok eleş ti ril miş uy gu la ma lar dan olan
Dü ze ni ve Hu zu ru Sağ la ma Ya sa sı (Tak rir-i Sü kûn Ka nu nu) hak kın da
Nu tuk'ta şun la rı söy le miş tir, 
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"Efen di ler, ulu su mu zun ba şı na giy mek te ol du ğu, ca hil lik, gaf let, ta as -
sup, ye ni lik ve me de ni yet düş man lı ğı nın be lir gin işa re ti gi bi gö rü len
fe si ata rak, onun ye ri ne bü tün me de ni dün ya ca baş lık ola rak kul la nı -
lan şap ka giy mek ve böy le ce Türk ulu su nun me de ni dün ya dan zih ni -
yet ba kı mın dan hiç bir ay rı lı ğı bu lun ma dı ğın gös ter mek ka çı nıl maz
olu yor du. Bu nu Tak rir-i Sü kûn Ka nu nu yü rür lük te iken yap tık…
Ger çek ten de bu ka nu nun yü rür lük te ol ma sı, ba zı ge ri ci le rin, ulu su ge-
 niş öl çü de ze hir le me si ne mey dan ver me miş tir… Efen di ler, tek ke ve za-
 vi ye ler le tür be le rin ka pa tıl ma sı ve bü tün ta ri kat lar la, şeyh lik, der viş -
lik, mü rit lik, çe le bi lik, fal cı lık, bü yü cü lük ve tür be dar lık gi bi bir ta kım
un van la rın kal dı rıl ma sı ve ya sak lan ma sı da bu ka nun yü rür lük te
iken ya pıl mış tır… Ulu su mu zun ken di ne has ni te li ği ni yan lış şe kil de
gös te re bi len ve yüz yıl lar ca gös ter miş olan bu gi bi un sur lar ve ku ru -
luş lar, ye ni Tür ki ye Cum hu ri ye ti'nde de vam et ti ril me li miy di? Bu na
önem ver me mek, iler le me ve ye ni leş me adı na pek bü yük ve dü zel til -
me si im kân sız bir ya nıl ma ol maz mıy dı? İş te biz Tak rir-i Sü kûn Ka-
 nu nu'nun yü rür lük te ol ma sın dan ya rar lan dık ise, bu ta ri hi ha ta yı bir
da ha iş le me mek için, ulu su mu zun al nı nı ol du ğu gi bi açık ve ak gös-
 ter mek için, ulu su mu zun mu ta as sıp ve or ta çağ zih ni ye tin de ol ma dı -
ğı nı is pat et mek için ya rar lan dık…Me de ni Ka nun da bu sö zü nü et ti -
ği miz dev re de çı ka rıl mış tır".(34)

Nu tuk ile il gi li dik ka te de ğer bir baş ka hu sus, Ata türk'ün Nu tuk'u
TBMM ye ri ne Cum hu ri yet Halk Par ti si'nin İkin ci Ku rul ta yı'nda oku ma-
sı dır. Ata türk bu par ti nin ku ru cu su idi. Ata türk Halk Par ti si'nın, Ana do -
lu ve Ru me li Mü da fa a-i Hu kuk Ce mi ye ti'nin de va mı ol du ğu nu ifa de et-
miş, par ti nin ku ru luş ta ri hi ola rak da Si vas Kon gre si'ni gös ter miş tir.
Böy le ce Si vas Kon gre si'nden par ti nin ikin ci ku rul ta yı na, 1927 yı lı na ka-
dar ge çen sü re için de ya pı lan la rın he sa bı nın par ti nin ye ni üye le ri ne ve ril-
me si amaç lan mış tır.(35) Ata türk, CHP Ge nel Baş ka nı sı fa tıy la Nu tuk'unu
oku du ğu nu ve Halk Par ti si'nin ye ni top lu mun bi çim len di ril me sin de
önem li bir rol oy na dı ğı ve oy na ya ca ğı vur gu su nu yap mış tır. 

1927 ta ri hi ay rı ca Ata türk'ün 16 Ma yıs 1919'da ay rıl dık tan son ra se-
kiz yıl dır uzak kal dı ğı İs tan bul'a ilk kez dön dü ğü ta rih tir. İs tan bul'da 30
Ey lül ta ri hi ne ka dar kal mış ve bu sü re için de Nu tuk'u yaz ma ça lış ma la -
rı nı ta mam la mış tır. Ata türk, İs tan bul'un İs tik lal Sa va şı yıl la rın da Mil li
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Mü ca de le'ye kar şı al dı ğı tu tu mun et ki siy le ama esas iti ba riy le es ki dev-
le tin sim ge si olan İs tan bul'a git me ye rek ye ni dev le tin es ki ge le nek ten tü-
müy le ko pu şu nu ser gi le mek ama cıy la pek çok kez çağ rıl ma sı na rağ men
şeh re gi di şi ni ge cik tir miş ti. 

Ata türk, 1927 yı lı Ha zi ran or ta la rın da bir kalp ra hat sız lı ğı ge çir miş -
ti. Bu ra hat sız lı ğın O'nun ta rih le bir he sap laş ma içi ne gir me ka ra rı al ma-
sın da et ki li ol du ğu şek lin de gö rüş ler de bu lun mak ta dır.(36)

So nuç iti ba riy le Nu tuk, bü yük mü ca de le ler so nun da ku ru lan Tür ki -
ye Cum hu ri ye ti'nin ide al le ri ni içe ren bü yük bir eser dir. Çağ daş Tür ki -
ye'nin si ya sal ve dü şün sel ta ri hin de bü yük öne me sa hip ol muş bu eser -
de Ata türk, ulu sa ve ta ri he kar şı ta şı dı ğı so rum lu luk la dö ne mi nin olay ve
ge liş me le ri ni ak ta rır ken ulu sal ba ğım sız lı ğın yü ce li ği, hal kın ira de si ne da-
 yan ma, akıl ve bi lim yo lun dan vaz geç me me, Cumhuriyet re ji mi ne bağ lı -
lık, ulu sal bir lik ve be ra ber li ğin öne mi, bağ naz lık la ve es ki re jim yan lı la -
rıy la mü ca de le ve Türk ulu su nun bü yük lü ğü ne gü ven gi bi Türk İs tik lal
Sa va şı ve Dev rim le ri nin te mel le ri ni de vur gu la mak ta dır. Ege men li ğin
ka yıt sız, şart sız Türk ulu su na geç me si ne ön der lik eden Ata türk, ulu sun
is tik lal-i tam(tam ba ğım sız lık) için de ya şa yıp iler le me si ni ve çağ daş ulus-
 lar dü ze yin de ol ma sı nı he def le miş ve bu he de fin pa yi dar ka la bil me si için
bu gün kü ve ge le cek ne sil le re reh ber ola cak ni te lik te bir eser bı rak mış -
tır.(37)

Ül ke miz de za man za man ya şa nan ge liş me ler kar şı sın da ulu sal bi lin -
ci ta ze le mek için Ata türk'ü ve eser le ri ni da ha iyi an la ma ve an lat ma ge-
rek li li ği or ta ya çık mak ta dır. Çağ daş uy gar lı ğa ve mil li bir li ğe kar şı, ül ke-
nin men fa at le ri ne za rar ve ren her gi ri şi min far kın da ol mak ve bu
gi ri şim le re kar şı ko ya bil mek için ulus la rın ta rih bi lin ci ne sa hip ol ma sı son
de re ce önem li dir. Mil li ben li ği nin bi lin ci ne var mış, ta ri hi ni öğ re ne rek bu-
gü ne ışık tut ma sı nı sağ la ya cak ba kış açı sı na sa hip ol muş bir top lum an-
cak ken di ni ve top lu mu nu ko ru ya bi lir. Top lum la rın ta ri hi bi ri kim le ri ve
kül tü rel de ğer le riy le oluş tur duk la rı kim lik le ri ni ko ru ma la rı, var lık la rı nı
sür dü re bil me le ri nin baş lı ca ko şu lu dur. Türk ulu su nun şe ref ve hay si ye ti -
nin ko run ma sı ve ak lın ve bi lim sel dü şün ce nin reh ber li ğin de iz le nen mil -
li po li ti ka lar la ulu sun var lı ğı ve yük se li şi için mü ca de le edil miş bir dö ne -
min, Tür ki ye Cum hu ri ye ti'nin en şan lı ta rih sel dö ne mi nin an la tıl dı ğı
Nu tuk, her ke sin oku ma sı ge re ken mil li bir eser dir. 
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