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OLAYLAR VE GÖRÜŞLER

Cumhuriyetin Kuvay Milliye Temelleri
Türkiye’de din devleti kurmak isteyenler, Türkiye’de ayrmclk yapp
ülkeyi bölmek isteyenler, ikinci cumhuriyetçiler, dönekler vardr ve bunlar
Atatürk’e saldrmann dayanlmaz cazibesi içindedirler. Atatürkçü, laik
Cumhuriyeti kemirmek, Atatürk’ün ulus devlet düşüncesine saldrmak,
Türkiye’yi ümmetçiliğin karanlğna çekmek istemektedirler.
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umhuriyetin ilan edilişinin 86.
yln yaşyoruz. Cumhuriyet
yönetimine ulaşmak için çok
zor, çok skntl evrelerden
geçildi.
Birinci Dünya Savaş’n bitiren Mondros
Ateşkes Antlaşmas sonrasnda, gizli anlaşmalarla kararlaştrlan işgaller başlad.
Mondros Ateşkes Antlaşmas’n herkes boyun eğip kabul ederken genç bir komutan olan
Mustafa Kemal, bu antlaşmann ağr hükümlerini reddetmişti.
1 Kasm - 10 Kasm 1918 arasnda Adana’da Yldrm Ordular Komutanlğ yapan
Mustafa Kemal’le İstanbul Hükümeti arasnda gerçekleşen telgraf iletişimi, Atatürk’ün vatanseverliğini ve öngörü yeteneklerini çok etkin bir biçimde kantlar.
Atatürk, daha sonra İstanbul’a geldi. 13 Kasm 1918 - 16 Mays 1919 tarihleri arasnda
6 ay İstanbul’da kald. Bu dönemde, Anadolu’da gerçekleştirilecek olan ulusal savaşn hazrlklarn ve planlarn yapt. (Bu konuda kapsaml çalşmamz, “Samsun’dan
Önce 6 Ay” kitabna baklabilir.)
Anadolu hareketinin ilk belgesi 23 Haziran 1919’da yaymlanan Amasya bildirgesidir.
“Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.”
“Ulusun bağımsızlığını, yine milletin
azim ve kararı kurtaracaktır.” diyen bu bildirge bir ihtilali haber veriyordu.
Bu bildirgeyle, aslnda Kurtuluş Savaş’nn dayanağ ve gerekçesi ortaya konuluyor, ayn zamanda Ulusal Kurtuluş Savaş’ndan sonra kurulacak yeni devletin temel
çerçevesi de çiziliyordu.
Bundan sonraki gelişmeleri biliyoruz. Erzurum ve Svas kongreleri bu temel düşüncenin zabtlara geçirilişidir.

Yerel kongreler
Svas kongresiyle Anadolu’nun dört bir yannda ortaya çkan Kuvay Milliye örgütleri, Anadolu’daki, dört bir yana dağlmş çoban ateşleri bir araya getirilerek büyük bir bağmszlk ateşi yaklyordu.
Yerel Kurtuluş çareleri arayan kongreler ve
Kuvay Milliye hareketleri ulusal bir örgüte dönüştürüldü. Bu çok önemli örgütlenme
Mustafa Kemal’in büyük liderliği ve önderliği sayesinde olmuştur.
23 Nisan 1920’de TBMM’nin Ankara’da
açlmas ve Mustafa Kemal’in Meclis Başkan seçilmesi Kurtuluş Savaş’nn yepyeni
bir aşamasnn gerçekleşmesini sağlyordu.
Unutulmamaldr ki, yaplan Meclis Başkanlğ seçiminde Erzurum Milletvekili Celalettin Arif Bey 109, Mustafa Kemal 110
oy aldlar. Mustafa Kemal’in 1 oy farkla
Meclis Başkan seçilmesi kaderin cilvesidir
ve Türk ulusunun kurtuluşa giden çetrefilli
yolda geçirdiği son derece önemli bir badiOrijinal Boyut : 20 * 30 cm

redir.
Ankara’da TBMM’nin kurulmasyla Anadolu’daki Kuvay Milliye hareketi hukuksallk kazanyordu.
TBMM açlşndan dört ay sonra 8 Eylül
1920’de çok önemli bir bildiri yaymlad; bu
bildiride “Türkiye halkı emperyalizmin hâkimiyeti ve zulmü altındadır” denildi.
Bu sözlerin anlam nedir?
Yaplan mücadele aslnda emperyalistlere
karş ve bir noktada esir ve mazlum milletler için yaplmaktadr deniyordu. Böylece
Anadolu hareketi evrensellik kazanyordu.
Ankara milli mücadelesi giderek sadece
meşruiyet değil, evrensellik de kazanyordu.
Hatta, 23 Nisan 1923’te açlan TBMM, bir
kararla Mustafa Kemal’i “milli kahraman”
ilan etti.

Milli yükümlülükler
Birkaç ay önce padişah tarafndan idama
mahkûm edilen Mustafa Kemal, Meclis’in
açlş ile başkan seçiliyor, Anadolu milliyetçileri tarafndan “milli kahraman” ilan
ediliyor ve ulusal kurtuluş savaşnn önderi
oluyordu.
Sakarya Savaş, ulusal kurtuluş ve bağmszlk savaşnn son derece önemli bir dönüm noktasdr.
Sakarya zaferinden sonra TBMM artk dünya devletleri tarafndan tannmaya başlad. 13
Ekim 1921’de Sovyetler’le Ankara Hükümeti
arasnda Kars Antlaşmas imzaland.
Bugünkü Kafkas snrlar tespit edildi. 20
Ekim 1921’de de Fransa, İngiltere’den ayrlarak Ankara’y tand ve güney illerimizle ilgili Ankara Antlaşmas’n imzalad.
İşte bu noktada artk TBMM Hükümeti
dünya devletleri tarafndan tannyor ve
TBMM’nin “meşruiyeti” uluslararas anlaşmalara girmiş oluyordu.
Ocak 1922’den Ağustos 1922’ye kadar geçen süre, TBMM ordularnn saldr savaş
için geçirdiği hazrlk sürecidir. Bu süreçte
Başkomutan seçilen Mustafa Kemal, tüm ulusun topyekûn savaşa katlmasn ve “Milli yükümlülükler” (tekalifi milliye) kararnamesiyle her evin ulusal orduya birer çorap, birer fanila vs. gibi katklarn sağlad. Bu olay
bütün dünyada hayretle, ibretle ve hayranlkla
değerlendirilen topyekûn “milli seferberlik”
hareketidir.
9 Eylül 1922’de ulusal bağmszlk savaş
zaferle sonuçlannca Mustafa Kemal’e artk
bir kenara çekilerek dinlenmesini önerdiler.
Ama, onun asl ideal savaş şimdi başlyordu.

Çağdaşlaşma
1 Aralk 1922 tarihi çok önemli bir snr taşdr. TBMM saltanatla, halifeliği birbirinden
ayrd ve saltanat kaldrd. Böylece 600 yllk Osmanl hanedan tarihe karşt.
29 Ekim 1923 tarihi Cumhuriyetin ilandr.

Aslnda yaplan iş, Amasya’da Atatürk’ün
Samsun’a çkşndan hemen bir ay sonra yaymladğ Amasya bildirisinin hukuksallaşmas, yasalaşmasdr. TBMM’nin açlşndan
sonra kabul edilen 1921 Anayasas’nn temel
felsefesinin ilan edilişidir.
Cumhuriyetin ilanndan sonraki aşamalar
Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen aydnlanma devrimleridir.
Halifeliğin kaldrlş, din devletinin yklşn; eğitim birliği, hukuk devrimi, kadn haklar da çağdaşlaşmann önünün açlşn simgeler..

Devletin laikleşmesi
Hukuk devrimi yaplarak devletin ve hukukun laikleşmesi sağlanmştr.
Türbe, tekke ve zaviyelerin kapatlmas, harf
devriminin yaplmas ve kadn haklarnn tannmasyla kültürün ve yaşamn laikleşmesi
sağlanmştr.
Laiklik ilkesi hem başl başna bir büyük
devrim hem de kendinden sonra gelen diğer
devrimlerin anasyd, temeliydi...
İlhan Selçuk’un belirttiği gibi Anadolu aydnlanma devrimi şöyle özetlenebilir:
Emperyalizme karş: Bağmszlk,
Padişahlğa karş: Cumhuriyetçilik,
Şeriata karş: Laiklik,
Tutuculuğa karş: Devrimcilik,
Ümmetçiliğe karş: Milliyetçilik ve vatandaşlk.
Bu nedenle Atatürk’ün aydnlanma devrimlerinin özü:
“Aklın inançtan - Bilimin dinden bağımsızlaşmasıdır.”
Atatürk’ün “Hayatta en gerçek yol gösterici ilimdir” sözü temelde eleştirel akln öne
çkarlmasdr.
Pekiyi, Atatürküçülük günümüzde gücünü
yitirmiş midir?
Bu soru yakc ve önemli bir sorudur. Geçiştirmek, geriye itmek doğru değildir...
Türkiye’de din devleti kurmak isteyenler,
Türkiye’de ayrmclk yapp ülkeyi bölmek
isteyenler, ikinci cumhuriyetçiler, dönekler
vardr ve bunlar Atatürk’e saldrmann dayanlmaz cazibesi içindedirler. Atatürkçü, laik Cumhuriyeti kemirmek, Atatürk’ün ulus
devlet düşüncesine saldrmak, Türkiye’yi
ümmetçiliğin karanlğna çekmek istemektedirler.
Bugün Türkiye belki de en zor günlerini yaşamaktadr.
Ama 87 yllk bu kazanmlar kolaylkla ortadan kaldrlabilir mi?..
Bugün Cumhuriyetin nimetlerinden yararlanarak kurulan modern ve çağdaş devlete sahip çkmak hepimizin ödevidir.
Unutmayalm ki, 19 Mays 1919’da Samsun’a ayak bastğ an, Mustafa Kemal’in karş karşya olduğu durumlar hiç de iç açc değildi... Kuşkusuz bugün içinde bulunduğumuz
koşullardan daha korkunçtu.
Mustafa Kemal, o korkunç ve hiç de parlak bir gelecek vaat etmeyen koşullardan modern bir devlet yaratt. Bizler de laik Cumhuriyeti koruyacağz, Cumhuriyeti gerçek demokrasi ile geliştireceğiz.
Cumhuriyetçiler, hepimiz Mustafa Kemaliz...
Atatürkçüler, hepimiz Kuvay Milliyeciyiz...

