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Türk inkilabının mahiyeti ve Önemi 

Beş yıl önce, Türk Tarih tetkik cemiyetinin, Türklerin anayurdu, 

medeniyetleri ve cihan tarihinde oynadıkları rol hakkında ortaya attı~ı 

tezin : alemşümul bir tarihi hakikat olarak kabul edilme~e başlandı~ını 
memnuniyetle görüyoruz. Memnuniyetle görüyoruz ve bu tezle, dünyaya 

hakiki simaları ile gösterilen esk i Türklerin soyundan oldu~umuz için 
yerinde ve haklı bir gurur duyuyoruz. 

Fakat biz yalnız uzak bir mazide büyük işler yapmış insanlara mensup 

olmakla ö~ünen bir millet değiliz. Dedelerimizin yarattıkları barikalara 

yenilerini ilave etmiş ve .onların insanlık için yürüdükleri yolda ileriediği 

mizi de göstermiş bulunuyoruz. Ulusumuzun son yarattığı büyük harika 

dünya taribine Türk . i~kilabı adile geçmiş inkılabımızdır. 

Herhangi bir inkılabın tetkik ve tahliliııe, inkılabın umumi tarifi ile 

başlandı~ı maiOmdur. Birbirine benziyen birçok inkılab tarifleri arasında 

inkılabımızı ifade edecek tarifin şu tarif olabileceğine kaniim : 

fnkılap yalnız hükOmet şeklinin değiştirilme~i veyahud bir büklımetin 

zorla devrilip yerine bir başkasının kurulması değildir. Hakiki ve tam 

inkılab bir cemiyetin siyasi, içtimai, iktisadi müesseselerinin zorlu bir 

hareketle kısa bir zamanda devrilip yerlerine yeni şekil ve mahiyette 

müesseselerin kurulmasıdır. Genel savaşı müteakip Türkiyede altı asırdan 

beri kök salmış müesseselerin yıkılıp yerlerine yenilerinin kurulduğu, 

hem de gayet kısa bir zamanda kurulduğu gözönüne getirilirse inkılap tari

fini bile aşan bir inkılap karşısında olduğumuz kolaylıkla anlaşılır. Henüz 

son sözünü söylememiş olan 18 yaşındaki inkılabimiz, üç sahada üç düşmana 

karşı çetin ve amansız bir mücadeleden doğmuştur. 

1) Türk vatanının ecnebi istilasından kurtarılması ve bu vatana karşı 
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yıiıardanberi beslenen istil~cı zihniyetin önüne sed çekilmesi. 

2) Yeni bir Türk devletinin kurulması ve tekamül ettirilmesi. 

3) Türk cemiyetinin asrileştirilmesi ve yeni bir bayata başlaması. 

Birinci sahada mücadele itilaf devletlerine karşı yapılmıştır. lnkılabımııın 
milli savaş kısmını teşkil eden bu mücadelede istila orduları defedilerek vatan 

kurtulmuş, istilacı devletlere Lozan sulhu kabul ettirilerek de istilacı 

zihniyetin önüne sed çekilmiştir. 

İkinci sahada mücadele Türk vatan ve milletinin mukadderatını idare· 

den aciz Osmanlı devletine ve müesseselerine karşı yapılTıştır. Türk 

inkılabının özünü teşki l eden ve Ankarada Büyük Mille Meclisinin kuru

l uşile başlıyan bu safha Saltanatın sukutu, Hilafetin kaldırılması, Cumhu

riyetin i l anı, Din ile Devletin ayrılması, Halk partisinin kurulması ve 

teşkilatı esasiyenin tekamülü hareketlerinin heyeti mecmuasından ibarettir. 

Üçüncü sahada mücadele, Tiirk milletinin ilerlemesinde engel olan 

müesseseler yani mazinin köhne itikad v~ inanmal:\rına batı! telakkileı ine 

karşı yapılmıştır. lnkılabımızın reform veya asrileşme safhası olan bu 

sahada ümmet hukuku, imtiyazlı, sermaye, kozm~polit hayat, skolastik 

düşünce, sınıf edebiyatı, hanedan tarihi maziye gömülerek yerlerine medeni 

hukuk, mahalli sermaye, medeni giyim, serbest dü~ünce, milli san'at ve 

mi lll tarih konmuştur. · 

Bütün tarih badiselerinin izahında oldug-u gibi Türk inkı labını ·teşkil 

eden vak'aların izahında da yalnız bu vak'aları mufassal anlatmak yetişmez, 

vak'aların arnillerini de aramak ve bulmak lazım gelir. 

Herhangi bir tarihi vak'anın izahında takip edilen usul o vak'anın uzak 

ve yakın am illerine teşebbüstür. Fransa büyük ihtilalinin uzak am ili olarak 

XVIIl üncü asrın ikinci yarısında yetişen mütefekkirlerin hükumet, devlet 

ve millet hakkında serdettikleri felsefi 1ikirler, yakın amil olarak da 

Bastilin zabtı gösterilmektedir. 

Genel savaşın uzak arnilieri Ingiliz - Alman iktısadi rekabeti ile Alman· 

Fransız siyasi rekabeti, bir de Balkanlarda pancermanizm, panislavizm 

politikalarının çarpışması, yakın amil de Bosna-Hersekte arşidokun öldü

rülmesi olduğu maltlmdur. Türk inkılabının biiyük bir tarihi vak'a olması 

dolayısite bu izahiara benzer bir izahını yapmak için uzak ve yakın arnilieri 

aramak lazımdır. 
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Şimdiye kadar inkılabımıza dair yazılan bütün yazılarda her nekadar · 

bu lüzum işaret edilmiş ise ne bu arnillerin ne olabilece~i henüz araştırıl

mamiştır. Kanaatimce Türk inkılabının uzak arnillerini siyasi ve hissi olmak 

üzere iki katagoriye ayırmak lazımdır. 

Siyasi kategari teşkil eden arniller arasında şunlar vardır: 

1) Yakın zamanlar tarihinde ; Osmanlı devletinin Avrupay.ı kopya 

etmek siyasetinin iflas etmesi . 

2) Ayni tarihte devirde milliyetçilik cereyanlarının inkişafı ve Osmanlı 

camiasında parçalanması. 

3) Panislamizm - osmanlılık - Pantüranizm prensiplerinden hiç birisinin 

kabili tatbik olmayışı. 

Yakın zamanların başlangıcında, Osmanlı devletinin inhitatta oldu~u 

malumdur. Bu inhitatı gören ve önlemek istiyen Osmanlı padişahları ve 

vezirleri bazı Avrupai müesseseleri almakla Osmanlı devletini mukadder 

inhitattan kurtaracaklarını ümit etmişlerdi. Selim III, Mahmud ll, Mecid ile 

Reşit paşa, Midhat paşa hep bu ümit ile hareket etmişlerdi . Sultanların 

sırf hanedan menfaati saiki ile, paşaların da Avrupaya hoş görünmek 

endişesite hareket etmelerile reform hareketlerinin müsbet bir netice ver

melerine mani olmuştu. 

Osmanlı devletinin ümmet esasına dört el ile sarılarak mevcudiyetini 

muhafaza etmek için u~raştı~ı devirde milliyet prensibi inkişafa başlamıştı . 

Bu prensip evvela Osmanlı imparatorlu~unun Türk ve Müslüman olmıyan 

camiasında kendisini hissettiriyordu. 1830 Yunanİstanın 1864 Romanyanın 

1878 de Sırbistan, Bulgaristan, Karada~n tam istiklal kazanmalan bu 

prensibin tesirile olmuştu. Bunu müteakip Türk olmıyan fakat islam dininde 

bulunan Osmanlı camiasında da Arab, Türk, Arnavut milliyetçili~i başla

mıştı. Bunların arkasından Türkçülük cereyanlarının başlaması da gayet tabii 

olmuştu . Fakat yirminci asrın ilk senelerile başlıyan bu cereyan bugünkü 

anlamda bir cereyan de~ildir. O vaktın Türkçülü~ü, Osmanlı bududları 

haricinde de kalan Türklerin bir devlet a~ına alınmasını istihdaf eden 

bir cereyandır. 

Bu gayeye varmak için ise panturanizm politikasının takibi zaruri idi. 

Abdülhamid panislamizm politikasını takip etmiş ve bunda .iflas etmişti. 

1908 inkılabında tatbik etmek istedig-i Osmanlılık politikası bir hayalden 
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ibaret kalmıştı. Harbi umumide panturanİzın hülyamızı dağıtmış götürmüştü. 

Binaenaleyh harbi umuminin sonunda Osmanlı devleti bir asırdan fazla 

bir zamandanberi birçok prensipierin tecrübe tahtası olmuş ve bu pren

sipleri? hiç birisinin kabili tatbik olmadığı anlaşılmıştı. Osmanlı. imparator

luğu mukadder akibetinden kurtulamamış inhitatın uçur~una sürüklenmişti. 

Fakat bu imparatorlukta bir Türk milleti vardı. Bu millet Osmanlılığın 

kozmopolit politikası · altında hayatiyetinden hiç 'bir şey kaybetmemişti. 

Milli tarihine derin bir emniyeti, milli dil ve heyecaniarına da kuvvetli ve sar

sılmaz bir sadakati vardı. Türk milletinin bünyesin i mu.hafaza . etmeğe mu

vaffak oluşu Türk inkılabını kolaylaştıran uzak arnillerden olmuştur. 

Fakat inkılabı mümkün kılan üzerler aynı fikirde olacağından şüphe 

etmediği yakın amillerçl.ir. Bunlar da ikidir. 

1) Türk ulusunun, Atatürk gibi yakın zamanlar tarihinin en büyük 

adamını yetiştirmesi. 

2) Atatürkün Türk ulusuna nihayetsiz bir itimad, Türk ulusunun da 

ona sonsuz bir emniyet besleme~idir. Bugün ve yarin Türk inkılabını tet· 

kik ve tahlil etmek İstiyecek her mütefekkir belıemehal bu işe Atatürkü 

anlamaktan başlıyacaktır. Çünkü Türk inkılabı onunla başlıyor ve· on~nla 

devam ediyor. Bir kelime ile Türk inkılabı Atatürk dem cklir. Atatürk tesa

düfün yarattığı, muvaffakıyeti de sırf şansın mahsulü olan bir insan çleğil

dir. Böyle bir insan olmadığını anlamak için 19 Mayıs 1919 da tarihin 

henüz kaydetmediği büyük bir esere başladığı anda mazisine bir göz 

atmak kafidir . Onun, uzun seneler zarfında çökmekte olan O$manlı impara

to~luğunun enkazı altından, Türk milletinin şeref ve haysiyetini kurtarmak 

için muhtelif vazifelerde çalıştığı ve bilhassa muhtelif cephelerde istila 

orduları karşısında çarpıştığı görülüyor. 1911 de Osmanlı devletinin bir 

~yaleti olan Tarabulusgarb biristilaya uğramıştır. Mustafa Kemal oradadır. 

istila ordusuna Afrika çölünden bir cehennem yaratıyor. Bir avuç arkadaşiyle 

. bu orduyu sahile mıhlıyor. İstilaciler bu müşkül vaziyetten Balkao harbı 

ile kurtuluyorlar. 

1915de Rusların imdadına koşmak ve Türkiyeyi mahvedip .harbı biran 

evvel bitirmek gayesile itilaf devletleri donanma ve ordularile bog-azımıza 

sarıldıkları zaman Çanakkalede Mustafa Kemali karşılarında buluyorlar. 

Dünyanın başka taraflarında yaptıkları fütuhat arz ve tul dereçelerile 
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ôİçüien bu ma~rur kuvvetİer onun ölüm barajı karŞısında kazanabildikleri 

topra~ı adımla karış ile ölçülüyorlar. Fakat o topra~ı da muhafaza edemiyor

lar. l111ha edilmekten kurtulmak için tarihlerine iftihar makamına geçirdikleri 

şahane bir ric'at yapıyorlar ve kaçıyorlar. Çanakkalede ezilecek düşman 

pırakmayup lstanbulu rahat nefes aldırdıktan sonra Mustafa Kemal başka 

cephelere koşuyor. 1916 Kafkasysda 1917 de Suryededir. 1918de Liman 

Von Sanderes geri çekilen Osmanlı ordularını ona teslim ediyor. Eiı tehli

keli vaziyetlerde en a~ır mesuliyetleri üzerine almaktan çekinıniyen büyük 

Türk bu orduları'l süngülerile Ingilizierin karşısında cenub hududlarımızın 

s enedierini çiziyor. Bu tarihten itibaren harp durmuş barış için faaliyet 

başlamıştır. Mustafa Kemal Osmanlı hükumetini irşad için raporlar, muh

hralar yollamakta telgraflar çekmektedir. Osmanlı .ricali herşeyden kork

tukfarı gibi onun irşadlarından da ürküyorlar. Kalkıyor İstanbula geliyor. 

Yazı ile yaptıramadıg-ını söz il e yaptırmak istiyor. Oinlemiyorlar.. Dinle

dikleri vakıt cla vadediyorlar fakat yapmıyorlar.. Yazı ile, söz ile yaptır

madıg-ını bizzat kuvvetle yapınağa karar veriyor .. Işte o vakıt hicret vuku

buluyor. Küçük bir vapıırla Anadolu ya yollanıyor: 19 Mayıs 1919 salı 

sabahı Samsuna ayak basıyor. O gün, ana vatan ufuklarında arzın emekd ar 

güneşi ile Türk ulusunun halaskar güneşi beraber do~muşlardı.. Ana va ta

nın yıllardanberi içinde bulundug-u karanlık gece artık son bulmuştu. 

lnkılabımızın nekadar güç şerait dahilinde başladı~ını ve yürüdüğünü 

görmek için Mustafa Kemalin arkasına katılıp onu takip etmemiz zaruridir. 

Samsuna çıkar çıkmaz ilk işi bulundug-u vaziyetin tablosunu çizmek 

oluyor [1]. 

« Osmanlı devletinin dah il bulunduğu gurup, harbi uroümide mag-lub 

olmuş. Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş, şeraiti ag-ır bir mütareke

name imzalanmıştır. Büyük harbın uzun seneleri zarfında millet yorgun ve 

fakir bir halde millet ve memleketi har bi umuıniye ,sevkedenler, kendi 

hayatları endişesine düşerek, memleketten firar etmişler. Saltanat ve 

hilafet mevkiini işgal eden Vahdeddin, mütneddi, şahsını ve yalnız tahtını 

temin edebilece~ini t~ayyül etti~i için deni tedbirler araşlırmakta, Damad 

Ferid paşanın riyasetindek i kabine aciz, haysiyetsiz, cebin yalnız. padi-

[1] Nutuk, S 3. 
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şahın iradesine tabi ve onunla beraber şahıslarını vikaye edebilecek her 

hangi bir · vaziyete · razı. 

Ordunun elinden esliha ve cephanesi alınmış ve alınmakla. 

İtilaf devletleri, mütareke ahkamına riayele lüzum görmiyorlar. Birer 

vesile ile, İtilaf donanmaları ve askerleri İst~nbulda. Adana vilayeti, 

Fransızlar, Urfa, Maraş, Anteb İngilizler tarafınJan işgal edilmiş. Antalya 

ve Konyada, ltalyan kıtaatı . askeriyesi, Merzifon ve Samsunda İngiliz 
askerleri bulunuyor. 

15 Mayıs 335 de İtilaf devletler :nin muvafakatile Yunan ordusu lzmire 

ihraç ediliyor. » 

Bu korkunç dram karşısında Yıldız sarayında küflenen bir padişah ile 

Babıalide Ingiliz emirberi bir sadrıazamdan hayır gelmiyeceğini anlayan 

bazı kimseler vatanın kurtuluşu. için çareler aramağa başlamıŞlardı. Bulduk

ları çareler, İngiliz veya · Amerikan mandasının boyunduruğuna girmek 

veyalıut vatanı ufak mahalli hükumetiere ayırmak idi. Kısa görüşlerin 

zayif ira~elerin mahsulü olan bu çareler Mustafa Kemale göre vatanın 

kurtuluş çareleri değil, başka bir isim altında yine esaret şartları idi. 

Mustafa Kemale göre bir tek kurtuluş çaresi vardı . . <(Hakimiyeti milliye . 

esasına dayanan bilakayd ve şart m üstakıl bir deveieı kurmak ı> (1 ). 

O bu prensibi tahakkuk ettirmek için bir tek metot görüyordu. Har

betmek, icap ederse vatan ın ııon ' kayasına kadar çekilup o kaya üzerinde 

harbetmek . . Ve bu harbın neticesinde ya istiklale yahud isıiklal uğrunda 

şerefli ve hayat kadar canlı bir ölüme kavuşmak .. 

Harbetmek, fakat harbı kim yapacaktı ?. Türk milleti yedi son senede üç 

harp yapmıştı. Bu harplar tesirile yıpranmış, fakir diişmüştü. Şimdi kar

şısındaki düşmanlar dünya semaları altında ilk defa teşekkül etmiş büyiik 

bir ittifak idi. Bu ittifaka karşı harp mümkünmü idi. Mustafa Kemal bunu 

mümkün görüyordu. Acaba ona bu imkanı gösteren hangi kuvvetli. 

Bu kuvveti Mustafa Kemal . mill! mücadeleden çok sonra gençliğin bir 

toplantısında şu sözlerle izah edecektir [2]. 

« Arkadaşlar, ben 1919 senesinin Mayısında Samsuna çıktığım gün 

[1] Nutuk S. 9 

[2] Cumhuriyet 1 Nisan 1937. 

1-33 



eİimde maddi hiç bir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk milletinin esaietin

den do~an ve benim vicdanımı dolduran yüksek manevi bir kuvvet vardı. 

Işte ben bu ulusal kuvvete bu Türk milletine gövenerek işe başladım ». 

Mustafa Kemalin bir manevi kuvveti d aha vardı . Bu kuvvet hayat ve 

müc~dele hakkında edindiği prensip idi. Herkes hayatın bir mücadele 4emek 

olduğunu kabul eder. Herkes hayat mücadelesinde mağlubiyetin galibiyet 

kadar tabii olduğunu kabul eder. Mustafa Kemal bu prensibin ilk kısmında her

kesle ayni fikirde idi. Fakat ikinci kısmı hakkında fikri şu idi. Hayatta galib 

olmak mağlOb olmamak vardır . E<ıasen onun bütün mazısı da bu f ik rin kuvvetlL 

intıbaını taş ıyordu. Tuttuğu her işte muvaffak olmuştu. Bilgisi, tecrübesi, 

imanı vardı. 

Osmanlı imparatorluğunun bir hududundan öbür hududuna koşarken 

beraberinde zaferden zafere sürüklediği mehmetçiklerden Türk ruhunun 

derinliğini, Türk kuvvetinin kabiliyetini anlamıştı. Muhtelif harp sahnele

·r ind e yendiği büyük ulusların büyük kuvvetlerinden kendi gücünün derece

sini ölçmüş, diplomatik memuriyetlerinde politik seyahatlerinde, siyasetin 

blöf olan ve olmıyan taraflarını sezmişti. Mustafa Kemal Türk milletine 

imanı, Türk davasına inancı, mazısının kendisine kazandırdığı tecrübe ve 

görğüsüle 1919 Mayısında, Türkü bittiği yerden başiatacak efsanevi bir 

kahraman gibi vatanın eşiğinde yükseliyordu. 

Kurtaluş mücadelesine başlarken, eserine 

kadar neşel i idi. Her ınısraı sembolik bi r 

söyliyordu : 

ı sl ıkla başl ıyan bir art ist 

mana ile dolu şu şarkıyı 

Dağ başını dumar. almış, 

Gümüşdere durmaz akar. 
Güneş ufuktan şimdi doğar, 

Yür üyelim arkadaşlar. 

Sesimizi yer gök su dinlesin 

Sert adımlarla heryer iniesin inlesin. 

Mustafa Kemal ve arkadaşları sert adımlarla yürüdüler, biitün bir 

millet arkalarma katıldı. Seslerini yer, gök, ·su ve cihan dinledi ve bu 

yürüyüşlerinden, bu seslerinden inkılab doğdu. Bakınız nasıl : 
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22 Haziran Mustafa Kemal Amasyadadır. Vilayet ve ordu kumandan· 

!arına yolladığı bir tamirnde vat~nın içinde bulunduğ'u tehlikeyi işaret ' 

ediyor ve uyanık bulunulmasını tavsiye ediyor. 9/6 Temmuz gecesi Erzu· 

rumda telgra.f başındadır. Istanbul hükOmetine, milli davada bütün hahafiflği 

ile çalışahilrnek için kendisine yük olan pad'şahin rütbe, sırma ve nişan· 

larından vazge~tiğini bildiriyor. 

23 Temmuzcia Erzurumcia toplanan ilk milli kongrenin riyasetindedir. 

Vatanın bu yüksek ve hür köşesinden c·hana ilan ediyor: Vatan bir küldür 

parçalanmaz. 

4 Ey lO lde Sıvastadır. Yeni bir kongrenin başında bir bayrak gibi 

dalğalanıyor. Gür sesile yeniden bağırıyor : Türkiye manda kabul etmez. 

Yurdumuza göz dikenierin hepsine harbımız var. 

23 Nisanında Ankaradadır. Büyük Millet Meclisinin kürsisinden kısa 

bir cümle ile dünyaya Türk inkılabını bildiriyor. Hakimiyet bilakayd ve 

şart milletindir .. 

Burada bir sual sorulabilir. Onun bu lejander faaliyeti ve müthiş imanı 

karşısında padişah, hükümeti, matbuaah ve ltilaf devletleri ne düşünüyorlardı? 

Cevap. Hiç birşey düşünmiyorlar.. Daha doğrusu hiç birşey düşün· 

miyorlar, fakat birşeye inanıyorlardı. Mustafa Kemalin başarmak istediği 

milli hareketin hiç birşey ifade etmediğine, hiç bir semere vermiyeceğ'ine 
inanıyorlardı. 

Padişah, vatanı payedenlerden kurtuluş ümit ediyordu. Ingiliz milletine 

neşrettiği bir beyannarnede zavallılığını, biçareliğini şu satırlarla anla
tıyor: [1] 

«Pederi muazzezim Abdülmecid han Fransa ile Ingilterenin dostu ve 

müttefiki idi. Ben ise her zaman lngiltere yi sevdim ve daima Ingiltere 

siyasetinin muhibbiyim. lnsaniyet ve adalet hislerile mütehalli olan asil 

Ingiliz milleti ve hükumeti hakkımızı istirdat hu susunda bize adilane yar

dım edecektir. » 

Padişahın sadrazaını damat Ferid Tamps gazetesinin muhabirine Milli 

mücadeleyi şu cümlelerle tasvir ediyor : [2] 

« Anadolu harekatı umumi harpta terfi etmiş Lirkaç zabitin işidir. Bu · 

f1] Peyarnı Sabah 17 A{rustos' 1919 

[2] Peyarnı Sabah 3 EylUl 1919. 
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harekat alevleri sönmüş bir saman ateşinden başka birşey değildir. , 

Saltanat bükOmelin in resmi gazet.esi Peyarnı Sabahta Ali Kemal Erzurum 

kongresi hakkında şu mütalaalarda bulu nuyor : (1) 

« Maksad nedir? G Oya lzmiri istirdat etmek ve vilayeti şarkı yeyi 

filen müdafaa etmek. Ne memduh ve ne ülvl bir fikir . Fakat insan bir 

P~.rça iz'an ve irfan ile düşününce el, a yak bağlı iken o istirdad vazife

lerimizi öyl e silaha sarılarak ifa edemeyiz. Ancak siyasetle ve hikmetle 

edebilir iz. İkazatımızla1 izahatım ı zia devletler gittikçe bunu anlarlar, 

anlıyorlar da 1 ». 

Dünya efkan umumiyesi Babılilinin düşüncesinde şeriki cürüm idi. 

Bu h~susta iki büyük gazetenin yazılarından bir kaç satır göstermek kafidir . 

. Taymis diyor ki : (21 

u Mustafa Kemal paşa Anadol uda bir har eketi milliye vücuda getir

rneğe çalışıyor. Bu ne çocukca bir hü lyadır? Bütün cihanın kuvvetine karşı 

Mustafa Kemalin harptan ezilmiş olan zavallı A nadolunun kuvveti ile 

. cihana karşı kafa tutmasının ne hükmü olabilir ( A nadoluda ne kalmıştır 

ne var ki mukavemet teşkili kabil olsun ». 

Orientniyoz adlı gazeteye gelince <(Mustafa Kemal paşa ne yapmalıdır ? 

başlıklı yazısında şu nasihatı veriyor : (3] 

Mustafa Kemal için üç şık vardır. 

Hükümeti merkeziyeye teslim olmak. İ kincisi kaçmak. Üçüncüsü de harp 

ederek kaçmaktır. Eğer arzı teslimiyet ederse - ki -bundan daha namuslu 

bir harekette bulunamaz · bilakayd ve şart teslim olmalıdır. Bu son tak· 

dirde o nun meydana çıkması ve hükumete işte geldim bütün pa.slı silah· -

larımı bir tarafa bıraktım bir mecnun gibi ifayi vazife ettim. Tarzı har eke

t im nazarınızda bir cinayet teşkil ediyor. Bu cinayet in cezasını çe kmeğe 

hazırım -sözlerile hitab etmesi lazımdır ». 

Mill i mücadeleye düşgıan saflar da Mustafa Kemal ve davası hakkında 

beslenen bu itimats ızlık Muslafa Kemalin arkasına katılan cemaatte de 

vardı . N e vatanın şimal ve cenub topraklarının istiladan kurtarılm ası ne 

[2] Ayni gazete. 

[2] Renin ll birinciteşrin 1919. 

[3} İkdam 7 Ağ'ustos 1920. 
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bugün saçlarının her telinin vatan ve millet yolunda a~ırdı~ını gördü~ümüz 

İsmet İnönünün birinci ve ikinci İnönü zaferleri, ne de yirmi bir gün ~e 
gecede başarılan Sakarya zaferi bu itimatsızlı~ı silip süpürme~e kafi 
gelmişti. 

Mustafa Kemal bin bir düşmandan maada bir de imansızlık ile pençe· 

leşmek mecburiyetinde idi. Kendisine düşmanlarımızın çoklu~unu. davamı· 

zın enginli~ini, onu başarmak için malik oldu~umuz vasılaların azlığını 

ileriye sürenlere verdiği cevab şu idi. (1] 

«Gittiğimiz yol bir iman yoludur. Evet Liz on milyonluk küçük ve 

yorgun bir milletiz. Düşmanlarımız ise pek çoklur ve pek kavidir. Vakıa 

riyazi düşünülecek olursa galebe çalmamız müşküldür. Fakat bizde olan 

şey onlarda yoktur. Bizde iman kuvveti vardır. Zaten bu mücahede bir 

iman işidir . İmanı kavi olan buraya gelir çalışır. İmanı zayıf olana ihtiya

cımız yoktur. Biz bin türlü düşmanlarımızın kuvvetine ra~men muvaffak 

olaca~ız. ı) 

Büyük taarruzun arifesinde o, bu imanından bir şeyi kaybetmemiş, düşman 

ve muarızları da imansızlıklarından bir zerresini feda etmemiş bulunuyorlardı. 

26 A~ustos sabalıi Türk ordusu buyük ve tarihi temizlik arneliyesine 

başlarken, Peyarn Sabah o günkü baş makalesinde şunları yazıyordu: 12] 
«Harbi meşumdan gerek eşhas, gerek ef'al ve gerek asar itibarile hiç 

bir farkı ·olmayan Ankara başımızda oldukça bu keşmekeşlerden bu mülk 

için bir hayır do~arsa bilfarz İzmir ve Edirne kurtulursa üç buçuk senedir 

havsal~ya sığmayan fedakarlıklarımızın acılarımızın bir akibet haseneye 

hizmet etti~i tahakkuk ederse biz Türk olmak itibarile seviniriz ve sevin

cimizden çıldırırız. Fakat aklen, irfanen bu mertebe yanıldığımız için· kale

mimizi kırmak değil insanlığımızdan bile istifa ederiz.» 

27 ayda Akdenizden Afyona gelen istila ord usunun on dört gün içinde 

Afyondan Akdenize dökülmesi imanın itikadsızlığa kahir bir galebesi olmuş 

ve bazı kimselere kalemlerini kırdırd ığı gibi, bazıların ın altlarından sadar et 

koltuklarını kaydırmış, bazılarının da başlarından taçlarını uçurmuştu. Tarih 

bütün i nkılabların itikad ve iman hadiselerinden doğduklarını söyler. Fakat 

(1] Ileri 23 Eylul 1922 

[2] Pey!lm Sabah 26 Akoşto• 
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hiç bir inkılab !ürk inkılibı kadar bu ciheti tebarüz ettirmiş değildir. 
Dün 'Olduğu gibi bugün de istiklal mücadelesini aklen, irfanen anlama

yanlar vardır. Yarın da anlamayanlar olacaktır. Türk inkılabı bir bakımdan 

mucizedir. Onu anlamağa uğraşmakla beraber ona inanınağa da çalışmalıdır. 

lstiklal mücadelesi mahiyeti bakımından olduğu kadar neticeleri bakı

mından da gerek Türk ulusu, gerek dünya ulusları için önemlidir. 

Bu mücadelenin muvaffakiyete ermesi milli hükumetin rüşdünü, saltanat 

hükumetinin aczini, zaafını ve lüzumsuzluğunu isbat etmiş oluyordu. 

Avrupa Türk ulusu hakkında asırlardan beri beslediği kötü kanaatinde 

sarsılmış ve Türkiyanın kabili taksim olmadığını anladığından Lozan sulhu 

ile isti.lac ı emellerinden vazgeçmişti. 

TUrk ulusunun bu büyük ve hayırlı neticeyi elde etmesinde en büyük 

amil milli . mücadeleye başlayan, onu organize ve devam ·ettiren Mustafa 

Kemal olduğu için milletin ebedi minnettarlık ve şükranlarını kazanmıştı. 

Bu kıyınettar kazancının kuvvetile kalbinde doğan ilhamları sulhten 

sonra da tatbikine devam ederek aşağıda bahsettiğimiz inkilabın siyasi ve 

içtimai safhaları başlamıştır. Her biri cildler dolduracak kadar ehemmiyetli 

olan bu safahaların vak'aları üzerinden çok geçmediği ve bu vak'alar 

esasen malum oldukları için burada tafsilatlarına girmiyeceğiz. Bununla 

beraber İstikiiii mücadelesi ile bu vak'aların terkib ettiği, inkılabımızı 

karakterize etmeğe çalışacağız. 

Türk inkılabının karakteristiklerinden biri b:ızı inkılablarda ve bilhassa 

Fransa inkılabında olduğu gibi bir hazırlık devresine malik olmayışıdır. 

Filhakika XVIII ~ci yüz yılın ikinci yarısında yetişen Fransız mütefekkir

lerinde J .J. Rouseau, Volter, Diderot Montesquieu'nun yazıları ile Fransız 

ihtilalini evvelii fikirlerde hazırlamak istedikleri herkesin malumudur. lnkılab 
liderlerinden Mirabeau ile Robespierre'in Rousseau'nun contra sosyalinden 

mülhem ve mütees~ir oldukları da aşikardır. K eza Sovyetlerin inkılabında 

Karl Marksin nazariyeleri esas ittihaz edildikleri bedihidir. 

Türk inkılabında ise inkılaba esas vazifesini görecek neşr iyat yapılma

mış, nazariyeler vazedilmemiştir. Milli mücadelenin başlang-ıcında bile 

kimse hakimiyeti milliyye esasına dayanan bir hükOmet kurulabileceğini 

düşünemiyor. Hele saltanatın kaldırıldıktan sonra hilafetin lağvedileceğini , 

din ile devletin ayrılacağını aklına bile getirmiyordu. Ortada inkılab fikir 
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ve nazariyeİerini ihtiva eden eserler ve nazariyeler mevcud olmayın~a, 
inkılab için beraberce hareket etmeği düşünen gurublar partiler de yoktu. 

Binaenaleyh burada inkılabımızın ikinci karakterine giriyoruz. Türk inkılabı 

ipkılabdan evvel teşekkületmiş inkılabcı bir zümrenin malı değil bir tek 

insanın, Atatürkün eseridir. İnkılab başladıktan sonra Atatürkün şahsiyeti 

kitabiarın inkılab nazariyeleri vazifesini görmüş ve iniCılabcı ruhu taşıyanlar 

etrafını alarak yardımcısı olmuşlardır. 

Atatürk ve yardımcılarının başardıkları inkılab her nekadar hazırlık 

devresine malik olmadan yapılmış ise de tesadüfi bir inkılab değildir. Yani 

rastgele akla gelen fikirlerio tatbiki olmamıştır. Henü z inkılab tarihi yaz

roadı ise de, daha Erzurum kongresinde Atatürkün küçük maruken kaplı 

d efterinde yapılacak inkılab hareketlerinin sıralanmış bulunduğunu ve 

bunların arasında cumhuriyetin ilanını n da yazılı olduğunu bugün burada 

söyleyeb.i li riz. 

Atatürk inkılab safhalarını sıralamış, bir milli. sır gibi saklamış ve 

kendinin dediği gibi memlekette fikirleri hazırladıktan sonra sıraları geldikçe 

onları tatbik etmiştir. 

İnkılab Türk ~emi yetinin tekamülünde olmamıştır. Fakat Türk inkıla
bının iledeyişinde zaruri ve mantı~i bir tekamül olmuştur. Eğer Türk 

inkılabı yalnız birkaç sahaya inhisar etse idi zaman dahilinde Ömrü kısa 

olacaktır. Fakat bu inkılabı tarihin tanıdığı bütün diğer inkılablardan ayıran 

bir vasıf da devlet ve cemiyetin her sahasında oluşu yani kısmi değil 

külli olmasıdır. 

Taribin bize takdim ettiği inkılapların hepsinde de kan vardır. 

Hatta kandan ziyade birşey terör vardır. Fransa inkılabı, Rus inkılabı terörlu 

inkılablardır . Halbuki külli ve tam olan inkılabımızm İstiklal mücadelesini 

takip eden safhalarında kan yoktur. Terör yoktur. Asırdicle müesseselerin 

yıkılışı ve yenilerinin kuruluşu kansız olmuştur· Türk milletini uzun zaman 

barbar ve kan dökücü bir . millet diye tanıyan dünyanın gafletini Türk 

inkılabının oluşu kadar tek.zib edecek kuvvetli bir d eli l bulunamaz. Türk 

inkılibı barış zamanında yapılan ve barış anında meyvalarını veren yegane 

inkılabtır. Türk inkılabı bu üstünlüğünü Türk metodu ile başarılmasından 

kazanmıştır. İnkılab hamleleri memlekete cebir ile kanun kuvveti ile değil 
ikna ile irşad ile kabul ettirilmişlerdir. Her siyasi inkılabın başlangıcında 
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Atatürkü millet kürsüsünde saatlarca, mantıki deliller serdile d_inliyenleri 

iknaa çalıştığını görüyoruz. Her içtimal ve kültürel inkılabın millete kabul 

ettirilmesinde Atatürkün şehirden şehire, kasabadan kasahaya ko~tuğunu 

görüyoruz. Bir gün Kastamonuda halka şapkanın ne olduğunu Öğretiyor. 

Bir başka gün Bursada bir kara tahta önünde; elinde tebeş ir millete yeni 

harflerle ismini Öğrettiğini işidiyoruz. Millet şapkanın faidesini anladıktan 

yeni harflerin lüzumunu fakdir ettikten sonra Atatürk Ankaraya dönüyor 

ve milletin arzusunu meclise bi.r kanunla tesbit ettiriyor. Başka memleket

lerde kanun kuvvetinden ink ılab yaratılmış, bizde ise inkılabın kuvvetinden 

kanun doğmuştur. Türk inkılabınin başarılmasında kullanılan metod inkılab 

metodlarında bir inkılabtır . 

. lnkılabımız ortaya diğer inkılablar gibi prensip de atmamıştır. Fakat 

kendisinden bütün prensipler İstihraç edilebilir. 

Laik devlet prensibinin Fransa ihtilali tarafından ileriye sürüldüğü 

malQmdur. Fakat Fransa ihtilalinden 148 sene geçtiği halde hala Fransa tam 

: mana'siie laik olarcamıştır . Türkiya Fransanın 148 senede tatbik edemediği 

bir prensi bin üzerinde münakaşa yapınağı bile fazla görmüştür. 

Cumhuriyet en iyi hükOmet şeklidir nazariyesini ortaya atan Garb mü

tefekkirleridir. Fakat bu nazari ye yi isbat etmek Türk inkılabına kısmet 

olmuştur. Bugün Garbde cumhuriytt şekli her türlü hücumlara maruz kalıp 

tenkid edilirken Türkiya cümhuriyet sayesinde bir ulustan ziyade büyük 

bir aileye benzeyen mes'ud ve bahtiyar bir ulus olmuştur. 

Türk inkılabının bu saydığım karakterlerinden maada bir mühim karakteri 

daha var. Bu da, bütün inkılablann aleyhdarları olduğu halde dünya efkan 

umumiyesinin Türk inkılabı hakkında aynı takdir hissini beslemesidir. 

lnkılabımızdan evvel Türk milletinin artık siyasi rolünün bittiği ve 

Türk milletinin orta çağlar manzarasından kurtulamayacağını yüzde yüz 

iddia eden Avrupalıların inkılabımız hakkında yazdıkları takdirkar fikrierden 

iddialarında yüzde yüz aldandıkları a~ikardır. 

Türklerin ana yurdunu pay ve Türkleri esir millet d erecesine indirmek 

için Parisin mükellef saraylarında hazırlanmış ve padişah hükOriıetinin mu

rahhaslarına zorla kabul ettirilmiş Sever muahedesini inceleyen İtalyan 

[1] G. Farrero. İllustration. 
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tariheisi G. Ferrers diyor ki: «Sever muahedesi çok zarif idi. Mustafa Kemal 

onu Sever masnuatı bir vazo imiş gibi bin parça etti ıı 

Sever ve Lozanı Revue de Paris de uzun uzadıya tetkik ve tahlil 

eden Roger Lobonne şu neticeye varıyor : 

«Türkler Lozanda eski dünya semalarının kuruldu~una şahid olmadı~ı 

muazzam bir ittifaka karşı günlerce kafa tuttuktan sonra bütün isteklerini 

zorla kabul ettirdiler. Lozanda muzaffer Asya mütevekkil Avrupaya şart
larını dikte etttirdi. » [1] 

Kont Sforça Yeni Avrupanın yapıcıları adlı eserinde umumi harptan 

bahsederken netice itibarile galib gelen devletlerden birinin de Türkiye 

olriu~unu şu satırlarla anlatır : [2] 

<c Ingiliz, Fransız ve İtalyan tarih kitapları genel harptan sonra do~an 
nesle umumi harpta ittifak devletleri tarafından ma~lüb edilmiş devletlerden 

birinin de Türkiye oldu~unu büyük bir katiyet ile Ö~retiyorlar . Halbuki 

hakikat bundan biraz farklıdır. Zira sulh muahedesile her türlü kazançlar 

temin eden devlet galib, ayni muahede ile harpdan evvelki imtiyazlarını 

kaybeden devletler mağlüb sayılmak lazım gelirse bize karşı harbı kazanan 

Türkiye olmuştur >>. 

Milli savaşın .evrensel neticeleri hakkında Budapeşte Üniversitesi 

profesörlerinden Jules Germanos şu sözleri söylemiştir [3]. 

« Avrupalılar ferd esaretini la~vedip milletesaretine · başladıkları andan 

itibaren esir etmek istedikleri millet tarafından ilk defa ma~lübiyete uğra

tılıyorlar. Dünyanın bütün esir milletleri için Türk İstiklal mücadelesi bir 

ders ve örnek olacaktır ». 

Liyon Üniversitesi hukuk fakültesi profesörlerinden Philippe Hindistanda 

yaptı~ı seyahate dair Liyon Üniversitesinde verdi~i bir konferansta Hind 

milliyetperverlerinin evlerinde Atatürkün resminin asılı olduğunu söyler. 

Londrada Haydparkta binlerce kişi huzurunda Gandinin istiklal metodunu 

tenkid eden bir hatibin sağ elini şarka uzatarak Hür olmak istiyen millet 

Mustafa Kemali okusun dediğini bizzat işittim. 

[1] Roger Lobonne Lausanne et la question Turque R. de paris 1924. 

[2] Conte Sf9rza. Les Baatisseurs de l' Europe Nouvelle. 

[3] Profösörle mülakat notlarından. 
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İstiklal mücadelesi için oldu~u kadar inkılabımızın reform safhaları 
hakkında da Avrupa efkarı umumiyesinin büyük bir takdir ve derin bir 

hayretle ifade edildi~i görülmektedir. Avrupalılar bunu, tarihte benzeri 

olmıyan bir hareket şarkın uyanışı veya Türk mücizesi başlıkları altında 
mütalaa etmektedirler. 

Paul Gent izon şarkın yürüyüşü adlı eserinde Türk inkılabı hakkında 
şu sözleri söyler : 

u 1928 ile 1922 seneleri arasında Türkiyada yapılan şeylerin dünyada 
benzerleri yoktur » [1]. 

Cenevre profesörlerinden Eugene pittard Türkiyenin yeni çehresi adlı 

eserinde 1923 den itibaren Türkiyede yapılan de~işiklikler hakkında bir 

çok Avrupalıların mucize diye haykırdıklarını söyler » [2] . 
. Liyon Üniversitesi fah ri profösörlerinden ve Fransanın en büyük 

diplomatlarından Edvard Heryo Şark adlı eserinde Türk inkılabını bir 

cumhuriyetin ilkbalıarı serlevhası altında inceler. Heriyo senelerdenberi 

Fransada tatbikı için mücadele etti~i demokrasi ve laiklik prensiplerinin 

Türkiyede hakikat haline geldikleri için çok mütehassis oldu~nndan Türki· 

yede kalıp Türklerle beraber çalı_şmaktan duyaca~ı zevkten bahseder fakat 

yaşının buna müsa id olmadı~ını esefle kaydeder. [3] 

Bütün Avrupa miitefekkirleri Türk inkılabını tetkike Atatürkten başla

yorlar. Onlara göre o, kontamporen taribin en büyük bir askeri, en kuv• 

vetli bir teşkilatcısı, en yüksek bir devlet adamıdır. Bununla beraber 

Avrupalı mütefekkirler beyhude yere tarihte onun benzerini arıyorlar. 

Paul Gentizon Mustafa Kemali Büyük Petroya. General Scheerelle 

Vaşington'a Heriyo Napoliyon'a benzemedi~ini söyledikten sonra Crom

well'e benzediğini söylerler. Avrupalı mütefekkirlerin Türk inkılabını 

tarihte benzt>ri olmıyan bir vakıa gibi kabul ettikten sonra bu inkılabın 

yapıcısına benzer büyük adamlar aramalarını anlamıyoruz.. Maamafih 

Atatürkün benzetilmek istenilen şahsiyetlere ben2emedi~ine birer cümle 

ile ispat etmek mümkündür. 

Büyük Petronun Rusyada yaptı~ı reform safahatında ilahi hak prensi-

bine istinad etti~ini ve bütün büyük iş lerde · öne başkalarını sürerek 

[1] Paul Gentizon M. Kemal ou l'Orient en marche Paris 1931. 

[2] Eugene Pittard le Visage nouveau de la Turquie Paris 1931. . 

[3] E. Herriot. Orient 
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kendisi namı müstear takınıb ikinci derecede kalan bir şahsiyettir. 

Meşhur Avrupa seyahatinde kafile reisi Petronun maiyetinde Leford 

isminde bir Avrupalıdır. Petro seyahate bu Avrudalının maiyetinde Pierre 

Mikhailof nam müstearile iştirak etmiştir . Rusların Finlandiyayı lsveçin 

elinden almak için yaptıkları harpte Petro kendi tayin etti~i bir arniralin 

maiyetinde çalışmıştı:. 

Amerikanın istiklal mücadelesini idare eden Vaşingtonun büyük bir 

tarihi şahsiyet oldu~unda müttefikiz. Fakat V aşingtonun oynadı~ı tarihi 

rolün de istiklal mücadelesine inhisar etti~i bu mücadele bittikten sonra 

siyasi hayattan çekildiği herkesin malumudur. 

Napolyon çok harbler ve büyük işler yapmış olmakla beraber bu barbleri 

ve işleri şahsi ve ailevi menfaati için yapmıştır. Akdenizin bir adasında 

hür do~an ve büyük bir tarihi rol aynadıktan sonra büyük Okyanusun 

bir adasında mahbus olarak ö len bu tarihi şahs i yet muvaffak olmuş de~ildir. 

Cromwell e' e gelince .. Yarattığı cumhuriyetin dört sene gibi kısa bir ömrü 

olduğu tarihi bir hakikattir. 

Tarihte büyük işler gördüklarini itiraf ettiğimiz bütün bu büyk adam· 

ların hiç birisi Atatürk kadar güç şartlar dahilinde çok mes'uliyet yükle· 

nerek, çetin mücadleler. yaparak tam bir muvaffakiyete varmış de~ildir . 

Avrupalı mütefekkirlerin inkıHibımız hakkında yanlış bir görüşleri daha 

vardır. Bu yanlış görüş bazı islahatımızı pek acele ve cezri bulmalarıdır. 

Kont Sforça tarih in ceryanını tacil etmekle yanıldı~ırrıızı zannediyor. 

Halbuki biz tarihin ceryanını tacil de~il tebdil etti~imiz kanatindeyiz. 

Avrupa Türk inkılabını görüyor fakat izah edemiyor. Esasen itiraf etmeli· 

yiz ki biz bile henüz inkılabımızın tam izahını yapamıyoruz. Bu bakımdan 

da inkılabımız büyük bir tarih meselesidir. Bu meseleyi vazeden Atatürk, 

hallini beşerin zekasına bırakmıştır . lnkılabımızın ikinci tarih kurultayında 
bahsedilmesi bundan sonra halli için atılacak adımların ilkidir. 

Enver Ziya 
Tarihi Doçenti 

[1] Fikir Hareketleri Bi~de ve Avrupada inkılab. 2 teşrini evvel 1933. 
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