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1 - ATATÜRK  VE İNKILÂP          21/24 Mart 1930 
1916’da Atatürk’ün askerliği – Mizacı – Dine karşı vaziyeti – Şahsı ve kumandanlığı ve 
liderliği –  Hâkimiyet-i  Milliye  – Avrupa’ya karşı vaziyeti – Musiki inkılâbı. 
Vossiche Zeitung muhabirine demeç. 

 
Bu demeç, 1916 senesinde Mustafa Kemal’in kendisi müstakil olarak faaliyete 
başlaması için, fırsatı ne suretle elde edebileceğini tazammun eder. Kendisinde 
müftehirane bir vaziyet görülmeden  şöyle demiştir:  
 
- Ordugâhta,  yalnız başıma iken sıçrayıp ateşe başlamıştım. Aynı zamanda 
İngiliz askerinin o dakikada  hemen bize mukabil ateş açamayacaklarına kanaat 
ediyordum. Binaenaleyh, bundan bir tehlike hasıl olmayacağını biliyordum. 
Benim o vakitteki asıl gayem ve maksadım, vaziyete ve ahvale tamamen muttali 
olmaktı. 
 
Bu  hâdise, Gazi’nin mümtaz olduğu cihetlerden birisini de, onun fahr ü 
mübahat hayalâtından uzak olduğunu da gösterir. Söz Napoléon’un mizacına 
intikal edince, yüzünde Napoléon’a  karşı ihtiram alâmeti görülürken, teessüf ve 
teessürle, Napoléon’un kendi hayalâtına kapıldığını ve tahta culûs ettiğini ve 
kendine kayser lâkabı verdiğini ve Hindistan’a göz diktiğini, akraba ve 
taallûkatını yüksek makamlara isâl ettiğini zikretmiştir.  
 
- Gayelerimizin şahsî olmaması icabeder. Yerli olmayan bir kimse, mensup 
olmadığı bir memleketi yükseltmek murad ettiği zaman, şahsî garezlerden 
kendisini beraat ettiremez. Kendini eski kanunlara bağlayıp mazi ile ittisalini 
muhafaza etmek isteyen bir kimse, asrî  bir devlet dahi tesis edemez. Napolyon 
polis nazırı “Fouchet’nin hayatını bildiği halde, onu mevkiinde ipka etmiştir, 
bundan maada kendisinin en büyük düşmanlarına itimat etmesi, cinnetten başka 
bir şeyle tefsir edilemez. Napolyon esaslı bir fikre istinat etmeden işe başlamış 
ve kendisine bir fırsat icat edeceğini zannettiği hâdisatın cereyanına tâbi 
olmuştur. Onun bu suretle hareketi, demokrasiciliğin vücudunun altmış senelik 
gecikmesine sebebiyet vermiştir; diyebiliriz. Napolyon hakkında telif ettiğiniz 
kitabın türkçeye tercümesini ve altı aydır gazetemde (Hâkimiyet-i Millîye) 
neşredilmesini emretmiştim. Bunun sebebi nedir biliyor musunuz? 
 
İşte bunun sebebi şudur ki, bir cihetten onun kahramanlığından ve  sabr-ı 
metanetinden asker bir ders alsın, diğer cihetten yerli olmayan bir kimsenin, 
diğer bir memlekete girmesiyle, o memlekete hiyanet etmekle, âkibetin neye 
müncer olacağını millet anlasın.  
 
Gazi’nin bu beyanatı, onun bizzat kendisi için çizdiği programı bize gösteriyor. 
Dine karşı vaziyetini şöyle anlattı:  
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“Ahîren Kur’anın tercüme edilmesini emrettim. Bu da ilk defa olarak türkçeye 
tercüme ediliyor. Muhammed’in hayatına ait bir kitabın tercüme edilmesi için de 
emir verdim. Halk, tekerrür etmekte bulunan birşey mevcut olduğunu ve din 
ricalinin derdi ancak kendi karınlarını doyurup, başka bir işleri olmadığını 
bilsinler. Camilerin kapanmasına hiçbir kimse taraftar olmamasına rağmen, 
bunların bu suretle boş kalmasına taaccüp ediyor musunuz?  
 
Çobanlar, güneş, bulut ve yıldızlardan başka birşey bilmezler. Yer yüzündeki 
köylüler de ancak bunu bilirler. Çünkü, mahsulât havaya tâbidir. Türk yalnız 
tabiatı takdis eder.  
 
Gazi’ye dedim ki; kendisinin bu kanaati, en büyük akıllıların kanaatlerine 
tevafuk eder. “Goethe” de bu tabiate “Allahlar” namını vermiştir. Daha evvel 
bu memlekete aksettirilmesi uzak görülen bu sözleri Mustafa Kemal, almanca ve 
onu yüksek sesiyle tekrar eylemiş ve bundan sonra şöyle demiştir: 
 
“Ben bu muammayı kabul edemem, takdise lâyık ancak cemiyet-i beşeriyenin 
reisi olan kimsedir.  
 
İlâhiyat bahsinden “kader” meselesine geçtim. Ve “kaza ve kader” denilen bu 
iki kelimenin arasındaki farkı izah ettiğini ve bunların mânası “tarih ve tesadüf” 
kelimelerinin mânasına yakın olduğunu söyledim. Kelimeleri işittiği zaman, 
biraz tevakkuf ettikten sonra, bu iki kelimenin arapça olduğunu ve Türkleri 
alâkadar etmediğini söyledi:  
 
- Talihten soruyorsunuz. Talihin esası, tatbiki mümkün olan mesailde tefekkür 
ve mülâhaza ettikten sonra işe başlamaktır. Kumandan olan bir kimsenin, büyük 
bir azim ile fırsatları elden kaçırmaması icabeder. Aynı zamanda, akla muvafık 
olan şeyleri takip etmesi lâzımgelir. Tebeddülâtın sabit ve muayyen vaziyetleri 
yoktur. Şu kadar var ki, bu tebeddülât hal ve faaliyette bulunan kimseler için de 
bir kolaylık verir.  
 
İşte burada kendisine âtideki suali sordum:  
 
- Şu halde siz, o vakitlerde kumandanlığı ele almamış olsaydınız, bu memleketin 
kurtarılmasını ve vasıflarının birleştirilmesini düşünecek diğer kimseler zuhur 
etmeyecek miydiler? 
 
- Diğer kimselerin nasıl düşündüklerini bilmiyorum. Benim takip ettiğim hat ve 
hareket, ancak kendi fikrimin mahsulüdür.  
 
Aramızda bulunan tercüman hariciye vekili idi. Mumaileyh, bu sözleri 
muzafferiyet nârasiyle karıştırılan bir sesle tercüme ediyordu. Halbuki, Gazi 
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bunları söylerken, böyle hususî bir ahenk vermiyordu. Bu sebepten kendisini 
takdir ettim. 
 
Gazi, ordu kumandanlarının liderlerden sayılmasını ve kendisine bir asker 
nazariyle bakılmasını arzu etmez. Hattâ, Avrupa’daki insanların, böyle bir asker 
kumandanı iken, Gazi’nin nasıl bir hükûmet reisi olduğunu görünce, 
kendilerinde bir dehşet hasıl olduğunu Gazi’ye söylediğim zaman, birdenbire 
cevap vermeyip biraz sonra şöyle demiştir:  
 
- Hakikaten bir kumandan, hükûmet reisi olduğu zaman, bir tehlike hissedilir. 
Çünkü, onda bir asker kumandanlığından başka bir meziyet yoktur. Bundan 
maada onu hiçbir kimse murakabe altına alamaz. Bunu elbette Almanya’da 
tercüme etmiştiniz. Harp zamanında reisiniz kimdi? 
 
 - Ludendorf.  
 
- Bozgunluk gününde firar eden adam reis değildir.  
 
Mustafa Kemal bunu söyledikten sonra, Kayseri’den bahsetmiş ve şiddetli bir 
surette aleyhinde bulunmuştur. Bundan sonra: 
 
- Sizin hüsn-ü taliiniz vardır,  
 
demiştir. 
 
- Siz de Talât Paşa gibi, bir kumandana tâbi idiniz, dedim. Ve Talât Paşa’yı 
takdir edenlerden olduğumu gösterdim. Gazi, Talât Paşa’nın düşmanı olduğu 
halde benim bu takdirime muvafakat göstermiş ve Talât Paşa Selânik’te küçük 
memur iken onunla nasıl tanıştığını anlatmıştır. Talât Paşa’nın istîdadının eksik 
oduğunu ve bunun sebebi de mumaileyhin Enver Paşa’ya karşı olan itimadı 
olduğunu, bu sebeple yoldan saptığını söylemiştir.  
 
Gazi, bana karşı istifhamkâr bir nazarla baktı ve şöyle dedi:  
 
- Daha evvel ihtiras meselesini zikretmiştiniz. Hakikat-ı halde onsuz büyük bir iş 
meydana getirilemez. Fakat, onun herhalde millet yolunda bir hizmet gayesine 
matuf olması lâzımdır. Reis olan kimsenin, milletin mefkûresine göre hareket 
etmesi ve milletin ruhiyatına vakıf olduktan sonra, o milletin meyline tâbi 
olması icabeder. Ben de, padişahlardan kurtuluşumuz tamam olmadan evvel, 
hemen meclisi intihabata dâvet ettim. Ve riyaset hukukundan vazgeçerek, af bile 
kabul ettim. Hâkimiyet kâmilden milletindir. Yâni, intihap olunan 
mebuslarındır. Umur-u idareye sizin zannettiğiniz kadar müdahale etmiyorum.  
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İşte vekillerden birisi karşınızda bulunuyor. İsterseniz kendisinden sorunuz ki, 
ben onun vazifesine müdahale ediyor muyum? Ben bugün riyasetten ve hattâ 
ordu kumandanlığından çekilmeğe ve kendi mütalâam için inzivaya hazırım.  
 
- Fırka riyasetinden de vazgeçer misiniz?  
 
diye sordum.  
 
- Hayır… asla vazgeçmem, çünkü benim kanaatimce bu fırka, memleketin 
hakikî siyasî fikirlerini temsil ediyor… 
 
Buralarda hayli senelerdenberi ikamet eden ecnebilerin şahadet ettikleri gibi, 
hakikat-i halde Mustafa Kemal, bizzat o, asıl menşeine muvafık olan demokrasi 
esasatını bu memlekette vücude getirmek için var kuvvetiyle mesai sarfediyor. 
Padişahların sûiidarelerini tenkit ettiği halde Mustafa Kemal, 1924 senesinde, 
saltanat ve hattâ hilâfeti kabul etmesi için Ankara’ya gelen Müslüman 
heyetlerinin kendisine vaki olan tekliflerini reddetmiştir.  
 
Çünkü, bu heyetlerin mezkûr tekliflerini kabul etmiş olsaydı, yüzlerce 
senelerdenberi mabeyinlerde patlayan ihtilâllere ve ihtilâlci kumandanlarının 
mahlû’ hakanın tahtı üzerine cülûs etmeleriyle neticelenen usûl ve âdâta 
muhalefet etmeyecekti. Esasen, bu cihetlerden Napolyon’u tenkit eden Mustafa 
Kemal’in, Müslüman heyetlerinin mârr-uzzikir tekliflerini reddetmekle kendisine 
karşı bir muhalefet zuhur etmeyeceğinden emin bir halde kalmıştır.  
 
Gazi’nin hayatı pek basit bir şekildedir. Ötedenberi yanında, ancak onun büyük 
ef’alinden korkmak neticesi uzak kalan ve istirdadı müteakip İzmir’de ölen 
ihtiyar (muhterem valide) si bulunuyordu.  Gazi, zevcesini tatlik ettikten sonra, 
bütün emvalinin Halk Fırkasına kalmasını tavsiye etmiştir. Kendisinde debdebe 
ve azamet  eseri  görülmez, rüşvetlere karşı şiddetli mücadelede bulunur. Bu 
sebepten, onun eski dostu bulunan bahriye vekilini hapse mahkûm etmekten geri 
kalmamıştır. Mustafa  Kemal’in  demokrasiye taraftarlığı ile beraber, kendisinin 
demokrat olduğu kanaatiyle mütemayizdir.  
 
Gazi söylüyor : 
 
- Kapıda duran nöbetçi bile benden korkmaz. İsterseniz  kendisinden sorunuz. 
Korku üzerine hâkimiyet bina edilmez. Toplara istinat eden hâkimiyet payîdar 
olmaz. Böyle bir hâkimiyet ve hattâ diktatörlük, ancak ihtilâl zuhurunda 
muvakkat bir zaman için lâzım olur.  Âzaları pek fazla olan bir komisyon, büyük 
işler meydana getiremez. Memleketimize bakınız, sükûnet içindedir. Daima 
emniyet ve selâmete  taraftarız, asıl arazimizden başka bir metre murabbaı 
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arazide gözümüz yoktur. Çünkü, arazimiz vâsi olup, kendi sekenesine dar 
değildir.  
 
Bütün devletlerle emn ü selâmet muahedelerini akdettik. Ancak, yeni hücumlara 
maruz kalmamaklığımız için orduyu bulunduruyoruz… 
 
- Şu halde, matbuata niçin serbestlik verilmiyor ?   
 
- İdare ve hükûmetin mezhebine taarruz etmemek şartiyle bütün matbuat 
serbesttir.  
 
Gazi’nin Avrupa’ya karşı vaziyeti :  
 
Gazi, Garp yolunda durabilmesi için, Türk’ün bütün ihtiyacatını yine garpten 
iktibas etmek lüzumunu görüyor. Milliyet mefkûresiyle Avrupa’dan iktibas etmek 
meselesi arasında bir tenakuz görüp görmediğine dair kendisinden sorduğum 
suale, şöyle, cevap vermiştir: 
 
- Asla…Çünkü asrî olan milliyet prensibi  beynelmilel tâammüm etmiştir.  Biz 
de Türklüğümüzü muhafaza etmek için, gayetle itina edeceğiz. Türkler 
medeniyette asîldirler. Yunandan evvel İzmir taraflarında sâkin eski bir millet 
olduğumuzu ilmî  bir surette isbat etmeğe çalışıyoruz.   
 
Musiki inkılâbı :  
 
Gazi hazretleri söylüyor :  
 
- Montesquieu’nün  “bir milletin musikicilikteki meyline ehemmiyet verilmezse, 
o milleti ilerletmek mümkün olamaz”  sözünü okudum, tasdik ederim. Bunun 
için, musikiciliğe pek çok itina göstermekte olduğumu görüyorsunuz.  
 
Biz garplılara göre, şark musikiciliğinin kulaklarımıza gelen garabeti cihetinden 
bahsettim ve dedim ki; şarkın yegâne anlayamadığımız bir fennî varsa, o da 
onun musikiciliğidir. Gazi, itiraz ederek şöyle demiştir :  
 
- Bunlar hep Bizans’tan kalma şeylerdir. Bizim hakikî musikimiz Anadolu 
halkında işitilebilir.  
 
- Bu  nağmelerin ıslahiyle terakki ettirilmesi  mümkün değil midir ?  
 
- Garp musikiciliği bugünkü haline gelinceye kadar, ne kadar zamanlar geçti ?  
 
- Dört yüz sene kadar geçti. 



 6

 
- Bizim bu kadar zaman beklemeğe vaktimiz yoktur. Bunun için, garp 
musikiciliğini almakta olduğumuzu  görüyorsunuz.   
 
Ayın Tarihi: 1930, No.73, s. 6049 –6055  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 
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2 - SERBEST CUMHURİYET FIRKASININ KURULMASI Hk  
10 Temmuz 1930 
Yalova’da Atatürk’ün akşam sofrasında bulunan davetlilere söylenmiştir.  

 
 Talât Bey:  
 
- Efendim daha iyi olmaz mı idi, önümüzdeki intihabı da siz yapaydınız. Ondan 
sonra meclis içinde bir fırka taksimatı yapsaydık, demiştir.  
 
Gazi Hazretleri: 
 
- Hayır, bu dürüst bir şey değildir, lâzımdır ki insanlar evvelâ siyasi rengini, 
reyini ve azmini sarih ve milletçe anlaşılır tarzda ifade etsin. Merdane, 
namuskârane hareket budur. Fethi Beyefendi, ancak bu tarzda hareket edebilir 
arkadaşlardandır ve böyle hareket etmiştir.  
 
Talât Bey, buyurduğunuz tarz eski teşekküllerde tecrübe edilmiştir. Bunun 
verdiği neticeler milleti elemlere, üzüntülere maruz bırakmıştır. Artık biz, bütün 
bu hâdiseleri ve neticelerini görmüş tecrübeli insanlar olarak safsata mahiyetine 
geçmiş bu gibi şeyleri tatbik edemeyiz. Bu günü Türk heyeti içtimaiyesi, 
mazinin en derin medeniyetlerinde bânilik iddia eden bu Türk kavminin 
bugünkü çocukları, açık ve salim yolu bulmuşlardır.  
 
Açık ve salim düşünmek, açık ve salim hareket etmek ve bu suretle Türk’ün 
yüksek siyasi müessesesi Cumhuriyeti yükseltmekle beraber bu noktai nazarları 
mütalea edenler asla birbirine muarız değildirler. Mühim olan, bu noktai 
nazarların tatbikatta muvaffak olmasıdır. Cumhuriyet Halk Fırkası ve onun 
reisleri bu sahada muvaffaktırlar. Fethi Beyefendi, bir cihetten, yani esas 
noktada, esas temelde Halk Fırkasiyle tereddütsüz bir fikir ve fiil iştirakini bütün 
vicdaniyle kabul ve izhar ettikten sonra tatbikat sahasında muvaffakiyetsizlik 
addettiği şeylerin sebeplerini, bu esbabın tebdil, tadil çarelerini düşünmüş, 
tecrübekâr bir devlet adamı olarak fikir beyan ediyor ve vadediyor ki, menfi  
gördüğü bazı neticeleri müspet yapabilecektir.  
 
Fethi Bey, 
 
- Bizim muhafeletimiz nezahet dairesinde cereyan edecektir ve hiç bir zaman 
ciddiyetini kaybetmiyecektir.  
 
Gazi cevaben : 
 
- Cumhuriyet Halk Fırkası reisleriyle çok mücadele edeceklerini  tahmin 
ediyorum. Fakat ben, Cumhuriyet esaslarının kuvvetlenmesini temin edecek 
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olan bu mücadeleleri memnuniyetle müşahede edeceğim ve şimdiden 
söyliyebilirim ki, en çok kavgalı gibi olduğunuz geceler sizi soframda 
birleştireceğim ve o zaman tekrar ayrı ayrı her birinize soracağım; sen ne dedin? 
ne için? senin cevabın ne idi? neye istinat ediyordu? 
 
Bu günden itiraf ederim ki, bu benim için yüksek bir zevk olacaktır. 
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3 - TRABZON’DA BİR KONUŞMA       29 Kasım 1930  
Cumhuriyet Halk Partisinde söylenmiştir.  
 
Reisicumhur Hz. C.H.P siyle olan rabıtalarının lâyezal olduğunu bir daha 
tekrarlıyarak : 
 
- Bidayette beraber çalıştık. Nihayete kadar hep beraber çalışacağız , 
demişlerdir. 
 
Gazi Hz. Bu vaziyetin yeni olmadığını, Serbest Fırkanın teşekkülü sıralarında 
Fethi Bey’in mektubuna verdikleri cevapta dahi bu ciheti sarahatla ifade etmiş 
olduklarını hatırlatmıştır. Bu itibarla Serbest Fırkanın kendini feshe karar 
verirken katiyen Gazi ile karşı karşıya geleceğinin anlaşıldığını sebep görmesi 
ve bunu yeni anlamış görünmesi dahi bidayette bir sui tefehhüme kapıldığına 
delâlet etmektedir.  
 
Reisicumhur Hz. birinci Büyük Millet Meclisi zamanından beri memleketimizde  
teşekkül eden muhalif hizip ve fırkaların faaliyet ve akibetlerini derhatır 
ettirmişler, şayanı arzu olan fikir münakaşası yerine bir takım basit hissiyatın 
tesadümüne şahit olduğumuzu esefle kaydetmişlerdir. Gazi Hz. bütün bu 
tecrübelerden sonra inkılâp fırkasına teveccüh eden vazifelerden bahsetmişler ve 
demişlerdir ki: 
 
Karşımızda birçok fırkalar varmış gibi her gün daha fazla bir faaliyetle çalışmak, 
fikirlerimizi halk kitlelerinin içine yaymak ve köylere kadar götürmek 
mecburiyetindeyiz. Her an tarihe karşı, cihana karşı hareketimizin hesabını 
verebilecek bir vaziyette bulunmak lâzımdır. Tasavvur ve faaliyetimizde bu 
kadar hassas ve müteyakkız bulunmak suretiyle muhalifsiz bir fırkanın 
mahzurlarını bertaraf etmiş oluruz. 
 
Gazi Hazretleri bir gayeye yürürken hususi menfaatlerin daima bir tarafa 
bırakılarak ve el ele vererek yürümek lâzım geldiğini, muvaffakiyet sırrı bu 
olduğunu, asıl vazifemiz heyeti içtimaiyenin yüksek menfaatlerini temine 
çalışmak olduğunu ilâve buyurmuşlardır.  
 
Hâkimiyeti Milliye: 30 Kasım 1930 
 
 
 
 
 
 
* 
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4 - İSTANBUL’DA BİR KONUŞMA                18 Aralık 1930 
Türk Ocağını ziyaretlerinde söylenmiştir.  
 
Âza vaziyeti hakkında izahat aldıktan sonra “Ne güzel fikir kuvveti, ne güzel bir 
fikir ordusu” dediler, buradan konferans salonuna giderek toplanan 
gençlerehitap ettiler:  
 
Son seyahatimde ziyaret ettiğim bütün ocaklarda beni çok memnun eden bir 
faaliyete, canlılığa şahit oldum. Bilhassa Türk ocaklarının bulundukları 
merkezlerde faydalı bir takım hizmetlerle halk üzerinde çok müsait bir tesir 
bıraktıklarına şahit oldum. Şimdi burada gördüğüm gibi, milletin birçok güzide 
münevverleri Türk ocaklarında toplanmıştır. Sizi böyle etrafımda gördüğüm bu 
anda, son seyahatimin diğer hâtıralarını da zihnimde uyandırarak ve Türk 
ocaklarının faaliyetinden duyduğum derin memnuniyeti ifade etmekle çok 
mütehassisim.  
 
Gazi Hazretleri çay içerken de tekrar gençlere hitap etmişler ve hakikaten 
hatırlarda çok payidar izler bırakacak şu irşatkâr sözleri söylemişlerdir:  
 
Siz milliyetçi zümre, halk ile konuştuğunuz vakit yüksek sesle söylemeyi 
unutmayınız. Yüksek ses, imanın ifadesi olduğu vakit tesir yapmaktan hâli 
kalmaz. Yolunda çalıştığımız büyük mefkûreyi halkın kalbinde bir fikir halinden 
bir his haline geçirmelisiniz. Demokrasinin ne olduğunu halka anlatmak bilhassa 
sizin vazifenizdir. Bir takım kelimeler vardır ki, sık sık telâffuz edildiği halde, 
hattâ münevverlerimiz arasında, onu tamamiyle anlayan çok değildir. 
Halkçılığımızın ne olduğunu, esasların neden ibaret bulunduğunu halkçıların 
halka karşı ne gibi vazifeler deruhte etmek mecburiyetinde kalacaklarını madde 
madde izah etmek lâzımdır.  
 
Cumhuriyeti, onun icabatını yüksek sesle anlatınız. Cumhuriyet prensiplerini 
sevdiriniz. Bunu kalplere yerleştirmek için hiçbir fırsatı ihmal etmeyiniz.  
 
Ayrılmadan evvel bir defa daha tekrar ediyorum: Sizin gibi bir takım ihtisas 
şubelerine mensup güzide menevverlerimizi karşımda görmekten ziyadesiyle 
memnunum. Size kalbimde bu hisle, memnuniyetle veda ediyorum.  
Hâkimiyeti Milliye: 20 Aralık 1930 
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5 - JAPON PRENSİ TAKAMUTSU VE JAPONYA HAKKINDA 
KONUŞMA          13.I.1931 
Marmara köşkünde prensin şerefine verilen ziyafette söylenmiştir.  
 
Prens Hazretleri, 
 
Zatı Fahimanelerini hükûmet merkezimizde selâmlamaktan pek ziyade 
memnunum. Türk ve Japon milletleri ötedenberi yekdiğerine karşı samimi, 
dostane hislerle mütehassistir. İki memleket arasındaki münasebetin takviyesi 
hususunda Türk – Japon cemiyetinin hâmisi sıfatiyle sarf buyurduğunuz 
mesaiye bilhassa müteşekkirim. Bu münasebetlerin her gün daha ziyade inkişaf 
edeceğine kanaatım vardır. Japon milletinin yüksek ve vatanperverane evsafı, 
medeniyet yolundaki dikkate şayan icraat ve inkişafatı, Türkiye’de daima alâka 
ile ve samimi takdirat ile takip olunmuştur. 
 
Prens Hazretleri, ziyaretinizin yüksek ve kıymetli hâtırasını daima muhafaza 
edeceğiz. İmparator Hazretleri ile hanedanınızı ve zatı fahimanelerinin 
saadetlerini ve Japonya’nın refah ve tealisini en samimi hislerle temenni ederim.  
 
Hâkimiyeti Milliye: 15 Ocak 1931 
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6 - İZMİR’DE FIRKA KONGRESİNDE KONUŞMA      27 Ocak 1931 
Cumhuriyet Halk Fırkası vilâyet kongresinde fırkanın çalışmaları hakkında söylenmiştir.  
 
Umumi Reisi olmakla mübahi bulunduğum Cumhuriyet Halk Fırkası’nın İzmir 
vilâyeti ve kazalarının murahhasları huzurunda bulunmaktan fevkalâde memnun 
ve mütehassisim.  
 
Huzuru âlinize çıktığım zaman, namınıza ve bittabi temsil ettiğiniz halk namına 
Reis Beyefendi,  hakkımdaki hissiyatınızı ifade etti. Bu hissiyattan dolayı sureti 
mahsusada teşekkür ederim.  
 
Burada okunan raporları ve söylenen sözleri fevkalâde alâka ile dinledim. 
Fevkalâde isabetli buldum.  Görülüyor ki, halkın her türlü dertlerini düşünen ve 
tedbirler aranan  kıymetli  âzaya  malikiz. Her şeyden bahsettiniz. Ziraatten, 
sanattan, ticaretten, maariften bahsettiniz. İktisadiyatın bütün şubeleri hakkında 
çok güzel mülâhazaları samimî buldum. Ve bütün bunlar halkın efkâr ve 
hissiyatına yakından alâkadar olan, ona lâyık olduğu ehemmiyeti atfeden 
Hükûmeti  Cumhuriye tarafından tamamiyle nazarı itibare alınacak  ve icabatına 
tamamiyle tevessül olunacaktır. Şüphesiz hükûmetin istinad ettiği fırkamızın, 
müdirleri de bunların tahakkuku için her türlü takibat  ve teşebbüsatta 
bulunacaklardır.  
 
Fakat bir nokta üzerinde umumun nazarı dikkatini celbetmek isterim. Herhangi 
bir kazanın ihtiyacı izah olunurken, diğer kaza murahhasları gördüler ki, 
serdolunan talepler yanlız kendi kazalarına ait değildir. Bu ihtiyaçlar birbirine 
müşabih ve mümasil olarak her kaza ve her  vilâyet murahhasları tarafından 
zikrolunmaktadır. Yalnız bir köy, bir kaza, bir vilâyet düşünüldüğü  zaman 
bütün bu dertlerin süratle halledilebileceği zehabı hasıl olur. Memleketin umumi 
vaziyetine göre aynı ihtiyaçların her kaza, her vilâyette mevcut olduğu 
düşünülürse hepsinin birden ve suhuletle tatmini mümkün olmayacağına kanaat 
etmek lâzımdır.  
 
Nazarı dikkati celbeden şudur ki, birbirine zıt iki arzu dermeyan olunuyor. Bir 
taraftan memleketin birçok ihtiyaçlarının sür’at ve suhuletle tatmini istenilirken 
diğer taraftan bunlar için elzem olan vasıtai esasiyesinin tenkisi talep olunuyor. 
Yani şu veya bu verginin tadil veya tahfifi mevzuubahs oluyor. Şüphe yok ki, 
mümkün olan bütün tadiller, tahfifler yapılmalıdır. Bunun için makul ve mantıkî 
usulleri bulmak daima elzemdir. Fakat zamanın ve vasıtanın çok mühim 
olduğunu hatırdan çıkarmamak şarttır. Meselâ: Bazı arkadaşlar Küçük Menderes 
çayından bahsederken, onun husule getirdiği fecaati, hepimizi mütehassis eden 
bir şekilde izah ettiler. Fakat memleketin diğer bütün aksamında bataklıklar 
vücude getiren ve güzergâhındaki kıymetli araziyi istifadesiz bir hale koyan 
nehirler düşünülürse, şüphesiz bunların, yalnız bunların Küçük ve Büyük 
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Menderes’ten ibaret olmadığı, bütün bu nehirler başka yerlerde servet menbaları 
iken bizim memleketimizde harabî menbaıdır. Bunları bertaraf etmek lâzımdır. 
Behemehal bertaraf olacaktır. Fakat takip edilen program heyeti umumiyeye 
şâmil olduğu için bittabi bir sıra takip ediliyor ve bu meyanda bazıları geri 
kalıyor. Hakikaten mahdut miktardaki ihtiyacat düşünüldüğü zaman bu 
mülâhazalar varittir. Fakat düşünülmelidir ki, bu ihtiyacatı tevdi edeceğimiz 
hükûmet bütün memleket ihtiyaçları ile meşguldür. Bütün memleketin 
ihtiyaçlarını sıraya koymak ve programa raptetmek mecburiyetindeyiz.  
 
Şundan bu noktayı tebarüz ettirmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Fırkası’nın 
maksadı bittabi içinde bulunduğu muhitin her türlü arzularını imtisas etmek ve 
bunları kabiliyeti tatbikiyeleri derecesinde tatbik etmek üzere icra makamlarına 
bildirmek. Heyeti aliyyenizin kıymetli âzası gibi fırka âzasının kendilerini 
bununla mükellef addetmeleri lâzımdır. Bu alâkayı âzami şekilde idame 
etmelidir. Yalnız bu temenniler icra kuvvetlerine isal edildikten sonra, hepsi 
tatbik olunmazsa bundan müteessir olmamak lâzım geldiğini bilmek ve bunu 
bütün erbabı müracaata ihtar etmek icabeder. Bütün bu raporların muhteviyatı 
yapılabilecek gibi bir zehap hasıl olur ve sonra tamamen yaptırılmazsa umumi 
bir nevmidi meydana gelir. Bu raporları mercilerine isale delâlet edenlere karşı 
bir itimadsızlık uyanır. Her temenninin kabili tatbik olup olmadığını düşünmek 
lüzumunu bütün vatandaşlara anlatılmalıdır. Arkadaşlar, zaman telâkkisi çok 
mühim bir meseledir. Yollardan bahsolunuyor. Meselâ; Ödemiş kaza 
merkezinden Kasaba ovasına yol lâzımdır. Bu çok kıymetli bir yoldur. Kezalik 
Küçük ve Büyük Menderes vâdilerini birbirine rapteden yol da çok kıymetlidir. 
En nihayet bütün memleketi mütalea ettiğimiz zaman ne kadar çok kilometre 
yola ihtiyacımız vardır. Bunlar hep yapılacaktır. Fakat zaman mefhumunu idrak 
etmek lâzımdır. Dünyayı dümdüz zannettikleri zaman dünyayı dümdüz telâkki 
edenler onun beş altı bin senede vücude geldiğini zannetmişlerdir. Halbuki 
dünyanın mahiyeti meydana çıktıktan sonra anlaşıldı ki, dünya beş altı bin değil 
ancak milyonlarca seneler zarfında meydana gelebilmiştir.  
 
Mükemmel bir şehrin anî bir teşebbüsle vücude gelmesi o kadar kolay değildir. 
Aynı zamanda düşünmek lâzımdır ki, bu noksanlar yarım asırlık bir tekâsülün 
neticesi olsaydı belki o kadar düşünmeğe lüzum yoktu. Fakat bütün bu noksanlar 
asırların teraküm ettirdiği noksanlardır. Bu nesil hattâ bundan sonraki nesiller, 
çok seneler çalışarak bu noksanları telâfi edebileceklerdir. Her vatandaşın arzu 
ettiğini yapmağı düşünmek hayalperestliktir. Yapılabilecek şey herkesin arzusu 
muhassalasının vasatisi olabilir.  
 
Arkadaşlar,  
 
Cümlenizce malûmdur ki, Cumhuriyet Halk Fırkası ve ona mensup arkadaşların 
kâffesi hiçbir zaman yapmadıkları ve yapmayacakları şeyler hakkında efkârı 



 14

umumiyeye iğfalkâr bir vaidde bulunmamağı bir prensip olarak kabul 
etmişlerdir. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da böyle bir iğfalkâr 
siyaset takip edebileceğimizi kimse zannetmesin. Onun için memleketi imar 
edeceğiz dediğimiz zaman ancak yapabileceğimiz şeyleri yapacağız. Yoksa 
bütün asırların ihmal ettiği memleketi, birkaç senede cennete çevirmek hayalini 
takip edemeyiz. Memleketi imar edeceğiz derken vatandaşları en hafif 
mükellefiyetler altında bırakacak değiliz. Bilâkis bütün vatandaşlar icabında ağır 
mükellefiyetlere ve her türlü fedakârlığa tahammül edeceklerdir. Hep beraber 
yapacağız. Vatandaşların şunu isterim, bunu isterim, demesi, şunu bunu 
yapmağa mecburum demektir. Bu yapılması lâzım gelen şeyler için vatandaş 
maddi, mali ve manevi mevcudiyetini müheyya tutarsa ancak o zaman 
mefkûreye muvasalat mümkündür. Fırkamızın takip ettiği program, bir 
istikametten tamamiyle demokratik, halkçı bir program olmakla beraber iktisadi 
noktai nazardan devletçidir. Bu itibarla fırkamıza müstenit olan hükûmeti 
cumhuriyenin her noktai nazardan vatandaşların hayatiyle, istikbaliyle ve 
refahiyle alâkadar olması tabiidir. Halkımız tab’an devletçidir ki, her türlü 
ihtiyacı devletten talebetmek için kendisinde bir hak görüyor. Bu itibarla 
milletimiz tabayii ile fırkamızın programında tamamiyle bir mutabakat vardır. 
Bu istikametten yürüyeceğiz. Ve muvaffak olacağımızda şüphe yoktur. 
Mütaleatınız içinde iktisadi sahada çok pratik noktalara temas ettiniz. Meselâ: 
kooperatifler, şurada burada halk veya münevverlerin teşebbüsü ile fiil sahasına 
geçen kıymetli hasılalar görülmektedir. Hükûmetimizin de teşebbüsleri takviye 
etmesi lâzımdır. Hükûmeti Cumhuriye, bu lüzumu tabiî idrak etmektedir. Fakat 
daima bu meyanda üzerine çok yüklenilen bir müessesei maliye vardır ki, o da 
Ziraat Bankasıdır. Banka fazla faiz alıyor. Mütehassıs olmadığım için bu mevzu 
üzerinde çok fazla söylemeyeceğim. Fakat diğer ecnebi bankaların aldığı faizler 
mukayese edilirse ancak o zaman nisbet meydana çıkar. Herkes kendisine 
yardım düşündüğü zaman arzu ettiği kadar yardım görmemektedir.  
 
Bu nedenle yaptırdığım hesaplara göre, bütün bu temenniler tamamen nazarı 
dikkate alınırsa, bu taleplerin hattâ yarısını tatmin edebilmek için Ziraat 
Bankasının en aşağı 100 milyon lira sermayeye malik olması lâzımdır. Halbuki 
bugün Ziraat Bankasının sermayesi ancak 25 – 30 milyon lira kadardır. Bunun 
için muaveneti ancak bu kadar yapabiliyor. Daha fazlasını beklemek hayal olur. 
Yalnız muhtelif mıntıkaların da ihtiyaçlarının nisbetini nazarı dikkate almıyorsa 
ve parasını müstahak olanlardan ziyade olmayanlara veriyorsa o zaman bu, itiraz 
ve tenkit edilecek bir nokta olur. Bu takdirde bankanın vaziyeti hakikiyesine 
gelmesini talep etmek halkın, bilhassa çiftçilerin sarih bir hakkıdır.  
 
Arkadaşlar; bu raporlar ve bu raporlar üzerinde söylenen sözler behemehal 
nazarı dikkate alınmalıdır. Ben de Umumî Reisiniz olmak itibariyle şahsan 
alâkadar olacağım. Bütün vilâyetlerin raporları tasnif  olunabilir. Aynı cinsten 
meseleler vardır. Umumi raporlar umumi heyeti idareye bildirir. Orada tasnif 
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olunur. Hangi işlerin derakap yapılması mümkündür, hangileri tehir edilebilir. 
Orada bunu tesbit mümkündür. Bunlarla şahsan alâkadar olacağım. Heyeti 
aliyyenize vadediyorum. Yalnız söylediğim bir noktaya avdet ederken 
arkadaşlara rica edeceğim ki, vatandaşlara efkârı umumiyeye daima hakikatı 
söylemek vazifemiz olsun. Herkese arzularının tamamen kabili is’af olduğuna 
dair fikir vermek bizim için fayda vermez. Fırkamızın maksadı böyle gün 
kazanmak değildir.  
 
Bütün hayatımızı hakiki hedeflere sevketmek ve en nihayet millete birgün eliyle 
tutacağı hakiki ve maddi eserler vermektir. Fırkamızın sözleri herkesin hoşuna 
gidecek sözler değil, fakat milleti yükseltecek hakikatler olacaktır. Eğer C.H. 
Fırkası’nın heyeti aliyyenizi teşkil eden münevver âzası, bu noktadan milleti her 
gün irşadetmeği vazife bilir ve nihayet kendisi için külfet addetmezlerse hasıl 
olacak efkârı umumiye her içtimai heyette daima mevcuttur. Fakat hakiki efkârı 
umumiye, hariçten kimsenin tesiri olmaksızın tabii olarak mevcut olan efkâr ve 
hissiyatın yine tabii olarak yarattığı bir havadır. Halbuki beşer daima tesir 
altında kalır. Yalnız yeter ki bu tesir içtimaî heyeti vücuda getiren insanların 
hakikaten onları düşünen ve bütün varlığını onlara hasrü tahsis edenleri 
tarafından yaratılsın. Bu suretle yaratılacak olan efkârı umumiye bu memleketin 
istikbalini temin edebilir. Yoksa herhangi esen bir hava ile tebeddül edebilecek 
bir efkârı umumiye içinde yaşarsak yarına itimat mümkün olmaz. Türk 
milletinin sağlam bir fikre malikiyetini temin etmek gayemizdir. Yürüdüğümüz 
hakikat yolunun milleti saadete isal eden yegâne yol oluğunu anlatmak lâzımdır. 
Herşeyin husulüne çalışırken bütün mesainin, bütün teşebbüslerin fevkinde Türk 
efkârı umumiyesini hakikati idrak ve ihtisasa alıştırmak, bu hali ona hali tabii 
yapmak, şuradan ve buradan gelecek günlük fikirlere ve sahtekâr ve iğfalkâr 
telkinlere asla ehemmiyet vermeyecek bir olgunluk da yaratmaktır. Bunu 
yapmak heyeti aliyyenize terettübeden bir vazifedir. Fırkamız diğer 
memleketlerde olduğu gibi herhangi bir politik fırka gibi telâkki edilmemelidir.  
 
Mâlumu âlinizdir ki, siyasi fırkalar, mahdut maksatlarla teşekkül ederler. 
Meselâ; İzmir tüccarları yalnız kendi menfaatlerini tatmin edebilecek bir fırka 
yapabilirler. Yahut yalnız çiftçilerden ibaret bir fırka olabilir. Halbuki bizim 
fırkamız böyle mahdut bir nazar takibeden bir teşekkül değildir. Bilâkis her sınıf 
halkın menfaatlerini müsavi bir surette, bir diğerini mutazarrır etmeden temin 
etmeği istihdaf eden bir teşekküldür. Bunu tavrı hareketimiz ispat etmektedir. 
Bundan sonra da böyle olacaktır. Diğer memleketlerde bu teşekkülün bir 
müşabihini aramağa lüzum yoktur.  
 
Arkadaşlar, zaman, fani hâdisat, takip ettiğimiz istikamette bizi aldatmamıştır. 
Bu yol üzerinde her gün daha çok tenevvür ederek hedefe yürüyeceğiz. Bizimle 
beraber yürümek istemeyenlere bir şey diyemeyeceğiz. Onlar da istedikleri gibi 
hareket ederler. Bizim hedefimize doğru yürürken isabetli olduğumuza ve en 
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nihayet muvaffakiyetle hedefe vasıl olacağımıza itimadımız o kadar kuvvetlidir 
ki, şunun ve bunun müteessir olması bizi asla müteessir etmez. Belki tenbih 
eder, daha çok dikkatli yapar. Yalnız bizi geriye götürecek olanların 
takibedecekleri istikamete asla müsait davranmayız. Kanunlarımız müsait 
değilse o kanunları tadil ederiz, yeni kanun yaparız. En nihayet lüzum ve 
mecburiyet görürsek bu yolda her şeyin fevkine çıkarak hedefimize yürümekte 
asla tereddüt etmeyiz.  
 
Bir tarihte İzmir’de İktisat kongresi oldu. Orada bütün arkadaşlarla beraber ben 
de bazı sözler söylemiştim. Türk milleti bütün tarihinde harb meydanlarımızda 
birçok zafer tacları giymiştir. Bununla müftehirdir, daima müftehir olacaktır. 
Ancak bu mefharet tacını daha çok tezyin ederek milletin başında tutabilmek 
için, diğer bir sahada behemehal muvaffak olması lâzımdır. O da iktisat 
sahasıdır, demiştim. Bu dakika iftiharla görüyorum ki, kıymetli âzanız söz 
söylerken benim o zaman mütehassis olduğumdan daha yüksek bir tahassüs ile 
iktisat sahasındaki noktaya parmaklarını koymuşlardır. Bunu görmek benim için 
mânevi bir mazhariyettir. Bu mazhariyeti bana ihsas ettiklerinden dolayı ayrıca 
teşekkür ederim. Arkadaşlar, eğer bugüne kadar iktisadi sahada arzu ettiğimiz 
derecede büyük muvaffakiyetler görülmüyorsa, bunu tabii bulmak lâzımdır. Bu 
demek değildir ki, Türk milleti iktisat sahasında kabiliyetsizdir. Bunu belki 
diyenler vardır. Fakat bunlar Türk milletinin hakiki tarihini bilmeyenler ve onu 
hakiki kıymeti ile tanımamış olanlardır.  
 
Bütün beşeriyete ziraati, sanatı ilk öğreten Türk milleti idi. Türk milletinin 
dünyaya mürebbilik etmiş olduğuna artık hakikî âlimlerin şüphesi kalmamıştır. 
Türk milletinin bundan sonra lâyık olduğu derecede iktisadiyat sahasında 
yükseleceğine kimsenin şüphesi olmamalıdır. Fırkamızın vazifesi bu hedefe 
biran evvel erişebilmek için millete yol göstermek ve yardım etmektir. Bunu bir 
vicdan borcu, bir insanlık borcu biliriz. Borcumuza sadıkız, daima sadık 
olacağız.  
 
Hâkimiyeti Milliye: 29 ve 30 Ocak 1931 
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7 - İZMİR KIZ ÖĞRETMEN OKULUNDA BİR KONUŞMA  
1 Şubat1931 
Öğretmenlerle yapılan hasbıhalde söylenmiştir.  
 
Türk kadını hakkındaki münakaşayı hulâsa ederek bugün için kadının askerlik 
yapması mevzuu bahis olmasa bile, bütün kızlarımızın vatanın ve milletin 
yüksek menfaatlerini her suret ve vasıta ile müdafaa ve muhafaza edebilecek 
kabiliyette yetiştirilmesinin milli terbiyede esas tutulması ve kız çocuklarımızın 
bana göre bedenî, fikrî ve hissî terbiyeye mazhar edilmesi lâzım geldiğini izah 
buyuran Gazi Hz. Şu cümleleri ilâve ettiler:  
 
Türk kadınının esasen bu cevherde olduğuna şüphe yoktur. Onun içindir ki, 
Türk kadınları memleketin mukadderatını millet namına idare eden siyasi 
zümreye dahil olmak arzusunu izhar ile memleketin, milletin vatandaşlara 
tahmil ettiği vazifelerin hiçbirinden kendilerinin uzak bırakılacağını 
düşünmezler. Çünkü vazife mukabili olmayan hak mevcut değildir.  
 
Hâkimiyeti Milliye: 3 Şubat 1931 
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8 - İZMİR’DE BİR KONUŞMA           1 Şubat 1931  
İzmir Ticaret Odasında söylenmiştir. 
 
Muhterem arkadaşlar, 
 
İzmir’in çok kıymetli ve muteber tüccarları ve tüccarlarının mümessilleri 
huzurunda bulunmaktan fevkalâde memnun ve mütehassis oldum. Kâtibi umumî 
Beyefendinin Ege iktisat mıntıkası hakkında hususî olarak vermiş olduğu 
izahattan müstefit oldum. Bundan dolayı cümlenize teşekkür ederim. Sureti 
umumiyede aldığım his ve intiba şu olmuştur ki, bütün arkadaşlarımız iktisadi 
hayatımızın tekemmülü için ve terakkisi için icabeden şeylerin yapılmasını çok 
samimi olarak dermeyan ediyorlar. Hepimizin hatırına gelen şeylerdir. Sizin de 
söylediğiniz gibi bu, vergilere ait kanunlar yenidir. Tatbikat ve teferruatında bazı 
hatalar olabilir. Zamanla bunların zail olacağı kanaatındayız. Yine zamanla ve 
tatbikatındaki tecrübelerle noksan veya fena cihetler sabit oluyor. Bütün bu 
görüşmeler o kanunların tashihine müncer olmaktadır. Hükûmeti Cumhuriyye 
şüphesiz bunlarla yakından alâkadardır, meşguldür. Emin olabilirsiniz ki, 
bunların cümlesi yapılacaktır. Ticaret ve sanayi erbabı yapılması mümkün bütün 
teshilâtın gösterileceğine şüphe etmemektedirler.  
 
Liman işlerine ait söylenen sözlere dikkat ettim. Esasen buna müteallik bir itiraz 
yoktur. Vergilerde olduğu gibi bunlar dahi teferruat ve tatbikata ait ve kabili 
tashih şeylerdir. Birkaç gün zarfında bana değil, fakat bazı insanlara bedbinlik 
telkin edebilecek mahiyette mütalealar ve yazılar görüyorum. Sizlerden, İzmir 
muhitinden aldığım malûmattan anladığım vaziyeti ve hakikatı başka türlü izah 
edenlerin mevcudiyeti anlaşılıyor. Kâtibi umumi Beyefendinin ve diğer 
arkadaşların buyurdukları gibi, bu mıntıkanın ihracatı 1923 de 33 milyon iken 
1928 de 99 milyona çıkmıştır. Yani iki üç misli artmıştır. Hem bu farkı almak 
için de zeminin ne kadar gayri müsait olduğunu yine siz izah ettiniz. 
Namütenahi müşkülât ve baştan başa harap bir memleket. Bütün bunlara rağmen 
bu büyük fark şayanı memnuniyettir. Vaziyet böyle iken bu memleketin içinden 
ve bu memleketin evlâdından – bilmiyorum evlâdından mıdır – bazı insanların 
bütün hakikatlere göz yumarak efkârı umumiyeye yanlış fikirler ve istikametler 
göstermesi hakikaten şayanı teessürdür. Bunu yapanlar ya muhitlerini 
göremeyecek kadar cahil ve ebleh, yahut hakikate temas etmeden korkacak 
kadar alçak ruhlu kimselerdir. Her iki halde de bu gibiler Türk milletinin yüksek 
efkârı umumiyesi karşısında hiç olmazsa hicap duymalıdırlar. Kooperatifçilik, 
sureti umumiyede iktisadi sahada birleşme siyaseti hakkında lehte ve aleyhte 
bazı mütalealar dermeyan olundu. Teferruata girişmeyeceğim. Yapmak, maddi 
ve mânevi kuvvetleri, zekâ ve maharetleri birleştirmektir. Yoksa bir zaif ile bir 
kuvvetlinin birleşmesinden bahsetmiyoruz. Birleşmenin böylesi zayıf olanın 
kuvvetiyle esir olması demektir. Ege iktisat mıntıkasındaki bütün insanların 
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hasılalarını ve gayretlerini birleştirmesi, muhakkak feyizli neticeler verecektir. 
Türkiye’nin sây hayat ve mevcudiyetini mütalea edince birleşmeden mütevellit 
fayda ve menfaatlerin çok büyük olacağı kanaatına varacağınızdan şüphe 
etmiyorum. Böyle bir teşebbüs olurken bir takım şikâyetçiler olabilir. 
Müstahsillerin birleşmesinden şahsî menfaatleri haleldar olacağını düşünenler 
tabii şikâyet edeceklerdir. Fakat memleketimiz bâkir bir sahadır. Görülecek çok 
iş vardır. Onları da tatmin edecek birçok meşguliyetler bulunabilir. Hakiki 
ticaret erbabı için hiçbir zarar tasavvur etmiyorum. Burada geçirdiğim saatlerden 
müstefit ve mütehassis olduğumu tekrar ederim. Konuşulan şeyleri ehemmiyetle 
nazarı dikkate alacağım ve hükûmet ricalimiz de bunlarla zaten alâkadardırlar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
* 
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9 - AYDIN TÜRK OCAĞINDA BİR KONUŞMA        4 Şubat 1931 
Cumhuriyet Halk Fırkasiyle ocakların beraber çalışmaları hakkında. 

 
Türk Ocakları Cumhuriyet Halk Fırkası’nın hars şubesidir. Fırka, millete 
mürebbilik yapacak; ilim, iktisat, siyaset ve güzel sanatlar gibi bütün hars 
sahalarında vatandaşları yetiştirmek için pişvalık edecektir. Ocaklılar, 
Cumhuriyet Halk Fırkası’nın programını vatandaşlara izah etmekle asıl 
vazifelerini yapmış, mefkûrelerine en büyük hizmeti ifa etmiş olurlar. Yasanızın 
üçüncü maddesinde bu cihet sarahaten ifade edilmiştir. Bu yol üzerinde milleti 
hemahenk olarak beraber yürütmekten ibarettir.  
 
Hâkimiyeti Milliye: 5 Şubat 1931 
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10 - IRAK KIRALI VE TÜRKİYE – IRAK MÜNASEBETLERİ  
HAKKINDA KONUŞMA             7 Şubat 1931 
Irak Kıralı Faysal I. Hazretleri şerefine Ankara Palas’ta verilen ziyafette söylenmiştir. 
 
Kıral Hazretleri,  
 
Zatı haşmetanelerini burada, Türkiye Cumhuriyetinin merkezinde selâmlamakla 
bahtiyarım.  
 
Dostumuz ve komşumuz muhterem Iraklılara ve onun sevilen hükümdarına 
karşı çok samimi dostluk duygulariyle mütehassis bulunmaktayız. Bu hislerin 
Türkiye’de ne kadar kuvvetli mâkesi bulunduğunu, bizzat müşahede 
buyuracaksınız. Ziyareti haşmetaneleri, mevcut dostluk hislerini ve bağlarını 
şüphesiz çok kuvvetlendirecektir.  
 
Bütün gayretlerini sulh içinde inkişafa hasreden ve komşulariyle ve dünyanın 
bütün milletleriyle karşılıklı samimiyet ve müsavat esasları dahilinde iyi 
geçinmeği şiar edinen Cumhuriyet hükûmeti, Irak’ın gittikçe artan bir terakki ile 
huzur içinde mesut ve müreffeh olmasını alâka ile takip ve temenni etmektedir.  
 
Milletler arasındaki bağların ve alâkaların inkişafında pek mühim olan ve tarihin 
seyrinde daima tesirini gösteren coğrafi, iktisadi âmirlerden başka, bugünkü 
karşılıklı menfaatleri ve dahilî, haricî sulh ve sükûn siyasetleri ve münasebetleri 
de Irak ile Türkiye’yi birbirine yaklaştırmakta ve daha çok dost yapmaktadır. Bu 
görüş ve anlayışta müşterek olduğumuz kanaatini ifade etmeme müsaadelerini 
rica ederim.  
 
Bu samimi kanaat ve hisler içinde sözlerimi bitirirken, huzurlariyle hepimize 
sevinçler veren muhterem misafirimiz Haşmetlû Kıral Hazretlerinin şahsî 
saadetlerini ve dost Iraklıların refah ve ikbalini temenni ederim.  
 
Hâkimiyeti Milliye: 8 Temmuz 1931 
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11 - MALATYA’DA BİR KONUŞMA       13 Şubat 1931 
Türkocağında söylenmiştir. 

 
Malatya’yı görmek, Malatya ahalisi ile daha çok görüşmek için bu kadar zaman 
kâfi değildir. İleride daha müsait bir mevsimde belki Başvekil İsmet Paşa ile 
gelir görmek ve görüşmek fırsatını bulurum.  
 
Belediye Reisinin daha fazla kalmasını ricası üzerine demişlerdir ki:  
 
Mühim bir vilâyetimizin merkezine bizi getiren demiryolu olmuştur. Bugüne 
kadar bu mühim ve çok feyizli Malatya’ya gelmek isteyenler, bu medeni 
vasıtanın bulunmamasından dolayı arzularına kolaylıkla muvaffak 
olamamışlardır. Bu arzular bu memlekete çok feyiz getirecek ve bu memleketin 
tabii kıymetlerinden dünyayı müstefid edecek mahiyettedir. Yeni eser bu umumi 
arzuyu tatmin edecektir, ümidindeyim.  
 
Türkiye hükûmetinin tesbit ettiği projeler dahilinde muayyen zamanlar zarfında 
vatanın bütün mıntıkaları çelik raylarla birbirine bağlanacaktır. Bütün vatan bir 
demir kitle haline gelecektir. Demiryolları memleketin tüfenkten, toptan daha 
mühim bir emniyet silâhıdır. Demiryollarını kullanacak olan Türk milleti 
menşeindeki ilk sanatkârlığının, demirciliğinin eserini tekrar göstermiş olmakla 
müftehir olacaktır. Demiryolları Türk milletinin refah ve medeniyet yollarıdır.  
 
Türkiye’de iktisat hayatının yüksek inkişafları ancak demiryollarla olacaktır. 
Milletin saadeti, istiklâli bu yollardan geçecektir. Cumhuriyet hükûmetinin bu 
vâdideki çok verimli gayreti ve çok idealist hareketi takdire şayandır. Burada 
mühim olan nokta, Türk milletinin bu hakikatı bütün müşküllerine rağmen 
takdir etmesi ve ona sahip olması keyfiyetidir. Demir sanatının naşiri bulunan 
Türk, o vatanında ikmal edilmiş olan bu lâzımeyi elbette muasır medeniyetin 
bütün dünyada yükselttiği dereceye isal edecektir.  
 

Hâkimiyeti Milliye: 15 Şubat 1931 
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12 - KONYA’DA BİR KONUŞMA             22 Şubat 1931 
Konya Askeri Mahfelinde söylenmiştir.  

 
Muhterem Hanımlar, Muhterem Efendiler! 
 
Bu gece bize, çok samimi hayat yaşattınız. Bundan dolayı cümlenize sureti 
mahsusada teşekkür ederim. Bu samimi hayatı, Türk milletinin güzide, 
kahraman evlâtları olan zabitanımızın temiz ocağında geçirdik. Bu bilhassa 
benim için yüksek bir hassasiyeti mucip oldu. Bu noktada durarak huzurunuzda 
ve bütün millete karşı bir noktai nazarımı vuzuhla ifade etmek isterim.  
 
Arkadaşlar! 
 
Bütün tarih bize gösteriyor ki, milletler, yüksek hedeflerine vasıl olmak istediği 
zaman, bu feveranları karşısında üniformalı çocuklarını bulmuşlardır. Tarihin bu 
umumiyeti içinde yüksek bir istisna bizim tarihimizde, Türk tarihinde görülür. 
Bilirsiniz ki, Türk milleti, ne vakit yükselmek için adım atmak istemişse; bu 
adımların önünde daima pişva olarak, daima yüksek milli ideal tahakkuk ettiren 
hareketlerin pişdarı olarak kendi kahraman çocuklarından mürekkep ordusunu 
görmüştür.  
 
Bunun içindir ki, Türk milleti tehlikelere karşı elinde kılınç yürümeğe müheyya 
bulunan kahraman çocuklarına derin emniyet beslemiştir. Ve bu emniyeti daima 
besleyecektir. Bundan sonra da Türk milletinin ulvî idealinin husulü için 
kahraman asker evlâtları hep önde gidecektir. 
 
Bütün Türk milleti; muvaffak olduğu her hayatî şeyin kahramanı olarak kendi 
ordusunu, ordusuna kumanda eden öz evlâtlarından mürekkep zabitler heyetini, 
yüksek kumanda heyetini görmektedir. Millet ve kahraman evlâtlarından 
mürekkep ordu, o kadar yekdiğeriyle birleşmiştir ki, dünyada ve tarihte bunun 
misali enderdir. Bu millî tecelli ile daima müftehir olabiliriz.  
 
Arkadaşlar! 
 
Ordudan bahsederken bu memleketin hakiki sahibi olan Türk milletinin 
münevver evlâtlarından bahsediyorum. Bu evlâtlar içinde şüphe yok ki, yarının 
kahramanlarını yetiştiren mürebbilerimiz dahildir. İcabında derhal kisvesini 
değiştirerek icabeden yerde başını veren ve ordu ile beraber yürüyen muallim 
arkadaşlarımız da dahildir.  
 
Ben, yüksek ordumuzun zabitlerinden ve onlarla Türkün münevver evlâtlarından 
bahsettiğim zaman, onlarla beraber olan fikren, vicdanen, ilmen milli 
kahramanlığa iştirake müheyya Türk gençlerinden bahsediyorum.  
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Bu geceki manzara, bana bu yüksek gençliği temsil ettiği için, ne kadar 
mütehassis olduğumu anlarsınız. Kalbimde tahassül eden saadeti ve 
düşündüklerimi nazarlarım size isal etmektedir. Sözlerime nihayet verirken şunu 
sarih olarak söylemek isterim ki, Türk milleti ordusunu çok sever, onu, kendi 
idealinin hârisi telâkki eder.  
 
Hâkimiyeti Milliye: 24 Şubat 1931 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 
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13 - KONYA’DA CUMHURİYET HALK FIRKASINDA BİR 
KONUŞMA               28 Şubat 1931 
Fırkanın çalışmaları hakkında. 

 
Biz bütün vatandaşları fırkamızın kadrosu haricinde tasavvur etmiyoruz. 
Aralarında maksadı anlamamış olanlar bulunabilir. En nihayet bunlara milli ve 
siyasi vazifelerini anlatmak fırka teşkilâtımıza, fırkamızın bir şubesi olan Türk 
ocaklarına ve her yerde behemehal Türk ocaklarının içinde memleket 
gençleriyle beraber çalışmaları icabeden muallimlere teveccüh eder. 18 yaşında 
ve daha yüksek yaşta rey sahibi bütün gençleri fiilen âzamız görmek isteriz. 
Henüz bu yaşa gelmeyenleri âza namzeti telâkki etmek ve onları buna göre 
hazırlamak lâzımdır. Fırkamızın yüksek mefkûresini ve programının esaslarını 
bütün vatandaşlara anlatmaktır.  
 
Hâkimiyeti Milliye: 2 Mart 1931. 
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14 - TÜRK  OCAKLARI  HAKKINDA           25 Mart 1931 
Hâkimiyet-i Milliye muharririne demeç  
 
“Milletlerin tarihinde bazı devirler vardır ki, muayyen  maksatlara erebilmek 
için maddî ve manevî  ne kadar kuvvet varsa hepsini bir araya toplamak ve aynı 
istikamete sevketmek lâzımgelir. Yakın senelerde milletimiz böyle bir toplanma  
ve birleşme hareketinin mühim neticelerini idrak etmiştir. 
 
Memleketin ve inkılâbın içerden ve dışardan gelebilecek tehlikelere karşı 
masuniyeti için, bütün milliyetçi ve cumhuriyetçi kuvvetlerin bir yerde 
toplanması lâzımdır.  
 
Teessüs tarihinden beri  ilmî  sahada halkçılık ve milliyetçilik akidelerini neşir 
ve tâmime sadakatle ve îmanla çalışan ve bu yolda memnuniyeti mucip 
hizmetleri sebketmiş olan Türk ocaklarının, aynı esasları siyasî ve tatbikî sahada 
tahakkuk ettiren fırkamla  bütün mânasiyle yekvücut olarak çalışmalarını 
münasip gördüm.  
 
Bu kararım ise, milli müessese hakkında duyduğum itimat ve emniyetin 
ifadesidir.  
Aynı cinsten olan kuvvetler müşterek gaye yolunda birleşmelidir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
* 
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15 - NEWYORK’TAN İSTANBUL’A UÇAN AMERİKALI  
TAYYARECİLER HAKKINDA          3 Temmuz 1931  
Newyork’tan İstanbul’a uçan Amerikalı tayyarecileri Yalova’da kabulden sonraki 
ihtisası. (Hâkimiyet-i Milliye) 

 
“Ben Amerikalı’nın bu kahraman çocuklarını, kahramanlığın bütün evsafına 
malik ve bütün cihan karşısında tatbika muannidane müteşebbis gördüm. 
Kendileri yüksek kahramanlıklarını, yüksek tevazu içinde gizliyorlar. Ümit 
ederim ki, beklerim ki, bu gençler, bugün yaptıklarından daha büyük fiilî eserler 
sahibi olacaklardır. Bununla, zaten çok yüksek olan Amerika camiası müftehir 
olacağı gibi, bütün insanlık yüksek heyecanlı iftiharlarla mesrur olacaktır. Bu 
sevinçlerin en yükseğini en derin hassasiyetle Türk milletinin duyacağına şüphe 
yoktur. Çünkü Türk milleti, güzel her şeyi, her medenî şeyi, her yüksek şeyi 
sever, takdir eder.  
 
Fakat muhakkaktır ki, herşeyin fevkinde tapındığı birşey varsa, o da 
kahramanlıktır. Bu sözlerim şüphesiz bugünkü müteyakkız Türk gençliğinin 
kulaklarında yüksek ve müessir akisler yapacaktır. Yüksek hasletlerine 
ehemmiyetle baktığım Türk çocuklarından daha az şey istemem.” 
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16 - NEWYORK’TAN İSTANBUL’A UÇAN AMERİKALI  
TAYYARECİLERE DEMEÇ            3 Temmuz 1931 
Newyork’tan İstanbul’a uçan Amerikalı tayyarecilere Yalova’da demeçleri. 
(Hâkimiyet-i Milliye) 
 
“Harikulade seyahatinizi Türk milleti yüreklerden taşan takdir ve muhabbetle 
karşıladı. Amerika semasından yükselerek Türk semasında belirecek kıymetli 
misafirleri, oradan uçtukları andan itibaren Türkiye ufuklarına geldikleri ve 
topraklarımıza kondukları dakikaya kadar, alâka ve heyecanla takibetti. 
Muvaffakiyetini can ve gönülden diledi, ve kendi muvaffakiyeti gibi sevindi.  
 
Filhakika muvaffakiyetiniz, hem fennin ve hem tekniğin ve hem de bilhassa 
maharet ve cesaret itibariyle, insan kudretinin emsâlsiz bir zaferidir.  
 
Kıt’aları birleştirirken, milletleri yaklaştırıyorsunuz.  
 
Sizin gibi kahramanlar; milletleri, birbirinin saadetleri ve kaderlerile alâkadar 
olan bir aile efradı haline getirirler.  
 
Şüphe etmem ki, siz medeniyetini hayranlıkla takip ettiğimiz Yeni Dünya’nın 
büyük diyarı ile eski dünya kıt’alarının mültekasında bulunan Yeni Türkiye’yi 
böyle vasıtasız birleştirirken, Amerikalıların ve Türklerin kalblerini de birbirine 
daha ziyade yaklaştırdınız.  
 
Bugünün gençliği; zamanımıza kadar beşeriyetin tahayyül etmediği semavî 
yollardan insanlar arasında, milletler arasında yüksek dostlukların yüksek 
muhabbetlerin müessisleri oluyor. Bu ulvî hedeflerin ulvî işaretlerini veren 
Amerika’nın sizin gibi cesur ve idealist gençlerini karşımda görmekle, onlarla 
görüşmekle müftehir ve bahtiyarım.  
 
Siz semadan güzel bir yol çizdiniz. Bu seyahatiniz Türk tayyarecilerine de 
hazırlanmak için büyük bir teşvik olacaktır.  
 
Sizi hararetle tebrik ederim. Şahıslarınızda muhterem Amerika milletini, 
Amerika bilgi ve tekniğini ve Amerika tayyareciliğinin kahraman 
mümessillerini selâmlarım.  
 
Yüksek camianızı dünyaya yüksek bir surette temsil eden muhterem 
Reisicumhurunuzu, bu güzel münasebetle hürmetle ve muhabbetle yadederim. 
Ve size iyi seyahatler ve daima böyle muvaffakiyetler temenni ederim. 
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17 - BALKAN KONFERANSI ÜYELERİYLE KONUŞMA    
25 Ekim 1931 
İkinci Balkan konferansının Ankara’da B.M. Meclisinde yaptığı son oturumunda  
Fransızca olarak söylenmiştir.  

 
Hanımlar ve Efendiler! 
 
Balkan milletlerinin birliğine çalışan, kıymetli murahhasların huzurunda 
bulunmaktan ve onları muhabbetle selâmlamaktan duyduğum bahtiyarlık çok 
büyüktür.  
 
Balkan milletleri, bugün Arnavutluk, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, 
Yugoslavya ve Türkiye gibi müstakil siyasi mevcudiyetler halinde bulunuyorlar. 
Bütün bu devletlerin sahipleri olan milletler asırlarca beraber yaşamışlardır. 
Denebilir ki, Türkiye Cumhuriyeti dahil olduğu halde son asırlarda vücut bulan 
bugünkü Balkan devletleri Osmanlı İmparatorluğu’nun yavaş yavaş 
parçalanmasının ve nihayet tarihe gömülmesinin tarihî neticesidir.  
 
Bu itibarla Balkan milletlerinin asırlara şâmil müşterek bir tarihi vardır. Bu 
tarihin elemli hâtıraları varsa, onlara sahip olmakta bütün Balkanlılar 
müşterektir. Türklerin hissesi ise daha az acı olmamıştır.  
 
İşte, siz, muhterem Balkan milletleri mümessilleri; mazinin karışık his ve 
hesaplarının üstüne çıkarak derin kardeşlik esasları kuracak ve geniş birlik 
ufukları açacaksınız; ihmal olunmuş ve unutulmuş büyük hakikatleri ortaya 
koyacaksınız.  
 
Muhterem milletler murahhasları! 
 
Balkan milletleri içtimai ve siyasi ne çehre arzederlerse etsinler, onların Orta – 
Asya’dan gelmiş aynı kandan, yakın soylardan müşterek cedleri olduğunu 
unutmamak lâzımdır.  
 
Karadeniz’in şimal ve cenup yollariyle, binlerce seneler deniz dalgaları gibi 
birbiri ardınca gelip balkanlarda yerleşmiş olan insan kitleleri başka başka adlar 
taşımış olmalarına rağmen, hakikatte bir tek beşikten çıkan ve damarlarında aynı 
kan deveran eden kardeş kavimlerden başka bir şey değillerdir.  
 
Görüyorsunuz ki, Balkan milletleri yakın maziden ziyade uzak ve derin mazinin 
kırılmaz çelik halkalariyle birbirine pekâlâ bağlanabilir. Bin bir türlü beşerî 
ihtiraslarla, bazı tarihî hâdiselerin bıraktığı dargın izlerle, geçmiş zamanlarda, 
gevşetilmiş, hattâ unutturulmuş olan hakikî bağların ihya olunması lüzumlu ve 
faydalı olduğu, yeni insanî devre girdik.  
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Bir an için bütün bu, maziye gömülmüş olan, hâtıralardan sarfınazar etsek bile, 
bu günü hakikî icapları Balkan milletlerinin, devrin hürmet ve riayete mecbur 
kıldığı, yepyeni şartlar ve kayıtlar ve geniş bir zihniyet altında birleşmelerindeki 
faydanın büyük olduğunu göstermektedir. Balkan birliğinin temeli ve hedefi, 
karşılıklı siyasi müstakil mevcudiyete saygı ile dikkat ederek iktisadi sahada, 
kültür ve medeniyet vâdisinde teşriki mesai eylemek olunca, böyle bir eserin 
bütün medeni beşeriyet tarafından takdirle karşılanacağına şüphe edilemez.  
 
Asırlardan ve asırlardanberi, zavallı beşeriyeti mes’ut etmek için tutulan 
yolların, kullanılan vasıtaların verdikleri neticelerin ne derece emniyetbahş 
oldukları tetkike şayan değil midir? 
 
Artık insanlık mefhumu, vicdanlarımızı tasfiyeye ve hislerimizi ulvileştirmeğe 
yardım edecek kadar yükselmiştir.  
 
Vaziyetleri ve onların icaplarını medeni insan fikriyle ve yüksek vicdan 
aydınlığı ile müşahede ve mütalea edersek şu neticelere varırız:  
 
İnsanları mes’ut edeceğim diye onları birbirine boğazlatmak gayri insanî ve son 
derece teessüfe şayan bir sistemdir.  
 
İnsanları mes’ut edecek yegâne vasıta, onları birbirlerine yaklaştırarak, onlara 
birbirlerini sevdirerek, karşılıklı maddi ve mânevi ihtiyaçlarını temine yarayan 
hareket ve enerjidir. 
 
Cihan sulhü içinde beşeriyetin hakikî saadeti, ancak bu yüksek ideal yolcularının 
çoğalması ve muvaffak olmasiyle mümkün olacaktır. 
 
Size tuttuğunuz şerefli insanlık yolunda, imtisal nümunesi olacak, ciddî ve 
devamlı mesai ve bu mesainizin muvaffakiyetlerle tetevvüç etmesini temenni 
ederim. Temsil eylediğiniz Balkan milletlerine de geniş refah ve saadetler 
dilerim. Ve Balkan milletlerinin muhterem devlet reisleri için sıhhat ve saadetler 
temenni ederim.  
 
Teşebbüsünüzün umumi anlaşmayı kolaylaştırıcı mahiyeti itibariyle, cihan 
sulhüne hizmet edici, insanî bir âmil meydana getireceğine kaniim.  
 
Milletlerinize, benden, hararetli muhabbetler, samimi dostluklar götürünüz. Sizi 
ve sizin asîl milletlerinizi hürmetle bir daha selâmlarım.  
 
Hâkimiyeti Milliye: 26 Ağustos 1931 
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18 - KERİMAN HALİS’İN DÜNYA GÜZELİ SEÇİLMESİ  
3 Ağustos 1932 
Cumhuriyet Başmuhabirine demeç. 

 
“Türk ırkının necip güzelliğinin daima mahfuz olduğunu gösteren dünya 
hakemlerinin bu Türk çocuğu üzerindeki hükümlerinden memnunuz. Fakat 
Keriman, hepimizin işittiğimiz gibi söylemiştir ki, o bütün Türk kızlarının en 
güzeli olmak iddiasında değildir. Bu güzel Türk kızımız, ırkının kendi 
mevcudiyetinde tabiî olarak tecelli ettirdiği güzelliğini dünyaya, dünya 
hakemlerinin tasdikiyle tanıttırmış olmakla elbette kendini memnun ve bahtiyar 
addetmekte haklıdır.  
 
Türk milleti, bu güzel çocuğunu şüphesiz samimîyetle tebrik eder. Cumhuriyet 
gazetesi, bu meselede Türk ırkının diğer dünya milletleri içinde mümtaz olan 
asîl güzelliğini göstermek teşebbüsünü takip etmiş ve bunu dünya nazarında 
muvaffakiyetle intac eylemiştir. Ondan dolayı bittabi bu vesile ile de takdir ve 
tebriklerimize hak kazanmıştır.  
 
Şunu ilâve edeyim ki, Türk ırkının dünyanın en güzel ırkı olduğunu tarihî olarak 
bildiğim için, Türk kızlarından birinin dünya güzeli intihap olunmuş olmasını, 
çok tabiî buldum. Fakat, Türk gençlerine bu münasebetle şunu tahattür ettirmeği 
lüzumlu görürüm: Müftehir olduğunuz tabiî güzelliğinizi fennî tarzda muhafaza 
etmesini biliniz ve bu yolda bir tekâmülün mütemedi tahakkukunu ihmâl 
etmeyiniz. Bununla beraber, asıl uğraşmağa mecbur olduğunuz şey, analarınızın 
ve atalarınızın oldukları gibi, yüksek kültürde ve yüksek fazilette dünya 
birinciliğini tutmaktır.  
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19 - DÜNYANIN SİYASÎ DURUMU        27/29 Eylül 1932 
Washington 7 (T.H.A.) – Yarın neşredilecek “The Caucasus” mecmuası 
Atatürk’le MacArthur arasında, bundan 20 sene evvel yapılan görüşmenin 
aşağıdaki şayanı dikkat tafsilâtını açıklayacaktır: 
 
Avrupa’nın vaziyeti hakkında ne düşündüğünü kendisine soran MacArthur’e, 
Atatürk cevabı vermiştir:  
 
- Versailles muahedesi Birinci Dünya harbine sebebiyet vermiş olan âmillerden 
hiçbirini bertaraf edemediği gibi, bilâkis dünün başlıca rakibleri arasındaki 
uçurumu büsbütün derinleştirmiştir. Zira, galip devletler, mağlûplara sulh 
şartlarını zorla kabul ettirirlerken, bu memleketlerin etnik, geo-politik ve iktisadî 
hususiyetlerini asla nazarı itibara almamışlar ve sadece husumet hislerinden 
mülhem bulunmuşlardır. Böylelikle, bugün içinde yaşadığımız sulh devresi 
sadece mütarekeden ibaret kalmıştır. Eğer siz Amerikalılar, Avrupa işlerile 
alâkadar olmaktan vaz geçmeyerek, Wilson’un programını tatbike ısrar 
etseydiniz, bu mütareke devresi uzar ve bir gün devamlı bir sulha müncer 
olabilirdi. Bence, dün olduğu gibi yarın da, Avrupa’nın mukadderatı 
Almanya’nın alacağı vaziyete bağlı bulunacaktır. Fevkalâde bir dinamizme 
malik olan bu 70 milyonluk çalışkan ve disiplinli millet, üstelik milli ihtiraslarını 
kamçılayabilecek siyasî bir cereyana kendisini kaptırdı mı, ergeç Versailles 
muahedesinin tasfiyesine tevessül edecektir. 
 
Atatürk, Almanya’nın İngiltere ve Rusya hariç olmak üzere, bütün Avrupa 
kıtasını işgal edebilecek, bir orduyu kısa bir zamanda teşkil edebileceğini, 
binaenaleyh harbin 1940 – 46 seneleri arasında başlayacağını, Fransa’nın 
kuvvetli bir ordu yaratmak için, lâzımgelen hassaları artık kaybettiğini ve 
İngiltere’nin, adalarını müdafaa etmek için, bundan sonra Fransa’ya 
güvenemeyeceğini söylemiş, İtalya hakkında da şöyle demiştir:  
 
- İtalya, Mussolini’nin idaresi altında şüphesiz büyük bir kalkınmaya ve inkişafa 
mazhar olmuştur. Eğer Mussolini, müstakbel bir harbde, İtalya’nın zahirî heybet 
ve azametini, harb haricinde kalmak suretile, lâyıkı veçhile istismar edebilirse, 
sulh masasında başlıca rollerden birini oynayabilir. Fakat, korkarım ki, 
İtalya’nın bugünkü şefi, Sezar rolünü oynamak hevesinden kendisini 
kurtaramayacak ve İtalya’nın askerî bir kuvvet yaratmaktan henüz çok uzak 
olduğunu derhal gösterecektir.  
 
Atatürk, Amerika’nın geçen harbde olduğu gibi, bu harbde de bitaraf 
kalamayacağını ve Almanya’nın ancak bu Amerikan müdahalesi dolayısiyle 
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mağlûp olacağını da ilâve etmiş ve âdetâ kehanet mesabesinde olan şu şayanı 
hayret sözleri söylemiştir:  
 
- Avrupa devlet adamları, başlıca ihtilâf mevzuu olan mühim siyasî meseleleri, 
her türlü milli egoizmlerden uzak ve yalnız umumun nef’ine olarak, son bir 
gayret ve tam bir hüsnüniyetle ele almazlarsa, korkarım ki felâketin önü 
alınamayacaktır. Zira, Avrupa meselesi İngiltere, Fransa ve Almanya arasındaki 
ihtilâflar meselesi olmaktan artık çıkmıştır. Bugün Avrupa’nın şarkında bütün 
medeniyeti ve hattâ, bütün beşeriyeti tehdid eden yeni bir kuvvet belirmiştir. 
Bütün maddî ve mânevi imkânlarını, topyekûn bir şekilde, cihan ihtilâli gayesi 
uğruna seferber eden bu korkunç kuvvet, üstelik Avrupalılar ve Amerikalılarca 
henüz malûm olmayan yepyeni siyasî metodlar tatbik etmekte ve rakiblerinin en 
küçük hatalarından bile mükemmelen istifade etmesini bilmektedir. Avrupa’da 
vukubulacak bir harbin başlıca galibi ne İngiltere, ne Fransa, ne de Almanya’dır. 
Sadece Bolşevizmdir. Rusya’nın yakın komşusu ve bu memleketle en çok 
harbetmiş bir millet olarak, biz Türkler, orada cereyan eden hâdiseleri yakından 
takip ediyor ve tehlikeyi bütün çıplaklığile görüyoruz. Uyanan şark milletlerinin 
zihniyetlerini mükemmelen istismar eden, onların millî ihtiraslarını okşayan ve 
kinleri tahrik etmesini bilen Bolşevikler, yalnız Avrupa’yı değil, Asya’yı da 
tehdid eden başlıca kuvvet halini almışlardır.  
 
 Söz Asya’ya intikal edince, MacArthur şöyle demiştir.  
 
- Fikrinize tamamiyle iştirak ediyorum. Avrupa ile Amerika devlet adamlarının 
asıl tehlikeyi görememeleri, bana da çok endişe veriyor. Böylelikle, hepimizi 
tehdid eden bir düşmanın büyük menfaatler temin edebileceği bir harbe doğru 
sürükleniyoruz. Bana öyle geliyor ki, Avrupa’da başlayacak bir harb behemehal 
Asya’ya da sirayet edecektir. Zira, büyük devletlerin Avrupa’daki 
mağlûbiyetlerini, Japonya, Asya’daki emellerini tahakkuk için bir fırsat 
addecektir. Amerika buna şüphesiz bigâne kalamayacaktır. İster istemez 
sürükleneceğimiz böyle bir harbde ise, Rusya Asya’daki nüfuzunu genişletmeğe 
çalışacaktır. Eğer siyaset adamlarımız, o esnada, Rus yardımını ağır toprak 
tavizleri pahasına satın almamak dirayetini gösterirlerse ne âlâ, aksi takdirde, 
biz bir tehlikeyi bertaraf etmeğe çalışırken, onun yerine daha büyüğünü kaim 
etmiş olacağız. Binaenaleyh, Rusya ile müttefikan yapacağımız bir harb, Avrupa 
meselelerini olduğu gibi, Asya meselelerini de halletmekten çok uzak kalacaktır. 
Bitmez tükenmez insan malzemesine malik bulunan ve üstelik Avrupa ile 
Amerikan sanayicilerinin ihracat pazarı olan Asya, Rusya’nın nüfuzu altına 
girdiği gün, dâva bolşevizm için halledilmiş olacaktır. Ruslar, bunu bizden daha 
iyi anladıkları içindir ki, Asya’da ekseriya gözümüzden kaçan büyük bir faaliyet 
gösteriyorlar. Bugün Çin’in mühim bir kısmı komünist ajanlarının kontrolu 
altında bulunmaktadır. Eğer Amerika ve Avrupa devlet adamları, Çin’e 
lâzımgelen ehemmiyeti vermez ve oradaki komünist aleyhtarı devlet adamlarını 
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desteklemezlerse, Japonların mağlûbiyeti komünistlerin Çin’deki zaferi olabilir. 
Aynı hal Mançurya, Kore, Hindistan, Hindiçini, Birmanya için de variddir. 
Binaenaleyh, bence, dünyanın mukadderatı Avrupa değil, Asya’da 
hallolunacaktır.  
 
İki büyük asker arasındaki fikir teatisi bittiği zaman, Atatürk gülerek 
MacArthur’e şöyle demişti:  
 
- Görüşlerimizde tam bir mutabakat var. Fakat temenni ederim ki, vaziyeti biz 
yanlış görelim ve dünyanın mukadderatını ellerinde tutan devlet adamları haklı 
çıksınlar.  
 
Cumhuriyet: 8 Kasım 1951 
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20 - ANKARALILARLA BİR KONUŞMA   27 Aralık 1932 
Ankara’ya gelişinin yıldönümü münasebetiyle tâzimlerini arza giden heyete söylenmiştir.  
 
Muhterem arkadaşlarım, 
 
Bugünkü tezahüratı yakından seyrettim. Çok mütehassis oldum. Bu canlı 
tezahürat bende onüç yıl evvel Ankara’ya ilk geldiğim gün duyduğum heyecanı 
yeniden yaşattı. Bugünkü manzara karşısında muhterem Ankaralı 
hemşerilerimin o gün bana gösterdikleri hüsnü kabulü ve yüksek 
misafirperverliği tamamiyle hatırladım. Zaten bu asîl hareketi hiçbir vakit 
unutmadım ve unutmayacağım. Ankara’ya geldikten sonraki mücadele 
hayatımızda hürriyet ve istiklâl âşıkı kahraman Ankaralıların – başka sizin gibi 
daima benimle beraber kalmış olan değerli arkadaşlarım olduğu halde – 
gösterdikleri vefa ve yardımları her vakit minnetle yadederim. Benim Ankara’ya 
geldiğim günü yaşatmak teşebbüsünü alan yüksek heyetinize çok teşekkür 
ederim.  
 
Bugünü yaşamakta derin sevgi heyecanını ve duygularını minnetle bir daha 
gördüm. Ankaralı hemşerilerimize sonsuz saygılarımı ve sönmez sevgilerimi 
bildirmenizi rica ederim.  
 
Hâkimiyeti Milliye: 28 Aralık 1932 
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21 - TÜRK KADINININ HAKLARI      30 Haziran 1933 
Hukuk Fakültesinde imtihanda bir talebe ile konuşma. 

 
Profesör Sadri Maksudi’nin talebe Enise hanıma sorduğu sual üzerine şu 
muhavere geçmiştir:  
 
Profesör: 
 
- Gazi Hz. Kadınlara ne verdi? diye sormuş, Enise Hanım da Türk inkılâbının 
Türk kadınına verdiği hakları birer birer saymıştır. 
 
Gazi hazretleri bunun üzerine: 
 
- Pekâlâ, niçin mebusluk istiyorsunuz da, askerlik istemiyorsunuz? demiştir.  
 
Enise Hanım, 
 
- Bünyece zayıfız da, ondan efendim, cevabını verince Büyük Gazi, buna: 
 
- Şehirlerde belki biraz… fakat köylerimizde kadınlarımızın hepsi gürbüz ve 
kuvvetlidir. Erkeklerle beraber çalışırlar… 
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22 - LOZAN SULHÜ       24 Temmuz 1933 
(Hakimiyet-i Milliye) 

 
Lozan muahedesi, Türk milleti aleyhine, asırlardanberi hazırlanmış ve Sevr 
muahedenâmesile ikmal edildiği zannedilmiş, büyük bir suikasdin inhidamını 
ifade eden bir vesikadır. Osmanlı devrine ait tarihe eşi geçmemiş bir siyasî zafer 
eseridir.  
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23 - İRAN ŞEHİNŞAHI VE TÜRKİYE – İRAN MÜNASEBETLERİ 
HAKKINDA KONUŞMA         16 Haziran 1934  
Çankaya köşkünde İran Şahı Rıza Pehlevi’ye verilen ziyafette söylenmiştir.  

 
Büyük dostumuz ve aziz biraderim Şehinşah Hazretleri,  
 
Kardeş İran milletinin ulu reisini Türkiye’de selâmlarken duyduğum sevinç 
büyüktür. Ziyareti şahaneniz bütün Türk milletini bahtiyar etti.  
 
Türkiye – İran münasebetlerinin tarihi gözden geçirilirse bu iki memleketin 
dostluktan ayrıldıkları zamanlar en müşkül devreleri yaşamış oldukları görülür. 
Halbuki milletlerimizin tabii temayülleri ve yüksek menfaatleri icabı olan 
dostluk bağları kuvvetlendikçe, her iki millet kuvvetli hale geldi ve refah buldu. 
Türkiye Cumhuriyeti bu hakikati tamamen idrak ederek İran dostluğunu 
siyasetinin en esaslı umdelerinden biri haline getirmiştir. Nasıl ki, zatı 
şahanelerinin kudretli idaresi altında komşu ve kardeş memlekette de aynı 
duygulara, aynı görüşlere kıymet ve ehemmiyet verilmiş ve böylece sarsılmaz 
ve silinmez bir Türkiye – İran dostluğu kurulmuştur.  
 
Şehinşah Hazretleri, memleketinizin bütün terakkilerini alâka ve muhabbetle 
takip ediyoruz. Yüksek iradenizin yaratıcı eserlerini en derin hürmetle 
karşılıyoruz. Türkiye ve İran binlerce seneden beri deruhte etmiş oldukları 
yükselme ve yükseltme rolünde bugün de kuvvetli ve kudretli adımlarla 
ilerliyorlar. Bu iki kardeş milletin, bu defa ziyareti şahanenizle, bir kat daha 
yakınlaşan dostlukları, medeniyet için, insaniyet için, şüphesiz en sevinilecek 
neticelerden biridir. Sulh ve müsalemet içinde inkişaf etmekten başka gayeleri 
olmayan milletlerimizin, aynı zamanda, umumi sulha hâdim olmayı en şerefli 
vazife saydıklarına şüphe yoktur.  
 
Türk milleti için unutulmaz bir hâtıra bırakacak olan bugünü, tarih yalnız 
Türkiye – İran münasebatında değil, fakat cihan sulhunda sayılır günlerden 
olarak kaydedecektir.  
 
Dost ve kardeş milletin büyük hükümdarı, Türkiye’nin ulu dostu  olan zatı 
şahanelerinin daima refah ve saadetini temenni ederek sıhhatı şahanelerine, 
kardeş milletin ikbaline ve Türkiye – İran dostluğunun feyizli inkişafına 
içiyorum.  
 
Hâkimiyeti Milliye: 17 Haziran 1934 
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24 - İSVEÇ KIRALI VE TÜRKİYE – İSVEÇ MÜNASEBETLERİ 
HAKKINDA KONUŞMA              3 Ekim 1934 
Memleketimizi ziyarete gelen İsveç Veliahdı Prens Güstav Adolf şerefine Çankaya köşkünde 
verilen ziyafette söylenmiştir.  

 
Altes Ruayâl; 
 
Bu gece, ulu konuklarımıza, Türkiye’ye uğur getirdiklerini söylerken, 
duyduğum, tükel özgü bir kıvançtır.  
 
Burada kaldığınız uzca sizi sarmaktan hiç durmayacak ılık sevgi içinde, bu 
yurtta, yurdunuz için beslenmiş duyguların bir yankusunu bulacaksınız.  
 
İsveç – Türk uluslarının kazanmış oldukları utkuların silinmez damgalarını tarih 
taşımaktadır. Süerdimliği, önü, bu iki ulus, ünlü sanlı sözlerinin derinliğinde 
sonsuz tutmaktadır.  
 
Ancak, daha başka bir alanda da onlar erdemlerini o denlü yaltırıklı yöndemle 
göstermişlerdir. Bu yolda kazandıkları utkular, gerçekten daha az özençe değer 
değildir.  
 
Avrupa’nın iki bitim ucunda yerlerini berkiten uluslarımız, ataç özlüklerinin tüm 
ıssıları olarak baysak, önürme, uygunluk kıldacıları olmuş bulunuyorlar; onlar 
bugün en güzel utkuyu kazanmaya anıklanıyorlar: baysal utkusu.  
 
Altes Ruayâl; 
 
Yetmiş beşinci doğum yılında oğuz babanız, bütün acunda saygılı bir sevginin, 
söyüncü ile çevrelendi. Genlik, baysal içinde erk surmenin gücü işte bundadır.  
 
Ünlü babanız, yüksek kıralınız beşinci Güstav’ın göneci için en ısı dileklerimi 
sunarken, Altes Ruvayâl, sizin Altes Ruvayâl, prenses Louise, sevimli kızınız 
Altes Ruvayâl Prenses İngrid’in esenliğine; tüzün İsveç ulusunun gönencine 
içiyorum.  
 
 
Ayın Tarihi: 1934, No. II, s. 22 – 23 
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25 - HAVACILIK HAKKINDA KONUŞMA        3 Mayıs 1935 
Türkkuşu çalışmalarına başlarken Etimesut hava alanında söylenmiştir.  

 
Bayanlar, Baylar, 
 
Bizim dünyamız – bilirsiniz – topraktan, sudan ve havadan unutulmuştur. 
Hayatın da, esas unsurları, bunlar değil midir? 
 
Bu unsurlardan birinin eksikliği, yalnız eksikliği değil, sadece, bozukluğu, 
hayatı imkânsız kılar.  
 
Hayatı, hele ulusal hayatı seven, onu korumak isteyen; yurdunun topraklarına, 
denizlerine olduğu gibi, havasına da ilginliğini, hergün biraz daha, 
çoğaltmalıdır.  
 
Bu ilginlik, saydığım hayat örgenlerine egemenlikle olur.  
 
Natür insanları türetti, onları kendine taptırdı da. Ancak, insanların dünyada, 
yaşayabilmeleri için, onların tabiata egemenliğini de şart kıldı. Tabiata egemen 
olmasını bilemeyen yaratıklar, varlıklarını koruyamamışlardır. Tabiat onları, 
kendi unsurları içinde ezmekten, boğmaktan, yoketmekten ve ettirmekten cuda 
çekinmemiştir.  
 
Türk, bu büyük hakikati, üzelden tanımak kapasitesini göstererek kapsal bir 
dölenle, toprağı ve onun türlü ürünlerini insanlığa verimli kılmış; okan 
denizlerde göğüslemedik dalgalar bırakmayarak, insanlığa genlik veren kültür 
yolları açmıştır.  
 
Lâkin, yaşadığımız bu çağda, artık, insanlar, yalnız karada ve denizde 
kalmadılar. Tabiatın hava varlığının da içine daldılar.  
 
Hayat için, havayı, yalnız nefeslenmenin yeter olmadığı anlaşıldı. Gerek ve 
gerçek olan hava egemenliği olduğu yalın olarak ortaya çıktı.  
 
Bütün ulusların, büyük dölenle, üzerinde çalıştıkları bu yöneyde, Türk ulusu da 
şüphesiz, yerini almalıydı.  
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti, kara ordumuzun yanında, donanmamızı 
kurarken, hava filolarımızı da, en son hava şartlariyle düzenlemekten geri 
kalmadı.  
 
Şahıslariyle onur duyduğumuz, hava subaylarımız ve komutanlarımız da 
yetişmiş bulunuyorlar.  
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Uçmanlarımız her zaman ve herhalde, ulusun yüzünü ağartacak yüksek 
değerdedirler.  
 
Lâkin, arkadaşlar; bu kadarını yeter görmek doğru olamazdı. Hava işine, onun 
bütün dünyada, aldığı önem derecesine göre genişlik vermek lâzımdır.  
 
Bunu gözönünde tutan Cumhuriyet hükûmeti; havacılığı, bütün ulusun işlevi 
yapmak kararında idi.  
 
Türk; yurdun dağlarında, ormanlarında, ovalarında, denizlerinde, her bucağında, 
nasıl bir bilgi ve kendine güvenle yürüyor, dolaşıyorsa, yurdun asumanında da, 
aynı suretle dolaşabilmelidir.  
 
Bu ise, Türkü, çocukluğundan, vatan kuşlariyle, vatan havası içinde yarışa 
alıştırmakla başlar.  
 
İşte, bugün, burada, bizi toplayan sebep, o kutsal işe başlama âyinidir.  
 
Havacılık kınavına ciddî sarılmalarından dolayı, hükûmete, Genel Kurmay 
Başkanı Sayın Mareşal’a ve Türkiye Hava Kurumu Başkanı değerli 
arkadaşlarım Fuad’a, burada, özel minnetlerimi sunarım.  
 
Bu ödevimizi başarmada, bizden değerli yardımlarını esirgemeyen, dostumuz 
Rus Sovyet Cumhuriyetine ve onun, Sayın Büyük Elçisi Bay Karahan’a 
önünüzde açıkça teşekkür etmekten kıvanç duyarım.  
 
Türk çocuğu; 
 
Her işte olduğu gibi, havacılıkta da, en yüksek düzeyde, gökte, seni bekleyen 
yerini, az zamanda, dolduracaksın.  
 
Bundan, gerçek dostlarımız sevinecek, Türk ulusu mutlu olacaktır.  
 
Ulus: 4 Mayıs 1935 
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26 - YENİ VAZİYET             21 Haziran 1935 
Yeni bir harp tehlikesi – Böyle bir harpte Amerikanın durumu – Dünya sulhunun şartları – 
Türkiye ve Boğazların tahkimi – Diktatörlük 
 
- Yakın bir atide harbin çıkması muhtemel olduğunu zannediyor musunuz? 
 
Son zamanlarda kendilerine Atatürk ismi verilen Mustafa Kemal, asker 
inkılâpçının Türkiye Cumhuriyeti Reisi olmadan evvel sultanların ikâmetgâhı 
olan Dolmabahçe isimli beyaz mermer saraydaki yemek masasının altın sofra 
takımından dürüst mavi gözlerini kaldırdı, ve nazarları, Şam işi perdeli yüksek 
pencerelerden karanlık ve âsude boğaziçini geçerek Anadolu sahilinin yanıp 
sönen ziyalarına gitti. Ağır ve ciddî bir mesele.  
 
- Yakın âtiden bahsetmemeli, dedi, harp tehlikesi bulunduğumuz zaman da 
vardır.  
 
Avrupa’daki vaziyetin birkaç ay evvelkisine nazaran daha gergin olup olmadığı 
sorulunca: 
 
- Daha fenadır, daha çok fenadır. Harbin ciddiyetini nazar-ı dikkate almayan 
bazı gayri samimî önderler, taarruzun vasıtaları “agent”ları olmuşlardır. 
Kontrolları altındaki milletlere, milliyetçiliği ve ananeyi yanlış bir şekilde 
göstererek ve suiistimal ederek aldatmışlardır. Bu buhranlı saatlerde hercümerce 
mâni olmak için, kütlelerin kendileri karar vermeleri ve mesuliyet mevkiini 
yüksek karakterli ve yüksek moralli, vicdanlı insanların eline tevdi etmeleri 
zamanı gelmiştir. Bu, gecikmeden yapılmalıdır.  
 
Bundan sonra realist Atatürk, dünyanın en kuvvetli diktatörlüğüne çıkmak için 
hiçbir maniaya müsamaha göstermeyen Çanakkale’nin ve “çok uzak bir âtide 
olmayan” Türk istiklâl harbinin askerî kahramanı, dedi ki:  
 
- Eğer harp bir bomba infilâkı gibi birdenbire çıkarsa milletler, harbe mâni 
olmak için, müsellâh mukavemetlerini ve mali kudretlerini mütearrıza karşı 
birleştirmekte tereddüt etmemelidirler. En seri ve en müessir tedbir, muhtemel 
bir mütearrıza, taarruzun yanına kâr kalmayacağını açıkça anlatacak beynelmilel 
teşkilâtın kurulmasıdır.  
 
Atatürk, mıntakavî misakların nihaî kıymetinin, bütün milletlere şâmil olacak 
umumî bir paktın aktinde olduğuna kaanidir.  
 
- Maamafih, halihazırda en müstâcel ihtiyaç, komşu memleketlerin, birbirlerinin 
hususi ihtiyaçlarını ve meselelerini görüşmeleridir. Bundan başka mıntakavî 
misaklar, sulhün muhafazası için kıymetlerini şimdiden ispat etmişlerdir.  
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İnsanı teslim alıcı gözlerinde, Gazi’nin fevkalâde önderlik kuvveti vardır. Kalın 
kaşları sakin durmaz, yüksek entellektüel zirvelere kalkar ve şayan-ı hayret 
derecede geniş alnında derin çizgiler oyacak bir şekilde çatılır. Derisi açık 
renkli ve güneşten yanmıştır. Esmer değildir. Saçı sarımtrak kahve renginde ve 
kül rengindedir. Ağzının temiz kesilmiş hattı ve çenesi kararlarının katiyetini 
gösterir. O tetiktir, cevabı hazırdır, nazar-ı dikkati celbedecek derecede zekidir.  
 
- Harb çıktığı takdirde Amerika bitaraflık siyasetini muhafaza edebilir mi? 
 
- İmkânı yok, dedi, imkânı yok. Eğer harp çıkarsa, Amerika’nın milletler 
camiasında işgal ettiği mevki herhalde müteessir olacaktır. Coğrafi vaziyetleri 
ne olursa olsun, milletler birbirine bir çok rabıtalarla bağlıdırlar.  
 
Atatürk, dünyadaki milletleri, bir apartımanın sâkinleri telâkki ediyor.  
 
- Birleşik Amerika Cumhuriyetleri bu apartımanın en lüks dairesinde 
oturmaktadır. Eğer apartıman, sâkinlerinden bazıları tarafından ateşe verilirse, 
diğerlerinin yangının tesirinden kurtulmasına imkân yoktur. Harb için de aynı 
şey varittir. Birleşik Amerika Cumhuriyetinin bundan uzak kalması 
gayrikaabildir.  
 
Atatürk şu sözleri ilâve etti: 
 
- Bundan başka, Amerika büyük ve kuvvetli ve dünyanın her yerinde alâkası 
olan bir devlet olduğundan kendisinin siyaset ve iktisadiyat cihetinden ikinci 
derecede bir mevkie düşmesine asla müsaade edemez. 
 
“Fikrinizce Amerika adalet divanına iltihak etmeli mi idi? sualini sordum, dedi 
ki: 
 
- Adalet divanına iltihak etmekle Birleşik Amerika Cumhuriyetleri, şüphesiz 
umumi sulhün idamesine yardım etmiş olacaktı. Nüfuzu ve insani idealleri o 
kadar büyük olan bir milletin, beynelmilel ihtilâfların muslihane hall-ü faslında 
aktif bir hisse almayı reddetmesi doğru değildir.  
 
- Öyle ise, Milletler Cemiyetinin, sulhün muhafazası için müessir bir vasıta 
olduğunu zannediyor musunuz? dedim.   
 
- Milletler Cemiyeti, henüz kat’î ve müessir bir vasıta olduğunu ispat 
etmemişlerdir. Diğer taraftan, Milletler Cemiyeti bugün, bütün milletlerin, 
müşterek gayenin tahakkuku için çalışabilecekleri yegâne teşkilâttır.  
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Ondört milyon Türk tarafından vatanlarının kurtarıcısı olmakla tanınan idealist 
Atatürk devam etti: 
 
- Şuna da kaniim ki, eğer devamlı sulh isteniyorsa, kütlelerin vaziyetlerini 
iyileştirecek beynelmilel tedbirler alınmalıdır. İnsanlığın heyet-i umumiyesinin 
refahı, açlık ve tazyikın yerine geçmelidir. Dünya vatandaşları, haset, aç 
gözlülük ve kinden uzaklaşacak şekilde terbiye edilmelidir.  
 
Atatürk, bu sözlerini hassas elleriyle ekseriya yaptığı kuvvetli jestlerle tebarüz 
ettirmişti.  
 
“Türkiye’de Bolşevikliğin yayılmasından kokuyor musunuz?” dedim. Şu cevabı 
verdi:  
 
- Türkiye’de Bolşeviklik olmayacaktır. Çünkü, Türk hükûmetinin ilk gayesi, 
halka hürriyet ve saadet vermek, askerlerimize olduğu kadar, sivil halkımıza da 
iyi bakmaktır. Türkiye’de işsizlik yoktur. Milletimiz efradı boş zamanlarında 
sıhhî dinlenme imkânlarına maliktir.  
 
“Türkiye neden Boğazları tahkim etmek istiyor? sualini sordum. 
 
- Türkiye’nin Boğazları açık bırakmağa razı olduğu Lozan muahedesindenberi 
dünya vaziyeti ve bazı şerait değişmiştir. Boğazlar, Türk arazisini iki kısma 
ayırır. Bundan dolayı bu deniz geçidinin tahkimi Türkiye’nin emniyeti ve 
müdafaası için çok ehemmiyetlidir. O, aynı zamanda, beynelmilel münasebatın 
can alıcı bir unsurudur. Anahtar vaziyetinde böyle mühim bir yer, herhangi 
sergüzeştçi bir mütearrızın keyfine ve merhametine bırakılamaz. Türkiye, 
muhtemel sulh bozucularının, birbirleriyle harbetmek için Boğazlardan 
geçmesine mâni olmaya mecburdur. 
 
Kusursuz smokinin altında geniş omuzları doğruldu.  
 
- Türkiye buna asla müsaade etmeyecektir.  
 
dedi.  
 
Kemal Atatürk’e neden diktatör diye çağırılmaktan hoşlanmadığını sordum: 
 
- Ben diktatör değilim. Benim kuvvetim olduğunu söylüyorlar; evet, bu 
doğrudur. Benim arzu edip te yapamayacağım hiçbir şey yoktur. Çünkü, ben 
zoraki ve insafsızca hareket etmek bilmem. Bence diktatör, diğerlerini iradesine 
ramedendir. Ben, kalbleri kırarak değil, kalbleri kazanarak hükmetmek isterim.  
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O “Gazi” yani “muzaffer olmuş” unvanını da sevmez. Ona halk tarafından 
verilen ve “Türklerin babası” demek olan “Atatürk” diye çağırılmayı tercih 
eder. İstirahatte iken yüzü sert dudaklı ve trajiktir. Neşeli olduğu zaman bile 
gözleri çelik pırıldamasını muhafaza eder.  
 
Mes’ut olup olmadığını sordum:  
 
- Evet; çünkü muvaffak oldum.  
 
Ayın Tarihi: 1935, sayı: 19, s. 260 – 262 
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27 - TÜRK – YUGOSLAV DOSTLUĞU HAKKINDA 29 Ekim 1936 
Yugoslav gazetecilerine Ankara’da verilen demeç. 

 
“Görüyorsunuz ki ve müşahede etmişsinizdir ki, Türk devlet adamları ve Türk 
milleti Yugoslav milletine, Yugoslav devletine ve Yugoslav hükûmetine karşı en 
samimî hisler beslemektedir.  
 
Bu dostluk tezahürünün bütün Türkiye tarafından Yugoslavya hakkında 
beslenen hakikî hislere tercüman olduğuna eminim. Tahakkuk ettirdiğimiz 
müşterek dostluk devam edecektir. Bu dostluğun devamına ve daima daha 
ziyade resanet bulmasına çalışacağım. Bu dostluk bütün sulh dostları için remiz 
teşkil eder. Böyle bir dostluk ancak insanî ve kardeş hisleriyle istikrar bulabilir.  
 
İki milletimiz arasındaki dostluk, ifadesini yalnız sözlerde bulmuyor. Bu 
söylediklerim, kuvvetine inananların bir ifadesi olarak telâkki edilmelidir.  
 
Türkiye ile Yugoslavya arasında mevcut sağlam münasebetler, bütün Balkan 
milletleri arasında mevcut olması iktiza eden münasebetlerdendir. Balkanlar bu 
ideale doğru ne kadar fazla yükselirlerse, saadet ve terakkileri o nisbette artar.  
 
Cumhur Reisimiz bunu müteakip Yugoslavya gazetecilerinden asil Yugoslav 
milleti hakkındaki dostluk hislerine tercüman olmalarını istemişlerdir.  
 
Yugoslav gazetecileri namına cevap veren Politika gazetesinden Yossimoviç, 
Cumhur Reisimize minnettarlığını arzetmiş ve Yugoslav matbuatının, dostluk ve 
kardeşlik hislerine devam edeceğini temin eylemiştir.  
 
Bunun üzerine demiştir ki:  
 
“Türk matbuatına da her zaman tekrarladığım gibi, bu dostluk hislerini 
ehemmiyetle kaydetmek, Yugoslav matbuatı için de mukaddes bir vazifedir. Bu, 
yalnız mukaddes bir vazife değil, aynı zamanda bir vatan borcudur.” 
 
Ayın tarihi: 1936, No. 35, s. 49 
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28 - ROMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI ANTONESCU İLE 
KONUŞMA             17 Mart 1937 
Ankara Palas’ta söylenmiştir.  

 
Her gün kudreti daha artan bir Romanya’yı bütün kalbimizle isteriz. 
Dostluğumuz o kadar sıkı ve emindir ki, Romanya daha kuvvetli oldukça biz de 
kendimizi daha kuvvetli addederiz.  
 
Müttefikimiz Romanya’nın bize gönderdiği misafirimizi çok sevdik. Bugünkü 
görüşmemizden sonra B. Antonescu hakkında bende kalan intiba, Romanya 
Hariciye Nazırının milletine karşı mes’uliyetini müdrik derin görüşlü, 
hükümlerinde isabetli ve olgun bir devlet adamı olgunluğudur. Kendisi gösteriş 
sever bir insan değildir. Milletinin, duygularına riayetkârdır. Vazifesini 
yapmakta azmi kuvvetlidir.  
 
Sizi tanıdığıma çok memnunum. Milletleri muahedelerden ziyade hisler bağlar. 
Romanya, kalbimizde kardeşçe yer tutmuştur. Ruhlarımızın yakınlığı, 
birleşikliği için kadehimi kaldırıyorum.  
 
Milletler gam ve keder bilmemelidir. Şeflerin vazifesi, hayatı neşe ve şevkle 
karşılamak hususunda milletlerine yol göstermektir.  
 
Vaktile kitaplar karıştırdım. Hayat hakkında filozofların ne dediklerini anlamak 
istedim. Bir kısmı her şeyi kara görüyordu. “mademki hiçiz ve sıfıra varacağız, 
dünyadaki muvakkat ömür esasında neşe ve saadete yer bulunamaz” diyorlardı, 
 
Başka kitaplar okudum, bunları daha akıllı adamlar yazmışlardı ki :   “Mademki 
sonu nasıl  olsa sıfırdır, bari yaşadığımız müddetce şen ve şatır olalım”. 
 
Ben kendi karakterim itibarile ikinci hayat telâkkisini  tercih ediyorum, fakat  şu 
kayıtlar içinde: 
 
Bütün insanlığın varlığını kendi şahıslarında gören adamlar bedbahttırlar. 
Besbelli ki o adam fert sıfatile mahvolacaktır. Herhangi bir şahsın, yaşadıkça 
memnun ve mesut olması için lâzım gelen şey, kendisi için değil, kendisinden 
sonra gelecekler için çalışmaktır. Makul bir adam, ancak bu suretle hareket 
edebilir. Hayatta tam zevk ve saadet, ancak gelecek nesillerin şerefi, varlığı, 
saadeti için çalışmakta bulunabilir.  
 
Bir insan böyle hareket ederken, “benden sonra gelecekler acaba böyle bir ruhla 
çalıştığımı farkedecekler mi?” diye bile düşünmemelidir. Hattâ en mesut olanlar, 
hizmetlerinin bütün nesillerce meçhul kalmasını tercih edecek karakterde 
bulunanlardır.  
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Herkesin kendine göre bir zevki var. Kimi bahçe ile meşgul olmak, güzel 
çiçekler yetiştirmek ister. Bazı insanlar da adam yetiştirmekten hoşlanır.  
 
Bahçesinde çiçek yetiştiren adam çiçekten bir şey bekler mi ? Adam yetiştiren 
adam da, çiçek yetiştirendeki  hislerle hareket edebilmelidir. Ancak bu tarzda 
düşünen ve çalışan adamlardır ki memleketlerine ve milletlerine ve bunların 
istikbaline faydalı olabilirler. Bir adam ki, memleketin ve milletin kıymeti ikinci 
derecededir. Esas kıymeti kendine veren ve mensup olduğu millet ve memleketi  
ancak şahsiyeti ile kaim gören adamlar, milletlerinin saadetine hizmet etmiş 
sayılmazlar.   Ancak kendilerinden  sonrakileri düşünebilenler, milletlerini 
yaşamak ve ilerlemek imkânlarına nail ederler. Kendi gidince terakki ve hareket 
durur  zannetmek  gibi gaflettir.  
 
Şimdiye kadar bahsettiğim noktalar ayrı ayrı cemiyetlere aittir. Fakat bugün 
bütün dünya milletleri aşağı yukarı akraba olmuşlardır ve olmakla meşguldürler.  
Bu itibarla insan mensup olduğu milletin varlığını ve saadetini düşündüğü kadar, 
bütün cihan milletlerinin huzur ve refahını düşünmeli ve kendi milletinin 
saadetine ne kadar kıymet veriyorsa bütün dünya milletlerinin saadetine hâdim 
olmağa elinden geldiği kadar çalışmalıdır. Bütün akıllı adamlar takdir ederler ki, 
bu vâdide çalışmakla hiçbir şey kaybedilmez. Çünkü dünya milletlerinin 
saadetine çalışmak, diğer bir yoldan kendi huzur ve saadetini temine çalışmak 
demektir. Dünyada ve dünya milletleri arasında sükûn, vuzuh ve iyi geçim 
olmazsa, bir millet kendi kendisi için ne yaparsa yapsın huzurdan mahrumdur. 
Onun için ben sevdiklerime şunu tavsiye ederim:  
 
Milletleri sevk ve idare eden adamlar, tabiî evvelâ ve evvelâ kendi milletinin 
mevcudiyet ve saadetinin âmili olmak isterler. Fakat aynı zamanda bütün 
milletler için aynı şeyi istemek lâzımdır.  
 
Bütün dünya hâdiseleri bize bunu açıktan açığa ispat eder. En uzakta 
zannettiğimiz bir hâdisenin bize bir gün temas etmeyeceğini bilemeyiz.  
 
Bunun için beşeriyetin hepsini bir vücut ve bir milleti bunun bir uzvu addetmek 
icabeder. Bir vücudün parmağının ucundaki acıdan diğer bütün âza müteessir 
olur.  
 
Türkiye, Romanya ve diğer dostları kuvvetlidirler. Hiçbir taraftan bize gelecek 
bir şey beklemem. Beklemeğe de lüzum yoktur. İşte bu sükûnet içinde bütün 
dünyayı mütalea etmek fırsatı bizdedir. “Dünyanın filân yerinde bir rahatsızlık 
varsa bana ne?” dememeliyiz. Böyle bir rahatsızlık varsa tıpkı kendi aramızda 
olmuş gibi onunla alâkadar olmalıyız. Hâdise ne kadar uzak olursa olsun bu 
esastan şaşmamak lâzımdır. İşte bu düşünüş, milletleri ve hükûmetleri 
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hodbinlikten kurtarır. Hodbinlik şahsî olsun, milli olsun daima fena telâkki 
edilmelidir.  
 
O halde konuştuklarımızdan şu neticeyi çıkaracağım: Tabiî olarak kendimiz için 
bütün lâzım gelen şeyleri düşüneceğiz ve icabını yapacağız. Fakat bundan sonra 
bütün dünya ile alâkadar olacağız: Kısa bir misal: Ben askerim. Umumi harbte 
bir ordunun başında idim. Türkiye’de diğer ordular ve onların kumandanları 
vardı. Ben yalnız kendi ordumla değil, öteki ordularla da meşgul oluyordum. Bir 
gün Erzurum cephesindeki hareketlere ait bir mesele üzerinde durduğum sırada 
yaverim dedi ki:  
 
- Niçin size ait olmayan meselelerle de uğraşıyorsunuz?  
 
Cevap verdim:  
 
- Ben bütün orduların vaziyetini iyice bilmezsem kendi ordumu nasıl sevk ve 

idare edeceğimi tâyin edemem.  
 
Bir devlet ve milleti idare vaziyetinde bulunanların daima gözönünde tutmaları 
lâzım gelen mesele budur. 
 
Bu münasebetle muhterem misafirimize şunu diyeceğim: Ben düşündüklerimi 
sevdiklerime olduğu gibi söylerim. Aynı zamanda lüzumlu olmayan bir sırrı 
kalbimde taşımak iktidarında olmayan bir adamım. Çünkü ben bir halk 
adamıyım. Ben düşündüklerimi daima halkın huzurunda söylemeliyim. 
Yanlışım varsa halk beni tekzip eder. Fakat şimdiye kadar bu açık konuşmada 
halkın beni tekzip ettiğini görmedim.  
 
Ulus: 20 Mart 1937 
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29 - ANKARA HALKEVİNDE BİR KONUŞMA     26 Mart 1937 
Ankara’da tahsilde bulunan Bursalı gençlerin tertib ettikleri Uludağ gecesinde söylenmiştir. 

 
Arkadaşlar,  
 
Bu gece buradaki toplantımızı ve benim hakkımdaki derin duygularınızı Celâl 
Bayar çok güzel ve canlı bir ifade ile bana bildirdi. Bu meyanda dedi ki: Siz 
genç arkadaşlar, yorulmadan beni takibe ahdetmişsiniz. İşte ben bilhassa bu 
sözden çok duygulandım.  
 
Yorulmadan beni takip edeceğinizi söylüyorsunuz. Fakat arkadaşlar, 
yorulmadan ne demek? Yorulmamak olur mu? Elbette yorulacaksınız. Benim 
sizden istediğim şey yorulmamak değil, yorulduğunuz zaman dahi durmadan 
yürümek, yorulduğunuz dakikada da dinlenmeden beni takip etmektir. 
Yorgunluk her insan, her mahlûk için tabiî bir halettir. Fakat insanda yorgunluğu 
yenebilecek mânevi bir kuvvet vardır ki işte bu kuvvet yorgunları 
dinlendirmeden yürütür.  
 
Sizler, yani yeni Türkiye’nin genç evlâtları, yorulsanız dahi beni takip 
edeceksiniz. Ben bu akşam buraya yalnız bunu size anlatmak için gelmiş 
bulunuyorum. Dinlenmemek üzere yürümeğe karar verenler asla ve asla 
yorulmazlar. Türk gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, 
yorulmadan yürüyecektir. Biz de bunu görmekle bahtiyar olacağız. Şimdi 
çocuklar eğleniniz.  
 
Bundan sonra gençler Dağ Başını Duman Almış marşını söylediler. Bunun 
üzerine Atatürk eski bir hâtırasını anlattı:  
 
Arkadaşlar, 
 
Ben 1919 senesi mayısı içinde Samsun’a çıktığım gün elimde maddi hiçbir 
kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk milletinin asaletinden doğan ve benim 
vicdanımı dolduran yüksek ve mânevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu ulusal 
kuvvete, bu Türk milletine güvenerek işe başladım. Samsun’dan Anadolu 
içlerine kırık bir otomobille gidiyordum. Yanımda ötedenberi yaverliğimi yapan 
Salih ve Cevat Abbas’tan biri bulunuyordu. O kırık otomobil Anadolu 
yollarında ilerlerken ben daima düşünür ve yaverime şimdi sizin terennüm 
ettiğiniz şarkıyı söyletirdim. Ben Türk ufuklarından bir gün behemehal bir güneş 
doğacağına, bunun hareket ve kuvvetinin bizi ısıtacağına, bundan bize bir güç 
çıkacağına o kadar emindim ki, bunu âdeta gözlerimle görüyordum. O şarkıyı 
okutup tekrar ettirmekten maksadım Türk’ün bu güneşi doğunca muvaffak 
olacağını anlatmaktı. Bu sebepledir ki, demin söylenen şarkı benim on sekiz 
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senelik bir hâtıramı tazeledi. Bu şarkıyı söyletmeğe önayak olan genç Bayana 
teşekkür ederim.  
 
Cumhuriyet: 1 Nisan 1937 
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30 - YENİ HÜKÜMET PROGRAMI HAKKINDA      10 Kasım 1937 
Başbakan Celâl Bayar’a demeç. 

 
“Millete yepyeni bir program bildirdiniz. Bu program, benim millete vâdettiğim 
hususlardır. Celâl Bayar ve arkadaşları benim millete vâdettiklerimi 
yapacaklarını bana ve millete vâdettiler. Ben milletle beraber Celâl Bayar’ın ve 
arkadaşlarının programının nokta nokta tatbik edildiğini takip edeceğim. Daha 
iyi izah edeyim: Ben Türkiye Reisicumhuru Atatürk ve Türk milleti, Başvekil 
Celâl Bayar’ın ve onun hükûmetinin programını takip ediyoruz. Ve fiilî 
neticesini görmek istiyoruz.” 
 
Ayın Tarihi: 1937, sayı: 48, s. 63 
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31 - HATAY İSTİKLÂLİ HAKKINDA    1 Aralık 1937 
Ulus Başmuhabirine demeç. 

 
- Bunlara dair henüz teferruatlı malûmat alamadım. Eğer Suriye fevkalâde 
komiseri Bay Dö martel sancağa gelerek, Hataylıların müstakil rejimine 
kavuştuklarını bizzat ilân etmedi ise ve bu münasebetle Hataylıların 
bayramlarına şeref vermekten kendini alakoymuşsa, buna diyeceğim yoktur. 
Hatay’da Fransız delegesi, Hataylıların çok şevk ve heyecanla bayram yapmaları 
tabiî olan bir günde, eğer Hatay Türklerini serbestçe bugünü kutlamaktan 
menederek tedbirler almış ise, buna “yazık !” demekle iktifa ederim. Çünkü, 
böyle bir zihniyet devletler arasında yüksek dostluk münasebetlerinin hal ve 
istikbali için, müsbet yolda yürümek lüzumunun, henüz anlaşılmamış 
olmasından ileri gelir. Maamafih herşeye rağmen, Türkiye Cumhuriyeti 
hükûmeti ile Fransa Cumhuriyeti hükûmeti arasında Cenevre’de imza olunan 
vesikaların tayin ettiği rejimin birinci safhası, Hatay Türklüğünün yüksek azim 
ve enerjisi ile, başlamıştır. Başka türlü olmazdı ve bundan sonra da olamaz. 
Buna, Türkiye Cumhuriyetinin ve Türk milletinin olduğu kadar, bu meselede 
söz vermiş olan Fransa hükûmetinin ve milletinin de şeref ve haysiyeti müsait 
değildir…” 
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32 - BALKAN ANTANTI HAKKINDA BİR KONUŞMA      
27 Aralık 1937  
Çankaya köşkünde verilen çay ziyafetinde Balkan gazetecilerinin temennileri üzerine 
söylenmiştir.  

 
Balkan ittifakı bizim ötedenberi samimiyetle üzerinde durduğumuz bir idealdir. 
Bu idealin her gün geniş bir saha üzerinde daha ziyade genişlemesini ve mesaha 
almasını görmekle bahtiyarım. Bu hususta müttefik Balkan devletlerini sevk ve 
idare eden zevatın büyük hizmetleri ve muvaffakiyetleri ve ittifaka bağlılıkları 
şayanı takdirdir.  
 
Bugün, bu şekliyle dahi hepimizin memnuniyetini mucip olan Balkan birleşik 
vaziyetinin, birgün birçok kimselerin hâtıralarından bile geçirmedikleri 
mütekâmil şekli alacağına itimadım berkemaldir.  
 
Bu yüksek ideale giderken müttefik devletlerin başında bulunan zevatın 
hizmetlerine, matbuatın dahi büyük hizmetlerinin sebkatetmekte olduğunu 
müşahede etmekteyiz. Balkan milletleri matbuatının bu yüksek ideali kendi 
idealleri telâkki etmelerini ve bu idealin tahakkuku için bütün imkânlarla 
çalışmalarını kendilerinden temenni ederim. Matbuatın şimdiye kadar aynı 
suretle vazifesini ifa etmiş olduğunu da tekrar etmeliyim.  
 
Dünyada şimdiye kadar, başka başka milletlerin ünyon yaptıkları ve asırlarca 
beraber yaşadıkları, tarihte görülmüştür. Bizim kurmak istediğimiz ünyonun 
tarihte geçmiş olan ünyonların çok fevkinde olmasını isteriz. 
 
Tarihi bu kadar yüksek bir idealin esas temel taşı, yalnız geçici politika 
esaslarında kalmaz. Bunun esas temel taşları lâzımdır ki, kültür ve ekonomi 
cevheriyle dolu olsun. Çünkü kültür ve ekonomi her türlü siyasete istikamet 
veren bazlardır.  
 
Herhalde beklediğimiz parlak günler, bizlerden dahi uzak değildir. Bizden sonra 
gelecekler ise tabiî o günlerin parlaklığını bahtiyarlıklarla tes’it edeceklerdir.  
 

Ulus: 28 Şubat 1938 
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33 - BURSA’DA BİR KONUŞMA   ???1938 Bunun tarihi yanlış  
Çelik Palas’da şerefine verilen ziyafette söylenmiştir. 

 
Geçen gün bana zırhlı müdafaa hatlarından bahsediliyordu. Faraza 
Maginot’dan… Benim kanaatim belki biraz aykırı düşecek ama… Israr ederim 
ki, bu hatların faydasına inanamıyorum. Zira harbi insan yapar. Binaenaleyh 
insanın toprak üstünde bulunması lâzımdır. Köstebek gibi toprak altında, beton 
borularda veya zırhlı kulelerde oturtulacak bir kuvvet, evvelden harb harici 
edilmiş bir kuvvet addedilmelidir. Manevra kabiliyetini kendi kendine imha 
etmiş olmakla bir harbte mağlûbiyetten başka ne kazanılabilir, bilmem… 
 
Son balo – Nizamettin Nazif, s. 24 
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