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ATATÜRK’ÜN 18 OCAK 1923 TARİHİNDE İZMİT’TE 
HALKA VERDİĞİ DEMEÇ 
 
İktisadiyâtımızın Esbâb-ı Tedennisi 
 
Her noktayı kısa bir tarzda birer birer ifade edeceğim (67). Çiftçilik; 
milletimizin en mühim kısmı, ekseriyeti çiftçidir, çobandır. Bu zavallı 
çiftçiler ve çobanlar mâlik oldukları tarlalarda çalışmak için ve 
çalıştıklarından azamî istifade edebilmek için de hiç bir vasıftan mahrum 
değildirler. Çalışkandırlar, müteşebbislerdir, gayyûrdurlar. Her türlü 
mihnete mütehammildirler. Yalnız çiftçi bütün bu evsâf-ı güzîdesini 
tarlasında çalışmakla mahsul haline koyamamıştır. Çünkü men’edilmiştir 
(68). Çiftçiler tarlasıyla, sabanıyla öküzüyle iki buçuk koyunuyla 
iştigalden men’edilmiştir. Ordular halinde fütûhata sevkedilmiştir. 
Mütemadî bir surette bugüne kadar devam etmekte olan harbler 
çiftçilerimizi maattessüf çok geri bırakmıştır. Bundan sonra sakat 
hareketlerden ictinâb ederek, çiftçilerimizi faaliyete getirmek 
mecburiyetinde olduğumuzu düşüneceğiz. Çiftçiler, halk, millet yalnız 
birşey için silaha sarılmalıdır. Hudut-ı millîyesi dâhilinde hayatı, istiklâli, 
hâkimiyeti için… Yani bizim siyaset-i askeriyemiz tedâfû’i bir siyaset 
olmalıdır.  
 
Cihangirlik sevdasında, fütûhat sevdasında bulunmamalıyız. O zihniyetin 
tatbikinden hasıl olan hataların en ağır cezalarını çekmekteyiz. Çok 
tenâkus etmiş olan nüfusumuzu teksir etmek lâzımdır. Nüfusun teksiri 
için bittabi sıhhî, içtimaî, iktisadî tedâbir-i fenniyeye tevessül edilmelidir. 
Fakat aynı zamanda evlâd-ı memleketi uzun zamanlar silah altında 
bulundurmak suretiyle memlekette çalışmaktan, ailesi içinde çalışmaktan 
men’etmemeliyiz.  
 
Hizmet-i Askeriye Müddeti 
 
Eğer bundan sonra hizmet-i askeriyeyi mümkün olabildiği kadar taklîl 
edersek ve hatta bu kalîl müddet zarfında dahi efrâd-ı millete, askerlere, 
zaman zaman evine, köyüne, ailesine gitmek fırsatını verirsek ve askerlik 
mesleğini ve sanatını yalnız bir noktaya inhisâr ettirmeyip, yani yalnız 
tüfeng istimâline hasretmeyip, evinde, tarlasında çalıştığı zaman kendisi 
ve muhiti için nâfi olabilecek şeyler de öğretebilecek bir hale getirilirse 
çok nâfi bir iş yapılmış olur. Fakat bu tedâbir semere-i hakikîye 
verebilmek için yani ekmekçilerin erbâb-ı sây’in adedini tezyîd 
edebilmek için çok zaman lâzım (70). Halbuki Efendiler, bizim 
memleketimiz çok vâsi’dir. Arazimiz çoktur. Almanya’nın iki mislidir 
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(71). Almanya’da 50 milyon insan vardır. Bizde ise onun altıda biri 
kadar.  
 
(67)  M. Soydan: “İktisadiyat denilince” den buraya kadar yok.  
(68)  M. Soydan: “Çünkü menedilmiştir” yok. 
(69)  M. Soydan: “ve hatta” dan itibaren yok.  
(70)  M. Soydan: “Fakat bu tedabir” den itibaren yok.  
(71) M. Soydan: “Almanya’nın iki mislidir” den itibaren yok. Onun yerine “Vaktimiz de dardır” 

Makina, Yollar, Şömendöferler 
 
Şu halde bu vâsi ve bu feyyâz memleketi işletmek ve onun cevherlerini 
milletin saâdetini te’min edecek servet haline koymak (72) lâzımdır. Bu 
cihetle nüfusun azlığını başka bir vasıta ile telâfi etmek 
mecburiyetindeyiz. O da makinedir (73). 
 
Artık asırlardan beri anane olarak istimâl edilmekte olan bugünkü 
sabanlarla bu memleketin hazain-i serveti inkişâf edemez. O halde hemen 
yapılması lâzım gelen şey (74) bütün çiftçilerimizin makine sahibi 
olması, makine kullanmasını bilmesi ve makine yapmağa mahsus 
müessesâta mâlik olması olacaktır (75). Fakat bu faaliyetin mahsulünü 
tarlada çürümeğe, köyde ve harmanda çürümeğe mahkûm edersek halkın 
çalışması bîsûd bir yorgunluğa müncer olur. Lâzımdır ki bu mahsulât 
servete inkılâb edebilecek yerlere gidebilsin (76). Bunun için de 
Efendiler, yollar lâzımdır. Şömendöferler lâzımdır. Otomobiller lâzımdır 
ve bunların hepsinin faaliyete geçmesi lâzımdır. Ne hazindir Efendiler, 
Konya, Eskişehir, şurası ve burası ve memleketimizin herhangi bir tarafı 
bugün bir hazinedir. Buğday vardır, her türlü mahsûlat vardır ve bunlar 
memleketin ihtiyacâtına tekabül ettikten maada harice de çıkar. Fakat 
maattessüf bir livadan diğer bir livaya nakledemiyoruz. Çünkü yol 
yoktur, çünkü vasıta-i medeniye yoktur (77).  
 
Efendiler, yolsuzluk ve vesâitsizlik en mühim noksanımızdır. Bunların 
te’mini elzem ve mübrem ihtiyaçlardandır. Fakat memleketin ki, 
bilenlerce malûm, ben de birçok yerlerini bizzat gördüm. Hakikaten (78) 
yol yoktur. Hakikaten kağnı arabasıyla deveden ve merkepten başka 
vesâiti yoktur. (Elektriğin inkitaı üzerine 5 dakika teneffüs yapılmıştır.) 
 
Memleketi yolsuzluktan ve vesâitin cinslerinden bahsetmiştim (79). 
Mevcut demiryollarının nerelerde ve ne kadar mahdut olduğunu 
söylemeğe hacet yoktur. Bütün bu işlerden tabii Meclisin ve hükûmetin 
uhdesine terettüb eden çok vâsi’ ve mühim vazifeler vardır.  
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(72)  M. Soydan: “haline koymak için acele etmeye mecburuz” 
(73) M. Soydan: “Bu cihetle nüfusun” diye başlayan cümlenin yerine, “Onun için 

makinalardan istifade edeceğiz” 
(74) M. Soydan: Bu cümle yok. 
(75) M. Soydan: “Bu da kâfi değildir efendiler” 
(76) M. Soydan: “Lâzımdır ki bu mahsulât harice de nakledilebilsin” 
(77) M. Soydan: “ve memleketimizin” den itibaren olan kısmın yerine “Şurası ve burası birer hazine olduğu 

halde vasıtasızlık yüzünden başka taraflara nalkolunamıyor” İhtiyacımız olan bir kısım buğdayı hariçten 
getirtiyoruz. Böyle şey olur mu?” 

(78) M. Soydan: “ve mübrem ihtiyaçlardandır” yok. Sonraki cümle şöyle: “Memlekette yol yoktur” 
(79) M. Soydan: Bu cümle yok.   

 
 

Ziraat Bankası  
 
Efendiler, mühim ve müessir zannettiğimiz tedbirlerden biri doğrudan 
doğruya köylüye nakden muâvenet etmektir. Bunun için de Ziraat 
bankaları lâzımdır. Vakıâ mevcut olan Ziraat Bankaları mümkün olduğu 
kadar ihyâ edilmektedir. Fakat bu kâfi değildir. Bunları çok tevsi’ etmek 
lâzımdır. Bu hususta daha şimdiden hükûmetten ziyade halkça yapılacak 
şeyler vardır. Meselâ 5 bin liralık, 10 bin liralık ufak sermayeleri 
birleştirerek, bir takım mevzii küçük bankalar ve bir takım kasalar 
yapılmalıdır. Ta! Köye kadar temas ederek, köylüye muâveneti te’mine 
çalışmalıdır. Sonra efendiler, ziraatın kıymetini, ehemmiyetini köylüye 
anlatmak ve hakikaten azamî istifadeyi temin edecek faaliyete sevketmek 
için ona ilim vermek, ona öğretmek lâzımdır. Bunun için mekteb, ziraat 
mektebleri ister. Vakıâ mevcut olan mekteblerden başka Bursa’da, 
Balıkesir’de, İzmir’de, Adana’da ve Erzincan’da olmak üzere mektebler 
küşadına başlanmıştır. Temenni ederim ki, bunlar tezyid olunsun (80). 
 
Hayvanâtın İslahı 
 
Efendiler, demiştim ki, ahali çiftçi ve çobandır. Çobandır yani bizim 
memleketimizde hayvan yetişir, hayvan yetiştirilir ve bu çok feyizli 
birşeydir. Fakat maattessüf birçok hadisatın that-ı tesirinde 
memleketimizdeki hayvan mevcudu çok tenâkus etmiş zayıf, alîl bir 
unsur haline düşürülmüştür. Binâenaleyh bu hususta da yapılacak ilk şey 
hayvânatımızı islâh etmek ve adedini teksîr eylemektir.  
 
Zanaat 
 
Efendiler, ziraatin yanında zanaat (81) da vardır. Bir millet zanaatsiz 
yaşayamaz (82). Mazide – belki büyük fabrikalar halinde değil fakat – her 
evde bir tezgâh ve müteadid tezgâhlar mevcut idi. Milletimizin gayet 
nefîs sanatları vardı. Bugün maattessüf o da bitmiştir. Çünkü deminki 
izahatımda gördünüz ki, ecnebilere verilen imtiyazât ile bu küçük 
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tezgâhlar mubazere edemezdi. İmtiyazlı ithalât neticesinde sanayimiz 
sönmüş, mahvolmuştur.  
 
Sanayiimizin ihyâsı lâzımdır (83). Artık yeni hükûmette imtiyazât-ı 
hariciye mevzuubahs değil, fakat küçük tezgahların mahsulatıyla milleti 
geçindirmek, milletin ihtiyacını tatmin etmek de mümkün değildir.  
 
 
(80) M. Soydan: “Efendiler mühim ve müessir” diye başlayan paragraf buraya kadar yok.  
(81) M. Soydan: “Zanaat” yerine “san’at” denmiş. M. Soydan’da  
(82) M. Soydan: “Bir millet sanatsız yaşayamaz” 
(83) M. Soydan: “imtiyazlı ithalat” diye başlayan kısmın yerine “Ecnebi mallarına rekâbet etmek ihtimâli 

yoktu. İmtiyazlı ithalât neticesinde sanayimiz söndü. Bunları da ihyâ etmek lâzımdır.” 
Bir taraftan büyük müessesat-ı sınaiye vücuda getirmeğe, fabrikalara ihtiyacımız vardır. Ancak fabrikaları yapmakla ve 
fabrikaların mahsulâtını serian almakla hem milletin ihtiyacını tatmin edeceğiz, hem de asar-ı sınaiyemizi harice dahi 
sevkedebileceğiz. Müstefid olacağız. Millete servet gelmiş olacak.  
 
Ticaret   
 
Efendiler, millet çiftçilikte, hayvancılıkta ve zanaatte tezyîd-i gayret 
edebilmek için mahsulâtından hakikaten müstefid olabilmelidir. Halbuki 
bu istifade mahsulâtın faideli bir surette mübâdelesini te’min etmekle 
mümkün olabilir. Bu mübâdelenin temini ise, ticaret demektir. 
Binâenaleyh, tüccarlarımızın hal-i faaliyete gelebilmesi ve getirilmesi 
lâzımdır. Bunun esbâbına tevessül eylemek icab eder (84). 
 
Sermaye  
 
Efendiler, yollarımızı, şömendöferlerimizi yapmak için limanlar vücude 
getirebilmek için ve gemiler inşa edebilmek için ne kadar para ve ne 
kadar ihtisas lâzımdır. Biran düşünürsek ve bütün bunların bizde 
olmadığını tahattur edersek, ne kadar hüzün duyarız değil mi? Hakikaten 
mucib-i teessür ve teellümdür (85). Bununla beraber asla nâ-ümîd olmak 
lâzım gelmez! Biz bu kadar vâsi, kıymetli ve nâmütenâhi hazâin-i 
müteneviaya mâlik olan bu memleketin sahibi oldukça ve milletimiz 
gayet, kıskanç bir surette hâkimiyet-i millîyesini elinde tutarak, 
mukadderatını bizzat idareye devam ettikçe sermayede, müessesât da, 
ihtisas da bulur! Herşey bulur…  
 
Hayat-ı İktisadiye Esastır 
 
Kardeşler, çalışacağız ve az zamanda biz de halimizi en medenî bir hale 
ifrağ edeceğiz. İktisadî ihtiyacımız ve buna tekabul eden tedbirler benim 
burada iki dakikada söylediğim kadar değildir. Daha çoktur. Bunu 
anlayabilmek için yalnız çok kitab okumak kâfi değildir. Bütün mesaî ve 
sanayi arbâbıyla doğrudan doğruya görüşmek muvaffıktır. İşte bu 
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maksatla İzmir’de Şubatın 15’inde bir kongre yapmağı düşündük. 
Kongreye köylü gelecektir, çoban gelecektir, hertürlü erbâb-ı sanayi ve 
tüccarlar gelecektir. Efendiler, hayat demek iktisadiyât demektir. 
Yaşayabilmek için mutlaka muktesid olmalı. Biz şimdiye kadar, bu millet 
şimdiye kadar imparatorluklar kurmuştur, cihangîrler yetiştirmiştir. Fakat 
bir devlet-i iktisâdiye olmamıştır (86). Hatta bazı devirler olmuştur ki, 
iktisâdiyâtla iştigale tenezzül bile etmemiştir. Onu çok basit ve adi birşey 
telâkki etmiştir.  
 
(84) M. Soydan: “Ancak fabrikaları”ndan itibaren buraya kadar yok.  
(85) M. Soydan: “Hakikaten” diye başlayan cümle yok. 
(86) M. Soydan: Bu cümle yok. 

 
Ve öyle telakki ettiği içindir ki, sanatla, ticaretle iştigalatı daima anasır-ı 
sâireye ve ecânibe terketmiştir. Bunun neticesi olarak birgün, o anasır-ı 
sâire, o ecânib bu unsur-ı aslînin efendisi olmuştur. Bütün memleketimizi 
müstemleke telakki etmiş, saha-i istismar telakki etmiştir… Hem nasıl 
müstemleke? Kendi evladıyla ve kendi parasıyla idare olunur bir 
müstemleke! Mahsulâtında azamî menafi’i harice! Kendisine birşey 
yoktur. Binâenaleyh yaşamak için kuvvetli bir devlet ve herşeyi teşkil 
edebilmek için esas, iktisadiyât olunca bütün nokta-i nazarlarımızı, bütün 
mesâimizi bunda behemehâl muvaffak olmakta temerküz ettirmeliyiz. 
Her şube-i mesâiyi bu nokta-i aslîyeye istinâd ettirmeliyiz. Meselâ Maarif 
Programımız ne olacaktır? Maarif Programımız bu olacaktır ki, onu takib 
eden insanlar güzel çiftçi, kunduracı, fabrikacı, tüccar olacak, güzel amelî 
adam, nâfi adam, müsmir adam olacak bunları öğreten programların, 
bunları öğreten memleketlerin ve müessesâtın hay’et-i umûmiyesi Maarif 
olacaktır! Efendiler, bu seyahatim esnasında görüştüğüm 20 – 30 senelik 
bir maarif müdürü – memleketin muhtelif yerlerini dolaşmış – kendisinin 
verdiği izahata göre birçok ve yekdiğerine mütebâyin programlar alıyor, 
tatbik ediyor ve ettiriyor, çünkü mevki-i iktidara geçen her nazır kendine 
göre bir program yapıyor, onu tamim ediyor. Tatbik-i icâbatına çalışıyor. 
Bir müddet sonra bir nazır geliyor onu beyenmiyor, başka bir program 
tatbik ediyordu. Fakat bütün bu programlar ve tatbikat ne verebiliyordu? 
Çok bilmiş, çok okumuş bir takım insanlar. Ama neyi bilmiş efendiler bir 
takım nazariyatı bilmiş! Ve neyi bilmemiş Efendiler! Kendini bilmemiş. 
Hayatını, ihtiyacatını bilmemiş! Yaşamak için lazım olan herşeyi 
bilmemiş ve aç kalmıştır! İşte bu tarz tahsilin netice-i meş’ûmesi olmak 
üzere denilebilir ki, memlekette münevver olmak demek, okumuş olmak 
demek, çok bilmiş olmak demek sefâlete ve fakra mahkûm olmak 
demektir! Binâenaleyh bir defa hey’et-i içtimâiyemizi umûmi olarak sarî 
ve müstevli cehilden, gafletten kurtaralım. Lâzımdır ki artık tevâlî eden 
ve tevâlî ettikçe kendisini mahveden bir takım bavâtıla inanmasın. Şunun 
ve bunun asl u esası olmayan, hakikat olmayan telâkkiyatına aldanmasın. 
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Matbuat, Telkinât 
 
Efendiler bu hedefe yalnız çocukları yetiştirmekle vasıl olamayız! 
Çocuklar istikbâlindir. Çocuklar istikbâli yapacak adamlardır. Fakat 
istikbâli yapacak olan bu çocukları yetiştirecek analar, babalar, kardeşler 
hepsi şimdiden az çok tenevvür etmelidir ki, yetiştirecekleri çocukları bu 
millet ve memlekete hâdim ve nâfi ve faidesi olabilecek tarzda 
yetiştirsinler! Hiç olmazsa yetiştirmek lüzumuna kail olsunlar! 
Mekteblerden başka gazeteler, ufak nüshalar köylere kadar neşr ü tevzi 
olunmalıdır. Bizim köylümüz ne gazete ne nüsha vs. okumaz! Bilenler 
bilmeyenleri toplayıp, okutmayı onlara okumayı anlatmayı bir vazife 
bilmelidir (87). 

 
(87)  M. Soydan: “Mekteblerden” itibaren şöyle, “Bu vazife en ziyade Türk matbuatına teveccüh 

ediyor. Umumî hayatımızın selâmeti için gazetelerle,”      

 
Şifâhen telkinatta bulunmak belki izale-i cehl için en basit ve iyi bir 
çaredir. Bunu hepimiz yapmağa mecburuz. Hayat-ı umûmîyenin selâmeti 
için mecburuz. Bilenler ki, ekalliyeti teşkil ediyor. Buna şu cihetten de 
mecburdur ki, kendisinin hayat ve saâdeti ekseriyetin hayat ve saâdetiyle 
kaimdir. Ekseriyet, millet ve memleket mes’ud olmaz ise, mamûr olmaz 
ise 5 – 10 kişinin saâdeti olabilir mi? Ekalliyet ekseriyetin cehlinde 
menfaat ararsa umûmî felaket muhakkaktır. Şimdiye kadar takib olunan 
usül maattessüf ekalliyetin te’min-i refahına matuf idi. Millet, memleket 
5 – 10 kişinin saâdet ve serveti için, 5 – 10 kişinin sefahati yüzünden bu 
hale gelmiştir.  
 
Maarif Programlarımız – Tahsilden Gaye  
 
Efendiler, bir maarif programı çizmek istemem. Fakat şu noktaları ifade 
edeyim ki, iptidaî tahsil ve orta tahsil behemehâl insanlığın ve 
medeniyetin icâb ettirdiği ilmi ve fenni versin. Fakat o kadar amelî bir 
tarzda versin ki, çocuk mektebten çıktığı zaman aç kalmağa mahkûm 
olmadığına emin olsun! Aynı zamanda bu güzel ve zengin 
memleketimizden istifade edebilmek için âlî mesalik erbâbına ihtiyacımız 
vardır. Cidden sahib-i ihtisas olan insanlara ihtiyacımız vardır! (88). 
Bugün tarafımızdan işletilen kaç maden vardır? (89). Herhangi bir 
madeni işletmek teşebbüsünde bulunduğumuz zaman bir cenebiye arz-ı 
iftikar etmek mecburiyetindeyiz. Sonra efendiler, milletin mevcudiyetini 
kemiren çok mühlik ve müstevli hastalıklar vardır. Halbuki millete hayat 
ve sihhat lâzımdır. Bunu te’min edecek mesalik-i ilmiye erbâbı lazımdır. 
Yani doktorlar lâzımdır. Şömendöferleri işletemeyiz. Mühendisimiz 
yoktur, yoktur! vs. vs… Binâenaleyh bu memleket ve milletin muhtaç 
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olduğu erbâb-ı ihtisas ve mesalik-i âlîye erbâbını bu memleket 
yetiştirmeğe mecburdur (90). Burada demin bu suali tevcih eden 
arkadaşımızla ufak bir hasbıhal yapalım! Bugün bunlar yapılmış mıdır? 
Veyahut bugün bunları yapmak için ciddî esaslar düşünülmekte midir? 
Veyahut 3, 5 seneden beri Türkiye Büyük Millet Meclisi Maarif 
Vekâletini işgal zevât bu nukat-ı nazarı düşünmüş müdür? Ve düşünüyor 
mu ve icâb eden tedâbiri yapmış mıdır ve yapmakta mıdır? Arkadaşlar! 
bunun için hem hayır, hem de evet demek mecburiyeti vardır. Evet 
diyorum çünkü oraya geçen arkadaşlarımız bizim kadar samimî olarak ve 
cidden memleket ve millet halini bilerekten ve kalbi sızladığını 
hissederekten çalışmışlardır, çalışmaktadırşar! Maahaza ben şahsen itiraf 
edeyim ki, onların düşündüklerini ve bulduklarını ve bugün tatbik 
etmekte olduklarını kâfi addetmiyorum. 
 
 
 
 
(88) M. Soydan: Bu cümle yok.  
(89) M. Soydan: “Halbuki Türkiye maden doludur” 
(90) M. Soydan: “Herhangi bir madeni” den itibaren yok.  

Gayr-ı kâfidir. Çünkü bence şimdiye kadar üzerinde bulunulan hattan 
inhiraf etmek cesareti gösterilmemiştir. Mevcudu islâh ve ihyâ gibi 
maslahatçılık vardır. Memleket ve milletin halâs-ı hakikîsi için yapılması 
lâzım gelen işleri esaslı olarak ve bilâpervâ yapmak lâzım olduğu 
kanaatindeyim. Binâenaleyh milleti ve erbâb-ı vukufu tatmin edebilecek 
birşey yapılmış olduğunu söyleyemem, fakat yapılacağını iddia ederim, 
tekeffül ederim. 
 
Efendiler, milletimizi, devletimizi, muktesid yapmak esas olduğunu 
söyledim ve bunun için bir amelî esas olmak üzere bir maarif programı 
tesbit etmek mecburiyetinde olduğumuzu izahatımla işaret ettim. Fakat 
insanlar huzur ile, hürriyet-i vicdaniye ile çalışmak ihtiyacındadır. 
 
 
Halk Fırkası 
 
 
Arkadaşlar, izah ettiğim mülahazâta binâen evvelâ bir program yapmak 
ve saniyen bu programı muvaffakiyetle tatbik edebilmek için behemehâl 
memleketin bütün evlatlarının zekâlarını, nûr ve irfânlarını ve ihtisaslarını 
biraraya toplamak lazım olduğu kanaatinde bulunuyorum. Ben bir kitle-i 
beşerîyeyi yalnız kendine tefekkür ve tahayyül ve tasavvur ettiğim bir 
takım efkâr ve hissiyatın peşinde sürüklemek emelinde değilim. Beni 
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Allah böyle bir hatadan siyânet buyursun. İmkân-ı maddi bulabilseydim 
bütün bu evsafını saydığım vatanperverânı büyük ve vâsi’ bir kongre 
halinde toplayarak, onların birer birer nokta-i nazarlarını cem’ ve telfik 
ederdim. Ve bu millet ve memleketin muhtaç olduğu hakikî programı 
yine erbâb-ı ihtisas ve erbâb-ı ilim ve irfanla beraber tesbite çalışırdım. 
Fakat maddeten buna imkân görmediğimden ben bu kongreyi tahrirî 
yapmak istedim. İşte bunun içindir ki, tarihini hatırlamam, birgün 
gazetelerde buna dair beyânatta bulundum. Ve umûmî bir teklif yaptım. 
Bu teklifimi bir daha burada tekrar ediyorum. Nasıl bir program yapmak 
lâzımdır? İktisadiyatımız ve maarifimiz vs.miz nasıl bir program 
dairesinde yürürse bu milleti refâh ve saâdetine isâl edebilir. Bunu bana 
söyleyiniz ve bütün nokta-i nazarlarınızı söyleyiniz demiştim.  
 
Efendiler, siyasî bir fırka mevzubahs olunca bundan haklı olarak tereddüt 
ve telâşa düşenler olabilir. Hakikaten milletimiz çok zamandan beri siyasî 
fırkalar yüzünden ve siyasî fırkaların ihtirasları ve onların müsademâtı 
yüzünden çok büyük zararlara dûcâr olmuştur. Kendi menfaatleri 
unutturulmuştur. Şunun bunun menfaatlerinin hâdimi edilmiştir. 
Hakikaten milletin sunuf-ı muhtelifesinden bir veya iki veya üçünü alıp 
da diğerlerinin zararına olarak, yanlız o sunufun te’min-i menafi’i ile 
iştigal eden bir fırka-i siyasîye bizim milletimiz ve memleketimiz için 
muzirdir. Bizim  muhtaç olduğumuz bütün evlâd-ı memleketin elele 
vererek çalışmasından ve çalışmasiyle istihsal  olunacak neticeden 
ibarettir. Bütün bu mütalaâtla beraber diyorum ki, siyasi bir teşekkül 
lâzımdır.  
 
 
Efendiler bilirsiniz ki, teşkîlât-ı siyasîye yani fırkalar makasıd-ı 
iktisadîyeye istinâden teşekkül eder. Fırka teşkilinden başka bir garaz 
yoktur. Başka garazla teşekkül eden fırkalar hakikî değildir. Onlar hırs ve 
menfaat ve çapulcu fırkalarıdır. O halde (102) biz öyle bir fırka yapacağız 
ki, bundan bütün milletin bilâtefrik menfaatini ve esbâb-ı siyânetini, 
saâdetini te’min etmeyi vazife edinebilsin !  
 
Buna imkân var mıdır? Evet buna imkân vardır ve bundan başkasını 
memlekette yapmanın imkânı yoktur. Efendiler ifade olundu ki, bizim 
milletimizin unsur-ı aslîsi  köylüdür, çiftçidir, çobandır. O halde bunlar 
bir sınıf ve şâyan-ı istinâd bir sınıftır. Bir fırka başlı başına bu sınıfa 
istinâd edebilir ve onun menfaatini ilâ etmek için çalışabilir. O halde, 
buna muhalif olacak sınıfı aramak lâzımdır. Bu fırka hangi sınıfın 
menfaatini ızrar ediyor. Bunun muhalifi ve mukabili hangi sınıflar 
olabilir? Bunları tetkik edelim. Köylünün karşısında kim tasavvur 
olunabilir? Büyük arazi ve çiftlik sahipleri. O halde çiftlik ve büyük arazi 



 9

sahipleri bundan endişenâk olur mu? (103). Efendiler, memlekette çok 
çiftlikler sahibi kimler vardır? Ne kadar çiftliği ve ne kadar arazisi vardır?  
Buraları insafla düşünelim.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
102 M. Soydan : “ Bütün bu mütallaatla ” dan itibaren yok. 
103 M. Soydan  : Bu cümle yok. 

 
Kendi livanızı düşünün. Kaç çiftlik sahibi vardır ve arazisinin vü’sati nedir? Bir de Türkiye topraklarını düşünün. Efendiler bizim 
memleketimizde menfaati ızrar edilecek büyük arazi ve çiftlik sahibi adam yoktur. Olsa olsa onların arazisi diğer çiftçi ve 
köylülere nazaran daha cesimce ve kendileri de daha hallicedirler. Binâenaleyh onların çiftliklerini imhâ etmek, arzisini taksim 
eylemekten ise, köylülerin arzisini tevsi’ eylemeliyiz! Köylülerin evlerini ve köylerini mamûr etmeliyiz. Bundan başka ne vardır? 
Kasabalarda, şehirlerde erbâb-ı sanayi vardır. O halde köylü sınıfı aslîdir. Yalnız bunun menfaati te’min olunursa bu erbâb-ı 
sanayi menfaati ihlâl edilir mi? Hayır buna imkân yoktur. Çünkü bir defa bu erbâb-ı sanayi halk için de elzemdir. Bunlar 
birbirinden ayrılamazlar. Birbirine lâzımdırlar! (104). Bil’akis erbâb-ı sanayi takviye ve teâliye doğru sevketmek lâzım! Bu başlı 
başına nazar-ı itibare alınacak bir hedeftir. Binâenaleyh halkçılık nokta-i nazarından düşünüldüğü vakit, bunların dahi hakkı 
verilmek lâzımdır. Sonra efendim, kasabalarda orta tüccarlar vardır. Fakat bu orta tüccarlar dahi yine o köylü ve halk için lâzım 
olan bir sınıftır. Bunları da imhâ ve ızrar edemeyiz (105). Bil’akis onları da himâye eylemek ve daha çok zengin yapmak 
mecburiyetindeyiz. Bunu memleketimizin menfaat-i umûmiyesi de âmirdir. Bu orta tüccarların fevkinde ne vardır? Büyük 
tüccarlar… Büyük sermaye sahibleri… 
 
Sorarım efendiler, memleketimizde büyük sermaye sahibi, çok servet 
sahibi kaç kişi vardır ve bunların kaç parası vardır? Bana Türkiye’de kaç 
tane milyoner gösterebilirsiniz? Ve en zengin adamımızın kaç parası 
vardır. 50 bin lira 100 bin lira sermaye nedir? (106). Kapitalist olarak 
ortaya koyacağımız ve üzerlerine hücum edeceğimiz bunlar mıdır? Hayır 
efendiler. Bu memleket ve bu memleketin insanları daha çok zengin 
olmağa muhtactır ve bu hakkıdır. Binâenaleyh onların servetine göz 
dikmeyeceğiz ve belki orta tüccarları da onların seviyesine çıkaracağız ve 
hep beraber daha çok zengin olacağız.  
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İsteriz ki efendiler memleketimizde çok ve çok milyonerler ve 
milyarderler olsun. O zengin insanlar başlı başına bu memlekete 
bankalar, şömendöferler, fabrikalar, şirketler vs. müessesât-ı sınâiye 
yapsınlar. Bizi ecnebilerin sermayesine muhtac bırakmasınlar.  
 
Binâenaleyh onlara düşman olmak değil, onları daha çok zengin etmek bu 
memleketin menaf-i hakikiyesi iktizasındadır (107). O halde efendiler 
onlar da halktır, onlar da bu zümrenin içindedir!  
 
 
 
(104) M. Soydan: Bu cümle yok. 
(105) M. Soydan: Bu cümle yok.  
(106) M. Soydan: “Sorarım efendiler” diye başlayan cümlenin yerine, “Maatteessüf Türkiye’de bu türlü 

zenginler yoktur. Türkiye’de milyonerler değil birkaç yüzbin lirası olanların sayısı bile çok azdır.” 
(107) M. Soydan: “Binâenaleyh onlara” diye başlayan bu cümle yok.  
Geriye ne kalıyor efendiler? Amele… Toplasanız toplasanız İstanbuldakilerin bütün mevcudiyetini alsanız belki 20 binden fazla 
amele bulamazsınız. Binâenaleyh 20 bin kişiye istinâd ve onu temsil edebilecek başlı başına, bir fırka-i siyasîye bu 20 bin kişinin 
ne dereceye kadar menafi’ini muhafaza edebilir ? (108) Ameleye düşman olamayız. Bu memleket ameleye muhtaçtır. Efendim, 
bu memleketin bugünkü müessesât-ı sınâsiyede çalışacak adama ihtiyacı vardır. Amele bize lâzımdır. Onu himaye edeceğiz. 
Siyanet edeceğiz ve daha  mes’ud bir hale getireceğiz! Diğer taraftan amele ile tarlasında çalışan  köylünün farkı mı vardır? Bu 
zavallılar hemhâldir. Binaenâleyh bunlar da halktır. Başka bir sınıf bulamazsınız. Yanlız Münevverân olsun, ulemâ olsun bunlar 
başlı başına kendi menfaatlerini düşünür bir sınıf olamaz! Eğer bunlar bir memleket dahilinde birer kitleyiz; bizi mecliste başlı 
başına temsil edenler bulunsun ve mecliste yanlız bizim menfaatimizi te’min edebilecek kanûnlar yapsın derlerse, bilâkis bütün 
me’mûl ettikleri menafiden mahrum kalırlar. O halde ayrıca ve başlı başına  ulemâ ve münevverân sınıfları yoktur, fakat 
münevverân ve ulemâya teveccüh eden çok yüksek bir vazife vardır. O halde halkın içine girmek ve onlara pişvâlık etmek, onlara 
mazhar-ı saâdet ve refah olmak için delâlet etmek, onların tenvir, irşad ve muvaffak etmektir. Zannederim ki her memlekette 
ulemânın en insanî, millî ve vatanî vazifesi yanlız ve ancak bu olabilir (109). İşte efendiler bütün halkımızın bilumûm efrâdı 
yekdiğerinin muâvin ve müzâhiridir. Yekdiğerinin muhassala-i mesâisine muhtaçtır. Bunların hepsini ayrı ayrı düşünerek ve aynı 
hizada hudut-ı saâdete isâl etmek ve o hududu daha uzak ufuklara isâl etmek için bu teşekkül-i siyasîyenin adına Halk Fırkası 
demeği münasib gördüm. Eğer ben aldatıcı bir adam olsaydım, eğer ben bu şeklin aleyhinde propagandalara sebebiyet 
vereceğinden dolayı bedbîn olsaydım başka isim ve unvanlarla halkın karşısına çıkardım.  
 
Fakat Efendiler, çok namuskâr olmalıdır. Ve şimdiye kadar irtikâb olunan 
hataların en büyüğü bilhassa müteşebbislerimizin, münevverlerimizin ve 
bilhassa âlimlerimizin en büyük günahı namuskâr olmamaktadır. Milletin 
karşısında namuskâr olmak, namuskâr hareket etmek lâzımdır. Milleti 
aldatmayacağız! Millete daima ve daima hakikati söyleyeceğiz. Belki 
hata ederiz. Hakikat zannederiz (110). Fakat millet onu tashih etsin! 
 
 
 
 
 
 
 
 
(108) M. Soydan: “onlar da bu” diye başlayan cümleler buraya kadar yok. “Köylüler gibi menfaatleri 

düşünülecek vatandaşlardır” 
(109) M. Soydan: “Bu zavallılar hemhâldir” den itibaren yok.  
(110)  M. Soydan: “yanlış şeyleri hakikat zannederiz”                           
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Kendimizi kimsenin fevkınde görmeğe de hakkımız yoktur efendiler. 
Binâenaleyh yalan tedbirlere tevessül etmek isteseydim ben bunun adına 
Halk Fırkası demezdim. Başka birşey diyebilirdim. Bunun programına 
başka birşey diyebilirdim meselâ: sâ’y misâk-ı millîsi diyebilirdim. 
Mesela, sâ’-y hey’et-i millîyesi diyebilirdim ve bu belki aldatıcı birşeydir. 
Fakat efendiler radikal yürümek ve esaslı olmak lâzımdır.  
 
Yapacağımız şeyin bir manâsı, bir medlûlu olmak lâzım gelir. Bütün 
cihan bilsin! Yeni Türkiye ne yapıyor, hangi esas üzerine yürüyor. 
Hakikatte aldatmak kolay değildir. Hiçbir vakitde cihan-ı medeniyeti 
aldatabileceğimizi zannedemeyiz. Böyle bir zan dünyasının en büyük 
gafleti içinde bulunduğumuza delâlet etmekten başka bir neticeye 
varamaz.  
 
Efendiler! Halk Fırkası İngilizlere, Fransızlara, İtalyanlara, Almanlara 
dünyanın düvel-i mütemeddisine ifade olunduğu zaman bunun bir manâsı 
olduğunu anlayacaktır. Çünkü bu ilmî, ictimaî bir ifadedir. Ben burada 
elsine-i muhtelifedeki manâ ve medlûlleri söylemeğe lüzum 
görmüyorum. Tabii hepiniz bunun ne olduğunu bilirsiniz (111). Efendiler 
görüyoruz ki yeni devreye girdiğimiz zaman yeni bir program yeni bir 
ünvan ihtiyacında olduğumuzu hissediyoruz ve bunları izhar ediyoruz. Bu 
yenilikler muvâcehesinde ale’l-ıtlak bütün millet nazarında müsavidir. 
Benim için şu ve bu yoktur ve şu buna müreccahtır, yoktur (112). Benim 
ve hepimizin düşünmeğe mecbur olduğumuz şey, hakikaten bu memleket 
ve milleti kurtarabilecek dimağların, vatanperverlerin bir araya gelmesini 
te’min etmekten ibarettir. Bu fezâilde bulunan insanlar her nerede ise ve 
her ne ise bunu almak ve milletin mukadderâtını temşiyet ettirdiğimiz 
meclisin içine koymak lâzımdır (113). Akıl, ilim, tecrübe hatt-ı hareketin 
tesbitinde âkim olmalıdır. Maddî ve esaslı hatveler atmak 
mecburiyetindeyiz (114). 
 
(111) M. Soydan: “Ben burada elsine-i” den itibaren yok. 
(112) M. Soydan: “hiçbir zümreyi başkalarına tercih etmeyiz.” 
(113) M. Soydan: Bu cümle yok.  
(114) M. Soydan: Yok.  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

* 
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TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ ÜZERİNE İZMİR’DE HALKA 
KONUŞMA  
02.02.1923  

 
Atatürk’ün 2 Şubat 1923 gününde İzmir’de halka yapmış olduğu altı saat 
süren konuşmaya, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü’nce yayımlanan 
“Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri II” derlemesinin 1952 basımının 83. 
sayfasında 7,5 sayfa olarak yer verilmiştir. Konuşmanın yapıldığı gün de, 
31 Ocak 1923 olarak gösterilmiştir. Oysa söyleşinin yapıldığı tarih, 2 
Şubat 1923’tür. Konuşma metni de 7,5 sayfa değil, esas kaynağında 85 
sayfadır. Konuşmanın tam metni de Siirt Milletvekili Mahmut (Soydan) 
Bey tarafından çıkarılmış olan Milliyet gazetesinde süreli olarak 
yayımlanmıştır. Bu konuşmanın ayrıca “Belgelerle Türk Tarihi 
Dergisi”nin 70. (Temmuz 1973) sayısında başlayarak tümü 
yayımlanmıştır.  
 
Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü’nce özet olarak verilmiş olan bu çok önemli 
tarihi konuşmanın sadeleştirilmiş tam metnini “Belgelerle Türk Tarihi 
Dergisi” kaynağından aktarıyoruz:  
 
Muhterem İzmir halkı, aziz hemşehrilerim!  
 
Sizi böyle yakından selamlamak benim için çok büyük bahtiyarlıktır. 
Bundan beş ay evvel muzaffer urdumuzun içinde buraya geldiğim zaman 
olduğu gibi bu defa gelişimde de bütün halkın hakkımda gösterdiği 
samimi tezahürat ve gösteriler cidden bende derin duygular vücuda 
getirmiştir. Mümkün olsaydı bütün hemşehrilerimi bir arada görerek 
teşekkür duygularımı sunmak isterdim.  
 
Fakat buna maddi imkân bulunamadığı için bugün burada hazır 
bulunanlarla, bütün heyete ait olan teşekkürlerimi de sunuyorum, hakiki, 
içten ve vicdani olarak.  
 
Hanımlar, efendiler! 
 
İzmir; 40 asırlık bir atalar yurdudur. Bu kadar derin bir tarihe malik olan 
İzmir, aynı zamanda coğrafi yeri itibariyle, iktisadi ve siyasi görünüşlerle 
de çok büyük önemi haizdir. Bunun için bütün memleketi ve bütün milleti 
yok etmek isteyen düşmanların gözleri bu kıymetli, bu tarihi, bu önemli 
şehre ve bunun civarına takıldı. Nitekim düşmanlarımız bu güzel beldeyi 
çiğnediler ve daha da doğrusuna geçtiler. Bu hareket yalnız İzmir’e 
saldırmakla kalmadı, bütün milletin kalbine ve vicdanına saplandı. Bu 
itibarla İzmir; bütün memleketi yok etmek için, bütün milletin 
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heyecanlarını dağıtmak için âdeta bir parola olmuştur. Düşmanlar, İzmir’i 
sıkıştırırken, bütün milletin vicdanı sızlıyordu. Düşmanların bu hareketi 
bütün milletin kalbinde, vicdanında derin bir yara, kanlı bir yara vücuda 
getirmişti. Ve bütün kalplerin bu elemleri, bu kederleri bütün bu acıları 
ifade etmek için söylediği şey; İzmir idi. Kulaklar, daima “Ah İzmir, ah 
İzmir” diye dolardı. Şüphe yok, çeşitli nokta-i nazardan çok önemli olan 
İzmir, aynı zamanda gönül çekici olan bu İzmir; düşmana bırakılamazdı 
ve nitekim bırakılmadı. Bugün öyle bir günde, mutlu bir günde 
hemşehrilerimle karşı karşıya bulunmak mutluluğunu terrarlıyorum ve 
mutluluğu daima kalbimde saklayacağım.  
 
Hanımlar, efendiler! 
 
Ben burada, sizin karşınızda hazırlanmış bir nutku okumak için 
bulunmuyorum.  
 
Aynı zamanda size uzun ve kısa, hazır bir konferans vermek için de 
bulunmuyorum. Benim sizinle bulunmaktan maksadım doğrudan doğruya 
halkça, kardeşçe sohbette bulunmaktır. Yalnız benim değil, sizin dahi 
söylemenizi arzu ediyorum. Bunun üzerine bu şekilde görüşeceğiz. Diğer 
bir noktayı da arzedeyim. Bu dakikada karşınızda bulunan, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Reisi veya Başkumandan değildir; sadece bir 
mebus Mustafa Kemal’dir ve sizi çok seven hemşehriniz Mustafa 
Kemal’dir. Şimdi sözü size tekrar ediyorum. Benden ne öğrenmek 
istiyorsanız, ne sormak istiyorsanız çok istirham ederim, tam cesaret ve 
özgürlükle sorunuz. Ben’de kudretim olduğu kadariyle sizi doyurmağa 
çalışacağım.  
 
Atatürk’ün bu önerisi üzerine kalabalık arasından 18 kişi çeşitli sorunlar 
üzerine soru sormuştur. Çok uzun olan bu soruları özetleyerek aşağıda 
sıralıyoruz:  
 
Matbuat-ı Dahiliye (İç Basın) eski müdürü Fazlı Necip Bey: Atatürk’ü 
övdükten sonra, “Halk hükümetini müdafaa ve devam ettirebilmek için 
henüz yeter teşkilatımız yoktur. Bu teşkilat olmadığı için korkarım ki 
tehlikeli bir durumdayız.  
 
İstanbul’daki değinmelerimde bana sordular: “Milli egemenlik yalnız 
Mebuslar Meclisi’nin tekeline geçti. Onun üstünde bir sultanlık, bir 
padişah, bir hükümet kalmadı. Onları kim sorumlu tutacak?” Daha başka 
sorular da soruyorlar: Bakanları – Avrupa’dakinin aksine Meclis 
seçiyor. Aralarında uyuşum ve fikir birliği yok.  
 



 14

Sizin kurduğunuz halk hükümeti ki kaynağından çıkan ve bütün 
memleketimizi, bütün topraklarımızı sulayabilecek olan suyu yalnız kendi 
tarlalarına akıttırmak istiyorlar.  
 
Buna karşı yurdun bağımsızlığı, daimi milli egemenlikle, halk hükümeti 
ile devam ettirebilmek için bize ne öğreteceksiniz, ne aşılayacaksınız?  
 
Yarın seçim olacak. Seçimlerimizde açık sözle hareket ederek ne yapmak 
lâzım gelecektir? Bize öğretiniz.” 
 
Atatürk bu sorulara teşekkür ettikten sonra “başka” diye soruyor. 
Halktan biri de şu soruları yöneltiyor:  
 
“Milli egemenliğin ebediyen sürdürülmesini temin edecek yollar ve 
bunlara ait hususlar tespit edilsin. Mustafa Sabri be benzerleri yeni 
seçimde Meclis’e girmesin. Subay kadrosunun refahını sağlayınız.” 
 
Atatürk zamandan kazanmak için sorunların kestirme yoldan, yani 
övgüleri bir yana bırakarak sorulmasını istiyor.  
 
Zanaatçılardan İbrahim Efendi de şu dilekte bulunuyor.  
 
“El sanatları korunsun, bu zanaatçıların refahı sağlansın.” 
 
Gümrük memurlarından bir “efendi”nin dileği:  
 
“Boğazlar hakkında delegelerimizin kabul ettiği maddeler 
bağımsızlığımızı tamamen güvence altına alıyor mu?” 
 
“Rusya ile ilişkilerimiz nasılsır, gelecekte nasıl olacaktır? Ruslarla 
İngilizler arasında nasıl bir yol izleyeceğiz?  
 
Kız Lisesi Müdürü Hanım’ın sorusu: 
 
“Büyük devrimde kadınlığın hareket hattı nasıl olmalıdır?” 
 
Milli Eğitim Müdürü Vasıf Bey’in soruları:  
 
“Vahdeddin’in kaçışiyle Osmanlı İmparatorluğu öldü mü?” 
 
“Dini alet yapan çıkarcılar tamamen yıkıldı mı?” 
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“Padişaha karşı duyulan efsaneye benzer halkın korkusu artık kalmadı. 
Ruhlarda ve fikirlerde oluşan bu değişikliğin nedeni nedir? Bu, yoksa 
birkaç kişinin etkisiyle meydana gelmiş, bir hareket midir?” 
 
“İstanbul’da hükümet ve padişah varken ve 6 yüzyıldan beri Anadolu’da 
halk İstanbul’a dönük olmaya çalışmışken nasıl Ankara’da bu kudretli ve 
heybetli ve bu kadar dünyayı hayretlere boğan bir hükümet doğmuştur?” 
 
Halktan başka bir soru:  
 
“Yüzde 15 resimle hariçten eşya getirilmesi müzakere olunuyormuş. Bu 
nasıl olur? Eşya getirilecek olursa mevcut hiçbir şey müşteri 
bulamayacaktır. Biz keçe giymeliyiz, kendi malımızı kullanmalıyız. Yurda 
sokulması yasak olan lüks eşyanın kesin olarak sokulmamasını rica 
ederim.” 
 
Öğretmen Hikmet Bey:  
 
“Türkiye nasıl çocuk istiyor? Milli eğitimin unsurları nedir? Milli kültür 
ne demektir? Padişahı öven eski programlar ne olacak?” 
 
Öğretmen Hasan Âli Bey: 
 
“Gelecek bilim hayatımızda medresenin yeri ne olacaktır?” 
 
 
Öğretmen Melahat Hanım: 
 
“Kadınların seçimlere ve siyasi hayata karışmasından yana mısınız?” 
 
Hazır olanlardan biri: 
 
“Ülkedeki yabancı şirketlerin durumu ne olacak?” 
 
Hazır olanlardan iki kişinin soruları:  
 
“Kurulacak olan Halk Partisi’nin milli eğitim siyaseti ne olacaktır?” 
 
“Museviler hakkında ne düşünüyorsunuz?” 
 
Ahenk Gazetesi Başyazarı Şevki Bey:  
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“Bugünkü idare eski idare sistemidir. Seçimler de eski idare usulüne 
uyularak yapılmaktadır ve seçimlerde birtakım zümre tahakkümü 
meydana getirilmektedir. Bunun kaldırılması için ne düşünüyorsunuz?” 
 
- Edebiyat Öğretmeni Nuriye Hanım: 
 
“Kadınların da erkekler gibi hür, saygılı, temiz bir hakkı olmayacak 
mıdır?” 
 
Hazır bulunanlardan biri:  
 
“Orduda milis olarak çalışmış birkaç yüz kişilik subay vardır. Bunlar için 
ne düşündüğünüzü sorabilir miyim?” 
 
Edirne eski Maarif Müdürü İzmirli Rahmi Bey:  
 
“Köylülerimizi eğitmek ve refaha kavuşturmak için ne düşünüyorsunuz?” 
 
Gazi Mustafa Kemal Paşa:  
 
- Uygun görürseniz evvela şimdiye kadar sorduğunuz sorulara cevap 

vereyim. Zamana göre, gerekirse başka sorular da sorabilirsiniz.  
 
Arkadaşlar! Bütün sorularınıza, sizi endişelendiren noktalara umumi 
kadrolar içinde cevap vermeğe çalışacağım ve muvaffak olursam çok 
büyük memnunluk duymuş olacağım. Efendiler! Bilirsiniz ki hayat 
demek; mücadele demektir, çarpışma demektir. Hayatta muvaffakiyet, 
mutlaka mücadelede muvaffakiyetle mümkündür. Bu da, kuvvete, 
kudrete dayanan bir keyfiyettir. İnsanların bütün meşgul olduğu 
meseleler, bütün karşılaştığı tehlikeler ve bütün elde ettiği 
muvaffakiyetler, umumi bir mücadelenin dalgaları tarafından meydana 
gelmiştir. Hepimizce bilinmektedir ki insanlığın bizce bilinen çarpışması 
Doğu kavimlerinin Batı kavimleri üzerine hücumiyle, taarruzu ile başlar.  
 
Hanımlar, Efendiler! 
 
Doğu kavimlerinden bahsettiğim zaman bunların başında ve en 
kuvvetlisinin Türk unsuru olduğunu cümlemiz bilmeliyiz. 
 
Bütün Avrupa’yı baştan başa çiğneyen ve Paris’e kadar giden Türkler’dir. 
Fakat her taarruza karşı, daima mukabil taarruz düşünmek lazımdır. 
Bunu, asker olanlar çok iyi bilir. Yapılmış taarruza karşı, mukabil taarruz 
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düşünmeden hareket edenlerin sonu, behemehal mağlup olmaktır, 
yıkılmaktır, yok olmaktır.  
 
Türklerin İslamlıktan evvel ve İslamlıktan sonra tasarruflarını tetkik 
edebiliriz ve bu takdirde Türk ve İslam taarruzlarından bahsedebiliriz. 
Türkler bilhassa İslam olduktan sonra Avrupa’nın içine yeni yeni 
taarruzlar yapmışlardır. Ondan evvel İslam olarak İlamiyet adına Batıya 
taarruz eden, Avrupa’ya taarruz eden – biliyorsunuz – Araplardır. Fakat 
Batı âlemi bütün bu muvaffakiyetler ve üstünlükler karşısında mukabil 
taarruza geçmek gerekliliğinin zamanının geldiğini duydu ve karşı 
taarruza başladı. Evvela Araplara yapılan bu karşı taarruz; Endülüs’te acı 
ve geniş felaket dolu bir yenilgi ile başladı. Fakat orada bitmedi. Bütün 
İslam âlemi; Afrika kuzeyinde izlene izlene bugüne kadar geldi. İzlemek 
devam etti ve Osmanlı Türklerine geçti.  
 
Biliyorsunuz ki Selçuki Devletinin beylerinden biri olan Osman Gazi; 
kendi adına bir devlet kurdu. Bu baştan başlayan Osmanlı Devleti; 
Selçuklu taç ve tahtına konduktan sonra İstanbul’u dahi ele geçirerek 
Doğu Roma İmparatorluğunun tacını dahi başına koydu ve altı – yedi 
yüzyıl dünya yüzünde varlığını korudu. Sorduğunuz sorulara temas 
edebilmek için de bu Osmanlı tarihinin bazı noktalarını hep beraber 
hatırlamayı teklif edeceğim. Osmanlı Devleti, yaklaşık olarak 4 sene 
evvel, yok oldu, tarihe geçti. Ondan evvel var olan Selçuklu Devleti de 
aynı Osmanlı Devleti gibi yok oldu, çöktü, tarihe geçti.  
 
Efendiler, Hanımlar! Bunun sebeplerini açıklayabilmek için bu 
devletlerin özellikle Osmanlı Devletinin izlediği umumi siyaseti 
hatırlatmak istiyorum. Denilebilir ki, Osmanlı Devletinin, devlet siyaseti 
olarak, millet siyaseti olarak, halk siyaseti olarak, muayyen görülebilir bir 
siyaseti var değildi. Devletin başına geçen taç sahipleri, kendi arzularına, 
heveslerine göre bir çeşit siyaset icat ederlerdi ve o siyasetin peşinden 
bütün milleti sürükler, götürürlerdi. Bilinir ki, dış siyasetin muvaffak 
olabilmesi için onun dayandığı bir iç kuruluş lazım gelir. İç siyaset, iç 
kuruluş kuvvetli olmazsa, izlenen dış siyasetlerinin bütün 
muvaffakiyetleri geçicidir; derhal sönmeye mahkûmdur.  
 
Osmanlı Devleti’nde göze çarpan bir iki siyaset vardır. Örneğin: Fatih’in 
siyasetini ele alalım. Fatih; ne olursa olsun Batı Roma’yı idaresi altına 
almak, büyük bir imparatorluk kurmak istiyordu. Bütün çalışmalarını bu 
doğrultuda yürütmüştür. Asli unsur olan Türk’ü, yalnız bu amacın elde 
edilmesi için kullanmıştır. Böyle bir siyasetin dayandığı teşkilat ne idi? 
Tabiatiyle asli unsur ile yetinmek ve asli unsuru içine alan kuruluş ile 
yetinmek mümkün olamazdı. Bu sebeple Fatih, ele geçirdiği bütün 



 18

memleket ahalisinden faydalanmak istedi. Fakat onlar, kendi unsuru 
olmadığından tabiatiyle kendi unsuruna ait olabilecek hususlardan başka 
şeyleri onlara uygulamak gerekirdi. Her elde edilen yerde başlı başına ve 
fakat ayrı ayrı birtakım varlıklar yerinde bırakılmıştır. Fakat yerinde 
bırakılan bu varlıklar âdeta bütün o imparatorluk içinde bir gün öç almak 
fırsatını bekleyen ayrı ayrı hükümet halinde idi. Nitekim fırsat çıktığında 
hiçbirisi faydalanmaktan geri kalmadı.  
 
Örneğin diğer bir Osmanlı İmparatorunun siyasetini göz önüne alalım: 
Faraza Selim’in siyasetini dikkat nazarına alalım. O ise bütün İslam 
alemini bir noktada birleştirerek sevk ve idare etmeyi düşündü ve bunun 
sonucu olarak Suriye’yi ele geçirdi, Mısır’ı ele geçirdi ve Mısır’daki 
halifenin hakkını da kendi şahsına ekledi.  
 
Fakat bundan sonra diğer bir Osmanlı taç sahibinin siyasetini arayalım. 
Belki ikisini birden yapmak istemiştir: Hem Batı’yı ele geçirmek, 
Viyana’ya kadar gitmek, Viyana’da örneğin bir Osmanlı valisi 
bulundurmak; diğer taraftan da bütün İslam âlemini birleştirmek. Böyle 
gayet geniş, büyük, sultanlara, taç sahiplerine yakışır bir siyaset.  
 
Arkadaşlar! Bu siyaset, Türk unsurunun hayatının, topluluğunun, 
mutluluğunun gerektirdiği bir siyaset değildir. Bu, yalnız bu milletin her 
nasılsa başına geçmiş ve onu nasılsa zorbalığı altına almış bir kişinin 
kendi ihtirasını doyurmak için uyguladığı bir siyaset idi. Onun için kişiler 
değiştikçe, kişiler söndükçe bu siyaset de sönmüştür. Ancak millet her 
birini ayrı ayrı elde etmeye çalışarak kendi kuvvetini, kendi kudretini, her 
şeyini vermiş ve kendi hayatı ile ve kendi evi ile uğraşmaya vakit 
bulamamıştır. Bu açıklamalardan çıkan noktalar şunlardır:  
 
Bir unsur için, bir millet için izlenecek siyaset ne olmalıdır? Kendimizi 
ele alalım: Biz dini bir siyaset izleyebiliriz. Milli bir siyaset izleyebiliriz. 
Veyahut hem milli, hem de dinsel bir siyaset izleyebiliriz. Dinsel siyaset 
izleyelim dediğimiz zaman herkesçe bilinen ifadesiyle söylemek lazım 
gelirse, İslamı birleştirmek siyaseti demektir.  
 
Mutlak olarak ulusal bir siyasetten bahsettiğimiz zaman Turani bir siyaset 
demektir veyahut her ikisi, her İslam için, bütün İslam ehlinin bir noktada 
birleşmesi ve hep beraber çalışarak kuvvetli olması, mutlu olması, 
muhakkak arzu edilir şeydir. Fakat dünyada elde edilmesi mümkün 
olmayan amaçlara yürümek insanları çok aldatmıştır. Öok aldatır. 
İnsanlar parlak olan siyasetlere doğru herhalde yürümek ve oraya 
yetişmek ister. Çünkü parlak olan şeyler çekicidir. Bu dediğim noktada da 
parlaktır. Çekicidir. Fakat hayat hayallere dayanmaz. Hayat maddelere 
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dayanır. Herhangi bir millet hayatını muhafaza için hayatiyet sebeplerini 
elde etmek, düzenlemek için adım attığı zaman seçtiği amaç hayali olursa 
her halde muvaffak olamaz. Bu yüz yılların ve yüz yıllarca yaşamakta 
olan insanların, belki çok acı, çok kanlı olaylar ile ve belki çok büyük 
felaketlerle bulmuş olduğu bir sonuçtur. Tam cesaretle söylüyorum ki 
dünyanın bugünkü umumi koşulları ve yüzyılının, insanların kafasında 
yapmış olduğu bugünkü değişikliklere göre bütün İslam âleminin şimdiye 
kadar vehim edildiği bir noktadan sevk ve idaresine maddi olanak yoktur 
ve olamaz. Bunu bu kadar kuvvetli söyleyebilmek için çok şey bilmeye, 
çok şey düşünmeye, çok şey hatırlamaya hacet yoktur. Çünkü bu 
olmamıştır ve olmayacaktır, dediğim zaman bu benim ifadem değildir. 
Tarihin ifadesidir. Arkadaşlar! bin üç yüz şu kadar yıldan beri bu nazariye 
nerede ve ne vakit uygulama kabiliyeti bulabilmiştir?  
 
Pekala biliyorsunuz ki Cenabı Peygamberin irtihalinin daha ertesi günü 
derhal herkes, hatta her ufak kabile başka başka şeyler düşünmeye 
başladılar. Hassaten İslam memleketleri genişledikten sonra Suriye’de 
yaşayanlar başka, Mısır’da, Irak’ta yaşayanlar başka ve her yerde 
yaşayanlar başka başka mecburiyet altına idiler ve öyle düşündüler. Fakat 
her halde hepsini bir noktada toplamak isteyenler, daima aynı duyguda, 
aynı dini duyguda bulunan insanları yekdiğerine çarpıştırarak birbirini 
öldürtmekten başka ve sonu gelmeyen kan döktürmekten başka hiçbir 
sonuç alamamışlardır. Olayın ve tarihin ifade ettiği bir şeyi, söylediğim 
gibi ilim ve fen de kabul etmez. 
 
Bugün başka başka muhitlerde yaşayan insanlara ve o muhitlerin vermiş 
olduğu zihniyete ve mizaçlara ve saireye bakılırsa bütün bu cinsleri 
karışık insanların herhalde aynı suretle sevk ve idaresinin mümkün 
olduğunu düşünmek, hakikaten fennin açıkladığını reddetmek demektir. 
Buna da imkân yoktur. O halde kendimiz için bir siyaset hatırdan 
geçirildiği zaman ki, buna bir arkadaşımın sorusundan ilham aldım: 
“Nasıl bir geleceğin siyasetini izleyeceğiz?” Gelecekte izleyeceğimiz 
siyaseti tespit için ben açıklıkla arzediyorum:  
 
Hiçbir vakitte böyle bir siyaset hatırıma gelemez. Çünkü böyle bir siyaset 
uygulanması kabil değildir. Ve böyle bir siyasi istikameti izlemeye 
girişmiş olanların hepsi kendisi yok olmuştur ve mutlu etmek istedikleri 
insan kütlesini herhalde felakete sevk etmişlerdir. Geniş ve kapsamlı, 
yani Turani bir ulusal siyaset, efendiler (bir özür dilemek 
mecburiyetindeyim), “efendiler” dediğim zaman beyefendiler ve 
hanımefendiler demektir.  
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Türkler aynı kaynaktan doğmuşlardır. Fakat bütün dünya yüzünde, 
dünyanın çeşitli kıtalarında vatan sahibi olmuşlardır. Bunun üzerine bu 
kadar geniş bir alanda bulunan çeşitli Türk parçalarını aynı düşünce ile 
bir noktada birleştirmek, idare etmek dahi uygulaması kabil olmayan bir 
nazariyedir. Böyle bir düşünceyi uygulamaya koymak isteyenler, şimdiye 
kadar muvaffak olamamışlardır. Bu iki doğrultu hakkında mütalaaler 
menfi olunca uygulanabilecek olan üçüncü bir doğrultuya gözümüzü 
çevirmek gerektir. O da şudur:  
 
Her insan kütlesinin, makbul olan, mantıki olan, bir hudut içinde 
tamamen bağımsız, yani dıştan gelecek her türlü maddi ve manevi 
baskıdan korunmuş olarak, varlıklı ve mutlu olmak için çalışmayı temin 
edecek bir doğrultu tespit etmesi meselesi.  
 
Efendiler! Bu siyasetin içinde hem dinsel siyaset vardır. Hem de ulusal 
siyaset vardır. Bunun üzerine biz birbirine karıştırılmış ve fakat 
uygulanabilecek, aklın kabul edeceği bir siyaset takip etmiş olmalıyız. 
Eğer İslamlardan, “Allah” kelimelerini yükseltmek bir dinsel görev 
olarak isteniyorsa, hiç şüphe yok, Müslümanlar ne kadar kuvvetli, 
kudretli ve fakat bütün bu kudret ve kuvvet ne kadar dimağen yüksek 
olursa, ilimde, fende ne kadar yetişkin olursa tabiatiyle “Allah” 
kelimelerini yükseltmeyi o kadar çok iyi yapmasını bilir ve Allah ancak 
bu tarzda çalışmadan daha çok memnun olabilir. Bütün İslam ehline de ne 
yapmak lazım geleceğine dair kuvvetli ve maddi bir örnek gösterilmiş 
olur.  
 
Efendiler! Dünya yüzünde mevcut bütün İslam âlemini bir an için gözden 
geçirelim, hepsinin ne halde olduğunu zannederim ki içimizde bilmeyen 
bir fert yoktur. Hepsi esirdir, sefildir ve hakiki zenginlikten ve 
mutluluktan yoksundur. Bugün dünyada “bağımsızım” diyen İran devleti 
uyuyor. Afgan devleti dahi hakiki mutluluktan çok uzaktır.  
 
Bir Osmanlı devleti vardı. O da en son ortadan silinmeye mahkûm oldu. 
Ne için? Çünkü millet kendi hayatı ile, kendi evi ile hiçbir vakit 
uğraşmadı, daima belirsiz birtakım amaçlara karşı sürüklendi ve kendi 
kendini sürükledi, en son bu hal ve duruma duçar oldu.  
 
Efendiler! İnsanlar kendiliğinden bu gibi hareketlerin işleyicisi olamaz, 
olmak istemez. Çünkü söylemek gerektir ki, insanlar her şeyden evvel, 
önce kendi faydasını düşünür. Kendi hayati sebeplerini, kendi zenginlik 
ve mutluluk sebeplerini temin etmemiş olan bir insanın başkalarının 
hayatiyle ilgilendiğini kabul etmek o kadar mantıki değildir. İnsanların 
böyle düşünmesi de pek meşru ve caizdir. Yalnız meşru olmayan ve caiz 
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olmayan, kötü olan, reddedilen şey, faydasını başkalarının faydasından 
fazla düşünmesidir. Bu, aklın kabul ettiği miktarda oldukça caizdir. O 
halde bütün bir İslam âleminin yok olmasına, sefaletine, sönmesine 
sevkeden sebepleri, illetleri tetkik ve tahlil edecek olursanız mutlaka 
kendi arzuları değildir. Fakat kendi hayati sebeplerini temin ettikten sonra 
ve bunun pek çok insanın, kayıtsız şartsız, hatıra gatirmeksizin kendi 
arzusuna, kendi isteğine tabi olduğunu gören birtakım insanın işlerile, 
hareketlerile hakikaten Osmanlı Devletinin, gerek Selçuklu Devletinin ve 
gerekse ondan evvel gelmiş olan Türk ve İslam devletlerinin idare 
şekillerini tetkik edecek olursak veya hatırlayacak olursak görürüz ki 
niteliği itibariyle dediğim şekildedir. Yani millet kendi isteği için değil, 
fakat başkalarının arzu ve isteği için hareketlendirilmiştir.  
 
Efendiler, biliyorsunuz ki insanlarda bir arzu, bir meyletme, bir irade 
vardır. Her insanda bu vardır. Ve bu manevi bir şeydir, o iradenin 
uygulama vasıtası olan diğer bir şey daha vardır ki ona da “egemenlik” 
derler. İnsanlar iradesine sahip olabilmek için behemehal egemenliğine 
malik olmak mecburiyetindedir. Eğer egemenliğini başkasına kaptırmış 
ise, iradesini uygulama vasıtası elinde değildir. Ona kim sahip çıkmış ise, 
artık diğerlerinin egemenlikleri ellerinde değildir. Hepimizin iradesine 
malik olanın iradesi, yerine kaimdir. Bunun üzerine bütün mutalaaları bir 
noktada özetlemek lazım gelirse, yok olduğunu, söndüğünü, sefil 
olduğunu gördüğümüz bu toplulukların, silinmek ve yok olmak, sebepleri 
kendi iradelerine malik bulunmamış olmalarıdır. Onun başkaları 
tarafından zorla alınmış olması veya başkalarına terk ve tevdi edilmiş 
olmasıdır. Bir sosyal heyet, bir devlet müessesesi, bu yanlışlıklardan 
yakasını kurtarmaksızın herhangi bir şekilde teessüs ederse etsin herhalde 
netice itibariyle felakete mahkûmdur. Biliyorsunuz ki Osmanlı Devleti 
saltanat devresinde büyüklüğünü, zenginliğini yaşadıktan sonra düşmeye 
başladı. Bu düşüş birçok saldırılara göğüs germeyi lüzumlu kıldı ve 
saldırıların sonucunda zaman zaman uyanışlar hasıl oldu. Zaman zaman 
bu felaketin önüne geçilmek için çareler düşünüldü. Memlekette birçok 
düzeltmeler yapmak fikirleri örnek getirildi ve buna başlamak isteyenler 
de bulundu. Örneğin III. Mustafa zamanında ilk defa olmak üzere 
Avrupa’da olduğu gibi bir reform göze alındı. Fakat o muvaffak olamadı. 
Ondan sonrakiler de çalıştılar, tam olarak hiçbir vakitte muvaffakiyetler 
hâsıl olamadı. En son meşrutiyeti elde etmek için yapılan devrimde dahi 
muvaffakiyet hâsıl olamadı. Neden? Çünkü; egemenliği kayıtsız, şartsız 
milletin elinde bulunduran bir şekil değil, fakat ya tamamen bir adamın 
elinde veya birkaç kişinin elinde bulundurmaktan başka bir hükümet 
şekline baş vurulmamıştı.  
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Efendiler: Osmanlı Devleti tarihe geçti. Ondan evvelki devletler de tarihe 
geçti. Fakat gerek o devletleri ve gerek Osmanlı Devletini kuran asli 
unsur, hayatını korudu. Ve daima bu korumayı devam ettirebildi. Çünkü, 
asli unsurun, milletin, hakiki halde kendisini sevk ve idare eden hükümet 
şekliyle kesin bir ilgisi yoktu. Bundan dolayı bunların tamamı, mahkûm 
oldukları gibi yok olmuşlardı. Ancak asli unsurun bir zararı vardır ki, o da 
böyle birtakım hareketlerle işleyicisi olmakla, kendini düşünememeye 
mahkûm kalmasıdır. Tabiatiyle bu zarar, çok büyük bir zarardır.  
 
Son olarak Umumi Harp içinde milletimizde büyük bir uyanış ve kendine 
geliş başladı. Umumi Harbe girerken ne olacağı belli değildi. Fakat çok 
büyük bir vaat vardı. Az zamanda çok büyük ve parlak zaferlere 
erişileceği sanılıyordu. Bunu böyle sananlar, bu sanılarını millete kabul 
ettirmek için çok çalışıyorlardı. Örneğin,  4 ay, 6 ay kadar kısa bir 
zamanda bütün bu meselelerin halledilebileceği ve ayrılabileceği kanısı 
hemen hemen umumi idi. Ben ordu kumandanlıklarından birinde 
bulunduğum zaman ordunun açlığa ve sefilliğe mahkûm olduğunu 
gördüm. Bunu telafi ettirebilmek için icap edenlerle danışmalar yaptığım 
zaman bana dediler ki “vakaa biz çok para vaat ettik, çok erzak vaat ettik 
amma, müddetin bu kadar uzayacağını bilmediğimizden vaad ettik. 
Yoksa müddetin bu kadar, bir sene, iki sene, üç sene, dört ve beş sene 
uzayacağını bilseydik biz derdik ki bu kabil değildir.” 
 
Fakat efendiler, bunu demek isteselerdi de diyemezlerdi. Çünkü, öyle bir 
hükümet şekli var idi ki hiç kimsenin idareye karşı söz hakkı yoktu. 
Millet girdiği badirenin niteliğini anlayamazdı, anlayamamakta mazur idi. 
Fakat ne vakit ki ordular, kendi memleketimizi, anavatanını, kendi 
ailesini korumada gevşeklik gösterip de galiçya’da, Romanya’da, 
Makedonya’da, İran’da, Sina çöllerinde erimeye başladı; o zaman uyanış 
olabildi. En son umumi yenilgi oldu ve bir mütareke yapıldı. Belki bu 
mütareke ile bir dereceye kadar memleketin faydaları ve milletin şeref ve 
haysiyeti temin olunabilirdi. Yalnız artık Osmanlı Devleti ve bu devleti 
teşkil eden millet, hükümetler gözünde her türlü insan haktan yoksun 
görülüyordu. Bunlara karşı verilen sözü tutmamak, hiçbir şeyi mucip 
olmayabilirdi. Çünkü karşısındakiler hakiki halde bir millet değildi. Belki 
o milletin başında ve o milleti her surette sevk ve idare edebilir mahiyette 
birtakım insanlardan ibaretti. Yalnız o insanları elde etmek için veyahut 
yalnız o insanlar üzerinde etkili olmak, egemen olmak, memleketimiz ve 
milletimiz üzerinde, arzu edilen baskıları yapmaya yetebilirdi. Hepimizce 
bilinmektedir ki, itilâf devletleri bu Mütarekedeki hükümlere katiyen 
uymak gereğini görmediler. İstanbul’u, Kilikya’yı ve her tarafı işgal 
ettiler. Ve aynı zamanda bu güzel İzmir’i de idaresi altına aldılar. 
İstanbul’da ad olarak bir halife ve padişah ve bunun etrafında yine ad 
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olarak bir hükümet muhafaza edildi ve bunu korumak için de çok 
çalıştılar. Çünkü, bunları korumak kendi faydaları gereği idi.  
 
Birçok elem verici olaylar karşısında bu zaten Umumi Harbin birbirini 
kovalayan saldırılarıyle etkili bulunan, uyanan millet ve bu milletin içinde 
birçok ileriyi görüş erbebı, çok acı düşünceler karşısında kaldılar. İki 
hareket şekli vardı: Birisi yapılacak hiçbir şey kalmadığına inanmak, 
ikincisi yapılacak hiçbir şey yoktur, tek bir şey kalmıştır, o da ölmek… 
Fakat hiç olmazsa vatan duygusu ile, ulusal duygu ile, insanlık duygu ve 
şerefiyle ölmek… İnsan gibi ölmek, namuslu ölmek ve bunu tercih etmek 
vardı. Yahut düşmanların bütün İslam âlemini zincirle bağlayan ve 
ayakları ile çiğneyen insanlara boynumuzu uzatmak vardı. Tabiatiyle 
bizim milletimiz, böyle ağır bir sefalete boyun eğemezdi, boynunu 
uzatamazdı. Bizim umumi felaketimiz hiçbir zamanda, hiçbir vakit 
milletimizin gayret duygularından ayrı kalma neticesi değildir. Belki 
milleti gayret duygularından beri tutmak isteyenlerin yapmış oldukları 
sahtecilik hareketlerinin neticesi idi… Efendiler, bir insan ve insanlardan 
bir araya getirilmiş bir sosyal heyet ölmeye karar verirse yaşamak için, 
behemehal yaşar. Fakat ölmeye çalışanlar ve ölümden kaçanlar, yaşamak 
için mutlaka ölürler. Ölümün yalnız maddi olması bahis konusu değildir. 
Manen dahi ölünür.  
 
Bütün vicdan sahipleri, ileriyi görüş sahipleri verilmiş olan, tabii olarak 
verilmesi lazım gelen bu kararı nasıl uygulayacağını düşünmekle meşgul 
oluyordu. Ben o sıralarda İstanbul’a gelmiştim. Ondan daha evvel 
Adana’da bulunuyordum. Yıldırım kumandanı olarak. Müsaade ederseniz 
bir noktaya temas etmek üzere kendimden bahsedeceğim.  
 
Ben, umumi durumun felaket uçurumuna yaklaşmış olduğunu gördüm, 
daha çoktan görmüştüm. Yapılan itilafname veya mütarekename ile de 
hiçbir şeyin temin edilmemiş olduğunu ve edilemeyeceğini dahi gördüm. 
Sonradan yapılacak şeyin bir an önce yapılmasından başka bir çare 
olmadığı kanaatine de o zaman vardım. Ve bunun için o zaman hilafet ve 
saltanat tahtında oturan zata ve doğrudan doğruya bir şey yazdım ve 
dedim ki, falan ve falan adamlardan kurulu bir hükümet heyeti kurunuz 
ve beni, dedim, o heyet içinde başkumandan yapınız. Ve isimlerini 
saydığım insanların da birine ayrı ayrı yazdım: “Herhalde bu taç sahibi ile 
konuşunuz, dediğim şekilde bir hükümet heyeti kurunuz ve beni de 
çağırınız. Bana başkumandanlık sıfatını veriniz.” 
 
Bu zavallı insanlar, bu hasis ruhlu insanlar, sandılar ki ben bir 
başkumandanlık istiyorum. Yalnız böyle kuru bir unvanı almak 
arzusundayım.  
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Arkadaşlar! Ben böyle bir unvan için o makamı istemiyordum. Ben o 
makamı yıkmak için oraya gitmek istiyordum. Hakikaten benim 
gördüğüm manzarayı gördükten sonra yapılacak şey, derhal bütün 
kuvvetimizi, bütün önemli vasıtalarımızı, bütün servet kaynaklarımızı – 
ki İstanbul’da toplanmıştı – bunların tamamını bir an önce Anadolu’ya 
atmak ve derhal hükümeti Anadolu’ya nakletmek, mütarekename 
hükümlerine aykırı yapılan en ufak bir harekete karşı derhal kuvvet 
kullanmak gerekiyordu. Ve ben onu yapmak istiyordum. Nitekim 
Mütareke sonrası ben Halep ve Katma arasında ordumuzun süngüleriyle 
çizmiş olduğu hattı geçmek isteyen İngilizlere karşı derhal süngü ile karşı 
koymakta tereddüd göstermedim. Ve nitekim İskenderun Körfezine 
yaklaşmak isteyen düşman donanmasına ateş ettim. Benim bu hareketim 
İstanbul’da benim dediğim kişilerin yapmış olduğu heyette tereddüt ve 
heyecan meydana getirdi. Benim bu başvurmama şu yolda bir cevap 
verildi; denildi ki: “İnşallah barıştan sonra arkadaşlığımız Allahın 
lütfundan istenilmiştir.” 
 
Bunu söyleyen zavallı insan; artık sulhun yakın zamanda olacağına 
kanaat etmiş bir insandı. Ben de cevap vermekte terddüt etmedim ve 
dedim ki “sizin hayal ettiğiniz sulh daha çok uzaktır. Ve sizin bu hal ve 
durumunuzla böyle bir sulh yapılamaz. Çok korkarım ki, çok nefis 
sandalyenizin düşman etkisi altında olduğunu bizzat göreceksizniz.” 
Hakikaten çok geçmeden, öyle oldu.  
 
Ve işte bundan sonra idi ki artık benim İstanbul’a gitmemde bir sakınca 
kalmadı. Orada da birçok kişilerle aynı derdi dertleştik. Fakat İstanbul 
öyle bir mahal olmuştu ki orada bizim ruhlarımız, vicdanlarımız, 
arzularımız, duygularımız faaliyete geçemezdi. Artık İstanbul fiilen ve 
meddeten esir olmuştu. Düşman süngüleri her köşede ve bütün noktaları 
tehdit ediyordu. Düşman donanmalarının topları sağa, sola bütün 
memleketin köşelerine doğrulmuştu. Herkes mahkûmdu. Herkes ve 
herkes mahkûmdu.  
 
Ancak teessüfe ve lanetlemeye layık bir şey varsa bu adamlar; bu aşağılık 
durumu duymayanlardı. Duymayan padişah ve halife olan zattı. Onun 
etrafındaki faydalanmayı sevenlerdi. İşte onun için artık orada yapılacak 
bir şey yoktu. Yapılacak şey, derhal anavatanın içerisine girmek ve 
milletin sinesine, kucağına atılmak ve onlarla hemhal ve hemdert olarak 
en son kararı almaya başlamakla mümkün olacaktı.  
 
Tam İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal olduğu gün idi ki, ben 
İstanbul’dan ayrılabilecek sebepleri temin etmiş bulunuyordum. 
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Hakikaten ertesi gün İstanbul’dan dümeni kırık, pusulası yok bir vapura 
girdik ve uzaklaştık. O zaman benim gördüğüm durum şu idi: Trakya’da, 
batı Trakya’da faaliyette bulunan cemiyetler vardı. Doğu Trakya, Batı 
Trakya cemiyetleri vardı. Burada “Reddi İlhak Cemiyeti” kurulmuştu. 
Erzurum’da “Müdafaai Hukuk” namı ile bir cemiyet kurulmuştu. 
Trakya’da Diyarbekir diyarlarında başka başka cemiyetler kurulmuştu. 
Bazı yerlerde adsız kuruluşlar vardı.  
 
Efendim, Selçuklu Devleti yok olduğu zaman biliyorsunuz ki Selçuklu 
saltanatının yayıldığı arazide birtakım ufak ufak hükümetler veya 
beylikler meydana gelmişti. İtiraf etmek lazımdır ki bu kuruluşların 
tamamı, umumu vatanı kurtarmak ve milleti duçar olduğu bu felaketten 
kurtarmaya maddi imkanı kalmamıştır, parçalanacaktır. O parçalar içinde 
kalacak her insan kitlesinin de sonu vahimdir. Onun için hiç olmazsa 
kendi mıntıkamızda çalışmalarımıza başlayalım. Zira diğerlerine yardıma 
imkan yoktur zihniyetinde idiler. Ve bu zihniyete kapılanların bazılarını 
da biliyorum. Bütün imdatları yine düşmanlarda aramak istiyorlardı. 
Böyle meseleleri Papaz Frew ile görüşenler vardı.  
 
Hatırımdadır, ilk yaptığım iş, derhal ordu başları ile şifreli bir temas oldu. 
Onlara gayet açık olarak memleketin ve milletin sonu yok olma 
tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu ifade ettim. Ve dedim ki: “Buna 
tek çare birleşmektir. Kuvvet, birleşmektedir. Ayrı ayrı kurtuluş çaresi 
arayanların daha evvel yok olmağa mahkûm olacaklarını kabul etmek 
lazımdır.” 
 
Teşekküre layıktır ki, ordumuz, kahraman evlatlarımızdan meydana 
gelmiş ordumuz ve onların başında bulunan çok kıymetli zabitler ve 
kumandanlarımız zaten bu hakikati anlamış bulunuyorlardı. Zaten bunun 
gerektirdiğine başlamış bulunuyorlardı. Bunun üzerine böyle bir davete 
büyük bir içtenlikle, vicdan ve gönülle büyük bir eğilim gösterdiler. Sivil 
idare başlarından tereddüde düşenlere rasladım. Fakat onların da ekserisi 
çok namuslu kişilerdi. Fakat ben en çok önemi doğrudan doğruya halkın 
kendisinde arıyordum. En büyük kuvvet kaynağının orası olduğu 
kanaatinde idim. Orduyu yapacak o idi, her türlü kuvveti yapacak o idi. 
Bu umumi görünüş karşısında en çok faal olan ve gelişen, hedefi çok 
doğru görmüş olan kuruluş, burada meydana gelmiş olan kuruluştur. 
İltihakı reddedenin hedefi hakikaten çok isabetli seçilmişti. Ve 
kendileriyle temasa geldiğim zaman haberleşme ile bu gelişmeyi daha 
ziyade tekemmül ettirmek için daha fazla, daha geniş miktarda teşebbüse 
geçilmesi emrini verdim. Doğuda dahi, Erzurum’da yapılan teşebbüste 
ciddiyet vardı. Onlar da başlıbaşına bir kongre yapmak için gereken 
hazırlığı temin ile meşguldular. Fakat benim düşündüğüm, arzettiğim 
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gibi, bütün bunları bir noktada birleştirmek. Bu sebeple ben de Sivas 
Kongresini düşündüm. Bu arzettiğim karar Amasya’da verilmiştir. Ve 
bunun arkasından derhal Erzurum Kongresinde bizzat bulunmak üzere 
hareket ettim. Ben Doğuya hareket ederken – belki işitmişsinizdir ki – bir 
taraftan da o zaman İçişleri Bakanlığı makamında bulunan bir zatın 
umumi tebliğleri ile tevkif olunmak için izleniyordum. İhtimal ki bu 
sözlerim arasında ve içinde bir arkadaşımızın arzu ettiği cevaplar 
çıkacaktır.  
 
Erzurum Kongresinde hazır olarak ifade edilmiş iki kelime vardı. O 
kelimeler “istiklal” ve “hâkimiyet” kelimeleridir. Sivas Kongresinde 
müzakereler çok büyük heyecan içinde ve biraz da tehlikeye karşı olarak 
geçmişti. Çünkü İstanbul hükümeti, padişah ve halife olan zat, kendisine 
uyan birtakım insanlara, Sivas'ı basmak ve orada toplananları asmak için 
emir vermişti. Biz bir taraftan Kongre görüşmelerini başarmaya çalışırken 
diğer bir taraftan da hakikaten şurada burada kuzeyde ve güneyde 
toplanan menfi kuvvetlerin ve üzerimize gelmekte olan hücumların geri 
itilmesi ve reddi için tedbirler almak mecburiyetinde bulunduk. Fakat 
millet hakikati halde hissen bizim tarafımızda bulunuyordu.  
 
Fakat eski idarenin ve eski idare amirlerinin emri altında bulunmaya, 
emirlerini yerine getirmeye o kadar çok alışmış bulunuyorlardı ki bir 
taraftan da o emirlerin yerine getirilmesinde işleyici olmaktan nefislerini 
geri alamıyanlar da vardı. Bir taraftan bu tehlikelerin önüne geçilirken 
diğer taraftan söylenmiş olan istiklal ve hâkimiyet Sivas Kongresinde 
dahi umumi olarak tekrar edilmiştir, teyit edilmiştir, tespit edilmiştir. 
Artık anlaşılıyordu ki tam bağımsız olmadıkça bu harici düşmanların 
hücumlarından memleketi ve milleti korumak imkanı yoktur. Ve yine yüz 
yüze çıkmıştır ki millet egemenliğe sahip olmadıkça kurtuluş yoktur. 
Bütün harici hücumları menedebilmek için içten egemen olmak lazımdı. 
Yani hâkimiyeti bizzat milletin eline alması icap ediyordu. Yalnız 
hepimiz itiraf etmek lazımdır ki, hâkimiyetin nasıl alınacağını 
bilmiyorduk. Veyahut bilenlerimiz, hatta sözünü bile etmeye cesaret 
edemiyordu. Çünkü asırların ve yüzyılların dimağlarımız üzerine yaptığı 
baskılar o kadar fena izler bırakmıştı ki bütün bu izleri silmek yeniden bir 
beyaz levha yapıp onun üzerine yeni izler koymak o kadar kolay değildi. 
Ve zannettik ki İstanbul’dan bertaraf edilmiş olan mebusları tekrar 
toplarsak ve yine bir taç sahibinin elinde icra kuvvetini bırakırsak 
maksadı elde etmeye yeter olabilecektir. Yalnız o zaman benim 
düşünebildiğim bir şey vardı ki o da hiç olmazsa bu meclis, fiilen işgal 
altında bulunan, etrafı çevrilmiş ve esirlik içinde bulunan İstanbul’da 
toplanmasın, Anadolu’nun herhangi bir yerinde toplansın. O zaman 
bilmem ne bakanı olan bir kimse, bana gelmiş ve kendisi ile bilhassa bu 
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noktayı tartıştım ve kendisi akılca ve vicdanca buna kani olduğunu ve 
“İstanbul’a döndüğünde bunu arkadaşlarına kabul ettirmeye çalışacağını 
ve kabul ettiremediği takdirde kendi vicdanına ters hareket etmeyi 
namusa uygun düşmeyeceğini kabul ettiğinden istifa edeceğini” dahi 
söylemişti. Fakat ne teklifini kabul ettirdi, ne de istifa etti. Sonuç olarak 
bu teşebbüsümüzde muvaffak olamadık. Seçilecek yeni milletvekillerinin 
İstanbul’a gitmesi zaruri oldu. Çünkü hiçbir kimse veyahut çoğunluk bir 
Millet Meclisini, bir milletin vekillerinden kurulacak olan bir milli heyeti, 
İstanbul’u işgal etmiş bulunanların taarruza hedef tutacaklarını tahmin 
edemiyorlardı. İnsanlığın, hakkın küçük düşürüleceğini tahmin 
edemiyorlardı. Yalnız bir şeyde aldanıyorlardı.  
 
Hakikat-i halde düşmanımız yalnız hariçte bulunmuş olsaydı veyahut 
dıştan gelmiş olanlardan birleşmiş olsaydı belki bu tahmin isabetli 
olabilirdi.  
 
Fakat efendiler, maatteessüf en büyük düşmanımız yüzyıllardır bu 
milletin başında taç taşımış olan insaın ta kendisi idi. İşte onun yardımı 
ile düşünülmesi bile akla gelmeyen canavarca hareket tatbik edilmiştir. 
Biliyorsunuz ki ben de aynı Millet Meclisine girmek için Erzurum’dan 
milletvekili olarak seçilmiştim. Fakat bu felaketin her halde vaki 
olacağına kani idim. Onun için uygun gördüğüm zamanı kazanayım diye 
ve Anadolu içinde kalayım diye İstanbul’a gitmedim. Benim İstanbul’a 
gitmemi arzu etmeyen iki unsur vardı. Hakiki ve içten arzu eden iki cins 
zihniyet vardı. Birisi İstanbul’da ad olarak Hükümet süren insanlar… 
Onlar benim İstanbul’a gitmemi ve Millet Meclisi içinde bulunmamı arzu 
etmiyorlardı. İkinci zihniyet doğrudan doğruya hakiki ırkdaşlarım ve 
dindaşlarım idi. Bunlar da benim İstanbul’a gitmemi istemiyorlardı. 
Mevcudiyetimi harcatmamak için.  
 
Fakat benim, uzaktan yaptığım ve yapabileceğim iki şey vardı: Birisi 
İstanbul’a gitmeden evvel milletvekillerinin bir defa Ankara’ya 
uğramalarını rica etmiştim. Maksadım onlarla İstanbul’da yapılacak 
hususlar hakkında fikir birliğini kurmaktı. Birçok milletvekilleri geldiler 
ve kendileriyle karşılıklı konuştuk ve bunun sonucu, “Misakı Milli” 
(Milli and) denilen değişmez esasları tespit ettik ve gidenlerin eline 
verdik. Sonradan Millet Meclisinin aldığı son karar olmuştu ve hepimizin 
bütün mevcudiyetimizle savunmaya karar verdiğimiz karardır. İzin 
verirseniz bir şeyi daha açıklayayım, açıklığa kavuşturayım: 
 
Ben arkadaşlardan bir şey daha rica ettim: Dedim ki “Beni Millet Meclisi 
Başkanı seçersiniz. Ben oraya gelmiyeceğim. Ve fakat herhalde beni 
Millet Meclisi Başkanı seçersiniz” deim. “sebebini size söyleyeyim: siz 
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oradan koğulacaksınız, dağılacaksınız, perişan edileceksiniz. Bu takdirde 
ben burada bir meclis yapabileyim ve bunu meşru olarak yapabileyim. 
Bunun için üzerimde Millet Meclisi Başkanlığı sıfatının bulunması lazım 
gelir.” Bazı zavallı insanlar bunu yanlış yorumlamışlardır. Bunu adeta bir 
onur meselesi yapmışlardır. İstanbul’da bir Meclis halinde toplandıktan 
sonra ve Meclis kürsüsünden alabildiğine nutuk verebilmek cesaretini 
kendilerinde gördüklerini zannettikten sonra demişlerdir ki: “Biz burada 
adam değil miyiz, ayıp değil mi bize ki, buraya gelmemiş olan insanı 
başkan seçelim. Bu bizim için bir düşüklüktür. Kabul etmeyiz.” 
Tabiatiyle onların dediği oldu.  
 
Arkadaşlar; İstanbul’da Meclis taarruza uğradığı gün memleketin umumi 
görünüşünü hep beraber görmek istersek göslerimize çarpan şudur: 
“İzmir’e çıkarılmış olan Yunan ordusu, Redd-i İlhak Cemiyeti’nin 
vatansever yardımiyle vücude getirilmiş olan bir cepheyi karşısında 
buldu. Diğer taraftan halife ve padişah orduları da memleketin şurasına, 
burasına çıkarılmış, Ankara’yı taarruza hedef yapmışlardı. Bu halife 
kuvvetlerinden başka memleketin her tarafından İngiliz hafiyeleri ile 
beraber elinde fetva bulunan halife ve padişahın memurları, casusları 
dolaşıyordu. Ve yine bunlar milletimizi yok etmek istiyor, yok edebilmek 
için de en kuvvetli silah olarak inkârı, iğfali ve halkı ayağa kaldırabilmeyi 
kolluyorlardı.  
 
Ben çok hüzünlü olarak İstanbul’da bulunan, İstanbul’da toplanmış olan 
ve dağılmış bulunan, harekete uğramış olan insanları uzaktan 
gözlüyordum. Fakat onların bir araya gelmesi ve tekrar iş görebilecek 
istidat gösterebilmeleri biraz güç görülüyordu. Hatta imkânsız 
görülüyordu. Düşünüyordum. Şahsımda hiçbir kanuni salahiyet yoktu. 
Tavsiye ettiğim sıfatı vermemişlerdi. Fakat memleketi ve milleti o kadar 
yok olma tehlikesiyle karşı karşıya buluyordum ki manzara karşısında 
kesin hareket etmek lazımdı ve öyle yaptım. Çünkü bu hareketimin bütün 
ordu tarafından zaten istenilmekte olan, beklenilmekte bulunan bir şey 
olduğuna kani olmuştum. İlk teşebbüsüm derhal milleti yeniden ve geniş 
salahiyetlere vekil seçmeye davet etmek oldu ve millet bu davete yoğun 
bir acelelikle derhal uydu. Daha geniş sıfat ve salahiyetle seçtiği 
vekillerini Ankara’ya gönderdi.  
 
Bir taraftan, seçilen bu vekiller Ankara’ya gelirken diğer taraftan da 
halife ve padişahın gerici kuvvetleri Ankara’ya doğru yürüyordu. Nihayet 
bir gün milletvekillerinin toplanmasını beklemeye mahal olmadığı 
kanaatiyle Meclisi açarken bu isyancı ve rüşvetçi ordusu, bu gerici ve 
hilafet ve padişah ordusu da Ankara’nın 8 saat mesafesindeki Ayaş’a 
gelmiş bulunuyordu. Felaket on kere, bin kere büyüktü. Çünkü vatanı 
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savunabilmek için, vatana kirli ayaklarını sokmuş düşmanı defedebilmek 
için muhtaç olduğumuz askeri kuvvetler çok eksikti, yoktu. Çünkü taç 
sahibi ve adamları düşmanlara, ordunun silahlarını, toplarını, cephanesini 
ve her şeyi veröişti. Felaket çok büyüktü. Zira bu canavarca yapılmış 
hareketleri yapanlar bununla yetinmemişlerdi. Milletin vicdanına, 
kafasına girerek kendi kendini boğazlatmayı gerektirici bir zemin 
hazırlamışlardı.  
 
Memleketin her tarafında isyanlar oluyor, kanlar akıyordu. Ne için? Bir 
kısım halk vatanının ve hayatının tehlikeye girdiğini görüyordu. Ve bu 
tehlikeyi hazırlayan düşmanlara karşı vaziyet almak istiyordu. Diğer bir 
kısım halk “memleketimizi düşmanlara çiğneteceksiniz, gururumuzu, 
şerefimizi, namusumuzu, her şeyimizi düşmanlara karşı açık 
bırakacaksınız” diye uğraşmaya geliyordu. Birini sevk eden, milletin taç 
ve tahtiyle sevinçli, mutlu ettiği debdebe ve varlıklar içinde yaşattığı bir 
zattı.  
 
Arkadaşlar, başında taç taşıyan insanlar, tahtında oturmak sevdasını 
duymuş olan insanlar, şüphe yok ki, hâkim olduğu memleketin mamur 
olduğunu ister. Ve o memleketin çok zengin olmasını ister, çünkü servet 
ne kadar çok olursa kendi tacına ve kendi tahtına o kadar çok 
mücevherler ilave edecek kaynağa sahip olur. Yalnız bunun için bir şart 
ortaya koyar, o da herhalde o tahtında oturacaktırve o tacını başında 
tutacaktır.  
 
Bu tahtın ve bu tacın her hangi bir şekil ve surette en uzak bir tehlikeye 
maruz olduğunu gördüğü zaman onu ortadan kaldırmak için her türlü 
fedakârlığı yapar. Çünkü kendi şahsına ait değildir. O memlekete ve o 
millete aittir. Halbuki bu taç ve tahtın tehlikeye maruz olması hükmettiği 
insanların akıldan, ferasetten, ilimden, görmekten mahrum bulunması ile 
kabildir. Yoksa kafasını ilimle, fenle bezemiş, insanlığın ne demek 
olduğunu anlamış olan fertlerden meydana gelmiş sosyal bir heyetin 
hiçbir vakitte böyle bir taç ve that sahiplerine hizmetkârlık yapmasına 
imkân yoktur. İşte o zaman son Osmanlı padişahı ve halife yalnız çok 
mundar olan taç ve tahtını muhafaza edebilmek için en öldürücü 
düşmanlarla el ele veröiş ve onların yapamayacağı ve onların tesis 
edemeyeceği kuvvetleri kurmuştu. Yani milletin doğrudan doğruya 
vicdanını harekete getirecek kuvvetleri düşmanlara vermişti. Hepiniz 
bilirsiniz ki, bu güzel memleketi çiğneyen ve burasını çiğnedikten sonra 
doğruya doğru zehirli hançerlerini saplayan Yunan ordusunun elinde, bu 
memleketi yoketmek için ferman vardı, fetva vardı.  
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Her gün muharebe saflarımızın semasında düşman uçakları bu fetvaları, 
bu fermanları atıyor ve diyordu ki, biz padişahınızın ve halifenizin 
tarafından memur olarak geliyoruz. Ve biz onun askeriyiz ve onun askeri 
idik.  
 
Zavallı millet bu kadar hain, bu kadar zararlı olan bir mahlukun 
mahiyetini anlamakta çok tereddüt içinde idi. “Özürlü ve özürsüz, onun 
için bir şey diyemem, fakat mütereddit idi.”  
 
Arkadaşlar, yüzyıllardır sürüp gelen zihniyetleri, âdetleri ve gelenekleri 
kökünden çıkarıp atabilmek itiraf etmelidir ki, kolay bir şey değildir. Güç 
bir meseledir. Örnek: Ben kendimden bahsettim. Benim rahmetli anam 
beni terbiye ederken bana dedi ki, “Padişahta ve halifede yedi evliya 
kuvveti var.” Ben zaten evliyanın ne olduğunu, büyük ve üzeri yeşil 
örtülü birtakım metfonlere bakaraktan öğrenmek istiyordum. Her halde 
büyük bir şey, gökten inmiş bir şey gibi hatırıma gelirdi. Ve bunun yedi 
tanesinin kuvvetine malik olan insan ne olacaktı? Dehşet veren bir şey! 
Ve böyle bir büyüklük korkusunun ve büyüklüğü belirten hakkında söz 
söylemek de günahtır. Annemin de bana verdiği terbiye bu idi. Ve hiç 
şüphe etmem ki, çoğumuzun aldığı terbiye budur. Annemin de kabahati 
yoktur. Çünkü ona da annesi aynı terbiyeyi vermişti. Arzu ederseniz 
hanımefendiler bu noktada sorduğunuz soruya cevap vereceğim:  
 
Arkadaşlar, yaradış kudreti insanları iki cins olarak yaratmıştır. Fakat bu 
cinsler yekdiğerinin lazımı ve tamamlayıcısı olarak yaratılmıştır. Bunlar 
ayrı ayrı hiçbir şey değildir. Fakat birleştikleri vakitte bir şeydir. Çok 
büyük bir şeydir. Bütün insanlığın neslinin devam edebilmesinin 
kaynağıdır. Hazreti Âdem ile Hareti Havvanın nasıl yaratıldığına dair 
olan görüşler birbirine uymaz. Ben onlardan bahsetmek istemem. Yalnız 
herhangi bir başlangıç kabul edildikten sonra ondan ve sonraki insanlığın 
geçirdiği safhalarda her ne görürseniz “Kadın”ın eseridir. Ben annemden 
aldığım terbiye ile hayatımın çok senelerini vehimler içinde geçirdim. O 
vehmedilen makama karşı, o vehmedilen kişilere karşı çok ibadet ettim. 
Çok dua ettim.  
 
Eğer annem bana böyle yanlış terbiye vermemiş olsaydı belki çok zaman 
evvel başka türlü de düşünürdüm ve benim gibi herkes de başka türlü 
düşünürdü ve bu felaketlere uğramazdık.  
 
Arkadaşlar, bu birlik teşkil eden varlık hakikatte birtakım vasıfların ve 
şartların mevcudiyetini lüzumlu kılardı. Eğer bu mevcut olmazsa belki 
birlik vardır ama bir taraflıdır. İki şahıs arasında yapılacak olan bir 
mukayese iki cinsiyetten kurulu bir ssyal heyet için de aynen vakidir. 
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Daha açık söyleyeyim, o sosyal heyet yalnız bu cinsiyetten birinin 
insanlık icaplarını almasiyle yetinse yarıdan daha aşağı bir zaaf içinde 
olurdu. Tam yarıda da değil, yarıdan daha aşağı bir zaaf içindedir. Sosyal 
heyetin kuvvetli olabilmesi, bu iki unsurun çok kuvvetli birleşimi ile 
mümkündür. Bu itibarla herhangi bir millet cidden ilerlemek, 
medenileşmek ve üstün olmak isterse bu arzettiğim noktayı kabul etmek 
mecburiyetindedir. Çok kati iafde ederim ki şimdiye kadar bizim 
milletimizin başvurduğu çalışmalarda muvaffak olamaması bu arzettiğim 
noktadaki kusurdan doğmaktadır.  
 
Arkadaşlar, insanlar dünyada muktedir olduğu kadar yaşamak için 
bulunuyorlar. Yaşamak için gelmişlerdir. Yaşamak demek yükselmek 
demektir. Bunun üzerine bir sosyal heyetin bir uzvu faaliyette bulunursa, 
ve diğer uzvu çalışmazsa o mevcudiyet tam olarak hayatta değildir. 
Büyük kısmı felce uğramış demektir ve böyle felçli bir sosyal heyeti 
behemehal ilerlemeye, medenileşmeye götüreceğim diye çalışanlar çoğu 
kez beyhude bir çalışma içindedirler.  
 
Hayatta çalışmak ve muvaffak olabilmek için ne kadar sebepler varsa 
bunların tamamını kabullenmek lüzumludur. Bunun üzerine bilgi lazım, 
bunların kâffesini yapması lazımdır. Malumdur ki bir sosyal heyeti teşkil 
eden aza ve fertlerin bir umumi ve müşterek vazifesi vardır ve bir de 
hususi vazife düşüncesi vardır. Herkes doktor olmaz, herkes çiftçi olmaz, 
herkes sanatkâr olmaz. Vazife taksimi vardır. Bu umum vazife taksimi 
arasında bunlara hususi vazife dersek kadınların kendilerine ait hususi 
vazifeleri de vardır. Fakat bu demek değildir ki kadınlar bütün hayati 
varlıklarını yalnız bu mahdut olan hususi vazife içinde götecek. Hayır, 
hem onu yapacak ve hem de sosyal hayatın üstünlüğü, refahı, saadeti için 
lazım gelen umumi ve müşterek vazifeye girecektir.  
 
Efendiler, kadınların hususi vazifesinin de gelişigüzel mutlak olan hususi 
vazifelerden farkı vardır. Esaslı bir farkı vardır. Bu kelimeden 
zannolunmasın ki bir kadının hususi vazifesi demek evinin vazifeleri 
demektir. Evinin vazifeleri demek o vazifelerin en ufak, en ayrıntılı 
kısmındadır. Fakat kadının en mühim vazifesi annelik vazifesidir. Bir 
milletin ilk mektebi kadının kucağıdır.  
 
Arkadaşlar! İnsan yetiştirmekte eğitim ve öğrenim başlangıcının ne kadar 
önemli olduğunu takdir etmeyen asrımızda hiçbir fert yoktur. İlk 
terbiyenin üstün şekilde olmaması, ilk terbiyenin fena verilmesinin, yanlış 
verilmesinin doğuracağı mahzurlar hiç verilmemesinden daha çok ve 
daha büyüktür. Çok arzuya şayandır ki, böyle yanlış bir terbiye yerine, saf 
ve içten kalabilmesi için hiç terbiye almasın. Halbuki, buna imkân yoktur. 
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Ana kucağında taşıdığı çocuğa söylediği her kelimesi ile bir ders 
vermektedir. Çocuklar, analarının her hareket tarzından bir ders 
almaktadırlar ve öyle dersler ki, bugün dimağlarımızı yoklayalım, hâlâ 
yerleri vardır. En yanlışının yeri en derindir. Bunun üzerine, kuvvetli 
millet yapmak istiyoruz. Bunları kim yapacak? Milletin fertleri, kim 
yapacak bunları? Farzedelim ki, erkekler yapacaktır. O halde erkeklerin 
nasıl yetişmesi lazımdır ve ne için yetişmesi lazımdır ve ne yapacaktır? 
Bir defa bunları kadının bilmesi lazımdır. Halbuki kadının bunu 
bilebilmesi kolaylıkla kendi kendine olur. İlim mertebesinde değildir. Bu 
itibarla kadınlar âlim olacaktır. Fenni bilecektir. Erkeklerin geçebileceği 
bütün tahsil derecelerinden geçecektir. Sonra kadınlar içtimal hayatta 
erkeklerle beraber yürüyecektir ve daima birbirinin yardımcısı, yol 
göstericisi olacaktır. Acaba bizim milletimiz de böyle değil midir? Ve 
bizim milletimizin de böyle olmaması için ne engel vardır? Daima öne 
sürülen bir şey vardır ki o da din engellemesidir. Bilhassa batılılar, 
bilhassa bu milleti yok etmek isteyen o koyu düşmanlar bizi daima her 
işimizi din etkisi altında tutmuşlardır.  
 
Halbuki arkadaşlar; bunda büyük bir hata vardır. Çünkü bizim dinimiz 
hiçbir vakit böyle bir şey istemez. Tabii içinizde bulunan hoca efendiler 
çok iyi bilirler ki Allahın emrettiği emir, Müslüman ve Müslimenin ve 
evli kadınların da beraber olarak her türlü ilim ve irfanı elde etmesidir. 
Dinin emrettiği budur. Gene hepimiz biliriz ki bu ilim ve irfanı aramaya 
mecburuz. Nerede bulunursa bulunsun oraya gitmek, onu bulmak, almak, 
onunla cihazlanmaya dince de mecburuz. Evvela derim ki, Allahın emri 
Müslüman ve Müslimenin aynı derece ilmen, fazileten her görüş 
noktasından olgunlaşmasıdır. İkinci şeriatı Kur’an ile hatırlatmak 
istiyorum. Bu nedenle ise oraya kadar gidecektir? Kim? Hepsi gidecektir; 
kadın da gidecektir. Bunun üzerine dinin bir engellemesi yoktur.  
 
Sonra tarihin başında, din tarihimizin, milli tarihimizin başlangıcından, 
bugüne kadar bütün safhalarını tetkik edecek olursak görürüz ki ne İslam 
ve ne Türk tarihinde bugün dikkat nazarı çeken ve bugün bertaraf etmek 
için türlü kayıtlarla kayıtlandığımızı sandığımız şeyler yoktu. Diğer bir 
yerde de bu konuda söz söylerken hayatında kadınlar daima ilmen, 
irfanen, fazileten ve fiilen erkeklerden bir zerre geriye kalmamışlardır. 
İleriye giden pek çoktur ve din tarihimizde görürüz ki, aynıdır. Kadınlar 
daima erkeklerle beraber çalışmışlar, beraber yürümüşlerdir. Beraber 
muvaffak olmuşlar ve yahut beraber muvaffak olamamışlardır.  
 
Bugün baştan nihayete kadar memleketi ve milleti gözden geçirelim. 
Nasıldır? Milli tarihimizin, dini olaylarımızın, ilahi emirlerin emrettiği, 
mesağ gördüğü tarzda mıdır, yoksa baka şekilde midir? Ben 
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zannediyorum ki bu, umumi manzara üzerinde görüşmelerimizi 
ulaştırdığımız zaman açıkça görülen iki safha vardır: Birincisi tarlalarda 
iş hayatına yapışmış olan kadınlar, çocuğunu merkebine bindirmiş, 
arkasından pazara giden kadınlardır ve pazarda hepimiz, - ben de 
gözümle gördüm ki – kızı, anası, babası, çocuğu ve kocası oturmuştur. 
Pazar meydanında terazi elinde olarak anasının, babasının getirdiği şeyi 
satar. Ben öylesine tesadüf ettim ki, kocasından daha güzel hesap yapar. 
Sayıyor aldığı parayı, çocuğu veya babası hesap edemez de köylü kadın 
parmağiyle o neticeyi daha güzel bulur.  
 
Ben fırsat buldukça köyleri dolaştım. Kendimin ne olduğunu gizleyerek 
birdenbire girdiğim evler vardır. Böyle girdiğim zaman ekseriya kadınlar 
tarafından karşılanmışımdır. Hatırıma gelen bir misali arzedeyim: 
Akşehir civarında bir gün çok yağmur yağıyordu ve çok soğuk vardı. 
Herkes bir tarafa sinmişti. Böyle bir günde otomobile bindim ve civar 
köylerden birine girdim, indim ve yayan yürüdüm. Bir kapıya vurdum. 
Bir genç kız açtı.  
 
“Hemşire, dedim: çok soğuk ve yağmur var, bizi kabul eder misiniz?” 
“Buyurun” dedi. Evvela beni bir odaya koydular ve yeniden ateş 
yakmağa çalışıyorlardı. Fakat gördüler ki bu ateş yanıncaya kadar zaman 
geçecekti. Birisi dedi ki: “Bizim kendi odamız vardır! Orada ateş yanıyor, 
oraya gelmez misiniz?” “Pekala” dedim, kendilerinin ocağı tüten 
odalarına girdik, oturdular; derken komşudan bir hanım daha geldi. Beş 
on kadın, genç ve ihtiyar olmak üzere geldiler, oturdular. Ondan sonra bir 
erkek geldi, biri daha geldi, oturdu. Konuştum. Birisi dedi ki: “Sana sütlü 
kahve yapayım.” Bana sütlü kahve yaptı ve konuşurken, arkadaşlar, bana 
en çok sual soran o kadınlardı. Askeri sordular, askerden bazısının çıplak 
olduğu dikkati çekmiş, kocası falan falan yerde bulunan kadın vardı. 
Aldığı mektuplarda çok dikkati çeken nktaları olduğunu söyledi. Hiçbir 
telaşa lüzum görmeksizin olgunca ve insanca, bu kadınlar orada benimle 
ve arkadaşlarımla görüştüler. Sonradan benim kim olduğumu anladılar ve 
biraz telaş ettiler. Ne ise!… demek ki, tabii bir halde benimle temasa 
geldiler. Biraz sonra büyük bir ağırlık kafalarını zorladı. İhtimal ki o 
güzel hareketlerinden dolayı kendilerini hatalı göreceğimi sandılar. Zira 
babaları, silsilesi onlara onu öğretmişti. O halde baştan nihayete kadar 
kadınların çoğunluğu içtimai hayatta beraberdir. Hayat ilim ve irfanda 
beraberdir efendiler… Çünkü hangi köyde bütün erkekler okumuştur da 
kadınlar cahil kalmıştır. Hayır, eğer bir köyde bir tane, iki tane okumuş 
erkek varsa mutlaka bir tane, iki tane okumuş kadın da vardır. Eğer cahil 
varsa bu umumidir. Yalnız kadınlarımıza ait değildir. Erkeklerimizi de 
içine alır. Yalnız büyük şehirlerimizde, kasabalarımızda bu izah ettiğim 
hayattan ayrılan, bununla çelişen bazı manzaralara tesadüf ediyoruz.  
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Fakat bizim köylerimiz bu manzarayı görmemiştir. Belki kitaplarda 
zamanla okumuştur. Ben sanıyorum ki bu millete, bu memlekete 
cümlenizce malum olduğu gibi şuradan buradan gelmiş olan bu kötü âdet 
– ki ne din, ne ahlâk ve ne tabiat bunu kabul etmez – ve ne de Allah 
emretmiştir. Bu kötü halleri garbin süslü romanlarına süslü bir tarzda 
geçirenler yine saraylardır. Çünkü saraylar hakikatan yukarıdan aşağı 
açık bir ayrılmış birtakım yaratıklarla dolu idi. Kasabalarda ve şehirlerde 
ecnebilerin dikkatini çeken önemli manzara ve ifade olunan önemli hal 
cümlemizce malumdur ki daha çok örtünme şekli üzerinde tespit 
edilmiştir. Bu örtünme şekline bekanlar hüküm veriyorlar ki kadın 
evinden başka bir yer görmez ve göremez. Çünkü sokağa çıktığı zaman 
gözü ve her tarafı kapalı olmaya mahkûmdur. Efendiler bu örtünme şekli 
din icabı da değildir. Hatta o kadar değildir ki meşru da değildir. Din 
gereği örtünmeyi ifade etmek lazım gelirse kısaca diyebiliriz ki, 
kadınların örtünmesi, külfeti mucip olmayacak ve adaba uymayacak 
şekilde olmamak şartiyle basit olmalıdır. Bu dediğim ifade ile hâsıl 
olacak olan örtünme şekli belki garp âlemindeki örtünme şeklinden az 
çok farklı olabilir. Fakat meselenin önemli noktası behemehal uymak da 
değildir ve böyle bir şey aramaya da mecburiyetimiz yoktur. Yeter ki 
örtünme şekli kadını hayattan, faaliyetten ve insanlıktan ayıracak, meşru 
olmayacak dereceye getirmemiş olsun.  
 
Kadınlarımızın, İslam kadınlarının ve Türk kadınlarının ilimde ve 
fazilette, faaliyette çok ileri gitmiş olduklarını tarih bize söylemektedir. 
Benim bugün burada yaptığımı, çok arzu ederim ki, hanım 
arkadaşlarımdan birisi yapsın ve hanımlarımız bunu yapar. Hiçbir şer’i 
engel yoktur ve olmamalıdır.  
 
Efendim; silsileye devam edeceğim. Müsaade buyurursanız bu noktaya 
ait olan son sözlerimi şu suretle ifade edeyim. Adam olmak istiyoruz. 
Bizi adam edebilecek analarımız olmak lazım gelirdi, edebildikleri kadar 
etmişlerdir. Fakat bugünkü seviyemiz, yüz yılların geçmesiyle bizim 
uğradığımız kayıpları karşılamaya yetmez. Başka zihniyette, başka 
fikirde, başka kemalde insanlar lazımdır. Bunlar da bize yarayacak olan 
anaları yetiştirmektedir.  
 
Memleket, millet, istiklal, hakimiyet, şeref her ne telaffuz ediyorsak, her 
güzel şey yalnız ve ancak kadınlarımızın feyzi, irfanı sayesinde 
yetişecektir. Hanımefendi, bundan sonra yeni Türkiye Devleti’nin takip 
edeceği programın esas noktasını bu söyleyeceklerimin özeti teşkil etsin. 
Bu lazımdır ve inşallah teşkil edecektir.  
 



 35

Sanıyorum ki, Ankara’da Türkiye B. M. Meclisi’nin oturması için 
yaptığımız teşebbüslerden bahsediliyordu. Ve bizler teşebbüslerle meşgul 
iken memleketin umumi halinin, umumi manzarasının neden ibaret 
olduğunu özetliyorduk. Onun için de düşmanlarımızı tahlil ederken bu 
münasebetle de kadınlığa intikal ettim. Beni bu meseleye intikalde 
manevi destekte bulunan da validem oldu.  
 
Şimdi arzettiğim gibi halife ve padişah kuvvetleri Ayaş’a kadar geldiği 
bir sırada ve – bir şey daha açıklamak gerekirse herkesin çok 
heyecanlanmış bulunduğu bir günde – Ankara’da milletvekilleri toplandı. 
Şimdi burada toplu olduğumuz gibi… Ve bir karar verdi, o karar benim 
teklif ettiğim projeyi oybirliği ile kabul etmiş olmakla açıklığa kavuştu. O 
projenin içindeki, sonradan esas teşkilat kanunu şeklinde tespit edildi, 
ilan edildi.  
 
Arkadaşlar! Yeni Türkiye Devletini idare eden T.B.M. Meclisi 
Hükümetini bence artık izaha hacet kalmamıştır. Ancak milletimizin, 
belki ifade edemediği ve fakat böyle el ele temas ederek tuttuğu ve sahip 
olduğu hükümetimizin mahiyetini henüz tanımayan düşmanlarımız 
vardır, veyahut isteyen düşmanlar vardır. Onun için biz bu 
düşmanlarımızı dahil olduğumuz bu mesut ve çok şey vadeden 
istikametteki isabete ikna edebilmek için çok söylemeyi, bundan çok 
bahsetmeyi umumi milli bir vazife olarak telakki etmeliyiz. Şimdiye 
kadar mevcut kitapları okuyanlar bilirler ki insanlar birtakım hükümetler 
teşkil etmişlerdir ve teşkil ederler.  
 
Efendiler, Hükümet teşkil etmeden maksat, bu içtimai heyetin 
mevcudiyetini muhafaza etmek ve o içtimai heyeti manen ve maddeten 
müreffeh ve mesut etmektir. İçtimai heyette insanlar bu iki şey için 
hükümet teşkil etmek zarureti karşısındadırlar. Hükümet içtimai bir 
ihtiyacın zaruretinden doğar ve onun istilzam ettiği bir şey vardır. 
Muhtelif şekil ve mahiyette birtakım hükümetler vardır.  
 
Bildiklerimizi hatırlayalım beraberce: Mutlakiyet hükümeti vardır, 
Meşrutiyet hükümeti vardır, Cumhuriyet hükümeti vardır. Bugün arz 
sahası üzerinde gördüklerimiz bunlardır… Fakat bütün bu isimleri iki 
sınıf ile ifade edebiliriz. Şahsi saltanat vardır, maşrutiyet saltanatı vardır. 
Ben bu tarz ifademle Cumhuriyetle meşruti saltanat arasında çok ufak bir 
fark gördüm. Bence cumhuriyet şekli saltanatta muayyen zaman için 
değişmesi kabil olmayan salahiyetlere sahip muvakkat bir saltanat vardır. 
Diğerinde ise ömrü oldukça Sultanlık eden ve öldükten sonra da evladına 
veyahut akraba ve onun yakınlarına miras olarak kalan sultanlık vardır. 
Bu saltanat, bir adamın, bütün bir millete hakimlik etmesi, müstebit 
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olması, bütün bir memleketi kendi mülkü sayması ve milleti de kendi 
emrine kayıtsız ve şartsız tabi bir köle sürüsü saymasıdır.  
 
Efendiler; Türkiye B. M. Meclisi Hükümeti bu saydığımız hükümet 
şekillerinden hiçbirisine benzemez. Çünkü arzettiğim gibi onların 
dayandığı esas kuvvetlerin ayrılması, kuvvetlerin denkleştirilmesi 
nazariyesidir. Halbuki bizim hükümetimiz kuvvetlerin birleştirilmesi 
esasına göre kurulmuş bir hükümettir. Bu şekil ve mahiyette hükümet, 
denilebilir ki, bugün mevcut değildir. Ancak mevcut olmayan bir şey, hiç 
vücude gelmemiş bir şeyi de yapmış değiliz. İnsanlık tarihi tetkik 
edilecek olursa görülür ki aynı mahiyette kurulmuş ve faaliyet icra etmiş 
hükümet var idi. Ancak farksızdır denemez. Kuvvetlerin birleştirilmesi 
esasına göre kurulmuş hükümetimizin faydalarını ve yararlarını izah için, 
arzu ederseniz hep beraber, kuvvetlerin denkleştirilmesi esasına göre 
yapılmış ve mevcut olan hükümetlerle ufak bir mukayese yapayım. 
Biliyorsunuz ki kuvvetlerin denkleştirilmesi nazariyesi esasen 
Montesquieu tarafından konulmuş bir nazariyedir. Montesquieu bu 
nazariyesini yaparken dünyada mevcut modellerden birisini aramıştır ve 
onu İngiltere’de bulmuştur. İngiltere’de ve her yerde krallar vardır. 
Krallar cümlece bilindiği üzere aynı zamanda Allah tarafından dahi 
kuvvetlendirilmiş sanılırdı. Kralların, taç sahiplerinin, İmparatorların 
şahıslarında var sayılan icra kuvvetinin geri alınmasına zihinler bile meyil 
gösteremeyecek kadar kökleşmiş halde bulunuyordu. O zamanın bütün 
filozofları, bütün kanun koyucu insanları, bütün zekâları, insanlığın 
selamet ve saadeti için nazariyeler düşündükleri zaman, usul 
düşündükleri zaman değiştirilemeyecek gibi gördükleri noktalara karşı 
korkuyorlardı. Bunun üzerine Montesquieu değişmeyen, sabit bir karar 
kabul etmişti. Bu esas noktadan hareket ederek şimdi bu kralın idare 
ettiği, kendi istibdadı ve hükmü altında idare ettiği milleti hakiki saadete 
götürebilmek için ne yapmak imkânı vardı. Fakat bunu düşünürken 
Montesguieu dahi biliyordu ki bu ancak ve ancak milletin hâkimiyetini 
millete vermekle mümkün olurdu. Fakat buna imkân tasavvur edemediği 
için bu millet egemenliği – ki Kralın elindedir – bunun hiç olmazsa bir 
parçasını millete verelim, parçalara bölelim, kral istediği gibi, keyfine 
göre hareket edemesin. Az çok milletin arz, emek ve egemenliği de kralın 
hareketleri üzerinde etkili olsun ve bu surette zarar yarıya insin. İşte 
kuvvetlerin denkleştirilmesi nazariyesinin esasını koyan 
Montesquieu’nun zihniyeti bu idi.  
 
Arkadaşlar, bu nazariye ile bir icra heyeti – ki reisi hükümdardır – ve bir 
mebuslar meclisi – vazifesi kanun yapmaktır – sonra Fransız milleti, 
insanlığını, benliğini temin edebilmek için yaptığı umum mücadelesinde 
muvaffak olduğunu zannetti. Ve bu muvaffakiyetini muhafaza ve devam 



 37

ettirebilmek için Montesquieu nazariyesine kendi millet ve memleketinde 
tatbik yeri aradı. Yalnız orada kuvvetin ikiye ayrılması yeterli görülmedi. 
Bir bağımsız kuvvet daha icat edildi. Adli kuvvet… 
 
Efendiler, insanlık daima ve daima birtakım zor kullananların karşısında 
kalmıştır. İnsanlık bütün varlığını daima bu zor kullananların elinden 
kurtarmak için sarfetmiştir. Bu zor kullananlar bir milletin egemenliğini 
elinden zorla almış olmasıdır. İnsanlık bazan bu zorbalıkları yıkmış, 
parçalamış, asmış ve kesmiştir.  
 
Fakat maatteessüf, kurtulunmuş farzedildiği noktada tekrar aldatılmıştır. 
Ve böylece bu zavallı insanlık daima birtakım zorbaların esiri olmaktan 
kurtulamamıştır. Fakat insanlık da hiçbir zaman bu istikametteki 
çalışmadan geri kalmış değildir. Demin ifade ettiğim nazariyenin 
konulduğu gün insanlığın en sevinçli günüdür. Çünkü zorbaların elinden 
egemenliğini hiç olmazsa bir parça kurtarmış bulunuyorlardı. Ümit veren 
bu nazariye birçok zaman, zamanımıza kadar rağbet bulmuştu.  
 
Jean – Jacques Rousseau’nun yazdığı kitaplar da bilhassa bu nazariye 
üzerine kurulmuştur. Fakat bu nazariyenin vadettiği saadet, insanlığın 
arzu ettiği saadet değildir. Mücadele devam ediyordu.  
 
Biliyorsunuz ki Amerika, bu nazariyeye dayanarak kurulmuş en büyük 
devletlerden birisidir. Fakat bu nazariyenin, bu kadar parlak olan bu 
nazariyenin Amerika’nın hayat ve esas ihtiyaçlarına yeter karşılıkta 
olmadığını anlamak isterseniz daha dün Cumhurreisi olan Wilson’un en 
son kitaplarını okuyunuz. Bu zat diyor ki: “Bu yeterli değildir. 
Denkleştirilmiş kuvvetler olamaz ve yoktur. Kuvvetlerin ayrımı esasen 
yanlıştır.”  
 
Bunun üzerine kuvvetlerin birleştirilmesi lazımdır. Fransa’da da bu 
istikamette dimağlarını yoranlar vardır. Her yerde vardır. Milli 
egemenliği kayıtsız, şartsız milletin uhdesine vermek için bütün zekâ 
sahipleri, emin olabilirsiniz ki, çalışmaktadır. İnsanlığın kurtuluşunu 
candan isteyen herkes bu eski nazariyenin çürüdüğüne kani olmuştur. 
Ancak yeni bir şekil bulmak için çalışıyor, uğraşıyor.  
 
Efendiler; sizi ve bütün milleti tebrik ederim ki hakiki insanların, hakiki 
vicdanların, yüksek zekâların arayıp bulamadığı şekil ve mahiyeti bu 
millet bulmuştur. Bu son sözü izah için Devletimizin Esas Teşkilât 
Kanunu’nun bazı maddelerini hep beraber gözden geçirelim. Esas 
Teşkilât Kanunu’nun birinci maddesi hatırımdadır, söyleyeceğim, fakat 
hepinizin hatırında olmalıdır. Bütün milletin hafızasında olmalıdır. Çünkü 
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bu, devleti kuran bir kanundur ve bu milleti Cenabı hakkın izniyle 
behemehal saadete ulaştıracak bir kanundur. Bunun için bütün millet 
fertlerimizin bu kanunu baştan sona kadar Kur’an ayetleri gibi bilmesi 
lazımdır. Bu kanunun maddeleri yalnız bizler için değil, yeni okumaya ve 
yazmaya başlayan çocuklarımızın dahi alfabeyi öğrenmeden evvel 
dimağlarına işlenecek bir kanundur. Çünkü bizim kurtuluşumuzu temin 
eden bir kanundur; bir düsturdur. Bu kanunun birinci maddesi iki 
fıkradan mürekkeptir. Birincisi, Hâkimiyet bilâ kaydü şart milletindir. 
Kayıtsız ve şartsız. 
 
Arkadaşlar! Egemenlik kayıtsız, şartsız daima ve daima milletin 
uhdesinde kalacaktır. Milletin egemenliği yüzyıllarca devam eden 
felaketlerden, fecaatlardan, rezaletlerden sonra başı sonu gelmeyen 
yumruklar altında ezile ezile hurdahaş olduktan sonra idrak ettiği 
benliğini kullanarak, fakat çok güçlükle elde edilebilmiştir. Bu kadar 
fedakârlıkla ve bilhassa bu kadar çok büyük uyanılıktan sonra eline 
geçirmiş olduğu bu milli egemenliktir ki, demin bir arkadaşımızın 
sorduğu saltanatı yıkmıştır. Saltanatın yıkıldığına bu milletin hiçbir 
ferdinin artık şüphesi kalmamıştır. Çünkü arkadaşlar bunu telaffuz 
ettiğimiz bu zamanda pekala biliyoruz ki, saltanatı yıkmış olan yalnız bu 
kitabın yaprakları değildir. Bu söylediğimiz sözler bu kitabın içinde yazı 
halinde vücuda gelmeden evvel milletin vicdanından, ruhundan ve 
azminden doğmuştur. Ve millet hakkı olan ihtiyacının bunu elde etmekte 
olduğunu anladıktan sonra buna da muvaffak olabilmek için behemehal 
başında baykuş gibi daima duran bir mevcudiyeti esasından ve bütün 
temelleriyle bütün yüzyılların kökleştirdiği yerini, bu temellerin son taşını 
çıkarıp havaya atmak suretiyle yapmıştır.  
 
Bunun üzerine artık bundan sonra saltanat yıkılmış mıdır, yıkılacak 
mıdır? Diye tereddüt ve şüphe içinde bulunan dimağlar bu milletin üç 
dört senedn beri bu düstura, bu hâkimiyet düsturuna dayanarak yapmış 
olduğu bütün fedakârlık safhalarını bir an için nazarından geçirirse 
inanmış olur, müsterih olur. Ben de bundan eminim.  
 
Buna asıl büyük emniyeti veren yapılmış olan şeyler değildir. Yapılması 
lazım olan şeylerdir. Ve o şeyleri yapacağımıza olan güvenimdir. 
Efendiler, bilirsiniz ki her yeni şey, güzel şey, iyi şey karşısında 
behemehal fena bir şey çıkar. İnsanlık hayatının bir görünüşüdür bu… 
Aksi var, ve ona karşı aksi vardır. Tesiri vardır. Bu itibarla tereddüdü 
mucip olan noktayı beraber ifade edelim. Fakat ona karşı yapacağımız 
şeyleri bir defa burada tekrar edelim. Hiç şüphe yoktur ki, milletimizin 
egemenliğimi bir şahısta, veyahut çok mahdut şahısların elinde tutmaktan 
fayda bekleyen insanlar veyahut cahil, gafil insanlar vardır. Zira 
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hükümdarlar kendilerini behemehal var olmayan bir kuvvetin temsilcisi 
tanırlar. Bundan böyle tanımaktan zevk alırlar. Fakat bir adamın kendi 
kendini böyle tanıması hiçbir kudreti, hiçbir tesiri haiz değildir. Ancak 
etrafında bulunan çıkarcılar bu ifadeyi, bu arzuyu mırıldanırlar. Bahusus 
din kisvesine bürünerek ortaya atarlar. Atmışlardır daima!.. İşte bu geniş 
mırıldanmalara karşı istibdat altında bulunan, hüküm altında bulunan 
milletin kulakları hep bu mırıltılarla doludur. Oraya başka bir seda 
girmez, giremez. Neticede öyle bir hal olur ki herkes, içtimai hayatın her 
ferdi o taç sahibinin, o hükümdarın ve etrafındakilerin telaffuz ve ifade 
ettiklerini hakikat imiş gibi kabul eder. Din gereği sayar. Varlık gereği 
kabul eder. İşte bu telakki devam ettikçe hakikaten başka bir şey 
yapmanın imkânı güç bulunabilir. Fakat bir defa o imkân hâsıl olduktan 
sonra bu imkânı elde eden ekseriyetin içinde memnun olmayanlar çoktur.  
 
Daima güzel şeylerden – kendi fenalığı itibariyle faydalanamayacağını 
düşünenler – mutlaka hoşlanmazlar. İşte böyleleri birtakım teşebbüslerde 
bulunabilirler. Bu gibilere malum mürteci derler ve hareketlerine de irtica 
derler. Fakat çok yakın tarihi safhalarımızı düşünelim. Bunu düşünmek 
faydalıdır, zira en hücra kalmış köşelerdeki köylerimiz bile bu olaylara el 
ile dokunmuştur. Yakın felaketlerin sebepleri nedir? Bu tahlil olunmuştur 
ve bugünkü netice hâsıl olmuştur. Buna nazaran kabul etmek lazımdır ki 
bundan sonra bu milleti fetva ile, şu veya bu tefsir ile irtica sevk edecek 
insanların bu millet içinde yeri yoktur. Vardır, fakat o da ancak 
zindanlardır. Ben korkusuz, çekinmeksizin kati olarak ifade ediyorum ki 
milli egemenliğin değiştirilmesi ve karıştırılması değil, fakat bir 
kelimesinin, bir noktasının bile, şöyle veya böyle olmasını isteyenler 
benim gözümde en koyu mürtecidir. Ve böyle adamlara karşı yapılacak 
şey, bunları parça parça etmektir.  
 
Efendiler, artık yetişir! Bu milletin çektiği felaketler çoktur. Bu millete 
acımak lazımdır. Bu millete şunun ve bunun faydalanması için şu ve bu 
istikametlere, karanlıklara sevketmek ayıptır, rezalettir, günahtır. Bunu 
artık yaptırmayacağız.  
 
Arkadaşlar! Birinci maddenin üçüncü fıkrası, görürüz ki idare usulü 
halkın doğrudan doğruya kaderini bizzat ve bilfiil idare temsil usulüne 
dayalıdır. Hakikatte egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu 
temin için, milletin uhdesinde dokunulmazlığını temin için tek çare, 
idarenin halkın elinde bulunmasına bağlıdır. Şuna, buna havale edilen 
idarenin sonu malumunuz olmuştur. Ve daima öyle olmaya mahkûmdur. 
Fakat bu ifadeden anlaşılmasın ki, vaktiyle Yunanistan’daki küçük 
hükümetlerde olduğu gibi veyahut Roma’da olduğu gibi bütün memleket 
ihtiyaçlarını, hayati ihtiyaçlarını orada hep beraber düşüneceklerdir. Ve 
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kararlarını verip talimatını yapacaklardır; böyle olmuştur. Çünkü, bütün 
memleket halkının ihtiyaçlarını terk edip bir araya gelmesine esasen 
imkân olsa bile müşkülleri çoktur ve buna da ihtiyaç yoktur. Ancak 
mahdut olmamak şartiyle, daimi olmamak her noktadan emniyet ve itimat 
ettiklerini bir arada toplarlar.  
 
Memleketin bölünmüş olduğu seçim daireleri dahi aynı idare tarzına tabi 
olmalıdır. Esas Teşkilat Kanunu’na göre Vilayetler Kanunu, Nahiyeler 
Kanunu güzel şekilde tatbik edildiği zaman bu dediğimiz görüş noktası ve 
bu nazariye, memlekette tatbik kabiliyetini tamamen bulmuş olur. Şimdi 
Meclis hem teşrii ve hem de icrai kuvvete malik olmakla kuvvetler birliği 
nazariyesini tatbik etmiş oluyor. Bu mahiyette bulunan hükümetimiz, 
emin olabiliriz ki herhangi bir istikamete, herhangi görüş noktasından 
düşünülürse düşünülsün, muhakeme edilirse edilsin mevcut olmuş ve 
mevcut olan hükümet şekilletinin hepsine tercih edilir. Asıl tercih sebebi 
daima ve daima dimağımızın en kuvvetli noktasında, en kuvvetli olarak 
muhafaza etmeye mecbur olduğumuz milli egemenliğimizin korunmasını 
temin ettiği içindir. Aynı zamanda bu hükümet şekli insanlığın, içtimai 
heyetin istediği refah sebeplerini, saadeti arayan ve bulan bir şekildir. 
Aynı zamanda biz elhamdülillah Müslümanız. Din esaslarını tetkik 
ettiğimiz zaman onun bize ifade edebileceği şekil, yalnız ve yalnız bu 
hükümet şeklidir. İsterseniz bu noktada bir izah yapayım.  
 
Bilirsiniz ki şer’i esaslarda, ilahi emirde hükümet şekli yoktur. Şu veya 
bu şekil ifade edilmiş değildir. Yoktur. Yalnız hükümetin nasıl olması 
lazım geleceğine dair esaslar ifade olunmuştur. Bu esasların biri de 
şûradır, meclistir. Hükümetin behemehal meclis olması lazımdır. O kadar 
ki bizzat Cenab-ı Peygamber şûrasız muamele yapmazdı, Allah 
tarafından menedilmişti. Sıra adaletle hükmünü icra eder. Adaletten 
yoksun bir hükümet şekli beğenilmemiştir.  
 
Üçüncü esas vardır: Büyük amire itaat etmek. Maalesef bu güzel hakikatı, 
çok fena yorumlamışlar ve herkese tanıtmaya çalışmışlardır.  
 
Emîr demek, amir demek, sultan demektir, padişah demektir. Böyle başa 
geçen bir canavar demektir. Ve böyle bir canavara ne olursa olsun 
behemehal itaat etmek lazımdır. Müstebit olsun, rezil olsun, itaat 
edeceksin.  
 
Tarihi bilenler çok iyi bilirler ki, hakikaten müstebit olan hükümetlere, 
hükümdarlara, “meşrudur” diyen ulemadır. Ve ancak böyle ilim 
adamlarının yorumlarıyla ve fetvalarıyladır ki Emevi halifeleri zamanında 
zalim bir saltanat kurulmuştur. Bu noktadan, görüyorsunuz ki, bizim 
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hükümet şeklinde bütün şartlar vardır. Şunu da ilave edeyim: Bu emîrden 
maksat bir adam değildir. Belki birçok adamlardır; çok adamlardır. Ve 
onlar kahırla emredenler değildir. İlim ve fazilet ile, üstün olan 
insanlardır. Filhakika akıllı ve anlayışlı olanlar için çok faydalı bir şeydir. 
Şu veya bu işle, o işlerde mütehassıs ve derin bilgisi olan insanların 
sözlerine itaat iyiliği getirir, saadeti ve refahı getirir. Millet her noktadan 
kendi yararlarını muhafaza edecek olan ve yararları korumak için lazım 
olan vasıfları, meziyetleri toplamış bulunduğunu kabul ederek seçtiği 
insanlardan, vekillerden kurulu bir şûraya malik olursa ve bu şûra, adalet 
üzere hareket ederse işte Allahın ve Kur’an istediği hükümet olur.  
 
Çok iftihara şayandır ki milletimiz ancak 1300 sene sonra bu Kur’an 
hakikatlerini fiili halde göstermiş oldu.  
 
Arkadaşlar! Bütün cihan görmeye ve anlamaya mecburdur ki Osmanlı 
İmparatorluğu tıpkı Selçuklu İmparatorluğu gibi tarihe karışmıştır. Anak 
milletimiz, varlığına dayanarak ve bu varlığını sonu gelmeyen 
muvaffakiyetler ile dolu olan, 3 seneye, 4 seneye sığdırılamayacak kadar 
parlak ve geniş bir muvaffakiyete malik olan milletimiz, yeniden bir 
devlet meydana getirmiştir ki, adına “Türkiye Devleti” derler. Türkiye 
Devleti, Türkiye B. M. Meclisi tarafından idare olunur. Ve bu meclis 
teşrii ve icrai salahiyetlere maliktir. Milletin ve memleketin tek olarak 
hakiki mümessilidir. Bunun hükümetine de “Türkiye B. M. Meclisi 
Hükümeti” denir.  
 
Osmanlı Devleti maatteessüf ölmüştür. Babıâli Hükümeti maatteessüf 
ölmüştür. Veyahut maaliftihar ölmüştür. Çünkü o ölmese idi milleti 
öldürecekti. Sonra İstanbul’da ikide birde terzil olunan, tahkir olunan, 
kovulan Mebuslar Meclisi yoktur, ölmüştür. Böyle her hakaret gördükçe, 
her hakarete tahammül gösterdikçe milletin de hakikaten hakarete layık 
olduğunu ve hakarete dayanık olduğunu ispattan başka şeye yaramayan o 
Meclis-i Mebusan ölmüştür ve ölmeye mahkûmdu. Onun yerine 
Mebuslar Meclisi adı değil Türkiye B. M. Meclisi geçmiştir.  
 
Esas Teşkilat Kanunu’nun maddelerini zihnimden takip ediyorum. 
Türkiye B. M. Meclisi iki sene vazife yapar. Her iki senede bir defa 
yeniden seçilir. Bu zaman meselesi, tartışılabilir bir meseledir. Denilebilir 
ki çok devamlı bir iş yapabilmek için toplanma ve oturma müddeti fazla 
olmalıdır. Fakat bizim çok korktuğumuz ve daima korkmakla hayatımızı 
kurtaracağımız bir şey vardır ki, herhangi bir şahsın, herhangi bir heyetin 
dahi istibdadı altında kalmaktır. Çünkü efendiler, şahıslar gibi Meclisler 
de müstebit olur ve meclislerin istibdadı, şahısların istibdadından daha 
tehlikelidir, daha öldürücüdür. Binaenaleyh, uzun müddet iktidara sahip 
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olmak üzere iktidarda kalacak olan mebuslar yavaş yavaş kendilerini 
seçen milletin arzusundan, emellerinden, duygu ve fikirlerinden uzak 
kalır; arada ayrılık olur. Bir gün bakarsınız ki millet başka türlü çalışıyor, 
milli emeller başkadır.  
 
Halbuki üç sene, beş sene Meclisin içinde kapanmış olan insanlar âdeta 
devletle ilgili değilmiş gibi başka türlü düşünüyor. Bunları da milletin 
adına ve hesabına kaydetmek isterler ve edebilirler. Onun için, bilhassa 
bizim gibi canı yanmış olan bir milletin meclisi dahi her ihtimale karşı 
müddeti çok olmamalıdır. Bu noktadan ne kadar az olursa olsun tabiatiyle 
bizim için o kadar arzuya şayandır. Eğer memleketimiz çabukluk isteyen 
vasıtalara sahip olsaydı, şimendiferimizle üç beş günde toplanabilmek 
ihtimali olsaydı meclis her sene değişmeliydi. Hatta denilebilir ki, altı 
ayda değişmelidir. Ta ki millet anlasın; millet egemenliğini vermemek 
için ve herhangi şekil ve surette vermemek için, kaptırmamak için bütün 
vasıflarını, bütün dikkat ve uyanıklığını temin edebilsin. Bu emniyetini 
temin edinceye kadar çok kıskanç davranacağız. Onun için müddet iki 
sene kabul edilmiştir. Bu, mutalalara binaen muvafık görülmelidir. Bir de 
esaslı bir nokta vardır: 
 
Meclisin oturma zamanı yalnız tayin edilmiştir. Fakat vekillerin gelmesi 
hiç kimsenin, hiçbir makamın çağırısına bağlı değildir. Millet, vekillerini 
seçmiştir. Onlar, kendiliklerinden gelirler, Meclise girerler ve tayin 
edilmiş zamanda işlerine başlarlar. Çünkü biliyorsunuz ki efendiler, 
Osmanlı Hükümeti zamanında Mebuslar Meclisinin toplanabilmesi, 
hükümetin emriyle ve daveti ile vuku bulurdu. O müstebit hükümetlerin 
elinde vesile bulundukça çok zamanlar bu müddet geciktirilmiştir. Hiç 
davet edilmemesi dahi vakidir. Bu kanun maddelerinden birisi belki 
dikkatinizi çekmiştir. Kanun, Meclise verilen vazifeleri saymıştır. 
Mesela, şer’i hükümlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi, harp yapmak, 
sulh yapmak ve şunu bunu yapmak gibi.  
 
Esaslı haklar Meclise aittir, deniliyor. Esasen icrai ve teşrii salahiyete 
malik olan ve millet ve memleketin tam bağımsızlığını ve kayıtsız, şartsız 
egemenliğini uhdesinde tutmaktan ibaret olan umdeyi düstur olarak 
ortaya attıktan sonra memleketi mamur, milleti mer’i (?) yapmak için 
ayrıca değişiklik yapmak, mesut ve müreffeh etmekten ibaret olan vazife 
Meclis için Lüzumsuzdur ve hakikaten lüzumsuzdur. Ancak biliyorsunuz 
ki, Osmanlı saltanatındaki Esas Teşkilat Kanunu’nun salahiyetlere ait 
olan maddeleri doğrudan doğruya milletin meşru hakkı olan, tabii hakkı 
olan bütün vazifeleri hükümdarlara, halifelere vermişti. Artık millete ve 
cihana ve o gibi adamlara açık bir şekilde anlatmak lazım gelir ki, bu 
vazifeler, bu haklar asla kimseye verilemez. Çünkü milletin hayatıdır, 
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şerefidir, namusudur, haysiyetidir. BU faziletlerden ayrılmaya rıza 
gösteren bir milletin artık bu gün, bu yüzyılda insan topluluğu içinde 
mevkii yoktur arkadaşlar.  
 
Böyle bir içtimai heyet ve bu insan topluluğu içinde behemehal yüzüne 
tükürülmelidir. Başak bir varlık şekli gösteremeyecektir. Bizim 
milletimiz, zelil bir millet olmak tenezzülünde bulunamaz.  
 
Arkadaşlar! Millet ve memleket için yapılması lazım gelen bütün işler, 
kanun yapmak, kanuna göre şunu ve bunu icra etmek, her ne lazımsa 
bütün bu vazifelerin yapıldığı yer, Türkiye B. M. Meclisinin içidir, 
kendisidir. Ancak bu tam bağımsızlık ve milli egemenliğin korunması 
için konulmuş kati bir esastır. Fakat bu yol, bir meclis ne kadar büyük 
olursa milli egemenliği o kadar çok temsil eder. Böyle bir Meclisin 
yapılması tabii olan ve konulmuş kanunların içinde bulunan işlerle dahi 
iştigal etmesi esasen lüzumsuzdur. İcrai vazifeler hakkında bir hadden 
sonrası için, yine kendi içinden seçtiği bir heyeti vazifelendirmektedir ki, 
ona biz vekiller heyeti diyoruz. Vekiller heyeti bir kabine değildir 
arkadaşlar.  
 
Vekiller heyeti başlıbaşına bir varlık değildir. Vekiller heyeti, umumi 
heyetin içinde ve onun temasında bir şeydir. Bu vekiller heyeti, ancak 
umumi heyetten almış olduğu talimat dairesinde haraketle yükümlüdür. 
Bunun haricine çıkamaz. Tereddüt ettiği noktada derhal umumi heyete 
başvurmak ve alacağı yeni talimata göre hareket etmek 
mecburiyetindedir. Zaman zaman kulağımıza gelmiştir ki kabine şekli ve 
mahiyeti daha yararlı olabilir. O da icraat sureti noktasındadır. Yani bir 
adam hem seçilsin ve o vekiller heyeti reisi olsun. Hatırıma bir şey geldi. 
Onu hatırlatayım: Vekil demek, nazırın vekili demek değildir. Nazırın 
manası yoktur. Veyahut nazır’ın manası vardır. Eski müstebitçilerin 
bakıcısı olmak üzere… Bunun üzerine vekil doğrudan doğruya kastedilen 
göstericiliği ifade eder. Onun için vekiller heyeti başkanı gibi bir adam 
seçilsin ve o kendi arkadaşlarını seçsin. Bu kabine şeklinde daha çok 
birlik bir vaziyet olur ve daha çok çalışır deniyor. Halbuki bu saydığımız 
olunca ve vekiller heyeti Meclisten çıkacak olan düstura göre, talimata 
göre, görüş noktalarına göre, kanunlara göre hareket etmek 
mecburiyetinde olunca birliği o küçük heyetin içinde değil, belki Meclisin 
içinde aramak ve orada temin etmek lazım gelir. Diğer bir şey hatırıma 
geldi: Sanılır ki bu hükümet tarzı başsız bir şeydir. Ve böyle olunca 
dengelik nasıl olacak? Halbuki başsız değildir. Ve dengesiz de değildir. 
Çünkü Meclisin müddeti kadar hayatı olan bir başa maliktir, bir reise 
maliktir. Yalnız reisin, değişmeyen hükümdar gibi veyahut bir 
cumhurreisi gibi salahiyetleri yoktur. Ve bizim memleketimiz ve 



 44

milletimiz için en muvafık olan budur. Eğer başta seçeceğimiz adama, 
hatta hudutlu ve tayin edilmiş zamanda dahi olsa, değiştiremiyeceğimiz 
birtakım salahiyetler vererek bizim durumumuz çok naziktir. Ufak bir 
zamanda, ufak bir tedbirle yine felaket mevkiine getirilebilir. Bunun 
üzerine, reisin vazifesi yalnız o makamı temsil etmekten ibaret olacaktır. 
Bütün hak, bütün salahiyet milletin ve milletin vekillerinden mürekkep 
olan bir topluluğun olacaktır, bir kişinin olmıyacaktır ve olmamalıdır.  
 
Derneğe gelince: Yine Esas Teşkilat Kanunu’nda bir madde görürüz ki o 
maddede üç varlık bahis konusudur. Meclisten bahis olunuyor. Ve 
Meclisin seçtiği bir reislik makamından bahsolunuyor ve yine Meclis ve 
seçtiği vekillerden mürekkep bir vekiller heyetinden bahsolunuyor. 
Bunlar şöyle bir münasebet vardır: Meclis reisi Meclisin kanunlarına 
imza koyar. Bu demek değildir ki Reis, Meclisin çıkardığı kanunları 
tasdik eder, yani Meclis reisinin tasdik işareti olmadan o kanun katiyet 
kesbedemez fikri katiyen hatıra gelmemelidir.  
 
Böyle bir şey yoktur. Meclis kanun yapar. Yaptım dediği gün kanun 
olmuştur. Reisin oraya imza koyması, Meclisce muamelesinin tamam 
olmuş olmasından başka bir şeye dalalet etmez. Çünkü Meclisin yapacağı 
kanunun tasdikı sıfatını bir adama vermek demek milli egemenliği 
kökünden yıkmak demektir. Zaten padişahların ve halifelerin şimdiye 
kadar haiz oldukları en dehşetli ve öldürücü hak ne idi? Kanunları tasdik 
etmekti. Bizim usulümüzde hiç kimsenin Meclisten çıkan kanunu tasdik 
etmeye salahiyeti yok. Tasdik etmezse bir şey olmaz. Çünkü o sadece 
işaretten ibarettir. Yani o maddede bir hak görüyoruz ki Meclis Reisi, 
Vekiller Heyeti kararlarını tasdik eder, birisinde imza koyar. Vekiller 
heyetininkini de tasdik eder. Bu tartışmaya değer bir ifadedir. Yani 
Meclis Reisi Vekiller Heyetinin kararlarını tasdik ettikçe Vekiller 
Heyetinin sorumluluğu kalkabilir. Hayır efendiler, Meclis Reisi Vekiller 
Heyetinin sorumluluğuna iştirak edemez. Meclis Reisinin Vekiller 
Heyetinin kararlarına imza koyması iki görüş noktasından lazımlıdır.  
 
Birincisi, Vekiller Heyeti Umumî Heyetin niteliğinden başka bir niteliği 
haiz değildir. Vekiller Heyeti, arz ve izah ettiğim gibi, birtakım esaslı 
noktalara daima riayet edici icrai ayrıntılarda salahiyeti haizdir. O esaslı 
noktalar şunlardır: Vekiller Heyeti Devletin, milletin tam bağımsızlığını 
bozabilecek bir karar veremez. Vekiller Heyeti; milli egemenliği zarara 
sokacak herhangi bir karar alamaz. Vekiller Heyeti, Umumi Heyetin 
vermiş olduğu talimata uymayan bir karar veremez. O halde koskoca bir 
Meclis on kişilik bir Vekiller Heyeti seçti, bu on iki kişi bir gün bu 
dediğim noktalara muhalif olarak bir karar alsa ve bu kararı tatbik etse ve 
bu tatbikın neticesinde de görsek ki egemenliğimizin kaybolmuş, tam 
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bağımsızlığımız şu noktada yaralanmıştır. Bunu anlarız. Belki tedbir 
alınmasına da teşebbüs ederiz. Fakat Bağdat harap olduktan sonra.  
 
Meclis ve milli egemenlik, bu kişilerin her haraketlerini kontrol etmek ve 
teftiş altında bulundurmak mecburiyetindedir. İşte bu itibarla, Meclis 
Reisi Vekiller Heyetinin bütün kararlarını görecek ve tasdik edecektir. 
Bunun tasdikı demek, tam bağımsızlığa muhalif ve milli egemenliğe 
uymayan bir şey değildir. Kanun dairesindedir demek için bunu teftiş 
etmektir. Pek iyi… Vekiller Heyetinin herhangi bir kararını Meclis Reisi 
tasdik etmezse karar olmaz mı? Hayır; böyle bir şey yoktur. Tasdik 
etmediği bir noktayı bu dediğim esasa muhalif gördüğünden dolayı tasdik 
etmemiştir. Ama Meclis Reisinin de hatası ve aldandığı noktalar olabilir. 
O halde böyle tartışma konusu olan bir Kanun derhal Meclise arzolunur. 
Meclis ne karar verirse Vekiller Heyeti öyle hareket eder. Meclis isabet 
etmemiştir. Hatta etmiş zannetmiştir. Fakat zan dahi olsa çok kıskanç 
olan noktalar için bu kadarcık isabetsizlik, madem ki tashihi kabildir, caiz 
görmek gerekir. Bu itibarla Meclis Reisi aynı zamanda Vekiller Heyetinin 
de tabii reisidir. İşitmiştik ki hem Meclis Reisi, hem Vekiller Heyeti Reisi 
nasıl olur? Yani bir kişi, iki makamın nasıl reisi olur. Bunun üzerine 
Vekiller Heyeti Reisinin başlıbaşına serbest bırakalım. Meclis Reisinin 
bunlarla hiçbir alaka ve münasebetli olmasın. Bu takdirde karşımızda bir 
heyet kabul ederiz. Ve onu istediğimiz gibi hırpalar, tartışır, sarsarız.  
 
Efendiler, bu da olamaz. Çünkü, bu zihniyet eski şekillere alışmış olan 
zihniyetlerden başka bir şey değildir. O zaman bir meclis olursa başında 
bir reis, bir vekiller heyeti olursa başında bir reisi yekdiğerinde ayrı iki 
parça halinde kalır. Behemehal bu iki parçayı bir noktada birleştirmek 
lazımdır. Pekala, o halde başka bir reis seçelim. Bu iki reisten başka bir 
reis seçelim. Fakat bu kimin reisidir? İcra kuvvetinin reisi midir, “Evet” 
dersek o vakit bir hükümdar yaratmış oluruz ve bu hükümdarla Vekiller 
Heyeti ilgilenir ve bunun karşısında da milletle ilgili Meclistir. Hayır öyle 
olmasın. Meclisin reisi mi? Evet veyahut hayır… Şimdi tetkik olunursa 
madem ki Vekiller Heyeti, vekiller heyetlerinden başka bir niteliktir. 
Mademki Meclis hem teşrii ve hem icrai salahiyeti haiz bir meclistir, o 
halde her ikisinin reisi olmak üzere bir makam lazımdır. Zira, bu 
makamları, teşrii, icrai makamları ayırdığımız Meclisin niteliğini de 
değiştirmiş ve başkalaştırmış oluruz. Onun için her ikisinin üzerinde bir 
reis, fakat arzettiğim gibi ne cumhurreisidir, ne de hükümdar. Esasen 
hiçbir salahiyeti yoktur. Bir görüş noktasiyle Meclisin muamelesinin son 
bulduğunu işaret eden bir adamdır. Diğer taraftan Meclisin görüş 
noktasına göre hareket edip etmediğini kontrol eder. Vekiller Heyetinin 
kontroludur. Bununla beraber, bu şeklin yapmış olduğu birlik bir “baş” 
tasavvur ettirir ki, o baş, o meclisin manevi kişiliğinin başıdır. Belki o 
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baş, bütün milletin manevi varlığının başıdır. İşte bizim muhtaç 
olduğumuz baş, arkadaşlar, böyle bir baştır ve biz öyle bir başa malikiz 
ve biz o başa daima içtenlikle bağlı olacağız.  
 
Yalnız hiçbir kötü yorumlamaya yer vermemek için şunu da ilave edeyim 
ki, sakın manevi olduğunu iddia eden şahısların başıyla bir münasebeti ve 
bir benzerliğini bulmayasınız. Bu hakiki bir baştır. Öteki sahte bir baştır.  
 
Arkadaşlar mümkün olabildiği kadar hükümet şekil ve mahiyeti hakkında 
izahlarda bulundum. Tabii bunun üzerinde daha çok söz söylenebilir. 
Fakat bunu şimdilik o kadar lüzumlu saymıyorum. Karşımdakiler zaten 
bu meseleleri benim kadar anlamışlardır ve benden daha çok bu hususta 
cihazlanmışlardır. Yalnız bir fikirle şu bahsi tamamlayalım. Bu şekil ve 
mahiyetin, diğer mevcut olan şekiller ve mahiyetlerle kıyaslaması 
sonunda demek istiyorum ki bu hükümet iyidir. Fakat benim bu sözüm o 
kadar ilmi değildir. Zira, hangi hükümet iyidir, sorusu sorulursa bunun 
cevabı yoktur. Hangi hükümet iyidir? Her hükümet iyidir ve her hükümet 
fenadır. Ne şu içtimai topluluğun teşkil ettiği bir hükümetin, ne bu 
devletin iyi veya fena olduğuna dair bir hüküm verebilmek için, hükümet 
kurmaktan kastedilen hususlar ne ise onu tetkik edelim. Demin bir 
münasebetle arzetmiştim ki bir içtimai topluluğun hükümet yapmaktaki 
isteği, varlığını korumaktır. Refah ve mutluluğu temindir. Şimdi bilhassa 
Türklerin şimdiye kadar kurdukları hükümetleri bu görüş noktasından 
tetkik edelim.  
 
Mesela; babıâli Hükümetini ele alalım: Ne lazımdı? Milletin varlığı 
korunmuş mudur? Sanırım bunun cevabını vermek için kimse bir an 
tereddüt etmez. Osmanlı Devleti ve Babıâli Hükümeti meşrutiyet usulü 
ile beraber bu milletin varlığınI korumuş mudur? Hayır? Bir şey 
yapmıştır. Bu milleti mezara kadar getirmiş ve bir de tekme vurmuştur. O 
halde milletin refah ve saadetini elde edebilmiş midir? Sanırım ki, bunun 
sorusunu da vermekte dimağımızı çok yormayacağız. Zira İzmir’den, 
Erzurum’a kadar Karadeniz’den Irak ve Suriye sahalarını görmüş olanlar, 
gözlerinin şehadetiyle ve görmemiş olanlar çok kolaylıkla öğrenebilirler 
ki, memleketimiz baştan sona kadar harebezardır. İnsanların 
yaşayabileceği bir tek şehre malik değildir.  
 
Arkadaşlar, böyle çerden çöpten samadan yapılmış birtakım yerlerdir. 
İnsanların yaşayamayacağı yerlerdir. Diğer taraftan yolumuz yoktur, bir 
şeyimiz yoktur. Bir de millet cahildir, fakirdir, sefildir. Neticesi bu… O 
hükümet şeklinin, o hükümet mahiyetinin verdiği son budur. O halde 
ilmen ve mantıken hükmetmek lazımdır ki o şekil ve mahiyet, bu milletin 
içtimai varlığına, varlığının ihtiyaçlarına uygun düşmemiş bir şeydir. 
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Eğer uygun düşseydi, sonuç böyle olmayacaktı. Bugünkü hükümetin 
mahiyetine bakalım.  
 
Millet, en büyük felaketin çukuruna getirldiği dakikada teşekkül etmiştir 
ve aradan henüz üç buçuk sene geçmiştir. Bu müddet içindeki faaliyeti, 
milletin varlığını korumuş mudur? Sanırım ki, müspet cevabı vermek 
mecburiyetindeyiz. Değil yalnız milletin varlığını koruma, milleti 
ölümden, felaketten kurtarmış ve o kadar parlak bir görüntü vermiştir ki, 
o varlığın görüntüsünün yüze çıkışından bütün dünya hayretlere 
düşmüştür. Pekala, milleti müreffeh ve mutlu edebilmiş midir? Bunun 
cevabını vermekte de, eğer insaflı olmak istersek, müşküllere düşmeyiz. 
Şüphe yoktur ki yüzyılların yıktığı bir memleketi üç buçuk senede imar 
etmek imkânı yoktur. Yüz yılların felakete düşürdüğü bir milleti, fakir 
düşürdüğü bir milleti esasen hiçbir vaka olmamış olsa idi dahi üç buçuk 
senede zengin etmek kolay birşey değildir. Yalnız milleti mesut ve 
müreffeh edebilmek için temin edilebilmesi lazım gelen hakiki sebepleri 
temin etmiştir ve bu, hiç şüphe yok, millete çok şey vaat etmektedir ve bu 
vaatler o kadar kuvvetli, o kadar emniyet ve inanç vericidir ki bunda hiç 
kimsenin tereddüde düşmemesini hassaten tavsiye ederim.  
 
İşte Türkiye Devleti, Türkiye B. M. Meclisi ve Hükümetinin nasıl 
teşekkül ettiğini ifade etmeye çalışalım. Arzu ederseniz o noktadan bu 
üne kadar elelim ve bu suretle de beyefendinin sorusuna ait cevabını 
tamamlamaya çalışayım.  
 
Hükümetimiz, teşekkül ettiği gün, çok güzel fikirlere, ve bu güzel 
fikirlerin fiil mevkine konulması için çok vicdani teşebbüslere tevessül 
edilmiş olmakla beraber vaziyetin karşılaştığı imkânsızlığın büyüklüğü 
önünde düşünmemek mümkün değildir. 
 
İzmir ve civarında durmuş halde bulunan Yunan ordusu doğuya doğru 
adımlarını uzattı. Vaka malûmunuzdur. Memleket dahilinde halife ve 
padişahın adamları ve kuvvetleri zavallı halkımızı birer birer yoldan 
çıkardılar ve kandırdılar. Bunun üzerine, Türkiye B. M. Meclisi 
Hükümeti, bütün düşmanların cihazlandırılmasiyle, 
kuvvetlendirilmesiyle, teşvikiyle memleketimizi istila için saldıran 
canavarları tevkif etmek üzere tedbir düşünmeye mecbur idi.  
 
Diğer taraftan da kendi hayatlarını, kendi refah ve saadetlerini kurtarmak 
istediği kendi ırkdaşlarına, dindaşlarına karşı ayaklanmaları hakikate 
döndürebilmek için bir tedbir ve kuvvet kullanmak mecburiyetinde 
bulunuyordu. Hiç şüphe yok ki düşmanlarımız milletin aldığı teşebbüsün 
mahiyetindeki geniş dalaleti, kuvveti, şumulü gördüler. Millet behemehal 
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öldürmekten ibaret olan kasıtlarını temin edebilmek için alınan tedbirlere 
ve bu icra edilmiş şekle, bir an evvel son vermek gerekiyordu. Çünkü her 
geçen gün bu memleket ve milletin hayatını ve kuvvetini yaratacak idi ve 
her geçen gün onların kötü niyetlerine bir perde çekmek suretiyle kendi 
kuvvetini gösterecektir. Onun için çok acele etmek lazım gelirdi.  
 
Düşmanlarımız bu acelelikle kusur etmediler. Bunun üzerine bu Devletin, 
Türkiye Devletinin ve Hükümetinin hazırladığı bütün şeyler yeni yeni 
darbelerle yıkılmak istenildi. Ben bu vakaları burada saymayacağım. 
Çünkü hepsini biliyorsunuz. Ve netice itibariyle bunları saymak 
gerekiyor. Bu hükümetin mahiyeti o kadar feyiz yağdırıcıdır ve başından, 
ilk gününden itibaren o kadar feyiz yağdırıcı olmuştur ki, yüzyılların 
hücumları karşısında âciz kaldığını açığa vuran eski Osmanlı 
İmparatorluğuna karşı, onun âciz ve miskinliğine karşı büyük bir celadet 
göstermekte asla kusur etmedi.  
 
Bana bu milletin içinde senelerce bulunmuş, bu milletin parasiyle, 
ekmeğiyle yetinmiş, en büyük makamlarına çıkmış, dünyaya şöhret 
salmış en büyük adamlarından birisi demişti ki:  
 
“Efendi, senin maksadın, zaten harp olmuş; sonuna kadar harp mi 
ettirmektir? Bu günün akıl ve mantığının kabul ettirdiği şey, 
düşmanlarımızın dediğini kabul edelim. Bunun sonunda bağımsızlığımız 
elden gidecektir. Fazla zarar yok… Dünyada istiklalinden mahrum 
edilmiş ve fakat bir zaman sonra telrar çalışarak istiklale mazhar olmuş 
milletler vardır. Ne yapalım, kader böyle iöiş… Bir defa bunu teslim 
edelim. Sonra elde etmeyi düşünelim.” 
 
Ben bu zatın adını size söylersem hayretlere düşerseniz. Ancak zamanı 
gelecek, bütün vakaları, bütün sebepleri söyleyecek ve belki söylemek 
lazımdır ki, milletimiz artık şu büyük, şu küçük, şu ortanca adammış gibi 
birtakım vesveselerle kendi mendini kandırmasın. Emin olasınız ki 
efendiler, bizi, milleti daima kandıranlar büyük tanıdığımız ve fakat çok 
küçük olan heriflerdir. Ben onlara şu cevabı vermiştim. Orta yerde 
namustan, şereften, istiklalden ve hâkimiyetten yüz çevirmeyi gerektiren 
bir meskenet vardır. Bir alçaklık vardır. Fakat efendiler, bu meskenet ve 
bu alçaklık, bu necip ve ulvi milletin kalbinde değil; senin kalbinde ve 
senin bahis dimağındadır… Benim anladığıma ve katiyen hüküm 
verdiğime göre bu millet karar vermiştir. Ya namuslu ile yaşayacaktır 
veyahut bütün memleket yansın, yıkılsın, harap olsun, gene bu devam 
edecektir. Bu memleketin en son tepesine kadar çıkacağız. Ve orada taş 
taş üstünde kalmayıncaya kadar uğraşacağız ve en son nefesimizi orada 
teslim edeceğiz. Ancak ondan sonradır ki düşmanlar bu memlekete sahip 
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olabilirler. Cenabıhakka çok şükürler ederim ki, bu kanaatlerimi açıkça 
izah eden ifadelerimizin hiçbirinde aldanmadım. Vakalar sözlerimi ve 
kanaatlerimi teyit etti. Fakat tahayyül eden benim kanaatlerim, benim his 
ve fikirlerim değildir. Zaten millete var olan duyguyu idi, fikir idi, kanaat 
idi. Noksan olan gayret yokluğundan başka bir şey değildi.  
 
Son olarak millet, birçok zahmetlere, meşakkatlere ve yoksulluklara 
rağmen bütün bir düşman dünyasına karşı asaleti ile, necabeti ile, 
insanlığı ile ve yaradılışındaki kudreti ile denk olarak bir misal gösterdi. 
Bu memleketi çiğnemek için, bu milleti esir etmek için gelen düşman 
ordularını en son kıtasına kadar, en son cüzütamına kadar tamamen yok 
etti ve bu topraklara gömdü. Milletimiz, öz ve kahraman evlatlarından 
mürekkep olan ordularının muvaffakiyetleriyle, parlak muvaffakiyetleri 
ile ve hiçbir milletin tarihinde bir misali görülmemiş olan hareketleriyle 
övünebilir. Fakat, milletimiz daha başka bir şeyle de övünebilir. O da, 
insanlığı ile, sulh ve selamette kalmaya olan kati meyli iledir ki, bunu da 
milletimiz ispatlamıştır. Hakikaten muzaffer ordularımızın hiçbir 
hareketini, hiçbir şekil ve surette bir an durdurmaya maddi imkân 
olmadığı bir zamanda bize dediler ki: “Milli emellerimizi, tabii 
haklarımızı ve şimdiye kadar sizden esirgediğimiz ve vermediğimiz ve 
vermek istemediğimiz şeyleri size vereceğiz… Bunun için kavga etmeye 
hacet yoktur. Buyrun sulh manasına. “İşte bu teklife karşı bütün millet ve 
bütün Meclis ve hükümetimiz, içtenliğini kullanarak muvaffakatını 
gösterdi. Derhal muzaffer ordularımız durduruldu, beklemeye konuldu. 
Murahhas heyetimiz Lozan’a gönderildi.  
 
Efendiler; Lozan Konferansının iki aydan beri devam eden 
müzakerelerinin neticeleri gazetelerde intişar etmektedir. Hatta en son 
bililer bile gazetelerinize geçmiş gibidir. Onun için aynı şeyleri tekrar 
etmekten çekineceğim… Yalnız, son ünlerin görüşmeleri bütün millet ve 
memlekette menfiye daha çok meyil göstermiş mülahazalar doğurduğu 
için birkaç söz söylemek gerekli olacaktır. Bir iki noktaya dair 
arkadaşların soruları da vardır.  
 
Arz ettiğim gibi biz, büyük ve iyi niyetle sulh ve sükûnun bir an evvel 
geri gelmesini temin hususundaki ciddi arzumuzla konferansa gittik. Bu 
arzularımız ciddi idi ve bunun delilleri açıktır. Çünkü memleketimizi 
imar etmek istiyoruz. Bu çok çalışmayı gerektirir. Harabeye dönmüş olan 
memleketler, bu harabe yerlerde oturanlardan ibaret fakir milletimizle – 
kabul edelim ki – bu yüzyılda yaşayamayız. Halbuki, biz yaşamak 
istiyoruz ve yaşamaya hakkımız vardır. O halde bütün bu şartları 
unutarak serserilik yapacak kadar muhakemesiz ve mantıksız da değildir. 
Böyle olmadığımızı da dört senelik hareketler ile ve bunun neticeleri olan 
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olaylarla bütün dünyaya ispat ettik. Eğer biz harp ettiysek bunu harp 
etmiş olmak için değil, hayatımızı ve hayatımızın sebeplerini kurtarmak 
için idi. Ve bunun için mecbur idik. Mecburuz ve mecbur ederlerse 
devam ederiz. Halbuki arkadaşlar, karşımızdakilerde aynı içtenliği 
bulamadık. Bizim zihniyetimizle, karşımızdakilerin zihniyeti arasında 
büyük farklar zaten mevcut idi. Fakat gördük ki onlar henüz zail 
olmamıştır. Aramızda esaslı uzaklık vardır ve bu dün ve bugün 
tamamiyle belirmiş bulunuyor. Efendiler!  
 
Babalarımızdan, dedelerimizden, her tanıdığımızdan işittiğimiz, 
kitaplarda okuduğumuz ve adına da Şark Meselesi denilen bir şey vardır. 
Bu şark meselesi, belki başlangıçta yaptığım bazı safhalarla iştigal olunur 
bir görüştür. Fakat bütün o şamil manalardan göz ayıra ayıra bugünkü 
değil, dünkü duruma gelecek olursak doğrudan doğruya anlaşılması lazım 
gelen şey, Osmanlı Devletininyıkılması, tarihten, coğrafyadan, haritadan 
çıkarılması, silinmesi için Garbın duyduğu şiddetli arzu idi. Çünkü Garp 
öyle bir zihniyet hâsıl etmişti ki Osmanlı Devletini yıkmakla, Osmanlı 
Devletini vücuda getiren asıl unsur da kendiliğinden yıkılmış olacaktır. 
Tabii çok esaslı olarak aldandıkları bir şeydi. Ancak, birincisinde 
muvaffak oldu. Osmanlı Devletini yıktı ve tarihe geçirdi. Fakat 
ikincisinde muvaffak olamadı, olamaz ve olamayacaktır. Bunda da 
gafildirler. Zira Şark Meselesi adı altında Osmanlı Devletini ve Türk 
unsurunu, devletler kuran, büyük imparatorluklar yaratan kuvvetli ve 
kudretli Türk Milletini behemehal yoketmek hususunda mevcut kanaat 
pek derindir. Bugünkü Avrupa diplomatlarının dimağında hâsıl olmuş bir 
görüş noktası değildir. Bundan evvel, çok ve çok evvelki zamanlarda 
yerleşmiştir.  
 
Bu adeta babadan evlada irsen intikal eden bir zihniyet, bir âdet, bir anane 
olmuştur. Onun için Garbıjn bu ananeden vazgeçmesi, bu veraset yolu ile 
gelmiş zihniyeti değiştirmiş, itiraf etmek lazımdır ki, o kadar kolaylıkla 
mümkün olmamıştır ve olmayacaktır. Garp hâlâ bir hakikati görmek ve 
itiraf etmek istemiyor, o da eski Osmanlı İmparatorluğunun yok olduğunu 
ve yeni Türkiye Devletinin gözler önüne çıktığını ve öyle bir Türkiye ki, 
aslına mahsus olan yeniliği ile, imanı ile, azmi ve kudreti ile meydana 
çıkmıştır ve bütün bu vasıflarını şimdiye kadar kendine zulüm eden, 
gadreden ve susanlara karşı intikamımı alabilmek için kullanacaktır.  
 
Arkadaşlar; intikamdan bahsettiğim zaman zannolunmasın ki Osmanlı 
Devletinin muhtelif devirlerinde olduğu gibi şuraya, buraya hücumlar 
yaparak birtakım insanların, birtakım milletlerin yurtlarına tecavüz etmek 
suretiyle intikam alacağız, hayır!… Yeni Türkiye’nin ve hükümetinin ve 
bunu yaratan, yapan milletin bugünkü mefkûresi o değildir. Yalnız, 
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intikamını zalimlerin zulmunu yıkıncaya kadar vicdanından 
çıkarmayacaktır. Bu dünya bizim kalbimizde ve vicdanımızda düşmanlık 
hissi bırakmak istemiyorsa, bizim hakkımızdaki kalp ve vicdanındaki 
zulmu çıkarsın. Zulüm hissi baki kaldıkça, intikam hissi devam edecektir. 
Bir şairimizin söylediği güzel bir şey vardır ki, içimizde bilenler vardır. 
 
Garbın cebin-i zalimi affetmedim seni, 
Türküm ve Müslümanım [aslında: düşmanım sana] kalsam da bir kişi. 
 
İşte efendiler, bir kişi kalsak bile düşmanlarımızın kalbinden zulmü 
çıkaracağız ve o zaman diyeceğiz ki, kalbimizde intikam kalmamıştır. 
Düsturumuz bu olacaktır. İzah ettiğim gibi muhalif zihniyette bulunan 
heyetler karşı karşıya geldi. Görünürde çok nazik, fakat hakikatte aynı 
zihniyetin ürünleri görülüyor. Biz Milli Misak ile tespit ettiğimiz gerekli 
şartları elde etmeye mecburuz. Müzakereler, o halde cereyan ederken bu 
esaslardan hangileri, ne dereceye kadar temin edilmiştir, tetkik edebiliriz. 
Örnek: Milli Misakın birinci maddesini hatırlarsanız bu madde arazi ve 
hudut meselesidir. Halbuki, bu günkü neticeye göre henüz 
karşımızdakiler bugünkü milli hududumuz dahilinde bulunan 
memleketimizin kısımlarını bize vermek istemiyorlar. Mesela: Musul ve 
Musul’un güneyindeki kıtayı bizim elimizden bizim anayurdumuzdan 
zorla almak istiyorlar. Aramızdaki uyuşmazlık biz bu noktayı hallederken 
bunu bir vatan meselesi, bir memleket meselesi olarak mütalaa ediyorlar. 
Zihniyetteki fark bundan ibarettir. Petrolü alabilmek için bir milleti 
evinden kovmak istiyorlar. Bir milletin evinin bir köşesini herhalde işgal 
etmek istiyorlar. Aynı zamanda o köşede bu içtimai topluluğa örfen, 
dinen bağlı bir insan kütlesi vardır. Hayır onları da esir edeceğiz diyorlar. 
Biz diyoruz ki: Bu evin sahipleri bizim umum evimizin sahipleridir ve bu 
ev bizim evimizin bölümlerinden biridir. Bunu oturanlardan soralım.  
 
Hayır soramayız… Zira onlar adam değildir diyorlar. 
 
Efendiler, İngilizler, en hasis maksatlarını temin edebilmek için dünyanın 
en alçak duygularını açıklamaktan bir an ayrılmıyorlar ve kaçınmıyorlar. 
Sonra, Milli Misak’ın en önemli maddelerinden biri de biliyorsunuz ki, 
kapitülasyonlar meselesidir. Vakıa mali kapitülasyonlar kaldırılmıştır 
diye konuşma vardır. Fakat bu kaldırılmış olmakla beraber önümüze bir 
sıra mali meseleler koyuyorlar ve her birinin sonunda yine kapitülasyon 
var. Demin bir arkadaşımız dedi ki gümrükleme yüzde şu kadar bilmem 
ne koyuyor. Halbuki şu veya bu eşya girmiyecektir diye kanun varken 
bunu düşünmek için diğer bir kanun yapılıyor.  
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Efendiler ben o arkadaşım ile hemfikir olarak düşünebilirim ki, 
memleketin serveti lüzumsuz yere dışarı çıkmasın. Bunu temin eden şey 
dışarıdan içeriye girecek olan eşyaya gümrükler koymakla temin olunur. 
Devlet bu hususta serbest olmazsa, dışarıdan girecek mal üzerinde etkili 
olmazsa ve koyacağı gümrük resminde serbest olmazsa bu mesele, 
kapitülasyon ruhundan hariç sayılabilir mi? Tabii hayır… İşte 
karşımızdakiler bu ve bu gibi noktalarda bizi hâlâ kendi arzularına ram 
etmek için icbarda bulunuyorlar. O arkadaşa cevaben diyorum ki, 
arkadaş, bu dediğiniz mesele en önemli bir meseledir. Şöyle veya böyle 
olsun demekte milletin ve onu temsil eden Meclis ve Hükümetinin 
bağımsız olması lazım gelir.  
 
Tam bağımsız bulunduktan sonra müspet menfi, faydalı veya zarar verici 
olan şeyler hakkında hata edilirse onların düzeltilmesi kolaydır. Fakat 
yeter ki dış bize bunu emretmesin. Hariç bunu şimdiye kadar 
emrediyordu ve halen de emretmek istiyor ve bu emri bize kabul ettirecek 
sulh yapmak istiyorlar. Bizim milletimiz ve hepimiz içten sulh istiyoruz. 
Fakat sulhten bahsolunduğu zaman herhalde hakiki hayat sebeplerimizi 
istiyoruz. Bunu temin etmek istiyoruz demektir. Sulhun manası bizce 
budur. Yoksa hayat ve bağımsızlık sebeplerinden yoksun olan bir şekle 
biz sulh diyemeyiz. Şimdiye kadar çok aldatılmışızdır. Ve böyle laflarla 
aldatılmışızdır. Fakat bundan böyle hiçbir şekil ve surette aldanmamaya 
karar verdik ve aldanmayacağız. Sonra adli kapitülasyonlara gelince:  
 
Adli kapitülasyonlarda muhtar mahkeme adı altında yine adli 
kapitülasyonları bize kabul ettirmek istiyorlar. Memleketin kaza 
hakkından yoksun olması, veyahut kaza hakkında kayıtlı olmak tam 
bağımsızlık ile bağdaştırılamaz. Sonra efendiler; mesela harpten ve harp 
tedbirlerinden doğmuş zararlara mukabil bizden 15 milyon altın lira 
tazminat istiyorlar. Buna karşılık, bütün memleketimizin Yunanlılar 
tarafından uğradığı harabiyet bilinmektedir. Bizce bilindiği gibi 
kendilerince de bilinmektedir. Biz bu harabiyeti mamureye çevirebilmek 
için bugün yeter paraya malik değiliz. Yurdu bu hale getirenlerden elbette 
tazminat almak lazımdır. Halbuki biz istediğimiz zaman vermeyiz 
diyorlar ve vermiyeceğiz diyorlar. Fakat buna mukabil bize utanmadan 15 
milyon lira vereceksiniz diyorlar. Bizim hakkımızı vermiyor veya 
verdirmiyorlar. Halbuki, insanlığa, medeniyete karşı haşin olacak 
derecede kirlenmiş olan bu hareket tarzının herhalde cezası verilmek 
lazımdır. Eğer bu karşılıklı konuştuklarımız zerre kadar insanlıkla, hak ile 
ilgili iseler memleketimizde hasabet yapan canilerin cezası verilmelidir ki 
insanlık için bir örnek, bir ders olsun. İtilaf devletleri böyle bir dersin 
verilmesine engel oluyorlar.  
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Boğazlardan bahsolundu. Boğazlar, yüksek bilginiz içindedir ki Milli 
Misak’ta başlı başına bir madde halinde ifade olunur. İstediğimiz, 
İstanbul’un ve Marmara’nın emniyeti masun kalmak şartiyle Boğazları 
açık bulunmaktır. Şimdiye kadar yapılan müzakereler neticesinde ifade 
olunan en son şekiller dahi bu noktayı tatmin edecek mahiyette değildir. 
Ve henüz kabul edilmiş değildir.  
 
Arkadaşlar! Bilhassa bu noktada dahi aramızda en büyük fark ve 
uymazlık; onların kontrol fikrini taşıyan tedbirlerdir. Yalnız, halledildiği 
bildirilen bir mesele varsa o da esirlerin ve ahalinin değiştirilmesi 
mukavelelerinden ibarettir. Esirlerin ve ahalinin değiştirilmesi 
mukaveleleri Yunanlılara bizim murahhaslarımız tarafından imza edilmiş 
oluyor ve bu suretle Milli Misakımızdaki azınlık meselesi kısmen 
halledilmiş bulunuyor. Çünkü bu suretle de kısmen aleyhimize 
halledilmek istenilmiştir.  
 
Bu verdiğim izahların hâsıl edeceği fikir ve duyguya göre yorumlanma 
kabiliyeti olan bir proje son günlerde murahhas heyetimize verilmiştir. 
Murahhas Heyetimiz bu projeye karşı mukabil bir proje ortaya 
koyacaktır. Yalnız şimdiden söyleyebilirim ki İtilaf Devletlerinin bu 
konuda müzakerelerden ve tartışmalardan sonra vermiş oldukları sulh 
projesi içindekiler, tam bağımsızlık isteyen milletimiz için hiçbir vakit 
kabule şayan görülemez. Arkadaşlar! Sulh istiyoruz. Fakat dediğim gibi 
tam bağımsızlık istiyoruz. Sulhun manası budur. Bunu istemeye hakkımız 
vardır ve kuvvetimiz vardır. Arkadaşlar, on sene sonra, yirmi sene sonra, 
elli sene sonra ölmekten ise yine şimdiye kadar olduğu gibi sefil ve tahkir 
edilmiş aşağı bir dereceye indirildikten sonra ölmekten ise hiç 
korkmayınız, kalp ve vicdanınız açık olarak bugün ölelim. Tarih bizi 
böyle yazsın.  
 
Arkadaşlar! Bu bahse ara verebilmek için diğer bir arkadaşımızın 
sorusuna da cevap vermek lazımdır. O da Rusya ile vaziyetimiz, 
münasebetimiz nedir vesaire? 
 
Efendiler! Rusya ile bugün mevcut olan umumi münasebet tamamen 
dostanedir ve samimidir. Bu samimiliğin bozulduğuna veyahut esasından 
mevcut olmadığına dair şayialar yok değildir. Fakat bunların hiçbirisinin 
aslı ve esası yoktur. Çünkü Türkiye ile Rusya’nın münasebetleri zaman 
zaman meydana gelen, değişen, sönen duygulara bağlanmış değildir. 
Hakiki düşüncelere, hakiki görüşlere ve tabii sebeplere dayanmaktadır. 
Ve bu sebepler ve şartlar o kadar tabii ve kuvvetlidir ki ne Türkiye ne de 
Rusya’da şahsi siyasetler yapmak isteyenler – ki bu siyasetleri ve bu 
esasları ihlale yöneltilmiş olan siyasetler demek istiyorum – katiyen 
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muvaffak olamaz. Nitekim buna teşebbüs edenler olmuştur. Bu gibi 
hususi ve mahdut teşebbüsler daima sönmeye ve bertaraf edilmeye 
mahkûmdur. Çünkü iki milletin görüş ve kanaat hâsılaları birbirine temas 
halindedir. Bu hâsılaların temadisini esasen o hâsılanın içinde az olarak 
hususi görüşler bozamaz.  
 
Türkiye ile Rusya arasındaki münasebetler her gün daha ziyade 
esaslaşmaktadır ve daha çok esaslaşacaktır. Arkadaşımızın sorusundan 
ufak bir endişe duydum. İhtimal yanılmıyorum. Endişe şu noktada 
görüldü: Yani Rusya ile dostluğumuz yok ise vaya bozdurulursa, diğer 
taraftan da İngiltere’nin takip ettiği görüş noktası bilinmektedir; bunun 
üzerine böyle bir durum içinde biz ne yapabiliriz, ne olacağız? 
 
Arkadaş ve Arkadaşlar! Sizi temin ederim ki hiç korkmayınız. Biz bütün 
dostluğumuz ile beraber Rusya’ya dayanarak yürüyen bir millet değiliz. 
Başlıbaşına yürüyen bir milletiz. Kati olarak arz ediyorum ki bu millet, 
İngilter’den korkmaz efendiler! Eğer İngiltere bu milleti korkutmakla şu 
veya bu istikamete çalışmak hevesinde ise – ki bugüne kadar öyle idi – 
bundan çabuk dönsün. Çünkü takip etmek istediği istikamete kendisi 
bizzat dahil olmuştur. Milletimiz namusludur. Namuslu komşular ister. 
Umumi siyasi durumu tamamlamak için belki hatırımıza gelir, 
Fransızlarla münasebetlerimiz nasıldır? İtalyanlarla durumumuz nedir? 
Diğerleri ile ne haldeyiz?  
 
Kısa cevaplarla arz edeyim: Fransızlarla bilindiği gibi bir anlaşmamız 
vardır. Fakat Fransızlar da Lozan Konferansında İngilizlerle beraber ve 
hem de tamamen beraber olarak yürümüştür ve yürümektedir. Bilhassa 
kapitülasyonlar meselesinde onlardan daha ileri gitmişlerdir. İtalyanlar da 
öyledir. Kapitülasyonlarda en son ısrar edenler İtalyanlar olmuşlardır. 
Henüz sarih ifade etmek istemiyorum. İnşallah ümit etmek istiyorum ki 
yakında bu menfi gördüğümüz zihniyetleri değişir ve hakikaten insan gibi 
düşünenler. Hak nedir, adalet nedir, takdir ederler. Karşımızda 
korkutmakla, aldatmakla yürüyen değil, bilakis, namusluca muhatap 
bulunmakla iş hallolunur. Arkadaşlar, sulhu elde edebilmek için – fakat 
daima benim dediğim manada, çünkü bunu kötü yorumlayanlar vardır – 
zannediyorlar ki, bizim milletimiz bezgin bir hale gelmiştir. Her ne olursa 
olsun sulh etmek istiyor. Güya hükümet heyeti veya oradaki 
murahhaslarımız, milletin hakiki arzusu hilafında olmak üzere, şöyle 
böyle şeylerle uğraşıyorlar… Hayır öyle değildir. Siz milletsiniz ve 
söyleyiniz, çok ciddi olarak söyleyiniz. Bu sebepler ve şartlar içinde 
sulhu kabul eder misiniz? Tabiatıyle hükümet bütün imkânlara baş 
vuracaktır. Hiçbir vakitte lüzumsuz harbe geçmek istemiyecektir. Bir gün 
işitirseniz ki harp hareketi başlamıştır, bilesiniz ki bunun tek, hakiki ve 
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kati mesulleri muhataplarımızdır. Biz hiçbir vakitte o mesuliyetin sahibi 
olmayacağız. Perdesi, şekli, rengi ne olursa olsun herhalde mesul 
onlardır. Esasen şimdiye kadar da onlardı. Ne olursa yine onlar olabilir. 
Arkadaşlar, bu millet ve ordusu esasen Milli Misakı içindeki kuvvetiyle 
ve teşebbüslerindeki muvaffakiyetleriyle maddeten elde etmiştir. Bundan 
sonra bahis mevzuu olan şey, bizi yok etmek isteyenlerle güzel 
münasebetlere girmektir ki o münasebetler bizim kadar onlar için de 
faydalıdır. Er, geç o da olacaktır. Her halde sulh olacaktır.  
 
Arkadaşlar! Artık medeniyet dünyasının bu kadar nefretlerle dolu 
fikirlerin yapıcısı olmasına ihtimal veremiyorum. Hakikaten görülüyor ki 
bütün memleketlerin halkları, hatta İngiliz milleti samimi olarak sulh 
istiyor. Ancak bu milletlerin hakiki arzularının elde edilemeyişi, o 
milletleri yürüten ve idare eden ve o milleti temsil eden insanların o 
milletlerle aynı kanaatte, fikirde, histe ve görüşte bulunmamalıdır. Yani 
milletlerinin, hakiki arzularının tercümanı bulunmamalıdır. Fakat böyle 
bir şekil ebedi olarak devam edemez. Milletler, hakikatlerin icap ettirdiği 
hareket hattını, siyaset yolunu kendi adamlarına, kendi siyaset adamlarına 
izlettireceklerdir. Belki, Balkanlar durumu da hatırınıza gelebilir.  
 
Biliyorsunuz ki Balkanlar içinde mevcut hükümetlerden biri hariç olmak 
üzere – Yunanlılar hariç – Yugoslavya ile, Romanya ile ve Bulgaristan ile 
alışverişimiz yoktur. Bizce temenni olunur ki onlarla dost olalım. Onlar 
bizim ile dost olsunlar. Türkiye’nin dostluğu onlar için faydalıdır. Bu 
memleketlerde Türkiye’nin dostluğunun kıymetini takdir edenler vardır. 
Fakat gariptir, her yerde olduğu gibi güzel ve şumullü hakikatler ve 
kanaatler, biraz müşküller göze alınmadıkça tatbik sahaları bulamıyorlar. 
Balkan hükümetlerinin fiili olarak düşmanımız olanlarla birleşip 
aleyhimizde hareketlerde bulunabilmeleri de bazılarının hatırına gelebilir. 
Bundan da katiyen endişe etmeyiniz. Esasen buna çalışabilenler olsa bile 
muvaffak olmaları güçtür. Buna muvafakat edenlerin nihayete kadar 
zararlı olacaklarına hiç lüphe edilmesin. Esasen böyle düşüncenin fiile 
çıkması bizim üzerimizde olsa bile hiçbir etki yapamaz. Bizim hedefimiz 
gayet sarihtir. Bizi oraya yetiştireceğine emin olduğumuz istikamet, çok 
doğru ve haklıdır. Biz ne olursa olsun o istikameti takip edeceğiz. 
Herhalde o hedefe yetişeceğiz.  
 
Arkadaşlar! Diyorum ki, maddeten muvaffak olduk. Usulen ve resmen 
muvaffakiyetimiz herhalde ifade olunacak. Fakat nede muvaffak olduk? 
Eğer bütün bu çalışmalar ve fedakârlık rehavet içinde yaşamak için ise 
hiçbir mana ifade etmez. Kabul etmek lazımdır ki, asıl kurtuluşa 
yetişebilmek mücadeleyi tatil etmek değil, ebede kadar mücadeleyi 
devam ettirmekle mümkün olacaktır.  
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İçinizde zan ve farz eden bulunmasın ki, harp ve düşman hareketleri son 
bulunca işler bitmiştir. Hayır! Hakiki mücadele ve belki daha güç 
mücadeleler o zaman başlayacak. Bu suretle muvaffak olunacak, hakiki 
kurtuluş temin edilecektir. Arkadaşlar! Geleceğe ait mücadele safhaları 
çoktur ve geniştir. Bütün bu çok kelimelerle ifade etmek istediğim şey 
esasında bir kelime ile ifade edilebilir. Millet fakirdir. Millet zengin 
olmak mecburiyetindedir. Milletin zengin olması demek her türlü 
meseleleri halletmiş olması demektir.  
 
Efendiler! Biliyorsunuz ki bizde bir kanaat meselesi vardır. Kanaatkâr 
olmak nazariyesi vardır. Bu çok yanlıştır. Bu nazariye haddizatında 
dalalet ettiği manadan uzaklaştırılmıştır. İstenilen, sanılan ile 
bağdaşamaz. Kanaatkâr olmak demek, fakir olmak, az şey ile yetinmek 
demek değildir. Bunu bir tarafa bırakalım. Diğer taraftan bunu çelen bir 
şey daha vardır: İnsanlar çok çalışmaya mecburdur. Niçin çalışacak? 
Gaye, hayatın gerektirdiği her şeyi tedarik etmek ve en iyi tarzda tedarik 
etmektir. Bu ise zengin olmayı hedef tutmakla mümkündür. Bir insan, bir 
içtimai heyet zengin olacağım dediği zaman, ne kadar çok şey lazım 
olduğunu görecek ve onların her birini ayrı ayrı tedarik edecek, en iyi 
duruma, mükemmel bir duruma iletmek mecburiyetini duyacaktır. Bunu 
şiar edinelim. Milletimizi zengin etmek lâzımdır. Kuvvetli kılmak için… 
Zengin olan muvaffak olur. Bu millet, muvaffak olmak istiyorsa zengin 
olacaktır. Kanaatkârlıktan bahseden insanlara – ki hepimizin kulağına 
fısıldadıkları – yorumlarının yanlış olduğunu avazımız çıktığı kadar 
bağıralım. Çünkü böyle hareket etmezsek, çünkü o miskince düşüncelerin 
tatbikatına koyulursak o zaman en miskin durumda kalan insanlar da, 
yükselmiş insanlardan kurulu bir insan heyeti karşısında yalnız uşak 
olmaya mahkûm kalır.  
 
Efendiler! Bizim milletimiz böyle fakir değildi, bizim memleketimiz 
böyle harabe halinde değildi. Bilakis, mamur idi ve milletimiz çok 
zengindi. O halde zengin olabilmek için bizi fakirliğe, sefalete sevk etmiş 
olan sebeplerin ne olduğunu düşünelim ve onlardan kurtulmaya çalışalım. 
Bir arkadaşımızın sorusuna cevap vermek için şu başlangıcı yaptım.  
 
Çok önem vermek istediğim bir konu da şu: Bir sanatkâr arkadaşımız 
şurada, burada sanatla iştigal etmiş, fazla gayret göstermiş, çok 
öğrenmiş… Acaba bundan sonra memleketimizde olmayan sanatlarla da 
iştigal edebilecek midir? Netice olarak sanatkârlar mesut ve müreffeh 
olacak mıdır?  
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Arkadaşlar! Sanatkârların mesut ve müreffeh olmaması yüzünden bu 
millet, bu fakirliğe, bu zarurete düşmüştür. Hakikaten, sanat ve sanat 
müesseseleri başlıbaşına birilleti zengin eden veya fakir eden, bir 
memleketi bayındır yapan, harap hale sokan bir meseledir. Bizim fakir ve 
zaruret içinde olduğumuzun sebepleri dahi bu arzettiğim meseleye 
başlıbaşına bağlı olduğunu görebilirsiniz. Biliyorsunuz ki bizim 
memleketimizde sanayi bahis konusu olduğu zaman ilk gelen şey, 
tezgâhlardır. Çok ufak şeylerdir. Biz her şeyi evlerdeki, köylerdeki, 
şuradaki, buradaki tezgâhlarda yapmışızdır ve hâlâ yapıyoruz. Halbuki 
buna mukabil Avrupa’da, medeni dünyada büyük sanat yerleri 
görünmüştür. O kadar ki, bizim ufak tezgâhlarımızın, ufak 
sanatevlerimizin vücude getirmiş olduğu mahsul, bu azametli sanat 
müesseseleri karşısında ölmeğe mahkûm kaldı. Rekabet edemiyecek bir 
hale gelmiştir. Paralarımız da bu suretle harice gitmiştir.  
 
Diğer taraftan sanatkârlarımız da çürümüştür, yok olmuştur. Zengin 
olabilmek için behemehal sanatlarımızı ilerletmek, genişletmek 
mecburiyetindeyiz. Buna muvaffak olabilmek için sanatkârlarımızı çok 
iyi yetiştirmek ve onları başımız üstünde tutmak lazımdır. Sanatkâra 
malik olmayan bir millet en büyük uzvundan mahrum kalır. Onun için hiç 
merak buyurmayın, şimdiye kadar çalıştığımız çok büyük bir çalışmadır. 
Memleketin en mutlularından biri olacaksınız. Bizi daha fakirliğe, 
zorluğa sevk eden sebepleri arayalım. Mühim olarak şu hatıra gelebilir: 
Bizim için çok debdebeli olan taarruzlardan sonra mukabil taarruza duçar 
olunduğunu arz etmiştim. Bunun neticesi olarak yüzyıllardan beri terk 
etmekte olduğumuz memleketlerin içinden bir umumi muhaceret 
olmuştur. Unsur-i asli, terk ettiği yerlerde sabit mallarını bir defa yok 
olmaya mahkûm bırakıyor ve hicret hali dolayısiyle naklolunabilecek 
mallarını da yok ediyordu. Bu da milletin umumi servetinde çok büyük 
yekûn teşkil etmiştir ve milletin serveti böylelikle heba olmuştur.  
 
Diğer mesele: Bizim mamleketimiz Doğunun ve Batının arasındadır. Bir 
zamanlar Süveyş Kanalı açılmadan evvel oraları bizim elimizde 
bulunduğu zaman ve bunun gibi Kafkasya’da şimendifer yapılmadan 
evvel bütün Doğu ve Batı arasındaki ticari hatlar memleketimizin içinden 
geçerdi. Bunlar zamanın vasıtaları, kervanlariyle daimi faal halde 
bulunuyordu. Bilirsiniz, birçok kervansaraylarımız varmış. 7000 kişi ve 
daha ziyade insanları alabilecek kadar kervansaraylarımız varmış… 
Memleketimiz böyle nakiller ve ticari yolları üzerinde imiş… Bu, 
memlekete çok servet temin ediyormuş… Vaktaki Kafkasya 
şimendiferleri yapıldı, Süveyş Kanalı açıldı, bunlar elimizden gitti, 
muvasala hatları değişti, kolaylık ve çabukluk peyda etti. Biz bunun 
farkında olmadık, bekledik ki, şarktan garba – garptan şarka kervanlar 
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gelsin. Fakat kervanlar geldi, o kervanların geçtiği yollar harap oldu. 
Kervansaraylar yerle bir oldu.  
 
Ağzımız havaya açık olarak kaldık. Neticede millet parasız ve sefil kaldı. 
Diğer bir nokta daha… ve belki bu nokta ile bir arkadaşımıza cevap 
vereceğiz. Şimendiferlerden bahsetmişlerdi.  
 
Efendiler; memleketi fakirliğe, zarurete mahkûm eden en önemli 
sebeplerden birisi de yüzyılın gerektirdiği nakil vasıtalarından 
yoksunluğumuzdur. Yani şimendiferlerden yoksunluğumuzdur. Yollardan 
ve işleyen otomobillerden mahrumiyetimizdir. Yollarımız yoktur, 
şimendiferlerimiz yoktur. Ne vardır? Develer vardır, kağnılar vardır, 
merkepler vardır. Bunlarla istiyoruz ki medeni dünyaya karşı varlığımızı 
koruyalım ve yine istiyoruz ki bunlarla medeni dünyanın çalışmalariyle 
yarışalım. Buna imkân var mıdır? Yoktur efendiler!  
 
İzmir’de her gün Amerikalılara un için kaç para veriyorsunuz biliyor 
musunuz? (Hazır olan Vali Abdülhalik Bey cevap veriyor: Üçbin lira.) 
Bu, günde 3 bin liradır. Bunu ayda ve senede hesap ederseniz 
göreceksiniz ki 1,5 milyon lira yalnız İzmir Amerika’ya veriyor. Ne için? 
Ekmek için! Efendiler! bakınız Konya bir hazinedir ve hazine olan çok 
yerlerimiz vardır. Her yerimiz hazinedir. Fakat kabil midir ki bir şehrin 
ürününün diğer bir şehre naklinde müşküle uğramıyalım… Çünkü yol 
yoktur. Çabuk işleyen vasıta yoktur. Amerika ile memleketimiz içinde 
yarışamıyoruz. Amerika, İzmir’e Konya’dan daha yakındır. Niçin? Çünkü 
asri, fenni vasıtaları vardır.  
 
Efendiler! Günümüzün mevcutları ile mücadele edebilmek kabiliyeti ve 
bu mücadelede muvaffak olabilmek kabiliyeti en son derecedeki 
medeniyete ve tekniğe yetişmeğe karar vermekle mümkündür. Ordumuz 
muvaffaktır. Çünkü ordumuzu teşkil eden milletin evlatları öyle bir 
unsurun ürünüdür ki, sonsuz yüzyıllardan beri ruhu bütün benliğiyle 
askerdir ve kahramandır. Fakat muvaffak olabilmesi için bu koskoca 
kahramanlık hiçbir vakitte yetmezdi. Muvaffak olmuş ise hiç şüphe 
etmeyiniz ki ordumuzun elindeki tüfek düşmanımızın elindeki tüfekten 
aşağı değildir de ondan. Top ve mitralyöz aşağı değildir. Talim ve terbiye 
aşağı değildir. Bunların hepsinde yüksek olduğumuz için muvaffak olduk. 
Muvaffak olabilmek için her hususta ordumuz gibi kemal derecesine ve 
bunun üstüne yetişmek gerekir. Ordudaki gelişme derecesi ne ile 
olmuştur? Hiç şüphe yok ki asri, fenni vasıtaları tamamen olmakla ve 
bihakkın uygulamakla. Ziraatte de muvaffak olmak istiyor isek, ticarette 
muvaffak olmak istiyor isek, sanayide muvaffak olmak istiyor isek onlar 
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ne yapmaktadır, ne gibi vasıtalara başvurmaktadır? Derhal onları alacağız 
ve uygulayacağız. 
 
Arkadaşlar! Bizim memleketimiz bir ziraat memleketidir. Dünyanın en 
güzel ve en mükemmel tarım memleketidir. Fakat bizim memleketimiz 
sadece bir tarıkm memleketi olmakla kalmaz. Baştan sona kadar 
keşfedilmemiş ve istifade edilmemeye mahkûm maden hazineleri ile 
doludur… Bunların hepsini açmak, işletmek, para yapmak lazımdır. 
Baştan nihayete kadar dünyanın en güzel ve kaliteli topraklarına 
sahibiz… Fakat biliyorsunuz ki metruk bir halde; senelerden ve 
yüzyıllardan beri yok edilmeye, yakılmaya, berbat edilmeye mahkûmdur. 
Şüphe yok, bütün bunları istifade edilir hale getirmek lazımdır. Fakat en 
büyük kabiliyetimizi en büyük derecede süratle geliştirmek icap eder. O 
da tarım meselesidir. Zaten millet bununla iştigal etmektedir. Bunu da 
şimdiye kadar yapılagelmekte olan usullerle bir netice almanın imkânı 
yoktur. En büyük neticeyi alabilmek için esasen muhtaç olduğumuz 
noktaları araştırmak, bulmak ve uygulamaktır. Bir kere insan bulmak 
lazımdır. Biliyorsunuz ki bizim memleketimiz Almanya’dan iki kere 
büyüktür. Almanya’nın iki mislidir. Halbuki Almanya’nın belki, 70 – 80 
milyon nüfusu vardır. Bizim 8 milyon nüfusumuz vardır. 80 milyon 
nüfusa malik olan bir memleketin iki mislinde 8 milyon nüfus vardır 
(yaklaşık). O halde bu koskoca memleketi bu 8 milyon işleyemez, 
işletemez. Fakat burada bir noktayı hatırlatmak gerekir. Böyle olmakla 
beraber yeni Türkiye Devleti eski Osmanlı Devletinden, eski Osmanlı 
İmparatorluğundan daha pek çok kuvvetlidir. Zira, sonu gelmeyen 
ufuklara şamil, büyük İmparatorluğu içinde asıl unsur kendi evi, tarlası, 
öküzü ve koyunu ile değil fakat uzak evlerin bekçiliği ile meşguldü. 
Beklerdi, beklerdi, en son vücudunu, kemiğini el topraklarında terk 
ederdi.  
 
Efendiler! Süveyş Kanalı aılalı takriben 45 sene içinde Anadolu 
evladından Yemen’e gidip ölenlerin miktarını biliyor musunuz? Bir 
buçuk milyondur. Bu mezbut bir tarzda tespit olunan miktardır. Buna 
ilave yapınız. Suriye’yi beklemek için, Irak’ı beklemek için, Ankara’yı 
beklemek için ve birtakım etrafı beklemek için verdiğimiz, heder 
ettiğimiz evlatlarımızın miktarını düşününüz… Şimdilik bu bekçilikten 
kurtulmuş oluyoruz. Yoğunlaşmış bir halde kendi topraklarımızın içinde 
bulunuyoruz ve şüphesiz ki eskisinden kuvvetliyiz. Fakat bu da yetmez. 
Zira o kuvvet hakiki bir kuvvet değildir. Eğer öyle olsaydı varlığını korur 
ve tesirlerini devam ettirebilirdi. Biz daha kuvvetli olmak 
mecburiyetindeyiz. Ne olacağız? Fakat bu insanları 8 milyondan seksen 
milyona çıkarmak lazımdır ve şüphe yok, bunu temin etmek için icap 
eden sebeplere başvurulacaktır. Sıhhi, iktisadi vesare… Fakat biz bunu 
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bekleyemeyiz. Bunu beklemekle beraber insan noksanını, el noksanını 
başka bir şeyle telafi etmek mecburiyetindeyiz ki o da fennin hediye ettiği 
vasıtalardır. Onun adına mekine derler. 15 kişinin, yüz kişinin 
yapabileceği fen kuvvetine başvurma mecburiyetindeyiz. Tarımdan 
bahsettik, sanattan bahsettik ticarete temas ettik, yollardan konuştuk. 
Sanıyorum ki bütün bunlara kısa bir deyimle iktisadiyat derler. İktisatlar 
demek bence insanın, içtimai heyetin muhtaç olduğu şeyleri temin etmek 
için ve bunu temin ettikten sonra da insanlığın icabı olarak daha fazlasını 
da temin edebilmek için yapılması lazım gelen şeylerdir.  
 
Yapılması lazım gelen şeylerin de çok olduğu anlaşılıyor. Yol yapacağız, 
şimendiferler, limanlar yapacağız. Sonra tarımda tamamen ayrı, fenni 
vasıtalar kullanarak onu yükselteceğiz. Sonra sanatkârlarımızı 
yetiştireceğiz. Onların sanat mahsullerinden istifade edeceğiz. Dünya ile 
rekabete girebilecek tarzda hareket edeceğiz. Tabii bu da fabrikalarla 
olacaktır. Çalışmaların mahsulünden hariçle temasla büyük ve hakiki 
istifadeyi temin edebilmek için de araya aracılar koymayacağız. Şimdiye 
kadar felaketlerimizin sebeplerinden birisi de milletimiz ile hariç arasında 
yabancıların aracı olmasıdır. Bu aracılığın adına ticaret derler. Hassaten 
harici ticarette önemli olan bu şeyin iç ticarette de önemi o kadar 
büyüktür. Meelesef, harici ticarette nasıl olmuş ise, iç ticarette de yine bir 
kısım kişiler millet arasına girmiştir. O halde ticaretimize güzel yol 
vermek lazım gelir.  
 
Milletin bunu bizzat eline alması ve yükseltmesi lazım gelir. Bütün bu 
şeyleri idrak etmek ve bunların faydalarını takdir etmek ve bunların 
icaplarını yapabilmek için bir şey lazımdır. O da bilmektir. İnsanlar, cahil 
olan insanlar bu dediğimiz şeylerin hiçbirisini yapamaz. Kabul etmek 
lazımdır ki milletimiz şimdiye kadar lüzumu derecede bilgisizliği izale 
edememiştir. Umumi denecek derecede bir bilgisizlik vardır. O halde her 
şeyden evvel bu umumi bilgisizliği yok etmek lazımdır. Bunu yok 
etmekle beraber daha başka şeyler bilmek gerekir. Bu da maarifimize bir 
şekil, bir faaliyet vermekle mümkün olacaktır. Bir arkadaşımız sormuştu 
– öğretmenlerden birisi olacaktır – Yeni maarifimiz nasıl olacak?  
 
Efendiler! Maarifimiz şöyle olacaktır ve böyle olacaktır diye izahlara 
girişmek ekseriya insanı hayali bir istikamette beyhude yürütmekten 
başka hiçbir şeye yaramaz. Çünkü hiçbir şeye yaramamıştır. Geçmişte 
milletin maarif işlerini deruhte edenler neler yapmıştır? Bir an düşünelim. 
Hiç şüphe etmem ki çok parlak programlar yapmışlardır. Çünkü açık 
dimağlar ve fen bilen insanlar yetiştirmek için işe yarar zannolunan 
programların kâffesini bu memlekette uygulamak istemişlerdir. Bu 
çalışma tarzının neticesi dahi başlıbaşına bir sebep teşkil eder. 
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Memleketin harabe haline gelmesi, memleketin fakir ve cahil kalması için 
verilen o mahiyette idi ki, hiçbir işe yaramadığı gibi bir süs dahi 
olamıyordu. Netice alınmıyordu. Bu süs olarak alınan ve verilen tahsil 
memleketin her tarafında aydınlar, kabiliyetli ve faal insanlar 
yaratmaktan ziyade bütün bu gibi kabiliyette bulunan insanları 
memleketten uzaklaştırmaya yardım etmiştir. Dimağını böyle hayali 
şeylerle süsleyen insanlar köyünü, kasabasını, anasını, babasını her yeri 
unutmuşlar, o süsleri satabilecek parlak yerler aramışlardır. Onun için bu 
soruya bendenizin vereceği cevap iktisadiyatın isteyeceği gibi olmalıdır. 
Yani çalışmak muhtaç olduğumuz şey nedir? Onu yapabilmek için ne 
öğreneceğiz? İşitiyoruz ki çiftçiyi yükseltelim, o halde çocuklara iyi 
eğitim verelim ki ve o suretle yetiştirelim ki bir taraftan mektepte 
okuduğu şey, anasıyla temas ettiği zaman, tarlasına gittiği zaman 
yapılmakta olduğunu görsün. Yalnız bir farkla anasının ve babasının 
yapmakta olduğunun yetersiz olduğunu ve daha iyisinin şöyle böyle 
olacağını okulda öğrenmiş olsun. Mesela, sanatkâr istiyoruz, kunduracı 
istiyoruz, terzi istiyoruz, her şeyi istiyoruz. Hayır bunları öğrenmek lazım 
değildir ve bunları öğrenmek gerekli bir şey değildir denmiştir. Sanatkâr 
yoktur memleketimizde… O halde okullarımızda öyle şeyler öğretelim ki 
pabuç nedir, nasıl yapılır, öğrensin. Elbise nedir, nasıl yapılır, öğrensin… 
Sonra bu kadar sahillerimiz vardır. Bir takım şeyler oluyor. Vapurlar 
geliyor, gidiyor. Ticaret denilen bir şeyler oluyor. Fakat çocuk onları 
bilmez ve öğrenmemiştir. O halde öyle bir şey öğretelim ki, bu 
memlekette en çok lazım olan şeyi öğrenmiş olsun.  
 
Şunu demek istiyorum ki hayat için lazım olan şeyleri muvaffakiyetle, 
sürat ve kolaylıkla istihsali bilmemiz iktiza eden şeylerin hepsi maarif 
programımızı teşkil etsin. Ve öyle olacaktır. Yani umumi cehli yok 
etmeye çalışacağız. Ayrıntıya girişmek istemiyorum. Tabii bunun için 
gazetelerimize, matbuatımıza büyük cereyan ve faaliyet vermek lazımdır. 
Fakat bu da kâfi değildir. Bütün hocalar, hacılar, herkes rast geldiği yerde 
dindaşlarımı, ırkdaşlarımı aydınlatmayı bir milli vazife bilmelidir. İlk 
tahsilden itibaren hakiki ihtiyaçları karşılayacak tarz takip olunmalıdır ki, 
yetişecek olan çocuk yalnız nazari olarak kalmasın. Hayatında faydalı 
olsun, faal olsun. Tabii orta tahsilde dahi aynı şeyi takip etmek lazım. 
Fakat bugünkü medeniyetin gerektirdiği seviyede vücut gösterebilmek 
için tabii yüksek ve bizim kuvvetimizin icap ettirdiği milliyetçi insanlar 
yetiştirmek lazım. Günün istediği meslek sahiplerini yetiştirmek lazım. 
Bunlar için gereken her türlü bilim ve öğretim evleri yapılacaktır ve 
bittabi yapılmalıdır. Bu dediğim şeyler bir maarif programı çizebilir. 
Fakat ben bu dakikadan itibaren kati olarak şöyle olmalıdır, böyle 
olmalıdır demek istemiyorum. Biraz sonra bunun sebeplerini izah 
edeceğim.  
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Bir de o arkadaşımız harstan bahsetmişlerdi. Efendiler! Bütün bu dediğim 
şeylerde muvaffak olmak ve muvaffakları kuvvetle, selametle, 
yürütebilmek için kuvvetli seciye sahibi olmalıdır. Bizim kuvvetli 
seciyemiz tabii milli seciyemizdir. Daima ve daima bu milli seciyemizi 
yükseltmek, muhafaza etmek lazımdır. Belki bu ifadeden 
milliyetperverlik çıkar. O çıkar. Ancak bunu diğer vatandaşlarımızın, 
yani bütün vatandaşlarımızın birbirine karşı kötü yorumlamasına mahal 
yoktur. Zira Türkiye halkı denildiği zaman biliyorsunuz ki kaderlerini 
birleştirmiş olan ve duygulariyle, dinen birbirine kalplerini bağlamış olan 
insanlardan mürekkeptir. Bunların içinde ırkan muhalif olanlar vardır. 
Fakat muhalif ırkta bulunanlardan birinin diğeri üzerinde onun milliyetini 
yok edecek bir davada bulunmasına hacet yoktur. Fakat her biri için ayrı 
ayrı olduğu gibi Türkler için de daima sadık kalmak, milli seciyelerini 
yükseltmek, bütün teşebbüslerinde bu sağlamlığı göstermek lazımdır. Bu 
noktada tembellik büyük felaketlerin sebebi, yapıcısı olur.  
 
Nitekim şimdiye kadar olmuştur. Milliyet duygusu, başlıbaşına bir içtimai 
heyete kuvvet ve katılık veren ve hayat kabiliyetini genişleten bir 
keyfiyettir. Bunda cahil olan, bunda gafil olan insanlardan kurulu olan bir 
içtimai heyet, bir ırk kopmaya mahkûmdur ve böyle bir heyetin içinde 
zaten lüzumu kadar iyilik ve kuvvet olamaz ve böyle bir heyet ve böyle 
bir millet devlet yapamaz. Açık söyleyelim ki, Türkler bu noktadaki 
gafletlerinin çok cezalarını çekmişlerdir. Bu gafletin dahi sebebi, bu 
gaflete dahi sebep olanlar hırs ve şanını tatmin etmek için milletin 
egemenliğini elinden zorla almış olan insanlardır. Mesela Osman Gazi, 
büyük tarihi bir şahsiyettir. Fakat benim nazarımda ırki ve asli unsuru, ki 
kendisine o devleti yaptıran milleti yok etmek için adeta yaratılmış bir 
insandır. Zira her şeyi unutmuştur. Bir varlığı kendi ismi içinde boğmak 
istemiştir. Ve böyle Osmanlı milleti diye tabii olmayan makul olmayan 
bir millet yaratmak istemiştir. Bunun neticesi ne oldu?  
 
Efendiler! Asıl unsur bu ismin fedakârlığı altında hakikaten benliğini 
unutur. Fakat buna mukabil aynı ismin benliğini unutmadı. Belki her gün 
ve her gün biraz daha kuvvetlendirdi. Gaflete sapmış olan Türkleri 
çiğnediler, ezdiler ve kovdular. Ben nektepten kurmay yüzbaşı olarak 
çıktığım zaman itiraf ederim ki böyle bir fikir bende yoktu. Beni bir 
süvari bölüğü kumandanlığına tayin ettiler. Geçici olarak staj yapmak için 
Arabistan’da bulundum. Oradaki askeri kıtaların çoğu ora halkından 
mürekkepti. İlk defa olmak üzere kışlaya girerken kapısında bekleyen 
erlerden birine dedim ki: Miralay bey burada mıdır? “Naam seyidi” dedi. 
Ben zabitim, karşımdaki erdi. Benim sözümü anlamadı ve bana kendi 
dilinden başka bir dille cevap vermek istemedi ve vermedi. Bu ufak 
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vakayı ikinci bir vaka takip etti. Bölüğü teslim aldıktan sonra talimhaneye 
gittim. Onları yetiştirmek için söz söylüyordum, talim ettiriyordum. Onlar 
alık alık benim yüzüme bakıyorlardı. En sonunda bir arkadaşım geldi ve 
dedi ki: Onlar senin dilinden anlamazlar. Sen Arapça öğren, bunları öyle 
öğret… Bu ve bunu takip eden misallerle yavaş tavaş bir şey anlamaya 
başladım. Bir şey hatırlatayım: Biliyorsunuz ki Makedonya’da, nihayetsiz 
mücadeleler oluyordu. Türkler, Bulgarlar, Sırplar vuruşuyorduk. Niçin 
vuruşuyorduk? Ben o zaman bilmiyordum ve o zaman benim gibi 
birçokları da bilmiyordu. En çok çarpışanlar en az biliyordu. Hakikatta 
onlar, milliyetini izhar, varlıklarını ispat için çalışıyorlardı. Biz onlara 
diyorduk ki: Canım hepimiz Osmanlıyız, aramızda fark yok. 
Susmadıkları için tepelemeye çalışıyorduk. En nihayet onlar bizi 
tepelediler ve bizi kovdular. Onun için vereceğimiz hars bu noktadan 
olacaktır. Çocuklarımızı öyle yetiştireceğiz ki bu mücadeleye kabiliyetli 
olsunlar. Bu mücadelenin dayandığı her türlü cihazlara sahip bulunsun. 
Ve buna katiyen emin olalım ki, bu suretle cihazlanmamış olan içtimai 
heyet bu günkü mücadeleye karşı duramaz. Bu maarif bahsinde benim 
söyleyeceğim sözlerin hepsini hepiniz söyleyebilirsiniz. Bizim burada 
hepimizin söyleyeceğimiz sözleri, çok zamandan beri çok insanlar 
söylemiştir. Onun için sözden ziyade fiilen yapmaya teşebbüs edeceğiz. 
Fiili teşebbüslerimizin neticeleriyle arzularımızı, maksatlarımızı ve 
görüşlerimizi ifade ve ispat edeceğiz.  
 
Bilhassa köylüler hakkında çok heyecanlı olarak, haklı olarak heyecan 
gösteren arkadaşımızın sözlerine cevaben arzedeyim ki, köylüyü 
yetiştirmek için böyle sözlerden, kitaplardan ve okullardan ziyade, 
köylünün gözle görebileceği şeyleri vücude getirmek ve biran evvel 
göstermek lazımdır ve onu yapacağız.  
 
Bir de Medreseler ne olacak? dendi. Müsaade ederseniz bu noktayı da arz 
edeyim: Öteden beri hepimizin işittiğimiz ve az çok duygulandığımız bir 
şey vardır. O da bu gibi meselelere değinmekten kaçınmamızdır. Ve bu 
değinmk dine tecavüz mahiyetinde telakki olunur. Bu yüzden derhal bir 
mukavemet ve bir mukabeleye maruz kalırız. Ne için ve neden dolayı? 
Evkaf ne olacak? dersiniz? Derhal bir mukavemete maruz kalırsınız. Ne 
için? Ve bu karşı koyan insanların ne hak ve salahiyetle bunu yaptıklarını 
sormak lazımdır.  
 
Arkadaşlar! Bizim dinimiz islam dini, en makul ve tabii bir dindir ve 
ancak bundan dolayıdır ki son dindir. Tabii olabilmek için makul olması 
lazımdır. Akıl, feraset, muhakeme, mantık, ilim, fen ve hepsine uygun 
olması lazımdır ki, öyledir. O halde bu kadar açık bir hakikati bir defa 
anladıktan sonra tekrar anlatabilmek için mahsur sınıf halinde 
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mevcudiyete hiç kimsenin hakkı yoktur. Kendisinde böyle bir hak, bir 
sıfat görenler muhakkak şer’i hükümlerin aslına muhalif hareket etmiş 
olurlar. Çünkü biliyorsunuz ki bizim dinimizde ruhbanlık yoktur, bizim 
dinimizde ilmin ve faziletin elde edilişi ve tatbiki vardır, kimse bundan 
müstesna tutulmuşlardır. Bunun üzerine müsavi olarak din ne ise, 
hükümleri ne ise bunların hepsini öğrenmeye mecburuz ve öğreneceğiz.  
 
Bence bahis mevzuu olacak şey, ayrı ayrı okul değildir. Millete dinini, 
imanını, bütün insanlık ihtiyaçlarını vermek için bir yer vardır ki, ona 
kabul derler. İsterseniz medrese diyelim. Fakat ona başka, ötekine başka 
bir şey demeyelim. Başka bir şey olamaz. Bir tane olur ve o hakiki bir 
millet yetiştirecektir ve İslam yetiştirecektir. Bu soruyu soran 
arkadaşımızın fikrine ben de iştirak ediyorum. Hakikaten efendiler bizim 
bu günkü medreselerimiz, vaktiyle medreseler yapıldığı zamandaki 
halinden çok uzaklaşmıştır. Size bir iki misal söyleyeceğim:  
 
Benim gördüğüm gibi siz de her zaman görürsünüz. Akşehir’de – tasrihen 
söylüyorum – okulları dolaştığım sırada orada mevcut olan en iyi bir 
medreseye girdim. Ancak benim medreseye dönüşüm anlaşıldığı sırada 
çarşıdan, pazardan, dükkândan, şuradan buradan birtakım insanlar 
medreseye geldiler. Bunları kolaylıkla ayırdım. Çünkü zahiri giyinişleri 
ulema kisvedi idi. Cübbeleri ve sarıkları vardı. Halbuki ben onlardan 
evvel medreseye girdim ve kapıyı kapattım. Baktım ki medrese bom 
boştu. Yalnız birkaç efendi, birtakım odalarda çok sefil bir halde 
oturuyorlardı. Kimisi fasulya pişiriyordu; kimisi yatıp uyuyordu. Sordum 
birisine:  
 
Ne yapıyorsun buırada? dedi ki, 
Maksut okuyorum. 
Ne demektir maksut? 
İsmi meful, ddi. Aradım ve dedim; 
Burada hoca yok mu? bir müdür yok mu? bir intizam yok mu? 
Var, dediler. Efendim, Müftü buradadır, ders vermekle meşguldür. 
 
Dedim; 
 
Bunlar tembel olacaklar, dersten kaçmışlar.  
 
Hakikaten müftü efendi bir odada talebesine ders veriyordu. Küçük bir 
oda idi. Talebe yere oturmuş, kendisi de yere oturmuştu. Siyah bir küçük 
tahtada Arapça birtakım şeyler yazılı idi. Dedim:  
 
Ne ile meşgulsünüz? Dedi ki: 
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Arapça öğretiyorum. Sordum müftü efendiye  
Arapça bilir mi? 
Hepsi bilir, dedi.  
Sen bilir misin Arapça? dedim.  
Tabii, dedi.  
O halde ben size bir şey sorayım: Siz tercüme ediniz.  
 
Vakaa ben Arapça bilmem, fakat Arabistan’da bulunduğum için 
anlayabiliyorum, müftü efendiden daha çok biliyorum Arapçayı. Baktım, 
yakaladım, bir şey yoktur. Neden böyledir? Müftü efendi dedi ki:  
 
Bu efendi yeni gelmiştir. Şunları da askerden yeni getirebildik.  
 
Şu, bu. Nihayet yok.  
 
Rica ederim sen de bilmiyorsun, dedim. 
 
Doğru dedi. Talebe bilirse neyi bilecektir? Arapça dilini öğrenecek. Ben:  
 
Arapça dilini öğrenmek için Suriye’ye Arabistan’a gönderelim, Arapça 
öğrensinler. Fakat bütün medreselerimizde anlamayan, anlatamayan 
kimselerin böyle faydasız şeylerle iştigaline mahal yoktur. Yani bir 
milletin evlatları çok zaman sarf etmeye salahiyettar değildir. Az 
zamanda çok şey öğrenmek ve çok şey yapmak mecburiyetindeyiz, 
dedim. Müftü efendi:  
 
Tamamen sizinle hemfikirim. Fakat öteden beri âdet olmuş, böyle 
gidiyor, dedi. Bugün medreselerde muhtaç olduğumuz ilimler, fenler 
vesaire verilemiyor. Bence bir defa her Müslüman islami hükümleri 
bilmeye mecburdur. O halde okullarımızda zaten islami hükümler 
öğreteceğiz. Lakin bunun haricinde ve üstünde nasıl ki doktor, mühendis 
yetiştiriyoruz, ilmi meslekler erbabı yetiştiriyor isek tabii dinimizin bütün 
hasletlerini, felsefesini bilen alim insanlara ihtiyacımız var. Fakat emin 
olalım ki, bu insanları medrese odasından çıkaramayız ve yetiştiremeyiz.  
 
Daha çok şeyler vardır bilinecek. İlmin, fennin ve hayatın gerektirdiği 
daha çok şeyler vardır. Onların hepsini öğrendikten sonra asıl dinin esaslı 
hükümlerine geçmek lazım gelir. Çünkü o zaman ancak insanda 
öğrenmek kabiliyeti artabilir. Böyle yapmak lazımdır. Böyle yapılmamak 
yüzünden ne oluyor biliyor musunuz? Demin arz ettiğim gibi bizim 
dinimiz tabii bir dindir. Aklın ve her şeyin gördüğü ve keşfettiği şeylere 
uyar. Fakat onları bilmek şartiyle… Onları bildikten sonra dinin felsefi 
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hükümlerini bilmek şartiyle… Biri diğerinden ayrı olursa biraz güçlükler 
olur ve kötü anlayış doğar.  
 
Bir gün bir camide rasladım. İlmi kisveyi giyinmiş bir zat vaaz ediyordu. 
Ve bu vaiz birtakım ejderhalardan ve denizlerdeki ejderhalardan 
bahsediyordu ki, bugünkü ilim ve fennin kabul edemiyeceği bir şekilde. 
Halbuki ilim ve fen bilindikten sonra belki aynı noktayı izah ve tefsir 
etmek isteyen insan bir netice çıkarabilir ve o netice herkes tarafından 
kabul edilebilir. Bu itibarla ben şu fikirdeyim ki milletimizin, 
memleketimizin, devletimizin bilgi veren yerleri, ilim kapısı yeri 
olmalıdır. Ve bütün memleket evladı oradan dinini, ırkını, memleketini, 
hakiki ihtiyaçlarını, yükseltmek sebeplerini öğrenerek kadınlar ve 
erkekler beraber çıkmalıdır. Ve aynı zamanda da dinimizin yükselmesi 
için her şeyimizin yükseltilmesi için yüksek meslek erbabı sırasında 
dünyanın en yüksek bilginleri yetiştirecek tedbirleri göz önüne alalım. 
Arapça diliyle öğretecek ve Nasarı – Yensuru… Bilirsiniz ki bunları 
hepimiz okuduk ve senelerce okudum, hâlâ öğrenemedim ve benim 
öğrenemediğimi, medreselerde okuyanlar da çok iyi bildiklerini iddia 
edemezler. Halbuki maksat yalnız dil öğrenmek değildir. Belki din 
ilimlerine ait tetkikleri, araştırmaları yapabilmek için Arapça yazmak 
zorunluluğundan dolayı o dili öğrenmiş bulunuyor. Fakat o kitaplar 
Türkçe bulunsaydı bence hiç Arapça öğrenmeye ihtiyaç olmayacaktı. 
Hatta dini araştırmalarda bulunabilmek için Fransızca bilmek lazımdır. 
İngilizce bilmek lazımdır. Almanca bilmek lazımdır.  
 
Efendiler, saygıdeğer bilginler! Çok iyi bilelim ki bizim dinimizi bizden 
daha çok tetkik eden onlardı. Bugün biliyoruz ki Arap’ta dinsizliği 
kendine meslek yapanlar vardır. Fakat bence, dinsizim diyen mutlaka 
dindardır. İnsanın dinsiz olmasının imkânı yoktur. Bu bahiste sizi daha 
çok yormak istemem. Yalnız bir sözü ne için söyledim; onu arzedeyim:  
 
Dinsiz kimse olmaz. Bu genelleme içinde şu din veya bu din demek 
değildir. Tabiatiyle biz, içine girdiğimiz dinin en çok isabetli ve çok 
olgun olduğunu biliyoruz ve imanımız da vardır. Fakat bu inanışı, 
nurlandırmak lazım, temizlendirmek, güzelleştirmek lazımdır ki, 
hakikaten kuvvetli olabilsin. Yoksa inanışımız, çok zayıf  insanlardan 
sayılı olur. O zaman bu milleti, bu memleketi yıkmak için çalışan Şükrü 
Hoca gibi olur.  
 
Efendiler, memleket ve milletimizi hakiki kurtuluşa yetiştirmek için 
hepimiz anlıyoruz ki çok çalışmak lazımdır ve çok şeyleri yapmak 
lazımdır. Ancak bunu nasıl yapabileceğimizi de düşünmek 
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mecburiyetindeyiz. Bu münasebetle sorulmuş olan bir soruya cevap 
vereceğim. O da, siyasi bir teşekkül veya halk fırkasına ait bir sorudur ?   
 
Birkaç   ay   evvel  sanırım,   gazetelerde    bazı   beyanlarda    
bulunmuştum.  
Demiştim ki :  
 
Sulhtan sonra Halk Fırkası (Partisi) adı altında bir siyasi fırka yapmak 
düşüncesindeyim ve bu partinin bir programı tespit edebilmek için bütün 
millet fertlerinin, ihtisas erbabının, ilmin, fennin kendi görüşlerini 
mutalaalarını bana yetiştirmelerini rica etmiştim ve bu beyanlardan sonra 
hakikat  birçok raporlar, programlar, görüşler gelmektedir. Benim 
düşündüğüm şey bütün bu görüşleri topladıktan sonra ayırmak ve ondan 
bir program çıkarmaktadır .  
 
Efendiler! Ben kendi kendime düşünür, bir program tesbit eder ve derdim 
ki işte benim programım şudur. Bunun üzerine benimle fikir birliği 
olanlar buyursun beraber çalışalım. Ancak ben böyle yapmak istemedim. 
Çünkü böyle yapmanın hatalı olduğunu kabul ediyorum. Ben istedim ki 
takip olunacak program, benim programım olmasın. Falan veya filanın 
programı olmasın. Yani herhangi bir şahsın programı olmasın. Çünkü bir 
kişinin programı, en nihayet kendi kişiliğine ve kendi kişiliğiyle ilgili 
olan, çıkarcı olan insanlara şamil olabilir. Ben arzu ettim ki millet kendi 
programını izlesin. Ve ben arzu ettim ki milletimiz herhangi bir ad altında 
olursa olsun şunun veya bunun arkasından gitmesin. Yanlız kendi arzu ve 
iradesinin ve maksadı ne ise onun arkasından gitsin. Bunu temin etmek 
için mümkün olsaydı bütün vatandaşları bir araya toplamak ve hiç 
olmazsa bütün ihtisas erbabını bir araya toplamak, onlarla  büyük bir 
kongre halinde görüşmek ve bir program vücuda getirmeyi çok arzu 
ederdim. Fakat buna maddi imkân tasavvur edemediğim için bunu âdeta 
yazılı yapmak cihetini benimsedim. Bunun üzerine o beyanlarım yazılı 
bir kongreyi temin etmek maksadına atfedilmişti. O program etrafında 
demiştim ki bir halk fırkası yapacağım.    
 
 
 
Arkadaşlar! Siyasi fırka denildiği  zaman yakından biliyorum ki bütün 
vatandaşlarımız, kardeşlerimiz endişeli bir duyguya haklı olarak mağlup 
oluyorlar. Çünkü şimdiye kadar hiçbir hakiki netice vermediği halde 
milleti birbirine çarpıştıran muhalif gayeler doğuran fırkalar görülmüştür. 
Veyahut hüküm etmek isteyen fırkalar görülmüştür. Çünkü siyasi fırka 
(parti) demek, mevcut olanlara bakılacak olursa veya bakılarak ifade 
edilmek lazım gelirse herhalde birtakım iktisadi faydaları, hayati çıkarları 
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temin etmek için çalışan teşekküller demektir. Çoğu zaman içtimai 
heyetlerde toplumun bütün katlarına yararlı tasavvur edilmez. Bazı 
sınıfların faydaları başka istikamette, bazı sınıfların faydaları başka başka 
istikamettedir. Bunun üzerine şu veya bu milletin menfaatını temin etmek 
için onlara dayanmak, onları temsil etmek için onlara dayanmak, onları 
temsil ile mümkündür. Onlara dayanan bir fırka bulunabilir. Bunun 
karşılığında kalan ve falan sınıfın menfaatlerini korumak için onlara 
dayanan ve onları temsil eden bir zümre bulunacaktır. Bunun üzerine 
fırka denildiği zaman bu milletin içinden şu veya bu sınıfı almak, diğer 
bir sınıfın faydaları aleyhine çalışmak… Hayır, ben böyle bir fırka 
yapmak tasavvurunda değilim.  
 
Ben böyle bir fikirde değilim, dedim. Çünkü böyle bir fikirde bulunmaya 
bizim memleketimizde, bizim memleketimizin içinde esasen ihtiyaç 
yoktur. Zira inceleyerek görürüz ki faydaları birbirine denk sınıflardan 
müteşekkil bir halktan başka muhatap bulamayız.  
 
Bazı çok dikkatli arkadaşlarımızın incelemelerinden istifade ederek 
arzedeyim ki bizim milletimize bakıldığı zaman önce dikkat nazarına 
çarpan asıl kütle çiftçidir ve çobandır. Diğer bir arkadaşımızın şimdi 
dediği gibi yüzde sekseni çiftçidir. O halde Halk Fırkası dendiği zaman 
bu asıl kütle murat edilmektedir. Yalnız öiftçilerin ve köylülerin haklarını 
temin için diğer sınıfların aleyhinde olarak mı fırka yapacağız. Hayır… 
Köylünün düşmanı olabilecek olanlar kimlerdir? Çok çiftlikleri ve geniş 
arazisi bulunan insanlardır. Halbuki arkadaşlar, bizim memleketimiz 
içinde böyle geniş çiftlik arazisi olanlar kaç kişidir. Ve acaba mevcut olan 
geniş arazi ve çiftlik sahipleri derecesinde her köylüye arazi vermek için 
memleketimizin arazisi kâfi değil midir? Bunun üzerine bizim 
memleketimizde geniş arazi sahiplerinin başlıbaşına bir kuvvet, bir sınıf 
teşkil ederek menfaat takip etmesine imkân yoktur, onların mevcudiyet ve 
menfaatlari köylüden çok farklı değildir. Zira bir insanı köylü 
mertebesine indirmek değil, köylüleri bunların mertebesine çıkarmak 
lazımdır. Brn bunları köylünün, çiftçinin içinde sayarım.  
 
Sonra tüccar vardır. Orta tüccar vardır. Birde zengin tüccar vardır. 
Söylendiği zaman birbirine karşı görünür. Halbuki bence öyle değildir. 
Yüksek tüccar, zengin tüccar dediğimiz zaman memleketimiz içinde kaç 
zengin adam vardır? Kaç milyoner gösterebilirsiniz? Kendi sermayesine, 
yahut bir araya getirilecek olan sermayelere dayanarak bu memlekette 
kaç fabrika yapılabilir? Kaç hamam yapılabilir? Hiçbir şey yapılamaz. 
Hani zengin, zengin dediğimiz adamlar? Emin olasınız ki medeni 
milletlerin orta zenginliklerinden de aşağı… Zengin tüccarla, orta tüccar 
birbirinden ayrılmayacak kadar menfaatleri ortak olan bir sınıftır. O da 
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halkın içindedir. Mesela ameleden bahsedilir. Bu memlekette İstanbul’da, 
şurada burada olan ameleyi tamamen düşünecek olursak belki 20 bini 
geçmez. Bu 20 bin amelenin, emekçinin tarlada çalışan köylüden ne farkı 
vardır? Biz amelenin menfaati hilafına çalışmayı umum menfaatlere 
muhalif görürüz. Biz fabrikalar yapmak istiyoruz. Ve daha çok ameleye 
ihtiyacımız var. Biz eğer amelenin refah ve saadetini temin edecek tarzda 
esaslar koymazsak bu zarar onlara değil, memleket ve milletin umumi 
refahına aittir. Bu da bu halkın içindedir.  
 
Sonra efendiler, aydınlar denilen insanlarla, bilginler denilen insanlar 
kalır. Bunlar çiftçi değildir, tüccar değildir, amele değildir. Fakat 
mevcuttur. Gerek bilginler, gerek aydınlar alelade başlıbaşına bir menfaat 
takip edecek özel bir sınıf halinde tasavvur olunabilir mi? Aksine 
bilginlerin ve aydınların yapacağı şey halkın içine girmek, kendilerine yol 
gösterici olmaktır. Bu incelemelerimle belirtmek istiyorum ki, bizim 
milletimiz, baştan sona kadar birbirinin menfaatine yardımcı, yol 
gösterici bir sınıftan başka bir şey değildir. Sanatkârlar da öyledir. O 
halde bir teşekkül olmalıdır ki çiftçinin, tüccarın, sanatkârın, amelenin ve 
bütün milletin menfaatlerini düşünsün. Bütün bu faydaları temin edecek 
esasları koymuş olsun, onları inceleyebilecek duruma koyabilsin. Hatta 
biz fırka adı kullanmaksızın dahi bu maksadımızı temin edecek bir 
teşekkül yapabiliriz. Yalnız bizi bundan men eden nedir? Şudur: Biz tam 
bağımsız, kayıtsız ve şartsız egemenlik ilkelerine dayanan bir program 
takip edeceğiz. Ve bu program memleketi mümkün olan süratle mesut 
etmek, zengin etmek için ne yapmak lazım gelirse tereddütsüz, şuna buna 
bakmaksızın, şu beya bu nazariyeye bakmaksızın maddi olarak, hakiki 
olarak, yürümek istiyoruz. Bu noktada bir itiraz yapmak lazımdır. Bütün 
bunlara ve hatta esaslara karşı olanların mevcut olmadıklarını kabul 
edemeyiz. Halbuki, bu karşıt olanların, milletin heyet-i umumiyesini bir 
vasat yapıp da onun üzerinde yürüyemeyiz. Kurtulmak için bu karşıt 
olanların kâffesinin kafasını koparmak lazımdır. Ancak bu millet bu 
sayede kurtulabilir. Bir şey vardır: Mademki bu istikamette yürümeye 
takatı olmayan insanlar vardır, onları tepelemek ve yürümek lazımdır. Bu 
kadar azimle yürüyecek bir heyete elbette siyasi bir durum vermek 
lazımdır. İşte benim kuruluşunu gerekli saydığım Halk Fırkasının 
mahiyeti bundan ibarettir. Tabiatiyle, bu, bugün mevcut ve kyrylmuş 
değildir. Bugün mevcut olan bir şekil vardır ki onun adına biliyoruz ki 
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti derler. Ve ben bu 
cemiyetin reisiyim. Bu Cemiyet, bütün kuruluşların, başta arz ettiğim 
kuruluşların bir ad altında birleşmesinden hâsıl olmuş ve bağımsızlığı, 
egemenliği kurtarmak için millete yol göstermiş ve tarihi vazifeler 
yapmış ve yapmakla meşgul bulunmuştur. Ancak bu bir cemiyettir. Bu 
bir siyasi fırka değildir. Bu cemiyete bugün vatandaşlar dahildir.  
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Bütün vatandaşlar bu cemiyette üyedir. Halbuki yapılması mutasavver 
olan şey siyasi bir fırkadır. O halde bir siyasi fırka da bütün millete 
şamildir. Yalnız buraya dahil olmayacaklar, dediğim esasları kabul 
istidadında bulunmayanlardır. Demek ki umumi ve milli olan tarihi 
vazifeleri ifa ile meşgul olanlar kuruluşlarla beraber bütün milli 
kuruluşların el birliği ile çalışarak vücuda getirecekleri müşterek bir fırka 
olacaktır. Ben onun adıba Halk Fırkası demeyi münasip görüyorum.  
 
Bu fırka bütün halk sınıflarını mesut etmeyi gaye edineceği gibi bu 
sınıflar içinde bir sınıf vardır ki, devlet, millet ve milletin bütün bu 
çalışmaları ancak ona dayanmakla emniyetle yürüyebilir. O sınıf ordudur.  
 
Ordumuz babalarına ve ecdadına lâyık fiillerin ve hareketlerin kahramanı 
olmakla övünebilir. Hazırlanma dönemine geştikten sonra da millet, 
işlerinde hiçbir endişe ile karşılaşmaması için bu orduyu şimdiye kadar 
olduğundan daha mükemmel bir hale getireceğiz. Bu ise ancak ordu 
mensuplarının refahını, saadetini temin etmekle mümkündür. Hayat 
kaygısı içinde buluan insanların – Hayat dediğim zaman askerler için 
bahis konusu olan muharebede terk edeceği hayat değildir. Bizim 
askerlerimiz, bizim zabit ve kumandanlarımız vatanı için ve milleti için 
muharebe meydanlarında tereddütsüz hayatlarını bırakırlar ve bunu 
yapmayı ararlar. Fakat icap ederse o ölüm gününe yetişebilmek için 
kat’edeceği hayat mesafesi içinde – ihtiyaçları vardır. O insani ve ailevi 
ihtiyaçları fazlasiyle temin olunmalıdır ki, subay ve asker diğer sınıflara 
oranla o işlerle en az meşgul olsun. Bunu temin etmek isteyen bir millet 
en esaslı bir noktada birleşmiş demektir. Halbuki, her hususta hayatına 
kuvvet ve peklik vermek isteyen ve buna karar vermiş olan milletimizin 
elbette subaylarını ve askeri mensuplarını ve devlet makinesini işletecek 
bütün memurların hayatını en müreffeh bir halde bulundurabilmek için 
icap eden hususları emniyet altına alınacaktır. Teşkili düşünülen fırkanın 
programında bu nokta en önemli noktalardan birisini teşkil edecektir.  
 
Bazı milis subaylarının güçlük içinde olduğunu söyleyen bir arkadaşımız 
vardır. Bizim Ordu’nun milis subayı yoktur. Yalnız bu hareketlerin 
başında fedakârlık, kahramanlık eden birtakım vatansever, fedakârlar 
vardır. Bunlar ya subay idiler veya askerliğe mensup olmadıkları halde 
sırf vatanseverlik heyecaniyle askerlik etmişlerdir. Liyakatları ve 
kahramanlıkları icabı subaylık görevini dahi yapmışlardır. Arkadaşımızın 
milis subayı dediği bu nevi güzide insanlar olacaktır. Böyle memleket ve 
milletin en tehlikeli bir anında vatanseverliği en üst bir derecede belirtmiş 
olan insanların hiçbir vakitte mükâfatsız kalmaması ve bilhassa sefaletle 
karşı karşıya kalmaması lazımdır.  
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Ancak bu gibi arkadaşlarımız ya muntazaman kurulmuş olan ordunun 
içinde askeri görevine devam edebilecek bir halde idiler, - ki onlar devam 
ediyorlar veyahut muntazam ordu kurulduktan sonra, muntazam subaylar 
heyeti işi ele aldıktan sonra kendilerinin görevine son verilmiş, yine 
ordunun muvaffakiyetleri için ve milletin selameti için hiç kimse bir şey 
düşünmüş olamaz. Herhalde bunlar bu içtimai heyetin içinde ve 
memleket içinde hayatını temin edecek iş bulabilirler. Ve ben çoklarını 
bilirim ki, bulmuşlardır. Fakat hakikatte sefalette bulunanlar varsa bunun 
sebeplerini tetkik etmek lazım gelir. Ye unutulmuştur, müracaat 
etmemişlerdir veyahut tetkike değerdir.  
 
Eğer bu gibi arkadaşlarımız memleket ve millete hizmet etmiş olmaktan 
dolayı büyük mükâfatlar ve bu mükâfat verilmemiş ise o da millet ve 
memleketin halindedir. Ve ben çok eminim ki bu arkadaşımız hiçbir 
vakitte böyle hasis ve maddi faydayı düşünerek vatani görevlerini yapmış 
değillerdir.  
 
Arkadaşlar, milletten çok şey istemeğe hakkımız yoktur. Millete görev 
yapmaya mecburuz. Aç kalırsak çalışalım, nasıl yapmak lazım gelirse 
öyle yapalım. Çiftçi olalım, çoban olalım, bakkal olalım, ne yaptık sanki 
bu millete? Herhangi birimiz bu millete ne yaptık? En çok vazife yapmış 
olanlarımız ne yapmışlardır? Böyle bir his yoktur ve olmamalıdır. Hizmet 
eden vazifesini, nemus vazifesini yapmıştır.  
 
Efendiler! Halk Fırkası demek, izah ettiğim gibi, âdeta nasıl ki Milli 
Misak, tam istiklalimizi elde edebilmek için ortaya konulmuş bir düstur 
ise, nasıl ki, Esas Teşkilat Kanunumuz milli egemenliği kayıtsız şartsız 
milletin elinde mahfuz bulundurabilmek için konulmuş bir düstur ise 
Halk Fırkasının programı da milleti bundan sonra mesut edebilmek ve 
sınıflarını ayırmaksızın mesut ve müreffeh etmek için ve memleketi 
korumak için bir düstur etrafında toplananlardan kurulacaktır. Hiç 
kimsenin hatırına gelmesin ki siyasi bir fırka şu veya bu sınıfın çıkar 
vasıtası olacaktır. Hayır, Halk Fırkası bütün milletin saadetini elde 
etmeye varlığını vakfedecek bir siyasi kuruluş olacaktır.  
 
Ben bizzat böyle bir siyasi teşekkülün içinde bulunmak ve başında 
bulunmakla memlekete en büyük bir vazifeyi yapacağıma kaniim. 
Devletin başında, Hükümetin başında bulunmaktan daha önemli 
görüyorum böyle bir siyasi teşekkülün başında bulunmayı… Çünkü 
efendim, bizim milletimizin esaslı olarak bütün bu konuştuğumuz şeyleri 
yapabilmeye kendini kabiliyetli kılabilecek bir noksanı vardır. O da siyasi 
terbiyeden yoksunluğudur. Millet siyasi terbiyeyi almalıdır. İşte Meclis 
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olmadığı zamanki halimiz ve Meclis olduktan sonra da düşüncemizi 
çeken manzaraların tamamı esasında millette siyasi terbiyenin gerektiği 
kadar var olmamasından ileri gelmiştir. Bir arkadaşımız seçimden 
bahsederek hâlâ eskisi gibi mi seçim yapılacak? buyurdular. 
 
Görüyorsunuz ki hâlâ eski usul caridir, daha da cari olacaktır. Arkadaşlar, 
o zamana kadar bütün millet fertleri sizin düşündüğünüzü düşünecektir. 
Bir seyahatim esnasında Bursa’ya giderken bir köy kahvesine girdim. 
Köylü ile orada kahve, sigara içtik. Kendilerine sordum: Sizin muhtarınız 
var mıdır? Var dediler. Nasıl seçtiniz muhtarı? Pazarlıkla dediler. Hangisi 
daha az para ile olursa onu seçeriz. E… muhtar seçimle olmak lazım 
değil mi? Evet. Nasıl seçersiniz? Köylü toplanırız, birtakım adamlar 
çıkar, derler ki; ben daha az para ile yaparım. Onun üzerine birleşiriz.  
 
Bu bir seçimdir. Ve muhtar seçiminin böyle olması lazım geleceğine o 
köylü kanidir. Sebebi, köyün muhtarı olmak, o köyün o mahallenin uşağı 
demektir.  
 
Zira Hükümet köyden, mahalleden ne gasp etmek istiyorsa köye veya 
mahalleye bütün vasıtalar, Hükümet ile ne gibi tecavüzler, taarruzlar 
yapmak istiyorsa bunları yapabilecek olan, yol gösterecek olan muhtardır. 
Ve bu itibarla çoğu kere muhtar çok dayak yer. Bu sebepledir ki 
köylünün namus erbabı, kendini bilir kişisi bu vazifeyi üzerine almak 
istemeyebilir. Zira karşılığında dayak yer. Dayaktan hâsıl olan acıyı 
giderecek şey de muhtarın köylüyü saymasıdır. Diğer çobanlarla 
beraber… Kurtulabilmek için iki şey lazımdır. Birisi ve en esaslısı evvela 
o köylünün muhtar ne demek olduğunu ve muhtar niçin seçildiğini 
bilmesi lazımdır.  
 
Bu siyasi terbiye ile olur. İkincisi Hükümetin köylüye ve muhtara ve 
muhtar vasıtasiyle köylüye yapılmakta olduğunu gördüğümüz, bildiğimiz 
muamelelere son vermek lazımdır. Bugünkü Hükümetimizin mahiyeti 
buna son vermiştir.  
 
Fakat efendiler; itiraf etmek mecburiyetindeyiz ki, Esas Teşkilat 
Kanunu’nun 9 maddesi yapılmıştır. 9 maddesi de üç fikirden ibarettir. 
Bütün bunun delaleti, şumulü memlekette henüz tatbik olunmamıştır. 
Halk hükümetinden bahsettiğimiz zaman henüz bir halk hükümetinin 
memleketin her yerinde teessüs ettiğini söylersek büyük yalancılık olur. 
Daha birçok şeyler vardır ki yapılacaktır.  
 
Bu manaları bütün açıklığı ve şumulü ile memleketin içinde tatbik etmek 
lazımdır. İşte bunun için millete siyasi terbiyeyi vermek gerektir. Siyasi 
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terbiyeyi vermek için okullar mı açacağız? Siyasi ilimler mi okutalım? 
İstediğimiz kadar okutalım veya Avrupa’ya gönderelim. İstedikleri kadar 
okusunlar… Hayır olmaz! Ben düşünüyorum ki böyle bir siyasi fırka her 
seçim dairesinde milletvekilini kapsayacak olan böyle bir siyasi fırka 
başlıbaşına bir okul halinde kurulmalıdır. Birlik içinde, birbirine uygun 
programı usulü dairesinde ve suretle takibe alışmış bir hale getirilebilir. 
Her seçim dairesinin bu şekil siyasi terbiye alacak olan milletvekillerinin 
yol göstericiliği ile bu seçim dairelerindeki bütün işlemler bu noktadan 
iyiliğe doğru yürütülebilirler.  
 
Siyasi fırka yapmak seviyesinde bulunanlar çok şey yapacaklarını veya 
yapabileceklerini, programlarının çok güzel olduğunu, milleti 
aldatmaktan çekinmeyerek söylerler. Tabiatiyle bizim meslek ve 
meşrebimiz buna müsait değildir. Biz millete karşı, bilhassa millete karşı 
çok namuslu kalmak isteriz. Yapmayı düşündüğüm hususları arz ettiğim 
vakit, bunları yapabileceğime dair ilmen, fikren kanaat ederek tecrübe ile 
inandığım şeyler olduğunu kabul buyurunuz… Demin demiştim ki, 
şimdiye kadar yapılabilir dediğim şeyler yapılmıştır. Olaylar bizi 
yalanlamadı. Bundan sonra da diyorum ki yapılabilecek şeyler vardır.  
 
Dediğim şeyler bu yapılacak şeylerin içindedir. Bunları dahi üstün bir 
muvaffakiyetle bu millet yapacaktır. Ancak şimdiye kadar bütün bu 
teşebbüslerde bizi muvaffak eden hakiki sebebi hiçbir vakitte unutmamak 
ve onu daima ve daima tekrar etmek lazmdır. O hakiki sebep her şeyin 
yardımcı ve müzahiri olacak olan milletin kendisidir. Yapacağız dediğim 
zaman benim yapacağımı sanmayınız. Milletimizin yapacağını 
kastediyorum. Bunda kimsenin şüphesi kalmasın.  
 
Son iki kelime arzedeyim: Sulh istiyoruz. Harbi, sulhu temin etmek için 
yaptık. Mecbur ederlerse yaparız ve yapmaya kudretimiz var.  
 
Fakat böyle bir mecburiyet karşısında bırakmadıkları takdirde, böyle bir 
mecburiyetten millet kendisinin uzak kaldığını gördüğü dakikadan 
itibaren yeni bir namus azmi ile memleketini, hayatını ve varlığını en 
yeni, en zengin giysilerle süslendirecektir, yükseltecektir.  
 
Bu devleti, yeni Türkiye Devletini kuran bir asıl unsur vardır. Ve bu 
unsur ile mesailerini birleştirmiş, talihlerini birleştirmiş unsurlar da 
vardır. Bu unsurlardan vatandaş da vardır. Başka başka din ve mezhepte 
bulunanlar vardır. Bu memleketi ve bu devletin hakiki dayanağına daima, 
iyi, yüksek, saygılı duygularla duygulanmış gülleri (?) ve hareketleri ile 
daima bu duygular içinde bulunan ırkların aynı dinden olması şart 
değildir. Misal: Musevi vatandaşlarımız gibi… Şüphe yok ki Musevi 
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vatandaşlarımız hiçbir vakitte bu memlekette olduğundan daha çok refah 
ve saadete malik olmazlar. Şimdiye kadar böyle olmuştur. Yeni Türkiye, 
bu suretle kendilerine daha çok inandırıcı ve emniyet verici olur. Diğer 
unsurlar dahi, Müslüman olmayan unsurlar dahi mübadeleden sonra 
memleketimizde kalmış olacaklar dahi emin olabilirler ki, şimdiye kadar 
kapıldıkları teşviklerin bundan sonra hiçbir faydası, etkisi, hükmü 
olmadığını takdir ederler ve tam sadakatla bu milletin içinde yaşamağa 
karar verirlerse hiçbir vakitte bu millet tarafından kötü muameleye maruz 
kalmayacaklar, insaniyetin gerektirdiği bütün hususların kendileri 
hakkında tatbik edilmiş olduğunu göreceklerdir.  
 
Efendim, çok önemli sevgili İzmir’imizin aziz halkıyla, hanımlarıyla, 
beyleriyle – deminki sözümü tekrar edeyim ve daima kolaylatıcı 
olacaktır, hanım ve bey ve efendileriyle – yapılan bu halleşme bende çok 
güzel duygular - uyandırdı. Ancak sabrınızı da kötüye kullanmak 
istemem. Beni dinlemiş olduğunuzdan dolayı çok teşekkür ederim.  
 
Bundan sonraki milli gayemizi kolaylıkla elde etmekte bana vaat 
edeceğiniz yardım ve öncülük kuvvetli bir dayanak noktası ve kalp 
kuvveti veren bir vaat olmak üzere kabul edeceğim. Yüksek heyetinize 
veda eyleyeceğim.  
 
(Belgelerle Türk tarihi Dergisi, sayı 70 – 72, Temmuz – Eylül 1973) 
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MİLLİ TEŞEBBÜSLE DEMİRYOLU YAPMA HAKKINDA  
21 Eylül 1924 
Samsun – Çarşamba hattının inşasına başlama töreninde  
 
Efendiler, 
 
Vatandaşlarımızın milli bir sermaye ile memlekette demiryolu inşa etmek 
teşebbüsü, izaha muhtaç olmayan bir çok nokta-i nazarlardan fevkalade 
mühimdir. Böyle milli teşebbüslerin Hükümet-i Cumhuriyemiz ve 
Riyaset tarafından ne kadar büyük memnuniyet ve mefharetle 
karşılanmakta olduğu sühuletle tahmin edilebilir. 
 
Demiryolu yapmakta ilk milli teşebbüsün tatbikatına başlandığını bizzat 
görmek fırsatı, benim için cidden mesut bir tesadüftür. Memleketimizin 
asırlardan beri yolsuz bırakıldığı ve bir demiryoluna olan ihtiyacın şiddeti 
düşünülürse, bu hususta müteşebbis olanları ne kadar takdir etmek ve 
onlara ne derece müzahir olmak lazım geleceği pek güzel anlaşılır. 
Nemlioğulları’nı bu teşebbüs ve muvaffakiyetlerinden dolayı hararetle 
tebrik ederim. 
 
Efendiler, 
 
Memleketin her tarafında olduğu gibi bu defa ziyaret ettiğim 
vilayetlerimizde de, en büyük sıkıntının yolsuzluk olduğu bütün efrad-ı 
millet tarafından acı bir surette tekrar olundu. Bu teellüme iştirak tabiidir. 
En derin teessürle alakadarlardan sordum ki, vilayetin yolu kafidir, 
denebilmek için kaç kilometre yol inşasına lüzum vardır. İfade olunan 
rakamlar iki yüz, üç yüz, dört yüz kilometre idi. Bu rakamları, gördüğüm 
vilayetler için beş yüz hatta yedi yüz kilometreye kadar iblağ ettikten 
sonra düşündüm, dün liva olan bugünkü vilayetlerimizde yedi yüz senede 
yedi yüz kilometre yol yapılamaz mıydı? Daha basit ifade edeyim; senede 
bir kilometrelik yol yapılamaz mıydı? Bu hesabı bütün milletin yapması 
ve bunun esbabı üzerinde her gün daha derin düşünmesi lazımdır. Bu 
hesap ve mülahaza bugünkü idare adamları hakkında insaflı bulunmaya 
da medar olur.  
 
Efendiler, 
 
Bu münasebetle şunu da beyan edeyim ki, memleket idaresinde, 
bilaperva, zata müteallik müşevveş mütalealarla ne yapılmak arzu ettiğini 
bilmeyenlere, halkın aklı selimine müracaatı tavsiye etmelidir. Halk, 
köylüler bana her yerde iş programını şu iki kelime ile ihtar ettiler:  
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Yol, mektep. 
 
Hatta yoldan bahsederlerken yol köylünün kanadıdır, demeleriyle her 
şeyden evvel ona ehemmiyet verdikleri anlaşılıyor. Filhakika bütün 
iktisadiyat birinci kelimede ve her şey ikinci kelimede mündemiçtir.  
 
Efendiler, 
 
Merkezi Anadolu’nun iskelesi olan Samsun’u Sivas’a raptedecek olan 
demiryoluna başlanırken, Nemlioğulları’nın hakiki programa fiilen 
tevessülleri ne kıymetli bir misal olmuştur. Samsun-Çarşamba 
demiryolunun ne kadar feyiz ve refah yolu olacağını düşünerek iftihar 
edebilirler.  
(Hakimiyet-i Milliye 23.9.1924)        
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KASTAMONU’DA BİR KONUŞMA               
24 Ağustos 1925 
Belediye dairesi önünde toplanan halk ile 
 
(Çiftçilerle yaptıkları bu konuşmada, teşkilatları ve makineleri olup 
olmadığını sormuşlar ve heyetin “Yok” demesi üzerine, ATATÜRK’ün 
söyledikleri) 
 
Ben de çiftçi olduğumdan biliyorum. Makinesiz ziraat olmaz. El emeği 
güçtür. Birleşiniz. Birliklerle makine alırsınız. Senede yüz dönüm 
ekeceğinize on misli, yüz misli fazla ekersiniz. Memleketimizi hakiki 
çiftçi memleketidir. Henüz bu hususa kesbi istihkak etmiş değiliz. Fakat 
ziraat memleketi olacağız. Bu da makine ile olacaktır.  
 
(Gazi Paşa Hazretleri, Çiftçiler Birliği’nin ricası üzerine Kastamonu 
Çiftçiler Birliği’nin Reis-i Fahriliğini kabul etmiştir. Bu esnada çiftçilere 
hitaben:) 
 
Memleketimizde yapılması lazım devletin, nokta-i esasisi çiftçiliktir. 
Müstehlik yaşamak iyi değildir. Müstahsil  olalım ! 
 
Memleketin hakiki emelleri, nokta-i nazarı budur. Bundan hariç hiçbir 
şey olamaz. Bilaistisna hepimiz ona tevessüle mecburuz. Genç fikirli 
demek, hakiki fikirli demektir.  
 
(Sanat hakkında esnafa birçok sualle sorduktan sonra bir terzi istemişler. 
Eliyle şalvarlı bir esnafı göstererek;) 
 
Şalvarlı elbiseler mi ucuz yoksa beynelmilel son kıyafet mi?  
 
(Terzinin “Beynelmilel daha ucuz” demesi üzerine Gazi Hazretleri:) 
 
İşte görüyorsunuz ya… bu elbiseler ucuzdur. Hem basittir. Yerli 
pahalıdır. Aynı kumaştan birer elbise daha yaparsınız. 
 
(Bir esnafa da,  fesini göster,  dedikten sonra:) 
 
İşte içinde takke, üzerinde abani sarık, fes… Bunların hepsinin ayrı ayrı 
parası ecnebilere gidiyor. Bunu söylemekten maksadım şudur: Biz her 
nokta-i nazardan insan olmalıyız. Acılar gördük. Bunun sebebi dünyanın 
vaziyetini anlamadığımız içindir. Fikrimiz, zihniyetimiz medeni olacaktır. 
Şunun bunun sözüne ehemmiyet vermiyeceğiz. Medeni olacağız. 
Bununla iftihar edeceğiz. Bütün Türk ve İslam alemine bakınız. Zihinleri 
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medeniyetin emrettiği şümul ve tealiye uyamadıklarından ne büyük 
felaketler, ne ıstıraplar içindedirler. Bizim de şimdiye kadar geri 
kalmamız ve nihayet son felaket çamuruna batışımız bundandır. Beş 
altı sene içinde kendimizi kurtarmışsak; bu zihniyetimizdeki 
tebeddüldendir. Artık duramayız. Behemehal ileri gideceğiz. Geriye ise 
hiç gidemeyiz. Çünkü ileri gitmeğe mecburuz. Millet vazıhan bilmelidir. 
Medeniyet öyle bir kuvvetli ateştir ki, ona bigane olanları yakar ve 
mahveder.  
 
İçinde bulunduğumuz aile-i medeniyette layık olduğumuz mevkii 
bulacak ve onu muhafaza ve ilan edeceğiz. Refah, saadet ve insanlık 
bundadır. 
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İNEBOLU’DA BİR KONUŞMA 
28 Ağustos 1925 
Türk Ocağı’nda giyim ve şapka hakkında 
 

Ey memleketini seven ve memleketi, milleti için hayatını fedadan 
çekinmemiş bulunan kıymetli vatandaşlar ! 
 

Hep beraber bütün cihana sarih ifade edelim ki, bunca inkılabının şuurlu 
kahramanı olan bu millet, medeniyet güneşinin bütün hararetini almıştır. 
Şüphe etmeğe mahal var mıdır ki, bu hararetin füyuzatı elbette emrivaki 
halinde feyizli olarak fışkırmaktadır.  
 

Muhterem arkadaşlar, 
 

Gerçi çok kısa zamanda seri ve kesif denilecek kadar siyasi, idari, içtimai 
inkılaplar yaptık. Bu yaptıklarımızın sürat ve kesafetinden ancak 
memnuniyetle ve bahtiyarlıkla bahsolunabilir. Çünkü bu böyle 
olmasaydı, kurtuluş ihtimali tehlikeye düşebilirdi. Emniyet etmek 
muvafıktır ki, ve böyle yapmak zarureti olduğu içindir ki, böyle yaptık. 
Artık bugün her şeyi anladığına kani olduğum muhterem vatandaşlar size 
sual tarzında bazı hitaplarda bulunacağım.  
 

Hakimiyetine sahip olan bu milletin başında bir dakika bile olsun bir 
sultanı bırakmak caiz olabilir miydi? Bunu sizden soruyorum. (Asla, 
katiyen sesleri) 
 

Sevgili kardeşlerim, 
 

Fikir ve idrak sahibi olduğunu büyük hadisat ile ispat etmiş olan bu 
millet,  Allahın gölgesi, peygamberin vekili olduğunu iddia küstahlığında 
bulunan halife unvanındaki gafillere, cahillere, riyakarlara vatanında, 
vicdanında yer verebilir miydi? Bunu sizden soruyorum. (Haşa, katiyen 
sesleri) 
 

Büyük millet, cihan aile-i medeniyetinde mevkii ihtiram sahibi olmağa 
layık Türk milleti, evlatlarına vereceği terbiyeyi mektep ve medrese 
namında birbirinden büsbütün başka iki nevi müesseseye taksim etmeğe 
halen katlanabilir miydi? Terbiye ve tedrisatı tevhit etmedikçe ayni 
fikirde, aynı zihniyette fertlerden mürekkep bir millet yapmaya imkan 
aramak abesle iştigal olmaz mıydı?  
 

Efendiler, 
 

Türkiye Cumhuriyetini tesis eden Türk halkı medenidir. Tarihte 
medenidir, hakikatte medenidir. Fakat ben sizin öz kardeşiniz, 
arkadaşınız, babanız gibi medeniyim diyen Türkiye Cumhuriyeti halkı; 
fikriyle, zihniyetiyle medeni olduğunu ispat ve izhar etmek 
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mecburiyetindedir. Medeniyim diyen Türkiye Cumhuriyeti halkı aile 
hayatiyle, yaşayış tarziyle medeni olduğunu göstermek 
mecburiyetindedir. Velhasıl, medeniyim diyen, Türkiye’nin, hakikaten 
medeni olan halkı başından aşağıya vaz’ı haricisiyle dahi medeni ve 
mütekamil insanlar olduğunu fiilen göstermeğe mecburdurlar. Bu son 
sözlerimi vazıh ifade etmeliyim ki, bütün memleket ve cihan ne demek 
istediğimi suhuletle anlasın. Bu izahatımı heyeti aliyenize, heyeti 
umumiyeye bir sualle tevcih etmek istiyorum, soruyorum: 
 

Bizim kıyafetimiz milli midir? (Hayır,  sedaları) 
 

Bizim kıyafetimiz medeni ve beynelmilel midir? (Hayır, hayır,  sedaları)  
 

Size iştirak ediyorum. Tabirimi maruz görünüz. Altı kaval üstü şişhane, 
diye ifade olunabilecek bir kıyafet, ne millidir ve de ne beynelmileldir. O 
halede kıyafetsiz bir millet olur mu arkadaşlar? (Hayır, hayır, katiyen 
sesleri) 
 

Çok kıymetli bir cevheri çamurla sıvayarak enzarı aleme göstermekte 
mana var mıdır? Ve bu çamurun içinde cevher gizlidir, fakat 
anlıyamıyorsunuz,  demek mucip midir? Cevheri gösterebilmek için 
çamuru atmak elzemdir; tabiidir. Cevherin muhafazası için bir mahfaza 
yapmak lazımsa onu altından veya platinden yapmak icab etmez mi? Bu 
kadar açık hakikat karşısında tereddüt caiz midir? Bizi tereddüde 
sevkedenler varsa onların humk ve belahatine hükmetmekte hala mı 
tereddüt edeceğiz?  
 

Arkadaşlar, 
 

Turan kıyafetini araştırıp ihya eylemeğe mahal yoktur. Medeni ve 
beynelmilel kıyafet bizim için çok cevherli, milletimiz için layık bir 
kıyafettir. Onu iktisa edeceğiz. 1 Ayakta iskarpin veya fotin, bacakta 
pantolon, yelek, gömlek, kıravat, yakalık, caket ve bittabi bunların 
mütemmimi olmak üzere başta siperli serpuş. Bunu açık söylemek 
isterim. Bu serpuşun ismine şapka denir. Redingtot gibi, bonjur gibi, 
smokin gibi, frak gibi… işte şapkamız diyenler vardır. Onlara diyeyim ki, 
çok gafilsiniz ve çok cahilsiniz ve onlara sormak isterim:     
 

Yunan serpuşu olan fesi giymek caiz olur da şapkayı giymek neden 
olmaz ve yine onlara, bütün millete hatırlatmak isterim ki, Bizans 
papazlarının ve Yahudi hahamlarının kisve-i mahsusası olan cüppeyi ne 
vakit, ne için ve nasıl giydiler? Bu nokta-i nazara ait beyanatımı 
bitirmeden evvel birkaç kelime daha söylemek isterim. 
 

 
                                                 
1  Giyeceğiz 
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Efendiler, 
 

İçtimai hayatın mebdei aile hayatıdır. Aile izaha hacet yoktur ki, kadın ve 
erkekten mürekkeptir. Kadınlarımız hakkında, erkekler hakkında söz 
söylediğim kadar fazla izahatta bulunmıyacağım. Bu mevcudiyet-i 
ulviyeyi bilhassa huzurlarında müsamaha ile geçemem. Müsaade 
buyurulursa bir iki kelime söyliyeceğim ve siz söylemek istediğimi 
suhuletle anlıyacaksınız. Esnay-ı seyahatimde köylerde değil bilhassa 
kasaba ve şehirlerde kadın arkadaşlarımızın yüzlerini ve gözlerini çok 
kesif ve itina ile kapatmakta olduklarını gördüm. Bilhassa bu sıcak 
mevsimde bu tarz, kendileri için mutlaka mucib-i azap ve ıstırap 
olduğunu tahmin ediyorum. Erkek arkadaşlar bu biraz bizim 
hodbinliğimizin eseridir. Çok afif ve dikkatli olduğumuzun icabıdır. 
Fakat muhterem arkadaşlar, kadınlarımız da, bizim gibi müdrik ve 
mütefekkir insanlardır. Onlara mukaddesat-ı ahlakiyeyi telkin etmek, 
milli ahlakamızı anlatmak ve onların dimağını nur ile, nezahetle techiz 
etmek esası üzerinde bulunduktan sonra fazla hodbinliğe lüzum kalmaz. 
Onlar yüzlerini cihana göstersinler. Ve gözleriyle cihanı dikkatle 
görebilsinler. Bunda korkulacak bir şey yoktur.  
 

Arkadaşlar,  
 

Suret-i mütehakkıkada telaffuz ediyorum. Korkmayınız. Bu gidiş  
zaruridir. Bu zaruret bizi yüksek ve mühim bir neticeye isal ediyor. 
İsterseniz bildireyim ki, bu kadar yüksek ve mühim bir neticeye vusul 
için lazım gelirse, bazı kurbanlar da verelim. Bunun ehemmiyeti yoktur. 
Mühim olarak şunu ihtar  ederim ki, bu halin muhafazasında taannüt ve 
taassup, hepimizi her an kurban koyun olmak istidadından kurtaramaz.  
 

Hanım ve Bey Arkadaşlarım ! 
 

Size malumunuz olan bir hakikati kısa bir cümle ile tekrar arz edeceğim; 
beni mazur görünüz. Medeniyetin coşkun seli karşısında mukavemet 
beyhudedir ve o, gafil ve itaatsizler hakkında çok biamandır. Dağları 
delen, semalarda pervaz eden, göze görünmiyen zerrattan yıldızlara kadar 
her şeyi gören, tenvir eden tetkik eden medeniyetin muvacehe-i kudret ve 
ulviyetinde kurunu vustai zihniyetlerle, iptidai hurafelerle yürümeğe 
çalışan milletler mahvolmağa veya hiç olmazsa esir ve zelil olmağa 
mahkumdurlar. Halbuki Türkiye Cumhuriyeti halkı müteceddit ve 
mütekamil bir kitle olarak ilelebet yaşamağa karar vermiş, esaret 
zincilerini ise tarihte namesbuk kahramanlıklarla parça parça etmiştir.     
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KASTAMONU’DA BİR KONUŞMADAN ALINTI 
30 Ağustos 1925 
 
Bazı yerlerde kadınlar görüyorum ki, başına bir bez veya bir peştamal 
veya buna mümasil bir şeyler atarak yüzünü gözünü gizler ve yanından 
geçen erkeklere karşı ya arkasını çevirir veya yere oturarak yumulur.  
 
Bu tavrın mana ve medlulü nedir?  Efendiler, medeni  bir millet anası, 
millet kızı bu garip şekle, bu vahşi vaziyete girer mi? Bu hal milleti çok 
gülünç gösteren bir manzaradır.  Derhal tashihi lazımdır. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 
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BURSA’DA BİR KONUŞMA 
1 Ekim 1925 
Dokuma fabrikasının temel atma töreninde  
(Hakimiyet-i Milliye 4 Ekim 1925)  
 
Muhterem Huzzar, 
 
Bursa’da bir dokumacılık şirketi teşkil edildiğine memnuniyetle muttali 
olmuştum. Bugün bu şirkete ait fabrikanın vaz’ı esas merasiminde 
bulunmak fırsatını meserretle karşıladım.  
 
Efendiler, 
 
Bursa başlı başına bir sanat memleketi olmağa pek kabiliyetlidir. Anın 
için çok temenni ederim. Bursa’da her şeye ait fabrikalar çoğalsın. Hiç  
olmazsa türbelerin adedine yaklaşsın.  
 
Malum-u alileridir ki, münferit teşebbüslerin muvaffak olması müşkül 
şeraitin iktihamı 2 meselesidir. Büyük işler, mühim teşebbüslerimizin 
mesaisi ile kabil-i temindir.  
 
Muhterem Bursalıların ufak büyük sermayeleri kül hakline getirerek bu 
güzel memleketin füyuzatından az zamanda azami  istifade edeceği 
hakkındaki kanaatim çok  kuvvetlidir. İrad olunan hitabede şahsıma ait 
mültefitane sözler vardır. Bunlara teşekkür ederken Hükümet-i 
Cumhuriye’nin bu gibi milli teşebbüsleri daima himaye edeceğini 
zikrederim. 
 
Bu tesiste pişva olan İş Bankası’na sureti mahsusada teşekkür ederim.   
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
   
 

                                                 
2  Yenilmesi, ortadan kalkması ??? 
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BURSA’DA BİR KONUŞMA                                 3 Ekim 1925 
Türk lokantacıları tarafından Belediyede verilen ziyafette söylenmiştir 
 

Muhterem Efendiler ! 
 

İstanbul Türk lokantacılarının İstanbul’dan Bursa’ya kadar ihtiyarı 
zahmet ederek burada bu ziyafeti tertip etmeleri çok nazik, çok ince ve 
çok samimi bir harekettir. Bunu kemali takdir ile zikrederim. Bana tevcih 
olunan hitabe, hatibin ve huzurlarında bulunduğum heyet ve 
cemiyetinizin kalbi hissiyatını ne samimi ifade etmektedir. Bu hitabeyi 
çok derin tahassüsat içinde büyük memnuniyetle dinledim.  Sureti 
mahsusada teşekkür ederim. 
 

Efendiler ! 
 

Çok temiz tertip olunmuş sofranızda haz ile oturdum. Sofrada hizmetin 
intizam ile cereyanına şahit oldum. Bu hususu zikrederken bundan 
istifade ederek zaten malumunuz olan bir iki noktaya işaret etmek  
isterim. 
 

Efendiler ! 
 

Sofra tertibi, sofra hizmeti cidden mühimdir. En ehemmiyetli 
ihtiyacatımızdandır. Bunun için esas metrdoteller ve garsonlardır. 
Maateessüf zikretmek lazımdır ki, memleketimizde bu nevi sanatkarlar 
ihtiyaç ile mütenasip tarz ve miktarda yetiştirilmemiştir. Evlerimizde,  
lokantalarımızda, otellerde bu hususatı medeni insanlara yakışacak surette 
yapmağa mecburuz. Bugün burada bir defa daha gördük ki, tabahat 
sanatında yüzümüzü güldürecek sanatkarlarımız vardır.  Kendilerini 
takdir ile yadediyorum. 
 

Arkadaşlar ! 
 

Teşekküratımı tekrar ederken İstanbul’a avdetinizde bilcümle 
arkadaşlarınıza da hissiyatımı, muhabbetlerimizi  ebliğ  etmenizi rica 
ederim. 
 

Efendiler, 
 

Meserretli dakikalar geçirdiğimiz samimi sofranızı terk ederken umuma 
faydalı olur ümidiyle bir hususa daha işaret etmek istiyorum: Cümlenizce 
malumdur. Bizzat Anadolu içlerinde yaptığım seyahatlerimde gördüm ki, 
biz Türkler misafirlerimizi izaz-ü ikram için onlara verdikleri ziyafetlerde 
çok adette yemek yapıyoruz.  Bu iktisada münafi olduğu gibi, takdir 
buyurunuz ki, sıhhate de muzirdir. Milletmizin misafirperverlikteki bu 
ananesini makul bir halde icra etmeği cümlemiz vazife addetmeliyiz. 
Hakimiyet-i Milliye 5 Ekim 1925    
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AKHİSAR’DA BİR KONUŞMADAN ALINTI 
10 Ekim 1925 
Türk Ocağında söylenmiştir 
 
İnkılabın temellerini her gün derinleştirmek takviye etmek lazımdır. 
 
Muhterem ahali, 
 
Birbirimizi aldatmayalım. Medeni cihan çok ilerdedir. Buna yetişmek, o  
daire-i medeniyete dahil olmak mecburiyetindeyiz. Bütün safsataları 
bertaraf etmek  lazımdır. Şapka giyelim mi, giymiyelim mi gibi sözler 
manasızdır. Şapka da giyeceğiz,  garbın her türlü asarı medeniyesini de 
alacağız.  
 
Efendiler, 
 
Medeni olmayan insanlar, medeni  olanların ayakları altında kalmağa 
maruzdurlar. 
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İZMİR KIZ ÖĞRETMEN OKULUNDA BİR KONUŞMA 
14 Ekim 1925 – Öğrencilere sorulan sorula üzerinde yapılmıştır. 
 
Cumhuriyet nedir ve sultanlıktan farkı nedir? 
 
Cumhuriyet fazilet-i ahlakiyeye müstenit bir idaredir. Cumhuriyet 
fazilettir.  
 
Sultanlık korku ve tehdide müstenit bir idaredir. Cumhuriyet idaresi 
faziletli ve namuskar insanlar yetiştirir. Sultanlık korkuya, tehdide 
müstenit olduğu için korkak, zelil, sefil, rezil insanlar yetiştirir. Aradaki 
fark bunlardan ibarettir. 
 
Biz milli mücadelede muvaffak olduk mu? Niçin muvaffak olduk? 
 
 Milli mücadeleyi yapan doğrudan doğruya milletin kendisidir. Milletin 
evlatlarıdır. Millet; analariyle,  babalariyle, hemşireleriyle mücadeleyi 
kendisine mefkure ittihaz etti. Biliyorsunuz ki, asırlarca vuku bulan 
mücadeleler ve bunların  netayici olarak da yüksek tarihi zaferler vardır. 
Fakat o zaferlerin amilleri kendi mefkureleri olarak değil, şunun bunun 
hırsı peşinde kul köle olarak bulunuşlardır. Halbuki milli mücadelede 
şahsi hırs değil, milli  mefkure,  milli izzet-i nefis saik-i hakiki olmuştur. 
 
*** 
 
Türk kadını  nasıl olmalıdır? 
 
Türk kadını dünyanın en  münevver, en faziletkar ve en ağır kadını 
olmalıdır. Ağır sıklette değil;  ahlakta,  fazilette ağır, vakur bir kadın 
olmalıdır.  
 
Türk kadının vazifesi, Türk’ü zihniyetiyle, bazusiyle, azmiyle  muhafaza 
ve müdafaaya kadir nesiller yetiştirmektir.  
 
Milletin menbaı, hayat-ı içtimaiyenin esası olan kadın, ancak faziletkar 
olursa vazifesini ifa edebilir. Herhalde kadın çok yüksek olmalıdır. 
Burada Fikret merhumun cümlece malum olan bir sözünü hatırlatırım: 
 
 Elbet sefil olursa kadın,  alçalır beşer. 
 
*** 
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Hayatta musiki lazım mıdır? 
 
Hayatta musiki lazım değildir. Çünkü hayat musikidir. Musiki ile alakası 
olmayan mahlukat insan değildir. Eğer mevzuubahs olan hayat insan 
hayatı ise musiki behemehal  vardır. Musikisiz hayat zaten mevcut 
olamaz. Musiki hayatın neşesi,  ruhu, süruru ve her şeyidir. Yalnız 
musikin nev’i şayanı mütaleadır. 
 
Hakimiyet-i Milliye 15 Ekim 1925 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 
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ANKARA HUKUK METEBİNİN AÇILIŞINDA YAPTIĞI 
KONUŞMA 
5 Kasım 1925 
 
Huzzarı kiram ! 
 
Cumhuriyet’in merkezi idaresinde bir hukuk mektebi açmak vesilesi 
bugünkü içtimaımızı ihzar etmiş bulunuyor. Bugün şahit olduğumuz 
hadise, yüksek memur ve mütehassıs alimler yetiştirmek teşebbüsünden 
daha büyük bir ehemmiyeti haizdir. Senelerden beri devam eden Türk 
inkılabı, mevcudiyetini ve zihniyetini, hayatı içtimaiyenin mebnası olan 
yeni esasatı hukukiyede tesbit ve teyit etmek çaresine tevessül etmiştir. 
 
Türk inkılabı nedir?   
 
Bu inkılap, kelimenin vehleten ima ettiği “ihtilal” manasından başka, 
ondan daha vasi (geniş) bir tahavvülü (değişimi) ifade etmektedir.   
 
Bugünkü devletimizin şekli, asırlardan beri gelen eski şekilleri 
bertaraf eden en mütekamil (gelişmiş) tarz olmuştur. 
 
Milletin, idame-i mevcudiyet için efradı arasında düşündüğü rabıta-i 
müştereke, asırlardan beri gelen şekil ve mahiyetini tebdil etmiş, yani 
millet, dini ve mezhebi irtibat yerine, Türk milliyeti rabıtasiyle 
efradını toplamıştır. 
 
Millet, beynelmilel umumi mücadele sahasında sebeb-i hayat ve sebeb-i 
kuvvet olacak iklim ve vasıtanın ancak muasır medeniyette 
bulunabileceğini, bir hakikat-i sabite olarak umde ittihaz eylemiştir. 
 
Velhasıl Efendiler, 
 
Millet, saydığım tahavvülat ve inkılabatın tabii ve zaruri icabı olarak 
idare-i umumiyesinin ve bütün kanunlarının ancak dünyevi ihtiyacattan 
mülhem ve ihtiyacın tebeddül ve tekamülüyle mütemadiyen tebeddül ve 
tekamül etmesi esas olan dünyevi bir zihniyet-i idareyi mabihülhayat 
addeylemiştir.      
 
Eğer yalnız altı sene evvelki hatıratınızı yoklarsanız,  devletin şeklinde, 
efradı milletin rabıta-i müşterekesinde, medarı kuvvet olacak tarik-i 
medeniyetin takibinde, velhasıl bütün teşkilat ve ihtiyacatını istinad 
ettirdiği ahkam nokta-i nazarından büsbütün başka esaslar üzerinde 
bulunduğumuzu tahattur buyurur-sunuz. Altı sene zarfında büyük 
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milletimizin cereyan-hayatında vücuda getirdiği bu tahavvülat 3 herhangi 
bir ihtilalden çok fazla, çok yüksek olan en muazzam inkılabattandır. 
 
Çok milletlerin halas ve itila mücadelesinde mütehevvir oldukları 
görülmüştür.  Fakat bu tehevvür Türk milletinin şuurlu tehevvürüne 
benzemez. 
 
Bahsettiğim büyük inkılap yolunda Türk milletinin şimdiye kadar  
sarfettiği mesai;dahili  ve harici erbab-ı kasda karşı yorulmaz, yıpranmaz 
mücadeleler içinde ve bizzat irade-i milliyenin mukavemetberendaz  4 
tatbikatı sahasında ve erbab-ı hukuk elinde bulunan kanunların ve 
müdevvenatın vücudundan kasden tecahül ederek evvelemirde Türk 
millet ve devletinin yeni şekl-i mevcudiyetini bilamel meydana 
çıkarmakuğrunda geçmiştir. Şimdi vücuda gelen bu büyük eserin 
zihniyetini, ihtiyacatını tatmin edecek yeni esasat-ı hukukiyeyi ve yeni 
erbab-ı hukuku vücuda getirmek için teşebbüs almağa zaman gelmiştir. 
 
Zannederim ki, Ankara Mekteb-i Hukuku ile, Cumhuriyet hukukunu 
yalnız zahiri ve lafzi şekliyle değil, fakat şuuri ve iz’ani mahiyetiyle, 
kanunlarıyla ve erbab-ı hukukiyle izah edecek ve müdafaa edecek tedbire 
tevessül etmiş bulunuyoruz.  
 
Cumhuriyet Türkiyesinde eski kavaid-i 5  hayat, eski hukuk yerine yeni 
kavad-i hayatın ve yeni hukukun kaim olmuş bulunması nugün gayri 
kabil-i teredüt bir emrivakidir. Bu emrivaki sizin kitaplarınızda 
mabihüttatbik olacak kanunları-nızda ifade ve izah olunacaktır. 
 
Talebe Efendiler ve Hukuk Müntesibi 6 Efendiler ! 
 
Yeni hukuk esaslarından, yeni ihtiyacatımızın talebettiği kanunlardan 
bahsederken ‘her inkılabın kendisine mahsus müeyyidesi bulunmak 
zaruridir’ hikmetine, yalnız bu hikmete işaret etmiyorum. Beyhude bir 
sitem temayülünden nefsimi tahzir ederek, fakat Türk milletinin muasır 
medeniyetin vasıflarından ve feyizlerinden müstefid olmak için laakal  
7 üç yüz seneden beri sarfettiği gayretlerin ne kadar  elemli ve ıstıraplı  
mevani karşısında heba olduğunu kemal-i teessür ve intibahla göz önüne 
alarak söylüyorum.  
 

                                                 
3  değişimler 
4  ??? 
5  Kurallar 
6  
7  
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Milletimizi inhitata mahkum etmiş ve milletimizin feyyaz sinesinde devir 
devir eksik olmamış olan erbab-ı teşebbüsü, erbab-ı cehd ve himmeti, en 
nihayet meftur ve münhezim etmiş olan menfi ve kahir kuvvet, şimdiye 
kadar elinizde bulunan hukuk ve onun samimi muakkipleri olmuştur. 
Belki ağır ve cesurane olan müşahede-i tarihiyemin gzide heyetiniz içinde 
ve Hükümet-i Cumhuriye’-nin bugün hizmetlerinden istifade etmekte 
bulunduğu kıymetli memurlar ve hakimlerimiz içinde, kimsenin hayretini 
mucip olmıyacağına eminim.  
 
Bununla beraber, biraz daha izah-ı meram için müsaade buyurmanızı  rica 
ederim. 
 
Beynenlmilel umumi tarihin cereyanında Türklerin 1453 zaferini, yani  
İstanbul’un fethini tasavvur buyurunuz:  
 
Bütün bir cihana karşı İstanbul’u ebediyen Türk camiasına mal 
etmiş  
olan kuvvet ve kudret, takriben aynı senelerde icad edilmiş olan 
matbaayı Türkiye’ye kabul için, erbab-ı hukukun meş’um kuvvetini 
iktihama 8 muktedir olamamıştır.  
 
Köhne hukukun ve müntesiplerinin matbaanın memleketimize girmesine 
müsaade etmeleri için üç yüz sene müşahede ve tereddüt etmelerine ve 
leh ve aleyhte pek çok kuvvet ve kudret sarfetmelerine iztırar hasıl 
olmuştur. 
 
Eski hukukun çok uzak ve çok eski ve kuvve-i ihyaiyesi ma’dum bir 
devrini ve müntesiplerini intihap ettiğime zahip olmayınız. Eski hukukun 
ve onun müntesiplerinin yeni devre-i inkılabiyemizde bizzat bana ika’ 
ettikleri müşkülattan misal getirmeğe kalksam siz tasdi etmek tehlikesine 
maruz kalırım. Fakat bilesiniz ki, TBMM’nin avanı teşekkülünde anın 
bugünkü mahiyet ve vaziyetini esasat-ı hukukiyeye ve esasat-ı ilmiyeye 
münafi addedenlerin başında meşhur hukukşinaslar bulunuyordu.  
BMM’de hakimiyetin bilakaydü şart millette olduğunu ifade eden 
kanunun teklif ettirdiğim zaman, bu esasın  
Kanunu Esasi-i Osmaniye mugayeretinden dolayı muarız  bulunanların 
başında yine eski ve fazilet-i ilmiyesi ile milleti iğfal eden maruf 
hukukşinaslar bulunuyordu. 
 
Muhterem Efendiler ! 
 

                                                 
8  Küçük görerek saldırmaya  
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Hatta Cumhuriyet ilan olunduktan sonra vukua gelen feci bir hadiseyi de 
enzarı intihabımız önünde canlandırmak isterim. En büyük mamuremizin 
bu memlekette belki Avrupa’da tahsil etmiş yüksek mütehassıslardan 
mürekkep baro heyeti, alenen hilafetçi olduğunu ilan eden ve ilan etmekle 
iftihar duyan birisini seçip kendisine reis intihap eylemiştir. Bu hadise 
köhne hukuk erbabının Cumhuriyet zihniyetine karşı deruni ve hakiki 
olan vaziyet ve temayülünü ifadeye kafi değil midir? Bütün bu hadisat 
erbab-ı inkılabın en büyük ve en sinsi hasmı canı, çürümüş hukuk ve 
onun biderman müntesipleri olduğunu gösterir. Milletin hummalı inkılap 
hamleleri esnasında sinmeğe mecbur kalan eski ahkam-ı kanuniye, eski 
erbab-ı hukuk; erbab-ı himmetin nüfuz ve ateşi yavaşlamağa başlar 
başlamaz derhal canlanarak inkılap esaslarını ve onun samimi 
muakkiplerini ve onların aziz mefkurelerini mahkum etmek için fırsat 
beklerler. Bu fırsat eski kanunların mevcudiyeti ve eski esasat-ı 
hukukiyenin mer’iyeti ile ve eski zihniyetini deruni ve kalbi olarak 
muhafazada mütemerrit hakimlerin ve avukatların mevcudiyetiyle 
müemmendir. 
 
Bugünkü hukuki faaliyetlerimizin esbabını izah etmiş oluyorum 
ümidindeyim. 
 
Büsbütün yeni kanunlar vücude getirerek ve eski esasat-ı hukukiyeyi 
temelinden kal’etmek teşebbüsündeyiz. Ve yeni esasat-ı hukukiye ile 
elifbasından tahsile başlıyacak bir yeni hukuk neslini yetiştirmek için bu 
müessasatı açıyoruz. Bütün bu icraatta mesnedimiz, milletin istidat ve 
kabiliyeti ve irade-i kat’iyesidir. Bu teşebbüslerde arkadaşlarımız, yeni 
hukuku, bizimle beraber, bahsettiğm mahiyette anlamış olan güzide 
erbab-ı hukukumuzdur. 
 
Hayatı umumiyemizin yeni esasat-ı hukukiyesi nazari ve tatbiki sahada 
tecelli ve tahakkuk edinceye kadar geçecek zamanı temin eden bizzat 
milletimiz ve onun inkılabındaki yorulmaz ve yıpranmaz kuvvet 
olacaktır. 
 
Talebe Efendiler ! 
 
Yeni Türk hayatı içtimaiyesinin bani ve müeyyidi olmak iddiasiyle 
başlayan sizler; Cumhuriyet devrinin hakiki ulemay-ı hukuku olacaksınız. 
Bir an evvel yetişmenizi ve arzuy-u milleti fiilen tatmine başlamanızı 
millet sabırsızlıkla beklemektedir. Sizi yetiştirecek olan profesörlere 
terettüp eden vazifeyi hakkiyle ifa edeceklerine eminim. 
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Cumhuriyetin müeyyidesi olacak bu büyük müessesenin küşadında 
hissettiğim saadeti hiçbir teşebbüste duymadım ve bunu izhar ve ifade 
etmekle memnunum. 
 
Hakimiyet-i Milliye 6 Kasım 1925      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 
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TÜRK SPORCULARI İLE BİR KONUŞMA  
30 Eylül 1926 
Çankaya’da Cumhurbaşkanlığı köşkünde Türkiye İdman Cemiyetleri 
İttifakı Kongresi adına gelen heyete söylenmiştir. 
 
Efendiler, 
 
Mütemadi ve mütevali mesainiz esnasında çok müşkülat iktiham 
ettiğinize muttaliim ve iktiham çaresini bulamadığınız barikatlar 
karşısında kalacağınızı da biliyorum. Bilhassa çok müşteki olduğunuz ve 
önünde elem ve teessür duyduğunuz manianın, mali cihet olduğu tebaruz 
ediyor. Sizin çok hassas olduğunuzu anladığım bu mania karşısında 
benim size yegane söyliyeceğim söz şudur: bu noktada asla füturlu 
olmayınız. Bu sözümün sizi tesliye ve sadece teşvik için söylenmiş bir 
söz olduğunu telakki etmiyeceğinize eminim. Benim emniyetimin sizde 
de tahassülünü temin için arzu ederseniz bazı izahatta bulunayım: 
 
Efendiler; 
 
Senelerce evvel bu memleket, bu güzel ve kıymetli millet, büyük bir 
felaket içinde bırakılmıştı. Ben, memleket ve milleti düştüğü 
felaketten çıkarabileceğim kanaatiyle Anadolu’ya geçtiğim ve 
maksadın icap ettirdiği teşebbüsata giriştiğim zaman cebimde,  
emrimde beş para olmadığını beyan edebilirim. Fakat arasızlık, 
benim milletle beraber atmağa muvaffak olduğum hedefe müteveccih 
adımları tevkife değil zerre kadar tenkise dahi sebep teşkil 
etmemiştir. Yürüdük, muvaffak olduk. Yürüdükçe, muvaffak 
oldukça maddi müşkülat ve mevani kendiliğinden hal oldu.    
 
Efendiler; 
 
Ankara’da mukaddes topraklarımızı her taraftan sarmış ve fiilen işgal 
etmiş düşman ordularını bu mukaddes topraklardan atmak imkanından 
bahsettiğim zaman, bana en şuurlu, durendiş oldukları iddia olunan zevat, 
bütün bu teşebbüsatın paraya mütevakkıf olduğundan bahsettiler ve ne 
kadar param vardır veya nereden, nasıl para bulabilirsin gibi sualler 
tevcih ediyorlardı. Benim verdiğim cevap şu idi: Türk milleti kendi 
hayat ve selametine müteveccih olduğuna kanaat edeceği teşebbüsatı 
başarabilecekkadar bir kudrete maliktir. Ve teşebbüsün ciddiyetine 
kanaati halinde, onun istilzam ettiği kadar servet menbaını 
müteşebbislerin emrine amade kılar.   
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Efendiler; 
 
Bu dediklerim sözden fiile geçmiş hakikatler değil midir?  
 
Efendiler; 
 
Bu noktada şunu ilave edeyim ki, bir gün Ankara’da ilk milli hükümet 
teşekkül  ettiği zaman etraf ve muhitatın tereddüdünden 
bahsetmiyeceğim.  Fakat o hkümeti teşkil eden ricalin dahi benden 
‘Hükümet teşekkül etti. Fakat idare-i devlet ve hükümet için nereden para 
alacağız?’ dediklerini hatırlarım. Verdiğim cevap çok sade olmuştur. 
‘Mesainiz devleti, milleti istihlasa matuf olunca ve bu hedef-i mesainiz 
büyük Türk milletince malu olunca, sualiniz tekerrür etmiyecektir. Türk 
milleti, kendi için, kendi ati ve selameti için çalışan müteşebbisleri, 
heyetleri, müşküla karşısında bırakmıyacak kadar yüksek  vatanperverlik 
ve yüksek şeref hissiyatiyle mütehallidir’. 
 
Efendiler; 
 
Aradan yedi sene geçtikten sonra bugün Türk milletinin içinde bulunduğu 
vaziyet ve temas ettiği hudud-ı medeniyet mucib-i memnuniyet değil 
midir? Henüz iddia etmiyorum ki, memleketin bütün menabi-i serveti 
inkişaf etmiş ve milleti  layık olduğu saadet ve refaha isal için 
Hükümet-i Cumhuriye’nin yeddi istifadesine geçmiştir. Fakat bugüne 
kadar olduğu gibi teşebbüsat-ı milliyemizde iman ile, muvaffakiyete iman 
ile azimkarane yürüyecek olursak, ki yürüyeceğiz; bu son işaret ettiğim 
nokta-i muvaffakiyet dahi tamamen mütecelli olacaktır.  
 
Binaenaleyh Efendiler; 
 
Sizin de içinde bulunduğunuz mesai  ve teşebbüsatınızın hedefi, milletin 
hayati bir meselesini, ırki bir meselesini, medeni bir meselesini halle 
matuf bulundukça, önünde mütereddit durduğunuz maddi manianın 
kendiliğinden mürtefi olacağına ve bütün önünüze çıkan müşkülatın 
kendiliğinden hallolunacağına şüpheniz kalmasın. 
 
Efendiler; 
 
Cihanda spo hayatı, spor alemi çok mühimdir. Bunu siz mütehassıslara 
izahtan müstağniyim. Bu kadar mhim olan spor hayatı, bizim için daha 
mühimdir. Çünkü ırk meselesidir. Irkın ıslah ve küşayişi meselesidir. 
Istıfası meselesidir ve hatta biraz da medeniyet meselesidir. Ben bu 
noktaları size ayrı ayrı izah etmek istemiyorum. Çünkü siz esasen 
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bununla meşgulsünüz. Yalnız ben size millette, evlad-ı memlekette 
sporculuğun, nazarımda ne kadar mühim olduğunu izah için şunu 
diyebilirim: Mukaddes vatanı, Türk milletinin yüksek şeref ve menfaatini 
müdafaa eden ordudur. Bundan daha mühim, daha ali bir nokta-i istinat 
mutasavver midir? 
 
Bahusus bugünkü Cumhuriyet ordusundan bahsolunurken bundan daha 
ali bir kuvvet mutasavver midir? 
 
İşte bu kıymetli, bu yüksek, bu ali kuvvetin huzurunda size hitaben 
diyorum ki,  bütün millet ve memleket evlatlarını sportmen yapmak için 
sarfolunan mesainin ehemmiyet ve kutsiyeti, aynı derecede kıymetli ve 
mühimdir. Ve şerefli ordumuzca da en ali hissiyat  ile takdir, takdis ve 
himaye olunmağa şayan ulu bir menba kutsiyetini ihraz eder. 
 
Efendiler; 
 
Hükümet-i Cumhuriyemiz ve muhterem Türkiye Büyük Millet Mclisi, 
millet için esas ve hayati olduğuna şüphe etmediği bu meselede 
kendilerine terettüp eden vazifeleri yapacaklardır. Buna bittabi asla şüphe 
etmezsiniz.  
 
Fakat Efendiler; 
 
Çok ali bir işin müteşebbisi bulunan muhataplarıma açık ve kati  
söyleyeyim ki, muvaffak olmak için her türlü muavenetten ziyade, bütün 
milletçe sporun mahiyeti, kıymeti anlaşılmak ve ona kalbden muhabbet 
etmek, onu vatani  vazife telakki etmek lazımdır. İşte sizin 
omuzlarınızdaki ağır yüklerden biri bu hakikati  tecelli ettirmek olmalıdır. 
Gerçi vatanda köylülerimiz, köy çocukları, denilebilir ki, bütün 
hayatlarını tarlalarda, meralarda, ormanlarda harekat ve mesai-i bedeniye 
içinde geçirirler. Fakat usulü dairesinde ilim ve fen dairesinde olmadığı 
için gayenin talep ettiği neticeye intizar olunamaz.  
 
Efendiler; 
 
Türk ırkında mazinin meşum, menfi,  bimana izleri kalmıştır. Bunun 
esbab-ı tarihiyesini bşka vesilelerle çok kere izah ettim. Tekrar 
etmiyeceğim. Yalnız görüyorsunuz ki, tarihlerde cihanlar hakimi olmuş 
koskoca Türk milletine, bugünkü neslimiz varis olduğu zamanda, bu koca 
milleti  biraz zayıf,  biraz hasta, biraz cılız bulmuştuk. 
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Efendiler; 
 

Gürbüz, yavuz evlatlar isterim. Bunları yetiştirmek tedbirlerini ve 
mesuliyetini üzerinize almış adamlarsınız. Bu netceyi  görmezsem 
hakkınızdaki muhabbetim, itimadım ancak o zaman zail olur. 
 

Fakat sizin kadar vatanperver insanların bunda tekasül edeceğine ihtimal  
verilebilir mi? 
 

Efendiler; 
 

Siz şimdiye kadar bence muvaffaksınız. Bu tarzda azime, fedakarlıkla 
yürümeğe devam ettikçe behemehal muvaffak olacağınızı şimdiden size 
tebşir ederim. Saha-i muvaffakiyatınızın yalnız sizin mesainizle 
neticepezir olacağını zaten kabul edememek vaziyetinde bulunduğumuzu 
bana samimi olarak söylediniz. 
 

Bunda tamamen hakkınızı teslim ettikten sonra size diyorum ki, sizin 
muvaffakiyetinizle millet muvaffakiyetini ilan edecektir. Fakat buna şunu 
kayıt ve ilave ediyrum ki, hatrnızda kalsın: Bir heyet-i içtimaiye yalnız 
spor ile tebdili renk ve kuvvet edemez. Orada hakim olan sıhhi, içtimai, 
medeni birçok  esbab ve şeraitin teminine matuf teşebbüs ve tedbirler 
tatbik  olunmak lazımdır ki, bu olunmaktadır. Siz bu cereyanda dikkat ve 
tetkikinizi daima hassas bulundurarak memleketin her köşesinde bütün bu 
tedabire muvazi yürüyebileceğinizden ben şüphe etmem. İşaret ettiğim bu 
dikkate ehemmiyet vereceksiniz, behemehal muvaffak olacaksınız. 
 

Bu sayede Türk sporculuğu beynelmilel sahnede layık olduğu mevkiini  
ihraz edecektir. O zaman çok yukarıda işaret  ettiğim gibi, Türk 
sporculuğu memleket ve millet hayatında müessir olduğu kadar biraz da 
medeni ve belki  dxe benim tahminimden fazla bir şıar-ı medeniyet 
olacaktır. 
 

Efendiler; 
 

Heyet-i aliyyenize tekrar bana bu sözleri  söylemeye verdiğinden dolayı  
teşekkür ederim. Szi bana gönderen hassas insanlardan mürekkep, gençlik 
cevvaliyetiyle, vatan ve millet aşkiyle hali feveranda bulunan kongrenize 
teşekkür ederim. Sizi,  avdet ederken, Türkiye İdman Cemiyetler 
İttihadının teşkiline badi bütün insanların güzel niyetlerine ve bariz 
muvaffakiyetlerine müteşekkir olarak selamlarım. Sözlerimde işaret 
ettiğim ciddi muvaffakiyeti bana,  Hükümet-i Cumhuriye ve 
Cumhuriyet’in sahibi aslisi ve murakibi olan büyük Türk Milletine fiilen 
gösterebileceğiniz zamana, büyük Türk milleti namına, muntazır 
olduğum sözlerini, son sözlerim olarak söylerim.  
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AFGANİSTAN KIRALI VE MİLLETİ HAKKINDA 
KONUŞMA 
20 Mayıs 1928   
Ankara Palas’ta Afganistan Kıralı Emanullah ve Kıraliçesi Süreyya 
şerefine verilen ziyafette söylenmiştir 
 
Kıral Hazretleri, 
 
Türk milleti ve Cumhuriyet Hükümeti ve ben, zat-ı hükümdarilerini ve 
kıraliçe hazretlerini Türkiye’de görmekle pek ziyade mesrur ve 
memnunuz.  
 
Kabil’den hareket buyrulduğu günden beri, seyahati  hükümdarileri 
safahatını, büyük alaka ve iftiharla takibediyor ve umumi bir iştiyak ve 
tahassürle memleketimizi teşriflerine intizar ediyorduk.   
 
Bugün kardeş Afgan milletini, asil ve kıymettar şahıslarında temsil  eden, 
biraderi hassım Kıral Hazretlerini ve muhterem Kıralice Hazretlerini 
hükümet merkezimiz Ankara’da Türk milleti  ve Türk devleti namına 
şahsan selamlamakla bahtiyarım. 
 
Huzzari kiram; 
 
Afgan milleti ile menşei Orta Asya olan ecdadımız arasındaki  
münasebetler ve uhuvvet rabıtaları pek kadimdir. Tarihin silinmez 
sahifeleri, o münasebetlerin ebedi hatıraları ile doludur.  
 
İki kadim ve kahraman milletin, bugünkü evlatları, bizler,  medar-ı 
intibah olan o sahifeleri, büyük alaka ile mütalea etmeliyiz. Orada Afgan 
milletiyle Türk milletinin bir safta,  yan yana,  aynı gayeye yürüdüğü ve 
müşterek şanlar ve zaferler kazandığı görülecektir. Tarihin o layemut 
mazbutatı; bize kardeş hislerini ve rabıtalarını,  kıymetli bir miras-ı 
müşterek olarak bırakmış olan, Afganlı ve Türk büyük babalarımızın, 
bugünkü siyasi hudutlarımızın haricindeki sahalarda dahi, devletler 
kurmakta yekdiğerine halef ve selef olduklarını göstermektedir.  
 
İşte, bugünkü Afgan ve Türk milletleri, sayısız asırların ve büyük 
kıtaların içine hatıralar ve an’aneler salan büyük milletlerin evlatlardır.  
  
Aziz dostumuz Kıral Hazretleri ! 
 
Tarihin ne garip tecellileri, dünya hadiselerinin ne manidar tesadüf ve 
müşabehetleri vardır. Zat-ı hükümdarileri, 1919’da kahraman Afgan 
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milletinin başında olarak,  Asya’nın ortasında, istiklal için mücadeleye 
atılırken,  biz de aynı tarihte, burada, Avrupa’nın şarkında, bütün medeni 
cihanın pişi enzarında, istiklal ve hürriyetimize vurulan darbelere, 
göğüslerimizi siper ederek döğüşüyorduk.  
 
Size ve bize çektirilen bunca alam-ı  ıstırabattan bahse hacet yoktur. 
Yalnız, istiklal ve hürriyet aşıkı milletler için, o ıstırap anları, o ıstırap 
sebepleri,  o ıstırap amilleri,  teyakkuz ve intibah medarı olmak üzere 
dama tahattür olunmalıdır.  
 
İstiklal ve hürriyetlerini her ne bahasına ve her ne mukabilinde olursa 
olsun, ihlal ve takyide,  asla müsamaha etmemek; istiklal ve hürriyetlerini 
bütün manasiyle masun bulundurmak; ve bunun için icap ederse,  son 
ferdinin, son damla kanını akıtarak, beşer tarihini şanlı misal  ile tezyin 
etmek; işte istiklal ve hürriyetin hakiki mahiyetini, şamil manasını, 
yüksek kıymetini, vicdanında idrak etmiş milletler için esasi ve hayati 
prensip… Ancak bu prensip uğrunda her türlü fedakarlığı, her an, ifaya 
müheyya ve kadir bulunan milletlerdir ki, mütemadiyen beşeriyetin 
hürmet ve riayetine layık bir heyet-i içtimaiye olarak mütalea olunabilir. 
Afgan milleti ve Türk milleti, bu iki kardeş millet, bu prensibin hakiki 
salikleri olduklarını fiilen ispat ettiler. 
 
Afgan milleti ile Türk milletinin tarihi olan uhuvvet rabıtalarını tarsin ve 
teyid eden başlıca amili de, her iki milletin, şerefli mevcudiyetleri ve ali 
mefkureleri için, istiklal ve hürriyet prensibine, aynı kuvvet ve imanla 
sarılmalarında aramalıdır. 
 
İstiklal ve itibarını cihana tanıtmak evsaf, liyakat ve kudretinde olan 
milletlerin, medeniyet yolunda da seri ve muvaffak adımlarla ilerlemek 
istidatları, teslim olunmak lazımdır. Gerçi bir heyet-i içtimaiyenin 
zamanla kökleşmiş örf ve adet,  hissiyat ve telakkiyatı mühimdir. Bu 
itibarla, içtimai heyetler, müteşebbis fertler üzerinde, adeta amir ve hakim 
bir tesir icra ederler. Fakat, fıtri istidat ve liyakati, inkişaf ve itilaya 
mazhar olmuş milletler; medeniyetin bugünkü terakkilerinden feyiz ve 
ilham almış münevver evlatları saika ve delaletleriyle, mazide fevt 
ettikleri fırsatların tevlid ettiği teehhüratı, telafi çaresini bulmakta 
gecikmezler. Bu hususta heyet-i içtimaiyeye hüsnü delaletin müessir ve 
müsmir olduğunda şüphe yoktur. 
 
Muhterem Kıral Hazretleri ! 
 
Bu münasebetle, pek ziyade haz ve takdirle takip ve müşahede etmekte 
olduğum bir hakikati arz etmeme müsaade buyurmanızı rica ederim.  Zat-
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i hükümdarileri, asil Afgan milletinin başına geçer geçmez, yalnız millet 
ve memleketinize istiklal-i tam kazandırmakla iktifa etmediniz. O güzel 
ve feyyaz memleketiniz-de zamanın yıktığı mamureleri, bugünün 
terakkiyatiyle mütenasip bir surette, ihya ve ilaya başladınız. Devletinizin 
teşkilatını tanzim ettiniz. Cesur ve kahraman ordunuzu yenden tensik ve 
tarsin buyurdunuz. Maarif işlerinde mühim hatveler attınız. İçtimai 
hayatta, mahsus hamleler gösterdiniz. Bütün bu şuurlu ve ruhlu icraat ve 
faaliyet ülkenizin ve milletinizin mamuriyet ve medeniyet sahasında, 
layık olduğu yüksek mevkie suud zamanının gecikmiyeceğini  zamindir. 
 
Kıral Hazretleri ! 
 
Medeni ve teceddütkarene ıslahat yolundaki faaliyet ve mesainizin ne 
kadar huzur ve sükun istilzam ettiğini takdir ve buna mazhariyetinizi 
samimiyetle temenni ederim. Gerçi Afganistan’ın coğrafi vaziyeti ve bu 
sebeple devletinizin siyasi şeraiti mühim, ciddi ve naziktir. Tarih, bu 
ehemmiyet ve nezaketin, içinde bulunulan şerait ve ahval ne olursa olsun; 
bir an nazar-ı dikkatten dur tutulmamasını amirdir. Hatta vehim ve 
vesveseyle ! Fakat, derakap beyan etmeliyim ki, Afganistan’ın 
Hindukuş’u ile çetin ve sert tabiatı ve Afgan milletinin müspet zeka, 
cesaret ve kahramanlığı ve bilhassa Afgan devletinin mümtaz hükümda-
rının yüksek şahsiyeti, her türlü ihtimalin karşısında katiyet ve kudretle 
yükselen bir abidedir. Biz bunu biliyoruz ve kalbi hislerle takdir ediyoruz. 
 
Sizi ve milletinizi ve memleketinizi cidden seven Türk milletinin reisi 
olarak, samimen arz edeyim ki, Afganistan’ın maddi ve manevi terakki  
vve tealisi yolundaki  teşebbüslerinizin, az zamanda husulpezir olduğunu 
görmek,  bizim ahassı amalimizdir. Muvaffakiyetinizin muhakkak 
olduğuna itminanımız katidir. Bu hususta, bir kardeş millete, tabiaten 
teveccüh eden vazife ve mükellefiyetleri, Türk devleti, istiaatı dairesinde 
ifaya şitaban olmaktadır. 
 
Afganistan’ın kıymetli hükümdarı Emanullah  Hazretleri, 
 
İstikbalin yüksek ufuklarından tulua başlayan güneş, asırlardan beri 
ıstırap çeken milletlerin taliidir! Bu taliin artık bir daha siyah bulutlara 
bürünmemesi, milletlerin ve onların pişvalarının ihtimam ve fedakarlığına 
vabestedir.  
 
Afgan devletinin ve zikudret hükümdarının ve pek muhterem Kıraliçe 
Hazretlerinin tali tealisi parlak olsun ! 
 
(Hakimiyet-i Milliye 21 Mayıs 1928 
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TÜRK YAZI İNKILABI HAKKINDA KONNUŞMA  
9 Ağustos 1928 
İstanbul Sarayburnu Parkı’ndaki gazinoda gece toplantısında söylenmiştir 
 
Sevgli kardeşlerim, 
 
Huzurunuzda ne kadar bahtiyar olduğumu izah edemem. Duyduklarımı 
tek kelimelerle ifade edeceğim: 
 
Memnunum, mütehassisim, mesudum.  Bu vaziyetin bana ilham ettiği 
hissiyatı huzurunuzda ufak notlar halinde tespit ettim. Bunları içinizden 
bir vatandaşa okutacağım.  
 
(ATATÜRK elindeki küçük notları orada bulunanlardan bir gence 
verdikten sonra tekrar alarak şu sözleri söyledi:) 
 
Vatandaşlar, bu notlarım asıl hakiki Türk kelimeleri, Türk harfleriyle 
yazılmıştır. Kardeşiniz bunu derhal okumağa teşebbüs etti, biraz 
çalıştıktan sonra birdenbire okuyamadı. Şüphesiz okuyabilir. İsterim ki, 
bunu hepiniz beş on gün içinde öğrenirsiniz. 
 
Arkadaşlar, 
 
Bizim ahenktar, zengin lisanımız yeni Türk harfleriyle kendini 
gösterecektir. Asırlardan beri kafalarımızı demir çerçeve içinde 
bulundurarak, anlaşılmayan ve anlayamadığımız işaretlerden kendimizi 
kurtarmak, bunu anlamak mecburiyetindesiniz. Anladığınızın asarına 
yakın zamanda bütün kainat şahid olacaktır. Buna katiyletle eminim.  
 
Yeni Türk alfabesiyle yazdığım bu notları bir arkadaşa okutacağım, 
dinleyiniz: 
 
(ATATÜRK notlarını Bolu Mebusu Falih RıfkıYa (ATAY) vererek 
okuttu) 
 
İstanbul halkının bu geceki içtimaına beni iştirak ettirdiğiniz için çok 
teşekkür ederim. Her zaman, her yerde olduğu gibi, bu gece burada da 
halk ile karşı karşıya geldiğim anda, büyük, azametli bir kuvvetin tesiri 
altında kaldığımı duydum. 
 
Bu kuvvet nedir? 
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Türk harflerinin, Türk içtimai heyetini teşkil eden yüksek insanların, kalb 
membalarından yükselen hislerin, arzuların, heyecanların, kasdlerin, bir 
noktada, bir hedefte, bir gayede birleşmesidir.  
 
Bu kuvvetin bu kadar maşeri olabilmesi, onun çok temiz, çok asil olması 
ile mümkündür. Bu benim ve bütün dünyanın gördüğü kuvvet, muhakkak 
en yüksek vasıflarla mütemayizdir.  
 
Bir millet, bu mahiyette bir kuvvet ve hayatiyet gösterdiği zaman, o 
milletin beşer tarihinde yepyeni bir safha açmaka olduğuna şüphe 
etmemelidir. 
 
Bu gece burada güzel bir tesadüf eseri olarak Şarkın en mümtaz iki muski 
heyetini dinledim. Bihassa sahneyi birinci olarak tezyin eden Müniret-ul 
Mehdiye Hanım sanatkarlığında muvaffak oldu. 
 
Fakat benim Türk hissiyatım üzerinde artık bu muski, bu basit muski, 
Türk’ün çok münkeşif ruh ve hissini tatmine kafi gelmez. Şimdi karşıda 
medeni dünyanın musikisi de işitildi. Bu ana kadar Şark musikisi denilen 
terennümler karşısında kansız gibi görünen halk, derhal harekete ve 
faaliyete geçti. Hepsi oynuyor ve şen, şatırdırlar, tabiatın icabatını 
yapıyorlar. Bu pek tabiidir. Hakten Türk, fıtraten şen, şatırdır. Eğer onun 
bu güzel huyu bir zaman için farkolunmamışsa, kendinin kusuru değildir. 
Kusurlu hareketlerin acı, felaketli neticeleri vardır. Bunun fariki olmamak 
kabahatti. 
 
İşte Türk milleti bunun içi gamlandı. Fakat artık millet hatalarını kanı ile 
tashih etmiştir; artık müsterihtir, artık Türk şendir., fıtratinde olduğu gibi, 
artık Türk şendir. Çünkü ona ilişmenin hatarnak olduğunu tekrar ispat 
istemez,  kanaaindedir. Bu kanaat aynı zamanda temennidir.  
 
(Nutuk bitince halk arasından bir zatın Reisicumhura heyecanlı bir sesle 
hitapta bulunası üzerine ATATÜRK tekrar ayağa kalkarak şunları 
söyledi:) 
 
Vatandaşlar, Arkadaşlar ! 
 
Çok söz, uzun sz bir şey için söylenir: Hakikati anlamıyanları hakikate 
getirmek için… Ben bu devirleri geçirdim. 
 
Şimdi sözden ziyade iş zandır. Artık beni için, hepiniz için çok söz 
söylemeğe ihtiyaç kalmadı, kanaatindeyim. Bundan sonra bizim için 
faaliyet, hareket ve yürümek lazımdır. Çok işler yapılmıştır, amma bugün 
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yapmağa mecbur olduğumuz son değil, lakin çok lüzumlu bir iş daha 
vardır: Yeni Türk harflerini çabuk öğrenmelidir. Vatandaşa, kadına, 
erkeğe, hamala, sandalcıya öğretiniz. Bunu vatanperverlik ve 
milliyetperverlik vazifesi biliniz. Bu vazifeyi yaparken düşününüz ki, bir 
milletin, bir heyet-i içtimaiyenin yüzde onu, okuma yazma bilir, yüzde 
sekseni,  bilmez nevidendir. Bundan insan olanlar utanmak lazmdır. 
 
Bu millet utanmak için yaratılmış bir millet değildir; iftihar etmek için 
yaratılmış, tarihini iftiharlarla doldurmuş bir millettir. Fakat milletin 
yüzde sekseni okuma yazma bilmiyorsa bu hata bizde değildir. Türk’ün 
seciyesini anlamıyarak kafasını birtakım zincirlerle saranlardadır. Artık 
mazinin hatalarını kökünden temizlemek zamanındayız. Hataları tashih 
edeceğiz. Hataların tashih olunmasında bütün vatandaşların faaliyetini 
isterim. En nihayet bir sene, iki sene içinde bütün Türk heyet-i içtimaiyesi 
yeni harfleri öğreneceklerdir. Milletimiz yazısile, kafasile bütün alem-i 
medeniyetin yanında olduğunu gösterecektir.  
 
(Halka doğru kadehini kaldırarak:) 
 
Eskiden bunun bin mislini mezbelelerinde gizli gizli içerek evaı 
mefsedeti irtikap eden mürai sahterkarlar vardı. Ben sahtekar değilim. 
Milletimin şerefine içiyorum.        
 
Hakimiyet-i Milliye – 11 Ağustos 1928           
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ESKİŞEHİR HALKI İLE BİR KONUŞMA 
5 Ağustos 1929 
Eskişehir’de kendilerini karşılamaya gelenlere istasyonda söylenmiştir 
 
Türk milletinin içtimai nizamını ihlale müteveccih didinmeler boğulmağa 
mahkumdur.  Türk milleti, kendinin ve memleketinin yüksek menfaatleri 
aleyhine çalışmak istiyen müfsit, sefil, vatansız ve milliyetsiz 
sebükmağzların hezeyanlarındaki gizli ve kirli emelleri anlıyamıyacak ve 
onlara müsamaha edecek bir heyet değildir.  
 
O şimdiye kadar olduğu gibi doğru yolu görür. Onu yolundan saptırmak 
isteyenler ezilmeğe, kahredilmeğe mahkumdur. Bunda köylü, amele ve 
bilhassa kahraman ordumuz candan beraberdir. Bunda kimsenin şüphesi 
olmasın. 
 
(İstikbale gelmiş bulunan Temyiz Mahkemesi  9 Heyetine hitabederek:) 
 
Hakim Efendiler, 
 
Siz kanun adamlarısınız. Ellerinize milletin, vatanın her türlü hak ve 
menfaatlerini vikaye eden kanunlar tevdi edilmiştir. İşaret ettiğimiz 
noktaları işittiniz. Türk milletinin büyük haklarını müdafaa ederken bu 
noktalar ehemmiyetle hatırda tutulmalıdır. 
 
Hakimiyet-i Milliye 8 Ağustos 1929         
        
 
      
 
           
 
          
 
 

 

 
 
 
 
 
                                                 
9  1929 yılında Yargıtay Eskişehir’de idi.   
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