


Nasıl Yazdım? 



Osmanlıca Metin  

(Çankaya Köşkü Atatürk Arşivi) 









Sevgili Hocam, Prof. Dr. Oktar Türel’e 

şükranla…. 













30 Ekim 1918 

Mondros Mütarekesi 



Mondros Mütarekesi’ni imzalamaya giden Osmanlı heyeti: Solda oturan heyet başkanı Bahriye Nazırı 

Rauf Bey (Orbay), sağda oturan Hariciye Müsteşarı Reşat Hikmet Bey. Arkada sağda heyet katibi Ali Bey 

(Türkgeldi), ortada Yzb. Tevfik, solda yaver Yrb Sait 



Yer, Ege’nin küçük adalarından Limni’nin Mondros Limanına demirli Agamemnon 

Zırhlısı. Bir tarafta Osmanlı İmparatorluğu’nun temsilcileri; Hamidiye kahramanı Rauf 

Bey, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Reşat Hikmet ve Yarbay Sadullah Beyler. Diğer 

tarafta İngiltere’nin Akdeniz Donanması Baş Komutanı Oramiral Sir Arthur C. 

Calthorpe vardır. 

 

Ve Amiral Osmanlı Heyeti konuşmadan önce, “Çanakkale ve İstanbul Boğazlarının 

açılması ve Karadeniz’e geçişin sağlanması; Çanakkale ve İstanbul Boğaz kalelerinin 

Müttefiklerce işgali” diye başlayıp; “Müttefik savaş tutsakları ile gözaltında 

bulundurulan ya da tutsak Ermenilerin tümünün İstanbul’da toplanarak herhangi bir 

koşula bağlı olmaksızın Müttefiklere teslimi… Müttefiklerin güvenliklerini tehdit 

edecek herhangi bir durum ortaya çıkarsa, herhangi bir stratejik noktayı işgal hakkı 

bulunması…” koşullarıyla sürüp giden dayatmasını Mütareke (Bırakışma) olarak 

imzalatıvermiş ve böylece altı deniz, üç anakarada, 16,5 milyon km2 alan ve 70 

milyon insanla altı yüzyıla yayılan Osmanlı İmparatorluğu’nu tarihin çöplüğüne 

atıvermiştir. 



Mütareke’nin İmzalandığı Agamemnon Zırhlısı 



https://blog.nationalarchives.gov.uk/milestones-peace-armistice-mudros/ 



Mütareke için Limni Adasına yolcu edilen heyetin uğurlandığı gün İstanbul - 

Beyoğlu, bayram etmektedir. Mağaza vitrinleri başta Yunan bayrakları olmak 

üzere yabancı bayraklarla donanmıştır.  

Herkes birbiriyle sarılıp öpüşmekte ve göğüslerini İngiliz ve Fransız 

kokartlarıyla donatmışlardır.  

 

Olayları seyreden bir gazeteci durumu şu satırlarla not eder: 

 

“Bu memlekette doğup büyümüş, cedbeced burada yaşamış insanların 

vatanın felaketi ile bu kadar eğlenmeleri yürekleri kan ağlatacak bir 

manzara idi” 







Kaynak: Erim, Nihat (1953). Devletler Hukuku ve Siyasi Tarih Metinleri. C.I. (Osmanlı 

İmparatorluğu Anlaşmaları). Türk Tarih Kurumu Basımevi. s.163. Ankara.  



1916 Sykes-Picot projesine göre Orta Doğu topraklarının paylaşımı. İtalyan bölgesi (Yeşil), 

Fransız bölgesi (Mavi), İngiliz bölgesi (Pembe), Rus bölgesi (Sarı) 



Sevr Antlaşması'nı imzalamak üzere Paris Barış Konferansı'na giden Osmanlı heyetinin 

İtilaf Devletleri'ne ait bir savaş gemisinin güvertesinde çekilmiş fotoğrafı. Fotoğrafta fes 

giyen Damat Ferit Paşa'nın sağında Şura-yı Devlet Reisi Rıza Tevfik, solunda Maarif 

Nazırı Bağdatlı Mehmed Hâdî Paşa ve Bern Sefiri Reşat Halis Bey yer alıyor. 



Sevr  Harita 



Sevr Antlaşmasını İmzalayan Osmanlı Delegasyonu 







Ve Bu Arada Kuvayı Milliye ve Yerel Kongreler 



“Bir ulusun topyekûn Ya istiklâl ya ölüm bilinci, ve elinde 

çakaralmaz diz çöküp kurşun yağdırarak, çaresizliğin çaresinin ne 

olduğunu; halin ve geleceğin ne olacağını; neyin nasıl yapılması 

gerektiğini; ve hiçbir dayatma ve koşulda vatanın elden 

gitmeyeceğini hem yurtseverlere göstermesi hem süperlerin her 

türlü varlık ve gücüne karşın tarihin sahnesine yumruğu sıkılı, 

dişleri kenetli ve kan-ı revanda çıplak bedeni dimdik çıkıvermenin 

gizil gücüdür Kuvayı Milliye… 

 









Meclis Başkanlığı’nın talebi üzerine 11 Ağustos’ta bir rapor hazırlayan Kâzım 

Karabekir Paşa; 

 

“Bolşeviklik hızla yayılmaktadır; İngilizler, Türk – Bolşevik bağlantısını önlemek 

için Kafkas hükümetlerini kullanma gayretindedirler; Polonya saldırısı üzerine 

Bolşevikler büyük kuvvetlerini Kafkasya’dan çekmeleri nedeniyle zayıflamış bir 

görüntü vermektedirler ama kısa zamanda toparlanacaklardır. Sovyetler büyük 

ihtimalle Gürcistan ve Ermenistan’ı da Bolşevikleştireceklerdir…”  

 

Ayrıca, “1 Eylül’de Bakü’de dünya çapında etkisi olacak Doğu Halkları Kurultayı 

toplanacaktır. Bu Kurultay’a acele delege gönderilmesi gerekir; bununla birlikte 

Bolşevizm hakkında zamanında bir karar oluşturularak bunun aşağıdan yukarıya 

bir devrimle gerçekleşmesinin önlenmesi isabetli olacaktır” tespitlerinde bulunur.  



Mustafa Suphi 



“Halkçılık Programı” nın yayınlandığı gün olan 13 Eylül 1920’de Mustafa 

Kemal Paşa, Mustafa Suphi tarafından kendisine gönderilen 15 Haziran tarihli 

mektubu cevaplar: 

“Aynı amaç için çalıştıklarını, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk 

Teşkilatı’nın Sovyet idare teşkilatından farksız olduğunu belirtir. Türk 

Komünist Fırkası’nın yalnız Meclis’le ilişki kurmasını isteyerek Meclis’in 

toplumsal devrimi yavaş yavaş uygulamaya koyacağını” bildirir 



19 Ağustos’ta Azerbaycan Cumhurbaşkanı Neriman Nerimanof’un yolladığı 

mektup TBMM’nde okundu. Mektuptaki “Müslüman komünistleri sizin amacınıza 

ulaşmanız için olanca güçlerini seferber edecektir. Aksi takdirde ne bizim ne sizin 

ne de Doğu için varlık vardır” satırları oldukça dikkat çekicidir. 

  

Aynı gün yayınlanan Anadolu’da Yeni Gün Gazetesi’nde başyazar Yunus Nadi şu 

satırları köşesine taşıyordu: 

 

 “Hayat mücadelesi için bir bayram daha!. Başlarında İngilizlerin bulunduğu 

emperyalistler, Türkiye’yi parçalayarak yok etmek için tepeden tırnağa kadar 

zulüm ve vahşet kesilerek yeltenmedik pislik ve hıyanet bırakmadılar. 

Haklarından ve hakkın galip gelmesinden emin olan Türk milleti, daha fazla 

zorluklar içinde, bu zulüm ve hıyanet tufanına karşı koymaya azmederek, cihat 

meydanında beklemektedir. Bütün dünya, bütün Doğu ve Asya, emperyalizmi yok 

etme mücadelesinde bizimle birlikte olduğu için ümidimiz kuvvetlidir. Gelecek 

bayramları hakkın zaferi şenlikleri içinde kutlayalım” 



Hâkimiyet-i Milliye gazetesi de aynı gün, Şark Politikamız başlıklı dikkat 

çekici bir yazıyı basmıştır.  

 

Yazıda; “Dünyada büyük bir inkılap yapmak isteyen Bolşeviklerle esasta 

müttehidiz (hemfikiriz). Bolşeviklerin gayesi, emperyalizmi yeryüzünden 

kaldırmak. Biz de aynı dava uğruna mücadele ediyoruz. Dâhili politikada 

da ayrı değiliz. Onlar gibi biz de istiyoruz ki bundan sonra devletin manası 

en geniş hakiki delaletiyle milletin irade ve hâkimiyetinden ibaret olsun. 

Ancak, esasta böyle birleştiğimiz halde, biçimde ayrı düşünüyoruz” zira 

“bizim memleketimizin içtimaı, iktisadi ve siyasi yapısı faklıdır” diyordu. 



13 Eylül 1920’de Meclis’e sunulan Halkçılık Programı, 18 

Eylül’de Meclis Genel Kurulu’nda okunur. O günkü oturumda 

Programın hukuksal niteliğine ilişkin tartışmalar çıkmıştır.  

 

Bazı milletvekilleri bu metin (program) bir hükümet programı mı 

yoksa bir yasa tasarısı mı? sorularıyla ortalığı kızıştırırlar. 

 

Meclis’teki tartışmaların sonunda program metni, her şubeden üçer 

kişiden kurulu Encümen-i Mahsus adlı özel ve geçici (ad hoc) 

komisyona gönderilir. Komisyonun hazırladığı rapor 18 Kasım 

1920 tarihli Genel Kurul’da okunur. 

 



Tarihler 18 Kasım 1920'yi gösteriyor. Mustafa Kemal'in 13 Eylûl 

1920'de Meclis'e takdim ettiği HALKÇILIK PROGRAMI 

komisyonda görüşülmektedir. 

 

Söz alan Mahmut Esat ( Bozkurt) şunları söyler; 

 

《Meclis'e, burjuvalardan başka her mesleği sokacak 

mesleki temsil ilkesi kabul edilmelidir. Çiftçilerin, ellerinde 

çekiçleriyle demircilerin Meclis'e gelerek iktidarı doğrudan 

ellerine almaları gerekiyor.》 

 

Kaynak: TBMM Zabıt Ceridesi. C.5.s.363.  



Bu arada Komisyon kendisine gönderilmiş olan Halkçılık 

Programı metninde yer alan “Maksat ve Meslek” başlığı 

altındaki ilk dört maddesini ayrı bir beyanname olarak 

sunulması önerisinde bulunur.  

 

TBMM, aynı gün bu öneriyi benimseyip metni yayınlar. 

Böylece ilk dört madde, Halkçılık Beyannamesi olarak 

tutanaklara ve tarihe geçmiş olacaktır. 



Halkçılık Beyannamesi-I 

Emperyalist devletlerin devlet ve milletimizin hayatına açıkça kast etmeleri 

neticesinde meşru müdafaa için toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi, 

şimdiye kadar muhtelif vesilelerle sarahaten ya da zımnen[açık ya da örtülü 

biçimde] ilan ettiği maksat ve meslekinin bir kere daha bütün cihana arz 

için şu beyannameyi neşreylemeyi [yayınlamayı] lüzum görmüştür. 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, milli hudutlar dahilinde hayat ve istiklalini 

temin ve hilafet ve saltanat  makamını tahlis[kurtarma] ahdiyle teşekkül 

etmiştir. Binaenaleyh, hayat ve istiklalini yegane ve mukaddes emel bildiği 

Türkiye halkını, emperyalizm ve kapitalizmin zor ve zulmünden 

kurtararak idare ve hâkimiyetinin sahibi kılmakla gayesine vâsıl [ulaşacağı] 

olacağı kanaatindedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletin hayat ve istiklaline suikast eden 

emperyalist ve kapitalist düşmanların tecavüzatına [saldırılarına] karşı 

müdafaa ve bu maksada münafi hareket edenleri tedip [haddini bildirme] 

azmi ile kurulmuş bir orduya sahiptir. Emir ve kumanda salahiyeti Büyük 

Millet Meclisi’nn şahsiyeti maneviyesindedir. 



Halkçılık Beyannamesi-II 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, halkın öteden beri maruz bulunduğu sefalet 

sebeplerini, yeni vesait ve teşkilat ile kaldırarak yerine refah ve saadet 

ikame etmeyi başlıca hedefi addeder. 

 

Binaenaleyh, toprak, maarif, adliye, iktisat ve evkaf işlerinde ve diğer 

mesailde içtimaî uhuvvet [toplumsal kardeşlik] ve teavünü [yardımı] hâkim 

kılarak, halkın ihtiyacatına göre teceddüdat ve tesisat [yenilikler ve 

kurumlar] vücude getirmeye çalışacaktır. Bunun içinde de siyasî ve içtimaî 

umdelerini [ilkelerini] milletin ruhundan almak ve tatbikatta milletin 

temayülat ve ananatını [eğilim ve geleneklerini] gözetmek fikrindedir. 

 

Binaenaleyh, Türkiye Büyük Millet Meclisi, memleketin idari, iktisadi, 

içtimai umum ihtiyacatına müteallik ahkâmı peyderpey tetkik ve kanun 

şeklinde tatbik mevkine vazeylemeye başlamıştır. Ve minillahüttevfik [Allah 

yardımcı olsun]” 

 



Halkçılık Beyannamesi-III 

 

Beyanname sol bir yaklaşıma sahiptir ve sosyalizan bir hava taşımaktadır. 

Bu, dönemin ve Bolşevik Devrimi’nin olduğu kadar, TBMM içindeki sol 

grupların da etkisini göstermektedir.  

 

Ayrıca, ülkenin nüfus unsurunu tanımlamada da ilginç bir yön vardır. 

Halkçılık Programı gibi Beyannamede de, bu unsur Türkiye halkı şeklinde 

belirlenmiştir. Böyle bir tanımlama, dinsel bir karakter taşımadığı gibi etnik 

bir anlam da ifade etmez. Her iki belge Türkiye halkı şeklindeki toparlayıcı 

terimle, Mütareke sınırları içinde yaşayan ve etnik kökeni ne olursa olsun 

siyasal birlik ve bağımsızlık temelinde yeniden buluşan kitleleri, bu siyasî 

ve coğrafî zemin birliği açısından tanımlamıştır. 

 

Beyanname’de dikkat çeken bir başka nokta; ordunun fonksiyonunun 

emperyalist ve kapitalist düşmanların saldırılarına karşı savunma olarak 

tanımlanışıdır. 

 













Mondros Mütarekesi’nden Devrime Doğru İlk Adım Halkçılık Programı 31 maddeden 

oluşmaktadır. 

 

Esas olarak Halkçılık Programı, milli hâkimiyet ilkelerini kabul ederek iktidarı 

TBMM’ne vermiştir. Bu bizatihi, padişah ve halifenin ortadan kaldırılmasıdır. Ayrıca, 

Program’dan Teşkilât-ı Esasiye’ye giden süreçte yani program, anayasa haline 

getirilirken padişah da halife de metinde çıkarılmıştır. Sonrasında padişahlık, 1 Kasım 

1922’de saltanatın ve 4 Mart 1924’te de halifeliğin kaldırılmasıyla tarihin karanlık 

dehlizlerine atılmıştır. 

 

Mustafa Kemal Paşa, 27 Aralık günü Ankara’ya gelmiştir. Ertesi gün, 28 Aralık 1919’da 

Ankara Ziraat Mektebi’nde konuşuyor: 

“Yukarıdan aşağıya doğru başlatılan bir hareket, gerçek başarıya ulaşabilmek için 

aşağıdan yukarıya doğru yükselen bir irade temeline dayanmalıdır. Böyle olursa 

hareketi temsil eden organın önünde kimde duramaz”. 

 

Gerçekten de öyle olmuştur. 1919’un sonundan 1920’nin sonuna uzanan bir yıl, bir 

devrim dönemidir. Bu dönemin toplumsal ve iktisadi özelliklerine baktığımızda Milli 

Demokratik Devrim olarak da değerlendirebiliriz. 

 Görülmektedir ki; Mustafa Kemal Paşa’nın Halkçılık Programı, kütüphane masalarında 

değil, cephelerdeki süngülerin şakırtısı, çizmelerin tozu ile yani “ateşle, demirle, 

kanla” yazılmıştır.  



La Convention Nationale’in etkili isimlerinden Jean Paul 

Marat’nın 15 Eylül 1789’da kendi gazetesi L’Ami de 

Peuple’de (Halkın Dostu) yazdıklarıyla Mustafa Kemal 

Paşa’nın yazıp – söylediklerini karşılaştıralım: 

 

“(…) Tutarlı bir hükümette, iktidarın mutlak hâkimi, gerçek 

egemen, halkın kendisidir; en yüce otorite odur. Yaygın bir 

devlette, herkesin her şeye katılabilmesi olası 

sayılamayacağından, halkın temsilcileriyle etkili olması 

bizzat çözümleyemediği işleri; önderleri, bakanları, 

subaylarıyla düzenlemesi gerekir. Bu yüzden vatandaş 

kısmının çıkarlarını gözetmek, kamu işlerini düzene koymak 

devletin ilk ve temel yasası olmalıdır. Eğer gerçek egemen 

halkın kendisi ise her şey ondan sorulmalı, egemenlik hakkını 

bizzat kullanamazsa vekilleriyle kullanmalıdır. (…) Ne var ki, 

mutlak ve sınırsız egemenlik erki yalnız ve yalnız halkın 

kendisindedir. Zira, genel iradenin [irade-i milliye] 

sonucudur bu, ayrıca halkın toplu halde kendini satması, 

kendine ihaneti, ya da kötülük etmesi düşünülemez.” 

Jean Paul Marat 



Robespierre 

Saint Just 

Peki, şimdi hangimiz Jacoben Marat’nın mutlak ve sınırsız 

egemenlik, yalnız ve yalnız halkın kendisindedir formülüyle 

Mustafa Kemal Paşa’nın egemenlik kayıtsız şartsız 

milletindir formülü arasında bir fark olduğunu 

savunabilecek?  









Kitaba Yazdığım «Önsöz»den 

 

Bizim yüreğimiz, 1897’de Mülkiye’ye gönderilen Abdülhamit’in şekerlerini yerlerde ezerek 

kabardı. 

Sonra, Resneli Niyazi’nin gezdiği dağlarda hürriyete sevdalandı.  

Sonra, dedi ki; Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet… 

Sonra o hürriyetin rüzgârı ile Bandırma’nın güvertesinde bir çift mavi göz ve bir çatal yürek 

ile buluştu.  

Sonra şahin olup Anadolu’ya uçtu: Havza, Amasya, Erzurum, Sivas hattından. 

Sonra bir kış ayazında bozkırın Ankara’sında Seymenlerle kucaklaştı sevdamız.  

Artık ustalaştı kanatları. 

Sonra 1920’nin baharında o balkonda kurucu iradeye dönüştü. 

Sonra Bakü’de diğer mazlum milletlerle Doğu Halkları Kurultayı’nda buluştu. 

Sonra da, Kuzey komşudan esen kızıl Bolşevik rüzgârlar süvarilerimize güç verdi. 

Ve Haymana, Afyon tarikiyle İzmir’in derin lacivertinde fırtına kanatlı martılarla kucaklaştı. 

Bizim sevdamız, kurtuluşla coştu, kuruluşla derinleşti ve 1923 Cumhuriyeti ile taçlandı… 

Hâlâ, itici gücü 1789'un aydınlanması ve 1917'nin emek kardeşliği olan Bandırma'nın 

güvertesinde yüzümüzü yalayan rüzgâr, kırlaşmış saçlarımızı okşamakta… 

Ve hâlâ, 23 Nisan 1920’de o balkondaki kurucu irade, bizlerin yüreğinde, aklında… 

O kurucu irade, milli mücadelenin programını yazdı.  

Adını da Halkçılık Programı koydu… 

Ve bugün yine haykırmaktayız ve haykıracağız:  

Kahrolsun İstibdat, Yaşasın Hürriyet 



Sabrınız  için  teşekkürler… 
serdarsahinkaya35@gmail.com 

 


