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Atatürk havacılıkla ilgili bir ziyarette.

ATATÜRK’ÜN MİRASI
Çağdaş Diplomat, Evrensel Devlet Adamı
1. Giriş
Trablusgarp Savaşı’nın muzaffer komutanı (1915), ulusal kahraman (1915- ), bir ulusun mimarı (1923-1938),
Mareşal ve Gazi (1922), devrimci (1922-1938), Türkiye
Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı (1923-1938). Mustafa
Kemal Atatürk (1881-1938) bütün bu niteliklerin hepsine
sahipti. Fakat O aslında kimdi? Onu Atatürk yapan etmenler nelerdi? Pek çok Türkün ve yabancının söylediği gibi,
keramet sahibi bir kişi miydi? Kaba ve modası çoktan geçmiş bir psikanalitik incelemenin “ölümsüz Atatürk’ü” mü
idi? Yalnızca bir kurtarıcı, cumhuriyetçi ve milliyetçi miydi?
Eğer öyle ise bu ülkenin geleceği hakkında dilinden hiç düşürmediği üç basit sözcüğe -muasır medeniyete erişmek- dayalı kozmopolit davranış biçimini ve dünya görüşünü açıklamak nasıl mümkün olur? Neden laikliğin ve kadınların
yasal/siyasi özgürlüğünün altını çizmiştir? Diğer bir deyişle,
İmparatorluk’un bu evladı nasıl dirayetli bir devlet adamı/
diplomat olarak yetişmiştir? Ölümünden yetmiş yıl sonra
adı, değerleri ve dünya görüşü neden hâlâ canlı, neden hâlâ
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tartışma ve inceleme konusu? Sorular pek çok, yanıtlar çok
çeşitli ve bazen de çelişkili. Fakat sonuçta Atatürk’ün anısı
ve mirası, Türkiye için esin, umut ve cesaret kaynağı olmaya
devam etmektedir.
Yukarıdaki sorular, Mustafa Kemal Paşa’nın nitelikleri
hakkında bazı önemli noktalara dikkat çekmektedir. Bunlardan bir tanesi, Atatürk’ün evrenselliği ve insancıl değer
sistemidir. Aynı derecede önemli olan bir başka nokta da
bu değerleri kazandığı tarihi çevredir. Bu yazının son, ama
çok önemli yönü, hem savaşta hem de barışta dış politikasını
ve diplomasisini incelemektir. Bu, Atatürk hakkında çalışan
pek çok bilim insanının nedense üzerinde durmadığı bir
konudur. Gerçekten de Atatürk’ün dış politikası ve diplomasisi hakkında yapılmış pek az çalışma vardır: Aptülahat
Akşin’in Atatürk’ün Dış Politika İlkeleri ve Diplomasisi;
Salâhi R. Sonyel’in Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika (2
Cilt) adlı eseri; Bilâl Şimşir’in İngiliz Belgelerinde Atatürk
(1919-1938) (4 Cilt); T.C. Kültür Bakanlığının Atatürk’ün
Millî Dış Politikası (Millî Mücadele Dönemine ait 100 Belge)
(2 Cilt) Roderic H. Davison’un “From Mudros to Lausanne
(Mondoros’tan Lozan’a)”, Dilek Barlas’ın “Etatism and Diplomacy in Turkey, Economic and Foreign Policy Strategies in
an Uncertain World, 1929-1939 (Türkiye’de Devletçilik ve
Diplomasi, Değişken Bir Dünyada Ekonomik ve Dış Politika, 1929-1939)” ve Brock Millman’ın “Turkish Foreign and
Strategic Policy, 1934-42 (Türkiye’nin Dış ve Stratejik Politikası, 1934-42)” öncü çalışmalardır. Elinizdeki kitapçık,
Atatürk’ün Mirası, Çağdaş Diplomat, Evrensel Devlet Adamı, dış politika ve diplomasi üzerine odaklanmıştır, çünkü
uluslararası ilişkilerin bu alanı, insanoğlunun karşılaştığı, her
zaman barışçıl olmasa da en uygar ve evrensel bir alandır.
İkincisi, çünkü uluslararası ilişkilerin bu alanı Atatürk’ün evrenselliği hakkında bizlere pek çok şey anlatır.
Atatürk’ün bir barış adamı olmasının nedeni yalnızca savaşların getirdiği sefalet ve yıkıma şahit olması değildir. Kendisi savaşın, savunma amacıyla yapılmadığı sürece cinayet
olduğunu her fırsatta dile getirmiştir. Fakat aynı zamanda,
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Atatürk uluslar ailesi kavramına da inanmış ve Türkiye’nin
1932 yılında Milletler Cemiyeti’nin bir üyesi olmaya davet
edilmesinde ısrar etmiştir.
Atatürk’ün devlet adamlığı pek çok araştırmanın konusu olmuştur. Atatürk, aralıksız on yıl (1912-1922) süren
savaşların ardından miras olarak aldığı çok yoksul bir ülkenin, Türkiye’nin altyapısını geliştirmeye başlamıştır. Tozlu,
verimsiz bir bozkır kasabasını, Ankara’yı –her ne kadar o
sıralarda 300.000 olarak öngörülen nüfusa göre de olsayemyeşil, düzenli bir başkente dönüştürerek çevrecilere rol
modeli olmuştur.
Ayrıca Atatürk bir bakıma girişimci idi. Ölümünden altı
ay önce, Mayıs 1938’de sahip olduğu şu varlıkları resmen
hazineye bağışlamıştı: Ankara, Tarsus, Yalova ve Dörtyol’da
birer verimli çiftlik, aynı zamanda on fabrika ve küçük imalathane. Bu fabrikalarda bira, malt, buz ve soda üretilirdi.
Bunların yanı sıra, bir tabakhane, dökme demir ve yoğurt
fabrikası, bir şarap imalathanesi ve İstanbul’da bir çeltik fabrikasında yüzde 40 hissesi de vardı. Atatürk, 1920’lerin iç
karartan ekonomik dönemlerinde Ankara konservatuvarı da
aralarında olmak üzere sanata da parasal destek sağlamıştır. Ankara’da başlıca yükseköğretim kurumu olan Ankara
Üniversitesinin kurulmasını üstlenmiştir. Atatürk her ne
kadar Türkiye’nin saygınlığının arttırılması ve gelişmesi söz
konusu olduğunda ateşli bir milliyetçi olsa da asla yabancı
düşmanlığı göstermemiştir. Aralarında 1930’lu yıllarda Nazi
zulmünden kaçarak Türkiye’ye sığınan Alman ve İtalyan mimarlar, İtalyan heykeltraşlar, Amerikan eğitimciler ve Alman
bilim adamları ve akademisyenler, aynı zamanda ressamlar,
dramaturglar ve müzisyenler olmak üzere pek çok yabancıyı
içtenlikle karşılamış ve onları istihdam etmiştir.
Atatürk, geçmişi ya da yakın tarihi asla unutmamış, fakat hiç değilse üç yönden geleceğe bakmıştır: Her şeyden
önce Yunanistan ve Türkiye ile İngiltere ve Türkiye arasındaki eski düşmanlıkların üzerine sünger çekmiştir. Bu tutumu, Faşist İtalya’nın Balkanlara ve Anadolu’ya yönelik sözel
tehditlerinin gölgesinde olsa bile dış politika meselelerine,
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1930’larda Yunanistan ile uzlaşma olarak yansımıştır. Diğer
yandan, 1926 yılında Milletler Cemiyeti’nin İngiliz mandası altındaki Irak’a kalmasına karar verdiği tartışmalı Musul
meselesi üzerinde İngiltere ile uzlaşılmıştır.
İkincisi, Atatürk fütürist (gelecekçi) bir konu olan havacılık sayesinde ABD ile bağları kuvvetlendirmiştir. Teknoloji
transferi ilgisini çekmiştir, fakat aynı zamanda İtalyanların
ve Fransızların, Türk hava sahasını Yakın Doğu’daki olası
ya da gerçek sömürgelerine ulaşmak için açtırmak amacıyla, Türkiye’nin havacılık sektörünü geliştirme önerilerini
göz ardı etmiştir. Atatürk, tıpkı bir piyano akortçusu gibi,
Türkiye’nin dış ilişkilerini, Avrupa-Atlantik ilişkilerinde
dengeyi gözetecek şekilde ayarlamıştır. Bu miras hâlâ farkedilmiş değildir. Son olarak, Atatürk bir başka fütürist konu
olan film yapımcılığına da kendini kaptırmıştır. Sinemanın
doğal olarak dünya halklarının birbirlerini tanımalarına yol
açacağına, halklar arasında empatiyi arttıracağına ve dünya
barışı için bir araç olacağına bütün iyi niyetiyle inanmıştır.
Tarihsel bağlam Mustafa Kemal’in dünya görüşünü (weltanschauung) şekillendirmişti. Tarihsel bağlamın özel bir
önemi vardır, çünkü tarihi çok iyi bilmesi ve içinde yaşadığı
çalkantılı dönemler nedeniyle Mustafa Kemal’in siyasal toplumsallaşması zahmetli parametreler içinde gelişmiştir. Dünya görüşleri ve değerler boşlukta gelişmediği için Atatürk’ün
doğduğu ortama ve Onu şekillendiren okul yıllarına bakarak
işe başlanmalıdır.
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Atatürk’ün doğduğu ev.
(Yadigâr-ı Selânik, Editör Seyfettin Ünlü,
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2006)

2. Selanik
Rumeli deyimiyle ‘’Mustafa çocuk’’ 1881 yılında Selanik’te
doğdu ve bu büyük kentte büyüdü. Her ne kadar kentin
Müslüman mahallesinde doğmuş olsa da aydın ve meraklı
bir gencin bu kent merkezinin kozmopolitanizmine ve dünyeviliğine kapılmaması mümkün değildi. Amerikan tarihçi Mark Mazower’in Salonica, City of Ghosts, Christians,
Muslims and Jews, 1430-1950 adlı kitabında kent şöyle anlatılmaktadır:
Avrupa’daki en harikulade ve değişik toplumlardan bir tanesi, Ege kıyısında, Osmanlı sultanlarının yönetimi altında, Roma kalıntıları
ve Bizans manastırları ile yan yana, minarelerin ve selvilerin arasında beş yüzyıl yaşadı.
Mısırlı tüccarlar ve Ukraynalı köleler -İberya
Engizisyonundan kaçan- İspanyolca konuşan
hahamlar ve Türk paşalar, Ortodoks esnaflarla, Sufi dervişlerle ve Arnavut çetecilerle bir
arada idiler. İnançlar, ortak bir dini ve mesianik (Mesih’e ait) tasavvuf ortamında çatışıyor
ve birbirine karışıyordu.
- 11 -

Selanik’in çok kültürlü yapısı nedeniyle halkı çok uygardı,
bunların arasında Mustafa Kemal de vardı. Genç Mustafa
okul çağına geldiğinde babasının isteği ile özel laik bir ilkokula gönderildi, burada, kendi adı da Mustafa olan matematik öğretmeni ona Kemal ismini verdi.
Osmanlı İmparatorluğu’nun her yerinde eğitim hızla çağdaşlaşıyor ve evrenselleşiyordu, Selanik de bu gelişmenin dışında kalmamıştı. Mustafa Kemal laik bir eğitim görüyordu;
sonraki yıllarda kentin kültürel faaliyetlerini ve canlı gece
yaşamını keşfetmesinin, Mustafa Kemal’in bir dünya insanı olmasında muhtemelen payı vardı. Mustafa Kemal zaten
geleneklere uymayan bir yapıya sahipti, hattâ yaşadığı dönemin standartlarına göre asi sayılırdı, fakat mevcut askerî,
siyasi, diplomatik ve toplumsal koşullara belirli bir amaçla
isyan etmişti. Mustafa Kemal Manastır Askerî İdâdisine gitti, ardından bir başka kozmopolit kentte, İmparatorluğunun
başkentinde Harp Akademisine devam etti. 1905 yılında
kurmay yüzbaşı rütbesiyle akademiden mezun oldu.
1912 yılında, İtalyanlara karşı savaşmak için, diğer
subay arkadaşları ile birlikte gönüllü olarak Tobruk ve
Derne’ye (Libya) gitti. İtalya, 1870-1871 yıllarında ulusal
birliğini tamamladıktan sonra büyük bir güç olmak istiyordu ve sömürgeler aramaya başlamıştı. On dokuzuncu yüzyılın sonuna kadar Kuzey Afrika’nın hemen hemen tamamı
ya sömürgeleştirilmiş ya da güçlü bir devletin koruması ve
denetimi altına girmişti. Böylece Osmanlıların Libya eyaleti

Selanik’ten bir manzara.
(Yadigâr-ı Selânik, Editör Seyfettin Ünlü,
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2006)
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İtalya’nın göz diktiği tek ve en yakın ülke olarak kalmıştı.
Böyle bir girişim için 1911’in sonu Roma için en uygun
zamandı. Almanya, ‘’Üçlü İttifak’’ın (Almanya, AvusturyaMacaristan ve İtalya) daha erkenden yenilenmesini istemişti.
Dolayısıyla İtalyanlar, saldırılarına o siyasi cenahtan bir itiraz gelmeyeceğini hesaplamışlardı. Almanya İtalya’yı müttefik olarak yanında tutmak zorundaydı.
İtalyanlar kıyı şeridini işgal etti, fakat aralarında Kurmay
Binbaşı Mustafa Kemal’in de bulunduğu deneyimli Osmanlı
askerleri tarafından örgütlenen kabilelerin karadan büyük
bir direnişiyle karşılaştı. İstanbul’u bir anlaşma yapmaya
zorlamak için Oniki Ada’yı işgal eden İtalya Gelibolu’yu
bombardımana tutmakla tehdit etti. Tam o sırada küçük Balkan devletleri, Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ
(tarihlerinde ilk ve son kez) güçbirliği yaparak Osmanlılara
saldırdı. İmparatorluk acilen İtalya ile bir anlaşma imzalayıp
Balkanlara yöneldi.
1912 Balkan Savaşı -lojistik yönden idaresi mümkün
olmayacak şekilde- beş ayrı cephede savaşmakta olan Osmanlılar için tam bir yıkım oldu. Selanik, Bulgar ordusu
gelmeden hemen önce Yunanlıların eline geçti. Balkanların
dört bir yanından Müslümanlar İstanbul’a akın etti, bunların arasında Mustafa Kemal’in annesi, kız kardeşi ve kuzeni de vardı. Askerler fiilen savaşmaktan ziyade tifüsten çile
çektiler. Osmanlı savaş planlarında düzenli geri çekilme yer
almadığından ve asıl savaş planları saldırı savaşına değil savunma savaşına dayandığından (fakat partizanlık uğruna
bunun aksi uygulandığından) geri çekilme bir keşmekeşe
dönüştü (bk.: Edward Ericson. Defeat in Detail). Bulgar ordusu İstanbul’un 60 kilometre yakınına kadar geldi, fakat
ordunun büyük bir kısmı tifüsten kırılmış ve başkenti işgal
etmeye takati kalmamıştı.
Mustafa Kemal tam bu sırada Libya’dan İstanbul’a döndü. Selanik’ten yakın çocukluk arkadaşlarından ve sonradan
yaveri olan Salih Bey (Bozok, 1881-1941), Meserret kahvehanesinde buluşmalarını şöyle anlatır: “Mustafa Kemal
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gözünde yaşlarla, ‘O güzel kentimizi nasıl terkedebildiniz?
Neden düşmana teslim edip buraya geldiniz?” diye sormuştu
(bk.: Salih Bozok. Yaveri Atatürk’ü Anlatıyor). Salih Bey bu
sözlerin aşağılamanın değil derin bir kederin ifadesi olduğunu iyi biliyordu. Mustafa Kemal ailesini İstanbul’da bir eve
yerleştirdikten sonra kısa zamanda Sofya’ya (Bulgaristan)
askerî ateşe olarak atandı. Çok sevdiği Selanik ebediyen kaybedilmişti ve Avrupa’da daha pek çok tehlike beliriyordu.
Şimdi Mustafa Kemal’in doğduğu Osmanlı İmparatorluğu’na
kısaca bir göz atmak yerinde olacaktır.
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3. Osmanlı İmparatorluğu’nun Dış İlişkilerine Kısa
Bir Bakış
On dokuzuncu yüzyılın sonuna doğru, Osmanlı İmparatorluğu bir başına kalmıştı. Bu, askerî ve diplomatik bir yalnızlıktı
ve özellikle Avrupa emperyalizminin ve çekişmelerinin çatışmaya dönüşebileceği bir sırada çok tehlikeli bir konumdu.
Osmanlılar 1830’lara kadar ne dış politikayı kurumsallaştırma ihtiyacı duymuşlar ne de diğer ülkelere daimi büyükelçi
göndermişlerdi. Padişahlar, sadece armağan götürmesi ya da
anlaşma imzalaması için yurt dışına diplomat gönderirlerdi,
fakat Avrupa devletlerinin İstanbul’da daimi büyükelçileri
bulunurdu. Bu, on altıncı yüzyılda, İmparatorluk’un en parlak dönemlerinde Osmanlı politikasına uygundu.
Fakat, Avrupa’daki Otuz Yıl Savaşları’ndan (1618-1648)
sonra 1648 yılında yapılan Westphalia Antlaşması’nın ardından, devlet sistemleri, uluslararası hukuk (Avrupa kamu
hukuku) ve aynı zamanda uluslararası ilişkileri düzenleyen
bir sistem ortaya çıkmaya başlamıştı. Uluslararası ilişkilerde, devletin varlık nedeni (hikmet-i hükûmet, raison d’état),
kuvvetler dengesi, dünya kaynaklarını kullanım ilkeleri gibi
kavramlar sağlamca yerleştiriliyordu. İmparatorluk her ne
kadar bir Güneydoğu Avrupa devleti olsa da Osmanlılar bu
sistemin dışında kalmıştı. Hiç kuşku yok ki Osmanlı İmparatorluğu, imparatorluk olarak Balkanlarda doğdu ve Balkanlarda öldü, buna rağmen uluslararası sistemin dışında
yaşadı.
Osmanlı İmparatorluğu, kurulduğundan beri Avrupa siyasetinde çok etkin bir rol oynamıştı. Devletin varlık nedeni
uygulamasında bir aktör olarak Kraliçe I. Elizabeth’in (tahtta
kalış dönemi: 1558-1603) İngiltere’deki İspanyol tehdidine
karşı peşinde olduğu bir müttefik idi. On yedinci yüzyılda,
Fransa, kendisi gibi Katolik olan Habsburg İmparatorluğu’na
karşı Osmanlılarla işbirliği yapmıştı. İstanbul, yabancı ülkelere ve Levanten (Doğu Akdenizli) şirketlere kapitülasyonlar
(yasal ticari ayrıcalıklar ve dokunulmazlık) vererek ticaretin
ve kapitalizmin gelişmesine katkıda bulunmuştur (bk.: Halil
İnalcık. Turkey and Europe in History).
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İmparatorluk’un güçlü olduğu dönemlerde bu ayrıcalıklar sorun yaratmamıştı. Aslında bu uygulama, Müslüman
ve Hristiyan devletler arasında çok eskiden beri vardı. Çıkar
çatışması ya da suç işlenmesi durumunda yabancı kişi kendi ülkesinin yasalarına tabi idi, bu bir dokunulmazlıktı. Bu
ayrıcalıklar, müttefik kazanmak, hazineye gelir sağlamak ve
dış ticareti düzenlemek amacıyla anlaşma yapılacak gayrimüslim ülkelere “imtiyazat” olarak verilirdi. Bernard Lewis
kapitülasyon sözcüğünü şöyle açıklar:
Bu terim, günümüzde “teslim olmak” anlamında ifade edilmekte ve kapitülasyonlar,
Avrupa imparatorluklarının genişlemesi sırasında güçlülerin zayıflara zorla kabul ettirdiği anlaşmalar olarak görülmektedir. Oysa,
Ortadoğu kapitülasyonlarının kökeni biraz
farklıdır. Teslim olmakla hiçbir ilgisi yoktur,
fakat Latince capitula kökünden türemiştir ve
bu anlaşmaların metinlerinin yer aldığı bölüm
başlıklarına işaret etmektedir (bk.: Bernard
Lewis. The Political Language of Islam).
Kapitülasyonlar ancak 1740’dan itibaren Osmanlı
İmparatorluğu’na yük olmaya başladı. Osmanlılar Habsburglar ve Romanoflarla iki cephede savaşırken Fransa’dan
savaşa son verilmesine aracı olmasını istediler. Buna karşılık,
daha sonra yıkım olacak ağır bir bedel ödemek zorunda
kaldılar, çünkü bu istek ekonomik ve siyasi bağımlılığa zemin hazırladı. O dönemden itibaren kapitülasyonların tek
taraflı değiştirilmesi ya da yürürlükten kaldırılması mümkün
olmayacaktı. Bunun dışında, özellikle bir savaş yenilgisinin
ardından bir başka ülkeye yeni kapitülasyonlar verilirken bu
kural uygulandı. Daha sonra, kapitülasyonların kaldırılması Birinci Dünya Savaşı’na (1914-1918) girilmesinin başlıca
nedeni olacaktı.
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On yedinci yüzyılda, Osmanlı İmparatorluğu’nun dış
politikası Sadrazamlık makamında, aslında bürokrasiyi yöneten Reisü’l - Küttâb (Reis Efendi, müsteşar) tarafından belirlenirdi. Bu makam ancak on dokuzuncu yüzyılda Umur-u
Hariciye Nezareti adıyla bağımsız bir kurum haline geldi.
Nihayet 1836 yılından sonra dış ülkelere büyükelçiler atanmaya başladı. Fakat Osmanlılar hâlâ Avrupa devlet sisteminin bir parçası değildi ve devlet askerî, diplomatik, siyasi ve
sistemik soyutlanmanın kendilerine getirebileceği tehlikeyi
ancak on dokuzuncu yüzyılda idrak etmeye başladı.
Napoleon Bonaparte’ın (tahtta kalış dönemi: 17991814) son yenilgisinden sonra, 1815 yılında toplanan Viyana Kongresi’nde Bâb-ı Âli gene yoktu. Viyana Kongresi’nde,
Avrupalı güçler Westphalia sisteminin ayrıntılarına girdi ve
yeni uluslararası ilkeler belirlendi. Tarihçi Cevdet Paşa’nın
kaydettiği gibi, Kongre sırasında Fransa Dışişleri Bakanı
Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord (1754-1838), Batılı güçlerin, Osmanlı İmparatorluğu’nun toprak bütünlüğünü
ortak güvence altına alması hakkında bir anlaşma yapılması
konusunu gündeme getirdi; bu, Kongre’ye katılan Fransız
heyetine gönderilen talimatlarda yer alan bir konu idi (bk.:
Emine Çaykara. Tarihçilerin Kutbu-Halil İnalcık Kitabı). Bu
konuyu ortaya atan yalnızca Talleyrand değildi. Diğer kaynaklar, Viyana ve Londra’nın da Avrupa’da statükoyu güvence altına alan genel anlaşmaya Osmanlı İmparatorluğu’nun
dahil edilmesi politikasını desteklediğini doğrulamakta.
Avusturya Şansölyesi Prens Clement von Metternich (17731859), aynı politikayı 1814 yılında önermiş, fakat bu öneri
sonuçsuz kalmıştı. Çünkü Rus Çarı I. Alexander (tahtta kalış
dönemi: 1801-1825), Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarındaki düzenlemeler ancak Rusya’nın lehine olursa öneriyi
kabul edeceğini söylemişti. Bâb-ı Âli 1828-1829 OsmanlıRus Savaşı’nda garanti konusunu tekrar ortaya attı, fakat bu
diplomatik girişimden de bir sonuç alınamadı.
O halde, bu ilk Avrupa Birliğinin devlet adamları, neden Osmanlıları sisteme dahil etme düşüncesini ortaya attılar? Başlıca neden Doğu Sorunu idi. İkinci neden, 1848
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devrimlerine kadar Kongre sistemini kontrolünde tutan
Prens Metternich’in politikaları idi. On sekizinci yüzyılın
ikinci yarısında Doğu Sorunu Polonya’nın kaderi anlamına
geliyordu. Polonya güçlü komşuları Rusya, Avusturya ve
Prusya arasında paylaşıldığı için 1795 yılından başlayarak
artık bağımsız bir devlet değildi. Albert Sorel’in 1878 yılında
yayınladığı Doğu Sorunu hakkındaki Le Question d’Orient
au XVIIIe siècle adlı kitabında Polonya ve Osmanlı İmparatorluğu aynı tartışmanın konuları haline getirilmiş, soruna
Osmanlı İmparatorluğu da dahil edilmişti. Osmanlı devlet
adamları, Polonya’nın kaderini paylaşmamakta kararlı idi.
Bundan dolayı, Osmanlı dış politikasının önemli bir kısmı
Avrupa devlet sisteminin bir parçası olma çabalarına odaklanmıştı. Ancak o zaman İstanbul, toprak bütünlüğü ile ilgili
bir güvence elde edebilecek, aynı zamanda Avrupa’da güçler
dengesi sisteminin bir parçası olabilecekti. Polonya, uluslararası sistemin bir parçası olamamıştı ve Büyük Güçler arasındaki denge ilkesini korumak amacıyla paylaşılmıştı (bk.:
M.S.Anderson. The Eastern Question 1774-1923; a Study
in International Relations).
Önceleri Avrupalı devlet adamlarının Osmanlı
İmparatorluğu’nu desteklemelerinin sağlam bir nedeni vardı. Büyük Güçler Osmanlı İmparatorluğu çöker ya da dağılırsa Avrupa’da genel bir savaş çıkacağını biliyordu. Çünkü
her biri mümkün olduğunca çok pay almayı arzu edecekti.
Bu arada, Rusya’nın Osmanlı İmparatorluğu’nu etkilemesini ya da oradan bir kazanç sağlamasını da istemiyorlardı.
Ayrıca, Yunan ve Sırp milliyetçilerinin Osmanlılara karşı
ayaklanmaları da Metternich’i bu İmparatorluk’u desteklemesi gerektiğine inandırdı. Metternich, çok uluslu Habsburg İmparatorluğu’na örnek olacağı korkusuyla isyanlara karşı idi. Balkanlarda Rus etkisini ve gücünü önlemek
istedi. Bundan dolayı, Avrupa’daki uluslararası sistemin
ve barışın bozulmasını istemedi, çünkü Rusya Osmanlı
İmparatorluğu’nun zayıflığından yararlanabilirdi. Rusya’ya,
asileri desteklememesi için çok baskı yaptı. 1821 yılında
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çıkan Yunan isyanının elebaşısı Alexander Ypsilanti, Osmanlılar tarafından bozguna uğratıldıktan sonra Avusturya
topraklarına sığındığında Metternich onu tutuklatıp hapse
attırdı. Fakat Avrupa’nın desteği çok sürmedi.
1848 devrimlerinden sonra Avrupa’da çok farklı bir
liderlik profili ortaya çıktı. Eski liderler Avrupa’nın genel
çıkarlarını gözetirken yeni liderler ulusal çıkarları her şeyin
üstünde tutuyordu. Bir başka ihtiraslı kişi, diğer Bonaparte,
Louis Napoleon (tahtta kalış süresi: 1848-1870), Fransa’nın
yayılmacılığını engellemek için oluşturulan Kongre sistemini ortadan kaldırmaya kararlı idi. Viyana Antlaşması, bir
daha Bonaparte adını taşıyan birinin hiçbir zaman Fransa
kralı/imparatoru olarak tahta çıkamayacağını şart koşmuştu. Fakat Louis Napoleon çok kısa sürede, I. Napoleon
Bonaparte’ın yönetimi altındaki Fransa İmparatorluğu’nun
parlak günlerinin özlemini çeken Fransa halkının oyları ile
imparator seçildi. Louis Napoleon, 1853 yılında Osmanlılarla Rusların arasını bozmayı başardı ve Kırım Savaşı’nın
(1853-1856) çıkmasına neden oldu. Fransa, Büyük Britanya
ve Sardunya-Piedmont Osmanlı İmparatorluğu’nun müttefiki olarak savaşa katıldı. Ruslar Sinop’ta Osmanlı donanmasına ait olan birkaç gemiyi batırmış olsalar da bu krizin bir
Avrupa savaşına dönüşmesi mukadder değildi. Çar I. Nikola İngiliz/Fransız ültimatomuna uymuş ve işgal ettiği Eflâk

Atatürk.
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ve Boğdan’dan askerlerini çekmişti. Buna rağmen Londra
ve Paris’ten yayılan savaşcı söylem (jingoism) sayesinde Rus
topraklarına, Kırım’a çıkartma yapıldı. Rusya savaşı kaybetti, fakat bu deneyim St. Petersburg’un orduda ve bürokraside örgütsel reformlar yapmasının başlangıcı oldu. Çünkü
savaş bu kurumlardaki yozlaşmayı gözler önüne sermişti.
1856 Paris Antlaşması ile Osmanlı İmparatorluğu Avrupa İttifakına dahil edildi. Sadrazam Âli Paşa (1814-1871),
Osmanlıların diğer güçlerle eşit koşullarda İttifak’a dahil
edilmesini amaçlayan bir antlaşma maddesi kaleme almıştı.
Fakat sonuç belgesi eşitliği, yani Avrupa güçler dengesine
dahil olmayı içermiyordu. Antlaşmanın VII. maddesi, Batılı
güçlerin Osmanlı İmparatorluğu’nun toprak bütünlüğüne
saygı göstereceğini taahhüt ediyor ve bu taahhüte sıkı sıkıya
bağlı kalınmasını garanti altına alıyordu. Antlaşmanın VII.
maddesi şöyle idi:
Ekselansları Büyük Britanya ve İrlanda Kraliçesi, Ekselansları Avusturya İmparatoru,
Ekselansları Fransa İmparatoru, Ekselansları
Prusya Kralı, Ekselansları Rusya İmparatoru
ve Ekselansları Sardunya Kralı, Bâb-ı Âli’nin
Avrupa’nın (ittifakın) kamu hukuku ve sisteminin yararlarına ortak olmasını kabul
ettiklerini bildirirler. Ekselansları, Osmanlı İmparatorluğu’nun toprak bütünlüğüne
saygı duyacaklarını, bu söze sıkı sıkıya bağlı
kalmayı, sonuç olarak bu hükmü ihlal edecek
herhangi bir eylemi genel çıkarlara aykırı bir
mesele olarak göreceklerini taahhüt ederler
(J. C. Hurewitz. The Middle East and Africa
in World Politics, A Documentary Record’un
içinde).
Osmanlı İmparatorluğu’nun genel güç dengesine katılmasından hiç söz edilmemişti. On dokuzuncu yüzyılda denge dört ilkeye dayanıyordu: Denge üç ya da daha fazla büyük güçten oluşmalıydı; tek bir gücün egemenlik kurmasına
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izin verilmemeliydi; hiçbir güç diğerlerine göre çok zayıflatılmamalıydı; eğer güçlerden biri büyük topraklar elde ederse diğerleri de ona eşdeğer duruma getirilmeliydi. Böylece,
Âli Paşa Polonya’nın durumuna düşmemek için Osmanlı
Devleti’nin, henüz en ciddi güvence olan bu kavram kapsamına katılmasını arzu ediyordu. Büyük Güçler bu meseleyi
gözardı ettiler. Bununla birlikte Antlaşma, İmparatorluk’un
artık Avrupa uluslararası hukukunun bir parçası olduğunu
kabul etmişti. İronik olarak Antlaşma Avrupa’nın Osmanlı
Devleti’nin işlerine karışmasını kolaylaştırdı. Bu, İstanbul’un
zaten huzursuz olan milletlerle (dini inançları ile birbirinden
ayrılan Osmanlı toplulukları) ilişkilerini daha da güçleştirecekti.
Gene 1856 yılında Sultan Abdülmecit’in (tahtta kalış
dönemi: 1839-1861), İmparatorluk’ta örgütsel reform yapılmasını öngören Hatt-ı Hümayun’u (İmparatorluk Fermanı) Sadrazam Âli Paşa’ya resmen bildirmesi ile Tanzimat
(reform) devri başladı.
1856’dan 1876’ya kadar Tanzimat Devrinin
ileri gelenleri, yalnızca idari suistimallerin kökünü kazımak için değil aynı zamanda temsil

Reisicumhur Meclis’e hitap ederken.
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edici hükûmetin ve yönetimin laikleştirilmesinin temeli olan Batılı düşünceleri benimsemek için de çalıştılar. Milletlerin eşitliğinden
söz ettiler ve ortak vatandaşlık (Osmanlılık)
kavramını oluşturmaya çalıştılar, vilayet yönetimlerinde ve ulusal yönetimde temsilcilik
sisteminin ilkelerini belirlediler ve son olarak
1876 yılında ilk Osmanlı yazılı anayasasını
çıkardılar (bk.: Roderic H. Davison. Reform
in the Ottoman Empire, 1856-1876).
Tanzimat Devrinde Türkler, Yeni Osmanlıların,
Avrupa’nın müdahalesine ve İmparatorluklarını dışlayıcı
davranışına vatanseverce tepki gösteren yazılarında kendi
milliyetçiliklerini keşfettiler. Tanzimat Döneminin devlet
adamları Mustafa Reşit (1799-1857), Mehmet Emin Âli ve
Mithat (1822-1884) Paşalar bile Türk özellikleri taşıyan Osmanlılığı kastediyorlardı.
Tanzimat, II. Abdülhamit Döneminden (1876-1909)
başlayarak Jön Türkler döneminde (1908-1918) ve Cumhuriyet Döneminde (1923- ) devam eden ve daha sonra düşünce ve tutumlarda bir değişikliğe yol açan idari reformların,
hukuk ve eğitim reformlarının başlangıcı oldu ki bunlardan
en önemlileri bireysel özgürlükler, temsilci yönetim, kamuoyu, monarşinin bağımsızlığı yerine ülkenin bağımsızlığı
kavramları idi. Abdülhamit 1878 yılında Anayasa’yı askıya
alacak, fakat baskıya ve sansüre rağmen yeni düşünceleri
asla ortadan kaldıramayacaktı. Anayasa, 1908 hareketi sırasında halkın destekleyeceği bir simge olarak kaldı.
Paris Barış Antlaşması’ndan aşağı yukarı yirmi yıl sonra,
Avrupa 1877-1878 savaşında Rus ordularının Osmanlıları
kırıp geçirmesini yalnızca uzaktan izleyecekti. Rusya’nın
Balkanlar üzerindeki, Büyük Bulgaristan kurmak gibi ihtiraslarının 1878 Berlin Kongresi’nde kısıtlanmış olmasına
rağmen Sırbistan, Romanya ve Karadağ bağımsız, Bulgaristan ise özerk oldu. Osmanlılar, Yunanlıların ve Bulgarların
yalnızca kendi aralarında değil aynı zamanda İmparatorluk
- 22 -

ile de çekiştikleri Makedonya’yı kararlı bir şekilde ellerinde
tutmaya devam ediyorlardı. 1878 Osmanlılar için dönüm
noktası oldu. Genç padişah Abdülhamit İmparatorluk’un ilk
anayasasını askıya aldı ve otokratik yönetimini uygulamaya
başladı ve bu durum Jön Türklerin kendisine karşı siyasi bir
muhalefet yaratmasına yol açtı.
1881 yılında Britanya hâlâ -fakat ismen- Osmanlı yönetimi altında bulunan Mısır’a asker çıkardı. Britanya, 1878
yılında, Berlin Kongresi’nden hemen önce, İmparatorluk’u
Rusya’nın saldırısından koruma sözü vererek Kıbrıs’ın yönetimini de ele geçirmişti. Aslında Britanya artık Akdeniz
ve Süveyş Kanalı üzerinden İngiliz siyaseti için son derece
önemli olan Hindistan yolunu güvence altına almıştı. Londra, Osmanlı Devleti’nin güvenliği ile artık eskisi kadar ilgilenmiyordu.
Osmanlı Devleti’nin, korunma amacıyla Britanya’yı bırakıp Wilhem’in Almanyasına dayanmaya başlamasıyla Osmanlı dış siyasetinde önemli bir değişiklik oldu. Kayzer II.
Wilhelm (tahtta kalış dönemi: 1881-1918), Abdülhamit’in,
ilişkilerini ilerletebileceği tek hükümdar olarak görünüyordu. Diğer Batılı güçlerin dışlayıcı politikaları, açık saldırıları, gözle görülür emperyalizmi ve sömürgeciliği¸ uluslararası
ilişkilerde hareket serbestisine pek fazla olanak bırakmamıştı. Kayzer’in Almanyası diğerlerinden daha az emperyalist
değildi, fakat Wilhelm savaşarak sömürge elde etmek yerine
“barışçıl bir şekilde kazanmaktan” söz ediyordu. Bu, tamamen yalnız bırakılmaktan daha iyi idi. Mustafa Kemal işte bu
sıkıntılı siyasi ve diplomatik ortamda dünyaya geldi.

Atatürk halka hitap ederken.
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Cesaret madalyası ile taltif olunan
Mustafa Kemal.

4. Mustafa Kemal: Jön Türk
Mustafa Kemal başlangıçta ve İttihat ve Terakki Cemiyetinin bir üyesi olarak anayasal düzenin yeniden kurulmasını destekliyordu. 1908-1913 yılları arasındaki interregnum
dönemi (ara dönem)nden sonra 1908 anayasa hareketinin
önde gelen aktörlerinden Enver Bey bir hükûmet darbesi ile
kendisini yönetime kabul ettirdi, üstlerine kendisini zamanından önce general yapmaları için baskı yaptı ve sonunda
Harbiye Nazırlığına getirildi.
Her ne kadar 1908 yılında halk İttihat ve Terakki Cemiyetinde subayların olmasını olağan görse de askerin Komite
üyesi sıfatıyla siyasette yer alıp almaması hakkında, 1911
yılına kadar ciddi tartışmalar oldu. Fakat, aralarında Talat
Bey’in de (sivil olduğu için daha sonra kendisine verilen unvan ile Paşa olan) bulunduğu İttihat ve Terakki Cemiyetinin sivil kesimi, askerlerin Cemiyetten ayrılmalarının kötü
olacağını düşünüyordu. Bu, Komitenin feshedilmesine yol
açabilirdi (bk.: Naim Turfan. Rise of the Young Turks).
Kurmay Yüzbaşı Mustafa Kemal de ordunun siyasetin
dışında kalması gerektiği görüşünü destekliyordu.
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Ordu içinde, eski rejimin destekçileri, liberaller, tutucular,
ılımlılar ve iktidar düşkünleri arasındaki partizanlık, bir dizi
darbe girişimine ve suikastlere – aynı zamanda Balkan Savaşı
sırasında savaşın yanlış yönetilmesine - neden oldu. Balkan
felaketine yol açan yalnızca tifüs salgını değildi. 1912 yılında ordu komutanlarının partizanca tutumları, harekât planlarının dayanışma içinde yürütülmesine engel olmuştu. Bu
yüzden Bulgar ordusu neredeyse İstanbul’a girecekti. Fakat
Türklerin şansına, Bulgar askerleri de tifüs salgınına uğradılar ve öylesine tükendiler ki Osmanlı’nın başkentine 60
kilometre kala savaştan vazgeçip geri çekildiler.
İttihat ve Terakki Cemiyeti, 1911 yılında, siyaset ve
askerî müdahale hakkındaki görüş ayrılıklarını gidermek
amacıyla bir kongre düzenledi. İttihat ve Terakki Cemiyeti Mustafa Kemal’in bu kongreye katılmasını engellemeye
çalışmıştı. Fakat Mustafa Kemal gene de kongreye katıldı
ve görüşlerini şiddetle savundu. Kongre, ordunun İttihat ve
Terakki Cemiyeti ile ilişkisini kesmesine karar verdi. Fakat
Cemiyetin ileri gelenleri bu durumu pek içlerine sindiremediler.
Ardından Mustafa Kemal’e bir suikast düzenlendi. Aslında Mustafa Kemal’e yalnızca bir mi iki kez mi suikast girişiminde bulunulduğu pek açık değil, çünkü arkadaşı ve yaveri
Salih Bozok’a göre, Mustafa Kemal’e İttihat ve Terakki Cemiyetinin militanlarından biri bir el ateş etmişti. Bozok’un
sözleri mecazi olabilir, çünkü İttihat ve Terakki Cemiyetinin
fedaileri nadiren ıska geçerlerdi. Bir başka anlatıma göre,
Komite’nin beyin takımı bir gönüllüden Mustafa Kemal’i saf
dışı bırakmasını istemişti. Enver Paşa’nın (her ne kadar aynı
yaşta olsalar da) amcası Halil Paşa (Kut, 1881-1957) gönüllü
olmuştu. Fakat Halil Paşa bu görevi yerine getirmemeye kararlıydı ve getirmedi de. Bu “aksiliğin” gözardı edilmesi gerekiyordu, çünkü Halil Paşa Enver’in çok yakın akrabası idi.
Mustafa Kemal Atatürk’ü araştıran bilim adamları genellikle
Enver Paşa ile aralarındaki kişisel çekişmeye işaret ederler ve
ikisinin davranışlarını karşılaştırırlar. Enver Paşa ile arasındaki kişisel, meslekî ve siyasi çekişmeleri hafife almamakla
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beraber, Mustafa Kemal’in, İttihat ve Terakki Cemiyetinin
Enver Paşa taraftarlarına karşı aşırı kuşkulu davranmasında
ve onlardan sakınmasında suikast girişiminin/girişimlerinin
payı olmalıdır. Büyük bir olasılıkla kendisine karşı suikast
girişiminden haberi vardı, çünkü kendisine büyük bir saygı
besleyen Halil Paşa, muhtemelen onun bu girişimi öğrenmesini sağlamıştı. O andan itibaren Mustafa Kemal İttihat
ve Terakki Cemiyetinden ayrı bir Jön Türk kimliği üstlendi.
Yakın zamanda Mustafa Kemal’in yaşam öyküsünü yazan
Andrew Mango şunları söylemektedir:
Atatürk, “özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir” demişti. O bir lider olarak doğmuştu, yeni fikirlere açıktı, kararlarına güveniyordu ve itibarını titizlikle koruyordu...
Okul karneleri, zekâsını, yeteneğini ve çok
çalışmaya hazır olduğunu gösteriyordu. Pratik bir zekâsı vardı. 1934 yılında Ankara’ya
atanan İngiltere Büyükelçisi Sir Percy Lorraine “Atatürk, önemli şeyleri önemsiz şeylerden bir anda ayırma ve önemsiz şeyleri, sütü
kaymağından ayıran krema makinası kadar
otomatik bir şekilde, gözü kapalı atma yeteneğine sahip” demişti. Atatürk, küçüklükten
beri -kendisi için, ülkesi için, halkı için ve bu
üçü arasında hiçbir fark gözetmeksizin- başarı azmi taşıyordu (bk.: Andrew Mango.
“Atatürk, Founding Father, Realist and Visionary”).
Ciddi bir tarih okuyucusu olan Mustafa Kemal, yirminci
yüzyılın başında anayasal monarşi ya da radikal biçimi ile
cumhuriyetçilik demek olan siyasi liberalizmi yakından biliyordu. Askerî lisede okurken Fransızca öğrenmiş, Fransız
Devrimi ve cumhuriyetçilik hakkında yazılanları okumuştu. Vatansever yazar, şair ve oyun yazarı Namık Kemal’i
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(1840-1888) büyük bir coşkuyla okurdu ve dönemin filozoflarından Auguste Comte’un pozitivizmi çağdaş subaylar
arasında ve aynı zamanda Mustafa Kemal tarafından da en
umut verici siyasi düşünce biçimi olarak kabul görmüştü.
Bu [pozitivist görüşler], insanlık tarihi boyunca birikmiş bilgiyi içeren ve “pozitif bilimlerde” yeni bilgiler edinme yolunda ilerleyen tek
bir evrensel uygarlık olduğunu varsayar. En
çağdaş ilericilerle birlikte Mustafa Kemal de
insan aklının üstünlüğüne inanıyordu. Mustafa Kemal’in ideolojisi evrenselci, insancıl ve
bilimsel idi. Bağımsız ulus devletlerin, çağdaş
insanlığın yapı taşları olduğu görüşünü paylaşıyordu (bk.: Mango).
Fransız yazarların etkisiyle siyasi etkileşim işin bir boyutu
idi. Fakat Abdülhamit Döneminden başlayarak Jön Türkler
Dönemi boyunca ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nde
Alman çağdaşlaşma modelinin ve bu modelin Türk aydınlarına etkisinin göz önünde bulundurulması gerekir.
İmparatorluk’ta modernleşme, Alman etkisi altında gelişen
Prusya askerlik biliminin, yöntemlerinin ve askerî hedeflerin
ve sivil eğitimin benimsenmesi ile başladı. Bu nedenle, aralarında Mustafa Kemal de olmak üzere yenilikçiler Almanların metodolojik ve kültürel etkisine maruz kaldılar.
İmparatorluk’ta/Türkiye’de Alman etkisi yalnızca askerî,
diplomatik ve ekonomik ilişkilerle sınırlı değildi. Kaiser
Wilhelm’in “barışçıl yollarla nüfuz etme” politikasının
önemli bir boyutu daha vardı: Şimdilerde “yumuşak güç”
dediğimiz bir boyut olan kültürel etki. Bu yumuşak gücün
aracıları Türk öğrenciler, teknik uzman adayları, subaylar
ve eğitim ve öğretim için sık sık Almanya’ya giden Osmanlı
aydınları idi. İmparatorluk’taki, iş adamları, mühendisler,
akademisyenler, subaylar ve öğretmenlerden oluşan Alman
topluluğu da etkili oluyordu.
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Hem reform yanlılarının (Tanzimatın ileri gelenleri ve
Jön Türkler) hem de yenilikçilerin (Mustafa Kemal) karşılaştıkları temel yapısal/kurumsal sorunlardan bir tanesi eğitim
idi. Geleneksel toplumlarda zorunlu eğitim yoktu. Eğitim,
din ağırlıklı konulardan oluşuyordu. Bu nedenle eğitime
dini topluluklar egemendi ve eğitimi onlar örgütlerdi. Oysa
çağdaş toplumlarda devlet zorunlu eğitimi uygular ve denetler. Bu koşullarda, okuryazarlık oranı artar ve daha da
önemlisi eğitim devletin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde
yönlendirilir. Amaç (devletin ihtiyaçlarının karşılanması),
ülkeye karşı görev ve ülke sevgisi ile birleştirildiğinde eğitim ve yönetimde Alman ve Türk yaklaşımları arasındaki
benzerlik açıkça gözükür. Devlet hizmetinde Prusya ve daha
sonra Alman yaklaşımının etkileri, Büyük Frederick (tahtta
kalış dönemi: 1772-1786) dönemine rastlayan Pietist harekete kadar uzanır. Tanrı’ya hizmet ve bağlılığı vurgulayan
Pietizm devlete bağlılık ve hizmet ile birleştirilmiştir. Jön
Türklerin on dokuzuncu yüzyılda, o zamanlarda ortaya çıkan milliyetçilik ile birleşen devlet merkezli görüşleri Alman
anlayışı ile bağdaşıyordu.

Atatürk Libya cephesinde.
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1908 yılından sonra, siyasetçiler ve aydınlar Türk olmanın ne anlama geldiğini daha da vurgulamaya başladılar.
Dolayısıyla aydınlar tüm dikkatlerini Osmanlı-Türk tarihi
hakındaki eserlere çevirdiler. İttihat ve Terakki Cemiyetinin
Ziya Gökalp (1876-1924) ve Mehmet Fuat Köprülü (18901966) gibi ideologları Genç Kalemler’in bayrağı altında bir
edebî çevre oluşturdular. Amaçları, yalnızca ulusal kültüre
dayalı yeni bir literatür yaratmak için Türk dilini Arapça ve
Farsça sözcüklerden ve edebî biçimlerden temizlemek idi.
Aynı eğilim Cumhuriyet Döneminde de sürecekti.
İttihat ve Terakki Cemiyeti özelikle Balkan Savaşı’ndan
(1912-1913) sonra liberalizmden ödünç alınan tüm kavramları terketti ve katıksız Türk milliyetçiliğini benimsemeye
başladı. Miliyetçiliği geliştirmeyi Almanlarla ortak bir ülkü
haline getirdi. İttihat ve Terakki Cemiyetinin önceliği orduda reform idi ve Almanların teknolojik bilgisinden yararlandı. Alman komutanlar harekât meselelerinde egemen
iken Genç Türk subayları karar mekanizması içinde kaldılar.
Alman ekonomik yardımı, altyapı yatırımları ve eğitim reformları ise diğer işbirliği alanları idi.
Son yıllarda, Alman askeri ve diplomatik arşivlerinde yapılan araştırmalar, Reich’in, Britanya ve Mısır örneğinde olduğu gibi, Türkiye’yi gerçekten koruma altına (protectorate)
almayı istediğini ortaya koymakta. Türkiye’nin, Almanya’nın
Mısır’ı olması bekleniyordu. Bununla birlikte, Birinci Dünya
Savaşı çıktığı zaman, 1915 Gelibolu Savaşları sırasında ve
savaştan sonra, Mustafa Kemal İttihat ve Terakki Cemiyetinin kumandayı Alman subaylara vermesini eleştirdi. Bu,
barış zamanında askerî oyunlar ve manevralarda tehlikeli olmayabilirdi, fakat gerçek savaşta akıllıca bir yöntem değildi.
Mustafa Kemal bu koşullarda bile 1915 Gelibolu Savaşı’nda
kendini gösterdi ve dünya savaşının Osmanlı dilimindeki iki
muharebesinden birini kazanarak destansı bir ün sağladı.
Diğeri Halil Paşa’nın 1917 yılında Kutu’l-Amara’da kazandığı muhabere idi. Halil Paşa bu nedenle 1934 yılında Kut
soyadını almıştı.
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5. Büyük Savaş? I. Dünya Savaşı
Bu savaşın, çok sayıda insan ve malzeme kaybı ile büyük
bir sefaletten başka hiçbir büyük yanı yoktur. II. Dünya Savaşı olmasaydı, bu savaşa belki I. Dünya Savaşı bile demeyecektik. I. Dünya Savaşı -özellikle çeşitli ülkelerde daha fazla
belge gün ışığına çıktığı için- tarihçiler arasında hâlâ verimli
bir tartışma konusu olmaktadır. Burada asıl merak konusu,
İttihat ve Terakki Cemiyetinin ileri gelenlerinin neden bu
savaşa girmeye zorlandığıdır.
Balkan yenilgisinden sonra, hiçbir büyük güç Osmanlılarla ittifak yapmaya yanaşmadı. Yalnızca İttihat ve Terakki Cemiyetine ikircikli bakmakla kalmıyorlar, aynı zamanda Osmanlıların askeri bir varlıktan ziyade askeri bir yük
olacağını düşünüyorlardı. Abdülhamit’in dış politikasının
ardından kendi dış politikalarını şekillendiremeyen İttihat
ve Terakki liderleri de (başka bir seçenek yoktu), kiminle
müttefik olacakları konusunda kararsızlardı. Hiçbir ayrım
gözetmeden İngilizlere, Fransızlara ve Almanlara yanaştılar.
İttihat ve Terakki Cemiyeti, İtalyan ve Balkan Savaşlarında
yaşananlardan sonra bir başına kalmamaya kararlı idi.
1914 yılı boyunca Harbiye Nazırı Enver Paşa ve Dahiliye Nazırı Talat Paşa, Almanlarla ittifak yapmak için Berlin’i
ikna etmeye çok uğraştılar, fakat reddedildiler. Almanlar
İmparatorluğu sadece bir etki alanı olarak elde tutmak istiyorlardı ama bunun ötesine geçmek niyetinde değillerdi.
İttihat ve Terakki Cemiyetinin sürekli ısrarı üzerine Alman
Genelkurmay Başkanlığı, Türklerin Almanya’nın savaşta
kendilerine ne gibi önemli katkılarda bulunabileceğini sordu. Ardından, Almanya’nın İstanbul Büyükelçisi Baron Hans
von Wangenheim (1859-1915) 1 Ağustosta birdenbire bir
ittifak anlaşması imzaladı. Neden?
Uzun yıllar sonra, Alman diplomatik kayıtları, Enver ve
Talat Paşaların Almanlara yanıltıcı bilgi verdiklerini gösterdi. İngilizler daha önce İstanbul için en yeni teknoloji ile
donatılmış iki savaş gemisi (kruvazör) inşa etmişti: Sultan I.
Osman ve Reşadiye. Bunların parası büyük ölçüde halktan
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toplanan bağışlarla ödenmişti. Fakat 1914 yılı yazında İngiliz Amiralliği, gemiler tam teslim edilmek üzere iken bunlara el koymuştu. Almanların bundan haberleri yoktu. İttihat
ve Terakki Cemiyeti liderleri Sultan I. Osman kruvazörünü
“önemli bir katkı” olarak Almanya’ya vermeyi önerdi. Büyük
bir olasılıkla diğer beklentilerle birlikte bu katkı Almanların
fikirlerini değiştirdi (bk.: David Fromkin. A Peace to End All
Peace). Almanların fikir değiştirmesi, Berlin’in Yakın Doğu
ile ilgili bütün politikasına da yansıdı. Büyük bir olasılıkla,
İttihat ve Terakki liderlerinin askerî ittifak konusunda ısrarı, Alman karar organlarında Osmanlı Sultanı ve kuramsal
olarak bütün Müslümanların halifesi aracılığıyla bir “cihad
çağrısı” başlatma düşüncesi uyandırdı. Eğer bu plan başarılı olursa, İngiliz ve Fransız sömürgelerindeki Müslümanlar sömürgeci efendilerine karşı silaha sarılacaklardı. Ama
Berlin’in bütün zekice planlarına karşın böyle olmadı. (bk.:
Germany and the Middle East, 1871-1945). Peki İttihat ve
Terakki liderleri neden bu hileye başvurdular? Sanayi öncesi
bir ülkeyi zamanın sanayi devleri ile savaştırmak intiharla
eş anlamlı değil miydi? Almanya’ya, merkezî güçlerin savaşı
kazanacaklarını düşünecek kadar çok mu güveniyorlardı?
Her şeyden önce, herkes gibi İttihat ve Terakki liderleri de bu savaşın kısa süreceğine inanıyordu. İngiltere’de de
“çocukların” Noelden önce evlerinde olacakları umuluyordu. Bundan başka, Almanların askeri gücü gerçekten etkileyiciydi. Fakat savaşa katılmaya karar vermelerinin başlıca
nedenlerinden biri kapitülasyonlardan kurtulmaktı. Savaş,
kapitülasyonları kaldırma fırsatı sunmuştu. Osmanlıların,
on dokuzuncu yüzyıl boyunca, kapitülasyonları kaldırmak
için gösterdikleri bütün diplomatik çabalar başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Alman ittifakı, İmparatorluk’u fiziksel olarak
savaşa sokmayacak, merkezî güçlerin yanında, onlara kalkan
olmanın bedeli, kapitülasyonların kaldırılmasını onaylamaları olacaktı. Sonuç olarak geç olmakla birlikte, Almanya
sözünü 11 Ocak 1917’de yerine getirdi, ardından 12 Mart
1918’de Avusturya kapitülasyon anlaşmasını iptal etti.
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Bolşevik Rusya, 1921 yılında Ankara’daki Büyük Millet
Meclisi ile imzaladığı Dostluk ve Tarafsızlık Antlaşması ile
kapitülasyonları kaldırdı. Kapitülasyonların, savaşa katılmanın başlıca nedeni olmasa bile temel nedenlerinden biri
olduğunu gösteren daha çok kanıt ortaya çıkmaktadır. Ekim
1914’te, Amerikalı bir misyoner, Türklerin, kendilerine dayatılan ve kendilerini bunaltan kapitülasyon yükünden kurtulmaları için bu savaşın iyi bir fırsat olup olmadığını kendi
aralarında tartıştıklarını gözlemişti. Savaşa katılır katılmaz
İttihat ve Terakki Cemiyeti liderleri kapitülasyonları tek
taraflı iptal ettiklerini duyurdular. Bunu yapmak oldukça
kolaydı, çünkü müttefik güçlerle bütün diplomatik ilişkiler
kesilmişti. Fakat Almanya bu durumdan pek fazla yarar sağlayamayacaktı. İttihat Terakki liderleri bile Abdülhamid’in
denge politikalarını içselleştirmiştir.
Bundan sonra gelen dört yıl içinde, İttihat
ve Terakki yönetimi Almanya’nın iktisadi
ve mali etkisinin Sultan’ın ülkesine kadar
uzanmasını engellemek için büyük bir beceri ve kararlılık gösterdi. Alman kampındaki
düzensizlik nedeniyle bu kolay olmuştu. Aralarında Anadolu ve Bağdat Demiryolu Şirketleri de olmak üzere pek çok Alman firması
savaş ortaklığından çok az kazançlı çıktı ya
da hiç kazanamadı. Berlin’in, Fransızların,
İngilizlerin ve diğer düşmanların Osmanlı
İmparatorluğu’ndaki mal varlıklarının Alman kapitalistleri lehine tasfiye ettirme çabaları da aynı şekilde sonuçsuz kaldı (bk.: Ulrich Trumpener. “Suez, Baku, Gallipoli: The
Military Dimension of the German Ottoman
Coalition, 1914-1918”).
Her ne kadar İttihat ve Terakki Cemiyeti, savaşta Almanlarla ittifak kurarak “yanlış” bir seçim yapmakla eleştirilmiş olsa da bu sonradan varılan bir yargıdır.
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Merkezî güçlerin kendi sıkıntıları vardı, fakat özellikle 1917
yılının sonuna kadar düşmanlarından daha iyi çalışmışlardı.
Hatta Rusya’ya üstünkörü bakıldığında bile bu görülecektir.
Rus Çarı II. Nicholas (tahtta kalış süresi: 1894-1917), Mart
1917’de tahttan indirildikten sonra geçici bir hükûmet yönetimi ele aldı. Bu geçici hükûmetin liderleri, Prens George
Lvov, Alexander Kerensky ve arkadaşları, savaşın dehşetine,
ülkedeki açlığa ve devrimci kışkırtmalara karşın ölümcül bir
kararla savaşa devam ettiler. Tam bu sırada, Vladimir Ilyich
Ulyanov (Lenin, 1870-1924) sürgünde bulunduğu Zürih’ten
Rusya’ya dönmeye karar verdi. Almanlar, ülkeye gizlice girmek isteyen Lenin’e ve diğer Bolşeviklere, derhal Finlandiya
garnizonu aracılığıyla yardım ettiler. St. Petersburg Sovyeti,
1917 Bolşevik Devrimi’ni gerçekleştirmek için Bolşeviklerle
işbirliği yapmaya hız verdi. Böylece ortak liderlik ile temsil edilen yeni hükûmet, tek taraflı olarak Rusya’yı savaştan
çekti. Artık Almanlar bütün kuvvetlerini Batı cephesine yığmaya hazırdı.
Durum biraz Almanya’nın ve müttefiklerinin lehine gibi
görünüyordu. İngiltere’nin, ülkeye ancak Kasım 1917’ye
kadar yetecek temel gıda stoku vardı. Londra ve Berlin,
uluslararası hukukun savaş sırasında yiyecek gibi elzem
malzemelerin ticaretini yasaklamamasına rağmen birbirlerine karşılıklı ambargo koydular. Cephelerdeki boğazlaşma
yetmezmiş gibi, artık sivillerin de yaşam hakkı ciddi tehdit
altındaydı. Üstelik iki olay durumu tümüyle değiştirdi. Almanlar tamamen siyasi hesap hatası yüzünden ABD’yi savaşa
ittiler.
Berlin, Atlantik Okyanusu’nda sürdürdüğü denizaltı savaşına, 1915 yılında sivil halkı taşıyan bir gemi olan
Lusitania’nın batırılması ve çok sayıda Amerikan vatandaşının ölmesi üzerine son vermişti. Washington, Berlin’i denizaltı savaşını durdurmaya zorluyordu. Fakat, 1917 yılında
Alman Genelkurmay Başkanlığı denizaltı savaşını yeniden
başlatmaya karar verdi. İkincisi, Alman Dışişleri Bakanı
Arthur Zimmerman bu göreve Genelkurmay Başkanlığı
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Atatürk, Sovyet Diplomat Aralov ile.

tarafından getirilmişti ve kariyerini askerlere borçlu olduğundan dolayı bu politikayı destekliyordu.
Diğer bir sorun, Zimmerman’ın, yaşamında yalnızca bir
kez ABD’ye gitmiş olmasına karşın kendisini ABD konusunda uzman sanması idi. ABD’nin asla Almanya’ya savaş açacağını düşünmüyordu. Çünkü ABD’de milyonlarca Alman
kökenli Amerikalı vardı ve hepsinin de oyları değerli idi.
İkincisi, ABD’nin daimi bir ordusu yoktu, yalnızca küçük bir
donanması vardı. Gene de Zimmerman ABD’nin müttefiklerin yanında savaşa girmesini önlemek amacıyla Almanya’nın
Meksika Büyükelçisine uzun bir telgraf göndererek
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Meksikalıları ABD ile savaşa girmeye ikna etmesini istedi.
Karşılığında eskiden Meksika toprakları olan Arizona, New
Mexico ve Güney California Meksika’ya geri verilecekti. Bu
telgraf bir süre evvel İngilizlerin eline geçmişti, ama Alman
şifrelerini çözebildiklerini belli etmek istemeyen İngilizler
bu bilgiyi Washington ile hemen paylaşmamışlardı. Fakat
yiyecek stokları ciddi şekilde azalmaya başladığı zaman İngilizler bu bilginin ABD ile paylaşılmasının zamanı geldiğini
düşündüler. Telgrafı Washington’dan gizlemelerinin başlıca
nedeni, Londra’nın Almanların şifrelerini kırdıklarını onlara
belli etmemekti. Haber Amerikan gazetelerinde çıkar çıkmaz
Zimmerman bir basın toplantısı düzenleyip herkesin şaşkın
bakışları altında bu telgrafı kendisinin kaleme aldığını doğruladı. Artık ABD’nin savaşa katılmak için somut nedenleri
vardı. Washington hızla örgütlendi. Barış dönemi üretimi
durduruldu ve savaş malzemesi üretimine geçildi. Savaştan
yorulmuş Avrupa’ya taze insangücü takviyesi ve savaş gemilerinin Avrupa’nın Atlas Okyanusu kıyılarına gelişi, Birinci
Dünya Savaşı’nın kaderini belirledi (bk.: Barbara Tuchman.
The Zimmerman Telegram). Dolayısıyla, İttihat ve Terakki
Cemiyetini “yanlış” tarafta yer almakla eleştirmek ne tarihsel açıdan geçerlidir ne de adildir.
İttihat ve Terakki Cemiyetinin bir bakıma pek çok hatası olmuştu. 1915 yılında, sonbaharın sonuna doğru İttihat
ve Terakki yönetimi Kafkasya’da Ruslara karşı bir cephe
açtı. Filistin cephesindeki birlikler, gerekli hazırlıklar yapılmaksızın apar topar Kafkasya cephesine kaydırıldı. Cephedeki birliklere lojistik destek ya çok geç yapıldı ya da savaşın ortasında İmparatorluğa baş kaldıran Ermeni milisler
tarafından malzemelere sürekli olarak el konuldu. Osmanlı
Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti (Genelkurmay Başkanlığı). Ermenilerin bu yöndeki saldırılarını önlemek amacıyla,
var olan tek demiryolu hattı üzerinde yerleşmiş Ermenilerin
yerini değiştirmeye karar verdi. Askerî bir gereklilik olarak
başlatılan göç, yerel aşiretlerin misilleme olarak Ermenileri
öldürmeleri, yağmalamaları ve aynı zamanda
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açlık ve hastalık nedeniyle trajediye dönüştü. Diğer bir trajedi ise 60.000’e yakın Türk askerinin Erzurum’un kuzeyinde
Sarıkamış’ta donarak ölmesi yanı sıra sayısız sivil Türkün
Ermeni Taşnak (komünist devrimci bir parti) militanları tarafından öldürülmesi idi.
Savaşın sonunda, yurttaşlarının gözünden düşen İttihat
ve Terakki liderleri Türkiye’den kaçtı. Ermenilerle bu süreçte mücadele eden pek çok yönetici de Avrupa’da suikaste
uğradı. Sadrazam Said Halim Paşa Roma’da, eski Dahiliye
Nazırı Talat Paşa Berlin’de öldürüldü. İttihat ve Terakki’nin
iki önemli adamı Bahaeddin Şakir ve Cemal Azmi Beyler
de 1922 yılında Roma’da öldürüldü. İttihat ve Terakki
Partisi’nin üçlü erkinden Cemal Paşa da Tiflis’te öldürüldü.
Fakat onu öldürenler, sanıldığı gibi Ermeniler değildi, büyük
bir olasılıkla 1922 yılında Stalin’in emri ile öldürülmüştü.
Cemal Paşa Gürcüler arasında çok seviliyordu. Ayrıca Ermeniler, Cemal Paşa’ya, Beyrut’ta kendilerine yaptığı yardımlar
nedeniyle her zaman minnet duymuşlardı. Enver Paşa, 1922
yılında, Özbekistan-Tacikistan sınırında Bolşeviklerle girdiği bir çatışmada öldürüldü.
İttihatçıların hem ülke içinde iktidarı ele geçirmek hem
de Türkiye’yi bağımsız bir devlet haline getirmek için mücadele hevesi bitmedi. Rejim konusunda, pek çoğu anayasal
monarşiye razı olabilirdi. Bu mesele, bu grup ile Mustafa
Kemal Paşa’nın çevresi arasında, 1922 yılında saltanatın kaldırılmasıyla başlayan güç mücadelesinde anlaşmazlık nedeni
olmuştu.
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6. Fetret Dönemi (İnterregnum): Mondros Mütarekesi ve Kurtuluş Savaşı (1918-1923)
6.1. Siyaset
18 Ocak 1919 tarihinde Paris Barış Konferansı’nın başlaması ile Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılması kaçınılmazdı. 30
Ekim 1918 tarihinde, Agamemnon zırhlısının güvertesinde,
müttefiklerle Türkler arasında Mondros Mütarekesi imzalandı. 13 Kasım 1918 tarihinde müttefikler başkenti işgal etmeye başladı. Oysa İngiltere Mondros’ta Rauf Bey’e (Orbay,
1881-1964) Müttefik ordularının İstanbul’a çıkmayacaklarına dair sözlü teminat vermişti. Ama öyle olmadı.
Mütareke imzalandığı sırada Osmanlı İmparatorluğu en
kötü durumunda idi. Tahta, otokrasiye inanan yeni bir padişah, Sultan Mehmet Vahidettin (1861-1926) çıkmıştı. Bu
nedenle Jön Türkler yeni baştan siyasi bir kimlik aramak zorunda kalmışlardı. Sağ kalan Jön Türkler, Mustafa Kemal’in
tanımlayacağı bir milliyetçiliği benimseyinceye kadar (19081918) kısa fakat bedeli ağır bir yolculuk yapmışlardı.
Osmanlı aydınlarının kimlik arayışı, yabancı işgali gerçeğinin bu aydınların pek çoğunu, Mütarekenin “kayıtsız
şartsız teslim olma” hükmüne göre silahlarını bırakmayı
reddeden Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Anadolu’da başlattığı milliyetçi harekete katılmaya sevkettiği 1920 yılına
kadar sürdü. 1920 yılında iki grup vardı: Yabancı işgaline
karşı silaha sarılmak gerektiğine inananlar ile milliyetçilerin (Kuvay-ı Milliye, Ulusal Kuvvetler) tarafını tutanlar ve
hâlâ diplomasiye güvenenler ve barış anlaşmasının hükümlerinin yumuşatılabileceğini umut edenler. Bu grup, gerçek
bir barış anlaşmasının yapılıp yapılmayacağının muamma
olmasına karşın neden “ılımlı” bir barış anlaşması umudu
ile oyalanmıştı? Yenilen ülkelere barış anlaşması adı altında
dayatılan bütün anlaşmalar, Almanların 1919 Versay Barış
Antlaşması’nda dile getirdikleri gibi “diktat” (yenenin yenilene zorla kabul ettirdiği anlaşma) idi. Diğer anlaşmalar da
yenilen tarafı cezalandıracak şekilde yazılmıştı.
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Atatürk, Afganistan Kralı ve Kraliçesi ile.

Dolayısıyla bunlara barış anlaşması demek pek kolay değildi. Osmanlı İmparatorluğu’nun 1920 yılında imzalamak
zorunda kaldığı Sevr Antlaşması da bir istisna değildi. Fakat
savaşın sona ermesi ile 1920 yılı arasındaki iki yıl milliyetçilere, işgal altındaki İstanbul’da sadece yeraltı direnişini
örgütlemek için değil aynı zamanda Ankara’da meşru bir
Büyük Millet Meclisi hükûmeti kurmak ve ardından işgalci
Yunan ordularına karşı savaşmak için çok değerli bir zaman
kazandırmıştı.
İmparatorluk’un toprakları, Birinci Dünya Savaşı’nda yapılan gizli anlaşmalarla zaten paylaşılmıştı. İstanbul Antlaşması (Mart-Nisan 1915), Londra (Nisan 1915), Sykes Picot
(Şubat 1916) ve Saint Jean de Maurrienne Antlaşması (Nisan 1917) ile Osmanlı toprakları, Ruslar, İtalyanlar, Fransızlar, Siyonistler ve İngiliz-Fransız himayesindeki Araplar
arasında paylaştırılmıştı. İngilizler, ara sıra örtüşen birbirine
zıt vaatlere dayanarak Yakın Doğu’da yapay sınırlar çizdi ve
aynı soydan gelen insanları bir ya da diğer sınırın dışında
bırakan yapay devlet sistemleri oluşturdu. İşgal kuvvetlerinin bir istisnası, 1917 Bolşevik Devrimi nedeniyle Rusya idi.
Bolşeviklerin gizli anlaşmaları açığa vurmaları üzerine milliyetçiler Türkiye’nin bu kez Wilsoncu self-determinasyon
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(kendi geleceğini saptama hakkı) adı altında eyalet/kabile
hâline getirilmesine karşı direnmeye daha çok azmettiler.
İstanbul, işgal kuvvetlerine karşı yeraltı direnişinin ve
aynı zamanda müttefiklerin (İngiliz olarak da yorumlanabilir) politikasının önem taşıdığı bölgelerin merkezi ve simgesi
oldu. İngiliz Parlamentosunda, İstanbul’un Türkiye’den ayrılıp ayrılmayacağı hakkında yapılan kısa bir tartışmadan sonra, İngiliz sömürgelerindeki Müslümanların dinî duygularını
incitmemek için başkenti hükûmetin ve halifeliğin merkezi
olarak bırakmaya karar verildi. İstanbul hem Halife’nin hem
de Osmanlı Hükûmetinin merkezi olarak kalacaktı. Fakat
Türkiye’de hükûmet aynı kalmadı, kısa bir süre sonra ülkede
iki hükûmet olmuştu.
Osmanlı Parlamentosu, iki milliyetçi üyesinin kendi ülkelerinde ve kendi meclisinde İngilizler tarafından tutuklanmasını protesto etmek için oturumları askıya aldı. Ardından
Sultan, zaten var olmayan parlamentoyu dağıttı. Pek çok milletvekili Anadolu’ya kaçtı. Milliyetçilerin artık Ankara’da 23
Nisan 1920 tarihinde açılan Millet Meclisini resmen duyurmak için meşru ve yasal bir dayanağı vardı. Mustafa Kemal,
milliyetçilerin direnişini yasal bir şekilde ve Anadolu’nun
dört bir yanından gelen temsilcilerin katılımıyla örgütlemeye
özen gösteriyordu. Bu nedenle, idari örgütlenmenin birinci
aşaması 1919 Sivas ve Erzurum Kongreleri, ikinci aşaması
Anadolu ve Rumeli Müdafai-i Hukuk Cemiyeti, üçüncü aşaması Heyet-i Temsiliyenin atanması, son aşaması da Mustafa
Kemal’i meclis başkanlığına ve başkomutanlığa seçen Büyük
Millet Meclisi idi.
Müttefikler
milliyetçileri
sürekli
küçümsediler.
İngiltere’nin İstanbul Yüksek Komiser Yardımcısı Amiral
Webb, 1919 yılında, Paris Konferansı’nda İngiliz temsilcisi olan Sir Eyre Crowe’a yazdığı bir mektupta, “İç kesimde durum, Yunanlıların İzmir’i tümüyle işgal etmesi nedeniyle giderek anlaşılmaz ve istikrarsız bir hâle gelmektedir.
Bu Türkiye’den başka bir yerde olsa idi büyük bir ayaklanmanın eşiğinde olduğumuzu söyleyebilirdim” diyordu.
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Atatürk yabancı misafirlerle.

İngiliz söyleminde hâlâ savaş hâli olan mütareke dönemi,
müttefiklerin umduğundan daha uzun sürmüştü ve bu durum devam ettikçe müttefik dayanışmasını görünürde bile
korumak zorlaşıyordu. Batılılar arasında, komuta zincirinden askeri işgale ve kontrollere kadar bütün alanlarda rekabet su yüzüne çıkıyordu.
Ayrıca, Türkler her zaman müttefiklerle iş birliği yapmıyorlardı. Ali Rıza Paşa (12 Ekim 1919 - 3 Mart 1920),
Salih Hulusi Paşa (8 Mart - 2 Nisan 1920) ve Tevfik Paşa
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(21 Ekim 1922 - 4 Kasım 1922) yönetimindeki İstanbul
hükûmetleri, kayıtsız şartsız teslim kurallarını yerine getirmemek için müttefiklere açıkça direnmeseler bile oyalama
politikası güdüyorlardı. Bu sadrazamların kısa süreli görev
yapmış olmaları, işgal kuvvetlerine karşı çıkmaları ve aynı
zamanda milliyetçileri açıkça ya da kapalı bir şekilde desteklemeleri nedeniyle görevden alınmalarında İngiliz etkisi
olduğu açıktır.
Bundan başka, İtalyanlar, (Roma’nın merkezî güçlerle ittifak yapmasını önlemek amacıyla) 1915 yılında kendilerine
söz verilen ve ekonomik yönden gelişmiş İzmir kentini de
kapsayan Aydın vilayetinin Yunanlılara verildiğini anlayınca
milliyetçilere silah, cephane ve uçak satmaya başlamışlardı.
İtalyanlar 1921 yılında, Antalya’yı boşaltmaya giriştiler. İngilizlerin Yakın Doğu’nun ve İstanbul’un kaderine egemen
olmalarından düş kırıklığına uğrayan Fransa, uzlaşma politikasına başvurdu ve 20 Ekim 1921’de yaptığı bir anlaşma ile
Ankara Hükûmetini tanıdı.
Kurtuluş Savaşı boyunca Mustafa Kemal, yabancı ülkelerle hem resmî hem gayriresmî düzeyde ustaca diplomatik
ilişkiler kurdu. Ne kendisiyle görüşmek isteyen yabancı bir
gazeteciyi geri çevirdi ne de Anadolu’daki İngiliz kontrol
subayları ile konuşmaktan çekindi. Eğer Türkiye dış dünyada iyi bir konuma gelecek ve dış dünya tarafından tanınacak ise, halkla ilişkiler de dahil olmak üzere her hürlü
diplomatik aracı kullanmak zorunda idi. Evrensel dünya
görüşü bunu gerektiriyordu. Bu nedenle, savaş sırasında bile
dış politikayı ve onun uzantısı olan diplomasiyi göz ardı etmedi. Aslında İngilizlerin vekili sıfatıyla savaşan Yunanlıları
yenmek ne Ankara’yı barışa götürecek ne de Türkiye’nin
uluslar ailesinde bir yer edinmesini sağlayacaktı. Bu nedenle
Mustafa Kemal 1919-1938 yılları arasında dış politikanın ve
diplomasinin dizginlerini mükemmel bir süvarinin yapması
gerektiği gibi sıkıca kendi ellerinde tuttu.

- 49 -

6.2. Dış Politika ve Diplomatik Kadro (1919-1923)
Diplomatik temsil, Türkiye’nin Millî Meclisinin öncelikli meselesi oldu. Her ne kadar Osmanlı Hariciye
Vekâletinde görev yapmış olan bazı diplomatlar Ankara’ya
katılmış olsalar da bunlar deneyimsiz gençlerdi. Ayrıca,
Ankara Hükûmeti o sırada kimse tarafından tanınmamıştı.
İstanbul’da aralarında gazeteciler de olmak üzere, milliyetçi hareketi tümüyle maceracılık olarak gören pek çok etkili
kimse vardı. Bunlar Mustafa Kemal’in ikinci bir Enver Paşa
olduğunu düşünüyorlardı. Enver’in muhalifleri İttihatçıları
hor görüyor ve aynı şeylerin tekrarlanmasından korkuyorlardı. Fakat Mustafa Kemal Enver değildi, ona benzemeye
çalışmak bir yana, ondan hoşlanmıyor, hatta ona saygı bile
duymuyordu. Fakat bu o zamanki belirsiz siyasi denklemlerde ayırt edilebilecek bir konu değildi.
Ankara’da düzenli diplomatik ilişkiler yavaş yavaş başladı. Ağustos 1920’den Şubat 1921’e kadar beş ay boyunca
Hariciye Vekilliğine vekâlet eden Ahmet Muhtar (Mollaoğlu,
1870-1934), işlerini ancak bir sekreter ile yürütebiliyordu.
Daha sonra personel sayısı hızla on beşe yükseldi. Bu artış,
Vekâletin başlangıçta 1920-1921 dönemi için istediği bütçenin aşılmasına neden oldu. Ancak Mart 1921’de, harekâttan
yaklaşık bir yıl sonra, Ankara’nın Hariciye Vekâletinin bütçesi ile şifre memurundan bakanlara kadar yalnızca seksen
yedi diplomatik görevli istihdam edilmesine yetiyordu. Bu
küçük grup, Ankara yönetimini SSCB, Ukrayna, İran, Afganistan, Fransa, İtalya, İngiltere ve Kafkasya Cumhuriyetlerinde temsil edebiliyordu.
Mustafa Kemal dış işleri grubunun resmen bir üyesi
olmamakla birlikte Ankara’nın diplomatik örgütünün tam
merkezinde duruyordu. 1913-1914 yılları arasında Sofya’da
askerî ataşe olarak görev yaptığı için diplomasi deneyimi
kazanmış ve bunun kendi dünya görüşüne büyük bir etkisi olmuştu. Üstelik milliyetçi hareketin gerekliliklerine ve
Türkiye’nin geleceğine herkesten daha iyi hakîm olduğunu
açıkça hissediyordu. Dolayısıyla, Ankara’da yapılan diplomatik görüşmelere katılıyordu.
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Atatürk ve eşi Latife Hanım Millet Meclisinin önünde.
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Atatürk Rıza Şah Pehlevi ile.

- 54 -

Ankara dışındaki görüşmelerde ise kurye ya da telgraf
ile diplomatik faaliyetin yönlendirilmesine yardım eden ve
bu faaliyetleri değerlendiren mektuplar gönderiyordu. Görünen o ki bazen bunu dış işleri Bakanı ile eş güdüm sağlamaksızın yapıyordu. O günlerin koşullarında mümkün olduğunca sürekli temasta bulunuyor ve milliyetçi yönetim adına
diplomasinin yönünü belirliyordu. Atatürk, Türkiye’nin dış
politikasının planlanması ve yürütülmesi ile ilgili karar oluşturma sürecinde rol almakta ısrarlıydı. Dış İşleri Bakanlığına
atanacak en küçük memur ile bile ilgileniyordu. Onun onayı olmaksızın hiçbir personel atanamıyor ya da yurt dışında
hiçbir işlem yapılamıyordu. Bazen diplomatik personelin
eşleri bile başkanın onayından geçmek zorunda idi. Yabancı
eşler hoş karşılanmıyor ve diplomat eşi ile mesleği arasında
seçim yapmak zorunda kalıyordu.
Mustafa Kemal, en başından beri Sovyet Rusya’dan
yardım almak ve Batı dünyası ile ilişkiler kurmak gibi,
Avrupa’nın işgalci güçlerine ve istilacı Yunanistan’a karşı
Türk milliyetçi hareketine yararı olacak diplomatik işlerle ilgileniyordu. Mustafa Kemal Paşa, Temmuz 1919’da, Kongre
için Erzurum’a geldikten hemen sonra Türk milliyetçilerinin
Türkiye’nin egemenliği altında kalması gerektiğinde ısrar
ettikleri toprakları istemek için Bolşeviklerle temas kurmaya çalıştığını Parlamento’da açıklamıştı. Türkiye’ye yardım
konusunda Sovyetlerin nabzını tutması için gayriresmî bir
temsilciyi, Türk Komünist Partisinin üyesi Dr. Fuat Sabit’i
Rusya’ya göndermişti. Bu delegeden hemen bir bilgi gelmeyince Eylül 1919’da, Sovyetlere hareket hakkında bilgi
vermesi ve onlarla “emperyalistler’’e karşı iş birliği yapmayı
istemesi için Enver Paşa’nın amcası Halil Paşa’yı (Kut) gönderdi. Halil Paşa Bolşeviklerden biraz yardım alabildi, altın
rubleleri balıkçı tekneleri ile Trabzon’a gönderdi, paranın
bir kısmı ile cephaneyi de Kafkasya üzerinden karayolu ile
gönderdi. Nisan 1920’de Ankara’da Büyük Millet Meclisinin resmen açılmasından sonra Moskova ile daha iyi ilişkiler
kurulacaktı.
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Atatürk Sakarya’da, atının üzerinde orduyu selamlarken.

Nisan 1919’da, Bolşeviklerin gazetesi Izvestia’da, milliyetçi hareketi Türkiye’de komünist bir devrimin başlangıcı
olarak yorumlayan ve bu devrimin Bolşevik Devrimî’nin devamı olduğunu ileri süren bir makale yayımlandı. Eylülde,
Sovyet Dış İşleri Bakanlığı Türk işçisine ve köylüsüne bir
çağrı yaptı. Çağrıda, Türkiye’nin yabancı boyunduruğundan
kurtulmasının tek yolunun işçilerin ve köylülerin kaderlerini kendi ellerine almaları ve “kendilerini sömüren paşalar’’a
karşı ayaklanmaları olduğu belirtiliyordu. Dr. Fuat Sabit, ne
Türk toplumunun koşullarının ne de milliyetçi hareketin basit bir sınıf mücadelesi kalıbına uygun olduğunu Bolşeviklere
açıkladı. Türkiye’de toprak sahipleri kapitalist değildi, çünkü tarım henüz modernleştirilmemişti ve toprak sahipleri
büyük kazançlar elde etmek şöyle dursun kazanç bile sağlayamıyorlardı. Köylüler serf (köle) değildi, hepsi özgürdü.
Toplumsal tabanına bakılmaksızın herkes devlet memuru ve
subay olabilirdi. Bu gerçek, diğer siyasi gerçeklerle birleşince Bolşevikler karşılıklı ulusal çıkarlar doğrultusunda Türk
milliyetçilerine yardım etmeye karar verdiler.
Rusya’daki iç savaş (1920-1922) sırasında, Fransızlar
Kızıl Ordu’ya karşı savaşan Beyaz Ordu’ya (çar yanlısı) mali
destek sağladı. Amerikan denizcileri Rusya’nın Büyük Okyanus kıyısına çıkarıldı. İngilizler siyasi ve diplomatik yönden
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Beyazlar’a destek oldu. Batı’nın Rusya’daki iç savaşa müdahale etmesinin asıl nedeni ideolojik değildi. Bolşevikler iktidara gelir gelmez Çarlık’ın dış borçlarını reddetmişti. Bu
borçların büyükçe bir kısmı Fransa’ya idi. Dolayısıyla Batı
ülkelerinin Bolşevik rejiminin devrilmesini istemelerinin her
türlü nedeni vardı. Fakat Beyaz Ordu’nun komutanları hem
beceriksizdi hem de yozlaşmıştı, böylece çabalar sonuçsuz
kaldı. Bu arada Bolşevikler ve Türk milliyetçileri aynı düşman ile karşı karşıya idi. Milliyetçilerin Rus iç savaşından
çıkardıkları derslerden bir tanesi Osmanlı Devleti’nin borcunu reddetmemekti ve Lozan’daki barış görüşmelerinde bu
borcun %64’ünü ödemeyi taahüt edeceklerdi.
1919 yılında Başkan Woodrow Wilson (1856-1924)
General James G. Harbord’ı (1866-1947), Amerika’nın
Ermenistan’ı ve Anadolu’yu manda altına alabilme olasılığını değerlendirmek amacıyla bilgi toplaması için Yakın
Doğu’ya göndermişti. Harbord Sivas’ta Mustafa Kemal Paşa
ile konuştuktan sonra, Kemal Paşa’nın kesin surette sözünün
dinlendiğini ve diplomatik dil becerisine sahip olduğunu
bildirmişti. Milliyetçi hareketin tanınmasını sağlamak amacıyla Eylül 1919’da toplanan Sivas Kongresi’nde, Mustafa
Kemal, Türkiye’de bir Amerikan mandasının olabilirliğinde
ısrar eden bazı katılımcılarla karşılaştı. Bu kışkırtmaya, ABD
Senatosuna, muzaffer müttefiklerin Türkiye üzerinde bir
anlaşma yapmaya hazırlanmadan önce Senato üyelerinden
oluşan bir araştırma grubunu Yakın Doğu’ya gönderme çağrısı yaparak yanıt verdi. Karşısına bir senatör heyeti yerine,
Ermenistan’da bir Amerikan mandası olasılığını değerlendirmek amacıyla Türkiye’nin doğusuna gelen General Harbord
çıkınca Mustafa Kemal, ülkeye bağımsızlığını kazandırmaya
ve ne pahasına olursa olsun savaşı sürdürmeye kararlı olduklarını Harbord’un iyice anlamasını sağladı.
Bu hareketin azınlıkların haklarını koruyacağına ve
Bolşevizm ile ortak hiçbir yönü olmadığına dair Amerikalılara güvence verme fırsatını da değerlendirdi. 1919 ile
1921 yılı sonu arasında, özellikle İngiliz gazetelerinde, Türk
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millliyetçilerinin İttihat ve Terakki’den farklı olmadığını,
daha da kötüsü hepsinin Bolşevik olduğunu iddia eden pek
çok yazı ve haber çıkıyordu. İstanbul’daki Amerikan Yüksek Komiseri Amiral Mark L. Bristol (1868-1939), Mustafa Kemal’den Fransızlarla silahlı çatışmaların sürdüğü
Maraş’taki Amerikan vatandaşlarının korunacağına dair
güvence istediği zaman Mustafa Kemal, (milliyetçi hareketin önde gelen kadınlarından bir tanesi ve İstanbul’daki
Amerikan Kız Kolejinin ilk mezunu olan) Halide Edib (Adıvar, 1884-1964) aracılığıyla bir yandan istenilen güvenceyi
verirken öte yandan Bolşevizmle hiçbir ilgilerinin olmadığı
mesajını tekrarladı.
Mustafa Kemal ile Amerikan Yüksek Komiseri arasında
bağlantı kuran bir başka kişi de otuz yıldan fazla Osmanlı
İmparatorluğu’nda misyonerlik yapan Annie T. Allen idi.
Allen, diğer misyonerlerin tersine, milliyetçi harekete yakınlık duyuyordu. Aynı zamanda, Amiral Bristol’e bir tür istihbarat ajanı olarak da hizmet etmişti. Bunu Mustafa Kemal
de biliyor olmalıydı, çünkü 1920-1922 arasında Annie T.
Allen aracılığıyla birbirlerine mesaj göndermişlerdi. Türk
lideri, demokratik eğilimleri ile Allen’i etkilemeye çalışmış,
onu akşam yemeğine davet etmiş, milliyetçi rejimin gücünü
görebilmesi için Büyük Millet Meclisinin ilk oturumlara katılmasını sağlamıştı.
Mustafa Kemal davasını duyurmak için yabancı gazetecilerle yaptığı söyleşiler aracılığıyla yalnızca diğer devletlerle
ilişki kurmakla kalmadı, aynı zamanda dünya kamuoyunu
etkileme yeteneğini de gösterdi. Bunlardan biri, Daily Mail
gazetesinin muhabiri G. Ward Price idi. Mustafa Kemal Paşa,
1919 yılında, hâlâ İstanbul’da iken İngilizlerin Anadolu’da
egemenlik kurma ihtiraslarının başka bir savaşı getireceğini
Price’a açıklamaya çalışmıştı.
İlk zamanlarda, Chicago Daily News’un muhabiri Louis
E. Browne bu gazetecilerden biri idi. Browne Sivas Kongresi hakkında rapor yazmış, Mustafa Kemal bu temsilci aracılığıyla ABD hükûmetinden, milliyetçi hareketi ilk elden
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öğrenmek amacıyla Ankara’ya bir heyet göndermesini istemişti. Gerçekten de Browne Başkan Wilson’ın isteği üzerine
Kongre’ye katılmıştı.
Atatürk, 1922 yılının Eylül ayında, Mudanya Mütarekesi
hazırlıkları sırasında, ateşkes koşullarını belirtmek amacıyla,
aynı zamanda genel bir barış anlaşması için Türkiye’nin koşullarını da aşağı yukarı kesin bir şekilde belirterek Ward
Price ile bir görüşme daha yaptı. Atatürk, Eylül 1922’de Lozan barış sürecinde izlenecek ilkeleri duyurmak için diğerlerinin yanı sıra Chicago Tribune’den bir gazeteci ile görüştü. Nihai barış yaklaşırken yeni durumu Amerikalı gazeteci
Richard Danin’in yanı sıra United Press International’dan
bir gazeteciye de açıkladı. Mustafa Kemal, Lozan Konferansı
başlamak üzere iken Petit Parisien ile bir görüşme yaparak
Fransız basınının Türkiye’nin barış koşulları hakkında bilgilendirilmesini sağladı.
Ankara Meclisinin bir hariciye vekilinin yönetiminde dış
ilişkileri yürütmek üzere resmî bir birim kurmasından sonra bile Mustafa Kemal diplomasiyi kendisi yönetti. Haziran
1921’de gayriresmî bir Fransız elçisi (Türk yanlısı yazar Claude Farrère) ile iki hafta süren çekişmeli görüşmelerde kişisel
diplomasisini ayrıntılarıyla açıkladı. Her ne kadar Fransızlar
kendilerine Sevr Antlaşması ile verilen toprakların büyük bir
kısmını ısrarla ve azimle almaya çabalamış olsalar da Mustafa Kemal onları geri çekilmeye zorlama becerisini ve kararlılığını gösterdi. Türk Ordusu Yunanlıları Sakarya Nehri’nde
durdurduktan hemen sonra Mustafa Kemal’in kişisel diplomasisi sayesinde, Ekim 1921’de Fransızlarla savaşı sona
erdiren Ankara Antlaşması, diğer adıyla Franklin-Bouillon
Antlaşması imzalandı. Böylece, Fransa Ankara Hükûmetini
tanıyan ilk Batılı devlet oldu.
Bundan kısa bir süre sonra Mustafa Kemal, Bolşevik yardımını sürdürmek için hazırladığı planın bir parçası olarak
Ankara’ya davet ettiği Ukraynalı Sovyet General Mikhail
Vasilievich Frunze (1885-1925) ile Aralık 1921’de kişisel bir görüşme yaptı. Mustafa Kemal ve General Mikhail
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Vasilievich Frunze, 2 Ocak 1922 tarihinde büyük kutlamalarla bir Dostluk Anlaşması imzaladılar.
Mustafa Kemal ayrıca Mart 1920’de İngilizler tarafından yakalanıp Malta’ya sürgün edilen Osmanlı devlet görevlilerini kurtarma çabalarında doğrudan rol oynadı. Bu
kişilerin bazıları Ankara yönetiminin ateşli taraftarları değildi, Sultan’ın yönetimine bağlı idi, fakat aralarında milliyetçi
ülküyü desteklemesi olası görülen kimseler de vardı. Bunun
yanı sıra, Mustafa Kemal’in genel olarak bu tutukluların salıverilmesinin, Ankara Hükûmetinin Türk vatandaşlarının
çıkarlarını koruyabildiğini göstereceğini düşündüğü de anlaşılıyordu. İngilizler de tutuklu değişimi ile, birkaç İngiliz
vatandaşının, özellikle milliyetçilerin elinde bulunan askeri
personelin serbest kalması ile yakından ilgileniyorlardı. İngiliz Dış İşleri Bakanı Nathaniel Lord George Curzon (18591925), Ankara’yı Sevr Antlaşması’nı kabul etmeye zorlamak
için Türk tutukluları rehine olarak tutmayı düşünüyordu.
Fakat İngiliz vatandaşlarını kurtarmak siyasi yönden çıkarlara daha uygun düşecekti. Uzun görüşmelerden sonra, İngilizler esirler yerine İstanbul’u rehine olarak tutmaya razı
oldular.
Görüşmeler uzun ve yorucu geçti. Mustafa Kemal İngilizlerin, tutukluların bir kısmının salıverilmesi önerisini
geri çevirdi ve Ankara Hükûmetinin elindeki İngiliz personeline karşılık Malta’daki tutukluların tümünün serbest
bırakılmasında diretti. Diğer görüşmecilerin sorunu çözme
girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine Mustafa
Kemal, Osmanlı Kızılayının (Hilâl-i Ahmer) Başkan Vekili
Hamit Bey’den (Hasancan, 1870-1943), İstanbul’da kendisine aracı olmasını ve kişisel mesajını İngilizlere iletmesini
istedi. Bu yolda azmi ve sabrı ile sonunda Malta’daki bütün
tutukluların salıverilmesini sağladı. Bu, Hamit Bey’in milliyetçiler adına ne ilk ne de son çalışması idi. Hilâl-i Ahmer’in
elindeki arazilerin satışınden elde edilen gelirden bağış yaparak milliyetçi hareketin finansmanına yardımcı olurken
ayrıca Hintli Müslümanların milliyetçilere yaptığı bağışları
da yönetiyordu.
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Mart 1922’de, müttefik kuvvetlerin dış işleri bakanları
Sevr Antlaşması’nın hükümlerini yumuşatan bir ateşkes önerisi ile geldiklerinde Mustafa Kemal Paşa zorlu ve fırsatlarla
dolu bir sorunla karşı karşıya geldi. Mustafa Kemal cepheden Meclis’e bir telgraf çekerek müttefiklerin koşullarını
hemen geri çevirmemelerini istedi. Çünkü bunun, davalarını
daha iyi duyurmalarını sağlayacağını anlamıştı. Böylece, bir
ateşkes anlaşmasını ilke olarak kabul etmeden önce Hariciye Vekili Yusuf Kemal Bey’in (Tengirşenk, 1878-1968)
Avrupa’dan dönmesini beklemeyi isteyen mebusların hevesleri boşa çıkmış oldu. Ardından Mustafa Kemal Meclisi Ankara dışında topladı. Böylece Türklerin yanıtının belirlenmesini ayrıntılarıyla izleyebilecek, yanıtta gönülsüz mebusların
yerine kendi görüşlerini yansıtabilecekti. Mustafa Kemal’in,
yabancı orduların Türk topraklarından çıkması gerektiği konusundaki ısrarı, Ankara’nın 5 Nisan 1922 tarihli bidirisinde
Türkiye’nin görüşünü ortaya koydu. Mustafa Kemal’in tahmin ettiği gibi, müttefikler Türkiye’nin bu karşı önerisini on
gün sonra reddetti. Fakat Türklerin Mustafa Kemal’in düşünmüş olduğu siyaseten halkla ilişkilere önem vermesinin
tam zamanıydı. Kabul görmemiş olsa da Mustafa Kemal’in
talebi bu vesileyle resmen yazıya dökülmüş oluyordu.
Daha da önemlisi, Mustafa Kemal, Ekim 1922’de
Mudanya’da, Türk Kurtuluş Savaşı’nın askerî evresini sona
erdirecek olan ve süreci başarılı bir ateşkes anlaşmasına götüren hassas ve zorlu görüşmeleri de doğrudan gözetip denetleyerek yönetti. Sürekli telgraf bağlantısı ile (bu Mustafa
Kemal’in Ankara’nın diplomasisi ile yakından ilgilendiğinin
gösteren bir simgedir) İsmet Paşa’ya (İnönü, 1884-1973),
görüşmeler sırasında ödün veremeyeceği sıkı talimatlar göndererek onun konumunu güçlendirdi. Aynı zamanda başarılı bir ateşkes kararına temel sağlayacak askeri baskıyı da
planladı.
Mustafa Kemal, savaş dönemi boyunca diplomatik görüşmelere fiilen katılmasının yanı sıra, Ankara’nın yurt
dışında gayriresmî diplomatik temsilini büyük ölçüde bir
kenara bıraktı. Onun yerine önemli diplomatik faaliyetleri
- 61 -

- 62 -

yürütmek için siyasi ve askeri kişilerin başkanlığında kurulan
özel heyetlere bel bağladı. Mebuslardan, kamu görevlilerinden ve aynı zamanda özel kişilerden geçici heyetler oluşturup bunları halkla ilişkileri yürütmeleri ve Avrupa Devletleri ve Rusya ile ilişki kurmaya çalışmaları için yurtdışına
gönderdi. Bu heyetlerin çalışması kolay değildi. Sultan’ın
hükûmeti hâlâ İstanbul’da egemendi ve bu geçici heyetler
bazen meşruiyetlerini kanıtlamakta güçlük çekiyorlardı. Bu
yüzden 1920 yılında Sovyet yönetimi tarafından davet edildikleri Moskova’da bile Türk heyetine Sovyet muhatapları
tarafından sorulan ilk soru “Kimi temsil ediyorsunuz?” olmuştu. Ankara Meclisinin Türkiye’nin 29 Ekim 1923 tarihinden itibaren Cumhurbaşkanı ile temsil edilen bir Cumhuriyet olduğunu ilan ettiği güne kadar Türk heyetleri bu tür
sorularla karşılaşmaya devam etti. İsmet Paşa, Lozan Barış
Konferansı’ndan döndüğünde, cumhuriyet yönetiminin oylanmasından hemen önce mebuslara, devletin bir başının olmamasının diplomatik yönden Türkiye’yi zayıflattığını söyleyecekti. Diplomatik görüşmelerde, temsilcilerin bir devletin başkanından diğerine akreditasyon mektubu getirmesi
gerekiyordu. Savaş sırasında Ankara’nın mektupları Büyük
Millet Meclisi adına imzalanıyordu, devlet başkanının adı
geçmiyordu. Devrimci Rusya ve Kafkasya Cumhuriyetleri
de o sırada uluslararası düzeyde tanınmadıklarından bu durumu mesele yapmamışlardı. İsmet Paşa, devletin adını koymanın ve bir devlet başkanı seçmenin artık zamanı geldiğini
söylüyordu. Böylece, Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal
Paşa Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı seçildi. Feroz Ahmad bizlere şu noktayı hatırlatmaktadır:
Milliyetçiler, 1923 yılında cumhuriyetlerini
kurdukları zaman, cumhuriyeti etnik olarak
tanımlayabilecek Türk Cumhuriyeti yerine
bölgesel, dolayısıyla yurtsever bir tanım olan
Türkiye Cumhuriyeti adını vermeye dikkat
ettiler. Gene de çoğu zaman ‘Türkiye Cumhuriyeti (Republic of Turkey)’ yerine yanlış
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bir ifade ile ‘Türk Cumhuriyeti (Turkish Republic)’, Ankara’daki meclise ise Türkiye Büyük Millet Meclisi (Grand National Assembly
of Turkey) yerine Türk Büyük Millet Meclisi
(Turkish Grand National Assembly) denilmektedir. Milliyetçiler anlam farkının bilincinde idiler ve sözcükleri dikkatle seçtiler.
Yeni Türkiye’nin halkının, Türklerin, Kürtlerin, Arapların, Çerkezlerin vb. ülkesi gibi,
‘Türkiyeli’ olarak tanımlanması hakkında bir
tartışma bile oldu. Türk terimi ‘İngiliz’ ya da
‘Amerikan’ terimleri ile aynı tür anlam taşıyordu (bk.: Feroz Ahmad. Turkey, the Quest
for Identity).
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucuları bir ulus devlet kurmak üzere yola işte bu anlayışla yola çıktılar.
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7. Atatürk’ün Diplomatları
1920 yılında Mustafa Kemal, Bekir Sami’yi (Kunduh,
1865-1933) ilk hariciye vekili ve başmüzakereci olarak seçti.
Bekir Sami, o sıralarda oldukça az sayıdaki milletvekillerinden birisi idi ve Osmanlı Hariciye Nezaretinde büyük bir
deneyim kazanmıştı. Ailesi, o doğduğu sırada Kafkasya’dan
göç etmişti. Galatasaray Lisesini bitirdi, Paris’te siyaset bilimi eğitimi gördü, ardından 1883 yılında Osmanlı Hariciye
Nezaretine girdi. Rusya, İran ve İtalya’da görev yaptı. Çeşitli
ülkelerde başkonsolos olarak çalıştı. 1904 yılında Osmanlı
Dahiliye Nezaretine geçti ve hızla valiliğe yükseldi. En son
Halep Valisi olarak görev yaptı. Birinci Dünya Savaşı sonunda Cemal Paşa tarafından bu görevden azledilen Bekir Sami
Tokat’a yerleşti ve Kurtuluş Savaşı’nın başına kadar orada
kaldı. Mustafa Kemal, Bekir Sami’nin İttihat ve Terakki Cemiyetine karşı ilkeli tutumuna saygılıydı ve saygın kişiliği
nedeniyle Bekir Sami’nin başlangıçta Amerikan mandasına
taraftar olması onu olumsuz yönde etkilemedi.
Bekir Sami’nin milliyetçilerin davası için çalışma isteği ona daha da saygınlık kazandırdı ve 1919 yılında
Erzurum’da toplanan Kongrede -her ne kadar bu Kongreye katılmamış olsa da- Kurtuluş Savaşı’na yön vermek için
oluşturulan Heyet-i Temsiliye’ye seçildi. Aynı yılın sonunda
Sivas Konferansı’na katıldı. Gösterdiği bağlılık nedeniyle
aralık 1919’da Amasya milletvekili olarak Osmanlı Meclis-i
Mebusanına seçildi. Mart 1920’de Meclis-i Mebusan dağıldıktan sonra zaman kaybetmeden Ankara’ya geldi ve burada Meclis’in açılışı sırasında yemin etti. Birkaç gün sonra
ilk Ankara Hükûmetinde Hariciye Vekili oldu (bk.: Metin
Tamkoç. The Warrior Diplomats).
Bu göreve getirilmesinden sekiz gün sonra, ittifak anlaşması imzalamak üzere Rusya’ya gönderilen heyetin başkanı olarak bu ülkeye gitti. Bu heyette Bekir Sami dışında
Meclis’ten iki üye daha yer alıyordu: İktisat Vekili Yusuf Kemal (Tengirşenk) ve mühendislik eğitimi almış olan Lazistan
(Rize) milletvekili Osman Nuri (Özgen).
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Özgen’in seçilmesinin nedeni, Mayıs 1920’de BoluDüzce bölgesinde Sultan’ın emrinde başlatılan ayaklanmaya
karşı savaşarak Ankara Hükûmetine bağlılığını göstermesi ve
belki Lazistan’ın Kafkasya’ya komşu ve Sovyetler Birliği’ne
geçiş kapısı olması idi. Özgen, Moskova ile anlaşma yapıldıktan sonra, Sovyetlerden gelecek askeri yardımı denetlemek üzere Tuapse’ye gönderildi.
Bekir Sami ile Moskova’ya giden heyette yer alan meclis dışından üyeler arasında heyete danışmanlık yapan askeri doktor İbrahim Tâli de (Öngören, 1875-1952) vardı.
İbrahim Tâli Komünist Parti ile ilişkileri sürdürmek üzere
görevlendirilmişti ve 1 Ekim 1920 tarihinde Bakü’de yapılacak Doğu Halkları Kongresine katılmak için derhal
Moskova’dan ayrıldı. İbrahim Tâli Moskova’ya döndükten
sonra, Mart 1921’de nihai anlaşma imzalanıncaya kadar
orada kaldı. Kasım 1921’in sonunda Batum’a Başkonsolos
olarak atanarak kısa fakat başarılı diplomatik kariyerine başladı. Daha sonra siyasete girmeyi tercih etti. Heyetteki son
üye Yarbay Seyfi (Düzgören), İttihat ve Terakki Cemiyetinin
istihbarat örgütü olan Teşkilat-ı Mahsusanın eski bir üyesi
idi, görüşmeleri askerî açıdan izleyecek ve savaş malzemesi
akışını düzenleyecekti.
Bu heyet büyük umutlarla yola çıktı. Fakat Moskova’da,
ara sıra orada bulunan eski İttihat ve Terakki Cemiyetinin
patronu Enver Paşa’nın ve ileri gelenlerinin zaman zaman
varlığı ile daha da ağırlaşan zorlu görüşmelerden sonra, Sovyetlerin Türk milliyetçileri ile bir iş birliği anlaşması yapmak
istemedikleri anlaşıldı. Bolşevik yönetimi, onun yerine yalnızca bir dostluk anlaşması yapmayı önerdi. Ankara Heyeti
bu seçeneği gönülsüz de olsa kabul etti. Sovyetlerin, anlaşmaya, askerî yardım zaten yapılmakta olduğundan bununla
ilgili özel bir hüküm konulmasından kaçınmasını da kabul
etti. Ankara’da anlaşma taslağı görüşülürken özellikle itiraz
edilen nokta, Sovyetlerin Van ve Bitlis illerinde bölgesel düzenlemeler yapılması önerisi idi. Bekir Sami bu önerinin ele
alınmasının zorunlu olduğunu hissetmişti.
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Sovyetler, Osmanlılarla yeni Bolşevik yönetimi arasında
1917-1918’de imzalanan Brest-Litovsk Antlaşması’na göre
yapılan referandum ile Osmanlılara geri verilmesi beklenen
Batum limanını inatla vermemekte diretti.
Bu koşullar ve Moskova’nın sıkı pazarlığı nedeniyle,
Dostluk Antlaşması’nın ilk taslağı, Ekim 1920’de Ankara
Meclisinde iki gün süren kapalı oturumdan sonra şiddetle
reddedildi. Anlaşma taslağını sunmak üzere Ankara’ya daha
erken gelen Türk heyetinin başkan vekili Yusuf Kemal Bey,
Sovyetlerin iyi niyetini ve taktiklerini sorgulayarak rapor etmişti. Sovyetlerin Misak-ı Millî ile belirlenen sınırlar içinden
toprak istemesine özellikle itiraz edildi. 1919 yılında ilan edilen Misak-ı Millî’de ya da Ulusal Yemin’de özel sınırlardan
söz edilmemişti. Fakat ülke, çoğunlukla Türklerin bulunduğu, Arap ülkeleri dışındaki topraklar olarak tanımlanmıştı.
Milletvekilleri anlaşmaya şiddetle karşı çıktılar. Böylece,
Aralık 1920’nin sonlarına doğru, Bekir Sami Ankara’ya eli
boş dönmek zorunda kaldı. Orijinal anlaşmanın hükümlerine dayalı fakat Batum dışında toprak verilmeyen başarılı bir
anlaşma, başka görüşmecilere bırakıldı.
Bekir Sami, bu başarısız çalışmalarına karşın, dönüşünden bir ay sonra, Şubat 1921’de, Türkiye’nin parçalanmasına
neden olan Sevr Antlaşması’nı iptal etmeye çalışmak amacıyla, İkinci Londra Konferansı’na katılmak üzere İngiltere’ye
gönderildi.
Bu önemli Avrupa girişiminde görüşmecilerin seçimi
ve yetki tanımı Ankara Meclisinde, hem açık hem de kapalı oturumlarda büyük tartışmalara yol açtı. Fakat Bekir
Sami, tahmin edileceği gibi, bu uzun görüşmelere katılmadı. Londra’ya gidecek ilk heyeti Millî Müdafa Vekili Fevzi
Paşa (Çakmak, 1876-1950) önermişti. Meclis görüşmeleri
sırasında, bütün temsilcilerin yabancı dil bilmesi gerektiği gerekçesiyle bazı üyelerin heyette yer alması istenmedi.
Pek çok mebus bu heyetin bile İngilizlerin görüşünü değiştirmeyeceğine inanıyordu. Fakat sonunda Mustafa Kemal
söz aldı ve temsilcileri seçme hakkının Vekiller Heyetinde
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olduğunu söyledi. Bu yöntemin, Moskova’ya giden ve başarılı bir anlaşmaya imza atan ikinci heyetin seçiminde işe
yaradığını savundu. Şimdi neden olmasındı?
Londra Konferansı ile ilgili diğer sorun, Ankara heyeti için yetki hakkında idi, çünkü İstanbul’daki Sultan’ın
Hükûmeti de bu Konferans’a davet edilmişti. Osmanlı Sadrazamı Tevfik Paşa (Okday, 1845-1936) Ankara’ya bir çağrı
yaparak İstanbul heyetine katılacak birkaç temsilci göndermesini istemişti. Bu Mustafa Kemal Paşa’nın asla kabul etmeyeceği bir yöntem idi. Çünkü hem İstanbul Hükûmetinin
meşruiyeti olmadığında hem de Ankara heyetinin İstanbul
heyetinden tamamen bağımsız olması gerektiğinde ısrar ediyordu. Sonunda, heyet Mustafa Kemal’in emri ile Roma’da
beklerken Bekir Sami İtalyan Hükûmetinin aracılık yaparak
İngilizlerin milliyetçi delegeleri davet etmelerini sağladı.
Böylece Bekir Sami, Ankara’nın, yedi mebustan oluşan
heyetin başında bağımsız olarak toplantıya katılma emrini
yerine getirebildi. Heyete, Adana Mebusu ve Hariciye Komisyonu Üyesi Zekai Bey (Apaydın 1884-1947), gazeteci
ve İzmir Mebusu Yunus Nadi (Abalıoğlu, 1880-1945), İzmir Mebusu ve kapitülasyonlar konusunda uzman Mahmut
Esat (Bozkurt, 1892-1943), eski askerî ataşe ve Mustafa
Kemal’in çalışma arkadaşı Trabzon Mebusu Hüsrev Bey
(Gerede,1886-1962) ve diğerleri katıldı. Ayrıca, aralarında
eski Osmanlı Maliye Nazırı Cavit Bey’in de (1875-1926)
bulunduğu birkaç danışman da heyette yer aldı. Heyette yer
alan bir başka ünlü kişi de Hariciye Vekâleti Hukuk Müşaviri Mehmet Münir Bey (Ertegün, 1883-1944) idi.
Mustafa Kemal, Sadrazam Tevfik Paşa’dan Sultan’ın
heyetinin Ankara’yı kabul edeceğinin güvencesini aldıktan
sonra, milliyetçi delegelerin İstanbul’dan tamamen bağımsız
hareket etmeleri gerektiği konusundaki ısrarını azalttı. Bu
doğrultuda, Londra’da, Ankara, İstanbul heyeti ile eş güdümlü hareket etti. Fakat bunu ancak Sultan’ın heyetinin başkanı
Tevfik Paşa Konferans’taki konuşmasının başında söz hakkını Ankara heyetine bıraktığını, siyasi sorunlar hakkında

- 69 -

her iki heyetin adına da onların konuşacağını duyurduktan
sonra yaptı. Tevfik Paşa’nın, siyasi meselelerde Ankara’ya
öncelik tanıdığı bir meclis oturumunda bildirildiği zaman,
Ankara Meclisi takdirlerini dile getirdi. Aslında son Osmanlı sadrazamının tutumu vatanperverce bir davranıştı.
Tevfik Paşa’nın oğlu Kurmay Binbaşı İsmail Hakkı
Bey’in, o sıralarda babasının haberi olmadan ya da haberi
olmadığını sanarak Ankara’ya sığındığını kaydetmek gerekir. İsmail Hakkı Bey Sultan Vahdettin’in kızlarından Ulviye
Sultan ile evli idi. Aynı zamanda Sultan Vahdettin’in de yaveri idi. Fakat Sultan’ın İngiliz yanlısı bir tutum içinde olduğunu anlayınca bu görevinden istifa etmişti. İsmail Hakkı
Bey yeraltı direniş örgütlerinden biri tarafından Ankara’ya
çağrıldı, çünkü kurmay subaylara büyük ihtiyaç vardı. Daha
sonra, Tevfik Paşa’nın başından beri onun planlarını bildiğini, fakat onu durdurmadığını anladı. İsmail Hakkı Bey,
hanedan 1924 yılında sürgüne gönderildiği zaman tek kızından ayrılmak pahasına da olsa karısından boşanmayı tercih
edecekti.
Londra’da milliyetçiler için bazı olumlu gelişmelere rağmen, Bekir Sami bir kez daha başarısız olmuştu. Mustafa
Kemal’in Avrupa’nın Türkiye’nin Misak-ı Millî ile belirlenen sınırlarını tanımasını sağlaması yönündeki emirlerini
yerine getiremediğini gösterdi. Hem Mustafa Kemal’e hem
de diğer heyet üyelerine danışmadan bütün İngiliz savaş esirlerinin İngilizlerin elinde bulunan Türklerle değiştirilmesi
için İngilizlerle yaptığı anlaşma Ankara Meclisi tarafından
reddedildi. Aynı şekilde, Fransızlar ve İtalyanlarla yaptığı
anlaşmalar da Sevr Antlaşması’nın hükümlerini ve kapitülasyonları yansıttığı için kabul edilmedi.
Sonuç olarak Bekir Sami, Mustafa Kemal’in isteği üzerine hariciye vekilliğinden istifa etmekle birlikte Avrupa’da
milliyetçilerin lehine halkla ilişkileri yürütmeye devam etti.
Ancak görevi süresince sürekli seyahat ettiği için Ankara’da
bir Hariciye Vekâleti kurmaya zaman ayıramamıştı.
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Kurtuluş Savaşı sırasında diplomatik cephedeki diğer
önemli kişi, Kastamonu Mebusu ve İktisat Vekili Yusuf Kemal Bey (Tengirşenk) idi. Paris’te hukuk doktorası yapmıştı.
İttihat Terakki döneminin sonuna doğru, Adliye Vekâleti
Müsteşarlığı görevinde bulunmuştu. Yusuf Kemal, 1920
baharının sonunda Mustafa Kemal tarafından Moskova’ya
giden heyete reis muavini olarak atanmış, böylece ilk diplomatik deneyimini kazanmıştı. 1920 yılı sonbaharında, Hariciye Vekili Bekir Sami Moskova’da kalıp sonuçsuz görüşmeler yaparken Tengirşenk bu heyetin karşılaştığı güçlükleri
bildirmek üzere Ekim 1920’de Ankara’ya döndü. Onun
gelmesiyle Ankara’da Bolşeviklerle ilgili bütün düşünceler
değişti. Mebusların, Sovyetlerin Çarlık Rusyasının Türkiye
üzerindeki emellerinden vazgeçtiği gibi gerçekçi olmayan
beklentileri sona erdi. Sovyetler Ermenistan lehine olmayacak bölgesel ayrıcalıklar istiyordu.
Anlaşma imzalamak için Moskova’ya ikinci bir heyet
gönderileceği zaman Mustafa Kemal bir kez daha Yusuf Kemal Bey’i tercih etti. Yusuf Kemal Bey Moskova’yı bildiği
için bu kez heyete başkanlık edecekti. Yanında Dr. Rıza Nur
(1879-1942) olacaktı.
Tengirşenk, yeni emirlerle Şubat 1921’de Moskova’ya
ulaştı. Böylece, Rıza Nur ve Türkiye’nin yeni Rusya Büyükelçisi Ali Fuat Paşa (Cebesoy, 1882-1968) ile birlikte, Mart
1921’de, Ankara Meclisinin kabul edeceği ve onaylayacağı
bir anlaşma sonunda imzalanabildi. Fakat 21 Temmuz 1921
tarihinde, Büyük Millet Meclisinde yeni metin üzerindeki
görüşmeler sırasında bağlayıcı/denetleyici Fransızca metnin doğru tercümesi hakkında tartışmalar çıktı. Ankara’da
sorulan sorulardan bir tanesi, anlaşmanın Türkiye’nin kapitalizme karşı olmasını gerektirip gerektirmediği idi. Türk
mebusları ayrıca anlaşmanın oylanmak üzere Meclise geç
getirilmesini de eleştirdiler. Anlaşmanın ilk metni üzerinde
küçük değişiklikler yapılmıştı, Meclis, bunları ve özellikle
Batum’un Ruslara bırakılmasını reddetti. Fakat sonunda anlaşma Mecliste oylandı ve 5 ret oyuna karşı 201 oyla kabul
edildi. Batum’u temsil eden beş mebusun anlaşmaya karşı oy
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kullanmasına açıkça izin verilmişti. Çünkü bu anlaşma ile
sınırlar yeniden çizildiği için seçim bölgelerini büyük bir olasılıkla kaybedecekleri anlaşılmıştı. Tengirşenk ve arkadaşları
Moskova’da iken Afganistan Büyükelçisinin de orada olmasından yararlanıp 1 Mart 1921 tarihinde Türkiye-Afganistan
İttifak Anlaşması’nı imzaladılar.
Tengirşenk, gösterdiği bu başarı nedeniyle, Mayıs
1921’de Bekir Sami’nin ardından hariciye vekilliğine getirildi. Tengirşenk bu yeni görevinde, Mustafa Kemal ile birlikte, 1921 yılında, Fransızların Türkiye’ye karşı yürüttüğü askeri operasyonu sona erdirmek için görüşmeler yaptı. Aynı
yıl, Malta’daki Türk esirlerin salıverilmesi için İngilizlerle
yapılan anlaşmada rol oynadı. Ocak 1922’de, Ukrayna ile
Dostluk Anlaşması’nın yapılmasında gene Mustafa Kemal ile
birlikte çalıştı.
Tengirşenk, Türk milliyetçilerinin amaçlarını ve hedeflerini anlatması için Şubat 1922’de Avrupa’ya gönderildi.
Bu, müttefiklerin, fakat en önemlisi İngilizlerin maksatlarını anlamak ve incelemek için planlanmış bir araştırma gezisi idi. Fakat Tengirşenk Ankara’ya dönüşte hastalandı ve
üç ay izin aldı. Mustafa Kemal hayati önem taşıyan Lozan
Konferansı’na katılacak delegeleri seçtiği sırada görevine
döndü, fakat Mustafa Kemal onu görevinden istifa ettirdi
ve Ankara’da kalmasını istedi. Gene de Hariciye Vekâleti
ile ilişkisi kesilmedi, geçmişteki hizmetlerinin ödülü olarak
Londra’ya büyükelçi olarak atandı.
Kurtuluş Savaşı sırasında Mustafa Kemal’in yanında yer
alan bir başka önemli siyasi kişi Rıza Nur idi. Eski askerî
doktor, yeni siyasetçi Rıza Nur, İttihat ve Terakki Cemiyeti ile ilişkisini çok erkenden kesmişti. Sonra Birinci Dünya
Savaşı döneminde Paris’te ve Mısır’da sürgün hayatı yaşadı.
Fakat Ocak 1920’de yapılacak Osmanlı Meclis-i Mebusan
seçimlerinde aday olmak için geri döndü. 18 Mart 1920’de,
iki gün önce gerçekleştirilen İngiliz işgali yasal olmadığı için
bir protesto gösterisi yapılmasını ve mebuslar görevlerini
bir müdahale olmadan yapabilecek hale gelinceye kadar
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Meclisin çalışmalarını durdurmasını önerdi. Büyük bir olasılıkla, İstanbul’da proresto gösterileri halkın kendiliğinden
katılımı ve aynı zamanda yeraltı direniş örgütü Karakol’un
öncülüğünde ve desteği ile yapılmıştı.
Yusuf Kemal Bey ile Ankara’nın yolunu tutan Rıza Nur,
ilk Ankara Hükûmetinde maarif vekili oldu. Ardından Bekir
Sami 1920 yılında Moskova’ya gittiği zaman, zamanının bir
kısmını hariciye vekilliğine ayırdı. İkna edici ve açık sözlü
bir kişiliğe sahip Rıza Nur’un hariciye anlayışı hakkında
Mustafa Kemal’i ikna ettiği açıktı. Bunun dışında, sıkı bir
antikomünist olan Rıza Nur’un Moskova yönetiminin etkisi altına girmesi olasılığı yok gibi görünmekte idi. Böylece,
Tengirşenk Dostluk Antlaşması’nı yeniden görüşmek üzere
Aralık 1920’de Moskova’ya döndüğünde yanında Rıza Nur
da vardı. Oradaki görevini başarıyla yerine getirdiği rapor
edildi.
Rıza Nur’un Sovyetlerle ilişkilerinde gösterdiği başarı,
Mart 1921’de Moskova’da Afganistan ile yapılan anlaşmanın görüşmeleri sırasında oynadığı rol ve hiç kuşkusuz
Ağustos 1921’de Mustafa Kemal Paşa’ya başkomutanlık unvanının verilmesinin Meclise önerilmesinde ön ayak olması, Kurtuluş Savaşı sırasında diğer diplomatik görevlere de
atanmasında etkili oldu.
Rıza Nur, Hariciye Vekilliğine vekâlet ettiği sırada,
1922 yılında, eski Buhara Hanı tarafından kurulan Buhara
Halk Cumhuriyeti’nde Türk temsilciliği açmak için yapılan
başarısız bir girişimde rol aldı. Mustafa Kemal eski İstanbul Emniyet Müdürü ve Konya Valisi Galip Paşa’yı Buhara temsilcisi olarak seçti ve 1 Mart 1922 tarihinde yaptığı
konuşmada Türkiye’yi temsil etme görevine kısa sürede
başlayacağını duyurdu. Fakat Rıza Nur, Galip Paşa’nın açık
açık Pantürkizm’den söz etmesinin, özellikle iktidardaki
Bolşevik yönetimine karşı yapılan ve Enver Paşa’nın da katıldığı Basmacı Ayaklanması bağlamında Sovyet yetkililerini
huylandıracağını söylediğini iddia edecekti. Nitekim Sovyetler Galip Paşa’nın Trabzon’dan öteye geçmesini önlediler,
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yanındakiler de Batum’dan ileri gidemediler. Altı aylık bir
bekleme döneminden sonra Rıza Nur, Galip Paşa’yı “sağlık
sorunları nedeniyle” görevden ayrılmaya razı etti. Böylece,
her ne kadar Ankara’da Buhara elçiliği kurulmuş olsa da
Buhara’daki Türk elçiliği asla açılmayacaktı, çünkü kısa bir
süre sonra Buhara tümüyle Sovyetler Birliği’ne katıldı.
Kabine ayrıca 2 Ocak 1922 tarihinde Ukrayna ile imzalanmış olan Dostluk Antlaşması’nın onay belgelerinin
Ukrayna delegesi General Frunze ile değişimi için Rıza
Nur’un görevlendirilmesini önerdi. 16 Mart 1922 tarihinde
Meclis’te yapılan kapalı oturumda Ukrayna heyetinin başına
Rıza Nur getirildi.
Ukrayna Bolşevikleşmiş olduğundan Meclis, İstanbul
Mebusu ve Ankara Meclisindeki tek işçi temsilcisi Numan
Usta’yı da göndermeyi önerdi. Fakat mebusların boşuna
masraf olacağı gerekçesiyle itiraz etmeleri üzerine Numan
Usta Harkov’a gidecek heyette yer almadı.
Rıza Nur, 23 Haziran 1922’de Harkov’da anlaşma değişimi törenini tamamladıktan sonra, görevinin daha zor bölümü için Sovyetlerin başkentine geçti. Türk askerî ataşesinin
bürosunun, bazı Türk subaylarının Sovyet rejimine karşı casusluk yaptığı gerekçesiyle, 22 Nisan 1922’de Çeka (Sovyet
gizli polisi) tarafından basılmasından sonra Ankara’nın Moskova Büyükelçiliğinde bir maslahatgüzar kalmıştı. Bu skandal dört askerî ataşenin görevden alınmasına neden olduğu
gibi Türk Büyükelçisi Ali Fuat Paşa (Cebesoy), olaydan Sovyetleri sorumlu tutacağı umuduyla Ankara’ya gelmek üzere
Moskova’dan ayrılmıştı. Bu yeni gelişme, Rıza Nur’a başlangıçta verilen, Rusya’dan askerî malzeme akışını takip ve
hızlandırma yetkisinin arttırılmasına zemin hazırladı. Şimdi
Moskova’da oluşunu, Türkiye’nin bu en önemli dış destekçisi ile ilişkilerini düzeltmeye çalışmak için kullanacaktı. Nitekim Ukrayna’yı araya koyup Sovyetleri yumuşatmaya bile
başlamıştı. Rıza Nur Sovyet başkentinde kaldığı birkaç ay
içinde Kremlin’i elde etmek için büyük çaba harcadı. Özellikle Dış İşleri Bakanı Gregory V. Chicherin’in (Bakanlığı,
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1918-1928) Başyardımcısı ve Türkiye ve Yakın Doğu Danışmanı Lev Mihailovich Karakhan (1889-1937) ile yakın
ilişki kurmuştu.
Rıza Nur, henüz Moskova’da iken, Temmuz 1922’nin
ortalarında, Hariciye Vekili Yusuf Kemal’in (Tengirşenk)
Büyükelçi Cebesoy’a Moskova Büyükelçiliği’ne dönmesini söylediği haberini aldı. Rıza Nur hatıralarında, derhal
Ankara’yı uyararak böyle bir hareketin Sovyetler tarafından reddedilebileceğini söylediğini ileri sürecekti. Mustafa
Kemal, 16 Temmuz 1922’de, Meclisteki Müdafaa-i Hukuk
Grubu Başkanlığını boşaltarak sorunu çözdü. Bu görevi
Moskova yolundaki Ali Fuat Paşa’ya önerdi, Ali Fuat Paşa
bu öneriye itiraz edemedi ve meclis grup başkanı olarak bu
önemli siyasi görevi üstlenmek üzere Ankara’ya döndü. O
aşamada, Rıza Nur’a Moskova Büyükelçiliği önerildi, fakat
Rıza Nur, görevi kabul etmeden önce çeşitli konuları Ankara
ile kişisel olarak görüşmesi gerektiğini öne sürerek görevi
kibarca reddetti (bk.: Stefanos Yerasimos. Türk-Sovyet İlişkileri).
Bunun üzerine Mustafa Kemal, Meclis’in zaman geçirilmeden Moskova’ya bir büyükelçi gönderilmesi için baskı
yapması nedeniyle -daha sonra Ankara’nın Tiflis temsilcisi
olarak görev yapacak olan- Ahmet Muhtar Bey’i (Mollaoğlu) Moskova büyükelçiliğine atadı.
Rusya’da ve Ukrayna’da kazandığı bu deneyimlerle,
Rıza Nur Kasım 1922’de Lozan barış görüşmelerine başkan yardımcısı olarak atandı. Azınlıklar ve kapitülasyonlar
konusunda büyük sorumluluk yüklendi, fakat Türkiye’nin
bağımsızlığından hiçbir ödün verilmeyecekti. Heyet Başkanı İsmet Paşa (İnönü), görüşmeler bittiğinde Büyük Millet
Meclisinde yaptığı konuşmada Rıza Nur’un başarısından
özellikle söz etmişti.
Rıza Nur’un bütün bu başarılarına karşın benmerkezciliği Ankara’nın siyasetine uygun düşmedi. Kısa sürede bir “delifişek” ve her konuda son derece muhalif konuma büründü.
1926 yılında, bazı Türk siyasetçilerinin ve eski İttihat ve

- 75 -

Terakki Cemiyeti üyelerinin Atatürk’e karşı komplo kurmakla suçlanarak tutuklanmaları üzerine Ankara’daki siyaset
sahnesinin karışmasından sonra Rıza Nur Avrupa’ya gitmenin akıllıca olacağını hissetti. 1938 yılında tekrar Türkiye’ye
döndü ve bir daha siyasete girmedi. 1942 yılında Ankara’da
öldü.
Bekir Sami ve diğerleri diplomatik görevlerinden ayrıldıktan sonra Hariciye Vekilliğine önce Ahmet Muhtar
(ölümünden sonra ailesi Mollaoğlu soyadını aldı) getirildi.
Kendisi Mülkiye Mektebini bitirdikten sonra Osmanlı Hariciye Nezaretine girmişti. Sekiz yıl Stokholm’de görev yaptı.
Hızla ortaelçiliğe kadar yükselerek 1911 yılında Atina’ya
atandı. Orada iki yıl çalıştı. Ardından 1916 yılında kısa bir
süre Lahey’de bulundu. Avrupa’da edindiği deneyimlere ek
olarak mebus olmadan önce, 1918-1919 yılları arasında
yaklaşık bir yıl devlet temsilcisi olarak görev yaptı. Ahmet
Muhtar Bey elli yaşında deneyimli bir diplomat olarak önce
Bekir Sami Rusya’da iken altı ay Hariciye Vekiline vekâlet
etti, ardından Bekir Sami Londra Konferansı’na gittiği zaman üç ay süreyle hariciye vekilinin vekili olarak atandı.
Bundan kısa bir süre sonra Tiflis’e gönderildi ve orada bir
yıl süreyle temsilcilik yaptı. Aralık 1922’den Kasım 1924’e
kadar Moskova’da büyükelçi olarak bulundu.
Ankara’daki hariciye vekaletini ilk yıllarında şekillendirmek Ahmet Muhtar’ın görevi idi. Bunu çok iyi yaptı. İlk
başta yalnızca bir yardımcısı vardı. Daha sonra, Ankara’nın
yurt dışı faaliyetleri arttıkça işlerin altından kalkamamaya
başladı. Üstelik yabancı gazeteleri ve dergileri de izlemesi
gerekiyordu, bu onu daha da bunalttı. Bu nedenle, birkaç ay
içinde Bakanlığı genişletmeye başladı, fakat Bakanlık personeline maaş ödemek için Meclis’ten daha fazla para istemesi
gerekiyordu. Yeni alınan ilk beş personelin ikisi tercüman,
biri evrak memuru, diğeri de Siyasi İşler Genel Müdürü Yusuf Hikmet (Bayur, 1881-1980) idi.
Muhtar’ın, dış ilişkilerin yalnızca Atatürk ve Başbakan ile yakın ilişki içinde yürütülmesi gerektiği görüşü
hiçbir mebusun hoşuna gitmedi. Şubat 1921’de, bütçe
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görüşmeleri sırasında, hükûmet bütçesini kat kat aşacak kadar yüklü miktarda örtülü ödenek oluşturulmasını istedi.
Muhtar şunları söyledi: “Efendiler, diplomatik işlemlerdeki
entrikaları bilenler, tarih boyunca örtülü ödeneği olmayan
hiçbir hariciye vekâletinin ayakta kalamadığını kabul etmekte bir an bile tereddüt etmezler. Hiçbir hariciye vekâleti
örtülü ödenek olmadan işlerini yürütemez. Bu diplomasinin
ortaya çıktığı günden beri böyledir.” Ardından, Trablusgarp
Savaşı sırasında Viyana’da Osmanlı Maslahatgüzarı olarak
görev yaparken Roma’daki Avusturya Büyükelçiliğinde çalışan bir sekreterden para karşılığı “çok sağlam” bilgileri nasıl
aldığını açıkladı. Ayrılan bu oldukça yüklü bütçe ödeneğinden yapılan harcamalar için yalnızca Başbakana hesap vereceğini kaydetti, bunun üzerine bazı mebuslar bu ödeneğin
kullanılmasını denetlemek için beş mebustan oluşan bir heyet kurulmasını önerdiler. Açıkçası, bu mebuslar Muhtar’ın
ve Başbakanın bu ödeneği akıllıca kullanabileceklerine inanmıyorlardı. Yapılan oylanma sonunda bu öneri 56’ya karşı
38 oyla reddedildi, fakat başlangıçta örtülü ödenek için istenen 80.000 lira 50.000 liraya indirildi.
Asıl önemli konuya gelince Meclis’te Batum’un sorunlu
durumunu savunmak Muhtar’a düştü. İlk önce, Batum’un
Türkiye’de kalacağına dair mebusları umutlandırmıştı. 10
Mart 1921 tarihinde, Türk-Sovyet Dostluk Antlaşması’nın
görüşmeleri hâlâ sürerken Muhtar bu ihtilaflı toprak parçasının durumu hakkında rapor vermek zorunda idi. Alkışlar
arasında, Gürcistan’ın onayı ile [Türk komutanı tarafından]
Batum limanını, kenti ve bölgeyi işgal etme kararı alındığını
bildirdi. [Türk] ordusunun bu işgali gerçekleştireceğini ekledi. Bu son cümlesi uzun uzun alkışlandı. Muhtar, ayrıca
büyük bir olasılıkla o sırada işgalin başlamış olduğunu da
söyledi. Kendisine bunun Batum’un Türkiye’nin bir parçası
olacağı anlamına mı geldiği sorulduğunda olumlu cevap verdi ve hemen Doğu’daki başarılar hakkında konuşmaya başladı. Muhtar’ın durumu gizleme çabalarına karşın, Batum’un
Türkiye’nin bir kenti olmayacağı, Sovyetler Birliği’ne
katılmak üzere olan Gürcistan’ın Sovyet politikasının
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bir parçası olacağı açıkça anlaşılıyordu. Bu sonuç, Temmuz
ayında, Antlaşma’nın onaylanması görüşülürken doğrulandı.
Bundan kısa bir süre sonra Muhtar, Rıza Nur’un Moskova büyükelçiliğini reddetmesinden sonra Moskova’ya büyükelçi olarak atanmadan önce temsilci olarak Tiflis’e gönderildi. Sovyet başkentinde, Sovyet yönetiminden Ankara’ya
para ve malzeme akışının sağlanması görevini sürdürdü.
Moskova’dan sonra 6 Aralık 1924’te İstanbul Mebusu olarak Meclise girdi.
1927 yılında Washington’a büyükelçi olarak atandı, orada 1934 yılına kadar kaldı ve ABD ile ilişkilerin temelini
attı. Bu ilişkiler daha sonra Mehmet Münir Bey tarafından
geliştirilecekti. Türkiye’ye döndükten sonra tekrar, bu kez
Kastamonu Mebusu olarak Meclise girdi, birkaç ay sonra da
öldü. En önemli başarısı, ardından gelenlerin genişletebileceği ve kurumlaştırabileceği bir Hariciye Vekâleti kurması
ve ABD ile sıcak ilişkilerin temelini atması idi.
O günlerde Ankara’nın başlıca hariciye görevi olan
Moskova Büyükelçiliğinin kurulmasında Mustafa Kemal bazen diplomatik deneyimi olmayan kimseleri atama yolunu
seçti. Batı Cephesi Komutanı General Ali Fuat’tan (Cebesoy) memnun olmayan Mustafa Kemal onu olayların karmakarışık hale geldiği Ankara sahnesinden uzaklaştırmak
için Kasım 1921’de Moskova’daki Büyükelçiliğin başına
getirdi. Cebesoy bu göreve hazırlanmak amacıyla, temsil
edeceği siyaset hakkında bilgi edinmek için Meclis toplantılarına katıldı. Görevine giderken yanında birkaç görevliyi
de götürdü, bu kişilerin diplomatik geçmişleri yoktu, fakat
Rusya hakkında deneyimleri vardı ve Rusça biliyorlardı.
Cebesoy, Aziz Bey’i (Meker) Başkâtip olarak aldı. Meker
Kafkasya’da doğmuştu, her ne kadar tarım uzmanı olsa da
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Kafkas millî hareketi içinde
yer almıştı. Kuşkusuz Meker’in bu geçmişi, en azından önceleri, Sovyetleri rahatsız etmedi, hatta Cebesoy 1922 yılında Moskova’dan ayrıldığı zaman maslahatgüzar olarak bile
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görev yapabildi. Cebesoy İkinci Kâtip olarak 1921 yılında
Hariciye Vekâletinde Muhasebecilik yapmış olan ve Rusça
bilen Osman Kemal’i (Görener) aldı.
Cebesoy yanında her zamankinden daha çok sayıda ataşemiliter (askerî ataşe) götürdü. Başlarına daha sonra bakanlık yapacak olan Kurmay Binbaşı Saffet Ziya’yı (Arıkan)
kıdemli ataşemiliter olarak getirdi. Aynı zamanda, göreve
başladıktan kısa bir süre sonra, Sovyetler Birliği’ndeki Türkler hakkında araştırma yapmak ve Birinci Dünya Savaşı sırasında Ruslar tarafından esir alınan Türklerin ülkelerine geri
dönmelerini planlamak üzere bir araştırma heyetini de elçilikte ağırladı. Araştırma heyetine, Atatürk’ün 1909 yılından,
Selanik’ten beri tanıdığı ve hariciyede çok fazla deneyimi olmasa da daha sonra 1925-1938 yılları arasında Türkiye’nin
en uzun süre görevde kalmış Hariciye Vekili olacak olan,
Menteşe (Muğla) Mebusu Tevfik Rüştü (Aras, 1883-1972)
başkanlık ediyordu. Aras, hamisi öldükten ve İsmet İnönü
Reisicumhur olduktan sonra Bakanlar Kurulundaki görevinden alındı. Fakat yeni Cumhurbaşkanı bir jest yaparak
kendisini Londra Büyükelçisi olarak atadı. Bu atama, cumhurbaşkanlığı seçimlerinden hemen önce İnönü’nün mümkün olduğunca uzakta bir göreve, Washington’a büyükelçi
olarak atanmasını önermiş olan Aras’a nazik ama sinik bir
karşılık idi.
Araştırma heyetinde, Cenevre’de hukuk eğitimi görmüş
ve Cebesoy ile cephede gönüllü olarak görev yapmış İzmit
Mebusu Fuat Bey de (Carım) vardı. Fuat Bey, mebusluktan
istifa ederek Kazan ve Moskova başkonsolosluğu yaptı. Fakat bir Rus sanatçı ile evli olduğu için 1924 yılında diplomatlıktan ayrılması istendi. Ancak eşi 1934 yılında öldükten
sonra Hariciye Vekâletine geri dönebildi ve oldukça başarılı
bir meslek yaşamı sürdürdü.
Araştırma heyetinde görev alan bir başka kişi de bir dönem Burdur mebusluğu yapmış olan İsmail Suphi (Soysallıoğlu) idi. İsmail Suphi gazeteci idi ve Atatürk onu Milliyetçi
Hareketin yarı resmi gazetesi Hakimiyet-i Milliye’ye editör
yapmıştı.
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Son olarak Cebesoy ile birlikte Kafkasya’nın çeşitli bölgelerine başka temsilciler de gönderildi, fakat bu kimseler
Cebesoy’un görevinin bir parçası değillerdi ve onunla birlikte Moskova’ya kadar gitmediler. Bunlardan birincisi,
Türkiye’yi Kuzey Kafkasya Bölgesinde temsil etmek üzere
atanan Kurmay Albay Bekir Sami (Günsav) -Hariciye Vekili Bekir Sami ile karıştırılmamalıdır- ve yaveri idi. Fakat
heyet Trabzon’a geldiğinde Bekir Sami ve yaveri, o ana kadar kendilerini kabul edecek bir Kuzey Kafkas devleti olmadığı gerekçesiyle geri döndüler. Her ne kadar Ermenistan,
Gürcistan ve Azerbaycan’dan oluşan kısa ömürlü Kafkasya
Federasyonu dağılmış olsa da Günsav’ın daha fazla ilerlememe kararı Ankara’nın hoşuna gitmedi ve Günsav’dan istifa
etmesi istendi.
Bir yıl önce Eylül ayında Bakü’ye gitmiş olan Azerbaycan Sosyalist Cumhuriyeti Türk Temsilcisi Memduh Şevket
(Esendal, 1883-1952) ve Ekim 1920’de Tiflise atanmış olan
Gürcistan Türk Temsilcisi Albay Kazım (Dirik, 1880-1941),
görevlerine başlamak üzere Cebesoy ile birlikte gittiler.
Esendal, Kasım 1923’e kadar Bakü’de temsilci olarak kaldı. Dirik, Batum’un Ruslar tarafından işgali ve Gürcistan’da
Bolşevik istilası gibi hassas sorunlarla uğraştıktan sonra Ekim
1921’de Ankara’ya döndü. Sorumlulukları Ahmet Muhtar’a
(Mollaoğlu) devretti. Sonunda İzmir’e vali atandı.
Elçilik personeli Rusya’ya giderken Bekir Sami’nin başlattığı Dostluk Antlaşması’nın görüşmelerini tamamlamak
üzere Moskova’ya gidecek olan Rıza Nur ve Yusuf Kemal’e
(Tengirşenk) Kars’ta bir ay beklemeleri emri geldi.
Fakat, bu değişik görüşme heyetlerinin ve diplomatik
heyetlerin yapısı hakkındaki en çarpıcı gerçek, Moskova
Büyükelçiliğindeki çeşitli birimlerin başında ünlü siyaset
adamlarının ve askerlerin olması idi. Yalnızca diğer birkaç
görevli normal atama ile Moskova’ya gönderildi. Böylece, genç Ankara yönetimine göre en önemli diplomatik
görev olan Moskova ve aynı zamanda Kurtuluş Savaşı sırasında kurulan Kafkasya temsilcilikleri, siyasi ve askerî

- 80 -

diplomasinin profesyonel diplomatın rolünü hemen hemen
tümüyle gölgede bıraktığını doğrulamıştı. Öte yandan başka
seçenek de yoktu. Profesyonel diplomatlar uluslararası olarak tanınmış bağımsız devletleri temsil ederler. Fakat bu, o
dönemde Ankara’daki hükûmet için geçerli bir durum değildi.
Cebesoy’un Moskova’da çok görkemli bir şekilde karşılanmış olmasına ve Türkiye ile Sovyetler Birliği arasındaki
Dostluk Antlaşması’nın imzalanmasına katılmış olmasına
karşın diplomatik görevi kısa sürede başarısızlıkla sonuçlandı. Askerî ataşelerinin casusluk yaptığı gerekçesiyle görevinden alındı. Moskova’ya vardıktan kısa bir süre sonra
Çeka ajanları Türk askeri ataşesinin ofisine zorla girdiler ve
çantasında belgeler bulunan bir Sovyet subayını tutukladılar,
ardından Türk subayları yakaladılar.
Bu olay Cebesoy’un deneyimsizliğini ve bu görev için
eğitilmemiş kimseleri istihdam etme eğilimini gösterdi. Cebesoy, felsefesinin, bütün görevlilerin başlıca görevinin çalıştıkları devletin ordularının bütün gizli faaliyetlerini, suç
üstünde yakalanmadan mümkün olduğunca öğrenmeye çalışmak olduğunu doğruladı. Bu ince bir çizgi üzerinde yürümekti. Mazeret olarak deneyimsizliğin kurbanı olduklarını
göstermekle birlikte, geriye dönülüp bakıldığında personelinin yasadışı yollara sapmış olduğunu da itiraf etti. Bununla
birlikte Cebesoy gerçekte zor bir durumu yanlış bir yöntemle
ele aldı. Zaten Cebesoy’un İngiltere ve Polonya Büyükelçileri ile dostluğu, Bolşeviklerde Ankara’nın güvenilir bir dost
olmayabileceği kuşkusunu uyandırmıştı.
İngiliz Büyükelçisi ile dostça ilişkiler kurmaya çalışmasına göz yumulabilirdi, fakat Polonya Büyükelçisi ile yakın ilişki kurmakla övünmek tümüyle ayrı bir mesele idi.
Polonya Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda Avrupa ve Rusya
arasında tampon bir devlet görevi yapmak üzere bağımsız
bir devlet olarak yeniden ortaya çıktı. Bundan kısa bir süre
sonra, 1920 yılında Polonyalılar Rusya’daki iç savaştan yararlanarak Rusya topraklarını işgal etme fırsatını yakaladılar.
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Eski topraklarını geri alma tutkusuyla yanıp tutuşan Polonyalılar, Polonya’nın Orta Çağdaki sınırlarına yeniden kavuşmak amacıyla Belarus, Moldova ve Ukrayna’yı istediler.
Kızıl ve Beyaz Ordular derhal birbirleriyle savaşmayı bırakıp
Polonya’nın istilasını durdurmak üzere harekete geçtiler. Kızıl Ordu Polonyalıları yenerek Varşova’ya kadar kovaladı ve
bir barış anlaşması yapıldı. Bu koşullar altında Cebesoy’un
davranışı yalnızca diplomatik olmamakla kalmamıştı, aynı
zamanda açıkça duyarsızlık göstergesiydi.
Cebesoy, adamları suçüstü yakalanır yakalanmaz,
Çeka’nın Büyükelçiliğe yaptığı baskını ortak araştırmayı ve
bu diplomatik ihlale adı karışanları Türk-Sovyet dostluğuna
uygun şekilde cezalandırmayı önererek zaman kazanmanın
yollarını aradı. Sovyetler, Çeka görevlilerini suçlamaya bile
yanaşmadılar. Üstelik, Türklerin gizli bilgileri toplama çabalarının ortaya çıkması, Sovyetlerde Ankara’nın ikili oynuyor olabileceği ve Batı’ya kayabileceği korkusunu pekiştirdi.
Böylece, Cebesoy itirazları önemsenmeyince Ankara’ya dönmeyi gerekli gördü.
Kopan diplomatik skandal üzerine Mustafa Kemal,
Cebesoy’un hatasını dolaylı yoldan görmesini sağlama yoluna gitti. Ankara’nın Dış İşleri Bakanı (aslında Atatürk), büyükelçilik görevini sürdürmesi için Cebesoy’u Moskova’ya
geri göndermeyi planladı. Rıza Nur’un da Ankara’yı uyardığı
gibi, Sovyetler Cebesoy’un Rusya’ya geri dönmesine izin vermediler. Rıza Nur, her zamanki gibi, gelinen noktayı kendi
bakış açısından açıkladı. Atatürk Sovyetlerin itiraz edeceğini
biliyordu. Diplomatik açıdan bu, istenmeyen adam (persona non grata) ilan edilmekti. Cebesoy’un protesto edileceğini bilerek Moskova’ya dönüş yoluna çıkmasına göz yumdu,
ama yarı yolda da Ankara’ya dönmesinin zeminini hazırladı.
Sonunda, Moskova’da geçirdiği kısa süre, Cebesoy’un ülkesini yurt dışında temsil ettiği uzun siyasi kariyerinde yerinde
saydığı bir dönem olacaktı. Cebesoy bundan sonra askeri
ve siyasi kariyerini mümkün olduğunca birleştirdi, fakat
1926 yılında Reisicumhur’a suikast planı içinde yer aldığı
gerekçesiyle yargılanıp aklandıktan sonra yedi yıl süreyle
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siyaseti bırakmak zorunda kaldı. 1933 yılında milletvekili
seçildi ve 1960 askeri darbesine kadar Mecliste kaldı.
Mustafa Kemal önemli diplomatik görevlere olduğu gibi
devlet kurumlarına da yüksek rütbeli subayları getirmeyi
tercih etti. Bu nedenle, söz gelimi, Sevr Antlaşması’nın yeni
Türkiye’nin doğu sınırları ile ilgili hükümlerinin yürürlükten kaldırılması fırsatı ortaya çıktığı zaman Cumhurbaşkanı,
Aleksandropol’deki (şimdiki adıyla Gümrü, Gymri) konferansa gidecek Türk heyetinin başkanlığı için Doğu Cephesi
Komutanı Kâzım Karabekir’i görevlendirmişti. 26 Kasım-2
Aralık 1920 tarihleri arasında yapılan bu toplantıda, daha iki
hafta öncesine kadar birbirleriyle savaşan Ermenistan Cumhuriyeti temsilcileri ile Türk heyeti karşı karşıya gelmişti.
Karabekir yanına iki görüşmeci daha aldı. Bunlardan
biri, Matbuat Umum Müdürlüğü (Basın Yayın Genel Müdürlüğü) yapmış olan ve milliyetçi ülkünün güçlü destekçilerinden biri olarak tanınan deneyimli gazeteci ve Erzurum
Milletvekili Süleyman Necati (Güneri); ikinci görüşmeci,
Erzurum Valiliğine yeni atanan Hamit Bey idi.
Bu görüşmeye Karabekir’in gönderilmesi çok yerinde
idi, çünkü Ermeni Hükûmetini Ankara’nın koşullarını kabul etmeye zorlayacak olan diplomasi değil ordunun gücü
idi. Karabekir, Eylül 1920’nin sonunda, Sovyet Rusya kuzeyden ve doğudan baskı yaparken Ermenileri Türklerle
savaşmayı bırakmaları için zorlamaya başlamıştı. Ermeni
Menşevik Cumhuriyeti, boş yere Avrupalılara ve Amerikalılara başvurduktan sonra Sevr Antlaşması’nın kendilerinden
yana hükümlerinde ısrar etmekten vazgeçip askerî baskı altında, Gümrü Anlaşması’nı imzaladı. Bu anlaşma ile Kars ve
Ardahan Türkiye’nin kontrolüne geçti. Bundan başka, Ermeni Cumhuriyeti, Misak-ı Millî ile belirlenen sınırlarımız
içindeki bütün taleplerini de geri çekti. Fakat anlaşmanın
imzalanmasından bir gün sonra, anlaşmayı imzalayan Menşevik yönetiminin yerini Sovyetler aldı ve anlaşma hiçbir zaman onaylanmadı. Dolayısıyla, üzerinde anlaşmaya varılan
sınırlarımızın, daha sonra yeni bir anlaşma imzalanıncaya
kadar, Türk birliklerince korunması gerekti.
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Sonuç olarak Mart 1921’de Sovyet Rusya ile Dostluk
Antlaşması imzalandıktan sonra Atatürk Türkiye’nin doğu
sınırının durumunu kesinleştirme ihtiyacı duydu. Bu nedenle, Azerbaycan, Gürcistan ve Ermeni temsilcileri ile bu
önemli görüşmeleri yapmak üzere, 26 Eylül-13 Ekim 1921
tarihleri arasında Kars’ta bir konferans düzenlemesi için General Kâzım Karabekir’i tekrar görevlendirdi. Sovyetler Birliği ile Dostluk Antlaşması’na ek olarak yapılan bu toplantıya Karabekir’in yanı sıra tam yetkili üç delege daha katıldı:
Mekteb-i Hukuk’ta (İstanbul Hukuk Fakültesi) ders vermiş
olan Burdur Mebusu Veli (Saltıkçı), Bakü’de Ankara Temsilcisi olarak görev yapan Memduh Şevket (Esendal)-daha
sonra Tahran ve Kâbil Büyükelçiliği yaptı- ve eski Nafia Nezareti (Bayındırlık Bakanlığı) Müsteşarı Muhtar (Çilli).
Enver Paşa’nın bu dönemde Batum’da bir İttihat ve
Terakki konferansı yaparak suları yeniden bulandırmasına
karşın Karabekir’in görevi bu kez (daha önceki anlaşma görüşmeleri sırasında zaten verilmiş olan Batum’un geri alınması dışında) asıl amaçlarına ulaşmıştı. Fakat Kafkasya’nın
Sovyetler Birliği’ne katılmak üzere olması bu anlaşmanın
önemini kaybettirdi.
Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı sırasında diplomasi alanında
yararlandığı asker siyasetçilerden birisi de Fethi Bey (Okyar,
1881-1943) idi. Mustafa Kemal’in yakın arkadaşı ve yaşıtı
olan Fethi Bey, bir yandan Osmanlı ordusunda yükselirken
bir yandan da Paris’te askeri ataşe olarak deneyim kazanmıştı. 1911 yılında Trablusgarp Savaşı çıktığı sırada Meclise
adaylığını koydu, fakat mebusluğu kısa sürdü, 1913 yılında,
Osmanlı askerî ataşesi olarak dört yıllığına Sofya’ya gönderildi, çünkü Enver Paşa onun sadakatinden kuşkulanmıştı.
Mustafa Kemal de aynı nedenle, kendisini başkentten uzak
tutmak için Fethi Bey ile birlikte gönderildi. Fethi Bey, bu
onurlu sürgünden sonra, 1917 yılı sonunda tekrar Meclise
girdi ve Ahmet İzzet Paşa hükûmetinde kısa bir süre nazırlık yaptı. 1920 yılında İngilizler tarafından Malta’ya sürgün
edildi. 1921 yılında salıverildikten sonra Ankara’nın yolunu
tuttu ve Ağustos 1921’de Meclise girdi. Bir süre sonra dahiliye vekilliğine atandı.
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Okyar hâlâ vekil iken, Atatürk’ün isteği ile, eğer müttefikler ve Yunanistan, Türkiye’nin Misak-ı Millî ile talep
ettiği topraklardan çekilirlerse Ankara’nın barış önereceğini
duyurmak üzere Temmuz ve Ağustos 1922’de Roma, Paris
ve Londra’ya gitti. Atatürk bu önerinin Avrupalılar tarafından büyük bir olasılıkla kabul edilmeyeceğini biliyordu, bu
nedenle ikinci ve daha gerçekçi amacı, zaman kazanmak ve
İngilizlerin ve Yunanlıların milliyetçilerin hâlâ kendileriyle
anlaşma yapmaya çalıştıklarını düşünmelerini sağlamaktı,
aslında bu sırada Atatürk Anadolu’daki Yunan kuvvetlerine
nihai saldırıya hazırlanıyordu.
Okyar hem Avrupa basınında savaşın sürmesinden İngilizlerin sorumlu olduğu konusunun gündeme getirilmesini hem de nihai saldırının gizlenmesini başardı. Beklendiği
gibi, İngiliz Hükûmeti ile uzlaşma sağlayamadı. Fakat bu
görevi sırasında sergilediği yetenek, diplomatik kariyerinde
ilerlemesine yardım etti. 1925-1930 yılları arasında Paris
Büyükelçiliği yaptı. Atatürk’ün isteği üzerine, siyasi bir parti
(Serbest Cumhuriyet Fırkası) kurma girişiminde bulundu,
fakat yarattığı kargaşa nedeniyle yeni partiyi kapatmaya karar verdi. En sonunda Londra’ya büyükelçi olarak atandı,
Mart 1934’ten Ocak 1938’e kadar orada görev yaptı.
Atatürk’ün diplomatik görev verdiği en önemli asker siyasetçi Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa (İnönü) idi. İnönü, Ekim 1922’de Mudanya barış görüşmelerinde, ardından
Lozan Barış Konferansı’nda başmüzakereci olarak atanmıştı. İnönü’nün ilk diplomatik görevi olan Mudanya pek çok
ateşkes görüşmesinden daha zordu, çünkü Türkiye’nin başlıca düşmanı Yunanistan’ın orada temsilcisi yoktu, ama davasının savunulmasını İngiltere, Fransa ve İtalya’ya bırakmıştı.
Daha büyük güçlük, ateşkes görüşmelerinin, Türkiye’nin
Trakya’daki taleplerini silahlı kuvvetler yoluyla henüz elde
etmeden önce olması ve müttefiklerin hâlâ İstanbul’u işgal
altında tutmaları idi. İnönü bu görevi üstlenmekten çekinmedi. Hiç değilse muhatapları kendi rütbesindeki subaylar
olacaktı.
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İnönü’nün yanında Paris’te siyaset bilimi ve hukuk eğitimi görmüş yetenekli bir hariciye görevlisi, Emin Âli (Türkgeldi) vardı. Birinci Dünya Savaşı’nı sona erdiren Mondros Mütarekesi görüşmelerine Osmanlı heyetinin kâtibi
olarak katılmış, ardından Paris’e gönderilmişti. Türkgeldi
Fransa’da milliyetçilerle gizlice iş birliği yapmış ve onlara
Sultan’ın Paris’teki büyükelçiliğinin faaliyetleri hakkında
bilgi vermişti.
İnönü, baştan itibaren Ankara’nın azami isteklerini belirlemişti. Talimat almak için Atatürk ile sürekli telgrafla
haberleşerek ateşkes görüşmelerin tümüyle kesilmesi tehlikesini yaratan atak bir yol izledi. İnönü, bütün önemli
noktalar hakkında karara varmadan önce bunları Ankara’ya
bildirmekte ısrar etti. Bu, anlaşmayı köstekleyen ve görüşme
sürecini uzatan bir taktik idi. İngiliz kamuoyunun yeni bir
savaş istemediğinin farkında olan İnönü bütünüyle muzaffer
bir general rolü oynadı. Bu nedenle, askerî açıdan eşitliği,
yani kazanan ya da kaybedenin olmaması isteğini, reddetti. Bu arada, hatta resmî barış görüşmeleri tamamlanmadan
önce Türk kuvvetlerinin ihtilaflı topraklara sokma hakkını
sağladı.
Bir hafta süren konferans sırasında, İstanbul’daki işgal
kuvvetlerinin İngiliz Başkomutanı General Charles Harington, Türklerin Çanakkale’de yığınak yaptığını ve iki tarafın
tehlikeli bir şekilde fiili bir savaşa yaklaştığının görüldüğünü öğrendi. İstanbul’un çevresinde de bir Türk birliği İngiliz hatlarına yaklaşıyordu. Bu baskı altında İngilizler, eğer
Türkler barış anlaşması sonuçlanıncaya kadar İstanbul’a birlik göndermeyi durdururlarsa Yunanlıların Meriç Nehri’ne
kadar Doğu Trakya’dan çekilmesini sağlamayı kabul ettiler.
İnönü’nün teşvikiyle İngilizler ve İtalyanlar, Meriç Nehri
boyunca Edirne’nin Karaağaç bölgesinin Türkiye’ye bırakılacağına söz verdiler. Fakat İnönü son ana kadar bu tavizleri
yeterli bulmadı. Ardından, kopma noktasının yaklaştığını algılayınca birdenbire kabul etti ve ansızın General Harington
İngiliz birliklerine askeri operasyona başlamaları için gizli
bir emir verdiğini, operasyonun başlamasına birkaç dakika
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kala hatırladı. Sonunda, Türklerin Trakya’da durdurulamayacağı Yunanlılara bile kabul ettirildi. İnönü bütün önemli
konularda başarı kazanmıştı. Durumu ustalıkla idare etme
ve doğru düşünüp doğru karar verme yeteneğini göstermişti.
Böylece daha yüksek siyasi ve diplomatik görevlere getirilebilirdi. Bu görev fırsatı hemen doğdu.
Bütün başaktörler önemli diplomasi görevlerini
Atatürk’ün yakın gözetim ve denetimi altında yürüttüler.
Bu arada, daha düşük statüde gayriresmî temsilciler de
Avrupa’nın belli başlı merkezlerinde temsilcilik kurmak üzere görevlendirildiler. Ankara’nın, çoğunlukla Ankara milliyetçilerinin uluslararası alanda kabul görmelerini sağlamaya
yönelik günlük faaliyetlerde bu gayriresmî temsilcilere açık
kapı bıraktığı anlaşılmaktadır. Düzenli büyükelçilik ve konsolosluk yalnızca Moskova, Kâbil ve Tahran’da kurulmuştu.
Doğudaki bu temsilciliklerin kurulmasının başlıca amacı,
Kurtuluş Savaşı sırasında yapılan yardımları hızlandırmaktı. Böylece, dünyanın her tarafında Türkiye’yi temsil edecek düzenli diplomatik yapılaşmalar Lozan Konferansı’ndan
sonra Atatürk yönetiminin görevi olacaktı.
1919-1922 yılları arasındaki askerî zaferin
semeresi, askeri harekâtlara paralel, onları
destekleyen ve sonuçları uluslararası arenada
tanınmış, ferasetli bir dış siyaset olmaksızın
asla alınamayacaktı. Dış siyasetin temelleri
basitti: Türkler için bağımsız ve egemen Türkiye yaratmak ... Toprak bütünlüğü ve devlette mutlak Türk egemenliği vurgusu, monoton görünecek kadar sürekli idi, fakat yalnızca bu amaçların peşinde koşan Kemal’in
diplomasisi anlaşılabilirdi (bk.: Roderic H.
Davison. “Turkish Diplomacy from Mudros
to Lausanne”).
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Müttefik kuvvetler, Yakın Doğu meseleleri ile ilgili konferansta barış görüşmeleri için Ankara’yı Lozan’a davet ettiğinde Atatürk İsmet Paşa’dan bir kez daha Türk heyetine
başkanlık etmesini istedi. Fakat İnönü bu kez korkmuştu.
Kendisinin diplomat değil asker olduğunu söyledi. Yabancı
askerlerle Mudanya’da görüşmek başka, bu tümüyle başka
bir mesele idi. İngiliz Dış İşleri Bakanı Lord Curzon’dan başlayarak Avrupa’nın en büyük hatipleri ve kurt diplomatları
ile görüşmek zorunda kalacaktı. Fakat Mustafa Kemal Paşa
“hayır” cevabını kabul etmedi. İnönü Lozan’a gitti ve orada başarılı oldu. 1923 Lozan Antlaşması, Türkiye açısından
Doğu Sorunu’nu ve kapitülasyonlar konusunu ebediyen tarihe gömen bir başarı idi. İronik olarak İttihat ve Terakki’nin
savaş amaçlarını gerçekleştirenler Türk milliyetçileri olmuştu.
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8. Türkiye’nin Reisicumhuru: Devlet Başkanı
Türkiye’nin yeni cumhuriyet sisteminin en yüksek kademesinde, Reisicumhur Atatürk, Başvekil İsmet İnönü ve
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Aras vardı. Fakat her ne kadar
başvekil yürütmenin başı olsa da Atatürk, dış politika konularında en yüksek karar verici olarak kaldı. Bu, Atatürk,
İnönü ve Aras’ın Türkiye’nin dış politikası hakkında farklı
görüşler taşıdığı anlamına gelmez. Eğer Atatürk ve İnönü
arasında ayrılık varsa o da Atatürk’ün zaman ve mekâna doğru teşhis koyma kabiliyetine karşılık İnönü’nün olağanüstü
ihtiyatlı tutumu idi. Görüşler arasında farklılık çıktığı zaman
Aras Atatürk’ün kararlarına katılırdı. Barış sağlanmıştı, fakat
cumhuriyet rejimi henüz sağlam bir şekilde yerleşmemişti.
Ayrıca Ankara için Musolini’nin faşist İtalya sın’dan kaynaklanan tehditlerin yanı sıra 1924-1925, 1930 ve 1936 yıllarındaki Kürt ayaklanmaları gibi iç tehlikeler de vardı.
Atatürk ve arkadaşları 1908-1918 yılları arasında karar
organlarında yer almasalar da İttihat ve Terakki yönetimini
izlemeye ve eleştirmeye bol bol zamanları olmuştu. Atatürk
ve arkadaşlarını dış politika bağlamında İttihat ve Terakki
yönetiminden ayıran iki önemli özellik, İttihat ve Terakki
dönemine damgasını vuran kararsızlık yerine gerçekçi siyaset izlemeleri ve Türkiye’nin Batı ile ilişkilerini yeniden kurmaya kararlı olmaları idi. Artık, Doğu Sorunu Türkiye’nin
sınırları dışında kalmıştı, sorun Milletler Cemiyeti’nin himayesinde Irak ve Filistin üzerindeki İngiliz ve Suriye üzerindeki Fransız mandası biçiminde yeniden biçimlenmişti. Amerikan yönetimi ve aynı zamanda Kongre, Yakın Doğu’da manda düzenlemelerinin dışında kalmayı tercih etti. Amerikalı
devlet adamları manda yönetiminin getireceği maddi yükten
başka, kendilerinin hiçbir çıkarı olamayacağı topraklarda
(Ermenistan ve/veya Anadolu) konuşlandıkları taktirde Sovyetlerle Mezopotamya’daki İngiliz hakimiyeti arasında bir
tampon olarak kullanılacaklarının ayırdına varmışlardı.
Lozan Konferansı’nda Irak-Türkiye sınırı hakkında anlaşma sağlanmamıştı. Çünkü Türk tarafı Musul’un Türkiye
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sınırları içinde kalması gerektiğini savunuyordu. Irak üzerinde manda yetkisi olan İngiltere bunun Türkiye’yi Bağdat’a 60
kilometre yaklaştıracağını ve güvenlik sorunu yaratacağını
ileri sürüyordu. İngilizler ayrıca Musul’da bir avuç Türkmen
olduğunu, Musul’un Türkiye’ye bırakılmasının, hepsi birlikte çoğunluğu oluşturan Araplara, Kürtlere ve gayrimüslimlere haklı gösterilemeyeceğini de iddia ediyordu.
Görüşmeler çıkmaza girmişti, çünkü İsmet Paşa’nın
Musul’un etnik yapısı hakkındaki istatistikleri, Büyük Millet
Meclisinin hem Türkleri hem de Kürtleri temsil ettiği savunmaları, coğrafi/iktisadi bütünlük ve Musul’un Türkiye’nin
bir parçası olmasını gerektiren stratejik nedenler İngilizlerin
görüşüne hiç uymuyordu. Bu arada patlayan Şeyh Sait İsyanı da Türkiye’nin konumunu güçleştirdi. Bu koşullarda,
Milletler Cemiyeti’nin hakemliğine başvuruldu. Hem Ankara hem de Londra, Milletler Cemiyeti Tahkikat Komisyonu
kararına göre hareket edeceklerini duyurdu. Komisyon 19
Eylül 1925’te, Daimi Uluslararası Adalet Divanı’ndan, özellikle oy birliği ya da oy çokluğunun yasallığı hakkında istişari görüş istenmesine karar verdi. Divan 21 Kasım 1925’te
Irak ve Türkiye arasındaki sınır ile ilgili kararın, tarafların
oyları sayılarak değil oy birliği ile alınması ve bağlayıcı olması gerektiğini bildirdi.
Lozan Antlaşması’nın 16. maddesine göre, Türkiye anlaşma ile belirlenen sınırlarının dışında bulunan topraklar üzerindeki bütün haklarından vazgeçmişti, itiraz edilen talepler
hakkında ya anlaşmaya varılmalı ya da Komisyon tarafından
karara bağlanmalıydı. 16 Aralık 1925 tarihinde Komisyon
Musul’u Irak’a verdi. Türkiye biraz yumuşama eğilimi gösterdi ve 5 Haziran 1926 tarihinde İngiltere ve Irak ile Sınır
ve İyi Komşuluk İlişkileri Antlaşması’nı imzaladı. Türkiye
ile İngiltere arasındaki son anlaşmazlık da böylece giderilmiş
oluyordu. Geriye Atatürk’ün neden bu meselede geri adım
attığı sorusu kaldı.
Genç Türkiye Cumhuriyeti, hâlâ diplomatik bakımdan
bir başına kalmış bir ülke idi. Oniki Adalardan başlatılabilecek diğer bir olası İtalyan saldırısına karşı hassas olan ve
Fransa’nın, Alman politikasına karşı İngiliz desteğine ihtiyaç
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duyduğu bir sırada (söz gelimi, Fransa’nın savaş tazminatını
hızlandırmak için Almanya’nın Rhur eyaletini işgal etmesi gibi) İngiltere’ye karşı harekete geçmeyeceğine inanan
Atatürk’ün Musul’dan vazgeçmek ve İngiltere ile ilişkilerini
düzeltmekten başka seçeneği yoktu. Ayrıca, Atatürk meşruiyete saygı gösterdiği için Türkiye’nin lehine olmasa da tek
uluslararası örgüt olan Milletler Cemiyeti’nden gelen bir karara itiraz etmezdi.
18 Temmuz 1932’de Türkiye Milletler Cemiyeti’ne üye
oldu, çünkü ortak güvenlik kavramı, uluslar ailesinin bir
parçası olmak önem arzediyordu.
Mevcut ve olası petrol kaynakları dikkate alındığında,
bu toprakların Türkiye’ye katılması, işin gerçeği, Ankara’nın
gelirinde büyük bir fark yaratmayacaktı. Her şeyden önce,
her ne kadar İngiliz, Alman ve Fransız ortaklar 1912 yılında
Turkish Petroleum Company’yi kurmuş olsa da bu şirketin
yalnızca isminde Türk kelimesi vardı. İngiliz şirketlerinin,
Anglo-Persian Oil Company’nin elde ettiği petrol geliri üzerinden kendi hükûmetlerine ödediği verginin İran’a ödediği
vergiden fazla olduğu göz önüne alındığında Turkish Petroleum Company’de de durum farklı olmayacaktı. Retrospektif açıdan bakıldığında hatırlanması gereken tek gerçek, İran
ve Irak petrol kaynaklarını millîleştirmek istedikleri zaman,
bunun ardından siyasi kargaşa ve yabancı müdahalenin gelmesi ve bu iki ülkenin de günümüzde dahi istikrara kavuşmamış olduklarıdır.
Irak 1920 yılında İngiliz mandası altına girdiğinde Şirket
1921 yılında Iraklılarla ayrıcalık konusunu görüşmeye başladı. Birinci Dünya Savaşı, büyük güçlere petrol kaynaklarına
sahip olmanın önemini göstermişti. Şirket’e 1925 yılında bir
imtiyaz verildi. 1927 yılında Kerkük’ün kuzeyinde petrol
yataklarının bulunmasından bir yıl sonra resmi bir anlaşma
yapıldı. Ortaklar, Anglo-Persian Oil Company, Hollandalı
Shell Group, bir Fransız şirketi olan Compagnie Française
Petrole ve beş büyük Amerikan şirketini temsil eden the
Near East Development Corporation idi. Şirket’e 1929 yılında Iraqi Petroleum Company adı verildi.

- 91 -

- 92 -

- 93 -

- 94 -

1926 yılında Türkiye ile İngiltere arasında yapılan nihai
anlaşma ile Türkiye, Osmanlılardan gelen ayrıcalıkların bedeli olarak 25 yıl süreyle nakit olarak 500.000 sterlin almayı
kabul etti. Türkiye 1950 yılına kadar bu miktarın büyük bir
kısmını aldı, o tarihte Irak Hükûmeti ödemeyi durdurdu.
Çünkü Bağdat 25 yıllık süreyi, Kerkük petrolünden gelir
elde etmeye başladığı 1928 yılından değil anlaşma tarihinden başlayarak hesaplamıştı. 1950’ler Soğuk Savaş’ın en
yoğun dönemi idi ve Bağdat Paktı’nın hazırlıkları yapılıyordu. Bu sırada Türkiye’de iktidarda bulunan Demokrat Parti,
Irak’ı Pakt’ın içine çekmek amacıyla kalan miktarın geçersiz
sayıldığını duyurdu. Bu karar ile Musul meselesi kapanmış
oldu.
Fakat Atatürk elinden geldiğince aktif bir uluslararası
diplomasi izlemeye devam ediyordu. Türkiye, henüz üye
olmamakla birlikte, Milletler Cemiyeti Avrupa Komisyonu
tarafından düzenlenen silahsızlanma konferansına katıldı.
Böylece Atatürk, Ankara’nın Batı ile kurumsal işbirliği isteğinin sinyallerini somut bir şekilde vermiş oldu. Türkiye’nin
üstlendiği ilk aktif rol, 27 Ağustos 1928 tarihinde Paris’te
yapılan Briand-Kellog Paktı’nı imzalamak oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi, anlaşmayı 28 Ocak 1929 tarihinde imzaladı. Briand-Kellog Paktı, iki dünya savaşı arasında uluslararası barışın ve güvenliğin sürmesini sağlayan en önemli anlaşmalardan bir tanesi idi. Atatürk, 1 Kasım 1928 tarihinde
yaptığı bir konuşmada Pakt hakkında şunları söylemişti:
Efendiler! Başlıca dış politika ilkemiz ve
rehberimiz, uluslararası ilişkilerde güvenilirlik olduğu kadar ülkemizin güvenliği ve
kalkınmasıdır. Eğer ülkede devam etmekte
olan kalkınma ve reformlar sürdürülecekse
Türkiye’nin hem ülke içinde hem de bölgede
barışa ve düzene ihtiyacı vardır. Bu nedenle
ulusal güvenlik ve savunma dış politikamızda
en başta gelmektedir. Böylece, ülkemize yönelik saldırıları engellemek için kara, deniz ve
hava ordumuzu güçlü tutmalıyız. Cumhuriyet
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Hükûmeti güvenliği korumak için uluslararası anlaşmalara katılmaktadır. İşte bu nedenle
Kellog Paktı’nı imzalamaya karar verdik (bk.:
Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri).
Bu anlaşma başlangıçta Fransız Başbakanı Aristide Briand
ile ABD Dış İşleri Bakanı Frank B. Kellog arasında, Fransa
ve ABD arasında bir dostluk anlaşması olarak imzalanmıştı.
Fakat Washington başlangıçtaki amaca dayalı çok taraflı bir
anlaşma istedi. Bu politikaya yol açan, Beyaz Saray’ın dünya
işlerine “idealist” yaklaşımı idi. Woodrow Wilson (19131921) ve Warren G. Harding’den (1921-1923) Calvin Coolidge (1923-1929) ve Herbert Hoover’a (1929-1933) kadar
Amerikan Başkanları, belki ABD’nin Milletler Cemiyeti’nin
üyesi olmaması nedeniyle, çok taraflı anlaşmalardan yana
oldular.
Briand-Kellog Paktı’nı imzalayan 63 ülke, savaşın illegal/
yasa dışı bir uluslararası davranış biçimi olduğu, devletler
arasındaki bütün anlaşmazlıkların Uluslararası Adalet Mahkemesine getirilmesi şartı ve tarafların bu mahkemenin yargısına göre davranmaları gerektiği üzerinde anlaştı. Pakt’a
göre, ancak meşru müdafaa için yapılan savaş kabul edilebilirdi. Fakat Amerikalılar kendileri için bağımsız uluslararasıcılık politikasında ısrar ettikleri için Kellog, meşru müdafaadan söz eden koşulun Pakt’a konmasını önledi. Böylece, bir
ülke ancak doğrudan silahlı saldırı ile karşı karşıya kaldığında silahlı savunmaya başvurabilirdi.
Birleşmiş Milletler Adalet Mahkemesinde ve aynı zamanda uluslararası hukukta, yirmi birinci yüzyılın başında,
“silahlı saldırı”, “dolaylı saldırı” ve “meşru müdafaa” kavramlarının kesin tanımı hâlâ tartışmalıdır. Bu nedenle, ne
Briand-Kellog Paktı ne de Milletler Cemiyeti, çok taraflı ya
da kurumsal olarak 1920’lerde ya da 1930’larda faşizmin ya
da totalitarizmin saldırılarını önleyebilmişti. Gene de bu anlaşma genç Türk Cumhuriyeti’ne uluslararası siyasette etkin
bir rol alma olanağı sağladı.
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9. 1929 Dünya Ekonomik Krizi ve Atatürk’ün Dış Politikası (1930-1938)
Bolşevikler 1917 yılında, “ne ilhak ne tazminat” temeline dayalı Brest-Litovsk Anlaşması ile sonuçlanan barış koşullarını önerdiği zaman Osmanlılar Rusya’nın 1878 yılından
beri işgal ettiği Kars, Ardahan ve Batum’u geri vermesini istediler. Almanlar bunu desteklemedi, çünkü eğer barış toprak açısından geçmişi kapsayacak ise o zaman Almanya da
Rusya’nın benzer talepleri ile karşılaşabilirdi. Gene de barış
imzalandı, Ruslar savaştan çekildi, zaten Almanya’nın başlıca amacı bu idi. Kars ve Ardahan Osmanlılara geri verildi,
Batum’un durumu ise daha sonra yapılacak bir halk oylamasına bırakıldı.
Savaştan sonra, Almanya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler 1924 yılında yeniden kuruldu. Versay Barış
Antlaşması ile Almanya’nın askerî gücüne ciddi kısıtlamalar
getirildiği için birtakım işsiz ya da emekli Alman subayları
1925-1932 yılları arasında Türk Harp Akademisinde sözleşmeli olarak ders vermeye başladılar. Bu kez Alman subayları
gayriresmî bir kimlikle çalışıyorlar ve sisteme çok iyi uyum
sağlamaktaydılar, çünkü Türk ordusu hâlâ eskinin Alman
sistemini sürdürüyordu.
1933 yılında Naziler iktidara geldiklerinde Alman gazetelerinde, Türklerle silah arkadaşlığı anılarını canlandıran
ve Atatürk’ü öven makaleler çıkmaya başladı. 1934 yılında,
Alman askeri heyeti resmi bir ziyaret için Türkiye’ye geldi.
Bu heyetin üyeleri Türkçe biliyordu, daha önce Harp Akademisinde ders vermişlerdi ve pek çok Türk subayı ile eski
dostlukları vardı. Bu heyette yer alan Albay Hans Rohde
1935 yılında Alman Askeri Ataşesi olarak atanmıştı. Her ne
kadar Türk Ordusunun, Almanların askerî eğitimine takdir
ve saygı beslediği anlaşılsa da bu takdir ve saygı hükûmete
Nazi Almanyasına açıkça diplomatik ve siyasi destek vermesi
için etken olacak kadar güçlü değildi.
1924 yılından beri bazı Türk aileler çocuklarını yükseköğrenim için yeniden Almanya’ya göndermeye başladı.
Aynı yıl, İstanbul’daki Alman okulu da eğitim faaliyetlerini
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kaldığı yerden sürdürmeye başladı. Tarım, mühendislik, insan kaynakları yönetimi, kimya sanayi ve güzel sanatlar alanlarında Alman danışmanlar işe alınmaya başladı. 1927 yılında bir ticaret anlaşması imzalandı ve Almanlar Türkiye’de
savunma projelerine yatırım yapmaya başladı. 1925 yılında
Junkers Şirketi Kayseri’de bir uçak ve motor fabrikası kurmak üzere Türk Hükûmeti ile anlaştı, bu fabrika bir yıl içinde
tamamlandı. 1930’da Lufthansa’nın İstanbul-Berlin arasında
sefer yapmasına izin verildi. Almanya, tazminat sorunlarını
çözmek amacıyla kurulan uluslararası bir komisyonun yönetiminde mali bakımdan eski gücüne kavuşuyordu. Komisyona başkanlık eden Amerikalı banker Charles G. Dawes’in
1924 yılında hazırladığı plan, Alman ekonomisine yeniden
işlev kazandırmak amacıyla, yurt dışından büyük kredi olanaklarının yolunu açtı.
1929 yılında patlayan Wall Street krizi yalnızca uzaktaki
ABD’yi ve sanayileşmiş Avrupa’yı etkilemedi. Etkileri, Türkiye gibi tarım ekonomilerinde de hissedildi. Bu krizin etkileri, Osmanlılardan kalan borç yükü ile birleşince Türkiye
müttefiklerden moratoryum (borç ertelemesi) istedi. Fakat,
İngiltere ve Fransa’ya göre, Türkiye’nin ekonomik sıkıntıları
dünyadaki krizden ve Osmanlılardan kalan borçlardan değil
büyük kamu yatırımlarından ve ekonomik yönden yeniden
yapılanmadan kaynaklanıyordu. Türkiye, ekonomik bağımsızlığını kontrol altına alacak şartlı bir dış krediye boyun eğmek zorunda değildi. Fakat, ekonomik kaygıların asıl nedeni
güvenlik idi.
1920’lerde, Lozan Antlaşması’nın Türkiye’nin
1929 yılına kadar gümrük koyma hakkını kısıtlayan ticari hükümleri, ekonomik bağımsızlık kazanma amacını baltalıyordu. Üstelik bu
Antlaşma, Türkiye’ye ekonomik yardım sağlamıyor, sınırlı bir bütçe ile sınai kalkınmayı
teşvik eden politikalar izlemeye ve tarım üretimini artırmaya zorluyordu. 1923-1926
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döneminde kayda değer bir büyüme görülse de bunun başlıca nedeni savaştan sonra
toparlanma idi. 1928 yılında afete yol açan
bir kuraklığın da yaşandığı 1927-1929 yılları
arası durgunluk dönemi oldu. Dünyada tarım
ürünlerinin fiyatlarının düştüğü, yabancı sermaye yatırımları kesildiği ve dış ticaret azaldığında Büyük Kriz Türkiye’yi çok ağır vurdu.
İnönü Hükûmeti, 1930’dan başlamak üzere,
parti politikası olarak devletçiliği benimseyerek ekonomiye daha müdahaleci yaklaştı
(bk.: John M. VanderLippe. The Politics of
Turkish Democracy).
Mussolini’nin İtalyası, 30 Mayıs 1928 yılında imzalanan
ve 25 Mayıs 1932’de üç yıl daha uzatılan Tarafsızlık ve Uzlaşma Antlaşması’na karşın olası bir tehlike olarak duruyordu. Mussolini’nin, İtalya’nın 1935 yılında Etiyopya’yı istila
etmesi ile sonuçlanan saldırgan hâli, Türkiye’nin tedirginliğini arttırdı. İtalya’nın Etiyopya’ya saldırması yalnızca bir
güç gösterisi değildi, aynı zamanda 1898-1899 döneminde
Etiyopya yenilgisinin intikamı idi. Yirminci yüzyıla girerken
Avrupalılar bütün Afrika’yı sömürgeleştirmişler, İtalya ise
ilkel silahlarla savaşan bir ülkeye yenilen tek Avrupa devleti
olarak kalmıştı. Bu kez İtalyanlar Etiyopyalılara boyun eğdirmek için güçlü hava kuvvetlerini ve aynı zamanda hardal
gazı kullanmışlardı.
Bu arada, Almanlar Türkiye’deki devletçi politikaya hiç
eleştirel bakmadıkları için 1933’den itibaren Nazi Almanyası ile Türkiye arasında doğal bir uzlaşma ortaya çıktı. Hem
Sovyet hem de Alman uzmanlar kabul gördü. Cumhuriyetçi
liderler, Türkiye’nin özellikle mevcut koşullar altında liberal
ekonomi sürdürecek mali ya da ekonomik araçları olmadığına inanıyorlardı. Bu nedenle ekonominin devlet tarafından
kontrol edilmesini tercih ettiler, zaten ekonomide özel sektörün çok küçük bir yeri vardı. Atatürk, kendi uygulamalarının eklektik bir ekonomik politika olduğunu savunuyordu.
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(Almanya’da) Nasyonal Sosyalist Partinin
iktidara gelmesinden sonra Yeni Plan ile dış
ticarette koruyucu önlemlere devam edildi...
Yeni Plan ayrıca Alman ticaretini çok taraflı
ticaretten ikili ticarete kaydırmak amacıyla
hazırlanmıştı. Bunun sonucu, özel bir takas
sistemini, kliring anlaşmasını getirmekti. Bu
anlaşmanın özelliği, döviz kullanmaktan kaçınmaktı (bk.: Dilek Barlas. Etatism and Diplomacy in Turkey).
Bu sistem Türkiye’ye çok uygundu, çünkü Türkiye’de
döviz darlığı vardı. 10 Ağustos 1933 tarihinde, Türkiye Almanya ile bir kliring anlaşması imzaladı ve önemli bir ham
madde, özellikle İkinci Dünya Savaşı sırasında çok değerli
bir maden olduğu kanıtlanan krom satıcısı oldu.
Ekonomik ilişkilerde uygun bir çıkış noktası bulunmuş olabilirdi, fakat Mussolini Roma’da Türk Büyükelçisi Hüseyin Ragıp Bey’e (Baydur) İtalya’nın Akdeniz’de
ve Karadeniz’de üslere ihtiyacı olduğunu söyleyince
Türkiye’nin İtalya’nın ihtirasları hakkında giderek büyüyen
rahatsızlıkları daha da arttı. Türk Hükûmeti, 1936 yılında,
Boğazlar rejiminin gözden geçirilmesini istedi. Bunun üzerine yapılan Montreux Konferansı’nda Türkiye, İngiltere,
Fransa, Japonya, SSCB, Avustralya, Bulgaristan, Romanya
ve Yugoslavya arasında yeni bir anlaşma imzalandı. İtalya
bu anlaşmaya 1937 yılında katıldı. 20 Temmuz 1936 tarihinden itibaren Boğazlar, Türkiye tarafından kontrol edilecek ve yeniden silahlandırılacaktı. Buna karşılık barış zamanında ve Türkiye savaşta tarafsız kaldığı sürece gemilerin
serbestçe geçişine izin verecekti. Kısa bir süre sonra, ortak
güvenlik fikri Türkiye’nin beklediği gibi çıkmadı. Milletler
Cemiyeti’nin ruhuna ters düşerek ve yapısal eksikliğinden
yararlanarak İtalya’nın Etiyopya’yı işgal etmesi ve Hitler’in
Ren Nehri’nin batısındaki Rhineland’e asker yerleştirmesi,
yayılmacılık belirtileri idi. İkili ekonomik ve diplomatik ilişkiler bir yana, Türkiye güvenlik konusunda çok uzun süre
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yalnızca kendisine güvenemezdi. Güvenlik alanında iş birliği
yapma teklifiyle Ankara’ya ilk yaklaşan Sovyetler Birliği ise
pek istenen bir ortak değildi. Sovyetler Birliği’nin (Sovyetlerin/Rusların Karadeniz Boğazları olarak adlandırdığı) Türk
Boğazlarını ortaklaşa savumak için yaptığı teklifi Türkiye
reddetmişti.
Dış politika 1934 yılından itibaren, Atatürk’ün başlıca endişelerinden biri hâline geldi. En yakın tehlike İtalya
idi. Mussolini yalnızca Roma İmparatorluğu’nu diriltmekten ve Akdeniz’den “mare nostrum” (bizim deniz) olarak
söz etmekle kalmadı, 1934 yılında Oniki Ada’ya asker yerleştirmeye de başladı. Her ne kadar Roma bunun “Sovyet
tehdidi’ne” karşı bir hareket olduğunu söylese de Atatürk
İtalyanların adalardan Anadolu’ya saldıracağını pek iyi gözlemliyordu.
Ankara, Milletler Cemiyeti’nde etkin bir rol oynamaya
başladı ve Atatürk’ün emri ile dış politika örgütü bir Balkan
Paktı oluşturma çalışmalarına ağırlık verdi. Bu Pakt’a katılan
Balkan ülkeleri Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya idi. Yunanistan, hem İtalyanların olası saldırılarına karşı
hem de Bulgarların Yunan Makedonyası hakkındaki yayılmacı tutumlarına karşı ihtiyati olarak bu pakta katılmıştı.
Arnavutluk bu Pakt’a katılmamıştı, çünkü İtalyanlar, Pakt’ın
dışında kalması için Tiran’a baskı yapıyordu. Atatürk Türkiye ile iki olası saldırgan, Mussolini ve Hitler, arasında bir
tampon oluşturmak istedi. Bölgesel dayanışma iyi bir fikir
olabilirdi, fakat taraflar Pakt’a askerî bir taahhütte bulunmadıklarından bu işe yaramadı. Bundan başka, her ne kadar
Yunanistan Mussolini’nin kuvvetlerine çok iyi direnmiş olsa
da hiçbir Balkan Devleti Nazi savaş gücüne dayanamadı.
Mussolini’nin yardımına ise Almanya yetişmek zorunda kaldı
ve 1941 yılında Yunanistan’ı işgal etti.
Atatürk ve Türk liderler, faşistleri, birdenbire yükselen, tepesinde kendilerine bir yer
sağladıkları ulusu yönetmeye layık olmayıp
haketmedikleri fantastik askeri üniformaları
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içinde caka satan kimseler olarak hakir görüyorlardı… Faşistler Türkler için demokratik
bir ülkeyi silahlandırıp vahşileştiren şamatacı ayaktakımı idi... Savaştan galip çıkan Paşa
[Atatürk], sivil bir Cumhurbaşkanı oldu. Siyasi bir provokatör olan Mussolini ise üniforma giymek ve generalissimo (başkomutan)
pozunu takınmakla yalnızca Atatürk’ün değil Türkiye’nin de gözünden düşmüştü (bk.:
Brock Millman. “Turkish Foreign and Strategic Policy, 1934-42”).
İtalyanlar, Türkiye’nin savunma ve askerî harekât planlarına
vâkıf olan Hüseyin Hüsnü Paşa’yı (Hüseyin Hüsnü Emir Erkilet ile karıştırılmamalıdır) satın aldılar. Paşa planları sattıktan sonra İtalya’ya kaçtı ve Roma’da gösterişli bir hayat sürmeye başladı. Fakat sonunda, vatana ihanet suçu nedeniyle,
hukuk eğitimi görmek için İtalyanca öğrenme bahanesiyle
Roma’ya gönderilen iki Türk Harbiye öğrencisi tarafından
öldürüldü. Millman’nın tesbitiyle:
Fakat, daha tehlikeli ve uzun vadeli tehdit
Almanya’dan geldi. Atatürk, Almanya’nın
bir gün başka bir büyük savaşa yol açacağına inanmıştı. Hitler’in Mussolini’den daha
tehlikeli olduğuna da en az o kadar emindi.
Mussolini bir soytarı olsa da Hitler katıksız
deli idi. Savaş öncesi, Mein Kampf’ı Almancasından okuyan birkaç devlet adamından birisi
olan Atatürk, kullandığı dildeki kötü niyetten
ve [Hitler’in] çılgınca fikirlerinden dehşete
düşmüştü (bk.: Brock Millman. “Turkish Foreign and Strategic Policy”).
Türkiye ve ABD arasında diplomatik ilişkiler yeniden kurulduktan sonra, 1933 yılında yalnızca bir yıllığına
Türkiye’ye gönderilen alışılmadık türden bir büyükelçi,
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Amerikan askeriyesinin dikkatini Türkiye’ye çekti. Charles
H. Sherrill, Franklin D. Roosevelt’in (1882-1945) seçim
kampanyasına yaptığı mali katkıları ödüllendirmek amacıyla bir yıllığına Türkiye’ye atandı. Mesleği büyükelçilik
olmayan eski general Sherrill (Türkiye’ye gelmeden önce)
Amerikan Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı General Douglas MacArthur’a, Prag, Viyana ve Budapeşte’ye yapacağı
geziye Türkiye’yi de dahil etmek isteyebileceğini söyledi.
MacArthur Orta Avrupa’da ve Balkanlarda bir keşif gezisi
yapacak, aynı zamanda askeri diplomasi yürütecekti. Sherrill olası gezi için Ankara’dan izin aldı ve kendisine Mustafa
Kemal’in MacArthur’u Yalova’daki yazlık köşkünde kabul
edeceği söylendi.
25 Eylül 1932 tarihinde Türkiye’ye gelen MacArthur hem
İstanbul’da hem de Ankara’da Türk muhatapları tarafından
samimiyetle karşılandı. 27 Eylül’de Mustafa Kemal Amerikan generalini yazlık köşkte değil İstanbul’da, Dolmabahçe
Sarayı’nda kabul etti. Ertesi gün MacArthur Taksim’deki
Cumhuriyet Anıtına, üzerinde “Amerikan Silahlı Kuvvetlerinin Gazi Mustafa Kemal’e ve Türk Ordusu’na duydukları
büyük hayranlık ve takdirlerinin bir nişanesi olarak” yazan
bir çelenk koydu.
Mustafa Kemal MacArthur ile konuşurken ona büyük
bir olasılıkla Almanya’nın bütün Avrupa’yı saracak bir savaş
başlatacağını ve Sovyetler Birliği’ni ve ABD’yi de bu savaşın
içine çekeceğini söyledi. Hitler iktidara gelmeden önce bile
Almanya’daki revizyonist havayı görmek zor değildi. 1922
yılında, Almanya ve Sovyetler Birliği, Cenova’da Avrupa
ekonomisi hakkında yapılan konferans sırasında, Rapallo
Antlaşması’nı imzalamışlardı, Rapallo Antlaşması’nda gizli
bir hüküm vardı: Eski Alman subayları ve askerleri Sovyetler
Birliği’nde eğitim yapabilecekler, Alman mühendisler gizlice silah üretebileceklerdi. Mustafa Kemal bu gizli anlaşmadan haberi olmasa bile Almanya’nın Versay Antlaşması’nın
diktat’ına (kazanan tarafından yenilene zorla kabul ettirilen
anlaşma) uzun süre dayanmayacağını hissetmişti.
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Türkiye, yaklaşan güvenlik tehlikeleri nedeniyle ve
Almanya’ya ticari bağımlılığını azaltmak için Karabük’te bir
demir-çelik fabrikası kurulması, Gölcük’te Kraliyet Donanmasının demirliyebileceği bir liman yapılması gibi işler için
İngiliz firmaları ile anlaşmalar imzalayarak tekrar İngiltere’ye
yaklaştı. Bu yakınlaşma bir ittifaka kadar gidecekti. İngiltere
Türkiye’nin bir kez daha Almanya’nın yörüngesine girdiğini
görmek istemiyordu. Bu karşılıklı bir duygu idi. Ardından
İngiliz kredileri Türkiye’ye geldi.
İspanya İç Savaşı (1936-1939) başladığı zaman bütün Avrupa ülkeleri tarafsız kalmak üzere anlaştı. Fakat durum hiç
öyle olmayacaktı, çünkü bir süre sonra ya General Francisco Franco’nun Falanjistlerinden ya da Cumhuriyetçilerden
yana tavır alındığı için bu iç savaş İkinci Dünya Savaşı’nın
provası olarak görüldü. İtalya ve Almanya derhal Franco’ya
silah ve insan gücü yardımı yapmaya başladı. Sovyetler Birliği ve yanı sıra özgürlük adına savaşa katılan uluslararası
gençlik tugayları Cumhuriyetçilere yardım etti. Fakat İspanya ile Sovyetler Birliği arasındaki fiziki mesafe, anlamlı bir
yardım yapılmasını güçleştirmekteydi.
Akdeniz’de kimliği belirsiz denizaltılar İspanya’ya yasal
mal taşıyan gemileri torpillemeye başladı, hatta iki İspanyol
gemisi Türk karasularında torpillendi. 1937 yılında İngiltere
ve Fransa, bu saldırı sorununu çözmek için İsviçre’nin Nyon
kentinde bir konferans toplanmasına ön ayak oldu. Atatürk
derhal Türkiye’nin de bu toplantıya katılmasını istedi. Başbakan İnönü biraz gönülsüzdü, çünkü İtalya’yı kızdırmaktan sakınıyor ve Kraliyet Donanmasının Akdeniz’de devriye
gezmesi gerekirse Türkiye’nin limanlarını onlara açmak istemiyordu. Her zaman olduğu gibi, Atatürk’ün kararı geçerli
oldu ve Türkiye Nyon’daki konferansa katıldı. Sonuç bildirgesinde hiçbir devlet suçlanmadı, fakat Kraliyet Donanması
ve Fransız Donanması Akdeniz’de devriye gezecek, her ülke
kendi karasularını korumaktan sorumlu olacak ve kimliği
belirsiz denizaltılar batırılacaktı. Denizaltı saldırıları durdu.
1936 yılında, Atatürk’ün Türkiye-Suriye sınırındaki Hatay (Osmanlı İskenderun Sancağı) meselesini ortaya atmasının iki amacı vardı. Birincisi, olası İtalyan saldırısına karşı
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Fransa’yı sınamaktı. İkincisi, 1921 Franklin Bouillon Anlaşması Hatay’da Türk varlığını ve kültürel haklarını tanımıştı.
Bu, Atatürk’ün vilayet üzerinde hak iddia etmeye karar verdiği diplomatik bir çıkış noktası oldu, çünkü orada Akdeniz
ticaretine giden bir yol, stratejik İskenderun Limanı vardı,
bunun yanı sıra bölge stratejik bakımdan önemli bir alandı.
Her ne kadar Hatay Misak-ı Millî sınırları içinde kalsa
ve milliyetçi milisler Kilikya’da Fransız işgalcilerine karşı üç
yıl savaşmış olsa da 1921 yılında Fransız-Türk yakınlaşması,
İtalya’nın ve Fransa’nın Ankara ile uzlaşmasından kısa bir
süre sonra Kurtuluş Savaşı sırasında Fransız yardımının nakledilebileceği güney yolunu açık tutmak amacıyla Mustafa
Kemal Paşa’yı Hatay’ı o an için göz ardı etmeye mecbur bırakmıştı.
Fransız mandası 1936 yılında sona erdiğinde Türkiye,
Suriye’nin Hatay için kararlaştırılan özel yönetimi muhtemelen sürdüremeyeceğini savundu. Türkiye, halka self determinasyon hakkı tanınmasını istedi. Bu mesele, Türkiye’nin
Akdeniz’de güvenlik kaygıları ile birleşince, Ankara konuyu
1937 yılında Milletler Cemiyetine getirdi. Milletler Cemiyeti Hatay için özel bir yönetim biçimi (özerklik) kabul etti,
buna göre üç resmi dilden bir tanesi Türkçe olacaktı. Fakat, seçimleri gözetip denetleyecek olan Milletler Cemiyeti
Komisyonu etnik anlaşmazlıklar ve baskılar nedeniyle görev
yapamadı, bu da serbest seçimleri olanaksızlaştırdı. Milletler
Cemiyeti Komisyonu, Fransızların ve Türklerin isteği üzerine Haziran 1938’de bölgeden ayrıldı. Ağustos 1938’de,
Fransa ve Türkiye işbirliği içinde seçimlerin yapılmasını
sağladı ve seçim sonunda Parlamento’da Türk üyeler sayıca
üstünlüğü aldı.
1938 yılında Anchluss (Avusturya’nın Almanya’ya ilhakı) ve Münih bozgununun ardından İngiltere “karşılıklı taahhütler” için Türkiye’ye yanaştı, Fransa da dışarıda kalmak
niyetinde değildi. Her ne kadar Türk ve Fransız kuvvetleri,
4 Temmuz 1938 tarihli Türk-Fransız Anlaşması’nın bir sonucu olarak Sancak’a birlikte girmiş olsa da Ankara bölgenin tamamen Türkiye’nin kontrolüne bırakılması için baskı
yapıyordu. Bu arada, Hatay’da Türklerle Araplar arasında
çatışmalar devam ediyordu.
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Haziran 1939’da Fransa Hatay’ın Türkiye’ye katılmasını kabul etti. Hatay Cumhuriyeti’nin bildirisinin ve halk
oylamasının ardından bölge, stratejik ve ekonomik yönden
önemli İskenderun Limanı ile birlikte Türkiye’ye katıldı.
Yaklaşmakta olan bir savaş ortamında Suriye’nin güvenliği
açısından, Türk dostluğu Fransızlar için çok önemli hale
gelmişti.
Atatürk Hatay’ın Türkiye’ye katıldığını göremedi, fakat
çabalarının meyvesini vereceğini biliyor olmalıydı, çünkü
Fransızlarla anlaştıktan sonra İsmet İnönü’ye çektiği bir
telgrafta sevincini şu sözlerle dile getirmişti: “Günlerinin ve
gecelerinin bu diplomatik başarı kadar aydınlık olduğunu
ümit ederim.”
Her ne kadar Cumhurbaşkanı, başarıyı kendi politikalarını uygulayan kişilere atfetme eğiliminde idiyse de eğer
bu mesele başbakanın kararına bırakılsa idi hiç çözülmeyebilirdi. İnönü, başlangıçta Fransızları rahatsız etmemek için
dikkatli olmayı tavsiye etmişti, fakat Atatürk’ün zamanlama
duygusu üstün geldi.
1939 yılında İnönü, Cumhurbaşkanı olarak İngiltere,
Fransa ve Türkiye arasında, Akdeniz’den, bir başka deyişle
İtalya’dan gelecek saldırıya karşı askeri bir ittifak olan Üçlü
İttifak Anlaşması’nı imzaladı. İnönü bu anlaşmayı, İkinci
Dünya Savaşı boyunca Türkiye’yi kendi yanlarında savaşa
girmeye zorlayan mihver ve müttefik devletlere karşı dayanak olarak kullanacaktı. Türkiye bu savaşın Avrupa’nın kendi savaşı olduğunu düşünüyordu ve savaş politikasını “aktif
tarafsız” terimi ile tanımlarken fiilen savaşa girmedi. İnönü,
Atatürk’ten en yüksek düzeyde uluslararası politika ve diplomasi savaşının nasıl yapılması gerektiğini öğrenmişti. Bu
işi çok iyi öğrenmiş olması, İnönü’nün onuru ve Türkiye’nin
güzel talihi idi. Esasen, Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’nın
dışında kalması Lozan Antlaşması ve Hatay’ın ilhakının bir
sonucu olarak da değerlendirilebilir. I. Dünya Savaşı’ndan
yenik olarak çıkan diğer ülkelerin aksine, Türkiye’nin kimseyle paylaşacak bir kozu kalmamıştı. Bu mirası da Atatürk’e
borçlu olduğumuz her hâlde yadsınamaz.
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10. Miras
Atatürk, 1928 yılı eylül ayının başında, Petit Parisien’den
bir muhabiri, Henri Beraud’yu İstanbul’da ağırladı. İlk önce
bir tercüman aracılığıyla konuştular, fakat daha sonra Atatürk Fransızca konuşmayı tercih ettı. Beraud, Atatürk’ün
Fransızcayı aksansız, mükemmel konuştuğunu kaydetti
ve bu bir Fransızın yapacağı en büyük övgü idi. Muhabir
Atatürk’ün tarih ve savaş sanatı bilgilerini etkileyici bulmuştu. Fakat Beraud’yu en çok etkileyen, Atatürk’ün insanoğlunun yazgısı ve dünya barışı hakkındaki görüşleri idi. Beraud, Cumhurbaşkanı’nın kendisini enternasyonalist olarak
göstermek zorunda olmadığını, çünkü bir milliyetçi olduğu
kadar tutkulu bir hümanist/ evrenselci olduğunu ifade etti.
Beraud (7 Ekim tarihli gazetede yayımlanan) makalesini,
Atatürk ile karşılaşmasını, İstanbul’da bir yaz bitimi akşamının sona erdiği ve hilâlin yükselmekte olduğu metaforu
ile bitirmişti.
2008 yılında Talât S. Halman, Kendi Sözleriyle Yaşayan
Atatürk adlı kitabında Cumhurbaşkanı’nı şöyle tanıtmıştır:
Kader pek az kişiye Atatürk’ün başarılarından
herhangi birini armağan etmiştir. Ulusunun
egemenliğine öncü. Yenilgisiz komutan. Sömürgeciliğe karşı ilk büyük mücahitlerden.
Ülkesinde ve dünyada emperyalizmin en kuvvetli düşmanı. Cumhuriyetin yaratıcısı. Siyasal, hukuksal ve sosyoekonomik sistemlerin
inkılapçısı. Büyüleyici hatip. Kültür devrimcisi. Laik düzenin kurucusu. Hümanist ve uluslararası barış mimarı. Ulusal kurtuluş ve yeni
doğan ulusların önderleri için örnek. Yirminci
yüzyıl rönesansının kahramanı... Atatürk’ün
hatip kişiliği kendi çağında ya da sonraki on
yıllarda eşsiz başarı kazanmış sayılabilir. Yurtta ve cihanda barış, özgürlük ve bağımsızlık,
insan haysiyeti ve
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iktisadi gelişme, herkes için eğitim, bilim, kültür ve sanatların yaşamsal önemi ve hümanist
değerlerin üstünlüğü hakkında söyledikleri
ilerici Türklere ve yeryüzünün dört bucağındaki geleceğe inançlı uluslar arasında ilham
kaynağı olmayı sürdürmektedir.
Atatürk’ün sözleri, onun kafasının çalışma biçimini göstermekte, kişiliğini açıklamakta ve onu anlamamızı sağlamaktadır. Özgürlük, kültür, uygarlık ve kadınların yasal özgürlüklerine kavuşması kavramları çok iyi harmanlanmıştır,
evrenselciliğini ve milliyetçiliğini çok iyi açıklamaktadır.
• Kültür, doğanın yüksek verimlilikleriyle mutlu olmaktır.
Kültür medeniyeti yükseltecektir. Türk Devrimi bize uygar
dünyada hak ettiğimiz yeri sağlayacaktır.
• Türk Devrimi yapıcıdır. Yüce bir hümanist ülkü ile harmanlanmış vatanseverlik görevidir.
• Bağımsızlığına ve egemenliğine kavuşacak olan pek çok
kardeş millet vardır. Onlar bütün engellere rağmen zafere
ulaşacaklardır. Sömürgecilik ve emperyalizm yeryüzünden
silinecek ve milletler arasında renk, din ve ırk farkı gözetmeyen yeni bir uyum ve iş birliği çağı hâkim olacaktır.
• İlkeler çeşitlidir, ama uygarlık birdir. Bir ulusun ilerlemesi için bu biricik uygarlığa katılması gereklidir.
• İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan
oluşur. Mümkün mü ki, bu kitlenin bir parçasını ilerletirken
ötekini ihmal edelim de kitlenin tümü ilerleyebilsin? Mümkün mü ki bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça
öteki kısmı göklere yükselebilsin?
• Memleket mutlaka modern medeni ve yeni olacaktır. Bizim için bu hayat davasıdır.
• Türkiye Cumhuriyeti, şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar ülkesi olamaz. En doğru, en gerçek tarikat (yol) uygarlık tarikatıdır.
• Ulusun yaşamı tehlikeyle karşılaşmadıkça savaş bir cinayettir.
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• Savaşın ne korkunç bir felaket olduğunu bilmeyen bazı
liderler, saldırgan amaçlar gütmektedir. Milliyetçiliğin gerçek anlamını bozarak kendi uluslarını aldatıp yanlış yola sürüklüyorlar. Savaş patlak verse uluslar bunu önlemek için
kaynaklarını ve askeri güçlerini birleştirirler. Bunun en hızlı
ve en etkili yolu saldırganlığın yarar sağlamayacağını saldırgana gösterecek olan bir uluslararası kuruluş yaratmaktır.
• Ben, manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım
bilim ve akıldır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler,
bu temel eksen üzerinde akıl ve bilimin rehberliğini kabul
ederlerse manevi mirasçılarım olurlar.
Atatürk’ün sürekli olarak uygarlıktan söz etmesinin
özünde Türkiye’yi ekonomik, sınai ve kültürel yönden gelişmiş bir ülke olarak görme kararlılığı vardı. Uygarlık ve kültür
üzerinde durmasının bir başka nedeni de Batı’nın Doğu’yu/
Osmanlıları/Türkleri dışlama ve yalnız bırakma tavrına bir
tepki olabilirdi. Onunki bir rönesans adamının bakış açısı
idi. Floransa Dükü Cosimo de Medici (1519-1603) bir keresinde şöyle demişti: “Ben insanım. Dolayısıyla insana ait
hiçbir şey bana yabancı değildir.” “Alienus” sözcüğü Latincede “öteki” demektir. Dolayısıyla ulusal kimliklerden ya
da kimlik politikalarından söz ederken günümüzün moda
terimi “ötekileştirme”yi kullanırsak Atatürk’ün Batı ülkelerinin Türklere (ve Doğu halklarına) kucaklay›c› ve insancıl
davranmamalarına tepki gösterdiğini savunabiliriz.
On dokuzuncu yüzyılın ortalarından itibaren, Osmanlılar hakkında, hiç değilse Amerikalılar ve İngilizler tarafından yazılan yazılarda basmakalıp ifadeler kullanılıyordu.
“Asyalı”, “çağdışı”, “kana susamış Türk”, “vahşi”, “Türkler
devamlı Hristiyanları katlediyorlar” gibi aşağılayıcı klişeler,
gazetelerde ve aynı zamanda akademik çalşmalarda sıkça
rastlanan terimler ve kavramlardı. Avrupalılara göre, Araplar ve Hintli Müslümanlar dışında herkesin “Türk” olması
nedeniyle, bu söylemler Batı’nın ön yargısını kuvvetlendirmekte yardımcı oluyordu.
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Doğu dillerini, edebiyatını, folklorunu, antropolojisini,
toplum yapısını ve sanatını araştırarak başlayan Oryantalizm (Doğubilim), Avrupalıların Doğu halkları üzerindeki
egemenliğini haklı göstermek amacıyla siyasi bir düşünce
çerçevesine dönüştü. Her ne kadar Avrupa fiziki coğrafya
bakımından Asya kıtasının uzantısından başka bir mekân olmasa da Sosyal Darvinizm dinî, siyasi ve coğrafi mekânlar
arasında keskin çizgiler çekmek için kullanıldı.
İngiliz diplomat Harold Nicolson, Müttefiklerin Sevr
Antlaşması’nı Türklere kabul ettirememelerini uygarlık terimleri ile açıklamıştır:
Merkezî Güçler gibi son derece uygar, dolayısıyla duyarlı oluşumlardan söz edildiğinde
yenilgiyi kabullenme, kurbanların bezginliği
nedeniyle, on ya da yirmi yıl sürebilirdi. Fakat Türkiye gibi tümüyle kaba oluşumlar söz
konusu olunca onlarda sinir bozukluğu yoktur: Kurban bir gecede düzelir (bk.: Nur Bilge Criss. Istanbul Under Allied Occupation).
Nicholson’a göre, İngiliz Başbakanı Llyod George’un
(1863-1945) savaş sırasında Yunan hayranlığı, yalnızca “insanlık kanseri” ve aynı zamanda “yağmacı sürüsü” olarak tanımladığı Türklere karşı düşmanlığından kaynaklanıyordu.
Birinci Dünya Savaşı’nın ardından, Harvard Üniversitesinden bir profesör, Arapların bir dereceye kadar uygar
olduğunu söylemişti. Fakat Türkler “Asyalı” aşiretlerdi ve
uygarlığa zerre kadar bir katkıları olmamıştı. 1913 yılında
Osmanlı ordusunu eğitmekle görevlendirilen Colmar von
der Goltz Paşa (1843-1916) bile bir görüşmede, Türklerin
başkentlerini İstanbul’dan Şam’a taşırlarsa daha iyi olacağını
ileri sürmüştü. Aksi halde İstanbul üzerinde Rus ve Balkan
ayak oyunları sürecek ve ileride bir çatışma yaratacaktı. Diğerleri de bu düşünceyi desteklediler. Türkler başkentlerini
Şam’a taşıyarak Araplarla daha güçlü olacaklardı.
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Daha fazla yanılmış olamazlardı. Goltz dinî konularla siyaset, strateji ve taktikleri karıştırıyordu, fakat bu tür varsayımlar çoğunlukla boşa çıkar. Din kardeşliği siyasi yaraları
tedavi etmekte başarılı bir yöntem değildir.
Birinci Dünya Savaşı boyunca ve ateşkes süresince
(1918-1922), Fransız ve İngiliz gazetelerinde Türklerin Avrupalı olmadığını kanıtlamak için demografiyi kullanan pek
çok makale yayımlandı. Bu doğrultuda, İstanbul’daki Türk
nüfusu geçici idi, çünkü bu nüfus İmparatorluk’un başka
yerlerine atanmadan önce İstanbul’da geçici olarak bulunan memurlardan oluşuyordu. Dolayısıyla İstanbul bir Türk
kenti değildi. Bu iddia, İstanbul’un uluslararası bir komisyon
tarafından yönetilen bağımsız bir kent olarak Türkiye’den
ayrılmaması fakat mutlaka Londra’nın gözetimi ve denetimi
altında Halifelik’in merkezi olarak kalması gerektiğine karar
veren İngilizleri bir süre daha teselli edecekti.
Önce savaş muhabiri olarak çalışan, adından Filistin
harekâtında İngilizlerle birlikte Osmanlılara karşı savaşan
Musevi asıllı Rus Vladimir Jabotinsky (1880-1940), 1917
yılında Turkey and the War (Türkiye ve Savaş) adlı bir kitap
yazmıştı. Kitabında Türkiye’yi kültürsüz boş bir alan olarak
gösterdi ve doğa boşluktan nefret ettiğinden, “insanoğlu kültürsüz boşluklara doğru itilmeye karşı koyamaz. Yalnızlığı
sürekli bir tahriktir. Bu nedenle, ‘Türk mirasına’ duyulan susuzluk giderilmedikçe asla bitmeyecektir.” Jabotinsky Türkleri dürüst, sevimli ve konuksever kişiler olarak tanımlamıştı,
fakat siyasi bakımdan sempatinin onların ayakta kalması için
yeterli neden olmadığına da dikkat çekmişti. Türklerin yönetim becerileri yoktu, o nedenle boşluğu başkalarının doldurması gerekli idi. Bohemya dışında, Avusturya’da önemli
bir Alman kültürü olduğunu yazıyordu, fakat Anadolu için
şunları ileri sürüyordu: “Osmanlı İmparatorluğu içindeki
herhangi bir kültüre sahip bütün ırklar arasında Türklerin
kültürü en az ve en düşük düzeydedir. Helenizmin sonsuz
zenginlikleri ile kıyaslandığında, Türklerin kültürlerinden
söz etmeye bile değmez. Araplar, aslında Türklerin sınırlı
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entelektüel servetinin tek temelini oluşturan oldukça eski
bir uygarlığa, zengin bir edebiyata sahiptir.” (bk.: Vladimir
Jabotinsky, Turkey and the War).
Kabul edelim ki Osmanlılar son zamanlara doğru kötü
yönetildi, fakat uluslararası konjonktür, bırakın Osmanlı
İmparatorluğu’nu, herhangi bir Avrupa imparatorluğunun
bile ayakta kalmasına uygun değildi. Avrupa çevrelerinde
aşağılanan, aynı zamanda Avrupalı, özellikle İngiliz muhatapları tarafından hafife alınan Türklerin daha fazla milliyetçi olmalarına şaşırmamak gerekir. Doğal olarak Atatürk
yukarıdaki alıntıları okumamıştı. Fakat Batı’nın gözüyle
Türkiye’nin uygarlaşmamış ve kültürsüz yapısı hakkında
daha kötü şeyler okumuş ve duymuş olmalıydı. Böylece,
“Türkiye’yi çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmayı” vurguluyordu. Uygarlık ve kültür meselesi yalnızca ulusun itibarının
yükseltilmesi ile ilgili değildi, aynı zamanda siyasi bir mesele
idi. Güvenlik açısından, Batı’dan uzak kalmak tehlikeli idi.
Çünkü emperyalistler, çoğunlukla uzak kalan tarafın varlıkları üzerinde birbirleriyle pazarlık ediyorlardı. Türkiye Birinci Dünya Savaşı’nda böyle bir tehlike ile karşılaşmıştı ve
büyük bir stratejist olan Atatürk ülkesinin bir kez daha gizli
pazarlıklara maruz kalmasını istemiyordu.
Atatürk, Haziran 1938’de, muhtemelen askeri taahütlerle Balkan Paktı’nı genişletmek ve ilişkileri daha da güçlendirmek amacıyla, Balkan Paktı ülkelerine (Yunanistan,
Yugoslavya ve Romanya) bir gezi yapmayı planladı. O ana
kadar Milletler Cemiyeti’nin ortak güvenliği sağlayamayacağı açıkça anlaşılmıştı. Fakat Atatürk kısa bir süre sonra hastalandı. Yoksa bu Cumhurbaşkanının ilk yurt dışı gezisi olacaktı ve ufuktaki savaşın kaçınılmazlığına dikkati çekecekti.
Bir başına kalmaktan kaçınma öğretisi, Türk dış politikasının günümüze kadar gelen bir özelliği olmuştur.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, Ankara’nın diplomatları,
Türkiye’nin mevcut bütün uluslararası kuruluşlara üye olmasını sağlamak için hararetle çalışmışlardı. Bu arayış 1952
yılında NATO üyeliği ile sonuçlandı. Fakat bir başka arayış,
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Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik olasılığı biçiminde sürmektedir.
Türkiye, sanatta ve kültürde, Atatürk’ün görmekten çok
mutlu olabileceği büyük bir sıçrama yapmıştır. Yirminci yüzyılın sonuna kadar Türkiye dünyaca tanınan ve beğenilen,
Semiha Berksoy, Suna Korat, Leyla Gencer gibi sopranolar;
Suat Arıkan, Ayhan Baran gibi tenorlar; Suna Kan, Ayla
Erduran gibi kemancılar; İdil Biret, Ayşegül Sarıca, Gülsin
Onay, Güher ve Süher Pekinel, Fazıl Say, Hüseyin Sermet
gibi piyanistler; Füreya gibi seramik sanatçıları ve yeni kuşaktan pek çok sanatçı yetiştirmiştir.
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Atatürk’ün himayesi altında kurulmuştur. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Devlet Opera ve Balesi, Atatürk’ün altmış yedinci
ölüm yıl dönümünde onun anısına onun en çok sevdiği
opera olan La Tosca’yı sergiledi. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın kıdemli sanatçılarından birisi olan Enver
Kapelman’a göre, Atatürk halk müziğinden, Rumeli şarkılarından ve operetlerden hoşlanırdı. Sofya’da askerî ataşe
iken La Tosca’dan büyülenmişti. Özellikle Cavaradossi’nin
ünlü aryası “E lucevan le stelle” (Üçüncü Perde) kendisini
çok etkiliyordu. Giacomo Puccini’nin başyapıtında milliyetçiliği ve romantizmi ahenk içinde harmanlayan bu duygulu
arya düşünüldüğünde bu etkiye şaşırmamak gerekir. Bugün
devlet destekli sahne sanatlarının dışında özel klasik orkestralar, tiyatrolar ve dans grupları da çoğalmaktadır. Tiyatro
Türkiye’de coşkulu bir seyirci kitlesi bulmuş olan diğer bir
alandır ve Yıldız Kenter duayen olarak bu alanın bir simgesidir. Atatürk’ün vasiyeti sahne sanatlarında da sürmektedir.
Atatürkün en devrimci hareketlerinden biri de kadınların yasal ve siyasi açıdan sisteme katılmalarını sağlamak
olmuştur. Yasal sistem laikleştirilmeksizin bu mümkün olamazdı. Kadınların özgürlüklerine kavuşması siyasi temelleri
bulunan bir harekettir ve aynı zamanda yeni Türkiye’nin
bir belirtisidir. Üstelik Osmanlı feminist hareketi ile Cumhuriyet arasında sosyopolitik bir devamlılığa işaret eder.
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Birinci Dünya Savaşı kadının yaşamını büyük ölçüde değiştirdi. Kadınlar ilk kez gelir getiren işlerde çalıştılar. Yabancı
işgaline karşı yeraltı direniş örgütlerinin eylemci kadınları
ile Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk-u Nisvan Cemiyetinin milliyetçi kadınları kadının politik bilinçlenmesine
katkıda bulundular.
Osmanlı feminist hareketinin kökü 1908 anayasal hareketine uzanıyordu. O yıl doğan pek çok kız çocuğa “Hürriyet” adı verilmişti, fakat kadınlar çok geçmeden Jön Türklerin kadın hakları konusunda göstermelik davrandıklarını
anladılar. Öncü Osmanlı kadınları kendilerine feminist
demekten çekinmiyorlardı, fakat hareketlerinin kadınların
toplumsal gelişimini amaçladığının, asla siyasi bir hareket
olmadığının altını çizdiler. Kadınların oy kullanma hakkını
ileride bir zamana ertelemişlerdi, fakat 1911 – 1921 yılları
arasında istedikleri, çok eşliliğin kaldırılması, çalışma hakkı,
kadınların kıyafetleri ile ilgili resmi yönetmeliklerin kaldırılması ve görücü usulü evlenmeden vazgeçilmesi idi. 1917
yılında çıkarılan yeni Hukuk-i Aile Kararnamesi ile yalnızca
diğer eşlerle evlenirken birinci eşin rızasının alınması gereği
ve minimum evlilik yaşı getirilmişti.
Kadınlar, haklarını yeterince alamadıklarını ve kişisel
meselelerin siyasi olması gerektiğini, çünkü devletin kadınların yasal statülerini yalnızca kadınların isteği ile değiştirmeyeceğini farkettiler. En azından oylama yoluyla siyasette
biraz söz sahibi olmaları gerekli idi. Türk Dünyası dergisinde, belediye düzeyinde bile olsa bir istek yayımlandı. Bu
doğrultuda, kadınların da Galata Köprüsü’nden geçerken
herkes gibi normal ücret ödemeleri gerekiyordu. Eğer belediye işlerinde sözleri geçmiyorsa neden ücret ödemeleri
gerekiyordu? Mademki ücret ödüyorlar o hâlde neden söz
sahibi olamıyorlardı?
Birinci Dünya Savaşı’nda kadınlar yükseköğrenime kabul
edildiler, fakat ayrı sınıflarda eğitim görmek zorunda idiler.
Ekim 1919’da İstanbul Üniversitesi yönetimi Tıp Fakültesine kız öğrenci almayı ilke olarak kabul etmişti, fakat Cumhuriyet kuruluncaya kadar bu gerçeğe dönüştürülmedi.
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Yazar, hatip ya da eylemci olarak milliyetçi hareketi destekleyen pek çok kadın, Jön Türklerin eğitim görmüş eşleri,
kız kardeşleri ya da kızları idi. İstanbul’da yabancı dil bilen
birkaç kadın ev sahipliği yaptıkları balolarda ya da çay partilerinde yabancı subaylarla iletişim kuruyorlar, bu subayların
tutumları ve aynı zamanda faaliyetleri hakkında milliyetçilere bilgi veriyorlardı. Halide Edip (Adıvar) gibi bazı kadınlar
Kurtuluş Savaşı’na katılmak için Anadolu’ya kaçtılar. Bazıları da (milliyetçiler) Ankara’ya giderken yeraltında kurye
olarak görev yaptılar.
Pek çok toplumda olduğu gibi, kadınlar önce İmparatorluk içinde yazarak ve yayın yaparak toplumsal hayata katkıda bulundular. 1869-1927 yılları arasında en az 38 kadın
dergisi yayımlandı, bunlardan on bir tanesinin sahibi kadın
idi, 27 tanesinin ise ya kadın editörü ve/ya da önemli kadın
yazarları vardı.
Haziran 1923’te Osmanlı feministleri, kadın haklarını
savunmaya çalışmak amacıyla, Nezihe Muhittin’in (18891958) başkanlığında Kadınlar Halk Fırkasını kurarak cesurca bir girişimde bulundular. Partinin genel sekreteri mütareke döneminde yeraltı direnişçilerinden biri olan Şükûfe
Nihal’den (Başar, 1896-1973) başkası değildi. Parti başkanlığı, Ankara Hükûmetine yaptıkları başvuruda, partinin amacının siyasi/idari güç kazanmak değil kadınlarla ilgili sosyoekonomik meselelere çare bulmak olduğunu belirtti. Bununla
birlikte Şükûfe Nihal, Kadınlar Halk Fırkasının daha sonra
Büyük Millet Meclisine kadınların aday olmasının yollarını
arayacaklarını da açıkça söyledi.
Ankara, pratik bir nedenle, kadınların o sırada siyasi
haklarının bulunmaması nedeniyle bu partiyi tanımayı reddetti. İkinci neden, erkek otoritesine karşı çıkabilirlerdi. Son
olarak Ankara’daki milliyetçiler kendi partilerini (Halk Fırkası, bu parti Ekim 1923’ten sonra Cumhuriyet Halk Fırkası adını alacaktı) duyurmaya hazırlanıyorlardı. Feministler
Ankara’dan, eylemlerini Türk Kadınlar Birliği bayrağı altında tümüyle toplumsal bir harekete dönüştürmeleri öğüdünü
aldılar.
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Atatürk, kadınların toplumsal ve yasal haklarını elde
etme çabaları sırasında edindikleri toplumsal, eğitimsel ve
mesleki deneyimlerini ve her sosyoekonomik gruptan kadınların savaşa katkılarını çok iyi biliyordu. Fakat kadınların
yasal ve toplumsal haklarına gelince dikkatlice adım atmayı
tercih etti. 1926 yılında Medeni Kanunun kabul edilmesi
yeterince radikaldi. 1917 Hukuk-i Aile Kararnamesi’ne kıyasla, yani mevcut standartlara kıyasla kadınlara erkeklerle
eşit statü verdi. Böylece, bu radikal hareketi ataerkil bir kurumun kadınlara yaptığı sembolik bir jest olarak düşünmek
tümüyle tarihi bir yanılgıdır.
1930 yılında, kadınlara belediye seçimlerinde oy kullanma hakkı verildi, ardından 1933 yılında yerel yönetimlere
seçilme hakkı tanındı. En sonunda 1934 yılında, kadınlar
ulusal düzeyde hem seçme hem de seçilme hakkını kazandılar. Tam bu sırada, Avrupa’da totaliter rejimler kadınları
kamu hizmetlerinden uzaklaştırıyorlardı. Fakat 1935 yılında, ironik olarak Uluslararası Kadın Hakları Dayanışma
Birliğinin 12. kongresine ev sahipliği yapmalarından sonra,
Türk Kadınlar Birliği diğer bütün sivil toplum örgütleri ile
birlikte kapatıldı.
Rejim her ne kadar bağımsız bir kadın hareketini engellemiş olsa da, “Yeni Kadın” toplumsal sorumluluğu bulunan, eğitimli, ruhsal yönden güçlü eş ve anne imgesi yarattı.
Dolayısıyla kadının yaşamdaki rolü, önce eş ve anne rolü,
ikinci olarak profesyonel kadın rolü ile sınırlı idi. Gene de
kentte yaşayan kadın ulus kurma sürecine gönüllü olarak katıldı. Kentlerde yaşayan Cumhuriyet kadınının ayrıcalıklı bir
konumu vardı. Hepsi rüştünü ispat etmişti, ya ekonomik
açıdan bağımsızlardı ya da bağımsız olma olasılıkları vardı,
Cumhuriyetin temel ilkelerine, özellikle laikliğe inanmışlardı. Laikliğin kadının insan haklarını en çok koruyan düzen
olduğunu reddetmek zordur (bk.: Deniz Kandiyoti, “End of
Empire: Islam, Nationalism and Women in Turkey”; Nur
Bilge Criss, “A Facet of Muslim Womanhood: The Turkish
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Case”; İpek Yosmaoğlu, “Our Women Treasures: Early
Republican Turkish Women and Their Public Identity”).
Dönem kadın hakları açısından yumuşak geçiş sayılabilir.
Tıpkı Türklerin tango yapması gibi. Güney Amerika’nın
cinsellik yüklü, ihtiraslı ve yaramaz dansı Türkiye’nin şehirli dans kültürüne ağırbaşlı, platonik ve aslına kıyasla yavaş tempoda uyarlanmıştı. Günümüzde bile gelinlik içinde
tango yapmak Türkiye’ye özgü olsa gerek. Dünyada ikinci
dalga kadın hareketlerinin başlaması 1960’ları, Türkiye’de
ise çeşitli nedenlerle 1980’leri beklemek zorunda kalmıştır.
Fakat Atatürk’ün kadın haklarının yasalarla güvence altına
alınması mirası kalıcıdır. Aksi hâlde bugün Türkiye’de iki
yüzü aşkın kadın derneğinin, bu temele dayanmaksızın ayrımcılığa ve engelleme politikasına karşı kadının haklarını
iyileştirmek amacıyla çalışması mümkün olamazdı.
Atatürk’ün karizmatik kişiliğinin, dış politikada, diplomaside, yönetimde, liderlikte ve devrimlerinde, yukarıda
anlatılan bu kazanımlarda büyük etkisi olmuştur. Metin
Heper’e göre
Atatürk, yaradılışı ve aldığı eğitim gereği
soyut düşünce adamı değil eylem adamı idi.
Fakat eylemlerini derinlemesine düşünürdü
ve konuşmalarında ve diğer demeçlerinde
dile getirdiği ilkeleri hemen belgelenirdi. Bu
ilkeler gerçek karizmatik biçimde devrimci
fikirlerdi. Her ne kadar Atatürk’ün devrimi
bir tabula rasada gerçekleştirilmemiş olsa da
kelimenin gerçek anlamı ile bir devrim idi. Siyasi alanda, “halkın egemenliği” ve “Türkiye
Devleti “ fikirleri yeni ve devrimci idi. Atatürk Türk halkına üç temel fikir aşıladı: (1)
İnsan çevresini kontrol edebilir ve kaderciliğe gerek yoktur; (2) Yeni Türkiye ekonomik
rasyonaliteye dayanmalıdır, “savaşçı devlet”
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“ekonomik devlete” dönüştürülmelidir; (3)
Batı’nın meşruiyet ve özgürlük normları Türk
Devletinin temel taşlarını oluşturmalıdır (bk.:
Metin Heper. “Transformation of Charisma
into a Political Paradigm: Atatürkism in Turkey”).
Heper’in savunduğu gibi, Atatürk devrimleri değerlerin
değişmesiyle ilgili devrimlerdi, diğerleri gibi sınıf çatışmalarına dayanmıyordu. Atatürk “Osmanlı siyasi ve toplumsal sisteminin -ancien régime- değerlerini hedef olarak seçmişti.” Atatürk’ün ardından gelenler onu devletin simgesel
bir paradigmasına dönüştürdüklerinden paradigma giderek
bürokratikleşti ve aslında Atatürk ilkelerinden olmayan her
türlü eylemi meşrulaştırmak için kullanılır hale geldi. Fakat
onun devrimci değerlerinin mirası geçerliliğini korumaktadır. Mustafa Kemal Paşa’nın mücadelesi, İmparatorluk’un
sınırları içindeki bazı eski milletlerin esin ve umut kaynağı
olmuştu. Amin Maalouf, Lübnanlı bir Hristiyan olan dedesinin 1920’li yıllarda dördüncü çocuğunun adını Kemal koymaya karar verdiğini anlatır. Bebek kız doğmuş fakat gene
de ona Arapça biçimi ile “Kamaal” adı verilmişti (bk.: Amin
Maalouf. Yolların Başlangıcı).
Atatürk evrenselci ve insancıl idi. Bunlar günümüz liderlerinin küreselleşme parametreleri içinde kullanabileceği değerlerdir, çünkü yirminci yüzyılın sonları ile içinde bulunduğumuz yirmi birinci yüzyılda küreselleşme yalnızca finans,
ekonomi, teknoloji ve mekanik iletişimdedir. İnsanlık ile bir
ilgisi varsa da çok azdır. Bu durumda, barış söz konusu olduğunda küreselleşme pek umut verici değil.
Atatürk’ün, 1954 yılında naaşının taşındığı ebedi
istirahatgâhı olan Anıtkabir’in Barış Parkı ile çevrelenmiş
olması dikkat çekicidir. Parkta Afganistan, ABD, Almanya, Avusturya, Belçika, Çin, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hindistan, Irak, İngiltere, İspanya, İsrail, İsveç, İtalya,
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Japonya, Kanada, Kıbrıs, Mısır, Norveç, Portekiz, Yugoslavya ve Yunanistan’dan gelen çeşitli bitkiler ve ağaçlar dikilidir. Barış Parkı yalnızca Atatürk’ün kişiliğinin bir sembolü
değil, aynı zamanda mirasına saygı nişanesi olarak doğa,
insan sevgisi ve ağaç ile temsil edilen tek vücut bir uluslar
ailesine benzemektedir.
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