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“Hakimiyet kayıtsız ve şartsız milletindir.”



Cumhuriyetimizin ilanının 96.Yıldönümü hepimize kutlu olsun. 
Bize, bağımsızlığımızla birlikte eşsiz bir yeniden
doğuş efsanesi armağan eden atalarımızın ruhlarını birlikte
şad edebilmemizde önayak olan yaratıcı, çalışkan, üretken
arkadaşlarımızdan
Bircan Ünver' in "The Light Millenium "u öncülüğünde;
Amerika Türk Kadınlar Birliği ve
Amerika Atatürkcü Düşünce ve Vatan Severler birliğimiz; dileriz
bu olumlu enerjiniz, ışığınız, çalışarak, paylaşarak , aydınlatarak
hep çoğalsın...
"Çalışmak " basamağından , Atamızdan bir alıntı ile doğruca

konumuza atlayalım.
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Tanıtımını yapacağımız "Cumhuriyete Doğru" işte böyle bir hükümet oluşturabilme mücadelesinin 1921-22 
dönemini özetliyor. Günün kitap sunumunda rahmetli babam Mahmut Goloğlu'nun bir eserinin seçilmiş olmasından
gururluyum. Şu iki alıntıyı onun tarih çalışmalarındaki dinamizmin bel-kemiğini oluşturduğuna inancımla
paylaşıyorum. "Tarih Yazmak ,tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan, yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat
insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır."Mustafa Kemal (SLİDE 3 Sivas Kongresi Önsöz)





Cumhuriyete Doğru önsöz:	  
Her	  ulus tarih olaylarını çok dikkatle izleyip bu yolla geçmişten ibret dersi
almağa çalıştığı halde ne	  yazık ki memleketimizde buna hiç önem
verilmiyor.
Daha doğrusu şu ki ,	  ulusal tarihimizin en	  doğru sayfalarını yabancı
kitaplardan almaktayız.	  Özellikle içinde yuvarlandığımız ve sadece bir tarih
olayı değil,	  uluslar için bir tarih örneği olan Harekat-‐ı Milliye'mizinnasıl
başladığını ve nasıl şekillenip geliştiğini çoğumuz bilmiyoruz.

Eğer bir süre daha geçerse olayları bilenlerin ya da	  tespit edenlerin insanlık
gereği ölmeleri ya da	  ellerindeki belgeleri yitirmeleri gibi ihtimaller
karşısında bulunuyoruz.	  Bundan ötürü vakit kaybetmeden Milli Mücadele
Tarihini yazmalıyız. (Operatör Emin Erkul,	  Bursa	  Mebusu,	  28	  Haziran 1922)



•

Biz,	  dönemin güçlüklerininboyutlarını tanımdagüçlük
yaşarken o devrin büyükleri bir ateş ortasında pek çok
değişik konuda ileriyi görebiliyor,	  masaya yatırıyorlar.	  
Yazarın bu insanlara ve onları yetiştiren ana
kültürümüze büyük saygısı vardı. Genç kuşakların "yapana
sadık "	  ve "okuyana saygılı" dille yazılan tarih kitaplarını
hak ettiğine ve okuyacaklarına inancındabu saygının rolü
vardır. Daha ileri gitmeden tarihçi ve yazar olmadığımın
altını çizeyim,sadece emekli bir Nöroloğum.	  
Kitapları 2.başıma	  hazırlama deneyimimbana diyor ki;	  bu
girişimin temel harcında "sevgi "	  olmasaydı bunca zorluk
aşılamazdı.....
1943	  de	  bastırdığı ilk	  kitabın adının “SevdaMasalları olması
rastlantı değil bence…





MAHMUT	  GOLOĞLU	  
(doğum 1915,	  Akçaabat /	  Trabzon	  – ölüm 11	  Ekim 1982,	  Trabzon)

https://www.iskultur.com.tr/yazarlar/mahmut-‐gologlu |	  	  	  https://www.biyografya.com/biyografi/6568

















Cumhuriyete Doğru :	  Içindekiler
•
1922-‐1923	  :Ekonomisi sıfırlanmış,	  yarı aç,	  bakımamuhtac , savaş alanı ortasında "doğum
yapmış" bir hasta	  gibiyiz.	  Ama dayanıyoruz,	  dayatıyoruz,	  "doğankardeş" Milli gücü her	  yönden
geliştirip güçlendirmeğe çalışıyoruz. Içindekiler"	  , "CumhuriyeteDoğru"	  vitesinde iki yılda
aşılabilen engeller,	  dönülen virajlar,	  verilen fire, sorunların boyutları hakkında bir fikir verebiliyor.

• Cephede aşağıda kısaca değineceğim hayati olaylar bunlar olup biterken ,	  
arka planda olağanüstü sosyoekonomikönemi olan bir coğrafyada "iki kaya	  arasinda"	  
sosyoekonomikbir değişimin de	  sancılarını çekmekteyiz.

• Imparatorluk gelişli olduğumuzdan olupbitenlere kapalı bir toplumdeğiliz ama ,	  sağımızdaki ve
solumuzdaki sosyo-‐ekonomik sistemleride	  henüz derinlemesine öğrenememişiz , milletce bunu
incelemiş tartışmış hiç degiliz.

• Bu	  bölümdeözellikle 1921	  de sahne almış konular bize taraflaşma hareketlerinin içinde
bulunduğumuz durumun tehdidi ile , nasıl ivme kazanmış olduğunu gösteriyor.



CUMHURİYETE	  DOĞRU	  
Milli Mücadele Tarihi IV	  (1921-‐1922)

• Halledecek çok önemli bir iç meselesi olan Meclisin elinde,	  Başkent,	  Istiklal
Marşı seçimi yanısıra Itilaf Devletleri ile barış konusu da	  var.
• Londra Konferansı bölümü Istanbul	  ile ilginc haberleşmeler ve Atatürk'ün çok
değerli konuşmalarını içeriyor.	  
Anlaşma sağlanamayıp Londra'ya hem Ankara	  hem Istanbul	  'dan birer heyet
gönderiliyorsada Meclis grubunun,	  Italya'yı araya girmesini sağlayarak, konferansa
direkt cağrılmayı başarabilmesinde,	  milletimizin bağımsızlık uğrundaki direnişi,	  
ordunun gücü ve Inonü zaferimizin rolunun altı çizilmiştir.	  

Konferans'	  da	  ilk	  söz verilen Sadrazam Kırım'lı Tevfik Paşa büyük bir yurtseverlik
örneği vererekmilletin gercek temsilcilerinin Ankaradan gelen delegeler olduğunu
bildirmesi de Ingiltere de "Bir Türk herşeyden önce bir centilmendir"	  sözünü
yeniden canlandıriyor.



Dönemin ikinci bir özelliği "Meclisteki gruplaşma"	  .

Bunun sebebi ve sonucunun önemiyle cepheyegöz atmadan burada soluklandım.
390	  kişilik ,	  ilk	  Mecliste en	  az 66	  kişilik bir muhalif "ikinci grup "oluşmasının nedenine ,	  
"birinci grup"	  tanıtımı ile yaklaşabiliriz.	  Yazar,Mustafa	  Kemal	  Paşa'nın kurduğuAnadolu ve
Rumeli Müdafaa-‐iHukukGrubu ile Erzurum'da kurulanMuhafaza-‐iMukaddesatve
Müdafaa-‐iHukukCemiyeti 'nin esasta ve amaçta bir ayrılıkları olmadığına işaret ediyor.	  Paşa'nın
Grubuna ait esas maddenin son	  fıkrasında "Grup ,	  devlet ve millet	  kuruluşlarını anayasayagöre
tespit etmeye ve hazırlamaya çalışacaktır.	  "denilmişken BMM'nin, 20	  Ocak 1921	  tarihli oturumda
85	  sayılı kanun olarak çıkmış olup da ilk	  maddesi "Hakimiyet kayıtsız ve şartsız milletindir"	  olan
Anayasa da Sultanlık ve Halifelik hakkında bir hükümyok.
Bazı kafalarda gidilmekte olan yeni devlet düzenineait sorular belirirkenMustafa	  Kemal	  Paşa,	  
bu şartlar altında yeni bir devlet düzenineyönelişte güç kazanmaküzere kendi düsüncesindeki
mebuslardan ,	  kendi başkanlığI altında bir grup oluşturuyor.	  
BunuMeclis Başkanına bildirip 23	  Mayıs 1921	  tarihli genelge ile yurdun her	  yanına duyuruyor.
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-‐iHukukGrubuBMM	  nin ilk kurulan grubu olduğundan
Birinci Grup olarakbiliniyor.	  Iki grubun oluşu oturumları renklendiriyor,	  çekişmeyi arttırsa da	  
sorunlarabakışın boyutlarını arttırıp genişletiyor.	  (Sahife 182)



















TEŞEKKÜRLER...


