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                                                 ÖNSÖZ

“Atatürk’ün Büyük Nutku’nun Basında Karşılanışı ve Yorumu” başlıklı bu 

çalışmamızın amacı: Büyük Nutuk’un Türk Kamuoyunda yarattığı heyecanı, yabancı 

basından Türk basınına yansıyan haberleri, yurtdışı kamuoyunda görülen ilgiyi, 

Nutuk’a yönelik tepki ve itirazları incelemek, 1927 yılı Türk basınında aydınların 

Nutuk hakkındaki yorumlarını değerlendirmek ve Nutuk’un özelliklerini ortaya 

koymaktır.

Çalışmamızda 1927 ve 1934 yılları basınından; Hakimiyet-i Milliye, 

Cumhuriyet, Vakit, Akşam ve Milliyet gazeteleri ile Ayın Tarihi dergisinin mevcut 

tüm sayıları taranarak, ilgili yerlerin transkripsiyonu yapılmıştır. Ayrıca Nutuk 

hakkında bugüne değin yazılıp çizilen kitap ve makalelerin büyük bir çoğunluğu

gözden geçirilmiştir. Çalışmamızda kaynak olarak ağırlıkla 1927 yılı Türk 

basınından elde edilen dokümanlar kullanılmıştır. Bu amaçla, Türk Tarih Kurumu 

Kütüphanesi, TBMM Kütüphanesi, Milli Kütüphane ve Ankara Üniversitesi 

Kütüphanelerinden faydalanılmıştır. 

Atatürk’ün Büyük Nutku, Türk basınında uzun süre yüksek bir heyecan ve 

takdirle karşılanmış, yabancı basından ciddi olumlu tepkiler yükselmiş ve kaleme 

alınan övücü yazılar Türk basınına yansımıştır. Ancak Büyük Nutuk’un basında ve 

kamuoyunda karşılanışı konusunda doğrudan ya da dolaylı ilgili bulunan birkaç 

çalışma olmakla birlikte kapsamlı çalışmaların eksikliği hissedilmektedir. Bu 

nedenle; bu konuda düşün yaşamımızda bir boşluğun var olduğunu söylemek yanlış 
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olmayacaktır. Bu eksikliğin giderilmesine katkı yapma ve konuyu ilişkin araştırma 

ilgisini yükseltme hedeflerinin çalışmamızın önemini arttıracağına inanmaktayız. 

Çalışmamızın sonunda Nutuk araştırıcılarına yardımda bulunabilmek amacıyla ve 

Büyük Nutuk’un önemine ithafen normal kaynakçanın yanı sıra 1927 basınında 

çıkan ve çalışmamız esnasında Osmanlıcadan çevirisi yapılarak büyük bir 

çoğunluğundan faydalanılan otuz dört makalenin künyesi verilmiştir.

Çalışmamız Giriş bölümü hariç üç bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde; 

Nutuk’un okunduğu döneme kadar yaşanan siyasal gelişmeler, konuya hazırlık 

mahiyetinde gözden geçirilmiştir. I. Bölüm’de Büyük Nutuk’un amacı, kapsamı, 

önemi gibi konular incelenerek Nutuk’un özellikleri anlatılmıştır. Ayrıca Nutuk’un 

hazırlandığı dönem ile ilgili anılara değinilmiş ve Nutuk’un tarih eseri olup olmadığı 

hususu tartışılmıştır. II. Bölüm çalışmamızın ana kısmını oluşturmaktadır. Bu 

bölümde; Nutuk’un Türk basınında karşılanışı ve yorumu konusu basında yer alan 

haberler ve köşe yazıları ile değerlendirilmiştir. Dış basından Türk basınına yansıyan 

haberlere ve yazılara değinilmiştir. “Gençliğe Sesleniş” in Türk kamuoyu ve Türk 

gençliği üzerinde yarattığı heyecan ve yurtdışı kamuoyunda Nutuk’a gösterilen ilgi 

incelenmiştir. Büyük Nutuk’a yönelik tepki ve itirazlar ele alınarak, bunların 

nedenleri ve sonuçları anlatılmaya çalışılmıştır. III. Bölüm’de ise; Nutuk’un tarihten 

güncele sahip olduğu canlılığa atıf yapılarak, geleceğe nasıl taşınabileceği 

tartışılmıştır.
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                                                   GİRİŞ

               SİYASAL YAŞAMA GENEL BİR BAKIŞ

Kurtuluş savaşının askeri safhasının zaferle sonuçlamasının ardından gözler 

ufuktaki diplomatik mücadeleye çevrilmişti. Ancak Lozan Barış görüşmeleri

öncesinde ülke yönetiminde çift başlılık kendini göstermekteydi. Bir tarafta padişah-

halife ve ona bağlı olan İstanbul bürokrasisi bulunurken, diğer tarafta İstanbul 

idaresine başkaldıran ve İtilaf Devletlerine karşı büyük askeri zaferler kazanarak 

kahramanlaşan Ankara Meclisi bulunuyordu. Tabiidir ki bu ikilik İtilaf Devletlerinin 

diplomatik oyunlarının malzemesi olacaktı. Bu durum Mustafa Kemal için tarihi bir 

fırsatı beraberinde getirdi. 1 Kasım 1922’de saltanat ve hilafetin birbirinden ayrılıp, 

saltanatın lağvedilmesiyle; hem Ankara Meclisi’nin ülke yönetimini tamamen ele 

geçirmesi sağlanıyor, hem Cumhuriyet devriminin önü açılıyor, hem de hilafet bir 

bakıma vesayet altına alınarak temsili bir kurum haline getiriliyordu. Ancak 

saltanatın kaldırılması olayı Meclis’te ciddi oranda bir muhalefette yarattı. Ağırlıklı 

olarak din adamlarından oluşan bir grup milletvekili yasanın Meclis’te görüşülmesi 

esnasında kayda değer bir karşı duruş sergilediler.1 20 Kasım 1922’de başlayan 

Lozan Barış görüşmeleri ise 4 Şubat 1923’de bir sonuca ulaşılamadan kapandı. 23 

Nisan 1923’de tekrar başlayan görüşmeler 24 Temmuz’da nihayete erdi.2 Lozan 

Barışı ile Kurtuluş Savaşı’nın diplomatik safhası da kapanmış ve savaşla alınan 

haklar uluslar arası alanda da onaylanmıştı. Böylece artık yeni bir mücadele 

                                               
1 Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, Çeviren: Prof. Dr. Metin Kıratlı, 5.B, Ankara, TTK, 

1993, s. 257- 258.
2 Utkan Kocatürk, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kronolojisi 1918- 1938, 2.B, Ankara, 

TTK, 1988, s. 388- 390.
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başlıyordu. Bu mücadele uzun savaşlardan yorgun düşmüş, üretken nüfusunu 

kaybetmiş, toprakları verimsizleşmiş, sanayileşme atılımlarını gerçekleştirememiş ve 

ağırlıklı olarak kırda yaşayan bir halkın kalkınma mücadelesi olacaktı. Bu 

mücadelenin ilk stratejileri de İzmir İktisat Kongresi’nde belirlenmişti (17 Şubat- 4 

Mart 1923). Ekonomik durumun yanı sıra siyasal görünümde belirsizlik içindeydi. 

İktidar mücadelesi de kendini göstermeye başlamıştı. Son İcra Vekilleri Heyeti 

Başvekili Fethi Bey’in istifasıyla ortaya çıkan hükümet buhranı 29 Ekim 1923’de 

Cumhuriyet’in ilanı ile sonuçlandı. Cumhuriyet’in ilanından sonra Kazım 

Karabekir’in İstanbul’da gazetecilere verdiği demeçlerde habersiz bırakıldığı 

yönünde şikayetvari konuşması ve yanında Rauf Bey, Refet Paşa gibi şahısların 

bulunması, Mustafa Kemal’e karşı örgütlenmekte olan bir muhalefetin var olduğunu 

göstermekteydi.1 Bu arada 3 Mart 1924’te hilafetin lağvı ile teokrasinin son kalesi de 

düşmüş oldu. Cumhuriyet’in ilanından sonra Halk Partisi içinde başlayan hareketlilik 

9 Kasım 1924’te 11 kişinin istifasıyla sona erdi. 17 Kasım’da da Kazım Karabekir ve 

Rauf Orbay gibi önemli isimlerin önderliğinde Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 

kuruldu.2 Bu, Birinci Meclis’te muhalif olan İkinci Grup sayılmazsa, Mustafa 

Kemal’in karşısına çıkan ilk örgütlü muhalefetti. Ancak ortada hoşnutsuzluk yaratan 

bir durum vardı. TCF Programının altıncı maddesinde geçen, partinin “efkâr ve 

itikâdât-ı diniyeye hürmetkâr”3 olduğu sözlerinin hem Halk Partisi’nin laiklik 

anlayışının farklı algılanmasına yol açacağına hem de gericiliği kışkırtacağına 

yönelik kaygılar mevcuttu. Neticede 1925 yılının 11 Şubatında Güneydoğuda Şeyh 

                                               
1 Uğur Mumcu, Kazım Karabekir Anlatıyor, 3.B, Ankara, Tekin Yayınevi, 1993, s. 112- 113.
2 “Rauf Orbay’ın Hatıraları”, Yakın Tarihimiz Dergisi, Cilt: 4, s. 177.
3 Erik Jan Zürcher, Cumhuriyetin İlk Yıllarında Siyasal Muhalefet Terakkiperver Cumhuriyet 

Fırkası (1924- 1925), Çeviren: Gül Çağalı Güven, İletişim Yayınları, 2.B, İstanbul, 2007, s. 142.
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Sait İsyanı patlak verdi.1 Bu isyan devleti iki ay uğraştırdı. Başvekil Ali Fethi 

(Okyar) Bey istifa etti ve İsmet (İnönü) Paşa yeniden Başvekil oldu. 4 Mart 1925’te 

Takrir-i Sükûn Kanunu çıkarıldı. Takrir-i Sükûn Kanunu son dönemlerde eleştirilere 

konu olmaktadır. Ancak o günün şartları ile değerlendirildiğinde, henüz iki yaşını 

tamamlamamış bir devletin içinde bulunduğu durumdan çıkışı için kanunun 

zorunluluğu ortadadır. Şeyh Sait İsyanı 12 Nisan 1925’te bastırıldı.2 TCF 

Programının 6. maddesi partinin başına iş açmıştı. Bu maddenin irticayı kışkırttığı 

düşünülerek 5 Haziran 1925 tarihinde TCF kapatıldı.3 İçeride bunlar olurken dışarıda 

da Musul, Ankara Anlaşması ile Irak’a dolayısıyla İngiltere’ye bırakılıyordu.4 29 

Haziran 1925’de de Şeyh Sait ile birlikte 47 kişi idam edildi. Takrir-i Sükûn Kanunu 

ortamında tekke, zaviye ve türbeler kapatıldı (5 Eylül 1925) ve Şapka Kanunu 

çıkarıldı (25 Ekim 1925).5 Böylece siyasi yönden çalkantıların yaşandığı 1925 yılının 

sonlarında toplumsal devrimler hızlanmıştı. 1926 yılı ise daha ürkütücü bir olayı 

beraberinde getirdi. İzmir’de Atatürk’e yönelik bir suikast girişimi ortaya çıkarılmıştı 

(15 Haziran). Bu olay ciddi anlamda bir tasfiye ile sonuçlandı. İttihatçılar ve 

içlerinde Ali Fuat, Kazım Karabekir ve Cafer Tayyar Paşalarında bulunduğu 28 TCF 

milletvekili tutuklandı. Adnan Adıvar ve Rauf Orbay yurt dışında oldukları için 

gıyaplarında yargılandılar. İstiklal Mahkemesinin kararı: 18 idam, içlerinde Rauf 

Orbay ve Adnan Bey’in de bulunduğu 5 kişiye onar yıl kalebentlik cezası idi. 

Karabekir, Ali Fuat ve Cafer Tayyar Paşalar ise beraat ettiler.6 Bu olayla birlikte 

                                               
1 Sabahattin Selek, “Atatürk ve Nutku”, Cumhuriyet, 10 Kasım 1966, No: 15188, s. 2.
2 Selek, a.g.m, s. 2.
3 Zürcher, a.g.e, s. 130.
4 Rıfat Uçarol, Siyasi Tarih (1789- 1994), 4.B, İstanbul, Filiz Kitabevi, 1995, s. 563.
5 Selek, a.g.m, s. 2.
6 Selek, a.g.m, s. 2.
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ihtilal tamamlanmıştı. Meclis içerisindeki muhalefet ciddi bir şekilde dizginlenmiş, 

hızla toplumsal, siyasi ve kültürel devrimlere girişilmişti. Her ne olursa olsun Türk 

Devrimi 20. yüzyılın en asil devrimidir. Aynı yüzyılda meydana gelen; Rusya’da 

Sovyet Devrimi, Almanya’da Nazi iktidarı, İtalya’da Mussolini faşizmi, İspanya’da 

Diktatör Franco dönemi ve İran’da İslam Devrimi düşünüldüğünde, bütün bunlara 

kıyasla Türk Devriminde şiddetin varlığından bile bahsedilemeyeceği açıktır.

Büyük Nutuk, bu şartların ardından, tahminen 1927 yılı başlarında yazılmaya 

başlanmıştır. Atatürk’ü Nutuk’u yazmaya sevk eden nedenler tam olarak 

kestirilemeyebilir. Ancak şu bir gerçektir ki; Nutuk Türk Ulusuna coşkunluk vermiş, 

Türk Gençliğinin milli hislerini harekete geçirmiş, Avrupa’da ve İslam dünyasında 

oldukça etkili olmuştur. Yükselen birkaç tepkiye rağmen, genel anlamda olumlu 

karşılanmıştır. Bu bakımdan okunması son derece isabetli olmuştur.
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                                    I. BÖLÜM

       BÜYÜK NUTUK’UN HAZIRLANIŞI VE ÖZELLİKLERİ

I. 1. BÜYÜK NUTUK NEDİR?

Büyük Nutuk; Cumhuriyet Halk Fırkası II. Büyük Kongresi’nde, Gazi 

Mustafa Kemal tarafından 15–20 Ekim (Teşrin-i Evvel) 1927 tarihleri arasında 

verilen uzunca bir söylevdir. Sunumu günlük beşer altışar saatlik oturumlarla altı 

günde tamamlanmış ve toplam 36 saat 31 dakika sürmüştür.1 Büyük Nutuk’un kitap 

olarak ilk basımı 1927 yılında Osmanlıca olarak yapılmıştır. Yeni Türk harfleriyle ilk 

basımı ise 1934 yılındadır.

Büyük Nutuk Atatürk’ün Samsun’a çıkışıyla (19 Mayıs 1919) başlar ve 1927 

yılında biter. Gazi bu nutkunda, Türk Bağımsızlık Savaşı’nın ve Büyük Türk 

Devrimi’nin; yani bizzat öncüsü olduğu kurtuluş, kuruluş ve devrim’in destanını 

anlatır. Okunduğu günden bu yana Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Tarihi üzerinde 

çalışmalar yapan araştırıcıların hemen hemen tümünün başvurduğu ve sık sık atıf 

yaptığı bir eser olmuştur. Gazi, anlattığı olaylarda, ayrı bir cilt halinde de basılan 

yüzlerce belge kullanmıştır. Olayların belgelere dayandırılarak anlatılması ve tarihin 

akışına yön veren kahramanın, tersine çevirdiği yazgıyı bizzat kendisinin anlatması 

Büyük Nutuk’u önemli ve müstesna kılar. Bu yüzden araştırıcılar onu görmezden 

                                               
1 İsmail Arar, “Büyük Nutuk’un Kapsamı, Niteliği, Amacı”, Atatürk’ün Büyük Söylevi’nin 50. Yılı 

Semineri – Bildiriler ve Tartışmalar”, TTK, Ankara, 1980, s. 126.
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gelemezler ve Türk İstiklal ve Cumhuriyet Tarihinin anlatılmasında ana kaynak 

olarak kullanırlar.

Gazi Büyük Nutuk’un sonunda yarattığı eseri gelecek nesillerin gençliğine 

emanet ettiğini “Gençliğe Sesleniş” i ile anlatır. Nutuk’un bu son bölümü; eserin 

belki de en can alıcı ve en önemli kısmıdır. Yurdun büyük meşakkatlerle düşman 

istilasından kurtarılmasını ve şaşırtıcı bir hızla gerçekleştirilen büyük siyasal, 

toplumsal ve kültürel devrimleri anlatan Gazi, Nutku’nun sonunda yurt 

bağımsızlığının ve devrimlerin koruyucusu ve geliştiricisi olarak Türk Gençliğini 

işaret etmiştir. Kuşkusuz, bu görevin gelecek nesillerin genç beyinlerine 

yükümlendirilmesi, O’nun Türk Gençliğinin ruhuna ve dinamizmine olan güvenini 

göstermektedir.

Hasan Ali Yücel, Büyük Nutuk’u; “Çağdaş Türkiye’nin kuruluş tarihi”

olarak tanımlar.1 Gazi’nin eseri yurdun hangi zorluklara rağmen kurtarıldığını ve 

çağdaş bir yapıya kavuşması için gösterilen çabaları anlatır. Ancak, Büyük Nutuk’u 

sadece ulusal kurtuluşun ve kuruluşun değil aynı zamanda istikbalinde eseri olarak 

tanımlamanın daha doğru olacağı kanısındayız. Nitekim Büyük Nutuk’un ortaya tam 

anlamıyla bir doktrin koymadığı ve bütünsel anlamda doktriner bir eser olmadığı 

söylenebilir, ancak içerisinde geleceğe dair birçok iletiyi barındırdığı da gözden

kaçmamalıdır. Bu yüzden olsa gerek Büyük Nutuk’u “Batılılaşan Türk Edebiyatı’nın 

                                               
1 Hasan Ali Yücel, “Atatürk’ün Büyük “Nutuk”unu Okuyun ve Okutun”, Cumhuriyet, 29 Ekim 1955, 

No: 11225, s. 2.
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en önemli, en başarılı kitabı” olarak anlatan Necati Cumalı, onun için “ölümsüz bir 

kitap” demiştir.1

CHF II. Büyük Kongresi’nin 15 Ekim 1927’de toplandığı belirtilmişti. Bu 

kongre esasında CHF tarafından toplanan ilk Fırka kongresidir. Ancak I. Kongre 

olarak Sivas Kongresi kabul edilmiştir. Bu, Cumhuriyet Halk Fırkası’nın Anadolu ve 

Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve Ulusal Kurtuluş Savaşı’na verdiği öneme 

yapılan bir vurgu olmalıdır. Tarihi anlamda da CHF kökeninin, ARMHC den 

geldiğini düşünmek yanlış olmasa gerektir. Kongre 15 Ekim sabahı saat: 10.00 da 

Fırka Umumi Reisi (Parti Genel Başkanı) Gazi Mustafa Kemal’in açış konuşmasıyla 

başlamıştır.2  Gazi, açış konuşmasında; ilk kongrenin Sivas’ta toplandığını 

belirttikten sonra, isimleri farklı olsa bile fırkanın temelinin o kongrede atıldığını 

beyan etmiştir. Bunun ardından “İstikbele aid tedabir hakkında müdavele-i efkâra 

başlamadan evvel maziye aid vakai ve hadisat hakkında maruzatta bulunmak ve 

senelerden beri devam eden ef’al ve icraatımızın milletimize hesabını vermek vazifem 

olduğu kanaatindeyim”3 demiştir. Buradan anlaşılıyor ki Gazi, söylevinde, milletin 

huzurunda icraatlarını ve eserini anlatacaktır. Kongre ikinci ve üçüncü başkanlarının 

ve encümenlerin seçiminden sonra Kongre Başkanı İsmet Paşa’nın takdimiyle 

kürsüye çıkan Gazi Mustafa Kemal Büyük Nutkunu sunmaya başlar. Salonda konuk 

olarak bulunan ABD Büyükelçisi C. Grew o günü şöyle anlatır: “Başlangıçta sesi 

çok zayıf çıkıyordu, fakat giderek güçlendi, ince fakat çok müzikal bir sesi var; iyi 

okuyor. Vesikaları sıra geldiğinde Ruşen Eşref Bey’e verip okutuyordu. Sık sık 

                                               
1 Necati Cumalı, “Nutuk”, Vatan, 10 Kasım 1961, s. 3.
2 Ayın Tarihi, Teşrin-i Evvel 1927, Cilt: 14, No: 34, s.  2498.
3 Ayın Tarihi, Teşrin-i Evvel 1927, Cilt: 14, No: 34, s.  2498-2500
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alkışlar yükselmekteydi.”1 Kongre dokuz gün devam ederek 23 Ekim 1927’de sona 

ermiştir. Büyük Nutuk’un takdimi ilk altı gündedir. Açıkça şu belirtilmelidir ki; CHF 

II. Büyük Kongresi denildiği zaman akıllara Atatürk’ün Büyük Nutkunun gelmesi 

olağandır. Kongrenin tarihi değerini zirveye çıkaran ve ona müstesna bir ehemmiyet 

kazandıran bu nutuktur.

İşte bu Büyük Nutuk, gerek ülkemizde, gerekse yurt dışında büyük bir ilgiyle 

karşılanmıştır. Gazeteler günlerce manşetlerini Nutuk’a ayırmış, aydınlar Nutuk’u 

çeşitli yönleriyle inceleyen yazılar kaleme almıştır. Avrupa basınında da yoğun bir 

ilgiyle karşılanmış ve çeşitli yabancı gazetelerde Mustafa Kemal ve Türkiye’si 

hakkında övücü yazılar yayınlanmıştır. Eleştiriler ve tepkilerde mevcuttur. Tüm 

bunlara ilerleyen bölümlerde değinilecektir. 

Özet olarak Büyük Nutuk Yusuf Akçura’nın da belirttiği gibi “Türkiye 

Cumhuriyeti tarihinin asli menbalarındandır”2 Ayrıca bağımsızlık savaşı veren tüm 

ulusların üzerinde etkili olacak3 bir “bağımsızlık bildirgesi”dir4 ve Kemalizm’in 

başeseridir.

                                               
1 Joseph C. Grew, Atatürk ve İnönü, Bir Amerikan Elçisinin Hatıraları, Çeviren: Muzaffer Aşkın, 

İstanbul, 1966, s. 66.
2 Yusuf Akçura, “Türkiye Cumhuriyeti’nin Asli Menbalarından Nutuk”, Türk Tarih Encümeni 

Mecmuası, Yeni Seri, Cilt: 1, Sayı: 1, 1929.
3 Necati Cumalı, “Nutuk”, Vatan, 10 Kasım 1961, s. 3.
4 Ahmet Köklügiller, Nutuk Nedir, Ne Değildir, s. 406’dan, Ahmet Kocaman, “Söylev’in 

Güncelliği”.
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I. 2. HAZIRLANIŞI İLE İLGİLİ ANILAR VE YORUMLAR

Atatürk’ün Büyük Nutku’nu ne zaman yazmaya başladığı ile ilgili kesin bir 

tarihe araştırmalarımız esnasında rastlanmamıştır. Ancak o dönemde Büyük 

Nutuk’un hazırlanışına tanıklık edenlerin belirttiğine göre, Atatürk’ün 1927 yılı 

başlarında Nutku dikte etmeye başladığı söylenebilir.1 Gazi, Büyük Nutkunu çok 

yoğun bir çalışma temposu içerisinde yazmış ve aylarca bu tempo devam etmiştir. 

Hatta Gazi’nin bu yoğun çalışma temposunun getirdiği stres ve çalışırken fazla 

miktarda tükettiği sigara nedeniyle Haziran ayı ortalarında bir kalp rahatsızlığı 

geçirdiği ve çalışmalarına bir süre ara vermek zorunda kaldığı söylenir.2

Gazi Büyük Nutuk’unu hazırlarken kullanacağı yüzlerce belgeyi ilgili 

kurumlardan talep etmiş (Örneğin Dış İşleri Bakanlığı) ve kendisine yol arkadaşlığı 

yapan siyasetçiler ve devlet adamlarıyla yoğun bir görüşme trafiği içerisine girmiştir. 

1927 yılı Temmuz başında İstanbul’a giden Gazi, burada çalışma temposunu daha da 

yoğunlaştırmış ve Dolmabahçe Sarayı’nda misafir edildiği odada hemen hemen her 

gün Nutuk üzerinde saatler süren çalışmalar yapmıştır. 1927 yılı Temmuz ve 

Ağustos ayları gazetelerine bakıldığında; Gazi’nin Dolmabahçe Sarayı’nda 

çalışmakla meşgul olduğu, bakan ve devlet adamlarının kendisini ziyaret ettiği ile 

                                               
1 İsmet Giritli, “Okunuşunun 70. Yılını Kutladığımız Büyük Nutuk Nedir?”, ATAM Dergisi, Ankara, 

Cilt: 13, Sayı: 38, Temmuz 1957, s.  653.
2 Giritli, a.g.m, s. 653 ve Arar, a.g.m, s. 124
 Afet İnan’ın belirttiğine göre; Atatürk kendisinin Dolmabahçe Sarayı’nda misafir edildiğini 

söylemiştir. (Afet İnan, “Atatürk’ün Büyük Nutuk’unun Müsveddeleri Üzerinde Arkadaşlarının 

Eleştirilerini Dinlemesi ve Gençliğe Seslenişi”)
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ilgili haberlere sıkça rastlanabilir. Şüphesiz o aylarda Gazi Nutuk ile meşgul 

olmaktadır.

Peki, o günlerde Atatürk’ün yakınında bulunan ve Nutkun hazırlanmasına 

tanıklık eden aydınlar, o günleri nasıl anlatır?

Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Atatürk’ün gece yarılarına hatta gün ışıyana 

değin çalıştığını, akşamları da kendilerini toplayarak yazdığı bölümleri okuduğunu 

ve davetli arkadaşlarıyla fikir alışverişinde bulunduğunu söyler ve şunları ekler: 

“Atatürk mülâhaza mütalaalarımızı derin bir dikkatle karşılar ve bazen bu mütalaa 

ve mülâhazalar neticesinde, kimbilir kaç saatlik emek sarfederek yazıp çizdiklerini 

baştan aşağıya değiştirirdi.”1

En iyi Atatürk biyografilerinden birinin yazarı olan Falih Rıfkı Atay ise 

Nutuk’un hazırlanmasının, Atatürk’ün çalışma gücünün insan ölçülerini aştığının bir 

göstergesi olduğunu belirtir ve Nutuk’un yüzlerce belgesini bizzat Atatürk’ün 

ayırdığını ve çoğunlukla ayakta dolaşarak Nutku dikte ettirdiğini söyler.2

Afet İnan 1927 yılı yaz aylarında İstanbul’a gelmiş ve o hummalı çalışmanın 

canlı tanıklarından biri olmuştur. Atatürk’ün Dolmabahçe Sarayı’nda her gece 

arkadaşlarıyla bir araya gelip, Nutkunun yazdığı kısımları ile ilgili tartışmalar 

yaptığını ve bu tartışmalar ekseninde Atatürk’ün hararetli açıklamalarda 

                                               
1 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, “Yorulmak Bilmez Atatürk”, Ulus, 13 Temmuz 1961.
2 Falih Rıfkı Atay, Çankaya, İstanbul, Pozitif Yayınları, 1968, s. 626.



11

bulunduğunu anlatan İnan o günlerin tanıklığını yapmış olmanın haklı gururunu şu 

sözleriyle ifade eder:

“Bu toplantılarda bulunduğum zamanlar, tarihi tarih yapanlardan 

dinliyordum. Atatürk yazdıklarını okurken o günleri yaşıyormuş gibi heyecanlı idi ve 

daima yüksek sesle konuşuyordu. Bu tarih havası içinde, Kurtuluş Savaşımız ve onun 

tarihiyle o kadar zihnim doluyordu ki, çocukluğumun Anadolu’da geçen o acı 

günlerini yeniden yaşar gibi oluyordum.”1

O günlere tanıklık etmiş isimlerden bir diğeri olan ve hatta Büyük Nutuk’un 

TBMM Kürsüsünde okunması esnasında sırası geldikçe belgeleri okuyan Ruşen 

Eşref Ünaydın ise şunları söyler:

“Büyük Nutuk’un hazırlandığı sıralarda idi. Meclis’ten izinli olarak 

İstanbul’da idim. Ankara’ya dönerken köşke gönderilmesi ricası ile Gazi’ye bir 

emanet verdiler. Ankara’ya dönerken başyaverliğe öğleden önce telefon ettim… 

Biraz sonra başyaverden bana telefon: Gazi’ye arz etmişler; buyurmuş ki: “Hemen 

gelsin”… Bu kadar erken saatte uyanık olacağını hiç tahmin etmemiştim. Beni 

doğruca yukarı kata aldılar… Kendisi, eski köşkünün balkonunda, üstü kâğıt yığılı 

bir masanın başında, nefti bir “rabe de chambre” ile oturuyordu. Karşısında da o 

zamanki Umumî Kâtibi Bay Tevfik (Bıyıklıoğlu)” olduğunu anlattıktan sonra, 

Gazi’nin kendisine:

                                               
1 Afet İnan, “M. Kemal Atatürk’ün “Büyük Nutku” nu Söylediğinin Ellinci Yılı” , Türk Dili Dergisi, 

(Söylev Özel Sayısı), Yıl: 27, Cilt: XXXVI, Sayı: 314, 1 Kasım 1977, s.  362–363.
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-“Buyurun… Kusura Bakma. Yazıya dalmışım; yirmi yedi saattir 

uyumamıştım. O halde, bari bir faslı tamamlıyalım da yatalım dedim.”1 Dediğini

belirtir.

Bu bölümde; Afet İnan’ın Büyük Nutuk’un son bölümü olan “Gençliğe 

Sesleniş” in ilk okunduğu akşam ki anılara da değinmek gerekir. İnan anılarında, 

Atatürk’ün o gece arkadaşlarına adeta bir sürpriz hazırlamanın sevinci içinde 

olduğunu ve o son satırları yüksek sesle okuduğunu söyledikten sonra: 

“Dinleyicilerin nefes dahi almadıklarını sanıyorum. Çünkü, ben kendimi öyle 

hissediyor ve milli bir heyecanın etkisinde yaşıyordum… Atatürk bu metni okuyup 

bitirdiği zaman, derin bir nefes almış, fakat iki damla gözyaşını da bizlerden 

saklamamıştı.” der.2 Afet İnan’ın da belirttiği gibi o gece Atatürk’ün son derece 

heyecanlı olduğu aşikârdır. Çünkü eseri yaratan bir dahi de olsa, yarattığı bu büyük 

eseri selamlamaktadır ve yurdu ve devrimleri koruma görevini bir miras olarak 

Çanakkale ve İstiklal Savaşlarında yeteneklerini ve ruhi gücünü yakından gördüğü, 

toplumun dinamik gücü olan gençliğe bırakmaktadır.

Anlaşıldığı Üzere; Büyük Nutuk, aylar süren hummalı çabalar ve emekler 

sonucunda, sadece Atatürk’ün değil, yıllarca birlikte yürüdüğü arkadaşlarının da fikir 

ve düşünceleriyle yoğrularak hazırlanan ve bir döneme ışık tutmakta bugüne kadar 

eşsizliğini koruyan büyük bir eserdir. Bu büyük eser 1927 yılına damgasını 

vurmuştur. 1927 yılı gazeteleri Nutuk ile ilgili haberlerle ve aydınların yazılarıyla 

doludur. Ayrıca, o günleri tanıkları, bu tanıklıklarını çeşitli vesilelerle yıllarca 
                                               
1 Arar, a.g.m, s. 123–124.
2 Afet İnan, a.g.m, s. 363.
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gururla anlatmışlardır. Anılar, Nutuk’un çeşitli yıldönümlerinde gerçekleştirilen 

konferansları ve gazete ve dergilerde yayınlanan fikri yazıları renklendirmiştir. Anı 

sahiplerinin şu anda hayatta bulunmamaları araştırıcılar için büyük bir talihsizliktir. 

Ancak bu anılar Atatürk ve O’nun Nutku ile ilgili çalışmalara canlılık katmaya 

devam etmektedir ve gelecekte de devam edecektir.

I. 3. BÜYÜK NUTUK’UN KAPSAMI VE AMACI

Atatürk’ün Samsun’a çıkışıyla başlayan Kurtuluş mücadelesi idam 

fermanları, isyanlar, ağır ekonomik koşullar, yıkıcı işgallere karşı verilen destansı 

direnişler ve taarruzlarla 1922 Eylül’üne kadar fiilen devam etmiştir. 15 Ekim 

1922’de Mudanya Ateşkesi’nin yürürlüğe girmesiyle Kurtuluş Savaşı’nın askeri 

safhası kapanır. Ancak zaferin diplomatik bir başarıyla taçlandırılması için dokuz 

aydan fazla bir süre daha beklemek gerekecektir. Nihayet 24 Temmuz 1923’de 

Lozan Antlaşması imza edilir ve Türk Zaferi kesinleşir. 1922 Kasım’ında Saltanatın 

kaldırılması ile başlayan devrim süreci ise 1940’lı yılların ortalarına değin sürecektir. 

Yeni devletin ismi 29 Ekim 1923’te belirlenir ve hızla Cumhuriyet kurumlarının 

inşasına başlanır. Bu bilgiler ışığında Büyük Nutuk’un genel bir kapsamını; Mustafa 

Kemal’in önderliğinde Türk Ulusu’nun varını yoğunu ortaya koyarak verdiği Ulusal 

Kurtuluş Savaşı ve yeni bir çağdaş ulus devletin inşası olarak yapmak yanlış 

olmayacaktır.

Atatürk; Büyük Nutuk’una “1919 senesi Mayısının 19 uncu günü Samsun’a 

çıktım” sözleriyle başlar. Nutuk’un okunuşunun sona ermesi ise 20 Ekim 1927’dir. O 
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halde Büyük Nutuk’un zaman olarak kapsamı: 19 Mayıs 1919 – 20 Ekim 1927 

denilebilir.1 Ancak 19 Mayıs 1919’la başlayan kurtuluş süreci ve Cumhuriyet’in ilk 

yılı ayrıntılı olarak anlatılmasına rağmen, son üç yıllık (1924–1927) sürecin anlatımı 

çok kısadır.2  Bu durumu şu şekilde açıklamak mümkün olabilir: Atatürk’ün Büyük 

Nutuk’unu yazması 1927 yılındadır. Nutuk’ta kısaca değinilen olaylar ise, o günün 

tarihine çok yakın bir zamanda meydana gelmiştir. Dolayısıyla Atatürk, olayların 

ayrıntılı tahlilini yapmanın erken olabileceğini düşünmüş olabilir. Çünkü son üç 

yıllık dönemde, siyasal muhalefet doruğa çıkmış, doğuda isyan baş göstermiş, 

gelişmelerin önü Takrir-i Sükun Kanunu’nun sert önlemleriyle alınabilmiştir. Ayrıca 

Atatürk’e karşı İzmir’de yapılması planlanan bir suikast girişimi ortaya çıkarılmış, bu 

sebeple Atatürk’ün Milli Mücadele arkadaşlarının da aralarında bulunduğu muhalif 

isimler İstiklal Mahkemeleri’nde yargılanmıştır. Bir devrim süreci söz konusudur ve 

bu süreç hassastır. Söz konusu olan Cumhuriyetin bekasıdır. Be nedenle Gazi 

tarafından siyaseten yoğun geçen yılların tahlilini yapmanın erken olacağı kanısına 

varılmış olabilir. Özet olarak Büyük Nutuk’un zaman bakımından kapsamının son üç 

yıllık dönem kısa tutulmakla birlikte 19 Mayıs 1919 – 20 Ekim 1927 olduğu 

söylenebilir.

Atatürk’ün Büyük Nutkunu yazarken özellikle dikkatli davrandığı 

hususlardan biri belgelerin kullanımıdır. Anlattığı olayların neredeyse tamamını 

belgelerle desteklemiştir. Elbette bu sayede bahsi geçen olayın gerçek olup 

olmadığına dair bir şüpheye meydan verilmemiş, yapılan yorumlarla da olayların 

anlatımı pekiştirilmiş oluyordu. Bu amaçla kullanılan belgelerden bazıları; telgraflar, 

                                               
1 Arar, a.g.m, s. 133.
2 Arar, a.g.m, s. 130.
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genelgeler, kongre tutanakları, bildiriler, mektuplar, TBMM Zabıt Cerideleri ve 

Atatürk’ün çeşitli vesilelerle yaptığı bazı konuşmalardır. Ayrıca Atatürk Büyük 

Nutku’nu hazırlarken tüm bakanlıklardan 1920 ile 1926 yılları arasındaki 

çalışmalarını özetleyen rapor hazırlamalarını istemiştir. CHF Grup toplantılarında 

yapılan konuşmalarda belgeler kısmında sıkça yer bulmaktadır. 1 Bunları 

örnekleyecek olursak; telgraflara İstanbul Hükümeti ile Heyet-i Temsiliye arasında ki 

yazışmaları veya Heyet-i Temsiliye namına Mustafa Kemal tarafından yazılan 

telgrafları örnek verebiliriz. Bunların sayısı pek çoktur. Halide Edib’in Manda 

konusundaki düşüncelerini içeren mektup, mektuplara; Erzurum ve Sivas Kongresi 

tutanakları, kongre tutanaklarına örnek olabilir. Örnekleri çeşitlendirmek ve 

sayılarını arttırmak olasıdır. O halde Büyük Nutuk’un belgeler bakımından son 

derece zengin olduğu ifade edilebilir. Bu durum şüphesiz ki tarihçiler için onun 

vazgeçilmezliğini pekiştirir. 

Öte yandan belgelerin haricinde Nutuk’ta çok miktarda rastlanan diğer bir 

durum ise kişi adlarıdır. İsmail Arar Nutuk’ta isimleri geçen 820 kişiyi tespit ettiğini 

söylemektedir.2 Oysa Nutuk’un 1934 ve 1938 baskılarında yer alan dizinde sadece 

510 kişinin ismi geçmektedir. Arar bu farklılığın nedenlerini şöyle açıklar: 

“Dikkatsizlik ve “Vesikalar” cildinde adı geçen kişilerin alınmaması.”3 Şüphesiz ki 

bu denli çok ismin geçmesi, Büyük Nutuk’un ele aldığı dönemin yoğun politik 

şartlarının bir kanıtıdır. Nutuk’un belgeler ve kişiler bakımından kapsamını bu 

şekilde belirtildikten sonra olaylar bakımından incelemesine geçilebilir. 

                                               
1 Arar, a.g.m, s. 141.
2 Arar, a.g.m, s. 144.
3 Arar, a.g.m, s. 144.
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Büyük Nutuk sekiz buçuk bir yıllık süre içerisinde geçen olayları anlatır. 

Olaylar 19 Mayıs 1919’la başlar. Bu konuda Şevket Süreyya aydemir şunları 

söylemektedir: “Bence Mustafa Kemal bu nutkunda, İstanbul’da ki çabalarını ve 

ümitlerini de verseydi, devrin problemlerini bir başka yönden aydınlatmış olurdu.1

Olayların akışı hemen hemen kronolojik bir sıra ile verilmiştir. Ancak Gazi her olayı 

ayrıntılarıyla anlatmamıştır. Örneğin, Erzurum ve Sivas Kongreleri ayrıntılıdır. 

Ancak 1924 sonrası gelişmeler sadece altı sayfadır. Ayrıca Büyük Nutuk kapsadığı 

dönemin olaylarının tümünü içermemektedir.  Mesela, İttihat ve Terakki liderleri ile 

olan yazışmalardan, Türkiye Komünist Partisi’nden, Ali Kemal Olayından, Türk –

Sovyet ilişkilerinin gelişmesinden söz edilmemiştir.2 Kısaca; 19 Mayıs 1919 – 20 

Ekim 1927 arasında geçen olaylar bir kısmı hariç, genellikle kronolojik bir sıra ile 

kimi zaman derinlemesine, kimi zamanda yüzeysel biçimde anlatılmıştır. Büyük 

Nutuk’un olaylar bakımından kapsamı budur.

Büyük Nutuk’un yazıldığı dönemin şartlarına Giriş bölümünde ve bu bölüm 

içerisinde değinilmişti. Nutuk’un amacını bu şartlar altında değerlendirmek 

olanaklıdır. Ancak Şunu da gözden kaçırmamak gerekir ki, Büyük Nutuk sadece 

geçmişte yaşanan olayların anlatıldığı bir sunum değildir. O aynı zamanda 

bağımsızlık savaşı vermiş bir ulusun önderinin dimağından çıkan bir devrim eseridir. 

İçerisinde geleceğe dair öngörüler ve öneriler barındırır. O halde Büyük Nutuk’un 

amacı nedir?

                                               
1 Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam, Cilt: 3 (1922–1938), 12.B, İstanbul, Remzi Kitabevi, Eylül 

1995, s. 307.
2 Arar, a.g.m, s. 135–137.
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1-) Ulusal Kurtuluş mücadelesini anlatmak ve koşullarını aydınlatmak. 

Atatürk bir ulusun hangi şartlarda, hangi zorluklara göğüs gererek bağımsızlığını 

kazandığını anlatmayı amaçlamıştır.

2-) Çağdaş bir ulus devletin kuruluşunu anlatmak. Atatürk, devrimlerin 

önemine vurgular yaparak onların değerini anlatmayı amaçlamıştır. 

3-) Ulusal varlığın ve yurt bağımsızlığının devamı için, gelecek nesillerin 

dikkatini çekmek.1  Atatürk önerilerde bulunarak yaratılan eserin kendisinden sonra 

nasıl korunması gerektiğini anlatmayı amaçlamıştır. Bunun en güzide örneği; 

“Gençliğe Sesleniş” tir. 

Bir imparatorluğun çöküşüne tanık olan ve enkazdan bir Ulus Devlet çıkaran 

önderin amaçları bunlardır. Atatürk her ne kadar “mazi olmuş bir devri” anlatmaya 

çalıştığını ifade etse de, devrin adamı olarak yaşanan zorlukların gelecek nesillerce 

anlaşılmasına yardımcı olmak istemiştir.

I. 4. BÜYÜK NUTUK’UN ÖNEMİ

Atatürk’ün Büyük Nutku gerek yazıldığı dönem, gerekse de güncel açıdan 

son derece yüksek öneme sahiptir. Bu nedenle Büyük Nutuk önemi bakımından ele 

alındığında, başlı başına bu konuyla ilgili bir eser ortaya çıkarılabileceği söylenebilir. 

Çünkü içeriği incelendiğinde, döneme, güncele ve geleceğe atıf yapan birçok husus 

                                               
1 Arar, a.g.m, s. 165.
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göze çarpacaktır. Bu hususlar konusunda onlarca maddenin bir araya getirildiği 

sayfalarca sürecek bir çalışma yapılması mümkündür. Ancak genel anlamda ele 

almak gerekirse Büyük Nutuk’un önemi konusunda dört olgu ön plana çıkmaktadır.

Her şeyden evvel Büyük Nutuk’un temalarından en önemlisinin “Tam 

Bağımsızlık” ilkesi olduğu söylenebilir. Eser bünyesinde bu ilkeyi barındırır ve 

sömürge altında olan tüm mazlum uluslara rehber olabilecek niteliktedir. Gazi 

Mustafa Kemal, söylevinde dört bir yandan sarılmış bir ulusun bağımsızlık ve 

özgürlüğünü kazanma azmini anlatarak, bir anlamda mazlum uluslara bağımsızlık 

savaşı azmine sahip olmanın dersini vermektedir. Büyük Nutuk’un tam bağımsızlık 

temasına verilebilecek en iyi örneklerden biri; Ankara Anlaşması görüşmeleri 

esnasında Atatürk’ün Franklin Bouillon’a söylediği “Tam bağımsızlık, bizim bugün 

üzerimize aldığımız görevin özüdür”1 sözleridir. Bu sözlerin Sakarya Zaferi’nden 

sonra söylendiği hesaba katılsa da, yinede karşı konulamaz bir iradenin ürünü olduğu 

ortadadır. İşte bu irade emperyalist devletlerin himayesi altında yaşayan tüm mazlum 

uluslara güçlü bir örnek teşkil etmiştir. Bu konuda Cavit Orhan Tütengil, Büyük 

Nutuk’un tüm dünya halklarına, ulusal kurtuluşu ve çağdaş devlet kurmanın 

yönlerini anlatan bir “öğreti kitabı” olduğunu söylemiştir.2 Özetle, Büyük Nutuk’un 

önemi konusunda en çarpıcı hususlardan ilki, onun bir tam bağımsızlık rehberi 

olmasıdır.

                                               
1 Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Söylev, Cilt: I-II, Basıma Hazırlayan: Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet 

Velidedeoğlu, Nutuk: 60. Yıl (1927–1987), 18. Bası (Yüz onuncu bin), İstanbul, Çağdaş Yayınları, 

Kasım 1988, s. 332.
2 Cavit Orhan Tütengil, “Söylev’in Öğretisi”, Türk Dili Dergisi, (Söylev Özel Sayısı), Yıl: 27, Cilt: 

XXXVI, Sayı: 314, 1 Kasım 1977, s. 373.
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İkinci husus ise Türk Ulusu’na bıraktığı siyasal ve toplumsal mirastır. Bu 

miras Gazi’nin Türk Ulusu’na ati için verdiği tavsiyelerdir. Gazi, ulusun toplumsal 

ve siyasal yaşamında kullanabileceği tavsiyeleri yeri geldikçe örnekleriyle 

açıklamıştır. Okuyucu Büyük Nutuk’u bitirdiğinde, gerçekçi olmanın gereklerini 

kavrar, inançlı bir ruha sahip olmanın inceliklerini görür, bağımsızlık ve özgürlüğünü 

koruma yollarına kavuşur, milli terbiye ve milli hayat olgularını zihninde canlı tutar.1

Milli yaşamın felsefesini özümser.2 Bunların nedeni Gazi’nin bir ulusun başına 

gelebilecek en büyük felaketlerde bile nasıl kurtuluşa erişebileceğini anlatırken dile 

getirdiği öğüt niteliğinde tarihi önerilerdir. Bu öneriler sadece her devirde güncel 

değerini saklı tutmakla kalmaz; aynı zamanda geleceğe giden yolun aydınlatılmasına 

da yardımcı olur. Nutuk’un bu önemli özelliğini vurgulayan aydınlardan biri olan 

İsmail Arar onun Kutadgu Bilig’le başlayan tarzda bir tür “Siyasetname” örneği 

olduğunu söyler.3

Büyük Nutuk’un önemi konusundaki üçüncü husus, dönemin siyasal –

toplumsal olaylarının, ulusal kurtuluş ve çağdaş devlet sürecinin bizzat Atatürk 

tarafından anlatılmış olmasıdır. Atatürk, Türk Tarihinin belki de en önemli dönüşüm 

yıllarına öncülük etmiş, öncüsü olduğu muazzam tarihi kendi kalemi ve kendi 

kelimeleriyle anlatmıştır. Ayrıca anlattığı olayların inşasını belgelerle destekleyerek 

bir anlamda araştırıcılara yardımcı olmuştur. Bu bakımdan Büyük Nutuk, araştırıcılar 

ve tarihçiler açısından vazgeçilmez kaynakların başında gelmektedir. Tarihçiler 20. 

yüzyıl Türk Tarihinin en önemli kesitleri olan 1919–1927 dönemini anlatırken 

                                               
1 Akçura, a.g.m, s. 23–24.
2 Yunus Nadi, “İlk Zafer”, Cumhuriyet, 19 Teşrin-i Evvel 1927, No: 1238, s. 1.
3 Arar, a.g.m, s. 163.
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belgelerle yüklü bu eseri görmezden gelemezler. Eser araştırıcılar için Yusuf 

Akçura’nın deyimiyle “mühim bir menbai aslî”dir.1

Temel anlamda değinilmesi gereken dördüncü ve son husus, CHF ile ilgilidir. 

Atatürk Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu unsuru olan Cumhuriyet Halk Fırkası’nın 

bağlı olduğu ilkeleri anlatır ve bir anlamda partisinin gelecekte takip edeceği yolu 

işaret ederek genç Cumhuriyet’in ideolojisini ortaya koyar ve bu ideolojiyi topluma 

yayma görevini partisine verir. İşte bu görevin bu anlamda da yol göstericisi Büyük 

Nutuk’tur.2 Bu durumu Yakup Kadri şu sözleriyle anlatır: “Gazi Hazretleri’nin 

kıraat buyurdukları tarihi ve siyasi vesika başlı başına bir fırka programı mahiyetine 

haiz idi.”3 Öyleyse Nutuk, 1927 itibariyle CHF bünyesinin vazgeçilmez bir unsuru 

olmalı ve bu doğrultuda genç Cumhuriyetin ulusal erdemleri kitlelere ulaşmalıdır.

Büyük Nutuk’un önemini temel anlamda bu dört hususla anlatmaya çalıştık. 

Daha öncede belirtmiş olduğumuz gibi, başlık başlı başına bir çalışma konusu 

olabilecek niteliktedir ve araştırıcıların ilgisini beklemektedir.

                                               
1 Akçura, a.g.m, s.25.
2 Emre Kongar, “Söylev Hangi Koşullarda Söylendi?”, Türk Dili Dergisi, (Söylev Özel Sayısı), Yıl: 

27, Cilt: XXXVI, Sayı: 314, 1 Kasım 1977, s. 380.
3 Yakub Kadri, “Büyük Nutkun Faideleri – II” , Hakimiyet-i Milliye, 27 Teşrin-i Evvel 1927, s. 1.
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I. 5. BÜYÜK NUTUK BİR TARİH ESERİ MİDİR?

Büyük Nutuk’un bir tarih eseri olup olmadığı konusu Türk aydınları arasında 

ilgi çeken hususlardan biri olmuştur. Aydınların bu konuda iki farklı görüş ileri 

sürerek ayrıldığı görülmektedir. Bir kısım aydın Nutuk’un tarih eseri olmadığı tezini 

savunmuş, onu bir hatıra, savunma, siyasi ve tarihi belge olarak yorumlamıştır. Bir 

kısım aydın ise Nutuk’un bir tarih eseri olduğunu, tarih bilimi yazım kurallarına 

uygun olduğunu düşünmüştür. Bu iki grubun arasında yer alan aydınlar ise onun hem 

bir tarih eseri olduğunu hem de diğer türlere (Örneğin; hatırat, hitabe gibi.) uyum 

sağladığını söylemişlerdir.

Sabahattin Selek’e göre; Nutuk bir tarih Atatürk’te bir tarihçi değildir. Nutuk 

bir hesap veriş örneğidir ve bu hesap veriş karşı fikir ve kuvvetleri yıkmaya ve 

mahkum etmeye çalışır. Selek ayrıca Atatürk’ü “savcı” ya, Nutuk’u “iddianame”

ye, Kongre’yi “jüri” ye, yurt ve dünya kamuoyunu da “dinleyici” ye benzetir.1

Bilindiği üzere Atatürk, Nutkuna başlamadan önce, milletin önünde icraatlarının 

hesabını vermek istediğini ifade eder. Ancak, Atatürk’ün bu sözleri söylemiş olması, 

onun gerçekten hesap verme ihtiyacı hissetmiş olmasından mı kaynaklanmaktadır? 

Yoksa bu sözler O’nun mütevazılığinin tezahürü olan ince düşüncelerinin bir ürünü 

müdür? Bağımsızlık Savaşını zaferle taçlandıran bir ulusun önderi ve çağdaş bir ulus 

devlet kuran devrimci kime ve niçin hesap verecektir? Buna ihtiyacı var mıdır? 

Kanaatimizce Atatürk’ün “Senelerden beri devam eden ef’al ve icraatımızın 

milletimize hesabını vermek vazifem olduğu kanaatindeyim” sözleri; O’nun yapılan 

                                               
1 Sabahattin Selek, “Atatürk ve Nutku”, Cumhuriyet, 10 Kasım 1966, No: 15188, s. 2.
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ve devam eden siyasal, toplumsal, kültürel ve iktisadi devrimlerin gerekliliğini 

topluma anlatmak ve bu devrimlerin toplum tarafından benimsenip 

içselleştirilmesine yardımcı olmak düşüncesinde olduğunu gösterir. Selek’in Nutkun 

bir hesap veriş örneği olduğunu söyledikten sonra, Atatürk’ü “savcı” ya, Nutuk’u 

“iddianame” ye, Kongre’yi “jüri” ye, yurt ve dünya kamuoyunu da “dinleyici” ye 

benzettiğine yukarıda değinilmişti. Bütün bu benzetmelerin yerinde olduğunu kabul 

edelim. O halde bu sahnede bir noksanlık belirir. Savcı, iddianame, jüri ve 

dinleyiciler belli ise sanık veya sanıklar nerededir? Onlarında Selek’in bahsettiği 

karşı fikir ve kuvvetler olduğunu kabul edelim. Ancak hesap veren kişi ile hesap 

isteyen iddia makamının aynı olması olanaklımıdır? Selek’in düşünceleri ile 

benzetmeleri arasında ilişki kurabilmek zor görünmektedir.

Tarık Zafer Tunaya, Atatürk’ün Büyük Nutuk’ta  “objektif bir tarih akışı 

içinde, kişisel yargılarını, zaman zaman iğneleyici bir üslupla” anlattığını, Nutuk’un 

bir hatıra veya doktriner eser olmadığını, siyasal bir belge ve tarihsel kaynak 

olduğunu söyler. Ayrıca tüm toplumu benimsemeye zorlayan bir ideoloji olmadığını 

da belirtir. Ardında da “Nutuk bir tarih kitabı da değildir” der.1 Doktrin değildir, 

tarih değildir, hatıra değildir. O halde nedir? Tunaya’ya göre; amacı hesap vermek 

olan tarihsel ve politik bir belgedir ve dönemin vazgeçilmez bir kaynağıdır. Objektif 

bir tarih akışı içinde yazılmıştır, bağımsızlık savaşının vazgeçilmez bir kaynağıdır, 

ancak tarih değildir. Tarihsel ve politik bir belgedir.2

                                               
1 Tarık Zafer Tunaya, “Siyasal Belge Olarak Nutuk”, Cumhuriyet, 15 Ekim 1977,  (Özel Ek), s. 2.
2 Tunaya, a.g.m, s. 65–66, 68.
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Büyük Nutuk’un önemine vurgu yapan, ancak onun tarih olmadığını; tarihsel 

ve siyasal belge olduğunu söyleyen Tarık Zafer Tunaya’nın görüşleri ile Şevket 

Süreyya Aydemir’in görüşleri paralellik göstermektedir. Aydemir, “Tek Adam” adlı 

eserinde, Büyük Nutuk’un bir tarih veya anı olmadığını, onun “Gerçek manâsıyla 

tarihi değerde siyasi bir belge” olduğunu söyler. Aydemir’e göre, Atatürk Nutkunda 

kendi hikayesini anlatır ve bu nutuk dönemin şartları içinde değerlendirilebilir.1

Ancak Nutuk’un önemine de dikkat çekerek şunları söyler: “Gazi ölçüsünde bir 

Liderin, kendi harekât ve icraatını, kendi görüş açısından olsa da, böylesine bir 

belgeler dayanağı ile partisi, milleti ve bütün cihan karşısında gün ışığına vurması, 

pek de örneği olmayan bir davranıştır.”2 Görüldüğü üzere Tunaya ve Aydemir, 

Nutuk’un tarihi ve siyasi açıdan önemini vurgulamış, onun bir “belge” olduğunun 

altını çizerek kıymetini belirtmiş ve Nutuk’un tarih eseri olmadığını ifade etmişlerdir.

Enver Ziya Karal’da Nutuk’un tarih eseri olmadığını düşünen aydınlardan 

biridir. Ancak Karal’ın düşüncelerini açıklarken kullandığı ifadelerin anlaşılması güç 

görünmektedir. Öyle ki Nutuk’un bir tarih eseri olmadığını söyler, ancak aynı 

konuşmada onun tarih yöntemine uygun olarak”, “kronolojik bir sıra ile”

yazıldığını, tartışmalı ve kuşkuya mahal verecek yerlerin belgelerle anlatıldığını, 

Nutuk’un amacının da tarih biliminin amacı doğrultusunda olduğunu ifade eder.3

                                               
1 Aydemir, a.g.e, s. 305.
2 Aydemir, a.g.e, C: 3, s. 305.
 Türk Tarih Kurumu Başkanı olarak, “Atatürk’ün Büyük Söylevi’nin 50. Yılı Semineri”nde yaptığı 

açış konuşması.
3 Enver Ziya Karal, “Türk Tarih Kurumu Başkanı Ord. Prof. Enver Ziya Karal’ın Açış Konuşması”

Atatürk’ün Büyük Söylevi’nin 50. Yılı Semineri Bildiriler ve Tartışmalar, Ankara, TTK, 1980, s. 

4.
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Tarih yöntemine uygundur, tarih biliminin amacıyla paraleldir. Ancak tarih değildir. 

Peki aradaki ince fark nedir? Karal Atatürk’ün “mazi olmuş bir devrin hikayesi”

sözünden bahseder ve tarih biliminin sadece olayları sırayla anlatan bir bilim 

olmadığını, aynı zamanda onları neden ve sonuç ilişkileriyle de ele aldığını ifade 

eder. Bu yüzden Nutuk 1919 – 1927 döneminin ve Türk Devriminin açıklanmasıdır.1

Nutuk’un bir hikaye olmadığını Enver Ziya Karal’da kabul etmektedir. Tarih 

biliminin olayları neden-sonuç ilişkileriyle ele aldığı hususu göz önünde 

bulundurulduğunda ise; Nutuk’ta olayların akışının genelde birbirleriyle bağlantılı 

olduğu ve çoğu zaman bir olayın sonucunun diğer bir olayın nedenini oluşturduğu, 

Gazi’nin de yer yer neden ve sonuç ilişkilerini incelediği görülebilir.

Cemal Kutay ise Büyük Nutuk’un bir tarih eseri olmadığı görüşünü net 

ifadelerle anlatır. Kutay’a göre, Nutuk’ta geçen olayların yazarı aynı zamanda o 

olayların yönlendiricisi konumundadır. Bu nedenle yazar tarafsız olamaz ve eseri 

tarih olamaz. Ayrıca Nutuk bir tez olarak ele alındığında karşısında herhangi bir anti 

tez yoktur. O halde Nutuk, Mustafa Kemal’in önderi olduğu olayların savunmasını 

içerir.2

Nutuk’un tarih eseri olmadığı konusunda fikir beyan eden aydınlardan 

başlıcaları bunlardır. Bir de bu fikrin tersini düşünen aydınların düşüncelerini 

incelemek gerekir. 

                                               
1 Karal, a.g.e, s. 2, 4.
2 Cemal Kutay, Ardında Kalanlar, İstanbul, Cem Ofset Yayınları, 1988, s. 9, 306–307.
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Bülent Ecevit’e göre, Atatürk tarih yapan bir önderdir ve yaptığı tarihi, tarih 

bilinciyle düşünerek, tarihçi serinkanlılığıyla anlatır. Nutuk; “Bitmeyen bir 

söylev”dir. Sadece geçmişin değerlendirilmesinde değil, aynı zamanda geleceğin 

aydınlatılmasında da önemlidir. Ecevit Nutuk’un 50. yılı sebebiyle kaleme aldığı 

“Bitmeyen Söylev” başlıklı yazısında, onun “gelecek elli yılda da geçerliliğini 

koruyacak olan bir tarih kitabı” olduğunu söyler.1

Suat Sinanoğlu’na göre Nutuk, en büyük tarihçilerin eserleriyle 

karşılaştırılabilecek seviyede bir tarih eseridir. Atatürk’ün bir tarihçi olarak eserinde 

ortaya koyduğu ana düşünce “istibdattan Cumhuriyete geçiş” tir.2 Sinanoğlu’na bir 

ekleme yapmak gerekirse, istibdattan cumhuriyete geçişin yanı sıra, esaretten 

özgürlüğe geçişinde ana fikir olarak değerlendirilebileceği söylenebilir. 

İstanbul Üniversitesi (Darülfûnun) Müderrislerinden Avram Galanti 24 Ekim 

1927 tarihinde Vakit gazetesinde yayımlanan makalesinde, Büyük Nutuk’u tarih 

bilimi açısından ele alarak tarih bilimine uyup uymadığı konusunu işlemiş ve bir 

takım çıkarımlarda bulunmuştur. Nutuk’tan aldığı bazı parçaları inceleyen Avram 

Galanti, bu parçaların tarih metoduna uygun olarak yazıldığını ifade etmiş, Gazi’nin 

yalnızca olayları sıralamakla kalmayıp, onları ele alarak canlandırdığını ve özlü 

                                               
1 Bülent Ecevit, “Bitmeyen Söylev”, Cumhuriyet, 15 Ekim 1977, (Özel Ek), s. 1.
2 Suat Sinanoğlu, “Atatürk’ün Nutkunun Tarih Eseri Olarak Değerlendirilmesi”, VI. Türk Tarih 

Kongresi, Ankara, 1961, s. 568, 571.
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sözlerle taçlandırdığını söylemiştir. Ayrıca, gelecek nesillerin bu tarihi (Nutuk) 

okudukları zaman, kendilerini olayların içinde bulacaklarını belirtmiştir.1

Necmettin Sadak ise 17 Ekim 1927 tarihinde kaleme aldığı yazısına verdiği 

“Tarihi Yapanda Odur, Yazanda…” başlığı ile yazısında ele aldığı konunun ana 

fikrini belirtmiştir. Sadak’a göre; bir ulusun tarihi, bir bireyin yaşamına sığmaz. 

Ancak Mustafa Kemal olağanüstü bir şekilde muazzam bir tarihi yaşamının kısa bir 

kesitine sığdırmıştır. Ortaya bir tarih çıkarmıştır ve bu tarihi kuvvetli cümleler ve 

özlü sözlerle anlatarak, geleceğin aydınlarına rehber olabilecek bir sanat eseri ortaya 

koymuştur.2

Büyük Nutuk’un bir tarih eseri olduğu konusunda en açıklayıcı yazılardan 

birini yazan Türk tarihçilerinin büyük üstatlarından Yusuf Akçura ise Nutuk’un; 

“Türkiye Cumhuriyeti tarihinin asli menbâlarından” olduğunu söylemiştir. Akçura 

fikirlerini şöyle beyan eder: “…Yirminci asır tarihinin en büyük vak’alarından 

birisini yapan büyük adam, o vak’anın tarihini de bizzat yazdı. İşte Nutuk bu 

tarihtir.”3 Ayrıca Akçura’ya göre Nutuk’a tarihi önemi açısından bakılırsa, asli bir 

kaynak olduğu görülür. Gazi, Osmanlı Devleti’nin son zamanlarında ve Türk 

Devleti’nin kuruluşunda birinci derecede etken olmuş ve etkeni olduğu olayları 

zincirleme bir şekilde anlatmıştır.4 Akçura’nın vurgu yaptığı husus; olayların bizzat 

                                               
1 Avram Galanti, “Gazi’nin Nutku Usul-i Tarih Nokta-i Nazarından Kıymeti”, Vakit, 24 Teşrin-i 

Evvel 1927, No: 3520, s. 3.
2 Necmettin Sadak, “Tarihi Yapanda Odur, Yazanda…”, Akşam, 17 Teşrin-i Evvel 1927, No: 3237, 

s. 1.
3 Akçura, a.g.m, s. 1–2.
4 Akçura, a.g.m, s. 14.
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yöneticisi tarafından anlatılması, bu husustan çıkarılabilecek sonuç ise;  Mustafa 

Kemal’in öncülük ettiği dönemin tarihini yazmasının doğallığıdır.

Bu konuda değerlendirmede bulunan aydınlardan bir diğeri ise Afet İnan’dır. 

İnan’a göre Büyük Nutuk; bir devlet kurucusunun tarihte örneğine az rastlanır 

biçimde ulusuna hesap vermesidir. Birinci elden bir tarihtir, bunun nedeni ise, 

belgelerin kullanılmış olması ve Atatürk’ün olayları ve kişileri değerlendirmiş 

olmasıdır.1

Hasan Ali Yücel Büyük Nutuk’u “Çağdaş Türkiye’nin Kuruluş Tarihi” 

olarak tanımlamış ve Nutuk’un okullarda ve üniversitelerde ders kitabı olarak 

okutulmasını önermiştir.2

Nutuk’un bir tarih eseri olup olmadığı konusunda fikir beyan eden aydınların 

düşünceleri bu şekildedir. Birde bu iki görüşün ikisine de paralel düşünceler ileri 

süren aydınları iki örnekle incelemek gereklidir.

Sami Özerdim konuya ilişkin tüm fikirleri kucaklar. Ona göre Nutuk, hem bir 

tarih eseridir, hem toplumbilim ve siyaset felsefesi belgesidir, hem de savunmadır. 

Ayrıca sanat yapıtıdır.3

                                               
1 Afet İnan, a.g.m, s. 362.
2 Hasan Ali Yücel, “Atatürk’ün Büyük “Nutuk”unu Okuyun ve Okutun”, Cumhuriyet, 29 Ekim 1955, 

No: 11225, s. 2.
3 Ahmet Köklügiller, Nutuk Nedir, Ne Değildir? s. 400’den, Sami N. Özerdim, “Yazar Olarak 

Atatürk”
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Andrew Mango ise Nutuk’u “Çağdaş Türkiye’nin doğuş tarihinin kişisel 

öyküsü” sözleriyle tanımlar ve Çağdaş Türkiye’nin yaratılışı konusunda önemli bir 

kaynak olduğunu söyler. Mango’ya göre Nutuk: “Yaratıcısının bir anıtı ve onun, 

ülkesini modern dünyaya götürmekteki kararlılığının gösterişli bir ifadesi”dir.1

Değerlendirme:

Görüldüğü üzere Büyük Nutuk’un bir tarih eseri olup olmadığı konusu 

tarihten güncele ilgi ile karşılanmış, bilim insanları, araştırıcılar ve düşünürler bu 

konudaki fikirlerini beyan etmişlerdir. Bu görüşler temelde iki kolda toplanmıştır. 

Birinci kolda yer alan aydınlar, Nutuk’un bir tarih eseri olmadığını açıklamaya 

çalışmışlar, diğer kolda yer alanlar ise onun bir tarih eseri olduğunu düşünmüşlerdir. 

O halde konunun açıklanmasına katkıda bulunabilmek adına, konu başlığında anılan 

soruyu yeniden soralım: Büyük Nutuk bir tarih eserimidir? 

Elbetteki Atatürk bir tarihçi değildir. Her şeyden önce o bir devrimcidir. Bir 

askerdir ve bir devlet adamıdır. Aynı zamanda da bir fikir adamıdır. Muzaffer bir 

komutan, bir devrim önderi ve bir devlet kurucusu olarak kendisinde yer alan ve 

onun liderliğini pekiştiren vasıfların yanı sıra fikirleri, ismiyle ideolojileşen bir 

önderdir. 

Büyük Nutuk’un yazıldığı dönemin şartları değerlendirildiğinde ve bu 

şartlarda yaşanan olaylar göz önünde bulundurulduğunda onun savunma amacıyla 

                                               
1 Andrew Mango, Atatürk, I.B, İstanbul, Nisan 2000, s. 445–446.
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yazıldığı ve Atatürk’ün olayları tarafsız bir biçimde ele alamayacağı düşünülebilir. 

Ancak kanaatimizce Büyük Nutuk savunma amacı içermemektedir. Nutuk’un 

ağırlıklı olarak 1919–1924 yıllarını yani Kurtuluş Savaşını ve Cumhuriyetin ilk 

dönemlerini anlattığı ortadadır. Atatürk, zaferle taçlanan bir İstiklal savaşı önderi ve 

bir devrimci sıfatıyla, ağırlıklı olarak Milli Mücadele’yi anlattığı bu eserinde 

kendisini kime karşı ve niçin savunacaktır? Öte yandan,  savaş yıllarını anlatan bir 

komutanın tarafsızlığı sorgulanabilir mi? Bir an için Atatürk’ün savaş yıllarını taraflı 

bir bakış açısıyla incelediğini düşünelim. Bu durumda tarafının Müdafaa-i Hukuk 

olduğu açıkça görülebilir. Farz edelim ki, Padişah Vahdettin’i, İstanbul 

Hükümetlerini ve İstanbul basınını ağırca eleştirmesi Nutuk’un tarafsızlığını ortadan 

kaldırır. Ancak dönemin şartları altında, bir devrimcinin, yurdu terk eden bir 

padişahı, teslimiyetçi hükümetleri ve düşman ordusunun zaferini yeğleyen bir basını 

eleştirmesinden daha doğal ne olabilir? Bırakalım Atatürk’ü, dönemin neredeyse tüm 

tarihçileri aynı eleştirileri yapmamış mıdır? O halde o dönemde yazılan tarih 

kitaplarının külliyen taraflı olduğunu mu düşünmek gerekir? Öte yandan Atatürk’ün 

Milli Mücadele arkadaşlarının bir kısmıyla yollarının ayrılması ve Nutkunun kimi 

yerlerinde onları eleştirmesi, tarihin tüm ihtilallerinin baş kuralı olan “İhtilal önce 

kendi evlatlarını yer” prensibinin bir tezahürüdür. Ancak hakkını vermek gerekir ki, 

Atatürk Milli mücadele arkadaşlarının ulusal kurtuluştaki paylarını görmezden 

gelmemiş, onların emeklerini selamlamıştır. 

Büyük Nutuk bir savunmada değildir. O, bağımsızlığı, çağdaşlığı, ulus 

devletin inşasını anlatır. Geçmişten örneklerle geleceğin yoluna aydınlık verir. 

Topluma, özgürlüğü, cumhuriyeti, demokrasiyi ve yurtseverliği öğütler. Tarihçilerin, 
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yazarların, araştırıcıların, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet tarihi çalışmalarında ana 

kaynak olarak kullandığı, azimli bir liderin güçlü kaleminden çıkan bir tarih eseridir. 

Akçura’nın belirttiğine göre; cümlelerde dilbilgisi hataları görülmez, uzun cümleler 

yerine kısa cümleler ağırlıklı olarak kullanılmıştır, Farsça kelimeler pek tercih 

edilmemiştir, ancak Türkçesi olmayan kelimelerin genelde Arapça karşılıkları

kullanılmıştır. Gazi’nin üslubu muazzamdır, sesi kadifedir ve derinlerden gelir, üslup 

Rumeli şivesini hissettirir. Hitap tarzı İngiliz ve Alman hatiplerini andırır. Gazi 

genelde sakindir, nadiren ellerini hareket ettirir, ancak baş hareketleri ve yüz ifadeleri 

dikkat çekmek istediği yerlerde değişir.1 Bu anlamda iyi bir hitabet örneğidir. 

Doktrin içermez. Topluma ideoloji dikte etmez. Ancak Kemalist ideolojinin ve 

partisinin eserden etkilenmesi kaçınılmazdır. Kimi yerlerde tarihi olaylar nedenleri 

ve sonuçları ile incelenir, kimi yerlerde ise Atatürk olayların tahlilini derinlemesine 

yaparak görüşlerini bildirir. Yüzlerce belge içerir. Bu anlamda eşine az rastlanır. Bir 

hatırat sayılmamalıdır. Hatırat türünün özelliklerini tam anlamıyla taşıdığını 

söylemek yanlış olur. “Kitap halindeki matbu, hitap halindeki şeklini muhafaza 

eden”2, Türkiye cumhuriyeti araştırmalarının ana kaynağı olan ve bu anlamda 

müstesnalığını koruyan bir tarih eseridir. Ancak çalışmanın en başında de değinildiği 

gibi, sadece tarihe sığmaz, kendini geleceğe taşır ve sürekliliğini yitirmez.

                                               
1 Akçura, a.g.m, s. 15–16.
2 Akçura, a.g.m, s. 5.
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I. 6. 1927 VE 1934 BASIMLARI

Büyük Nutuk ilk olarak 1927 yılında, Türk Tayyare Cemiyeti tarafından 

Osmanlıca harflerle, 100 000 adet basılmıştır ve 2 cilttir. Birinci cilt tüm Nutuk 

metnini içerir, ikinci cilt ise “Nutuk Muhteviyatına Aid” ismiyle belgeleri içerir. 

Birinci cildin başında bir Atatürk fotoğrafı, sonunda 10 adet harita ve kroki yer alır. 

Metin düz bir biçimde devam eder, bölümlere ayrılmamıştır. Ancak bazı paragraf 

başlarında paragraf işaretleri mevcuttur.1 Kâğıtların süslemesi İstanbul Ebuziyya 

Matbaasında, Gazi Paşa’nın resmi ve on adet harita ise Ahmet İhsan Matbaası 

aracılığıyla Viyana’da tabedilmiştir. Yazı 16 puntodur. Basımı çubuklu, ipekli ve 

ipekli Japon kağıdı üzerine üç çeşit yapılmıştır.2 Türk Tayyare Cemiyeti’nin “Adi 

tab” adını verdiği çubuklu kağıda basımı 5 liradır. On adet lüks basımı ipek Japon 

kağıdı üzerine yapılmış, metinleri harf başlıkları ile belirtilmiştir. Güderiden ve ipek 

içli ciltten Türk tarzında süslemeli kabartmalarla basılmıştır ve tamamı kutu ile 

muhafaza edilmiştir. Bu lüks basımdan üç tanesi Gazi Mustafa Kemal Paşa, Büyük 

Millet Meclisi Başkanı ve Genelkurmay Başkanı’na, bir tanesi İnkılâp Müzesine 

hediye etmek amacıyla ayrılmıştır. Dört tanede 500 lira karşılığı koleksiyonculara ve 

nadir kitap meraklılarına satışa sunulmuştur. Japon kâğıdına basılı lüks nüshası 49 

adettir, kutu içindedir ve 50 Liradır. Kutusuz olanı 45 lira, meşin cilt olanı 25 liradır. 

Ayrıca Japon kâğıdına yaldızlı baskısı 1500 adettir ve 10 liradır.3

                                               
1 Sami N. Özerdim, “Nutuk’un Çeşitli Basımları ve Düşündürdükleri” Atatürk’ün Büyük 

Söylevi’nin 50. Yılı Semineri Bildiriler ve Tartışmalar, s. 235–236.
2 Akçura, a.g.m, s. 1.
3 Bilal N. Şimşir, Atatürk’ün Büyük Söylevi Üzerine Belgeler, Ankara, TTK, 1991, s. 82–83.
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Büyük Nutuk’un II. Basımı 1934 yılında Maarif Vekaleti Tarafından 

İstanbul’da, Devlet Matbaasında yapılmıştır. 10–12 punto ile yazılı üç ciltten oluşur. 

Birinci cilt: 1919–1920, ikinci cilt: 1920–1927, üçüncü cilt ise belgeleri içerir.

Birinci cildin arka kapağı ile iç kapağı arasında “A. Kamph” tarafından yapılan bir 

Atatürk portresi mevcuttur. Ayrıca 3 harita, 7 kroki ve 18 planş eklidir. Birinci 

hamur beyaz kağıda basılı, koyu mavi cilt bezi ile kaplı ve kutu içindedir. Üzerinde 

“Gazi M. Kemal”, ortasında “Kemal Atatürk”, sırtında “Nutuk. Gazi M. Kemal 

1927” yazılıdır. Birinci cilt 317 sayfa, ikinci cilt 345 sayfa, üçüncü cilt ise 348 

sayfadır. İlk iki cildin sonunda dizin mevcuttur. Üçüncü ciltte dizin verilmemiştir. 

1927 basımında olmayan konu başlıkları, 1934 basımında sayfa kenarlarında yer 

almıştır. Lüks basımında ise planşlar üzerine ince beyaz kağıtlar konulmuş ve gri 

keten bezi ile kaplanmıştır. Sırtı kahverengi meşin, gömleği bej rengindedir.1

                                               
1 Muharrem D. Mercanlıgil “Büyük Nutuk’un Çeşitli Basımları-II”, Devrimci, Yıl: 1, Sayı: 6, Ankara, 

Ağustos 1953, s. 3. Ayrıca; Türker Acaroğlu, “Söylev Kaynakçası” , Türk Dili Dergisi, (Söylev Özel 

Sayısı), Yıl: 27, Cilt: XXXVI, Sayı: 314, 1 Kasım 1977, s. 538–539.
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                                                  II. BÖLÜM

                        BÜYÜK NUTUK’UN YANKILARI

II. 1. HAZIRLANMA AŞAMASINDA BASININ İLGİ VE HEYECANI

Araştırmalar esnasında Büyük Nutuk’un ne zaman yazılmaya başladığı ile 

ilgili kesin bir tarihe ulaşılamadığı daha önce belirtilmişti. Bu konudaki bilgiler, 

zamanın tanıklarının anıları ile gazeteler de çıkan haberlere dayanmaktadır.

İlk olarak Fırka Kongresi ile ilgili haberlerin ele alınması daha yararlı 

olacaktır. 1927 yılı Mayıs ayı gazetelerine bakıldığında, Haziran ayı içerisinde CHF 

Kongresi’nin toplanacağı haberlerine rastlanmaktadır. Örneğin 25 Mayıs 1927 tarihli 

Hakimiyet-i Milliye gazetesinde 15 Haziran’dan önce Kongre’nin toplanacağı haberi 

verilmiştir.1 26 Mayıs tarihli Cumhuriyet gazetesinde ise; Ankara’dan dönen parti 

müfettişi İbrahim Tali Bey’in beyanatına yer verilmiş, bu beyanatta Kongre’nin 

tahmini olarak Haziran’ın 20’sine doğru toplanacağına değinilmiştir.2 Aynı tahmin 

27 Mayıs 1927 tarihli Akşam gazetesinde de görülmektedir.3

Ancak tahmin edilenin aksine Kongre Haziran ayında toplanmamış, ileriki bir 

tarihe ertelenmiştir. Kongre’nin ertelenme sebebi ise 6 Haziran tarihli Akşam 

gazetesinden öğrenildiğine göre yapılacak olan seçimlere (1927 milletvekili 

                                               
1 Hakimiyet-i Milliye, 25 Mayıs 1927, s. 1.
2 Cumhuriyet, 26 Mayıs 1927, No: 1095, s. 3.
3 Akşam, 27 Mayıs 1927, No: 3097, s. 1.
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seçimleri) vakit kalmayacağı hususu olmuştur.1 Kongrenin ertelenmesi olayı, makale 

yazarları arasında ilgi konusu olmuş, nedenleri tartışılmıştır. Herhalde bu konuyu, 

Atatürk’ün rahatsızlanmasına veya Büyük Nutuk’un tamamlanamamış olmasına 

dayandıranlar olmuştur ki, Mahmut (Soydan) 20 Temmuz tarihli Milliyet gazetesinde 

ve 21 Temmuz tarihli Hakimiyet-i Milliye gazetesinde bu husustan bahseder. 

Mahmut (Soydan) başmakalesinde Gazi’nin rahatsızlığının veya Büyük Nutuk’un 

tamamlanamadığı hususlarının mevzubahis olmadığını, seçimlerin yaklaşması 

dolayısıyla Kongre’nin ertelenmesine karar verildiğini belirtmiştir. Çünkü Büyük 

Nutuk’ta birçok şahsın ismi geçecektir. Böylece seçim öncesinde halkı, isimleri 

geçecek şahısların lehinde veya aleyhinde düşünmeye itecek bir davranışın önüne 

geçilmiş olduğunu bildirmiştir.2 Aynı konuda Akşam gazetesi başyazarı Necmettin 

Sadak’ta benzer düşünceleri ifade etmiştir.3 Kongrenin 15 Ekim’de toplanacağı ise 7 

Eylül tarihli Hâkimiyet-i Milliye gazetesinden öğrenilmektedir. 4

Cumhuriyet Halk Fırkası II. Büyük Kongresi’nin basında karşılanışı bu 

şekildedir. Görüldüğü üzere Kongrenin ertelenmesi hususu basını bir hayli 

ilgilendirmiştir. Kongrenin ertelenme sebebi, toplanma tarihi, yapılan hazırlıkları 

içeren haberlere ve makalelere sıkça rastlanmaktadır. Öte yandan Büyük Nutuk’un 

sunumundan önce basının beklentileri ve ilgisi de bir hayli yoğundur. Nutuk’un 

hazırlanma aşamasında görülen coşkuyu Türk basını üzerinden izlemek mümkündür.

                                               
1 Akşam, 6 Haziran 1927, No: 3107, s. 1.
2 Milliyet, 20 Temmuz 1927, No: 517, s. 1. Ayrıca, Hakimiyet-i Milliye, 21 Temmuz 1927, No: 

2166, s. 1.
3Akşam, 21 Temmuz 1927, No: 3149, s. 1.
4 Hakimiyet-i Milliye, 7 Eylül 1927, No, 2215, s. 1.
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İsmail Arar, Büyük Nutuk’un 50. yılı sebebiyle düzenlenen “Atatürk’ün 

Büyük Söylevi’nin 50. Yılı Semineri”nde: 

“Kamuoyu ise, Atatürk’ün sonbaharda toplanacak Cumhuriyet Halk Partisi 

Kongresinde söylemek üzere büyük bir nutuk hazırladığını, sanıyorum Siirt 

Milletvekili ve Milliyet Gazetesi sahibi Mahmut Bey’in (Mahmut Soydan) 5 Ağustos 

1927 günlü Hakimiyet-i Milliye de çıkan “Bir Hatıra. Büyük Gazimizin Eski Bit Not 

Defterine Dair” başlıklı yazısından öğrendi…”1 Demektedir.

Zeki Arıkan ise Kasım 1997 tarihli “Büyük Söylev’in Yankıları” başlıklı 

makalesinde; Kamuoyunun Atatürk’ün büyük bir söylev hazırladığına ilişkin haberi 

Ağustos 1927’de Milliyet gazetesinde çıkan bir yazıdan öğrendiğini söylemektedir.2

İsmail Arar ve Zeki Arıkan’ın bu sanılarının hatalı olduğunu belirtmekte yarar vardır. 

Çünkü kamuoyu bu haberleri Ağustos ayında değil daha öncesinde almıştı. Zeki 

Arıkan Nutuk’un aylardan beri beklendiğini belirtse de atıf yaptığı gazete 16 Ekim 

1927 tarihlidir.3 Basında Ağustos ayının çok öncesinde Büyük Nutuk ile ilgili 

haberlere rastlanmaktadır. Örneğin daha 26 Mayıs 1927 tarihinde Cumhuriyet 

gazetesi üçüncü sayfasındaki “Fırka Kongresi” başlıklı haberde “Gazi Paşa 

Hazretlerinin nutukları telsiz vasıtasıyla memleketin her tarafından dinlenecektir”

denilmektedir.4 İlk haberlerden birisi budur. Ancak varsayılabilir ki; burada anılan 

nutuk akıllara gelen Büyük Nutuk değildir. Gazete burada nutuk kelimesiyle, 

Gazi’nin kongredeki açış- kapayış gibi herhangi bir konuşmasını kastetmiştir. O 

                                               
1 Arar, a.g.e, s. 125.
2 Ahmet Köklügiller, Nutuk Nedir, Ne Değildir?, s.408’den; Zeki Arıkan, “Büyük Söylev’in 

Yankıları”.
3 Köklügiller, a.g.e, s.408, 4125’den: Arıkan “Büyük Söylev’in Yankıları”.
4 Cumhuriyet, 26 Mayıs 1927, No: 1095, s. 3.
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halde 27 Mayıs 1927 tarihinde Akşam gazetesinde çıkan “Fırka Kongresi” başlıklı 

haberde geçen: “Gazi Paşa Hazretleri’nin, bütün milletin büyük bir alaka ile tespit 

edeceği Nutukları’nın birkaç gün devam edeceği zannediliyor” sözlerine atıf yapmak 

yeterlidir.1 Ayrıca 2 Haziran 1927 tarihli Cumhuriyet gazetesinde de: “Gazi Paşa 

Hazretleri Fırka Kongresinde söyleyeceği Nutku hazırlamaktadır. Nutuk tam bir 

İnkılâp tarihi mahiyetinde olacaktır.” sözleri mevcuttur.2 Öte yandan Mahmut 

(Soydan) Bey’in 9 Haziran tarihli Hakimiyet-i Milliye gazetesinde çıkan yazısında 

da Büyük Nutuk’tan bahsedildiği görülmektedir.3 Yani Mayıs sonlarından Ağustos 

ayına kadar gerek haber olarak, gerekse makale olarak basında Büyük Nutuk’tan çok 

defa söz edilmiştir.

Görüldüğü üzere Türk basını Mayıs ayının sonlarından itibaren Büyük Nutuk 

ile ilgilenmeye başlamıştır. Üç buçuk aydan fazla bir zaman boyunca onlarca haber 

bildirilmiş, onlarca makale yayınlanmıştır. Örneğin bu haberlerden edinilen bir 

bilgiye göre; Nutuk’un telsiz aracılığıyla yurt çapında dinlenmesi için teçhizatlar 

kurulmaktadır.4  Daha sonra çıkan bir haberden ise bütün dünyanın telsiz 

istasyonlarında Nutuk’u dinlemesinin temin edildiği öğrenilmektedir.5 Büyük 

Nutuk’un Türk Tayyare Cemiyeti tarafından kitap olarak basılacağı ile ilgili bir 

habere ise, 12 Ekim tarihli Milliyet gazetesinde rastlanmaktadır.6 Ayrıca, Kongre’de 

Nutuk’un sunumunun kaç gün süreceği hususu ile ilgili haberlere de rastlamak 

                                               
1 Akşam, 27 Mayıs 1927, No: 3097, s. 1.
2 Cumhuriyet, 2 Haziran 1927, No: 1102, s. 1.
3 Hakimiyet-i Milliye, 9 Haziran 1927, No: 2127, s. 1.
4 Cumhuriyet, 26 Mayıs 1927, No: 3097,  s. 3.
5 Milliyet, 27 Eylül 1927, No: 538, s. 1.
6 Milliyet, 12 Teşrin-i Evvel 1927, No: 598, s. 1.



37

mümkündür. Örneğin Hakimiyet-i Milliye gazetesi, sunumun üç gün süreceğini 

yazmaktadır.1 Akşam gazetesi ise tahmini olarak üç – dört günlük bir süre 

öngörmüştür.2 Basının uzunca bir söylev beklediği açıktır. Bu beklentileri karşılıksız 

kalmamıştır. 

Hazırlanma aşamasında Ekim ayına doğru haberler sıklaşır. Hemen hemen 

her gün gazetelerde Kongre veya Nutuk ile ilgili haberlere ve makalelere rastlamak 

mümkündür. Bu haber ve makalelerde; Nutuk’u önemi, değeri gibi konular işlendiği 

gibi Fırka Kongresinin ertelenmesi meselesi de tartışılır. Basının ilgi ve heyecanı üst 

noktadadır. Gazetecilerin büyük hazırlıklarla ve coşkunlukla Kongre’yi dolayısıyla 

da Büyük Nutuk’u bekledikleri ortadadır. Kongrenin açılması ve Büyük Nutuk’un 

okunmaya başlanmasıyla ise belki de Türk basın tarihinin en ilgi gören en çarpıcı 

konusu Büyük Nutuk olmuştur. Çünkü Atatürk ve Nutku günlerce manşetlerde yer 

almış, haber değerini çok uzun süre yitirmemiştir. Ayrıca Büyük Nutuk’u amacı, 

önemi tarihsel değer vb. yönleriyle inceleyen onlarca makale yayınlanmıştır. Bu 

durum bir iki aylık kısa bir sürede söz konusudur. Bu süre ve o dönemdeki köşe 

yazarlarının sayısı göz önünde bulundurulduğunda ilginin yüksekliği ve Büyük 

Nutuk’a atfedilen değerin seviyesi anlaşılacaktır.

                                               
1 Hakimiyet-i Milliye, 7 Eylül 1927, No: 2215, s. 1.
2 Akşam, 7 Eylül 1927, No: 3197, s. 1.
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II. 2. TÜRK BASININDA KARŞILANIŞI VE YORUMU

15 Ekim (Teşrin-i Evvel) 1927 tarihinde, Cumhuriyet Halk Fırkası II. Büyük 

Kongresinde, TBMM Kürsüsünde Mustafa Kemal Atatürk, tarihi Büyük Nutkunun 

sunumuna başlamıştır. Daha Nutuk okunmaya başlanmadan evvel basında 

tartışmaları başlamış ve heyecan her geçen gün daha da artmıştı. 15 Ekim tarihinin 

gelmesi ile ise, Türk Basını karşılamak için uzun süredir beklediği tarihi anlara 

tanıklık etmeye başlamıştır. Büyük Nutuk uzunca bir süre basının yoğun ilgisi ve 

yüksek heyecanıyla el üstünde tutulmuş, gazetelerin birinci sayfalarındaki 

manşetlerde yerini korumuş, kamuoyu günlerce Nutuk ile ilgili haberler ve 

yorumlarla meşgul olmuştur. Basın organları her gün Nutuk’un okunan bölümlerinin 

özetlerini yayınlamış, özetlerin yorumları yapılmıştır. Nutuk’ta geçen parçalardan 

alınan Atatürk’ün özlü sözleri kalın puntolarla yazılarak kamuoyunun dikkatine 

sunulmuştur. Okunan parçalarda geçen kimi olaylar hatırlanmış ve o olaylarla ilgili 

haberler basında yeniden yer almıştır. Atatürk’ün gerek Nutku okuduğu esnada 

çekilen ve gerekse mevcut diğer fotoğrafları ile Nutuk’ta isimleri geçen şahısların 

fotoğraflarına bolca yer verilmiştir. Dönemin aydınları, her gün Nutuk’u çeşitli 

yönleriyle inceleyen yazılar kaleme almış, gazetelerin başyazıları ve köşe yazıları 

Nutuk’u günlerce bir ders gibi işlemiştir. Olaylar yorumlanmış, anılar aktarılmış, 

Nutuk felsefi, siyasi, toplumsal, tarihi, edebi ve sanat yönleriyle ele alınmıştır. 

Nutuk’un okunması altı gün CHF II. Büyük Kongresi ise dokuz gün sürmüştür. 

Ancak kamuoyunun ilgisi Kongre süresiyle sınırlı kalmamış, üzerinden zaman 

geçmesine rağmen Nutuk’un gazetelerdeki kıymeti eksilmemiştir. Örneğin; Kasım 

ayı içerisinde Nutuk’a manşetlerde pek fazla yer ayrılmamış olmasına rağmen 
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başyazı sütunlarında ve iç sayfalardaki sütunlarda yer yer haber, yorum ve 

değerlendirmeler görülmüştür. Esasında bu ilginin tarihten güncele devam ettiğinin 

söylenmesi yanlış olmayacaktır. İlerleyen yıllarda Nutuk’un sunumunun 

yıldönümlerinde ve 10 Kasım, 29 Ekim, 23 Nisan gibi günlerde, matbuatta Nutuk ile 

ilgili makaleler yayınlanmıştır. Günümüzde de geçmişte olduğu ölçüde olmasa da bu 

ilginin sürdüğü söylenebilir.

Büyük Nutuk’un Türk Basınında karşılanışı ve yorumu konusunu ikiye 

ayırarak incelemek daha doğru olacaktır. İlk olarak Türk basınında nasıl 

karşılandığını haberler, manşetler ve birinci sayfalar üzerinden, daha sonra Türk 

basınındaki yorumunu aydınların görüşlerini inceleyeceğimiz başyazılar ve köşe 

yazıları üzerinden takip edelim.

Büyük Nutuk ile ilgili haberler basında bir gün sonra yer almaktaydı. Yani 15 

Ekim 1927’de Kongre’nin açılışı ve Nutuk’un sunumunun başlaması ile ilgili 

haberler ve ilk günün heyecanı 16 Ekim tarihli gazetelerde mevcuttur. Örneğin, 

haberi doğal olarak birinci sayfasından duyuran ve Kongre’nin ilk günü ile ilgili 

ayrıntılara değinen Hakimiyet-i Milliye gazetesi; Ankara’da tarihi bir gün 

yaşandığını ve sabah dokuz itibariyle parti delegelerinin “jeket atay veya redingot” 

giyinmiş bir vaziyette Meclis binasına gittiklerini, Meclis’in toplantı salonunda 

delegelerin yanı sıra milletvekilleri, büyükelçileri bakanlar, İstanbul Üniversitesi 

Fakülte Reislerinin de bulunduğunu yazmaktadır.1 Atatürk’ün salona girişi ise şöyle 

tasvir edilmektedir: “Gazi Hazretleri alkışlar arasında salona teşrif buyurdular, 

                                               
1 Hakimiyet-i Milliye, 16 Teşrin-i Evvel 1927, No: 2254, s. 1.
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jeket atay giymişlerdi. Hâzirunu selamlayarak alkışlar arasında riyaset kürsüsüne 

çıktılar…”1 Hakimiyet-i Milliye gazetesi ayrıca Mustafa Kemal’in Kongreyi açış 

nutkuna da yer vermiş ve Büyük Nutuk’un özetini yayınlamaya başlamıştır. 

Büyük Nutuk’u coşkunlukla karşılayan bir diğer gazete ise Cumhuriyet’tir. 16 

Ekim tarihli Cumhuriyet gazetesinde Kongrenin ilk gününün haberlerine 

bakıldığında; Kongre’nin toplanması ve Atatürk’ün Nutkunu sunmaya başlaması ile 

ilgili ayrıntıların anlatılmasının haricinde Atatürk’ün şu sözlerine yer verildiği 

görülmektedir: “Döğüşerek, mücadele ederek ölmek hiç olmazsa şerefli idi. Hürriyeti 

gasp edilen bir millet ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, mütemadiyen 

insaniyet nazarında bir uşakdan dahi iyi muameleye layık değildir. Türk’ün şerefi, 

haysiyeti, büyük ve yüksek kabiliyetleri vardır.”2 Cumhuriyet gazetesinde ayrıca 

Nutkun okunan kısımlarının geniş bir özeti yer almıştır. Birinci sayfanın sol üst

köşesinde Atatürk’ün özlü sözlerinden örnekler verilmiş, manşetin altında, sayfanın 

tam ortasında da Atatürk’ün bir portresi yer almıştır. 

16 Ekim 1927 tarihli Vakit gazetesinde ise Kongre’nin açılışı ve Büyük 

Nutuk’un okunmaya başlaması; “Gazi Hazretleri tarihimizin en güzide sahifelerini 

teşkil etmekte olan Nutuk’larını irada başladılar.”3 Sözleriyle müjdelenmektedir. 

Haberin devamında şu sözler yer almaktadır: “Nutuk baştan başa heyecanlı 

sahifelerle, Milli Müdafaamızın tarihini canlandırıyordu. Şu Hakikat bir kere daha 

tezahür ediyordu ki: Mücahede-i Milliye hareketi ve muvaffakiyeti tamamen Gazi’nin 

                                               
1 Hakimiyet-i Milliye, 16 Teşrin-i Evvel 1927, No: 2254, s. 1.
2 Cumhuriyet, 16 Teşrin-i Evvel 1927, No: 1235, s. 1.
3 Vakit, 16 Teşrin-i Evvel 1927, No: 3512, s. 1.
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eseridir. Milletin ruhunda meknuz olan kabiliyeti ancak o görmüştür.”1 Vakit 

gazetesinin üçüncü sayfasında, Gazi’nin ilk gün anlattığı olayların yeniden 

hatırlandığını ve bu olayların bir kısmı ile ilgili haberlerin tekrar gazetede yer 

bulduğu görülmektedir. Örneğin, Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’ya geçişi 

esnasında yaşanan olaylardan, Sivas Valisinin kongre öncesindeki tutumundan, 

Halide Edip Hanım’ın manda konusundaki mektubundan söz edilmektedir.2

Akşam gazetesinde, Atatürk’ün Kongre’yi açışından ve Büyük Nutuk’tan 

bahsedildikten sonra, gazete muhabirinin ilk günün heyecanını ve coşkunluğunu 

anlatan yazısına yer verilmiştir. Muhabir, sabahın erken saatinden itibaren daha 

Meclis Caddesindeki hareketliliği anlatmakla başladığı yazısında, günün öyküsel bir 

tasvirini yapmıştır.3

Milliyet gazetesinde ise Kongre’nin ilk günü anlatıldıktan sonra Amerikan 

mandası meselesinin yer aldığı görülmektedir. Milliyet gazetesi: 

“Gazi Mustafa Kemal Türkiye’sinin tarihini, bizzat, bu tarihi yapan ve yazan 

büyük dehadan dinleyiniz.. Büyük Kongre dün küşad edildi ve Gazi Hazretleri bir 

şaheser hitabet olan Nutuklarını irada başladılar. Gazi Hazretleri kongrede Türk 

İnkılap cidaline yabancı kalan Halide Hanım’la Refet Paşa ve Rauf Bey’in Amerikan 

mandası isteyen mektublarını okumuşdur. Yeni Türkiye’nin banisi Anadolu toprağına 

                                               
1 Vakit, 16 Teşrin-i Evvel 1927, No: 3512, s. 1.
2 Vakit, 16 Teşrin-i Evvel 1927, No: 3512, s. 3.
3 Akşam, 16 Teşrin-i Evvel 1927, No: 3236, s. 1.
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ayak basdığı ilk günden itibaren bütün hadisatı anlatıyor.”1 Sözleriyle kamuoyunun 

dikkatini manda konusu üzerine çekmektedir.

Ayın Tarihi dergisinin Ekim 1927 sayısına da değinmekte yarar vardır. 

Derginin bu sayısında Büyük Nutuk’un uzunca bir özeti yer almıştır. Haberin 

içeriğinde; Büyük Nutuk’un hem CHF için hem de Türkiye tarihi için bir belge 

olduğu ve “hakikatin nuruyla” karanlıkta kalmış olayları aydınlattığı belirtilmiştir. 

Ayın Tarihi dergisinde Nutuk’un özet metni içerisinde yer yer yorumlarda mevcuttur. 

Kongre’nin açılışından kapanışına, Büyük Nutuk’un sunumu da dahil yaşanan tüm 

gelişmeler gün gün ve saat saat anlatılmıştır.2

Fırka Kongresinin açılışı ve Nutuk’un sunumunun ilk günkü coşkunluğu 

basında bu şekilde izlenmiştir. İlerleyen günlerde de ilgi devam etmiş ve Ekim ayı 

sonuna kadar basının birincil konusu Nutuk olmuştur. Gazetelerde her gün Nutuk’un 

özeti verilmeye devam etmektedir. Gün gün Nutuk’ta geçen en çarpıcı sözler 

seçilerek manşetlere taşınmıştır. Basında; Nutuk’un okunduğu esnada salonun genel 

havası, yurttan yansıyan coşkunluk, yabancı basının ilgisi, Nutuk’a gösterilen 

itirazlar ve tepkilerle ilgili haberler günlerce sürmüştür. İlerleyen günlerdeki 

haberlere değinilecek olursa: örneğin 18 Ekim 1927 tarihli Cumhuriyet gazetesinde, 

Atatürk’ün: “Rica ile, merhamet dilenmekle bir millet ve devletin şeref ve istiklali 

kurtarılamaz. Türk Milleti ensal-i atisi bunu unutmamalıdır.”3 Sözlerine yer 

verilmiştir. Cumhuriyet gazetesi diğer günlerde de “Gazi Diyor ki” gibi başlıklarla 

                                               
1 Milliyet, 16 Teşrin-i Evvel 1927, No: 602, s. 1.
2 Ayın Tarihi, Teşrin-i Evvel 1927, Cilt: 14, No: 34, s. 2497.
3 Cumhuriyet, 18 Teşrin-i Evvel 1927, No: 1236, s. 1.
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Atatürk’ün özlü sözlerini manşetten duyurmuştur. Büyük Nutuk’un sunumu 20 Ekim 

1927 de sona ermiştir. 21 Ekim tarihli Milliyet gazetesi onu şu sözlerle uğurlar: 

“Büyük Gazimizin tarihi Nutku 32 saat 33 dakika devam etmiştir. Nutkun sonlarına 

doğru dahi reisimizin sesi teheyyücden kısılmıştı. Cebinden çıkardığı mendil ile 

gözlerinin yaşlarını sildi: herkes ağlıyordu.”1

Büyük Nutuk’un Türk basınında karşılanışını açıklamaya çalıştık. Daha 

önemli olan yorumuna geçtiğimizde ise onlarca gazete makalesi ile karşılaşmaktayız. 

Nutuk’un dönemin Türk aydınları arasında nasıl yankı bulduğunu ve aydınların 

Nutuk hakkındaki yorumlarını Hakimiyet-i Milliye, Cumhuriyet, Vakit, Akşam, 

Milliyet gazetelerinin başyazı ve köşe yazılarından izlemek mümkündür. Bu sayede 

dönemin aydınlarının Nutuk’un siyasi, tarihi, toplumsal, felsefi, edebi ve sanatsal 

açıdan çıkarımlarını ve yorumlarını değerlendirebiliriz.

Siirt Milletvekili Mahmut (Soydan) Hakimiyet-i Milliye ve Milliyet 

gazetelerinde yayınlanan yazılarında Büyük Nutuk’u önemi ve değeri açısından 

incelemiştir. Mahmut Bey’in 15 Ekim 1927 tarihinde Hakimiyet-i Milliye ve Milliyet 

gazetelerinde yayınlanan “Büyük Kongre” 2 başlıklı yazısındaki düşüncelerinin özeti 

şöyledir: Cumhuriyet Halk Fırkası Kongresi yüksek bir öneme sahiptir. Parti 

devrimci, yenilikçi bir partidir ve Türkiye’nin tarihi ile partinin tarihi bütünlük 

göstermektedir. Kongreyi esas olarak önemli kılan husus; CHF’nin devrimci ve 

                                               
 teheyyüc: coşku, heyecan
1 Milliyet, 21 Teşrin-i Evvel 1927, No: 607, s. 1.
2 Mahmut, “Büyük Kongre”, Hakimiyet-i Milliye, 15 Teşrin-i Evvel 1927, No: 2253, s. 1. Ayrıca, 

Milliyet, 15 Teşrin-i Evvel 1927, No: 601, s. 1.
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yenilikçi hareketlerinin tezahürlerini değerlendirmesinin yanı sıra parti genel başkanı 

Gazi Mustafa Kemal’in aylardan beri yurt içinde ve yurt dışında heyecanla beklenen 

Nutkunu okumasından ileri gelmektedir. Bu nutuk herhangi bir parti önderinin 

nutkuyla karşılaştırılamaz. Hem CHF’nin hem de yeni Türkiye’nin tarihini bir belge 

halinde ortaya koyacaktır. Mahmut Bey, Nutuk’un Devrim tarihimizin karanlık 

kalmış köşelerini, gerçekliğin ışığıyla aydınlatacağını belirttikten sonra şu soruyu 

sormaktadır: “Acaba inkılâbımızın esrarengiz ve mübhem kalan noktaları hala 

mevcut mudur?”1 Mahmut Bey’in soruya cevabı ise buna şüphe etmemek gerektiği 

yönündedir. O’na göre; Büyük Gazi’nin tarihi söylevi dinlendikten ve okunduktan 

sonra akıllardaki tereddütler dağılacaktır ve geçmişe ait herhangi gizli bir nokta 

kalmayacaktır. Anlaşıldığı üzere Mahmut (Soydan) bu makalesinde, Kongre’nin 

önemini açıklayıcı sözlerle giriş yaptıktan sonra yukarıda anılan sorunun cevabını 

aramakla yola çıkarak, Nutuk’un Milli Mücadele’nin tüm karanlık noktalarını 

aydınlatacağını ve zihinlerdeki tereddütleri ortadan kaldıracağını ifade etmektedir. 

Yazarın vurgu yaptığı husus ve yazının ana düşüncesi budur. 

Mahmut (Soydan) bir gün sonra yayınlanan makalesinde ise, Büyük Nutuk’u: 

“Bu bir nutuk değil, başlı başına bir tarihdir” sözleriyle tanımlamaktadır. Yazısında 

vurgu yaptığı husus ise; Gazi Paşa’nın “Kolağası, Miralay, Başkumandan ve Reis-i 

Cumhur” sıfatlarının hangisiyle olursa olsun, sözlerindeki ve fiillerindeki açıklığın 

belirtilmesidir ve bu açıklık Gazi’nin son Nutkunda da göze çarpmaktadır.2

                                               
1 Mahmut, “Büyük Kongre”, Hakimiyet-i Milliye, 15 Teşrin-i Evvel 1927, No: 2253, s. 1. Ayrıca, 

Milliyet, 15 Teşrin-i Evvel 1927, No: 601, s. 1.
2 Hakimiyet-i Milliye, 16 Teşrin-i Evvel 1927, No: 2254, s. 1.
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Büyük Nutuk’un sunumunun tamamlanmasından sonra ise, Mahmut Bey 22 

Ekim tarihli yazısında Nutuk’un genel bir değerlendirmesini yapmaktadır. Nutuk’un 

vermek istediği mesajın çıkarımının yapıldığı bu yazıda son derece önemli tespitler 

mevcuttur. Genel hatlarıyla bakılacak olursa Mahmut Bey bu yazısında şunları 

anlatmaktadır: Nutuk sadece tarihi aydınlatmaz. Aynı zamanda geleceğin yolunu da 

aydınlatan bir “hidayet meşalesi” dir. Nutuk’tan anlaşılanlar ve çıkarılan sonuçları 

ciltlerce yazıyla anlatmak mümkündür. O, edebi ve siyasi bir şaheserdir. Osmanlı 

İmparatorluğu’nun yıkılma sebeplerini anlatır. Yeni nesle görevlerini, cumhuriyet ve 

devrim ilkelerini gösterir. Gazi Paşa için istikamet içerde ve dışarıda ulusal 

egemenliktir. Gazi özgürlüğü ve bağımsızlığı başkalarının insafından değil, ulusun 

kuvvetinden beklemiştir.1 Mahmut Bey’in kısaca özetlenen bu yazısı; Büyük 

Nutuk’un barındırdığı ilkelerin ve geleceğe yönelik iletilerin bir kısmının çıkarımının 

yapılmasını ve değerlendirilmesini içermektedir. Makaleden şöyle bir sonuç 

çıkarılabilir: Osmanlı Devleti’nin çöküşünden ders alınmalıdır, Ulus Devlet 

korunmalı ve yükseltilmelidir, Cumhuriyet ve devrim ilkeleri, ulus egemenliği, 

anlaşılmalı, benimsenmeli ve korunmalıdır. Rehber ise geleceğin yoluna ışık tutan 

Büyük Nutuk’tur.

Yakup Kadri (Karaosmanoğlu) ye gelince, dönemin basınına yansıyan değerli 

yazılarından üç tanesiyle Nutuk ile ilgili yorumlarını incelemek mümkündür. İlk 

olarak 16 Ekim tarihli “Yapdı ve Yazdı”2 başlıklı yazısına bakılacak olursa, vurgu 

yaptığı temel düşünceler şöyle özetlenebilir: “Mustafa Kemal yekta kahramanı 

olduğu destanını kendi diliyle ve kendi sesiyle hikâye edecek”. Bir insanın hayatında 
                                               
1 Mahmut, “Dinledikten Sonra”, Hakimiyet-i Milliye, 22 Teşrin-i Evvel 1927, No: 2260, s. 1.
2 Yakup Kadri, “Yapdı ve Yazdı”, Hakimiyet-i Milliye, 16 Teşrin-i Evvel 1927, No: 2254, s. 2.
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bundan daha önemli ve bundan daha güzel bir olay olamaz. Gazi’nin birçok belgeyi 

çıkarıp ortaya koyduğu bu muazzam eser yüksek bir edebiyat ve fikir düzeyini ifade 

etmektedir. “Her şeyden evvel derin bir samimiyet vesikasıdır.” Yazısını bu sözlerle 

temellendiren Yakup Kadri sonuç olarak şu tarihsel betimlemede bulunur: “Gazi 

Hazretleri adı tarihin tunçdan levhalarına yalnız emsalsiz bir kılınç adamı, emsalsiz 

bir devlet reisi sıfatıyla değil emsalsiz bir kalem ve fikir adamı olarak da 

kalacakdır.”1

Yakup Kadri Atatürk ve Nutkunu yücelttiği bu yazısında Büyük Nutuk’un 

yüksek değerini anlatmış, Atatürk’ün bu eseriyle yazı alanında da üstün yeteneklerini 

ortaya koyduğunu açıklamıştır. Nutuk’u dinleyenler bu eşsiz eserin yaratıcı sözlerini 

yurdun dört bir yanına götürecektir.2

Yakup Kadri, “Büyük Nutkun Faideleri” başlıklı yazı dizisinde, başlıktan da 

anlaşılacağı üzere Nutuk’un yurt ve birey üzerinde yararlarının neler olacağını 

incelemiş ve bir takım tespitlerde bulunmuştur. O’na göre; Büyük Nutuk’un 

okunması gerekliydi, zorunluydu ve ihmal edilemezdi. Eğer okunmamış olsaydı 

Cumhuriyet Halk Partisi’nin geldiği ve gideceği güzergâh olması gereken şekilde 

bilinemeyecekti. Böylece yurdun kaderine yön veren ve onu idare eden bir siyasi 

partinin olmazsa devam edemeyeceği bir eksiklik giderilmiş oldu.3 Yakup Kadri’ye 

göre Büyük Nutuk’un yararlarından birisi budur. Diğer bir yararı ise; Atatürk’ün 

                                               
1 Yakup Kadri, “Yapdı ve Yazdı”, Hakimiyet-i Milliye, 16 Teşrin-i Evvel 1927, No: 2254, s. 2.
2 Yakup Kadri, “Yapdı ve Yazdı”, Hakimiyet-i Milliye, 16 Teşrin-i Evvel 1927, No: 2254, s. 2.
3 Yakup Kadri, “Büyük Nutkun Faideleri I”, Hakimiyet-i Milliye, 25 Teşrin-i Evvel 1927, No: 2263, 

s. 1.
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Türk Ulusunun öncüsü olarak yürüttüğü sekiz senelik mücadele hayatının tarihini 

anlatmasıdır. Bu, onu dinleyenler ve okuyanlar için “manevi gıda”dır. Bu “manevi 

gıda”nın ziyafetine sahip olanlar mutludur.1 Kısaca Yakup Kadri yazı dizisinin 

ilkinde Büyük Nutuk’un iki yararını tespit etmiş ve bu yararları edebiyatçı 

ustalığıyla, şölensel bir dille okuyucusuna nakletmiştir. Nutuk’un yararlarından biri 

CHF’nin geldiği ve gideceği rotayı tayin etmesi ve bu anlamda bir eksikliğin ortadan 

kaldırılması, diğeri ise sekiz yıllık gelişmelerin bizzat Atatürk tarafından 

anlatılmasının verdiği gururdur. 

Yakup Kadri’nin “Büyük Nutkun Faideleri III” başlıklı yazısına bakılacak 

olursa yazarın Nutuk’un yararları üzerindeki çıkarımlarını yapmaya devam ettiği 

görülür: Mustafa Kemal kendisini, yaptıklarını anlatmıştır. Eserlerini, ilkelerini 

açıklamıştır. Bunları anlatırken sözlerini belgelerle desteklemiştir. Böylece, “Büyük 

Nutkun vesikaları arasından yükselen “Mustafa Kemal”i beceriksiz bir sanatkâr 

elinin çirkinleştirmesine veyahut bedheva bir müverrihin tağlit ve tezyif etmesine 

artık imkân kalmamıştır.”2 Yani Yakup Kadri şu çıkarımı yapmıştır: Nutuk’ta 

anlatılan olaylar belgelidir. Mustafa Kemal bu belgeler arasından yükselir. Böylece 

onu artık beceriksiz bir sanatkâr eli çirkinleştiremez ve onun kötülüğünü isteyen veya 

onu kötülemek isteyen bir tarihçi onu küçümseyemez, değersizleştiremez. İşte Büyük 

Nutuk’un yararlarından bir diğeri de budur.

                                               
1 Yakup Kadri, “Büyük Nutkun Faideleri I”, Hakimiyet-i Milliye, 25 Teşrin-i Evvel 1927, No: 2263, 

s. 1.
2 Yakup Kadri, “Büyük Nutkun Faideleri III”, Hakimiyet-i Milliye, 12 Teşrin-i Sani 1927, s. 1.
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Aka Gündüz ise “Tarihin Terazisi” başlıklı yazısında Büyük Nutuk’u 

bambaşka bir açıdan ele almaktadır. Yazının kimi yerinde mizah, kimi yerinde sitem, 

kimi yerinde ise rahata erişmiş bir ruh hali kendini gösterir. Şurası bir gerçektir ki, 

Büyük Nutuk ile ilgili en ilginç, en yaratıcı ve en çarpıcı yazılardan birini Aka 

Gündüz yazmıştır. Aka Gündüz yazısına şu fikirlerle giriş yapar: Her ulusun ulusal 

fedakârlıkları göğüsleyen bireyleri vardır. Bunlar gerçekten özveride bulunanlar ve 

işi üstlenen bireylerdir. Birde bunların arasında bir insan grubu yaşar. Bunlar 

kendilerini “fedai, dahi, kahraman” olarak tanıtırlar ve kendilerinin propagandasını 

yaparlar. Özveride bulunan insanları “Bolşeviklikle” ya da “çamurlukla” suçlarlar. 

Bunlar yurdun tüm gelirlerini kendi ceplerine akıtmak isteyenlerdir. Çünkü onlar 

bağımsızlık ve özgürlük kahramanıdır. Fedakârlık yapanların ve görevi üstlenenlerin 

bilmedikleri işleri onlar yapmıştır.1 Aka Gündüz yaptığı bu girişle ulusun içinde 

yaşayan bir insan tipinin resmini çizer. Bu çizimle yazısının sonunda yapacağı 

çıkarımın alt yapısını hazırlamıştır. Çizdiği bu insan profilini Atatürk’ün Büyük 

Nutkuyla mahkum edecektir. Aka Gündüz’e göre: artık ulus durumu anlamıştır. 

“Zevzekliğe” tahammül edemez. Halk kahramanlık savıyla ortaya çıkanların 

kendisini soymak istediğini biliyor.2 Gündüz devamında mizahi bir dille şu 

eleştirileri yapar: 

“Amasya’daki odada milletin mukadderatını düşünmüş. Soğana doysun şimdi 

millet. “

“Yok Erzurum Kongresinde tebrik telgrafı çekmiş. Dayansın tahkiksiz vizeye 

divan-ı muhasebat! Sivas Kongresinin kapısından üç defa geçmiş. Gelsin Meclis 

                                               
1 Aka Gündüz, “Tarihin Terazisi”, Hakimiyet-i Milliye, 18 Teşrin-i Evvel 1927, No: 2256, s. 3.
2 Aka Gündüz, “Tarihin Terazisi”, Hakimiyet-i Milliye, 18 Teşrin-i Evvel 1927, No: 2256, s. 3.
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riyasetinin en baş reisliği! Yok dört sene suda kalmış barutu has melaniyyet diye 

Ankara’ya kaçırmış. Ver verebildiğini.”1

Bu eleştirilerden sonra Aka Gündüz artık buna tahammül 

gösterilemeyeceğini, özveride bulunan bireylere saygı gösterilmesi gerektiğini 

belirtmektedir. Sonuç olarak ise; Atatürk’ün Nutuk ile birlikte deyim yerindeyse ak 

ve karayı birbirinden ayırdığını ve böylece kimlerin “kahraman”, kimlerin 

“düzenbaz” olduğunun ortaya çıktığını anlatmaktadır. İşte bu anlamda, Nutuk için: 

“O bir nutuk dan ziyade tarihin bir terazisidir. Tartıyor, ölçüyor, biçiyor ve her 

şeyin, herkesin kıymetini damlası damlasına veriyor” demektedir.2

Aka Gündüz ilk olarak eleştirmek istediği insanın tarifini yapmaktadır. Daha 

sonra ise Nutuk ile birlikte bu insan profilinin açığa çıktığını, halk karşısında 

suçluluğunun kanıtlandığını ve mahkum olduğunu anlatmaktadır. Büyük Nutuk’u 

yazısına başlık olarak seçtiği “Tarihin Terazisi” sözleriyle tanımlamakta ve onu 

dönemin diğer aydınlarına nazaran bambaşka bir açıdan yorumlamaktadır.

Ağaoğlu Ahmet’e gelince, 17 Ekim tarihli yazısında; ne kadar zamana sahip 

olsa da, ne kadar güçlü kalemi olsa da Nutuk’un şekil ve içerik bakımından 

mükemmeliyetini anlatamayacağını ifade etmektedir. Yazısında genellikle Büyük 

Nutuk’un üslup ve içeriğini inceleyen Ağaoğlu; Nutuk’taki tasvirlerin ve özlü 

sözlerin dinleyicilere anlatılan olayları yaşattığını belirtmektedir. Yazısının 

devamında Nutuk’tan parçalar alarak onları değerlendiren Ağaoğlu; Atatürk’ün özlü 
                                               
1 Aka Gündüz, “Tarihin Terazisi”, Hakimiyet-i Milliye, 18 Teşrin-i Evvel 1927, No: 2256, s. 3.
2 Aka Gündüz, “Tarihin Terazisi”, Hakimiyet-i Milliye, 18 Teşrin-i Evvel 1927, No: 2256, s. 3.
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sözlerinin ulusal hareketin felsefesini ortaya koyduğunu ve Atatürk’ün kendi şahsını 

anlattığını söylemektedir.1

26 Ekim tarihli yazısında ise; Büyük Nutku yine içeriği bakımından 

inceleyerek, onun uluslar arası alandaki değerini vurgulayan genel bir değerlendirme 

yapmaktadır. Yazı aynı zamanda haber niteliği de taşımaktadır. Ağaoğlu “Halasgâr-ı 

Düsturlar” başlıklı bu yazısında Büyük Nutuk’un Almanca, Fransızca ve İngilizceye 

tercüme edildiğini, Rusçaya tercümesinin de düşünüldüğünü haber vermektedir. 

Ağaoğlu Büyük Nutuk’u uluslar arası boyutta da inceleyerek şu sonuca varır: Büyük 

Nutuk uluslar arası anlamda tüm dünyada aynı anda okunacak ve yazarının sahip 

olduğu evrensel ün dünyanın her yerinde yayılacaktır. Nutuk, Türk düşüncesinin bir 

ürünü olarak uluslar arası bir değere sahip olacaktır. Böylece Gazi Mustafa Kemal 

fikir alanında da Türk’ün hizmetini Batı dünyasına yaymayı başaracaktır.2

Büyük Nutuk’un sunumunun tamamlanmasından sonra hemen hemen her 

yazarın yapmış olduğu gibi İzzet Ulvi’de Nutuk’un genel bir değerlendirmesini 

yaparak, ulaşmış olduğu sonuçları okuyucusuna aktarmıştır. İzzet Ulvi’ye göre: 

Büyük Nutuk başlı başına bir zaferdir. Hiç kimse Türk İstiklal ve Cumhuriyet 

Tarihini Mustafa Kemal kadar güzel anlatamaz. Türk İstiklal ve Cumhuriyet Tarihi 

karanlıklardan ve karışıklıklardan kurtarılmıştır. Büyük Nutuk tarihi aydınlatmasının 

yanı sıra geleceğin yol göstericisidir. Bu Nutuk’la devrimin safhaları öğrenilmiştir. 

Milli şairler ondan ilham alacak, öğretmenler ondan ulusal terbiye esaslarını 

                                               
1 Ağaoğlu Ahmed, “Gazi’nin Nutku”, Hakimiyet-i Milliye, 17 Teşrin-i Evvel 1927, No: 2255, s. 1.
2 Ağaoğlu Ahmed, “Halasgâr-ı Düsturlar”, Hakimiyet-i Milliye, 26 Teşrin-i Evvel 1927, No: 2264, 

s. 1.
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öğreneceklerdir. Erdem, özgürlük ve devrim her zaman kazanır. Tarih bunu 

göstermiştir. “Cumhuriyet fazilettir, fazilet ise Türk’ün ta kendisidir.” “Gazi büyük 

bir kitaptır, henüz bir kısın sahifelerini gördük”1 Görüldüğü üzere İzzet Ulvi bir 

kısmını aktardığımız düşünceleriyle Büyük Nutuk’un önemini, anlamını ve 

felsefesini açıklamaya çalışmaktadır. İzzet Ulvi’nin bir hayli uzun olan bu yazısı o 

dönemde Nutuk hakkında yazılmış en derinlikli makalelerden birisidir. 

Yunus Nadi ise “Ankara Kongresi” fikrini ortaya atmıştır. Cumhuriyet Halk 

Fırkası II. Büyük Kongresinin, esasında Erzurum ve Sivas Kongrelerinden sonra 

toplanan üçüncü büyük kongre olduğunu söyleyen Yunus Nadi, bu üçüncü kongreye 

“Ankara Kongresi” isminin verilmesinin uygun olabileceğini savunur. O’na göre 

kongreye bu ismin verilmesi isabetsiz olmayacaktır.2 Yunus Nadi’nin bu fikri Türk 

basınında destek görmemiş olmasına rağmen; dönemin resmi görüşünden farklı 

olması bakımından dikkate değerdir. Görülüyor ki Yunus Nadi silsileyi Sivas’tan 

değil Erzurum’dan başlatmaktadır. 

Hemen hemen her başyazarın yaptığı gibi Yunus Nadi’de Büyük Nutuk’un 

sunumunun nihayete ermesinden sonra, Nutuk hakkında genel görüşlerini içeren bir 

değerlendirme yazısı kaleme almıştır. Yazıda ulusal egemenlik ve ulusal varlık 

vurguları mevcuttur. Yazı incelenecek olursa Nadi’nin görüşleri özetle şunlardır: 

Nutuk, mevcut olan nesil ve gelecek nesiller için önemli dersler içermektedir. Bu 

derslerin en önemlisi ulusal egemenliktir. Tarihi Nutuk ulusun karanlık ve zor 

günlerden nasıl aydınlığa çıktığını, varlığını ve bağımsızlığını nasıl devam 
                                               
1 İzzet Ulvi, “Büyük Gazi ve Eseri”, Hakimiyet-i Milliye, 27 Teşrin-i Evvel 1927, No: 2265, s. 2.
2 Yunus Nadi, “Ankara Kongresi”, Cumhuriyet, 16 Teşrin-i Evvel 1927, No: 1235, s. 1–2.
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ettireceğini göstermektedir. Nutuk, ulusal varlığı anlatmasının yanı sıra dünya 

askerlik tarihine yönelikte önemli mesajlar verir. Nutku dinleyen, Büyük 

Kumandan’ın askerlik ilim ve fennini bilmesinin yanı sıra kendi yurdundan 

başlayarak kamunun ve dünyanın ruhuna nüfuz edebilen, yönettiği ülkenin ruhunu, 

ihtiyaçlarını, gereklerini kendi ruhunda birleştirebilen ve toplayabilen kişi olduğunu 

anlar. Gazi’nin dünya tarihinde parmakla gösterilen büyük komutanlardan biri 

olduğu şüphesizdir.1

Yunus Nadi’nin Büyük Nutuk ile ilgili yorumlarını Cumhuriyet gazetesinde 

çıkan iki başyazıdan takip etmeye çalıştık. Ele aldığımız ilk yazıda; Yunus Nadi’nin 

“Ankara Kongresi” fikrini ortaya attığını ancak kamuoyundan yeterli destek 

görmediğini anlattık. Burada Yunus Nadi’nin bu fikriyle ilgili olarak; inceleme 

alanımıza giren basın organlarının gözden geçirilmesi esnasında onun bu fikrine 

destek veren bir yazı veya haberle karşılaşmadığımızı belirtmeliyiz. Yunus Nadi 

diğer yazılarında ise, anlatılan dönemin oyuncularından biri olarak, Nutuk’ta geçen 

olayların yorumunu ve tahlilini yapmaktadır. 

Zeki Mesud 21 Ekim 1927 tarihinde Hakimiyet-i Milliye gazetesinde çıkan, 

Nutuk’u neredeyse her yönüyle incelediği ve son derece doyurucu olan “Büyük 

Nutkun Büyük Manâsı” başlıklı bir yazıyla Nutuk’un yorumunu yapmıştır. Yazının 

içeriğine değinilecek olursa, şu çıkarımlarda bulunulabilir: Büyük Nutuk, Türk 

Ulusu’nun toplumsal, siyasi ve ahlâki yaşamında sonsuza dek hatırlayacağı ve takip 

edeceği, gelecek nesillere rehber olacak fikirler ve gerçekler silsilesidir. Fikirler 

                                               
1 Yunus Nadi, “Muvaffakiyetin Sırrı”, Cumhuriyet, 22 Teşrin-i Evvel 1927, No: 1241, s. 1.
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sıradan değildir, yüksek öneme sahiptir. Büyük Kurtarıcı düşünmüş, başarmış ve 

fikirlerini gelecek nesiller için formüle etmiştir.1 Zeki Mesud, Nutuk’un okunması 

anına kadar devrimin heyecanını onaylayacak bir edebiyatın oluşmadığından ve 

devrim tarihini yazacak kimse olmadığından yakınmakta ve Nutuk’un okunmasıyla 

kavuşmuş olduğu ferahlığı “Yapan yazdı ve ulusa hediye etti.” Sözleriyle 

anlatmaktadır. Zeki Mesud’a göre: bu “mukaddes kitab”ı Türk Genci “koynunda 

taşıyacak” ve Gazi’nin eserine uymaya çalışacaktır.2 Görüldüğü üzere Zeki Mesud 

tek bir makalede, Nutuk’un rehberlik, edebi, toplumsal, siyasi ve fikirsel yönlerine 

vurgu yapmaktadır.

Mehmed Asım (Us) ise, Büyük Nutuk’un uzun araştırmalara ve incelemelere 

müsait bir eser olduğunu, bu eserin incelenmesi sonucunda kütüphanelerce kitap 

yazılabileceğini çünkü onun Türk mucizesini yaratan ulusal hareketin ve Türk 

Devrimi ruhunun göstergesi olduğunu ifade etmektedir.3 Yazarın bu görüşüne 

katılmamak mümkün değildir. Açıktır ki, Nutuk okunduğu günden bu yana çeşitli 

araştırma ve incelemelerden geçirilmiş hakkında pek çok makale ve kitap yazılmıştır. 

Hala değeri ilk günkü kadar canlıdır. Araştırıcılar onun günceli nasıl yansıttığını ve 

geleceği nasıl aydınlattığını ortaya koymaktadırlar. Yeniden Mehmed Asım’a 

dönülecek olursa, Nutuk’un fikri değerini açıkladıktan sonra, inceleme yapmak, 

konuşmak, Nutku değerlendirmek için erken bir zamanda olunduğunu, buna cüret 

etmenin garip olduğunu söylemektedir. Peki, ne yapılmalıdır? O’na göre kitap 

                                               
1 Zeki Mesud, “Büyük Nutkun Büyük Manâsı”, Hakimiyet-i Milliye, 21 Teşrin-i Evvel 1927, No: 

2259, s. 2.
2 Zeki Mesud, “Büyük Nutkun Büyük Manâsı”, Hakimiyet-i Milliye, 21 Teşrin-i Evvel 1927, No: 

2259, s. 2.
3 Mehmed Asım, “Nutkun Akisleri”, Vakit, 31 Teşrin-i Evvel 1927, No: 3526, s. 1.
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halinde basımı beklenmeli, baştan sona tekrar okunup dikkatle incelendikten ve 

belgelerin gücü, kıymeti görüldükten sonra değerlendirme yapılmalıdır. Mehmed 

Asım kendisinin Nutuk’u dinleme mutluluğuna sahip olmasına rağmen, ayrıntılar 

üzerinde konuşma cesareti bulamadığını ve heyecanla kitap olarak basımını 

beklediğini belirtmektedir. Ancak yinede konuşmaktan kendini alıkoyamamış ve 

tarihi Nutuk’un Türk ulusal hareketinin ve Türk Devriminin belgelerini vermesinin 

yanı sıra Mustafa Kemal’inde “manevi ve ahlaki” kimliğini dünyaya tanıtacağını 

belirtmiş ve Büyük Nutuk’un yalnız geçmişin değil geleceğin de anlamı olduğunu 

söylemiştir.1

Akçuraoğlu Yusuf (Yusuf Akçura); Nietzsche gibi dünya düşünürlerinin 

sözlerine atıflar yaparak Atatürk’ün önemini ve açtığı yolun ne anlama geldiğini 

hayranlıkla, gururla anlatmaktadır. Yusuf Akçura’nın yazısının başlığı “O”dur. Bu 

başlıkla Atatürk’e atfedilen tüm sıfatların O’nu anlatmaya yetmeyeceğini 

vurgulamaktadır. Akçura, Atatürk’ün her şey bir tarafa yeni bir hayat kurduğunu, bu 

hayatın insanoğlunun tamamına olabileceğini söyledikten sonra, O’nun sözlerinin 

özünü anlamak, yaradılışın muazzam anlamını kavramak mümkün müdür?2

Sorusunu yöneltmektedir ve yazısının ilerleyen bölümlerinde bu sorunun cevabını 

aramaktadır. Akçura’nın yazısında vurgu yaptığı husus şudur: “Nutuk’un tamamı 

samimiyetin eşi olmayan belirtisidir.”3 Şüphesiz ki, bir benzeri Yakup Kadri 

tarafından da dile getirilen bu düşünce belki de Nutuk ile ilgili o dönemde söylenen 

en anlamlı sözlerden birisidir. Akçura’nın yazısından çıkarılacak sonuç ise şudur: 

                                               
1 Mehmed Asım, “Nutkun Akisleri”, Vakit, 31 Teşrin-i Evvel 1927, No: 3526, s. 1.
2 Akçuraoğlu Yusuf, “O”, Hakimiyet-i Milliye, 23 Teşrin-i Evvel 1927, No: 2261, s. 2.
3 Akçuraoğlu Yusuf, “O”, Hakimiyet-i Milliye, 23 Teşrin-i Evvel 1927, No: 2261, s. 2.
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Türklerin kahramanı bütün Doğu’yu yeni bir yola yöneltmiştir. Kahraman, içinden 

çıktığı binayı temelinden değiştirerek yeniden inşa etmektedir. 

Necmettin Sadak’a gelince, “Tarihin Yapanda Odur Yazanda…” başlıklı 

başyazısına, vatanı yoktan var eden ve uygarlığın yolunu açan bir kurtarıcı önderin 

kendi nesline bu denli güçlü hitap etmesi tarihte görülmüş müdür? Sorusuyla giriş 

yapar. Genel olarak Nutuk’un kongrenin ilk gününde okunan kısımlarıyla ilgili 

değerlendirmeler yapan Sadak, yurdun kongrenin ilk gününde anlatılan durumuna 

değinir. Manda ve himaye fikirlerini eleştirir, “Ya İstiklal Ya Ölüm” parolasını 

benimseyenlerin yüksek değerine vurgu yapar. Sadak sonuç itibariyle Nutuk’un 

yorumuna gelerek onu “sanat eseri” olarak tanımlar. Sadak’a göre geleceğin 

tarihçileri Nutuk’tan faydalanacaktır. Türk bağımsızlık tarihini yazmak Gazi’nin 

Nutku ile beraber kolaylaşmıştır. Bir milletin tarihi bir insanın ömrüne sığmaz. 

Ancak Gazi Paşa ömrünün kısa bir kesitine koca bir tarih sığdırmıştır. Nitekim 

yaptığı tarihi yazanda kendisidir.1 Görüldüğü üzere Necmettin Sadak, Nutuk’un 

sunumunun eşsizliğine vurgu yaparak yazısına başlamaktadır ve kongrenin ilk 

gününde Atatürk’ün anlattığı olayların genel bir değerlendirmesini yapmaktadır. 

Ayrıca Nutuk’un tarih bilimi açısından konumunu ve geleceğin tarihçilerine rehber 

olması bakımından önemini anlatarak Atatürk’ü ve eserini selamlamaktadır.

M. Selahattin ise, “Edebiyatımızın Şaheseri” başlıklı yazısında Büyük 

Nutuk’u edebi ve sanatsal yönlerinden yorumlamaktadır. M. Selahattin’e göre; 

“Hiçbir heykeltıraş, kendi devrinin vakaaini bu kadar canlı bir şekilde çizmeye 
                                               
1 Necmettin Sadak, “Tarihi Yapanda Odur, Yazanda…”, Akşam, 17 Teşrin-i Evvel 1927, No: 3237, 

s. 1.
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muvaffak olamadı. Hiçbir ressamın hayali Gazi’nin Nutku gibi heyecanlı ve canlı bir 

tablo yaratamadı. Ve yine hiçbir edib, böyle tunçdan kelimelerle, bütün bir tarihi 

ebedileştirmeye muvaffak olamadı.”1 Sonuç olarak yazar, gelecekte ve belki de 

binlerce yıl sonra Mustafa Kemal’den bahsedenlerin, onu sadece kurtarıcı, muzaffer 

bir devrimci olarak değil, aynı zamanda “Türk edebiyatının en büyük şaheserinin”

yazarı olarak da kabul edeceklerini söylemektedir.2

Atatürk’ün Büyük Nutkunun Türk basınında karşılanışı ve yorumu konusunu 

ikiye ayırıp; basın organlarındaki haberler ve manşetler üzerinden giderek 

karşılanışını, başyazıları ve köşe yazılarını takip ederek ve dönemin aydın, gazeteci, 

yazarlarının Büyük Nutku değerlendirmelerini inceleyerek ise yorumunu anlatmaya 

çalıştık. Türk basınının Nutuk’a ilgisi 1927 Mayısından başlayarak yılsonuna değin 

sürmüştür. 1927 yılında sunumu ve baskısı bağlamında değerlendirildiğinde; 

dönemin basınının yoğun ilgisi ve gazetelerde yazıları yayınlanan aydınların Büyük 

Nutuk’u anlamaya, değerlendirmeye, yorumlamaya ve anlatmaya çalıştıkları 

görülmektedir. 1927 yılının Ekim ayı içerisinde hemen hemen her gün gazetelerin 

birinci sayfa haberleri arasında Nutuk yer almıştır. Sunumu ile birlikte özetler ve 

tetkikler yapılmıştır. Basında çıkan haberleri ve aydınların, gazetecilerin yazılarını 

takip ederken dönemin coşkunluğuna tanık olmamak imkansız görünmektedir. 1927 

yılı basınında çıkan haberlerin ve makalelerin transkripsiyonu yapıldığında yüzlerce 

sayfa dokümanın varlığı araştırıcıları şaşırtmamalıdır. Bu yoğun ilginin yalnızca 

                                               
1 M. Selahattin, “Edebiyatımızın Şaheseri”, Hakimiyet-i Milliye, 20 Teşrin-i Evvel 1927, No: 2258, 

s. 3.
2 M. Selahattin, “Edebiyatımızın Şaheseri”, Hakimiyet-i Milliye, 20 Teşrin-i Evvel 1927, No: 2258, 

s. 3.
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Türk basınında görülmüş olduğunu söylemek yanlış olacaktır. Yine Türk basınına 

yansıyan haberler incelendiğinde, dış basının ve dünya kamuoyunun Türkiye 

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın Türk bağımsızlık savaşına ve Türk Devrimine 

tuttuğu ışığa kayıtsız kalmadığı görülmektedir…

II. 3. DIŞ BASINDAN TÜRK BASININA YANSIYANLAR 

Atatürk’ün Büyük Nutku Türk basınında olduğu gibi yabancı basında da 

yankı bulmuş, ilgi görmüştür. Yabancı basın organlarında Nutuk ile ilgili haber ve 

makalelerin yayınlandığı görülmektedir. Atatürk, modern Türkiye ve Büyük Nutuk 

çeşitli yabancı basın organları tarafından hayranlıkla ve takdirle anlatılmıştır. Öte 

yandan yabancı basında Nutuk’a karşı tepkilerde yer bulmuştur. Örneğin Rauf Orbay 

ve Halide Edip tepkilerini yabancı basın organları aracılığıyla göstermişlerdir. 

“Dış Basından Türk Basınına Yansıyanlar” başlığı altında dış basındaki yankı 

Türk basınına yansıdığı kadarıyla gözlemlendiğinde bile Büyük Nutuk’un yurtdışı 

matbuatında karşılanışı hakkında fikir sahibi olunabilir. Nutuk’un sunumunun 

tamamlanmasının ardından, 1927 Ekim ve Kasım aylarında yabancı basının ilgisi yer 

yer Türk basınına yansımıştır. Türk basınında bu konuyla ilgili ilk haberin 23 Ekim 

1927 tarihli Akşam gazetesinde çıktığı söylenebilir. Akşam gazetesi birinci 

sayfasından verdiği haberde; Nutuk’un Avrupa basınında uzun uzadıya 

konuşulduğunu ve özetinin ilk kez “Neue Freie Presse” gazetesinde yayınlandığını 

duyurmaktadır.1 Öte yandan yine aynı tarihli Akşam gazetesinden “Times”ın 

                                               
1 Akşam, 23 Teşrin-i Evvel 1927, No: 3243, s. 1.
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İstanbul muhabirinin 16 Ekim’de uzunca bir telgrafla Büyük Nutkun okunmaya 

başlaması ile ilgili beyanda bulunduğunu ve Nutuk’un ilk kısmının özetini yazdığını 

öğrenmekteyiz.1 Akşam gazetesi, Times muhabirinin 17 Ekim tarihinde de bir telgraf 

göndererek ikinci günün özetini sunduğundan söz etmektedir.2

25 Ekim tarihli Milliyet gazetesinde ise “Tarihi Nutuk Avrupa matbuatı 

tarafından pek büyük bir ehemmiyetle karşılandı” başlığı ile bir haber verildiği 

görülmektedir. Haberde Times’ın İstanbul muhabirinin gazetesine yazdığı bir 

mektubun ayrıntılarına yer verilmiştir. Mektupta geçen “Bir şaheser olan bu tarih 

dersi şimdiye kadar ilk defa olarak bir devlet reisinin kendi milletine verdiği bir 

derstir.”3 Sözleri Büyük Nutuk’un yabancı basındaki yankısına olumlu anlamda bir 

örnektir. Yazının devamında Mustafa Kemal’e muhalif olanların Nutuk’a itiraz 

edecekleri, ancak buna rağmen Cumhurbaşkanının ününün arttığı, Nutuk’un açıkça 

ve dikkatle hazırlanarak, Türk kamuoyuna en fazla etki edeceği bir sırada 

sunumunun yapıldığı söylenmektedir. Türkiye – İngiltere ilişkilerine de değinen 

muhabir, Yeni Türkiye’nin, İngiltere’ye muhalif düşünceler beslemesi durumunda 

yazık etmiş olacağını belirterek İstanbul’un işgalinin yalnız İngilizler tarafından 

değil, bütün müttefik güçlerce gerçekleştirilmiş olduğu imasında bulunmaktadır.4

Öte yandan yine 25 Ekim 1927 tarihli Milliyet gazetesinde “Daily Telegraph” 

gazetesinin Nutuk ile ilgili haberine yer verilmiştir. Milliyet’in haberine göre; Daily 

                                               
1 Akşam, 23 Teşrin-i Evvel 1927, No: 3243, s. 1.
2 Akşam, 23 Teşrin-i Evvel 1927, No: 3243, s. 1.
3 Milliyet, 25 Teşrin-i Evvel 1927, No: 611, s. 3.
4 Milliyet, 25 Teşrin-i Evvel 1927, No: 611, s. 3.
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Telegraph gazetesinde Nutuk’un sunumunun “Gençliğe Sesleniş” ile tamamlanması 

konusundaki takdirler belirtildikten sonra, Nutuk’un bu son kısmı aynen yayınlanıp, 

Atatürk’ün tüm mal varlığını partisine bağışlamasındaki büyüklükten söz edilmiştir.1

Cumhuriyet gazetesinde ise 26 Ekim tarihinde Times gazetesinde yayınlanan 

bir makale manşetten: “ “Times” gazetesi de, Gazimizin dehasına ve kudret-i 

beyanına hayran” sözleriyle duyurulmuş ve birinci ve ikinci sayfalarda makalenin 

içeriğinden bahsedilmiştir. “Gazi’nin Rekoru”2 başlıklı bu makalede Mustafa Kemal 

Paşa’nın savaş ve devlet idaresindeki zaferleri ile toplumsal ve siyasi yenilikler 

konusundaki başarılarından söz edilmiş ve Gazi’nin “gayet ciddi ve tok sözel 

muhtıraların muharriri olmak itibariyle haiz bulunduğu” ünün yanı sıra uzun 

nutuklar sunan hatiplerin arasına girdiği de ifade edilmiştir.  Ayrıca, Nutuk’un 

sıradan olmadığı ve dinleyicilerine “Türk milliyetperverlik hareketinin tarihini”

gösterdiği söylenmiştir. Nutuk’un olağanüstü bir eser olduğuna vurgu yapılarak, 

Amerikan Başkanlarının Amerikan Kongresinde okudukları uzun beyannamelerin ve 

İngiltere Maliye Bakanlarının mali nutuklarının bile Nutuk’un yanında kısa kaldığı 

belirtilmiştir. Bu anlamda makalede Avrupa, Asya ve Amerika’da hiçbir hükümet 

üyesinin nutuk sunumunda Türkiye Cumhurbaşkanı ile rekabet etme isteği 

göstermediğinin söylenmesi dikkat çekmektedir.3

Times gazetesinde ayrıca, Atatürk’ün Maraş Muharebesinin Ermeniler 

tarafından Türklere karşı yapılan bir katliam olduğuna ve Ermenistan ile vukuu bulan 

                                               
1 Milliyet, 25 Teşrin-i Evvel 1927, No: 611, s. 3.
2 Cumhuriyet, 26 Teşrin-i Evvel 1927, No: 1245, s. 1- 2.
3 Cumhuriyet, 26 Teşrin-i Evvel 1927, No: 1245, s. 1- 2.
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savaşın bir isyanı söndürmeye yönelik olduğuna dair sözlerinin, bu savaşları gören 

ve hayatta olan Ermeniler ve Fransızlar tarafından muhalif duygularla 

karşılanacağından söz edilmiştir.1 Makalenin devamında; Gazi’nin Nutkunun dikkate 

değer bir tarih “zabıtname”si olduğundan bahsedilmiş ve Gazi’nin Nutuk’ta 

“üstadane muvaffakiyetlerini” anlattığı söylenmiştir. Ayrıca Ulusal mücadele 

esnasındaki Türk – Sovyet ilişkilerinden, Türk Ulusunun milliyetçi başarısının 

ruhunu Gazi’de gördüğünden ve Avrupalılar tarafından “muhafazakâr” olarak 

tanınan Anadolu halkının kıyafet ve şekle kadar her türlü yeniliği kabul etmesinin 

Gazi’nin halk üzerindeki etkisinin bir kanıtı olduğundan söz edilmiştir.2

Sonuç olarak ise; Nutuk’un gelecekte takip edilecek siyaset hakkında çok az 

şey ifade ettiği iddia edilmiştir. Ancak yinede Büyük Nutuk’un hakkı verilerek, onun 

bir savunma olarak düşünülmesinin ve Mustafa Kemal’in kendi şahsını öne çıkardığı 

yönünde ısrarcı olmanın hata olacağı vurgulanmıştır.3

26 Ekim tarihli Vakit gazetesi de Times gazetesinde çıkan bu makaleyi, 

“Reis-i Cumhur Hazretleri’nin Nutku hakkında İngiliz gazeteleri neler söylediler”

başlığı ile “Nutuk Türk Milleti’nin başkumandanı tarafından ihraz olunan 

muvaffakiyetin şerefli hülasasıdır.” Sözlerine atıf yaparak birinci sayfasından 

vermiştir.4 Vakit gazetesi de makalenin ayrıntılarını kamuoyunun bilgisine 

sunmuştur.

                                               
1 Cumhuriyet, 26 Teşrin-i Evvel 1927, No: 1245, s. 1- 2.
2 Cumhuriyet, 26 Teşrin-i Evvel 1927, No: 1245, s. 1- 2.
3 Cumhuriyet, 26 Teşrin-i Evvel 1927, No: 1245, s. 1- 2.
4 Vakit, 26 Teşrin-i Evvel 1927, No: 3522, s. 1.
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16 Kasım 1927 tarihli Hakimiyet-i Milliye gazetesine bakıldığında ise, ikinci 

sayfada “Gazi’nin Nutku’nun Avrupa’daki tesirleri”1 başlıklı bir haberin mevcut 

olduğu görülmektedir. Haberde; “Correspondence Universal” gazetesinde yayınlanan 

“Avrupa Türkiye’si” başlıklı başyazıdan söz edilmektedir.  Makalenin genel bir 

değerlendirmesi yapıldığında vurgulanan fikirlerin şunlar olduğu söylenebilir: 

Mustafa Kemal’in mesaisi ve yolu çetindir. Elde ettiği başarılar şaşırtıcıdır. Bu güçlü 

önderin ülkesindeki etkisi gün geçtikçe artmaktadır. Bunun göstergesi halkın son 

zamanlardaki ilgisidir. Nutuk her zaman dinlenilen, tanıklık edilen hitaplardan 

değildir. O ulusal mücadelenin başlangıcından, İkinci Meclisin çalışmasına son 

verdiği ana değin geçen zamanın gizli noktalarını aydınlatan bir “ışık”tır. Gazi 

Nutkunda geleceğin siyasetine dair “kuram”lar belirlemekte ve yeni kurallar 

göstermektedir. Makalede ayrıca Yakup Kadri’nin Nutuk üzerine yazmış olduğu bir 

yazı övücü sözlerle anlatılmakta, Nutuk’un İzmir’in kurtarılışı ve Lozan Barışı kadar 

önemli olduğu vurgulanmakta ve devrimci bir yapıya sahip olacak olan Üçüncü 

Meclis’in açılışından önce sunulmasının öneminden bahsedilmektedir.2

Şüphesiz ki, Büyük Nutuk dış basında çok daha geniş yankı bulmuş ve bu 

hususta daha fazla yazı kaleme alınmıştır. Elbette tepkilerin ve eleştirilerin varlığı da 

kaçınılmazdır. Yabancı dillere hakim olan araştırıcılar bu konuda daha kapsamlı bir 

çalışma yapabilirler. Esasında böyle bir çalışmanın ihtiyacı hissedilmektedir. Çünkü 

Nutuk’un sunumu, basımı gibi konular yurt dışı kamuoyunda etkili olmuştur. Sadece 

                                               
1 Hakimiyet-i Milliye, 16 Teşrin-i Sani 1927, s. 2.
 Hakimiyet-i milliye gazetesinde “nazariye” olarak verilmiştir.
2 Hakimiyet-i Milliye, 16 Teşrin-i Sani 1927, s. 2.
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çevirisinin yapıldığı yabancı diller düşünüldüğünde bile o dönemdeki yankının 

büyüklüğü ve Nutuk’un ulaşmış olduğu alanın genişliği göze çarpacaktır.

II. 4. YURT DIŞI KAMUOYUNDA YANKILARI VE BASIMLARI

Atatürk’ün Büyük Nutku yabancı basında olduğu gibi yurt dışı kamuoyunda 

da bir hayli yankı bulmuş, merak uyandırmıştır. Türk Dışişleri Bakanlığı ile yabancı 

ülkelerdeki büyükelçiliklerimiz ve temsilciliklerimiz arasındaki telgraf trafiği bunun 

en canlı örneğidir ( Bakınız: Bilal Şimşir, “Atatürk’ün Büyük Söylevi Üzerine 

Belgeler”, TTK, Ankara, 1991 ). Büyük Nutuk’un yurt dışındaki yankıları ve yabancı 

dillere çevirilerinin yapılması dünya kamuoyundaki Türk imajının gelişmesine 

elbette büyük katkı sağlamıştır. Nutuk, Almanca Fransızca, İngilizce, Rusça ve 

Japoncaya çevrilmiştir. Arapçaya da çevirisinin yapılması yönünde talepler olmasına 

rağmen, Arapça çevirisi yapılmamıştır.1 Birçok ülkedeki temsilciliklerimiz Nutuk 

talebinde bulunmuş, Nutuk’un basımı tamamlandıktan sonra taleplerin gereği yerine 

getirilmeye çalışılmıştır. Nutuk’un yabancı dillerdeki basımı işini ( Rusça hariç ) 

Almanya’nın Leipzig şehrindeki “Verlag Von K. F. Koehler Yayınevi” üstlenmiştir. 

Rusça basımı Sovyetler kendileri yapmıştır.2 Öte yandan Türkçe baskısının yurt 

dışındaki satışı görevini de Türk Tayyare Cemiyeti üstlenmiştir.3

İngilizce basımı: “A Speech Delivered By Ghazi Mustapha Kemal President 

Of The Turkish Republic, October 1927” başlığı ile Almanya’nın Leipzig şehrinde, 

                                               
1 Şimşir, a.g.e, önsöz.
2 Giritli, a.g.m, s. 651.
3 Şimşir, a.g.e, önsöz.
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Verlag Von K. F. Koehler Yayınevi tarafından, 1929 yılında, 724 sayfa olarak 

yapılmıştır. Basımında ayrıca bir adet Atatürk portresi, üç adet harita ve yedi adet 

kroki bulunmaktadır.1

Bu basımın yanı sıra bir İngilizce basımda İstanbul Milli Eğitim Basımevinde 

“Speech Delivered By Mustafa Kemal Atatürk 1927” başlığı ile 1963 yılında 

yapılmıştır.2

New York Başşehbenderliğinden Dışişleri Bakanlığına 11 Aralık 1927 de 

Münir Süreyya tarafından gönderilen telgrafta3,  bazı Amerikalıların Nutuk’u edinme 

talebinde bulundukları belirtildikten sonra, Türkiye aleyhinde propagandaların 

olduğu bir merkezde Büyük Nutuk’un olumlu etkisinin olacağı söylenmiş ve bu 

yüzden 30–40 tane New York Kütüphanesi için Türkçe, 400–500 tanede münevver 

zevata verilmek üzere İngilizce tercümesi istenmiştir. Münir Süreyya, üzerinden 

zaman geçtikçe etkisinin azalacağını söyleyerek acele edilmesini rica etmiştir. O 

dönemde Amerika’da Türkiye’ye karşı yoğun bir propaganda yapılmaktaydı. Rum ve 

Ermeni baskı gruplarınca ateşlenen propaganda kampanyasının kötü etkisinin 

Nutuk’un dağıtılması ve okunması yoluyla kırılacağı düşünülmüştü.4 Ancak İngilizce 

basımı 1929 yılına kadar gecikmiş, bu nedenle tarihi bir fırsatın elde edilmesi için 

vakit bir hayli geçmiştir. 

                                               
1 Acaroğlu, a.g.m, s. 542.
2 Acaroğlu, a.g.m, s, 542.
3 Şimşir, a.g.e, s. 9’dan Dışişleri Bakanlığı Arşivi, Ankara – T.1. –A. -1b.
4 Şimşir, a.g.e, önsöz.
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Almanca basımı: “Die Neue Türkei – Derweg Zur Freiheit. Die Nationale 

Revolution. 1919 – 1927” başlığı ile Almanya’nın Leipzig şehrinde Verlag Von K. F. 

Koehler yayınevi tarafından yapılmıştır. Çevirisini Dr. Paul Roth yapmıştır. 1928 

tarihli ve 2 cilttir.1 Çevirisinin önsözünde şunlar yazılıdır:

“Eser kapsam ve biçim yönünden olduğu kadar özü bakımından da oldukça 

değişiktir. Dört yüz yıllık Türk tarihindeki büyük bir olayın hesabı verilmekte ve 

kurtarıcının halkını gaflet ve çöküntüden, özgürlük ve güce ulaştırmak yolunda onun 

kaderini ele almaya zorunlu hissettiği günden itibaren yaptıkları anlatılmaktadır. 

Bugün artık dış tehlikeler ortadan kaldırılmış ve içerde alınan köklü tedbirlerle yeni 

bir geleceğin temelleri atılmışken, Mustafa Kemal Paşa halkına yeni Türkiye’nin 

nasıl oluştuğunu, hangi temeller üzerine dayandığını ve gelecekte hangi yolların 

izleneceğini göstermek gereğini duymuştur…”2

Büyük Nutuk’un Fransızca basımı: “Discours Du, Ghazi Mustafa Kemal, 

President De La Republique Turque Octobre 1927” adını taşımaktadır. Verlag Von 

K. F. Koehler Yayınevi tarafından, 1929 yılında, 678 sayfa olarak yapılmıştır. Bir 

Atatürk portresi, üç harita, yedi kroki mevcuttur.3 Fransızca “Belgeler” basımı ise: 

“Docements Relafits Au Discours Du Ghazi Moustafa Kemal Pacha” başlığıyla, 

Almanya’nın Leipzig şehrinde Verlag Von K. F. Koehler yayınevince 1929 yılında, 

279 sayfa olarak yapılmıştır. Türkçe “Belgeler” cildinin çevirisidir.4

                                               
1 Acaroğlu, a.g.m, s. 542.
2 Arar, a.g.m, s. 156.
3 Acaroğlu, a.g.m, s. 542.
4 Acaroğlu, a.g.m, s. 542.
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Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Paris Büyükelçiliği arasında, 

Büyük Nutuk ile ilgili yazışma 11 Mayıs 1927’de başlamıştır. Bu tarihte Paris 

Büyükelçiliğine çekilen telgrafta1, Kongre’nin 15 Haziran 1927’de toplanacağı, 

Nutuk’un 1000 sayfayı bulacağı, yurt dışında bir yayın şirketi vasıtasıyla basımının 

düşünüldüğü belirtilmektedir. Bu hususta; Nutuk’un Haziran ayında Türkçe olarak 

tesliminin planlandığı, basımına talip olacak güvenli bir müessesenin en geç Haziran 

başına kadar Ankara’ya temsilci göndermesi istenilmektedir. Paris Büyükelçiliğinden 

telgrafa verilen yanıtta2, talimatın müesseselere tebliğ edildiği bildirilmektedir. Yine 

Paris Büyükelçiliğinden 8 Haziran 1927’de Dışişleri Bakanlığına çekilen telgrafta3, 

bir şirketin basımı yapmaya talip olduğu, ancak Ankara’ya temsilci göndermeden 

önce eserin aslının Paris’e gönderilmesinin mümkün olup olmadığının sorulduğu 

belirtilmektedir. Dışişleri Bakanlığı’nın yanıtında ise4; eserin gönderilmesinin 

mümkün olmadığı, isteyen müesseselerin basım için görüşmek üzere Ankara’ya 

temsilci göndermekte serbest oldukları söylenmektedir. Bu muhaberenin devamında 

neler olduğunu bilmiyoruz. Bu konuda Bilal Şimşir sadece “Payot” Yayınevinin 7 

Haziran 1927 tarihli mektubunu bulduğunu kaydetmektedir.5

Görülüyor ki, Atatürk’ün Büyük Nutku’nun Paris’te bir şirket aracılığıyla 

yayınlanması düşünülmüştür. Ancak anlaşıldığı üzere, Nutuk’un basımı için talip 

olan şirket veya şirketler mevcut olsa da, Dışişleri Bakanlığı ile şirketler arasındaki 

                                               
1 Şimşir, a.g.e, s.1’den Türkiye’nin Paris Büyükelçiliği Arşivi, Paris – K. 395/1.
2 Şimşir, a.g.e, s.3’den Türkiye’nin Paris Büyükelçiliği Arşivi, Paris – K. 395/1
3 Şimşir, a.g.e, s.6’dan Türkiye’nin Paris Büyükelçiliği Arşivi, Paris – K. 395/1
4 Şimşir, a.g.e, s.6 -7’den Türkiye’nin Paris Büyükelçiliği Arşivi, Paris – K. 395/1
5 Şimşir, a.g.e, s. 8.
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usul anlaşmazlığı nedeniyle bu gerçekleşmemiştir. Nutuk’un yurt dışında basımının 

ise K. F. Koehler Yayınevince üstlenildiği bilinmektedir.

Rusça basımı ise: “Put’ novay Turtsii 1919 -1927” başlığı ile 1929 -1934 

yılları arasında 4 cilt halinde yapılmıştır. Başlığın Türkçesi: “Türkiye’nin Yeni 

Yolu”dur. Resimlidir ve iki harita verilmiştir. Son cildinde kronoloji ve yaşam 

öyküleri de bulunmaktadır.1 Rusça çevirisinde “Yazarlar Kurulundan” başlığı ile 

yazılan sunuş yazısında özetle; Nutuk’ta Türkiye’nin öğrenilmemiş Ulusal kurtuluş 

mücadelesine ait çok “enteresan” bilgilerin verildiği, “…saltanat rejiminin ruhani –

feodal, komprador gruplarının da sosyal bir destek teşkil ettikleri ve politik 

bakımdan İttihat ve Terakki’ye dayanan çeşitli muhalefet gruplarıyla Kemalistlerin 

yürüttüğü” mücadelenin ayrıntılı olarak anlatıldığı belirtilmektedir. Ayrıca yazarlar 

kurulunun sunuş yazısında ifade ettiği: “Gayet büyük askeri bir sima ve stratej olan 

Mustafa Kemal’in açıkladığı bu bilgiler, Türk devriminin gelişme yolunu tanımlamak 

ve anlamak için özel bir ağırlık taşırlar.” sözleri ile “Bu eserin, Anadolu İhtilâlinin 

ekonomik – sosyal analizini yapmadığınıda mutlaka kaydetmemiz gerekmektedir.”2

sözleri önemli, bir o kadarda ilginçtir.

Moskova Büyükelçiliği ile T. C. Dışişleri Bakanlığı arasındaki haberleşmeye 

bakıldığında ise; Moskova Büyükelçiliğinden Bakanlığa gönderilen telgrafta ve 

Moskova Büyükelçisi Tevfik (Bıyıklıoğlu) Bey’in Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü 

(Aras) Bey’e yazdığı 13 Şubat 1928 tarihli mektupta; Nutuk’un Rusça baskısı için 

                                               
1 Acaroğlu, a.g.m, s. 542.
2 Arar, a.g.m, s.157’den Put Novay Turtsii, Moskova, 1929, Cilt: 1, s. XII, Çeviren: Kemal Ortaylı, 

TTK.
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Atatürk’ün imzalı bir fotoğrafının talep edildiği ve fotoğrafın Ankara’daki Sovyet 

Büyükelçisi Mösyö Suriç’e verilmesinin rica edildiği görülmektedir.1 Dışişleri 

Bakanlığından 20 Şubat 1928 de verilen yanıtta ise; imzalı fotoğrafın Mösyö Suriç’e 

ulaştırıldığı bildirilmektedir.2

Büyük Nutuk’un İtalya’daki yankılarına gelince, İtalya’da Nutuk’a olan ilgi 

devlet kademesinde de kendini göstermekteydi. Roma Büyükelçiliğinden T. C. 

Dışişleri Bakanlığına 28 Ekim 1927’de çekilen bir telgraftan3 “Tarihi ve mukaddes 

nutkun” kısım kısım “Gazi’nin Büyük Nutku devam ediyor” başlığıyla İtalyan 

basınında yayınlandığı, İtalyan Dışişleri Bakanlığının Nutuk’u olağanüstü bir önemle 

takip ettiği ve Başbakan Mussolini’nin Fransızca nüshasını sabırsızlıkla beklediği 

öğrenilmektedir. 

Nutuk’un İngilizce, Fransızca, Almanca gibi çevirilerinin yanı sıra birde 

İtalyanca özeti yapılmıştır. Özet: “Oriente Moderna” dergisinde yayınlanmıştır 

(Roma, 1927, tome VII, pp. 529 -558). Özetin başlığı: “İl Discorsa Di Mustafa 

Kemal, Sulle Vicende Della Turchia, Del 1919, Al 1927”dir.4 Özetin öyküsünü ise 

Roma Büyükelçiliği ile Dışişleri Bakanlığımız arasındaki yazışmalardan 

öğreniyoruz:5 Roma Büyükelçisi Suat Bey, Roma Üniversitesi Şark Edebiyatı ve 

Tarihi Bölümünden muzun olarak bu alanda öğretmen olacak adayları sınav yapmak 

                                               
1 Şimşir, a.g.e, s. 108 -109’dan: Dışişleri Bakanlığı Arşivi, Ankara – T. 1. A – 1b. Ve Dışişleri 

Bakanlığı Arşivi, Ankara, T. 1 –A. – 1b.
2 Şimşir, a.g.e, s. 109’dan: Dışişleri Bakanlığı Arşivi, Ankara – T. 1. – A. – 1b.
3 Şimşir, a.g.e, s. 18’den: Dışişleri Bakanlığı Arşivi, Ankara – T. 1. – A. – 1b.
4 Acaroğlu, a.g.m, s. 541.
5 Şimşir, a.g.e, s. 18 -19’dan: Dışişleri Bakanlığı Arşivi, Ankara – S. Türkiye. Dahili. K. 49.
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için oluşturulan kurula davet edilmiştir. Sınava giren öğrencilerden Türk Edebiyatı 

ve Tarihi hakkında övgüyü hak edecek düzeyde bilgi sahibi olan Ettore Rossi 

Nutuk’un basında çıkan parçalarını bir araya getirerek, özet halinde İtalyanca 

tercümesini yapmıştır ve Suat Bey’e de göndermiştir. Suat Bey’de durumu telgrafla 

Ankara’ya bildirerek özetin bir nüshasını takdim etmiştir. Ancak Şimşir gönderilen 

özet broşürünü Dışişleri Bakanlığı Arşivinde bulunamadığını kaydetmektedir.1

Büyük Nutuk’un İtalya’daki yankıları ile ilgili bir diğer husus ise Milano 

Şehbenderliğinden (Konsolosluk) T. C. Dışişleri Bakanlığına gönderilen 18 Mayıs 

1928 tarihli bir telgraftan2 öğrenilmektedir. Milano Şehbenderi (Konsolos) Refik 

Amir Bey Nutuk’un Milano’da ilgiyle karşılandığını, “vali, mebusan ve ayandan”

bazı kimselerin Nutuk’u edinme talebinde bulunduğunu söylemekte ve tedarik 

edilmesi için gereken ücretin bütçeden karşılanmasının mümkün olup olmadığını 

sormaktadır. Dışişleri Bakanlığından gönderilen cevapta ise, bu bedelin bütçeden 

karşılanmasının mümkün olmadığı bildirilmiştir.3

Kahire Elçiliğinden T. C. Dışişleri Bakanlığına gönderilen 10 Kasım 1927 

tarihli telgraftan4 ise, Büyük Nutuk’un Mısır’daki etkisinin “pek kuvvetli” ve “pek 

derin” olduğu, bu nedenle Arapçaya tercümesinin şiddetle arzu edildiği 

öğrenilmektedir. Kahire Elçisi Arapçaya tercümesinin yapılması halinde Nutuk’un 

etkisinin oldukça geniş olacağından söz etmektedir. Ayrıca; “Kulüp Mehmet Ali’de 

                                               
1 Şimşir, a.g.e, s. 19.
2 Şimşir, a.g.e, s. 20’den: Dışişleri Bakanlığı Arşivi, Ankara – S. Türkiye. Dahili. K. 49
3 Şimşir, a.g.e, s. 20’den: Dışişleri Bakanlığı Arşivi, Ankara – S. Türkiye. Dahili. K. 49.
4 Şimşir, a.g.e, s. 15’den: Dışişleri Bakanlığı Arşivi, Ankara – T. 1 – A. 1b.
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sabık vüzeradan ve Mısır’da sözü pek nafiz olan İsmail Sıtkı Paşa ehemmiyetli birkaç 

zatın huzurunda” Nutuk’un okunmak istendiği, bu nedenle iki Fransızca nüshanın 

gönderilmesinin “mucibi şükran” olacağını belirtmiştir. Bu telgrafa verilen yanıtta1

ise, Büyük Nutuk’un Fransızca, Almanca ve diğer Avrupa dillerindeki baskılarının 

Koehler Yayınevi tarafından yapılacağı ve yakında tamamlanacağı söylenmiştir.

Kahire Elçisi 17 Kasım 1927 de bir telgraf2 daha göndererek, Büyük 

Nutuk’un her yerden daha fazla Mısır’da ilgi gördüğünü, Nutuk’a çok önem 

verildiğini ve bir an önce içeriğinin öğrenilmek istendiğini beyan etmiştir. Bu 

nedenle, tamamıyla basına yansımadan önce Fransızca veya İngilizce 

tercümelerinden bir nüshanın gönderilmesi durumunda, Mısır’da Arapçaya tercümesi 

yoluyla yüz binlerce nüshanın basılabileceğini ve gelirinin de Tayyare Cemiyetine 

iletilebileceğini “Muhadenet” gazetesi müdürünün bildirdiğini anlatmaktadır. Elçiye 

göre; bu yolla, hem Tayyare Cemiyetine gelir yaratılmış, hem de Muhadenet 

gazetesine pay verilerek, Türkiye Cumhuriyeti’ni savunan bu Türkçe gazetenin 

devamı sağlanmış olacaktı. Ancak yine Dışişleri Bakanlığından Cumhurbaşkanlığı 

Genel Sekreterliğine, oradan yeniden Dışişleri Bakanlığına yazışmalar devam etmiş 

ve sonuçta Kahire elçiliğine gönderilen telgrafla3 Koehler yayınevine başvurmaları 

gerektiği bildirilmiştir.

                                               
1 Şimşir, a.g.e, s. 15’den: Dışişleri Bakanlığı Arşivi, Ankara – T. 1 – A. 1b.
2 Şimşir, s.g.e, s. 16’dan: Dışişleri Bakanlığı Arşivi, Ankara – S. Türkiye. Dahili. K. 49.
3 Şimşir, s.g.e, s. 17 -18’den: Dışişleri Bakanlığı Arşivi, Ankara – S. Türkiye. Dahili. K. 49.
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Büyük Nutuk Arnavutluk’ta da yankı bulmuştur. Tiran Elçisi Tahir Lütfi Bey 

27 Ekim 1927 tarihli telgrafında1, Nutuk’un Arnavutluk Müslümanları arasında 

önemle karşılandığını ve basının samimi bir ilgiyle Nutuk’u takip ettiğini 

bildirmektedir. Ayrıca, Nutuk’un tamamının arzu edildiği ve bu konuda birçok 

başvuranlar olduğunu belirterek 100 adet Türkçe ve 10 adet Fransızca nüshanın 

gönderilmesini istemektedir. Dışişleri Bakanlığından bu telgrafa verilen yanıtta ise2, 

basım işleminin henüz tamamlanmadığı, tamamlanır tamamlanmaz gönderileceği 

belirtilmiştir.

Atatürk’ün Büyük Nutku’nun yurt dışında bulduğu yankıları anlatmaya ve 

Almanca, Fransızca, İngilizce, Rusça basımları ile İtalyanca özetinin ayrıntılarını 

vermeye çalıştık. Nutuk’un Arapçaya tercümesinin de yoğun olarak talep edildiğini, 

ancak bunun gerçekleşmediğini belirttik. Bilal Şimşir’in yayınladığı belgelerde 

görüldüğü üzere, Büyük Nutuk’un gerek Batı kamuoyunda gerekse İslam dünyasında 

yüksek ilgiyle karşılandığı açıktır. Türkiye’nin yurt dışındaki temsilciliklerinden 

gönderilen telgraflarda dış ülkelerdeki yankının boyutları anlatılarak, Dışişleri

Bakanlığından ya Türkçe aslı talep edilmekte, ya harcırah istenmekte, ya da 

Fransızca, İngilizce gibi çevirilerin acelece gönderilmesi rica edilmektedir. Ancak 

Dışişleri Bakanlığı bu telgraflara verdiği cevapların büyük çoğunluğunda ya bu 

talepleri ertelemiş, ya da reddetmiştir. Bunun nedeni ise Türkçe baskısının 

tamamlanmamış olması, yabancı dillerdeki basımının ise Koehler Yayınevine 

verilmiş olmasıdır. Örneğin, ABD’deki temsilciliğimiz İngilizce basımını talep 

ederek Türk karşıtı propagandaların yoğun olduğu bir dönemde tamamının 
                                               
1 Şimşir, s.g.e, s. 11’den: Dışişleri Bakanlığı Arşivi, Ankara – S. Türkiye. Dahili. K. 49.
2 Şimşir, s.g.e, s. 11’den: Dışişleri Bakanlığı Arşivi, Ankara – S. Türkiye. Dahili. K. 49.
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okunmasının son derece faydalı olacağından ısrarla söz etmiştir. Büyük Nutuk’un 

sunumunun hemen ardından, yankıları her yerde yükselmişken, olağanüstü bir 

çabayla taleplerin tamamı olmasa da tamamına yakını süratle karşılanmış olsaydı: 

herhalde Şimşir’in yayınladığı belgelerin hacmi bir hayli artardı. Örneğin, İngilizce 

basımı onca talebe rağmen ancak 1929 yılında tamamlanmıştır. İtalyanca özetini 

üniversiteden henüz mezun olmuş işin acemisi sayılabilecek bir şahıs kısa sürede 

tamamlayıp yayınlatırken, İngilizce ve Fransızca basımını koca yayınevinin iki yılda 

tamamlaması şaşırtıcıdır. Birde hiçbir zaman yapılmayan Arapça basımının 

Muhadenet gazetesinin talebi doğrultusunda 1927 sonlarında veya 1928 başlarında 

yapılmış olduğu farz edildiğinde, Atatürk ve yeni Türkiye imajının İslam dünyası 

üzerindeki etkisinin hangi boyutlara ulaşabileceği gözlerden kaçmayacaktır. Türkçe 

basımının da yurtdışına geç ulaştırıldığı hesaba katıldığında kaçan fırsatlar için 

üzülmekten başka yapılabilecek bir şey yoktur.

II. 5. BÜYÜK NUTUK’A TEPKİLER

II. 5. 1. Çürüksulu Mahmut Paşa’nın Tepkisi:

Büyük Nutuk’a ilk tepki gösterenlerden biri Çürüksulu Mahmut Paşa’dır. 

Çürüksulu’nun tepkisi ve bu tepkiye verilen yanıt dönemin basınında yer almıştır 

(Örneğin; Hakimiyet-i Milliye, Cumhuriyet ve Vakit gazeteleri ).

                                               
 Bilal Şimşir’de bu hususun altını çizmektedir. Bakınız: “Atatürk’ün Büyük Söylevi Üzerine 

Belgeler.”
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Atatürk Büyük Nutuk’un sunumu esnasında; Ayan üyelerinden ve İstihzarat-ı 

Sulhiye Komisyonu ( Barış Komisyonu ) üyesi olan Çürüksulu Mahmut Paşa’nın 

“Bosfor” gazetesine verdiği bir demeçteki; Ermeniler’ in fazla isteklerine hak 

verilmeksizin sınırlarda bazı düzeltmelere razı olunacağı yönündeki ifadelerine 

değinerek, Barış Komisyonu üyesi bir devlet adamı tarafından dile getirilen ve Doğu 

Anadolu’da Ermeniler’ in lehine toprak vaadi niteliği taşıyan bu sözlerin 

“düşünülmeye ve şaşılmaya değer” olduğunu söylemiştir.1 Çürüksulu Mahmut 

Paşa’nın Bosfor gazetesine verdiği bu demeç 31 Ekim 1919 tarihli Tasvir-i Efkar 

gazetesinde yayınlanmıştır.2 Gazi Paşa, Çürüksulu’nun bu demecine yönelik 17 

Kasım 1919 tarihinde kendisine bir telgraf göndererek; Çürüksulu Mahmut Paşa’nın 

Ermenistan yararına olacak sözlerinin, Barış Komisyonu üyesi bir devlet adamı 

tarafından dile getirilmiş olmasının Doğu Anadolu halkını haklı olarak son derece 

kırdığını ve üzdüğünü, ulusun Erzurum ve Sivas Kongreleri kararları ile 

Ermenistan’a bir karış toprak vermeyeceğini ve hükümetin böyle bir zorunluluğa baş 

eğmesi durumunda kendi meşru haklarını savunmaya karar vermiş olduğunu bütün 

dünyaya ilan ettiğini, bunun herkesten önce tüm barış üyeleri tarafından bilinmesi 

gerektiğini söylemiştir.3

Büyük Nutuk’un “Belgeler” cildinde de yayınlanan Çürüksulu Mahmut’un 

demecinin ve Mustafa Kemal’in bu demeç ile ilgili Çürüksulu’ya gönderdiği 

telgrafın Nutuk’ta dile getirilmesi nedeniyle Mahmut Paşa, Gazi’ye bir telgraf 

                                               
1 Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Söylev ( 1988 baskısı ), s. 176 -177. Ayrıca; Cumhuriyet, 23 Teşrin-i 

Evvel 1927, No: 1242, s. 2 ve Vakit, 23 Teşrin-i Evvel, No: 3519, s. 1, 3.
2 Cumhuriyet, 23 Teşrin-i Evvel 1927, No: 1242, s. 2.
3 Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Söylev, Cilt: 3, Basıma Hazırlayan: Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet 

Velidedeoğlu, Nutuk: 60. Yıl, Belgeler, Çağdaş Yayınları, İstanbul, Ocak 1988, s. 203 (Belge: 196/1).
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göndermiştir. Çürüksulu telgrafında, Barış Komisyonu üyesi bulunduğu esnada 

gazetelere yansıyan sözlerini ve Mustafa Kemal’in kendisine telgraf gönderdiğini 

Vakit gazetesinde okuduğunu söyleyerek, Doğu Anadolu hakkındaki tek beyanatının 

24 Mart 1919 tarihli “İstiklal” gazetesinde yayınlandığını, bunun dışında komisyon 

üyesi iken ne kendi adına nede komisyon adına gazetelere demeç vermediğini 

söylemiştir. Ayrıca, Gazi Paşa’dan telgraf aldığını hatırlamadığını, hayatında ve 

mesleğinde memleket mesaisi uğrundaki çalışmalarının bu iddiaları redde kâfi 

olduğunu ve üzüntüyle bu yanlışın düzeltilmesini rica ettiğini bildirmiştir.1

Ancak Çürüksulu Mahmut Paşa’nın hatırlamıyorum dediği telgraf ve Bosfor 

gazetesine verdiği demecin 31 Ekim 1919 tarihinde Tasvir-i Efkar gazetesinde çıkan 

haberi, Büyük Nutuk’un Belgeler cildinde (Belge: 196) ve Cumhuriyet ve Vakit 

gazetelerinin 23 Ekim 1927 tarihli sayılarında mevcuttur.

Çürüksulu’nun bu tepkisine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Saffet 

Bey cevap yazarak; Çürüksulu’nun Gazi Paşa’nın beyanatına yönelik telgrafının 

alındığını, belgeler yayınlandığı zaman Gazi Hazretleri’nin beyanatlarının tereddüt 

gösterilmeyecek esaslara dayandığının ve hatta daha ağır konular üzerinde bile ne 

kadar müsamahakâr bulunduğunun görüleceğini söylemiştir.2

Çürüksulu Mahmut Paşa’nın itirazı ve kendisine verilen yanıt gazetelerde 

bahis konusu olmuş ve olayla ilgili Tasvir-i Efkar gazetesinde çıkan haber yeniden 

                                               
1 Cumhuriyet, 23 Teşrin-i Evvel 1927, No: 1242, s. 2. Ayrıca; Vakit, 23 Teşrin-i Evvel 1927, No: 

3519, s. 1, 3.
2 Cumhuriyet, 23 Teşrin-i Evvel 1927, No: 1242, s. 2.
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hatırlanmıştır. Köşe yazarları da konuya sessiz kalmamıştır. Bunlara bir örnek olmak 

üzere Hakkı Tarık (US)’ın “Mahmud Paşa’nın Telgrafı” başlıklı yazısına1

değinilebilir. Hakkı Tarık yazısında; Çürüksulu Mahmut Paşa’nın telgrafının hayretle 

karşılandığına şüphe etmediğini, kendisinin bu telgrafıyla olayın unutulmaması için 

bir uyarıda vermiş olduğunu söylemiştir. Çürüksulu’nun büyük başarılar karşısında 

hatalarını kabul etmesinin ve siyasi hayatını “iman ifade eden” sözlerle bitirmesinin 

daha doğru olacağını, fikirlerini beyan suretiyle itiraz etmek yerine tam bir 

“teslimiyet” göstermesinin en azından “samimi” karşılanabileceğini belirtmiştir. 

Ancak O’nun “Mesaim ve Ayandaki beyanatım isnad-ı vakayı redde kâfidir” gibi 

sözlerin arkasına gizlenerek yaptıklarından habersiz göründüğünü ve her yaptığının 

doğru ve hayırlı olduğunu gösterme iddiasında bulunmasının, gösterilen 

müsamahaya en az layık olanlardan biri olduğunun kanıtı olduğunu ifade etmiştir. 

Mahmut Paşa’ya atfedilen beyanatın ona ait olduğunun altını çizerek, o dönemde 

beyanat defalarca yayınlanmasına rağmen Mahmut Paşa’nın hiçbir tekzip 

yapmamasının bunun kanıtı olduğunu söylemiştir. Ayrıca, Çürüksulu Mahmut 

Paşa’nın telgrafında bu beyanatı o zaman tekzip ettiğine dair bir ifadesi olmuş 

olsaydı, Gazi Paşa’nın bunu hiçbir zaman reddetme yoluna gitmeyeceğini 

söylemiştir.2 Ancak ortada ne bir tekzip vardır nede bunun yapıldığına dair bir veri.

                                               
1 Hakkı Tarık, “Mahmud Paşa’nın Telgrafı”, Vakit, 24 Teşrin-i Evvel 1927, No: 3520, s. 1.
2 Hakkı Tarık, “Mahmud Paşa’nın Telgrafı”, Vakit, 24 Teşrin-i Evvel 1927, No: 3520, s. 1.
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II. 5. 2. Halide Edip’in Tepkisi:

Halide Edip (Adıvar), Sivas Kongresi hazırlıkları esnasında, 10 Ağustos 1919 

tarihinde Atatürk’e bir mektup göndererek1 Amerikan mandası fikrini açıklamıştır. 

Atatürk’ün Büyük Nutkunda manda meselesi konusunu anlatırken bu mektuptan 

bahsetmesi Halide Edip Hanım’ın tepkisinin nedenidir. Her şeyden önce şu 

belirtilmelidir ki bu mektubun var olup olmadığı tartışma konusu olamaz. Çünkü 

Halide Edip’in Amerikan mandası ile ilgili bu mektubu birkaç kişi tarafından 

doğrulanmıştır. Örneğin; Büyük Nutuk’ta (1988 baskısı, s. 87), Mazhar Müfit 

Kansu’nun anılarında (Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürk’le Beraber, s. 186 -190) 

ve Rauf Orbay’ın anılarında (Rauf Orbay’ın Hatıraları, Yakın Tarihimiz Dergisi, 

Cilt: 3, s. 144 -146) mektup mevcuttur. 

Halide Edip Hanım 10 Ağustos 1919 tarihli mektubunda; “Fransa, İtalya ve 

İngiltere’nin Türkiye’de mandaterlik meselesini Amerikan senatosuna resmen” teklif 

etmesine rağmen, Senato’nun reddetmesi için çalıştıklarını, Fransa’nın Suriye’de 

hüsrana uğraması nedeniyle zararını Türkiye’de telafi etmek istediğini, İtalya’nın 

savaşa Anadolu’dan pay almak için girdiğini zaten itiraf etmiş olduğunu, 

İngiltere’nin de Türk’ün uygarlaşmasını ve birliğini istemediğini söylemektedir. 

Devamında; “Biz İstanbul’da kendimiz için bütün eski ve yeni Türkiye hudutlarını 

şâmil olmak üzere muvakkat bir Amerikan mandasını ehveni şer olarak görüyoruz”

demektedir. Amerikan mandasının niçin gerekli olduğunu dair fikirleri sıraladıktan 

sonra sarf ettiği: “İzzetinefsimizden epeyce fedakârlık etmek mecburiyetinde 
                                               
1 Mazhar Müfit Kansu, Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürk’le Beraber, 3. B, Ankara, TTK, 

Cilt: 1, s. 186 -190. Ayrıca bakınız; Nutuk ve Rauf Orbay’ın Hatıraları (Yakın Tarihimiz Dergisi).
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bulunuyoruz” sözleri manidardır. Özetle mektubun ana fikri Amerikan mandasının 

gerekliliği üzerinedir.1

Sivas Kongresi esnasında Amerikan mandası üzerine tartışmalar, bu konuda 

Mustafa Kemal’in duruşu, Büyük Nutuk’ta manda taraftarlarına yönelik eleştiriler 

bilinmektedir. Burada esas olarak üzerinde durulacak hususun, Atatürk’ün Büyük 

Nutuk’taki eleştirilerine karşı Halide Edip’in Times gazetesine gönderdiği mektup ve 

bu mektuba verilen yanıt olacağı belirtilmelidir.

Halide Edip, Atatürk’ün Nutuk’ta sözünü ettiği Amerikan mandası ile ilgili 

kısma tepki gösteren bir mektup kaleme almıştır ve bu mektup Times gazetesinin 29 

Ekim 1927 tarihli sayısında yayınlanmıştır.2 Halide Hanım Atatürk’ün manda konusu 

ile ilgili sözlerini eleştirmekte ve yalanlamaktadır. “Amerikan himayesi meselesi 

hiçbir zaman mevzubahs olmamıştır. Anlaşılıyor ki Gazi Mustafa Kemal Paşa bu 

vesile ile benim gibi hasımlarının vaktile Türkiye’nin istiklalini feda etmek fikrinde 

olduklarını neşre çalışıyor.” Sözleriyle başlayan mektupta Halide Hanım, o sırada 

mağluplara karşı tek ümidin Amerika’dan çıktığını, bu nedenle Wilson ilkelerine 

dayanan bir cemiyetin teşkil edildiğini, Wilson’a hitaben bir muhtıra yazıldığını 

ancak bu muhtıranın Amerika’nın Türkiye’ye iktisaden yardım etmesi ve geçici bir 

süreyle uzmanlar göndererek ülkede bir barış devri temin etmesi, Türk Ulusuna 

dahili yenilik yapmak ve yeni bir idare sağlamak fırsatını vermesi talebinden ibaret 

olduğunu söylemiştir. Devamında ise şu sözleri sarf etmiştir: “Benim bu muhtırayı 

                                               
1 Mazhar Müfit Kansu, Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürk’le Beraber, 3. B, Ankara, TTK, 

Cilt: 1, s. 186 -190. Ayrıca bakınız; Nutuk ve Rauf Orbay’ın Hatıraları (Yakın Tarihimiz Dergisi).
2 Şimşir, a.g.e, s. 24 -25’den: Dışişleri Bakanlığı Arşivi, Ankara – S. Türkiye. Dahili. K. 49.
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izhare teşvik ve imza edenlerden biri olduğum doğrudur. Fakat Gazi Paşa ile elyevm 

teşriki mesai edenlerin birçoğu hatta bizzat Gazi Paşa’da bu fikre aleyhtar değiller 

idi…”1

Halide Edip, mektubunun buraya kadar olan kısmında Atatürk’e gönderdiği 

mektuptan hiç söz etmemiştir. Ayrıca mektubun başındaki “Amerikan himayesi 

meselesi hiçbir zaman mevzubahs olmamıştır” sözleri ile Atatürk’e gönderdiği 

mektupta geçen “Biz İstanbul’da kendimiz için bütün eski ve yeni Türkiye hudutlarını 

şamil olmak üzere muvakkat bir Amerikan mandasını ehveni şer olarak görüyoruz”2

sözleri arasındaki karşıtlık manidardır. Halide Edip’in Wilson’a gönderilecek 

muhtıraya imza atanlardan biri olduğunu söylemesi de bu karşıtlığa bir örnektir ve 

gözlerden kaçmamaktadır. Amerika’dan iktisadi ve teknik yardım hususu bir tarafa 

bırakılsa bile; ülkede barış devresi sağlamak, Türk milletine dahili yenilik yapma ve 

yeni bir idare tesis etme imkanını sağlamasını istemek hususlarının pek de manda 

fikrinden uzak olmadığı ortadadır.

Halide Edip mektubunun devamında, Mustafa Kemal’in Erzurum 

Kongresinde isim vermemekle beraber “Türkiye topraklarında gözü olmayan bir 

devlet-i muazzamanın iktisadi ve siyasi yardımındaki lüzumdan” bahseden bir madde 

teklif ettiğine, 10 Eylül tarihinde Mustafa Kemal Paşa’nın kendisine gönderdiği 

mektupta Amerikan mandası fikrine taraftar olmamakla beraber karşıt olmadığına 

                                               
1 Şimşir, a.g.e, s. 24 -25’den: Dışişleri Bakanlığı Arşivi, Ankara – S. Türkiye. Dahili. K. 49.
2 Mazhar Müfit Kansu, a.g.e, s. 186 -190.
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dairde bir mahiyetin bulunmadığına değinmiş ve Wilson Cemiyeti ile Hürriyet ve 

İtilaf arasında ilişki olduğundan bahsedilmesini protesto ettiğini söylemiştir.1

Mektubun belli başlı kısımları bunlardır. Halide Edip iki kez Atatürk’ün 

Amerikan mandası fikrine taraftar olmamakla birlikte karşıda olmadığını söylemiştir. 

Sivas Kongresi esnasında Amerikan mandası taraftarı kongre üyelerinin sayısı ve bu 

üyelerin manda konusundaki yoğun çabaları ortada iken henüz yolun başında, manda 

fikrini savunanlara açıktan açığa cephe almak suretiyle bir avuç yurtseverin 

birbirleriyle fikir çatışması içine girmesine yol açmanın, ulusal hareketin devamı 

açısından mantıksızlığı ortadadır. Manda fikrini savunanlardan İsmail Hami Bey, 

Vasıf Bey, İsmail Fazıl Paşa gibi kongre üyelerinin, ayrıca manda fikrini onaylayıp 

da kongrede bulunmayan Halide Edip gibi isimlerin kamuoyu nazarındaki etkisi 

bilinirken, Mustafa Kemal’in bu şahıslara karşı açıkça cephe almasının daha tam 

manasıyla örgütlenmesini sağlayamamış ulusal hareketin geleceğini ne denli 

tehlikeye atacağı tahmin edilebilir. Bu anlamda Atatürk’ün manda fikrine karşı 

olmadığını söylemek hatadır. Nitekim Mazhar Müfit Kansu anılarında, Atatürk’ün 

kongre esnasında da mandaya karşı olduğunu belirtmektedir.2 Şu söylenebilir ki: 

Mustafa Kemal bir orta yol olarak bu fikirlere karşı aşırı bir tepki göstermemiş ve 

konuyu kongre esnasında tarafsız kalarak geçiştirmeye çalışmıştır. Sonunda ise Rauf 

Bey’in Amerikan Kongresinden bir heyet davet edilmesine yönelik teklifi kabul 

edilmiştir.3 Bunun anlamı manda meselesinin o an için geçiştirilmesidir. Sonrasında 

ise şartlar Mustafa Kemal’in lehine, mandacıların aleyhine işleyecektir.

                                               
1 Şimşir, a.g.e, s. 24 -25’den: Dışişleri Bakanlığı Arşivi, Ankara – S. Türkiye. Dahili. K. 49.
2 Mazhar Müfit Kansu, a.g.e, s. 171 -180.
3 Mazhar Müfit Kansu, a.g.e, s. 250.
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Halide Edip’in Times gazetesinde yayınlanan mektubuna Cumhuriyet Halk 

Partisi Genel Sekreteri Saffet Bey cevap vermiştir. Saffet Bey’in cevabı aynı 

zamanda Times gazetesine de tekzipname olarak gönderilmiştir.1 Halide Hanım’a 

verilen cevapta2; olayların gerçek cereyanının Halide Hanım’ın mektubunda sözünü 

ettiği ve hatırladığı şekilde olmadığının Nutuk’un içeriği ve ilgili sayfaları aynen 

okunduktan sonra anlaşılacağının ve Halide Hanım’ında gerçek olayları 

hatırlayacağının ümit edildiği söylenmiştir.

II. 5. 3. Rauf Orbay’ın Tepkisi:

Büyük Nutuk’a tepki gösteren bir diğer kişi Rauf Orbay’dır. Rauf Orbay 

tepkisini Times gazetesine gönderdiği bir mektupla belirtmiştir. Bu mektup 2 Kasım 

1927 tarihinde yayınlanmıştır.3 Rauf Bey’e göre; Mustafa Kemal Paşa Nutuk’ta 

Kazım Karabekir, Refet Paşa, Ali Fuat Paşa ve kendisini hizmet etmemiş insanlar 

olarak göstermiş ve onları “sultanlığa” yaslanmak suretiyle ulusu anarşiye sevk 

etmeye çalışmakla suçlamıştır. Ayrıca Nutuk’ta, gerçek bir demokrasi kurmak ve 

ulusu felakete götürecek “şahsi diktatörlüğe” engel olmak isteğiyle kurdukları 

Terakkiperver Fırka’nın irtica yanlısı ve “Kürt isyanının” sebebi olarak 

gösterildiğini söylemiştir. O’na göre, İstiklal Savaşında “orduyu muzaffer kılan 

Mustafa Kemal Paşa” nüfuzunu diktatörlük kurmak için kullanmıştır ve “atrocie ve 

corruptions” (gaddarlık ve yozlaştırma) ları mazur ve gerekli göstermek için önemli 

                                               
1 Şimşir, a.g.e, s. 28 -29’dan: Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği Arşivi, Londra. – K. 569/1
2 Şimşir, a.ge, s. 24 -25’den: Dışişleri Bakanlığı Arşivi, Ankara – S. Türkiye. Dahili. K. 49.
3 Şimşir, a.g.e, s. 29 -30’dan: Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği Arşivi, Londra – K. 569/1 ve Dışişleri 

Bakanlığı Arşivi, Ankara – S. Türkiye. Dahili. K. 49.
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tarihi belgeleri “tahrif” etmiştir. Rauf Orbay birde, gerçek durumu aydınlatacak 

belgelerin yayınlanmasını düşündüğünü söylemiş ve Türkiye’de ifade ve vicdan 

özgürlüğünün bulunmadığını iddia etmiştir.1 Orbay mektubunu son derece ağır 

ithamlar içeren şu sözlerle bitirir: “Fakat Diktatör müsaade eder ve işbu teklifle 

muvzubahs eşhasın suimuamele görmeyeceklerini ve öldürülmeyeceklerini tamamen 

taahhüt ederse onları Türk matbuatında neşretmekle bahtiyar olacağım.”2

Araştırmalarımız esnasında, Rauf Orbay’ın mektubuna gerekli cevabın verilip 

verilmediği hususunda bir kayda rastlanmadı. Bilal Şimşir’in yayınladığı belgeler 

arasında Rauf Orbay’a cevap verildiğine ilişkin herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. 

Eğer gözden kaçmış bir husus olmadı ise 1927 yılı Türk basınında da (Ayın Tarihi 

Dergisi, Hakimiyet-i Milliye, Cumhuriyet, Vakit, Akşam, Milliyet gazeteleri) bu 

konu ile ilgili herhangi bir haber ve yazı bulunmamaktadır. Rauf Orbay’ın “Yakın 

Tarihimiz Dergisi”nde yayınlanan anılarında da mektuba cevap verildiğine dair 

herhangi bir veriye rastlanmamıştır. Kaldı ki mektuptan da bahsedilmemiştir. 

Mustafa Kemal Paşa ve ulusal mücadele arkadaşları arasında Kurtuluş Savaşı 

esnasında ortaya çıkan ufak tefek anlaşmazlıklar, devrim sürecine girilmesiyle 

birlikte sorun teşkil etmeye başlamıştır. Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle birlikte Rauf 

Orbay, Kazım Karabekir ve Refet Paşa gibi şahısların habersiz bırakıldıkları ve buna 

benzer şikayetlerle İstanbul basınına hoşnutsuzluklarını ifade eden demeçler 

                                               
1 Şimşir, a.g.e, s. 29 -30’dan: Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği Arşivi, Londra – K. 569/1 ve Dışişleri 

Bakanlığı Arşivi, Ankara – S. Türkiye. Dahili. K. 49.
2 Şimşir, a.g.e, s. 29 -30’dan: Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği Arşivi, Londra – K. 569/1 ve Dışişleri 

Bakanlığı Arşivi, Ankara – S. Türkiye. Dahili. K. 49.
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vermeleri, eski mücadele arkadaşları arasındaki karşıt durumu iyice 

belirginleştirmiştir. Saltanatın kaldırılması esnasında da Mustafa Kemal Paşa ile 

Rauf Bey arasında çıkan anlaşmazlık bilinmektedir. Bilindiği üzere, Rauf Bey 

Kabinesinin ardından kurulan Fethi Bey Kabinesinin istifasıyla ortaya çıkan hükümet 

buhranı Cumhuriyetin ilanı ile sonuçlanmıştır. Halk Fırkası içerisindeki gruplaşma 

Cumhuriyet’in ilanından sonra iyice belirginleşmiştir. Refet Paşa, Rauf Bey ve 

Karabekir’in Halife Abdülmecid ile olan ilişkileri de dikkat çekmiştir. Neticede 9 

Kasım 1924 de 11 kişi Halk Fırkasından istifa etmiştir. 17 Kasım 1924’dede 

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurulmuştur.1 TCF programının 6. maddesinde 

geçen, partinin “efkâr ve itikâdât-ı diniyeye hürmetkâr”2 olduğu sözleri tartışmaya 

açıktır. Nitekim Doğu’da Şeyh Sait İsyanı’nın patlak vermesiyle tartışmalı 6. 

maddenin irticayı kışkırttığı düşünülmüştür. Çıkarılan Takrir-i Sükûn Kanunu ile 

TCF kapatılmıştır. İzmir’de Atatürk’e bir suikast girişiminin ortaya çıkarılması ve bu 

bağlamda Karabekir ile Orbay’ın yargılanması ile ise eski arkadaşlar arasındaki ipler 

tamamen kopmuştur.

Türk milliyetçileri arasında İstiklal Savaşından sonra bir iktidar 

mücadelesinin baş gösterdiği görülmektedir. Milli Kurtuluş’un ardından milliyetçiler 

iki kanada bölünmüştür. Kanatlardan biri devrimci kanattır. Diğer kanada ise 

“evrimci” demek herhalde yanlış olmayacaktır. Mustafa Kemal ve arkadaşları eski 

siyasi-idari düzeni yıkarak yeni bir rejim, yeni bir otorite, yeni bir sistem 

getirmişlerdir. Toplumsal ve kültürel alanda köklü değişikliklerle devrimin 

temellerini sağlamlaştırmak istemişlerdir. Rauf Orbay, Kazım Karabekir ve 
                                               
1 “Rauf Orbay’ın Hatıraları”, Yakın Tarihimiz Dergisi, Cilt: 4, s. 177.
2 Zürcher, a.g.e, s. 142.
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arkadaşları ise eski siyasi ve toplumsal düzene hissen daha fazla bağlı idiler. Ancak 

değişime ve yeniliğe karşı radikal tavırları bulunmamaktaydı. Kanaatimizce bu kanat 

evrimci idi. Hızlı siyasal devrimin rotası onları kaygılandırmıştı. Neticede bir 

anlamda kendi kendilerini Halk Partisi’nden tasfiye etmişlerdi. Her ne olursa olsun, 

Mustafa Kemal’in idari ve askeri dehasına, toplum nazarındaki karizmasına ve 

liderlik vasıflarına karşı koyamamışlardır ve devrimci süreç O’nun ölümüne değin 

sürmüştür. Özetle, Ulusal Mücadele hareketi başından sonuna değin ihtilalcidir. 

İhtilalin tamamlanması ve devrimin başlamasından sonra ise eski yol arkadaşlarının 

birbirleriyle çatışması kaçınılmazdır.

II. 5. 4. Adnan ( Adıvar ) Bey’in The Daily Telegraph Gazetesinde

Yayınlanan Yazısı:

Adnan (Adıvar) Bey’in yazısı doğrudan Büyük Nutuk’a bir tepki veya tekzip 

yazısı değildir. Ancak ciddi eleştiri ve ithamlar mevcut olduğu için görmezden 

gelinemez. “Türk Diktatörlüğü. Mustafa Kemal’in Pozisyonu” başlıklı yazı 23 Eylül 

1928 tarihli The Daily Telegraph gazetesinde yayınlanmıştır.1 Anlaşıldığı kadarıyla 

The Daily Telegraph gazetesinin İstanbul temsilcisi tarafından yazılan iki mektupta 

ele alınan noktalara ekleme ve açıklamadır. Adnan Bey’in dört ayrı hususla 

anlatmaya çalıştığı ana düşünce Mustafa Kemal’in bir “diktatör” olduğu iddiasıdır.

                                               
 Adnan ( Adıvar) Bey’in The Daily Telegraph gazetesinin 23 Eylül 1928 tarihli sayısında yayınlanan 

“Türk Diktatörlüğü. Mustafa Kemal’in Pozisyonu” başlıklı yazısının İngilizce metni Bilal Şimşir’in 

Atatürk’ün Büyük Söylevi Üzerine Belgeler” isimli kitabında mevcuttur.
1 Şimşir, a.g.e, s. 31.
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Birinci hususun anlatımı şöyle yapılabilir: Adnan Bey’e göre Mustafa 

Kemal’in kurduğu “görünürdeki anayasal rejim”  övgüye değerdir. Çünkü Mustafa 

Kemal kendisinden sonra “kimsenin onun yerine geçemeyeceğini”  hissetmektedir. 

Ancak o kendisinin ölümünden sonrasına önem vermemektedir. Adnan Bey, Mustafa 

Kemal’in “kendi kendine yönetim” in birinci aşaması olarak halkın eğitilmesi 

amacıyla “diktatörlüğünü” uzattığına inanmadığını, aksine onun kendisini yöneten 

bir meclisin ilk başkanı olduğunu ve bu sebeple Türk Parlamentosunun serbest 

seçimle nasıl çalıştığının kanıtı olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca, O’na göre, 

Ankara Meclisi’nin (I. Meclis) “anayasal tarzda demokratik bir sistemle” yönetimi 

Batı’da bile hayranlık uyandırmıştır. Bu durum “Türk – Yunan mücadelesi”

esnasında Ankara’ya gelen Fransız ve Amerikalı gazetecilerce ve Lozan görüşmeleri 

esnasında İstanbul’da bulunan tüm muhabirlerce iyi bilinmektedir. Bu konuda pek 

çok İngilizce ve Fransızca kitap, makale yazılmıştır.1 Birinci Meclis’in İkinci 

Başkanı (ya da Başkan Vekili) olmakla gurur duyduğunu ifade ederek, bu Meclis’in 

Mustafa Kemal’in “despotik eğilimlerine” müsaade etmediğini, Mustafa Kemal 

Başkomutan olarak atandığı zaman onun olağanüstü yetkilerini üç ayla 

sınırlandırmayı unutmadığını belirtmektedir. Devamında, I. Meclis’in yapısını 

açıkladıktan sonra ordu yönetmiş bir komutanın Meclis’le çalışmasının zor olduğuna 

değinerek, Mustafa Kemal’in II. Millet Meclisinde karşıtlarını ezerek “diktatörlük”

                                               
 “ostensibly constitional regime”

 “no other will be able to step into his shoes”

 “self-government”

 “a constituonal manner that its democratic system”
1 Şimşir, a.g.e, s. 31.
 “vice-president”

 “despotic tendencies”
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kurduğunu ifade etmektedir. O’na göre 1908’den sonra Türkiye’deki anayasal 

rejimin başarısızlığının nedeni; iktidarın Türk insanının demokratik rejimi sürdürme 

yeteneklerine ve özgürlüğe inanmayan kişilerin eline geçmesiydi.1

Görüldüğü üzere Adnan Bey ilk husus olarak I. Meclis’in demokratik yapısını 

anlatmış, bu Meclis’in Mustafa Kemal’in “despotik eğilimlerini” kısıtladığını ve 

O’nun II. Mecliste karşıtlarını ezmek yoluyla bir “diktatörlük” kurduğunu iddia 

etmiştir. 

İkinci husus olarak ise Mustafa Kemal’in saltanatını ilan etme olasılığının 

olup olmadığını tartışarak, buna olasılık olmadığını, bunun O’nu gülünç duruma 

getireceğini ve “Mustafa Kemal’in böyle kazançsız bir işe yönelmeyeceğini”

düşündüğünü söylemiştir. Bunun yanı sıra evli olmadığı ve varisi bulunmadığı için 

hanedan kurmasının imkansız göründüğünü ifade etmiştir.2 Herhalde Adnan Bey 

1919 yılından itibaren ulus egemenliği vurgusu yapan bir liderin sultanlık veya 

halifelik peşinde olduğunu düşünmüyordu. Gazi Mustafa Kemal eline birçok fırsat 

geçmiş olmasına rağmen böyle bir harekete asla girişmemişti. Mustafa Kemal 

Paşa’nın bir kazancı olması veya varisinin bulunması gibi bir durumda sultanlık veya 

halifelik peşine düşeceğine dair bir imanın dahi mantıksızlığı ortadadır. Üstelik 

Adnan Bey’in iddia ettiği ölçüde “diktatör” olan bir liderin kazançsız bir durumu 

kazançlı hale dönüştürüp krallığını ilan etmesi zor olmasa gerektir. Atatürk’ün eline 

bir şey geçmeyeceği veya varisinin bulunmadığı için hanedan kurmasının imkansız 

olduğuna yönelik bir düşünceye kesinlikle katılmadığımızı belirtmeliyiz. O’nun 
                                               
1 Şimşir, a.g.e, s. 31 -32.
2 Şimşir, a.g.e, s. 32.
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varisinin bulunması veya saltanatın daha kazançlı olması gibi bir durumda da saltanat 

peşine düşmeyeceği devrimleriyle ortadadır. 

Adnan Bey’in belirttiği üçüncü hususa göre; Mustafa Kemal soylu bir aileden 

gelmiyordu. Ailesi eski Osmanlı İmparatorluğu’nun bürokratik aristokrasisine bile 

dahil değildi. Onun demokratik kökeni sadece “sözde demokratik rejimiyle” olan 

bağlantısıydı.1

Dördüncü ve son hususta ise iki önemli nokta vardır. Birincisi Mustafa 

Kemal’in her hareketinden halkın coşkunca bir zevk almadığı, İkincisi ise hiçbir 

gazetenin herhangi bir kişisel haberi O’nun onayı olmaksızın yayınlamaya cesaret 

edemeyeceğinin iddia edilmesidir.2

Adnan Bey’in Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurucuları arasında yer 

aldığı, daha sonra yurt dışına çıktığı ve İzmir Suikasti Davasında gıyabında 

yargılandığı bilinmektedir. Yazısının tarihi 1928’dir. Yani yurt dışına çıkış olayı ile 

İzmir Suikasti Davasında yargılanma olayı yenidir. Hatta TCF’nin kurulup 

kapanması bile yakın bir tarihtedir. Kısaca Adnan Bey’in yazısındaki ağır eleştirel ve 

ithamkar dilinin, olayları duygusal tepkilerle veya kızgınlıkla yorumlamasından 

kaynaklı olması ihtimal dahilindedir. Nitekim kader birliği içerisinde olduğu Rauf 

Orbay’ında Atatürk’ün “diktatör” olduğuna yönelik iddiaları vardır. Şüphesiz ki 20 

yüzyılın ilk çeyreğinde çok çetin şartların ardından gerçekleştirilen Türk Devrimi, 

                                               
 “so-called democratic regime”
1 Şimşir, a.g.e, s. 32.
2 Şimşir, a.g.e, s. 32.
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aynı yüzyılda meydana gelen diğer devrimlerin sertliğinden çok uzaktadır. Devrimin 

kaçınılmaz sonucu olarak eski yol arkadaşları zamanla birbirlerine muhalif 

olmuşlardır. Adnan Bey’in ve Halide Hanım’ın ulusal bağımsızlık mücadelesi 

esnasındaki emekleri yadsınamaz. Onların vatanseverlik seviyelerini sorgulamak söz 

konusu olamaz. Ancak siyasal, kültürel ve toplumsal devrimler konusunda huzursuz 

oldukları veya devrimlerin gereğini geç kavradıkları açıktır. Durum, kişisel 

husumetlerin değil devrim sürecinin tezahürüdür. Atatürk’ün “diktatör” olup 

olmadığı hususu ise oldukça yapaydır. 20. yüzyılın diğer liderlerinden; Franco, 

Mussolini, Hitler ve Stalin’i göz önüne alalım. Bu liderler Atatürk’ün çağdaşı 

sayılabilirler. Bu liderlerle Atatürk karşılaştırıldığında, Türklerin Ulusal önderinin 

diktatörlüğe olan uzaklığı ve çağının epeyce ilerisinde bir önder olduğu görülebilir.

II. 5. 5. Kazım Karabekir’in Eleştirileri:

Cumhuriyet’in ilanından sonra Kazım Karabekir İstanbul’da, 10 Kasım 1923 

tarihinde gazetecilere verdiği bir demeçte Cumhuriyet’in ilanı kararının kendisine 

haber verilmeksizin alınmasından yakınmıştır.1 Kazım Karabekir ve arkadaşlarının 

açıktan muhalefetinin böylece hızlandığını söylemek yanlış olmayacaktır. Atatürk ise 

Büyük Nutuk’ta Cumhuriyet’in ilanı ile ilgili olarak Ankara’da bulunan tüm 

arkadaşlarıyla görüşmeye ihtiyaç görmediğini, onlarında kendisi gibi düşündüğünden 

kuşkusunun olmadığını belirtmiştir. Ankara dışında bulunan kişilerin ise yetkileri 

olmadığı halde, Cumhuriyet’in kendilerine fikir sorulmadan ilan edilmesini ayrılma 

                                               
1 Mumcu, a.g.e, s. 112- 113.
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ve gücenme nedeni saydıklarını söylemiştir.1 Atatürk’ün bu sözlerinin Karabekir ve 

arkadaşlarına yanıt olduğu konusunda kuşku yoktur. Cumhuriyet’in ilanından sonra 

gelişen, Şeyh Sait İsyanı, Takrir-i Sükûn Kanunu, siyasal muhalefet, İzmir Suikasti 

gibi olaylara “Giriş” bölümünde ve diğer bazı kısımlarda değinildi. Burada üzerinde 

durulacak olan husus: Kazım Karabekir’in Nutuk’un ilk baskısı üzerine düştüğü 

notlar ve Atatürk’ün Karabekir’in iddialarına yönelik yanıtlarıdır.2 Ancak bu konuya 

geçmeden önce Karabekir ile ilgili bazı hususlara değinmekte yarar vardır. Kazım 

Karabekir 1933 yılında Milliyet gazetesinde “Millici” takma adıyla yazılar 

yayınlamıştır. Bu yazılardan 5 Mayıs 1933 de yayınlanan bir mektuba Atatürk’ün 8 

Mayıs 1933 tarihinde Hakimiyet-i Milliye gazetesine verdiği demeçte “Bu mektubu 

yazan üzerine akıl doktorlarının nazarı dikkatini celbederim”3 sözleriyle yanıt 

verdiği görülmektedir. Karabekir’in “İstiklal Harbimizin Esasları” isimli kitabı ise 

1933 yılında toplatılarak yakılmıştır. Bu kitap üzerine Atatürk’ün kendi el 

yazılarıyla, dokuz sayfa tutan notlar aldığı Uğur Mumcu’nun “Kazım Karabekir 

Anlatıyor” isimli kitabından öğrenilmektedir. Ancak bu hususların ayrıntıları 

konumuzla doğrudan ilgili olmadığı için, sadece Karabekir’in Nutuk’a gösterdiği 

tepkiler ve Atatürk’ün yanıtlarına değinmekle yetineceğiz.

Kazım Karabekir; Nutuk’un üzerine düştüğü notlarda: “hahikat mihveri yahut 

hata-sevap cetveli” gibi ibareler kullanmıştır.4 Karabekir, Büyük Nutuk’ta geçen 

“Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş” sözünün doğru olmadığını, Doğu’daki 

                                               
1 Mumcu, a.g.e, s. 111 -112.
2 Mumcu, a.g.e, s. 163 -165.
3 Hakimiyet-i Milliye, 8 Mayıs 1933, No: 4237, s. 1.
4 Mumcu, a.g.e, s. 163.
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ordunun İran ve Kafkas Azerbaycan’ında birçok zaferler kazanarak oralara 

yerleştiğini, mağlup olanın ise Filistin’deki Yıldırım Ordusu olduğunu, Musul’un 

güneyindeki ordunun perişan olduğunu ifade etmiştir.1 Atatürk ise Karabekir’in 7. 

Ordu hakkındaki sözlerinin yalan olduğunu, Katma sırtlarındaki muharebeyi 7. 

Ordunun yaptığını, 2. Ordunun Adana bölgesine gönderilmediğini ve İngilizlerin 7. 

Ordu tarafından mağlup olduğu için durduğunu söylemiştir.2 Atatürk’ün ulusal 

mücadele başında “Amerikan mandası” ve “Bolşeviklik ilanını” çözüm olarak 

düşündüğü Karabekir’in bir diğer iddiasıdır.3 Atatürk ise bu iddiaya verdiği yanıtta; 

bunun “uydurulmak istenen alçakça bir hikaye” olduğunu ve Karabekir’in kendisine 

“Bolşevik” damgasını yapıştırmak istediğini ifade etmiştir.4

Kazım Karabekir birde; Atatürk’ün verdiği talimatlarla her yerde mitingler 

yapılmaya başlandığını reddederek, Erzurum’daki mitingi Mustafa Kemal daha 

Samsun’a çıkmadan önce 18 Mayıs’ta yaptırdığını, Trabzon’da ise “asabi mizaçlı”

olan halkın Rumlara saldırması tehlikesinden korkulması nedeniyle tamimden 

sonrada miting yapılmadığını söylemiştir.5 Atatürk ise verdiği yanıtta, İzmir’in işgali 

dolayısıyla yapılan mitinglerin kendisinin emrinden sonra olduğunu, Trabzon’da ne o 

zamana kadar ne de sonrasında miting yapılmadığını belirtmiştir.6

                                               
1 Mumcu, a.g.e, s.163.
2 Mumcu, a.g.e, s.165.
3 Mumcu, a.g.e, s. 164.
4 Mumcu, a.g.e, s. 165.
5 Mumcu, a.g.e, s. 164.
6 Mumcu, a.g.e, s. 165.
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Atatürk ve Karabekir arasındaki tartışmalar şüphesiz ki çok geniş bir çalışma 

konusudur. Sadece Atatürk’ün Büyük Nutku ve Kazım Karabekir’in “İstiklal 

Harbimizin Esasları” isimli kitabının karşılaştırılması yoluyla bile kapsamlı bir 

çalışma yapılabilir. Ancak çalışmamızda doğrudan Atatürk ve Karabekir 

tartışmalarının anlatımı hedeflenmediği için kısaca konunun Nutuk ile ilgili 

bölümlerine değinildi. Nutuk’a tepki gösteren diğer isimler gibi (Halide Edip hariç) 

Karabekir’de Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurucuları arasında yer almış hatta 

fırkanın genel başkanlığını yapmıştır. O da İzmir Suikastı davasında yargılanmıştır. 

Beraat etmiştir. Atatürk ile olan uyuşmazlığının ise esas anlamda devrimler 

konusunda baş gösterdiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Ulusal Mücadeleden 

sonra Atatürk’le yolları ayrılan komutanlardan birisidir.

II. 6. “GENÇLİĞE SESLENİŞ” İN GENÇLİK, TOPLUM VE BASINDA

BULDUĞU YANKILAR, YARATTIĞI HEYECAN

Atatürk Büyük Nutkunda Türk Ulusu’nun büyük kahramanlık ve 

fedakârlıklarla yürüttüğü bağımsızlık mücadelesini, mücadele esnasında düşman 

devletlerin yanı sıra ülke içindeki merciler eliyle de yaratılan zorlukları, kısacası bir 

ulusun koşullar ne kadar sert olsa da özgürlüğüne ulaşma azmini anlatmıştır. Nutuk, 

Türk Ulusunun 20. yüzyıldaki destanıdır. Atatürk, yaratıcısı ve yazarı olduğu 

destanın anlatımının sonunda, ortaya çıkan muazzam eser Türkiye’nin, korunması, 

modernleşmesi ve devrimlerin yaşatılması, geliştirilmesi görevini Türk Gençliğinin 

narin omuzlarına yüklemiştir. Büyük Nutuk’un topluma bıraktığı miras bir ödev 

olarak algılanırsa; kuşkusuz ki bu ödevin en zor, en ağır ancak en onurlu yükü 
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gençliğin omuzlarındadır. “Gençliğe Sesleniş”, sunumunun üzerinden on yıllar 

geçmiş olmasına rağmen hala ilk günkü değerini saklı tutmakta, tekrar tekrar 

okunarak 2000’li yıllarda da ruhları 1920’lerin asil aydınlığına götürmektedir. 

Mustafa Kemal Paşa Büyük Nutkuna “Gençliğe Sesleniş” i ile son vermiştir. 

Ancak hemen öncesinde dile getirdiği şu sözlerde bir o kadar değerlidir:

“Efendiler,

Bu beyanatımla milli hayatı hitam bulmuş farz edilen büyük bir milletin 

istiklalini nasıl kazandığını ve ilim ve fennin en son esaslarına müstenid milli ve asri 

bir devleti nasıl kurduğunu ifadeye çalıştım.

Bugün vasıl olduğumuz netice asırlardan beri çekilen milli musibetlerin 

intibahı ve aziz vatanın her köşesini sulayan kanların bedelidir. Bu neticeyi Türk 

Gençliğine emanet ediyorum.”1

Gençliğe Sesleniş bu sözlerin ardından gelmiştir. Atatürk bu seslenişle yurt 

gençliğinin ve toplumun yüreğinde milli bir ateş yakmıştır. 20 Ekim 1927 akşamı 

Gençliğe Sesleniş ile Büyük Nutuk sona ermiştir. Sesleniş, hemen ertesi gününde 

gençliğin, toplumun ve basının yüksek coşkusuyla karşılanmıştır. Anadolu Ajansı 20 

Ekim akşamını şu sözlerle tasvir eder:

“Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Hazretlerinin Fırka Kongresinde altı 

günden beri devam eden tarihi söylevleri bugün saat 21.00’de son bulmuştur. 

Reisicumhur Hazretleri, söylevlerinin tamamlanmasından sonra gençliğe seslenerek 

                                               
1 Hakimiyet-i Milliye, 21 Teşrin-i Evvel 1927, No: 2259, s. 1.
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şiddetli ve sürekli alkışlarla, “yaşa” ve “var ol” sesleriyle durmadan kesintilere 

uğrayan konuşmayı yapmışlardır.”

“Gençliğe sesleniş konuşması, dakikalarca süren bir alkış tufanıyla 

karşılanmış ve salondakiler arasında büyük bir heyecan yaratmıştır.”1

Gençliğe Seslenişin kongrede okunmasından bir gün sonra 21 Ekim 1927 

tarihinde Ankara Hukuk Mektebi öğrencileri toplanarak seslenişi büyük bir 

heyecanla okumuşlar ve basına verilmek üzere kendi hislerini anlatan bir bildiri 

kaleme almışlardır.2 Ankara Hukuk Mektebi öğrencilerinin bildirisi Atatürk’e ithafen 

söylenen: “Ey Türklüğün büyük teşehhüsü, ey bizim aziz babamız” sözleriyle başlar. 

Öğrenciler, Cumhuriyeti kendi hayatlarından daha aziz ve kutsal tanıdıklarını, onu 

korumak için hiçbir fedakarlıktan çekinmeyeceklerini, Gazi’nin içerde ve dışarıda 

kurulan tuzaklarla hazırlanan bir tarihi nasıl değiştirdiğini anlatmışlardır. Ayrıca; 

“Dedelerinin gafletiyle yuvarlandıkları çukurlara bir daha düşmemek için bugünün 

dersini pek kara ve karanlık olan dünden ve halas ve intibahının hassasiyetini ise 

senin mevcudiyetinden ve iradenin ateşinden alacaktır.”3  Sözleriyle yüreklerindeki 

inancı ifade etmişlerdir. Bu sözler hiç şüphe yok ki Cumhuriyet’in ilk kuşağının 

Atatürk, yurt ve cumhuriyet sevgisinin saygıdeğer bir kanıtıdır. Ankara Hukuk 

Mektebi öğrencileri ulusun varlığına ve ulusun kalbi cumhuriyete yönelik en ufak bir 

“yan bakışa” karşı dahi hareketsiz kalmayacaklarını belirttikten sonra dile 

getirdikleri: “Adı Türk, kanı Türk, bütün mevcudiyeti Türk olan millet ve onun 

gençleri kendisini yokluktan varlığa, ölümden hayata, karanlıktan ışığa isal 

                                               
1 Köklügiller, a.g.e, s. 9.
2 Hakimiyet-i Milliye, 22 Teşrin-i Evvel 1927, No: 2260, s. 1.
3 Hakimiyet-i Milliye, 22 Teşrin-i Evvel 1927, No: 2260, s. 1.
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edenlerin açtıkları kurtarış çığırında her vakit istiklal ve istikbalinin koruyucusu, kan 

ve candan çizilmiş hududlarının bekçisi olacak ve ebediyete kadarda öyle 

kalacaktır.” sözleriyle de Gazi tarafından kendilerine verilen ödevin yükümlülüğünü 

nasıl onurla üstlendiklerini göstermişlerdir.1

Ankara Hukuk Mektebi öğrencilerinin toplantısından bir gün sonra (22 Ekim 

1927) ise Darülfünun (İstanbul Üniversitesi) öğrencileri Hukuk Fakültesinde 

toplanmışlardır. Heyecanlı toplantıyı Fakülte Kâtib-i Umumisi Edhem Ekif Bey 

açmıştır. Toplantıda öğrenciler; Mustafa Kemal’in gençliğe verdiği ödevi 

üstleneceklerini ve ona olan sadakatlerini anlatmak için kendilerine cevap vermek 

istediklerini dile getirmişlerdir. Müderrislerden Muslihiddin Adil Bey’de Çok mesud 

bir nesilsiniz” sözleriyle başlayan, gençlere öykündüğü bir konuşma yapmıştır. 

Toplantı, bütün İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin 23 Ekim sabahı saat 10.00’da 

konferans salonunda toplanarak Gazi’nin seslenişine bir cevap vermeleri ve Gençliğe 

Seslenişin levhalar halinde hazırlanarak sınıflara asılması kararının alınmasıyla sona 

ermiştir.2

İstanbul Üniversitesi öğrencileri 23 Ekim 1927 sabahı tekrar bir araya 

gelmişlerdir. O günkü heyecanın yüksekliği bugün dahi tahmin edilebilir. Öyle ki 

Hakimiyet-i Milliye gazetesi İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin coşkunluğunu 

“Mustafa Kemal asrının gençliği gür sesiyle bağırıyor” sözleriyle duyurmuştur.3

                                               
1 Hakimiyet-i Milliye, 22 Teşrin-i Evvel 1927, No: 2260, s. 1.
2 Hakimiyet-i Milliye, 23 Teşrin-i Evvel 1927, No: 2261, s. 1.
3 Hakimiyet-i Milliye, 24 Teşrin-i Evvel 1927, No: 2262, s. 1.
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Toplantıyı Milli Türk Talebe Cemiyeti Başkanı Tahsin Bekir (Balta) açmıştır.1

Fakülteler adına birer, Hukuk Fakültesi adına üç öğrenci konuşma yaparak, 

cumhuriyeti korumak uğrunda hiçbir fedakârlıktan çekinmeyeceklerini ifade 

etmişlerdir. Müderrislerden de Adil ve Zühdü Beyler konuşma yapmıştır. Yapılan 

konuşmalardan sonra, öğrenciler Gazi’ye olan şükranlarını belirtmek ve cumhuriyeti 

sonsuza değin en büyük fedakarlıklarla korumaya ant içtiklerini anlatmak amacıyla 

bir telgraf kaleme almışlardır.2 Atatürk’e gönderilen bu telgrafta öğrencilerin sözleri 

son derece hayranlık uyandırıcıdır. Bu nedenle aşağıdaki kısım telgrafın bir 

bölümünden aynen alınmıştır: 

“İçinde bulunduğunuz imkân ve şeraitin bu nihayetsiz vahametine rağmen 

misalsiz dehanızla, hududsuz azminizle, mücadeleye atıldınız. Tarihte misli 

görülmemiş zaferler ibda ederek milleti bulunduğu uçurumdan hâkimiyet ve istiklâlin 

şahikalarına yükselttiniz. Zulüm ve cehli, batıl akideleri yıkarak asri bir devlet 

kurdunuz, memlekete medeni bir hayat ve faaliyet yarattınız. Millete nur ve saadet 

getirdiniz, misalsiz bir cidal, vatanda büyük bir inkılab-ı siyasi ve içtimai… İşte 

büyük eseriniz!”3

Bu sözler üniversite gençliğinin Türk Devrimini kavradığını ve özümsediğini 

göstermektedir. Atatürk’e okurken en çok heyecan veren telgraflardan birisi bu 

olmalıdır. Öğrenciler Gazi’nin eserini Gençliğe Seslenişten de esinlendikleri bu 

sözlerle selamladıktan sonra, insanlık tarihinin saygı ve takdirle karşısında eğileceği 

                                               
1 Afet İnan, “ “Büyük Nutuk” ta Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi”, Belleten, Cilt: XXX, Sayı: 120, 

Ekim 1966, s. 521.
2 Hakimiyet-i Milliye, 24 Teşrin-i Evvel 1927, No: 2262, s. 1.
3 Hakimiyet-i Milliye, 24 Teşrin-i Evvel 1927, No: 2262, s. 1.
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bu büyük eseri yaşatacaklarını, güçlendireceklerini ve gelecek nesillere 

eriştireceklerini, Gazi’nin yolunda ilerleyerek gerekirse canlarını ortaya koyup 

istiklâl ve cumhuriyete asla halel getirmeyeceklerini coşkunca anlatmışlardır.1

Büyük Atatürk’ün Gençliğe Seslenişinin Türk Gençliğinin ruhunda yarattığı 

heyecan elbette ki sadece üniversite gençliği arasında hissedilmemişti. Yurdun her 

köşesinden gençliğin sesi yükselmekteydi. Öte yandan yurdun dört bir yanında 

toplumun heyecanı da zirveye çıkmıştı. Sivil toplum kuruluşları, dernekler, meslek 

odaları, esnaf birlikleri birbiri ardına Atatürk’e telgraf çekmekteydi. 1927 Ekiminin 

son haftası ile Kasım’ın ilk yarısı arasındaki basın organları incelendiğinde, 

gazetelerin telgraflarla dolu olduğu görülebilir. Gazi’ye yüzlerce telgraf 

gönderilmiştir. Bu telgrafların gönderildikleri noktaları belirterek, bir kısmına 

değinmek toplumun genel havasını açıklamak bakımından gereklidir.

Önemli telgraflardan birisi Türk Ocakları Merkez Heyeti ve Ankara Türk 

Ocağı Reisi Hamdullah Suphi (Tanrıöver) Bey tarafından Türk Ocakları Merkez 

Heyeti adına yazılmıştır. Telgrafta cumhuriyetin ve cumhuriyetin geleceğinin 

“Büyük Reis”in kutsal bir emaneti olarak tanındığı, bu emanetin korunmasının iman 

ve namus borcu olarak görüldüğü ifade edilmiştir.2 Edirne Türk Ocağı da buna 

                                               
1 Hakimiyet-i Milliye, 24 Teşrin-i Evvel 1927, No: 2262, s. 1.
 Bakınız: 1927 Ekim-Kasım Türk basını. Kimi il ve ilçelerin gençleri, spor kulüpleri vs. tarafından 

Atatürk’e birçok telgraf gönderilmiştir.
2 Hakimiyet-i Milliye, 25 Teşrin-i Evvel 1927, No: 2263, s. 1.
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benzer bir telgraf göndermiştir. Çeşme Türk Ocağı ve Denizli Türk Ocağı da ilk 

telgraf gönderenler arasındadır.1

Türk Ocağı il ve ilçe yönetimlerinin yanı sıra, tüm yurtta birçok merciden 

gönderilen telgraflar gün gün gazetelerde yayınlanmıştır. Örneğin 25–26 Ekim tarihli 

Hakimiyet-i Milliye gazetelerinde; İstiklal İdman Yurdu, İstanbul Kabzımalları, 

Eskişehir Spor Cemiyetleri, Türk Ocakları, Konya Telgrafçıları, Kavaklı Hilal-i 

Ahmer Cemiyeti gibi pek çok kişi ve topluluk tarafından gönderilen telgrafları 

görmekteyiz.2 Cumhuriyet ve istiklâlin ne pahasına olursa olsun korunacağının 

ifadesi telgrafların ortak noktasıdır ve telgraflar Gençliğe Seslenişin yarattığı 

coşkunun bir tezahürüdür. Telgrafların yayını her gün devam etmiştir. Bu telgraflarla 

birlikte yer yer Gençliğe Sesleniş ile ilgili haberlerde basına yansımıştır. Örneğin, 27 

Ekim 1927 tarihli Hakimiyet-i Milliye gazetesinde; Türk Şeker ve Şeker Tatlıcıları 

ve Tahin Helvacıları Riyaseti, İstanbul İşletmeci Zanaatkâranı Cemiyeti, kahve 

değirmenci esnafı, kantarcılar ve teraziciler gibi çeşitli esnaf kuruluşlarının 

telgraflarına yer verilirken birde Türk Ocağı’nın, Gençliğe Seslenişi mermer bir 

levha üzerine yaptırarak salona asmaya karar verdiğine ve bu işin mermer zanaatkarı 

Hüseyin Efendi’ye yaptırılacağına dair bir habere değinilmiştir.3

Yurdun dört bir yanından gönderilen telgrafları basın üzerinden takip etmeye 

devam edelim. 29 Ekim tarihli Hakimiyet-i Milliye gazetesine bakıldığında listenin 

                                               
1 Hakimiyet-i Milliye, 24 Teşrin-i Evvel 1927, No: 2262, s. 1.
2 Hakimiyet-i Milliye, 25 Teşrin-i Evvel 1927, No: 2263, s. 1 ve Hakimiyet-i Milliye, 26 Teşrin-i 

Evvel 1927, No: 2262, s. 1.
3 Hakimiyet-i Milliye, 27 Teşrin-i Evvel 1927, No: 2265, s. 1.
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başında Türk Matbuat Cemiyeti tarafından yazılan telgraf görülmektedir. Telgrafta, 

Türk Matbuat Cemiyeti’nin Türk istiklalini muhafaza ve müdafaa etmek hususunda 

daima hücum hattında bir nefer gibi azimli ve fedakâr olacağı, uygar dünyanın 

yüksek mevkisine ulaşmak için kendisine düşen vazifenin başında kalacağı, 

mukaddes emaneti başında taşıyacağı ve nesilden nesle nakletmeye çalışacağı 

belirtilmiştir.1 Aynı tarihli Hakimiyet-i Milliye gazetesinde Samsun ve Malatya’dan 

gönderilen telgraflara da yer verilmiştir.

Kasım ayının başlarında da yurdun her köşesinden gönderilen telgrafların 

yayını sürmüştür. Örneğin, Muallimler Birliği, Türk Ocağı şubeleri, Süt Mahsulleri 

Heyeti, İstanbul Umum Garsonlar Heyet-i İdaresi, Tütün Satıcıları Cemiyeti, İstanbul 

Hazır Elbise Mamulleri Terziler Cemiyeti, telgraf gönderen kuruluşlar arasındadır.

Telgrafların büyük çoğunluğunda Gençliğe Seslenişin coşkusu kendini gösterir. 

Yurdun dört bir yanından gönderilen telgraflara Atatürk elbette kayıtsız kalmamıştı.

Büyük Nutuk’a, özellikle de Gençliğe Seslenişe gösterilen ilgiden duyduğu kıvancı, 

kendiside bir telgrafla yanıtlamıştır:

“-Telgrafnamenizi aldım. Hitabemin gençliğimizin ve büyük milletimizin 

ruhunda uyandırdığı necib akisleri dinlemek ile pek müftehir ve mesudum. Milli azim 

ve şuurun zade-i kıymetdarı olan aziz cumhuriyetin nesl-i hazır ve müstakbelin demir 

ellerinde her an müteali ve payidar olacağına itimadım berkemaldir. Şahsıma 

karşıda izhar buyurulan asar-ı teveccühe teşekkür ederim efendim.”2

                                               
1 Hakimiyet-i Milliye, 29 Teşrin-i Evvel 1927, No: 2267, s. 3.
 Bakınız: Teşrin-i Sani 1927 gazeteleri.
2 Hakimiyet-i Milliye, 27 Teşrin-i Evvel 1927, No:2265, s. 1.
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Gençliğe Seslenişin akisleri tüm yurdu sararken Türk basını ve yazarlarda ona 

ilgisiz kalmamıştı. Gazetelerde seslenişe ilişkin haberler sürerken köşe yazılarında da 

bu konu işlenmekteydi. Yunus Nadi ve Mehmet Asım tarafından kaleme alınan iki 

yazı ele alınarak, Gençliğe Seslenişin yazarlar üzerindeki yankılarına göz atılabilir.

Yunus Nadi’nin yazısının başlığı “Gençliğin Vazifesi”dir.1 Bu başlık tek 

başına Türk Gençliğinin Gençliğe Sesleniş ile üstlendiği görevin anlatımına kafidir. 

Çünkü o tarihlerde bu başlığı gören genç okuyucunun zihninde Gazi’nin gençliğe 

bıraktığı ödevin gereklerinin canlanması kaçınılmazdır. Yunus Nadi, Ankara’da 

başlayan ve tüm yurda yayılan heyecanı Ankara Hukuk Mektebi ve İstanbul 

Üniversitesi öğrencilerinin toplantılarına değinerek anlattıktan sonra seslenişin 

önemini: “Tarihi Nutkun her tarafı güzeldir, itiraf etmeli ki gençliğe hitab eden nihai 

kısmı güzelden daha ileri bir şeydir, ulvidir.” Sözleriyle ifade etmiştir. Nadi, Mustafa 

Kemal’in yarattığı eserin, O’nun gençlik devresinin bir ürünü olduğunu ve Gazi’nin 

Türk Gençliğinin en yüksek timsali olduğunu düşünmektedir. Ona göre Gazi, 

gençliği yüksek ve iktidar sahibi görmektedir ve bunda haklıdır. Bu sesleniş Türk 

Gençliğine görev biçiminde verilen bir “ideal”dir. İdealsiz gençlik olamaz. Türk 

Gençliği Gazi tarafından yakılan ve sonsuza değin sönmeyecek olan meşaleyi vatan 

ve ulus bağımsızlığının yüksekte tutulan bayrağı ile üstün duruma getirecek ve 

“hiçbir zaman yere düşürmeyecektir.”2

                                               
1 Yunus Nadi, “Gençliğin Vazifesi”, Cumhuriyet, 24 Teşrin-i Evvel 1927, No: 1243, s. 1.
2 Yunus Nadi, “Gençliğin Vazifesi”, Cumhuriyet, 24 Teşrin-i Evvel 1927, No: 1243, s. 1.
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Mehmet Asım’ın (Us) yazısının başlığı ise “Gazi’nin Gözyaşları” dır.1

Mehmet Asım yazısında Gazi’nin Nutuk’un Gençliğe Sesleniş ile biten bu son 

bölümünde gözyaşlarını tutamadığını ve Kongre’de hazır bulunanlarında ağladığını 

anlatarak, gözyaşlarının nedenini açıklamaya çalışmıştır. O halde Gazi’nin “neticeyi 

Türk gençliğine emanet ediyorum” derken sesinin “ahenginin” değişmesinin ve 

gözyaşlarını tutamamasının sebebi nedir? İşte Mehmet Asım’a göre sebep gençliğin 

yükümlendiği ödevin ağırlığıdır. Gazi, bu görevin ağırlığını dokuz yıl içinde 

görmüştür. Gazi’yi ağlatan husus geleceğin Türk Gençliğinin katlanmak zorunda 

olduğu fedakârlığın derecesidir.2 Mehmet Asım’ın geleceğe dair öngörüleri dikkate 

değerdir. Gelecek kuşaklara verilen ödevin hiç de kolay olmayacağının altı yazar 

tarafından çizilmiştir.

Bilal Şimşir, “Atatürk’ün Büyük Söylevi Üzerine Belgeler” isimli eserinde, 

İngiliz gazetelerinin “Gazi göz yaşlarını tutamadı”, “Mustafa Kemal ağladı” gibi 

başlıklarla Büyük Nutuk’un sona erişini duyurduklarını söylemektedir.3 Evet, Nutuk 

ulusun yüreğinde en üst noktaya yükselmiş ve dünya tarihinin büyük liderleri 

arasında yer alarak tarihe mâl olmuş bir kahramanın ve üyelerinin çoğu acı ve 

karanlık günlere tanık olmuş bir kongrenin gözyaşlarıyla sona ermiştir. Atatürk 

ulusal mücadelenin en zor şartlarında dahi başını dik tutmuştur. Devrimden sonra 

yakın silah arkadaşlarıyla bile anlaşmazlığa düşse de düşüncelerinden, fiillerinden bir 

adım sapmamıştır. İşte kanaatimizce Atatürk’ün ve kongrenin gözyaşları bu dik 

başlılığın erdemidir. 1927 Ekiminin 20’sinde Türk Genci’ne bırakılan ödev her 

                                               
1 Mehmed Asım, “Gazi’nin Gözyaşları”, Vakit, 22 Teşrin-i Evvel 1927, No: 3518, s. 1.
2 Mehmed Asım, “Gazi’nin Gözyaşları”, Vakit, 22 Teşrin-i Evvel 1927, No: 3518, s. 1.
3 Şimşir, a.g.e, önsöz.
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şeyden önce yurdun düşebileceği en kötü durumlarda bile başların daima dik 

kalması, kararlılığın ve inancın yerini hiçbir zaman korku ve gaflete bırakmamasıdır. 

Ata’nın gençliğine Türk bağımsızlığını ve Türk Cumhuriyetini korumakla birlikte 

bıraktığı ödev budur. Gençliğe Seslenişte Türk Gençliğine bırakılan mirasın 

temellerinde Anadolu insanının gözyaşları vardır. Kongredeki gözyaşları kurtuluş 

onurunun tezahürüdür. Türk Gencinin ödevi ise yeni gözyaşlarına müsaade 

etmemektir.

II. 7. 1934 YILI BASININDA BÜYÜK NUTUK

Büyük Nutuk’un ikinci basımı 1934 yılında yapılmıştır. Bu, aynı zamanda 

yeni Türk harfleriyle yapılan ilk basımdır. Araştırmamız kapsamında Büyük 

Nutuk’un 1927 yılındaki sunumu ve ilk basımının Türk basınında karşılanışı ve 

yorumunu incelemenin yanı sıra 1934 yılı basımının da basında herhangi bir yankı 

bulup bulmadığı hususunun gözlemlenmesi ihtiyacı hissedilmişti. Çünkü 1934 yılı 

basımı iki açıdan önemliydi. İlk olarak Türkçe harflerle yapılan ilk basımdı. İkinci

olarak ise okunmasından yedi yıl sonra yeniden hatırlanmaktaydı. Nitekim önemine 

icabeten 1934 yılının Ayın Tarihi dergisi ile Cumhuriyet, Hakimiyet-i Milliye (Ulus), 

Vakit (Kurun), Akşam ve Milliyet (Tan) gazetelerinin mevcut tüm sayıları gözden 

geçirilmiştir. Ancak 1934 yılının adı geçen basın organlarında Büyük Nutuk’un 

basımına dair herhangi bir haber veya yoruma rastlanmamıştır. Sadece 31 Aralık 

(Birincikanun) 1934 tarihli Cumhuriyet gazetesinde “Ruslar, Atatürk’ün 1927’deki 

Nutkunu basıyorlar”1 başlıklı haber ile yine 31 Aralık 1934 tarihli Akşam 

                                               
1 Cumhuriyet, 31 Birinci Kanun 1934, s. 1, 5.
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gazetesinde “Ruslar Atatürk’ün Büyük Nutkunu basıyorlar”1 başlıklı bir haber 

mevcuttur. Bu haberler de, görüldüğü üzere Büyük Nutuk’un 1934 Türkiye basımı 

ile ilgili değil, Rusya’daki basımı ile ilgilidir. Bu anlamda çalışma başlığımızda 

geçen “1927 ve 1934 Baskıları Bağlamında” ifadesi nedeniyle, araştırmanın eksik bir 

görüntü vermesinin önüne geçmek amacıyla 1934 yılı basımı ile ilgili yukarıdaki 

açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

                                               
1 Akşam, 31 Birinci Kanun 1934, s. 2.
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                                         III. BÖLÜM

       GEÇMİŞTEN GÜNCELE, GÜNCELDEN GELECEĞE  

                                    BÜYÜK NUTUK

            Büyük Nutuk’un birinci basımı 1927 yılında, ikinci basımı 1934 yılında 

yapılmıştır. Üçüncü basım ise; Saffet Arıkan’ın Milli Eğitim Bakanlığı döneminde, 

Cumhuriyet’in 15. yıl dönümü armağanı olarak yapılmıştır. İstanbul Devlet 

Matbaasında yalnızca metin bölümü basılmıştır ve 658 sayfadır. Halkın kolaylıkla 

satın alabilmesi için çok ucuz bir fiyatla satışa sunulduğu söylenmektedir.1 Üçüncü 

basımdan sonra yeni bir basım için on iki yıl beklenmiştir. Dördüncü basım 1950–

1959 yılları arasında, üç cilt, 1280 sayfa olarak İstanbul Milli Eğitim Basımevinde 

yapılmıştır ve Türk Devrim Tarihi Enstitüsü yayını olarak satışa sunulmuştur. 1934 

yılı basımı örnek alınarak yapılmıştır.2 Beşinci basım ise 1959- 1960 yılları arasında, 

üç cilt, 1280 sayfa olarak, İstanbul Maarif Basımevi tarafından yapılmıştır.3 Bu 

tarihten sonrada Nutuk’un birçok kez basıldığı görülmektedir. Örneğin, 50. yılına 

değin on üç kez basılmıştır.4 Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk 

Araştırma Merkezi gibi resmi kurumların yanı sıra özel yayınevlerince de Nutuk 

çeşitli defalar basılmıştır. Hemen hemen her yeni basımda Nutuk’un dili biraz daha 

sadeleştirilse de, basımlar genellikle birbirlerinin takipçisi gibidir. Bilim insanları, 

birçok kez Nutuk’un ayrıntılı bir basımının yapılmasından söz etmişlerdir. Ancak şu 

                                               
1 Acaroğlu, a.g.m, s. 539.
2 Acaroğlu, a.g.m, s. 539.
3 Acaroğlu, a.g.m, s.539.
4 Sami N. Özerdim, “Nutuk’un Çeşitli Basımları ve Düşündürdükleri”, Atatürk’ün Büyük 

Söylevi’nin 50. Yılı Semineri Bildiriler ve Tartışmalar, s. 237.
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ana kadar tüm ihtiyaçlara yanıt veren bir basım yapılmamıştır. Teknolojinin gelişimi 

ve olanakların artması ile devreye görsel ve sesli öğeler girmiştir. Ülkemizde görsel 

iletişim kaynaklarının olmadığı ve yaygınlık kazanmadığı dönemlerde gazetelerde 

Nutuk tefrikaları görünürken, günümüzde teknolojinin de gelişimiyle Nutuk 

seslendirmeleri yapılmakta, elektronik kitap olarak temini sağlanmaktadır. Elbette ki 

tüm bu gelişmeler, Nutuk’un okunması, kavranması bakımından önemlidir. 

            Büyük Nutuk, İstiklal mücadelemizin ve Türk Devriminin bir kısmının 

anlatımıdır. Anlatım örgüsü sadece geçmişte yaşanan olayların sırasıyla anlatımı ve 

dinleyiciye, okuyucuya nakli üzerine inşa edilmemiştir. Geçmişi anlatırken, 

okuyucuyu günceli yakalamaya, geleceği düşünmeye sevk etmektedir. Bu anlamda 

hangi tarihte okunursa okunsun, okuyucu zihninde geçmişin güncelle kıyaslanmasını 

ve geleceğin tahayyül edilmesini sağlar. Bülent Ecevit’in Nutuk’un 50. yılında 

söylediği gibi “bitmeyen söylev”dir. Yine Ecevit’in deyimiyle 1977’deki 

                                               
 Burada şu belirtilmelidir: Türk Tarih Kurumu tarafından dört ciltlik ayrıntılı bir Nutuk basımı 

yapılmıştır (I.Cilt: 1981, II. Cilt: 1984, III. Cilt: 1989, IV. Cilt: 1993). Bu, şimdiye kadar yapılan 

Nutuk basımlarının en geniş olanıdır. Nutuk’un orijinal metni ve günümüz Türkçesi ile sadeleştirilmiş 

hali karşılaştırmalı olarak verilmiştir. İlk iki cilt esas ve sadeleştirilmiş metinlerden oluşmaktadır. (I. 

Cilt: 1919- 1920, İkinci Cilt: 1920- 1927) Üçüncü cilt “Belgeler” cildidir. Belgeler cildinde belgelerin 

orijinal hali ile günümüz Türkçesindeki hali verilmiştir. Dördüncü cilt ise Sami Nabi Özerdim 

tarafından hazırlanan “Dizin” cildidir. Burada; “tüm ihtiyaçlara yanıt veren bir basım yapılmamıştır” 

sözleri ile anlatılmak istenen durum farklıdır. Nutuk’un Osmanlıca orijinal metninin (1927 

Basımının), Nutuk’ta geçen önemli isimlerin yaşam öykülerinin, Nutuk’un bugüne değin yapılmış 

basımları ile ilgili ayrıntılı bilgilerin olduğu, ayrıca 19 Mayıs 1919 öncesi ve 20 Ekim 1927 sonrası 

siyasal yaşamın da anlatıldığı ve eklenmesi mümkün olan pek çok özelliğe sahip daha geniş, daha 

kapsamlı bir Nutuk basımının ihtiyacı hissedilmektedir. Tamamlayıcı olması bakımından en kapsamlı 

basımın TTK tarafından yapıldığını söylemekle birlikte yine de daha ayrıntılı bir basımın 

beklenmesinin normalliğini de belirtmeliyiz.
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geçerliliğini 2027dede koruyacaktır.1 20. yüzyılın ilk çeyreğinde kısa bir sürede 

onurlu bir tarih yaratan ulusal kahramanın günün şartları içerisinde kaleme aldığı 

metni 21. yüzyılın başlarında yeniden okunduğunda “mazi olmuş bir devrin 

hikâyesi” olarak görülememektedir. Derinlemesine düşünme bir tarafa bırakılırsa, 

yüzeysel olarak incelendiğinde bile tarih olmuş devirleri anlatmasının yanı sıra, tarih 

olacak devirlere atıf yaptığı da inkar götürmez bir gerçektir. Bu sebeple olmalı ki 

Cavit Orhan Tütengil Nutuk’u anlatırken: “Geçmiş ile gelecek arasında bir köprü 

kurulmaya özen gösterilmiştir.”2 Sözlerini sarf etmekten kendini alıkoyamamıştır.

            Büyük Nutuk ulusal anlamda bağımsızlık ve devrim eseridir. Ancak Atatürk 

yurt bağımsızlığının nasıl sağlandığını ve devrimin kazanımlarını anlatmakla kalmaz. 

Eğer Atatürk bunlarla yetinseydi, kuşkusuz tarihe karışacak bir tarih belgesi ortaya 

koymuş olurdu. Bunların yanı sıra yurt bağımsızlığının korunmasını ve devrimin 

geleceğini söz konusu ederek eserini ölümsüz hale getirmiştir. Eserin sonunda yer 

alan “Gençliğe Sesleniş” bir bakıma bu ölümsüzlüğün teminatıdır. Şüphesiz ki 

tarihin hiçbir döneminde hiçbir ulusal önder kendi ulusunun gençliğine Atatürk kadar 

güvenmemiştir ve yine hiçbir önder; “Ey gençlik biz gereğini yaptık ve yapmaktayız. 

Eser sizindir. Sahiplenin, koruyun, geliştirin” dememiştir. Bu bakımdan “Gençliğe 

Sesleniş” müstesnadır.

            Uluslar arası boyutta düşünüldüğünde; Nutuk’un emperyalist istilaya uğramış 

tüm ulusları yazgıcılıktan uzaklaştırıp yazgıya yön verici düşünce ve eyleme sevk 

                                               
1 Ecevit, a.g.m, s. 227, 230.
2 Cavit Orhan Tütengil, “1927 Yılında Türkiye”, Atatürk’ün Büyük Söylevi’nin 50. Yılı Semineri 

Bildiriler ve Tartışmalar, s. 55.
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eden bir konumda olduğu ortadadır. Tütengil Nutuk için: “Ulusal bağımsızlık 

savaşçılarının vazgeçilmez öğreti kitabıdır…”1 Demiştir. Büyük Nutuk 

“umutsuzluğa ve çaresizliğe”2 karşı, halkın gücüyle umudun ve çarenin arşa 

yükselmesinin baş örneğini temsil eder. Tüm mazlum ulusların rehberidir ve bu 

yönüyle tarihe mâlolmuştur. Tüm dünyada yankı bulmuştur. Okunduğu dönemde 

yurt dışı temsilciliklerimizden gelen telgraflar bu yankının tahayyül edilemez 

örneğidir. Çok geniş bir coğrafyada okunmuştur ve okunmaya devam etmektedir. 

Almanca, Fransızca, İngilizce, Rusça ve Japonca baskıları ve İtalyanca özeti bu 

coğrafyanın sınırlarını belirlemek için yeterlidir.

            Nutuk, bağımsızlık savaşı ve Türk Devrimi’nin yanı sıra Atatürk’ü de anlatır. 

Okuyucu Nutuk’un sayfaları arasında Atatürk’ün kişiliğini, ilkelerini, yurt sevgisini, 

devrimci ruhunu görür. Nutuk bir anlamda, içinde yetiştiği ulusa sonuna kadar 

güvenen kahraman bir asker ve inatçı bir devrimci önderin hayatının en verimli 

yıllarını resmeder. Mazhar Müfit Kansu anılarında, Atatürk’ün 1919 yılının 7 

Temmuzu 8 Temmuza bağlayan gecesi cumhuriyet kurulacağını, padişah ve hanedan 

hakkında gereken işlemin zamanı gelince yapılacağını, Latin harflerinin kabul 

edileceğini, fesin ve tesettürün kaldırılacağını ve şapka giyileceğini söylediğini 

yazar. Kansu o tarihte Mustafa Kemal’e inanmamış ve O’nun “hayalperest 

tarafları”nın olduğunu söylemiştir.3 1919 yılında emperyalizme başkaldıran ve 

kurtuluşa inanan bir avuç aydının bile idari ve toplumsal düzenin değişimi hususunda 

                                               
1 Cavit Orhan Tütengil, “Söylev’in Öğretisi”, Türk Dili Dergisi, (Söylev Özel Sayısı), Yıl: 27, Cilt: 

XXXVI, Sayı: 314, 1 Kasım 1977, s. 373.
2 Tütengil, a.g.m, s. 373.
3 Mazhar Müfit Kansu, a.g.e, s. 131- 132.
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ümitsiz olduklarını söylemek yanlış olmayacaktır. Nutuk bu anlamda bir derstir. 

Atatürk, kongre üyeleri karşısında, mücadele arkadaşlarına, ulusa ve tüm insanlığa 

büyük zaferlere nasıl ulaşılabileceğini ve büyük devrimlerin kısa sürede nasıl 

yapılabileceğini anlatır. 

            Büyük Nutuk’un sunumu üzerinden seksen üç yıl geçmiştir. Okunduğu 

günden bu yana, birçok araştırıcı tarafından çalışılmıştır. Yazılanların büyük 

çoğunluğu Nutuk’un kalıcılığını, vazgeçilmezliğini ve rehberliğini vurgulamıştır. 

Nutuk, kendini tarihten güncele taşımayı başarmıştır. Atatürk’ün geleceğe atıf yapan 

sözleri dün olduğu gibi bugünde geçerliliğini korumaktadır. Yarınki kuşaklara da 

ders vermeye devam edecektir. Bu anlamda Türk Ulusu önderinin sarf ettiği kimi 

sözler ölümsüz olarak kalacaktır.

            Nutuk, doktrin içermemektedir. İdeoloji kitabı değildir. Ancak Atatürk’ün 

düşünsel ve eylemsel dünyasını yansıtan en önemli eserdir. Geçmişten bugüne 

olduğu gibi yarında basılacak, okunacak, dinlenecek, anlatılacak, çalışılacaktır. Türk 

toplumunun bu büyük eseri anlama, özümseme gayreti devam edecektir. Aydınlar 

onu inceleyeceklerdir. Devlet adamları, politikacılar ve askerler gelecekte de ondan 

ilham alacaklardır. Değeri her geçen gün artacak, çağın değişen koşullarına uyum 

sağlayacak, tekrar tekrar okunup, tekrar tekrar çalışılacaktır. İstiklal inancının 

meşalesi, yurt sevgisinin yüksek onuru, Türk devriminin yegâne rehberi ve Türk 

Ulusunun baş tacı olacaktır. Tarihten günümüze uzanan “köprü”, Türk Ulusunun 

omuzlarında geleceğin yollarına da ulaşacaktır ve bizlere ışık tutmaya, zihinlerimizi 

aydınlatmaya devam edecektir.
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                                                     SONUÇ

Çalışmamızda Büyük Nutuk’un Türk basınında karşılanışı ve yorumunu, 

yabancı basın ve kamuoyunun ilgisini, “Gençliğe Sesleniş” in Türk Gençliği ve Türk 

Ulusu üzerinde yarattığı coşkunluğu, Nutuk’a gösterilen tepkileri açıklamaya 

çalıştık. Öte yandan, Büyük Nutuk’un önemi, amacı, kapsamı ve tarih eseri olup 

olmadığı bağlamında değerlendirilişi konularına değinerek ve döneme tanıklık etmiş 

isimlerin anılarına yer vererek Nutuk’u özellikleri bakımında inceleme gayretinde 

bulunduk. Bu bağlamda tüm çalışmanın genel sonucuna şu şekilde varılabilir.

Atatürk tarafından Cumhuriyet Halk Partisi İkinci Büyük Kongresinde, 

Meclis kürsüsünden okunan Büyük Nutuk altı gün ve toplam 36 saat 31 dakika 

sürmüştür. Atatürk’ün Samsun’a çıkışıyla başlar ve Kongre’nin toplandığı tarihe dek 

sürer. Nutuk’ta temel anlamda Türk Bağımsızlık Savaşı ve Türk Devrimi 

anlatılmıştır. Kurtuluş ve Kuruluş’un bizzat öncüsü tarafından anlatılması, Nutuk’u 

önemli ve müstesna kılar. Bu bakımdan birinci elden bir tarih kaynağı olarak 

değerlendirilebilir. 

Büyük Nutuk genel kapsamı bakımından; Türk Ulusu’nun ölüm kalım 

mücadelesi olan Ulusal Kurtuluş Savaşı ve yeni çağdaş ulus devletin kuruluşunun 

anlatılmasını içerir. Zaman bakımından kapsamı son üç yıllık dönem kısa tutulmuş 

olmakla birlikte 19 Mayıs 1919- 20 Ekim 1927 olarak yapılabilir. Belgeler 

bakımından son derece zengindir. Atatürk’ün Nutuk’ta özenli davrandığı hususlardan 

biri anlatılan olayların belgelerle desteklenmesidir. Nutuk’un bu özelliği araştırıcı 
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nazarındaki vazgeçilmezliğini pekiştirmektedir. Kişi sayısı bakımından 1934 ve 1938 

baskıları dizininde 510 kişinin ismi geçmekle birlikte, bu sayının 820 kişi olduğu 

daha sonra İsmail Arar tarafından ortaya konulmuştur. Olaylar bakımından ise, 

anılan tarihler arasındaki olaylar genellikle kronolojik bir sırayla anlatılmıştır. Ancak 

her olay aynı ölçüde ağırlık bulmamış, kimi konular veya olaylarda Nutuk’ta yer 

almamıştır. 

Büyük Nutuk şüphesiz ki belirli amaçlarla kaleme alınmıştı. Bu amaçların en 

önemlileri şu şekilde tespit edilmiştir: 

 Ulusal kurtuluş mücadelesini anlatmak ve mücadelenin koşullarını 

aydınlatmak.

 Çağdaş ulus devletin inşasını anlatmak.

 Ulusal varlığın, yurt bağımsızlığının ve Türk Devriminin devamı için 

gelecek nesillerin dikkatini çekmek.

Büyük Nutuk önemi bakımından ele alındığında dört husus ortaya çıkar. İlki, 

Nutuk’un ana prensibinin “tam bağımsızlık” mefhumu olmasıdır. Bu yönüyle 

mazlum ulusların rehberidir. İkincisi, Nutuk Türk toplumuna siyasal ve toplumsal bir 

miras bırakmıştır. Gerçekçiliği, inancı, bağımsızlık ve özgürlük ülküsünü, ulusal 

terbiye ve ulusal varlık olgularını içerir. Ulusal yaşamın felsefesini anlatır. Üçüncü 

husus, dönemin siyasal olaylarının Atatürk tarafından anlatılmış olmasıdır. Nutuk’un 

konu ettiği yıllar, Türk tarihinin dönüşüm yıllarıdır ve dönüşümün öncüsü 

Atatürk’tür. Dördüncü husus ise Nutuk’un CHP’ye bıraktığı mirastır. Bu mirasın en 

temel öğesi cumhuriyettir.
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Büyük Nutuk’un tarih eseri olup olmadığı hususu ilgi çeken konulardan biri 

olmuştur. Bu konuda aydınlar ikiye bölünmüş ve çeşitli fikirler ileri sürmüşlerdir. Bu 

konuda vardığımız sonuç: Büyük Nutuk’un tarih eseri olarak değerlendirilebilecek 

özelliklere sahip olduğu yönündedir. Öte yandan, Nutuk’un doktrin içermediğini, 

savunma amacıyla yazılmadığını, topluma ideoloji dikte etmediğini; tarihi 

aydınlatan, geleceğe ışık tutan, topluma özgürlüğü ve yurt sevgisini öğütleyen iyi bir 

eser, iyi bir hitabet örneği olduğunu söylemeliyiz.

Büyük Nutuk’un ilk basımı 1927 yılında Osmanlıca harflerle, Türk Tayyare 

Cemiyeti tarafından, iki cilt halinde yapılmıştır. Türkçe harflerle ilk basımı ise 1934 

yılında, Maarif Vekâleti tarafından üç cilt halinde yapılmıştır.

Nutuk gerek Türk basını ve kamuoyunda, gerekse yabancı basın ve 

kamuoyunda yüksek ilgiyle karşılanmıştır. Türk basınında Nutuk ile ilgili haberler 

1927 Mayıs sonu itibariyle başlamıştır. Bu konudaki ilk haberler 26 Mayıs 1927 

tarihli Cumhuriyet ve 27 Mayıs 1927 tarihli Vakit gazetelerinde görülmüştür. 1927 

yaz aylarında haberler sıklaşarak devam etmiştir. Ekim ayı geldiğinde ise; Türk basın 

tarihinin en yoğun ilgi gören ve gündemdeki yerini uzun süre koruyan konularından 

biri Nutuk olmuştur. Nutuk’un sunumunun başlaması ile birlikte, basında özeti 

verilmeye başlamış, anlatılan olaylar hatırlanarak yeniden gündeme gelmiş, olaylara 

yönelik yorumlar yapılmıştır. Atatürk’ün Nutuk’ta geçen özlü sözleri kalın puntolarla 

manşetlere taşınarak kamuoyunun dikkatine sunulmuştur. Gazete köşeleri Nutuk’un 

değerlendirmesini içeren makalelerle dolmuştur. Atatürk’ün gerek Kongre esnasında 

çekilen fotoğrafları ve gerekse diğer fotoğrafları gazetelerin birinci sayfalarında 
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bolca yer bulmuştur. Dönemin aydınlarının Nutuk’u inceleyen yazıları basını 

şenlendirmiştir. Aydınlar Nutuk’un felsefi, siyasi, tarihi, toplumsal, edebi, sanatsal 

yönlerini ele aldıkları makalelerle, günlerce onu bir ders gibi işlemişlerdir. Bu 

aydınlardan bazıları şunlardır: Mahmut (Soydan), Yunus Nadi (Abalıoğlu), Aka 

Gündüz, Yakup Kadri (Karaosmanoğlu), Ağaoğlu Ahmet, Necmettin Sadak, Avram 

Galanti, Hakkı Tarık (Us), Mehmet Asım (Us), Zeki Mesut, Yusuf (Akçura), İzzettin 

Ulvi ve M. Selahaddin. 1927 Ekiminde olduğu gibi Kasım ayında da basının ilgisi 

devam etmiştir. Esasında bu ilginin tarihten güncele devam ede geldiğini söylemek 

yanlış olmayacaktır.

Atatürk Büyük Nutkunun sonunda yarattığı eseri gençliğe emanet ettiğini 

“Gençliğe Sesleniş” ile anlatmıştır. Nutuk’un basına, gençliğe ve topluma en fazla 

heyecan veren kısmı Gençliğe Sesleniş’in yer aldığı son bölüm olmuştur. Sesleniş 

Türk Gençliğinin ulusal duygularını harekete geçirmiştir. Atatürk’e yurdun dört bir 

yanından yüzlerce telgraf gönderilmiştir. Üniversite öğrencileri, Türk Ocakları, spor 

kulüpleri, gençlik teşkilatları, esnaf birlikleri ve birçok kuruluş Gençliğe Sesleniş’ i 

coşkunca selamlamıştır. Gazeteler gençliğin ve ulusun heyecanını yansıtan telgraflar 

ve heyecana ortak olan yazılarla doludur. 

Yurt dışında ise basın ve kamuoyunda Nutuk’a ilgi dikkat çekici derecede 

yüksek olmuştur. Basında Atatürk ve genç Türk Devletinden övgüyle söz edilmiştir. 

Times, Neue Freie Presse, Daily Telegraph, Correspondence Universal gibi 

gazetelerde çıkan haberler ve makaleler Türk basınında yer bulmuştur. Yurt dışı 

kamuoyu da Nutuk’u ilgiyle takip etmiştir. Yurtdışı temsilciliklerimiz ile Dışişleri 
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Bakanlığımız arasındaki telgraflarda bu ilgi gözlenmektedir. Öte yandan Nutuk, 

Almanca, Fransızca, İngilizce, Rusça ve Japoncaya çevrilmiştir. İtalyanca özeti 

yayınlanmıştır. Arapça basımının yapılmasına yönelik talepler olmuş, ancak o 

dönemde bu gerçekleşmemiştir. 

Nutuk’a tepkilerde mevcuttur. Çürüksulu Mahmud Paşa kendisine atfedilen 

bir gazete demecinin var olmadığı hususunda itiraz etmiştir. Halide Hanım manda 

konusundaki mektubu hususunda tepki göstermiştir. Rauf Orbay kaleme aldığı bir 

yazıda “diktatörlük” savını ileri sürmüştür. Kazım Karabekir kimi konuları 

eleştirmiştir. Adnan Adıvar 1928 yılında kaleme aldığı bir yazıda Atatürk’e yönelik 

“diktatör” ithamlarında bulunmuştur.

Atatürk Büyük Nutkuyla okuyucuları günceli yakalamaya ve geleceği 

düşünmeye yöneltmiştir. Bu anlamda Nutuk 1927’deki canlılığını bugünde 

sürdürmektedir. Gelecekte de ruhu yaşayacaktır. Nutuk, ulusal boyutuyla bağımsızlık 

ve devrim eseridir. Mirası, yurt bağımsızlığı ve Türk Devrimidir. Ölümsüzdür ve 

ölümsüzlüğünün teminatı: “Gençliğe Sesleniş” tir. Uluslar arası boyutta 

düşünüldüğünde; emperyalist istilaya uğramış tüm mazlum ulusların rehberidir. 

Yazgıcılığı bir kenara iterek yazgıya yön vermeyi öğütler. Öte yandan Atatürk’ün 

şahsı, devrimci ruhu ve yurt sevgisi Nutuk’ta kendini gösterir. Nutuk, inancın ve 

inadın eseridir. Büyük zaferlerin ve Türk Devriminin kılavuzudur. Gelecek 

kuşaklarında rehberi olacaktır ve Türk Ulusunun baş tacı olmaya devam edecektir.
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                                                ÖZET

Nutuk; Cumhuriyet Halk Partisi İkinci Büyük Kongresinin ilk altı gününde 

(15- 20 Ekim 1927), Mustafa Kemal tarafından sunulan tarihi bir eserdir. Sunumu 

toplam 36 saat 31 dakika sürmüştür. Genel olarak Mustafa Kemal’in önderliğinde 

yürütülen Ulusal Kurtuluş Savaşı ve çağdaş ulus devletin kuruluşunun anlatımını 

kapsar.

Nutuk, Türk basınında büyük ilgi uyandırmıştır. 1927 Mayıs ayı itibariyle 

Nutuk ile ilgili haberler basında yer almaya başlamıştır. 15 Ekim 1927 tarihinin 

gelmesi ile Türk basını tamamen CHP Kongresi ve Nutuk’a yönelmiştir. 16 

Ekim’den itibaren basın organlarında Nutuk’un özeti yayınlanmaya başlamıştır. 

Nutuk’ta geçen Atatürk’e ait özlü sözler seçilerek manşetlere taşınmış ve 

kamuoyunun dikkatine sunulmuştur. Dönemin aydınları ve gazetecileri Nutuk’u 

inceleyen ve değerlendiren yazılar kaleme almışlardır.

Nutuk yurt dışı kamuoyu ve basınında da ilgi görmüştür. Times, Neue Freie 

Presse ve Daily Telegraph gibi gazetelerde yayınlanan makaleler ve haberler Türk 

basınına yansımıştır. Dışişleri Bakanlığı ile yurtdışındaki temsilciliklerimiz 

arasındaki telgraflaşmada yabancı kamuoyunun heyecanı görülmektedir. Nutuk; 

Almanca, Fransızca, İngilizce, Japonca ve Rusçaya çevrilmiş ve İtalyanca özeti 

yayınlanmıştır
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Nutuk sadece Kurtuluş Savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu 

anlatmaz. O aynı zamanda bağımsızlığın ve devrimin geleceğini de konu eder. 

Tarihten güncele geçerliliğini yitirmemiştir. Bu bakımdan ölümsüzdür. 

Ölümsüzlüğünün teminatı “Gençliğe Sesleniş” tir. Uluslar arası boyutuyla; istilaya 

uğramış ve sömürü altında olan tüm mazlum ulusların rehberidir. Yazgıcılığı değil, 

yazgıya yön vermeyi öğütler. Öte yandan Atatürk’ün şahsı, devrimci ruhu ve ulusuna 

olan inancı Nutuk’ta kendini gösterir. Nutuk, büyük zaferlerin ve Türk Devrimi’nin 

kılavuzudur.



124

            ABSTRACT

“Speech” (Nutuk) is a historical artifact which has presented during the 

Second Grand Congress of Republican People's Party (15-20 October 1927) by 

Mustafa Kemal. Presentation took totally 36 hours and 31 minutes. Speech generally 

contains that narration of National Struggle and establishment of modern, national 

Turkish state which was leaded by Mustafa Kemal.

Speech aroused interest in Turkish press. As May 1927 Turkish press started 

to receive information about Speech. Turkish press totally focused on RPP Congress

and Speech when 15 October 1927. As from 16 October press started to publish 

Speech’s summaries. Aphorisms of Atatürk have been chosen from Speech and they 

became headlines. Intellectuals and journalists wrote articles to evaluate and examine 

Speech.

Speech aroused interest also foreign press and public. News and articles 

which published by foreign press such as Times, Neue Freie Presse and Daily 

Telegraph, reflected to Turkish press. Also foreign public’s enthusiasm has been 

detected by messages between Foreign Affair Ministry and its representative offices. 

Speech has been translated into English, German, French, Japanese, Russian and also 

Italian summary published.

Speech is not only the narration of national struggle and establishment of 

Republic of Turkey, but also it issued future of independency and revolution. From 
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past to present it keeps up to day its validity. Because of this, it is immortal. 

Guarantee of its immortality is “Address To Turkish Youth”. It is an international 

scaled the guide for all invaded and exploited modest nations. It does not advice 

fatalism, it advices to direct fate. At the same time it reflects Atatürk’s fate on his 

nation, his revolutionist sprit and his personality. Speech is the guide of great 

victories and Turkish Revolution.


