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Önsöz

S

evgili okurlarım, bu kitapta Atatürk’ün Nutuk’taki sözlerini,
onun duygu ve düşüncelerini en doğru yansıtacak biçimde
günümüz Türkçesiyle vermeyi amaçladım.
Onları ne şiddetlendirmeye, ne de yumuşatmaya çalıştım…
Ne diyorsa, neyi kastettmişse, doğrudan o duygu ve düşünceleri, olduğu gibi aktarmaya özen gösterdim.
Kendi yorumlarımı, özgün metinden aldığım bölümlerin başlarına ya da sonlarına koydum.
Böylece bu tarihsel yapıtı, belli bölümlerini seçerek, yeni kuşaklara, en doğru ve en gerçek içeriğiyle yansıtmaya çalıştım.
Sevgili okurlarım, Atatürk’ün ünlü sözünü hemen hemen herkes bilir.
“Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana
sadık kalmazsa değişmeyen hakikat, insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır.” (1931, Hasan Cemil Çambel, T.T.K. Belleten, Cilt: 3, Sayı:
10, 1939, s. 272).
Nutuk, insanlığın değişme ve gelişme çizgisini izleyemeyip
Endüstri Devrimi’ni ıskaladığı için çöken ve işgal edilerek paylaşılan Osmanlı İmparatorluğu’ndan, bağımsız ve çağdaş Türkiye
Cumhuriyeti’ni yaratan dâhi bir liderin, kendi “yaptığı” tarihi
kendisinin “yazması” çabasıdır!
Elbette belgeli ve uzundur.
Üç ciltten oluşan ve 1927 yılının diliyle yazılmış metnin baştan
sona okunması kimi insanlara zor gelmektedir.
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Bu nedenle pek çok ünlü araştırmacı/yazar tarafından günümüz Türkçesine aktarılmıştır.
Ben de yıllardır böyle bir çalışma yapmayı düşünüyordum
10 çünkü günümüzde Atatürk’ün sözleri bile çarpıtılıyor, Nutuk’ta
söyledikleri farklı ve yanlış biçimlerde yorumlanıyordu.
Sonunda, bu büyük eserin çarpıcı bölümlerini almak, konuşulan Türkçeye aktarmak ve daha da önemlisi bu metinlerin başına ve sonuna kendi yorumlarımı koymak, yani onu tarih içinde
doğru yere oturtmak bana günümüzdeki tartışmalara da ışık tutabilmesi açısından anlamlı ve gerekli bir iş gibi geldi.
Böylece belki de, hem Nutuk’un çok daha geniş kitlelere ulaşmasını hem de doğru anlaşılmasını ve özümlenebilmesini sağlayabilecektim.
Elinizde tuttuğunuz bu çalışma, Nutuk’tan özenle seçtiğim
çarpıcı temel metinleri günümüz Türkçesine aktararak ve yorumlayarak yaptığım bir özettir.
Aldığım her temel metni ayrı bir bölüm olarak vurguladım ve
yorumladım.
Okumayı kolaylaştırmak için, benim açıklamalarım ve yorumlarım, Nutuk’tan alınan metinden yıldızlarla ve farklı yazı karakterleriyle dizilmiştir.
Bu Zor İşe Nasıl Cesaret Ettim?

Nutuktan seçilmiş metinleri günümüzün konuşulan Türkçesine aktarmak ve özellikle de tarih içinde doğru yere oturtarak yorumlamak sanıldığı kadar kolay bir iş değil.
Sadece eski ve yeni dili bilmek yetmiyor…
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve o dönemi çok iyi bilmeyi,
anlattıklarını iyi anlamayı ve doğru değerlendirmeyi de gerektiriyor.

Ben çocukluğumdan beri Atatürk’e, Kurtuluş Savaşı’na, Atatürk Devrimlerine (Reformlarına) yani Türk Devrimi’ne büyük
bir ilgi duydum.

Ama onu bütün önemi ve büyüklüğüyle anlamak hiç de kolay 11
değildi. Batı’nın devrimler tarihini, özellikle de Fransız Devrimi’ni
iyi bilmek gerekiyordu. Fransız Devrimi’ni anlamak için de, bütün
insanlık ve özellikle de Avrupa tarihini öğrenmek gerekiyordu.
Napolyon’a duyduğum merakla, Batı tarihini ve Fransız
Devrimi’ni okumaya, ortaokul sıralarında babamın eve getirdiği
Milli Eğitim Bakanlığı’nın klasikleriyle, Albert Sorel’den başlamıştım; ayıptır söylemesi, hâlâ da devam ediyorum.
Sonra Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde, elbette Marxizm, Leninizm, Troçkizm ve bütün sosyalist, komünist teori ve uygulamalarla birlikte, Rus/Sovyet Devrimi’ni çalıştım. Bugün de Moskova
baskısı İngilizce Marx ve Lenin kitaplarıma zaman zaman bakma
gereği duyuyorum.
Ancak bu iki Devrimi öğrendikten sonra, Türk Devrimi’ni anlamaya çalıştım.
Fransız Devrimi, Rus/Sovyet Devrimi ve Türk Devrimi’ne karşılaştırmalı olarak baktığımızda, bu üç devrim arasında anlaşılması
(ve elbette gerçekleştirilmesi) en zor olanın Türk Devrimi olduğu
anlaşılıyor.
Çünkü Türk Devrimi, Endüstri Devrimi’nden itibaren insanlık tarihine öncülük eden ve bütün “devrim birikimini” üreten
Batı tarihinden farklı bir çizgi izlemişti.
Yani insanlığın Spartaküs’ten itibaren başlayan Devrim Tarihini ve Devrim Sosyolojisini bilmek yetmiyordu Türk Devrimi’ni
anlamak için.
Türk Devrimi’ni anlamak, sadece Batı tarihini değil, aynı zamanda Batı’dan çok değişik bir yol izlemiş olan İslam ve Osmanlı

tarihini, yani, İslam Devleti’nin kuruluşunu, dört Halife dönemini,
Emevileri, Abbasileri, Selçukluları da iyi bilmeyi gerektiriyordu.
Bu toprakların tarihi Mekke ve Medine’den olduğu kadar

12 Maveraünnehir’den, Nizamülmülklerden, Şeyh Edebâlilerden,
Hacı Bektaşi Velilerden, Ahmet Yesevilerden, Mevlânâlardan, Yunuslardan, Nesimîlerden, Kadı Burhaneddinlerden geliyordu.
Batı kültürünün temelini oluşturan antik Yunan’ın asıl anası
olan bu topraklar, yüzyıllar boyu süren Haçlı seferlerine karşı koymuş, Osman Gazi’nin kurduğu beyliğin Fatih Sultan Mehmet gibi
bir dâhi tarafından bir İmparatorluğa dönüştürülmesine ve sonra
da gerileyip çöküşüne tanık olmuştu.
Şanslı bir gençtim: Ahmet Şükrü Esmer’in, Fahir Armaoğlu’nun,
Haluk Ülman’ın, Seha Meray’ın, Nermin Abadan’ın, Şerif Mar
din’in, Bahri Savcı’nın, Sadun Aren’in, Besim Üstünel’in Aydın
Yalçın’ın, Cahit Talas’ın öğrencisi oldum.
Akademisyenliğe başladıktan sonra da Ömer Lütfi Barkan’la,
Halil İnalcık’la, Tarık Zafer Tunaya’yla, Reşat Kaynar’la, bire bir,
defalarca ve saatlerce konuşarak, kafamda oluşan kavramları ve
bu kavramlara ilişkin teorilerimi tartışma, daha doğrusu bu üstatların bilgileriyle irdeleme fırsatı buldum.
Doğan Avcıoğlu ile tanışıp, yüz yüze konuşup tartıştım. İdris
Küçükömer’in, Muammer Aksoy’un konferanslarını dinledim.
Muzaffer Sencer ve İsmail Cem’le uzun sohbetlerimiz oldu.
Ancak Fransız ve Rus/Sovyet Devrimlerini çok iyi özümledikten sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gerçekleştirdiği Türk
Devrimi’ne tam anlamıyla eğilebildim ve bunu akademik kariyerimin son aşaması olan Profesörlük tezim olarak yazdım.
Bu kitap işte böyle, bir ömür boyu süren çalışmalardan sonra
girişebildiğim bir projedir.
Ana metin olarak Türk Devrim Tarihi Enstitüsü’nün üç ciltlik
baskısını kullandım.

Nutuk konusundaki en kapsamlı çalışma Kaynak Yayınları
tarafından yayınlanmış olan iki ciltlik araştırmadır. Nutuk baskılarını ayrı ayrı değerlendirmiş, ekleme, çıkarma ve değişiklikleri
13
belirlemiş olan bu çalışmadan da yararlandım.
Elbette Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nun “Söylev” adıyla sadeleştirdiği anıt metin de yararlandığım kaynakların arasındaydı.
Atatürk’ün bu büyük eserini bütün ruhu ve heyecanıyla, olduğu gibi yansıtmaya çalıştım. Dilerim başarmışımdır.
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GİRİŞ

Nutuk Nedir

N

utuk, Yirminci Yüzyıla damgasını vurmuş olan “Türk Dev
rimi”nin öyküsüdür.
Nutuk, tarihin normal akışını değiştiren bir dâhinin serüvenidir.
Nutuk, Birinci Dünya Savaşı’nı galibi olarak ülkeyi işgal eden
güçlü büyük devletlerin askerlerine, Batı’dan saldıran taze kuvvet
Yunan’a, Doğu’dan saldıran gözü dönmüş Ermeni’ye, yurdunu
savunanları arkadan vuran hain Halifeci asilere karşı kazanılan
bir savaşın efsanesidir.
Nutuk, çöken bir Din/Tarım İmparatorluğunun, 10-12 milyonluk “kılıç artığı” köylü nüfusundan, çağdaş bir Kentsel/Endüstriyel devlet ve toplum yaratmanın inanılmaz tarihini dile
getirir.
Çok kısaca ve çarpıcı olarak vurgulamak gerekirse.
Nutuk, bağımsızlık ilanıdır…
Nutuk, özgürlük bildirgesidir…
Nutuk çağdaş bir toplumsal, siyasal ve kültürel atılım reçetesidir…
Nutuk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür…
Nutuk, Türkiye Cumhuriyeti’dir!
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İkinci Büyük Millet Meclisi seçim
dönemini tamamlayarak dağılınca, yeni seçimlerden önce, Cumhuriyet Halk Partisi kongresinde bir nutuk söylemeye karar vermişti.
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Bu nutukta, hem düşmana karşı kazanılması olanaksız görülen İstiklâl Savaşı’nı, hem Padişah ve adamlarının akıl almaz
ihanetini, hem de Cumhuriyet’in inanılmaz kuruluşunu anlata16 caktı.
Üç ayda yazdığı ve resmi belgelerle desteklediği büyük nutku
15 Ekim 1927’de, Ankara’da, Büyük Millet Meclisi binasında toplanan CHP kurultayında, Cumartesi sabahı okumaya başlamış, 20
Ekim 1927 Çarşamba günü akşamına kadar 6 gün boyunca toplam otuz altı saatte okumuştur.
Sevgili okurlarım, Türk Devrimi iki aşamadan oluşur.
Birinci aşama İstiklâl Savaşı’dır.
İkinci aşama ise Cumhuriyet’in kurulmasıdır.
Her iki aşamanın gerçekleştirilmesi de insanlık tarihinin akışını değiştiren ve tarihe damga vuran adeta mucizevî iki başarıdır.
Tarihin Akışını Değiştiren Birinci Başarı,
İstiklâl Savaşı’nın Kazanılması ve Lozan’ın İmzasıdır.

Osmanlı İmparatorluğu insanlığın gelişme çizgisinin başka
bir deyişle Endüstri Devrimi’nin gerisinde kaldığı için zayıflamış,
çökmüş, işgal edilmiştir. Birinci Dünya Savaşı insanlığın gelişmesine ayak uyduramamış olan imparatorlukları yok etmiştir.
Bu açıdan Sevr Antlaşması insanlık tarihinin toplumsal, siyasal ve ekonomik açıdan zorunlu bir sonucu gibi görülebilir!
Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kazandığı İstiklâl Savaşı
ise tarihin akışını değiştirmiş, tarihin zorunlu sonucu gibi görülen
Sevr Antlaşması’nı çöpe atmış, Lozan’ı gerçekleştirmiştir.
Lozan, tarihin akışını değiştiren mucizevî İstiklâl Savaşı başarısının onaylanmasıdır…
Geri kaldığı için yok olan ve işgal edilerek paylaşılan bir imparatorluğun toprakları üzerinde yepyeni, bağımsız bir devlet kurmuştur.

Tarihi Değiştiren İkinci Başarı, Cumhuriyet’in
İlanı ve Cumhuriyet Devrimleridir.

İstiklâl Savaşı kazanıldıktan sonra da, Anadolu ve Trakya’daki
toplumsal yapı, eşraf ve ayan denilen toprak ağaları ile onların 17
mülkiyetindeki topraklarda, onların emrinde yaşayan köylülerden oluşuyordu.
Ülkede çağdaş devletleri oluşturan toplumsal, ekonomik ve
siyasal birikimlerin, kurum ve kuralların hemen hemen hiçbiri
yoktu.
Bu yapı üzerinde çağdaş bir kentsel/endüstriyel devlet, örneğin bir Cumhuriyet kurmak olanaksız görünen bir çabaydı.
İşte bugün içinde yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti’nin bu ko
şullarda kurulmuş ve yaşatılmış olması ikinci mucizevî başarıdır.
Türk Devrimi’nin Tarihte Eşi Yoktur.

Türk Devrimi’nin tarihte eşi yoktur. Çünkü geri kalmış, geri
kaldığı için de yarı sömürge durumuna düşmüş bir Feodal Din/
Tarım toplumunda, yukardan aşağı reformlarla, 15-20 yıl gibi
inanılmaz kısa bir sürede çağdaş bir Kentsel/Endüstriyel topluma
geçiş süreci, tarihin bir başka döneminde ve dünyanın başka bir
yerinde gerçekleştirilmemiştir.
Bir başka deyişle, Tarım Devrimi’nde patinaj yaparak çağının
gerisinde kalmış olan bir feodal toplumu, Endüstri Devrimi’nin
çağdaş Kentsel toplumuna tepeden aşağı doğru uygulanan reformlarla bu kadar hızla dönüştürerek çağ atlatmak, başka örneği
olmayan bir siyasal, toplumsal, kültürel, ekonomik ve hukuksal
bir devrimdir.
Yıkılmış ve işgal edilmiş Osmanlı İmparatorluğu toprakları
üzerinde, yani o dönem Türkiyesi’nde, böyle bir devrim için şartlar
hazır olmadığı için de zor, hem de çok zor gerçekleştirilebilmiştir.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk’ta işte bu zorlukları anlatmaktadır.

