MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
AL~~FUAD ERDEN
Emekli Orgeneral

Tarihi ve medeniyeti yapan büyük insanlar gibi Atatürk'ün
men~ei, mütevazidir. Mustafa Kemal, halk çocu~udur.
Demokrasi; soy asaleti de~il, kan asaletidir; ak~l ve zekâ aristokrasisidir.
Demokrasi; ferdin, soyu ve men~ei ne olursa olsun kendi de~erine
dayanarak, içtimai payelerin sonuna ç~ kabilmek hürriyeti ve imtiyaz~d~r.
Demokrasi; meziyetin, ehliyetin, de~er ve dirayetin necabctidir.
Peygamberimiz buyurmu~tur ki :
"~nsanlar tara~~ n di~leri gibi e~ittirler"
"Milletin hay~ rl~s~~ millete yarayand~ r"
"Milletin efendisi, ona hizmet edendir."
Bu üç hadisin birle~mesinden Frans~z büyük ihtilâlinde insan
haklar~~ beyannâmesinin birinci maddesi ç~ kt~ : "~ nsanlar hür ve
hukukça e~it do~arlar ve öyle ya~arlar. içtimai farklar ve temayüzler
yaln~z ve yaln~z amme menfaati üzerine kurulabilirler."
Mustafa Kemal, Türk milletine büyük hizmetler etti. Türk milleti de minnetinin ifadesi olarak ona "Atatürk" dedi.
Voltaire ~u m~sralar~~ yazd~~ :
"Faniler e~ittirler. Fark~~ yaratan do~um de~il yaln~z meziyettir.
O, Tanr~'n~ n o imtiyazl~~ mahlüklar~ndand~ r ki cetlerinden bir~ey
almazlar; her ~eyi kendilerinden al~ rlar."
Bu sözler Mustafa Kemal'i de tariftir. Mustafa Kemal, taçl~ lar
gibi ecdad~ndan gelmedi. Atatürk'ün ecdad~~kendinden ba~lar. O,
alelâde mânasiyle asil de~ildir; kendisi as~ l'd~ r.
Goltz Pa~a 1883 y~l~nda yazd~~~~bir mektupta ~öyle der :
"Abdülhamit, Abdülhamid'in hanedan~, ~imdiki hâkim s~n~ flar
ba~ta kald~kça Türkiye'nin kurtulaca~~~umulmaz. Türkiye'nin kur-
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tulmas~~halk içinden kuvvetli bir karakter ç~kmas~na ba~l~d~r." Goltz
Pa~a'n~n yaz~s~ndaki kuvvetli karakter Mustafa Kemal'dir.
Nam~k Kemal :
"Eder tedvir-i diem bir mekin'in kuvve-i azmi
Cihan titrer sebat-~~pay-~~erbab-~~metanetten."
demi~tir.
Mustafa Kemal, büyük vatan ~airinin bahsetti~i mekin'dir.
Mustafa Kemal'in kuvve-i azmidir ki "kader"i, Türk milletinin
bahts~z mukadderat~n~~ de~i~tirdi.
Tevfik Fikret 8 Eylül 1321 (21 Eylül 1905) de ~öyle yazd~~ :
"Bu memlekette de bir gün sabah olursa, halük,
E~er bu memleketin sislenen ~u nâsiye-i
Mukadderat~~kavi bir elin kavi, mühyi
Bir ihtizaz-~~temasiyle silkinip ~u donuk,
~u pasl~~çehre-i millet biraz gülerse . . . -O gün
Büyük ~airin, m~sralar~nda ümit etti~i ve müjdeledi~i kuvvetli,
diriltici el, Mustafa Kemal oldu.
***
Harbi Umumi ma~lübu olmayan Çanakkale'nin göz kama~t~ran
prestiji, asil ba~~n~~ bir hale gibi çevreleyen Anafartalar kahraman~~
muzaffer General Mustafa Kemal 1919 Temmuzunun sonunda,
Birinci Dünya Harbi'nin galiplerine kar~~~vatan~n ~stiklâl harbini açt~.
Muvaffak olan ihtilâllerin ba~~ nda daima tek adam vard~r.
Ne "eçler", ne "Merkez-i umumiler", ne "güzideler" tek ~efin yerini
tutmad~.
Büyük zaferleri de tek adam kazanm~~t~ r. Dara'n~n üç yüz bin
ki~ilik ordusunu ma:klüp eden otuz bin piyade ve dört bin be~~yüz
suvariden ibaret Makedonya ordusu de~il, ~skender'dir. Trasimene'yi,
Cannes'~~Kartaca ordusu de~il, Anibal; Austerlitz'i, Frans~z ordusu
de~il, Napoleon; Tannenberg'i Do~u Prusya'daki zay~f Alman ordusu
Hindenburg kazand~.
~stiklal sava~~n~n ba~~nda Le Temps gazetesi ba~~yaz~s~nda
demi~ti ki :
"Les Turcs ont trouve dans la personne de Mustapha Kemal
un chef et il parait qu'il en a le temperament."
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"Türkler, Mustafa Kemal'in ~ahs~nda bir ~ef buldular ve öyle
görünüyor ki onda ~ef mizac~~ var."
Gerçekten Mustafa Kemal ~ef mizac~~ ve liderlik dehasiyle do~mu~tu.
Mondros mütarekesi imzalanarak ordunun, silah ve cephanesi
elinden al~nd~~~, memletketin istila edildi~i o me~um günlerde,
Türkiye'nin bugünkü mesut gelece~ine inanmak hülya gibi bir ~eydi.
Buna Mustafa Kemal inand~. Ümit havas~~ yaratt~. Zafere iman
yaratt~. Birinci Cihan Harbi'nden ma~lûp ve bitkin ç~kan kuvvetsiz
ve sahipsiz kalan Türk milletine azim ve iman a~~lamay~, onu kendi
enerjisinin seviyesine yükseltmey-i ve büyük i~ler yapmaya sürüklemeyi bildi. Vatan~n kurtulu~~azmini kendinde ~ah~sland~ rd~.
Bir Romal~~tarihçi der ki: "En büyük harp üstad~~ ne ~skender,
ne Sezar'd~r, Cunctator'dur 1. Roma'n~n Kartaca yüzünden mahvolmas~na ramak kalm~~t~. En kötü bahts~zl~k an~nda bile Cunctator
yeise kap~lmad~. Ve sonunda Kartaca yenildi.
Mare~al Foch için de ~öyle derler :
"Ce qui l'a fait si grand parmi les capitaines, plus que d'avoir
vaincu, c'est d'avoir esp&e."
"Kumandanlar aras~nda onu o kadar büyük yapan zafer kazanmaktan ziyade zaferi ümit etmi~~olmas~d~r."
Fakat birinci dünya harbinde ~ngiltere, Rusya, Belçika, S~rbistan, sonra ~talya, Romanya, Japonya ve en nihayet Amerika
Fransa'n~n müttefiki idiler. Ya bu harbi müteakip Türkiye ne durumda idi?
9 9 y~l~nda Türkiye, ne Anibal taraf~ndan tehdit edilen Rorna'ya,
ne 1914 senesindeki Fransa'ya benzer. Devlet de, ordu da yok olmu~tu. Ve Türk milleti müttefiksizdi, yapayaln~zd~.
Onun için Mustafa Kemal'in iman~~ne Cunctator'un imaniyle,
ne de Mare~al Foch'un ümidiyle k~yaslanam~yacak kadar yüksektir.
Tarihin kitab~n~~ iyi okumu~~olan Mustafa Kemal, biliyordu ki
hak verilmez, al~n~r. Onun için Türk milleti, e~er hakk~n~~fiilen almak
kudretinde olmazsa, ona hakk~~verilmiyecektir.
Dâhilerden, muzaffer olmak için ihtiyaç olan vas~tay~, yani
mefkut olan kemiyeti de, kendilerinin tedarik ve temin etmeleri
Quintus Fabius Maximus Verrucosus (ölümü: M. ö. 205).
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istenir. Ihtiyaç olan vas~ta ve mefkut olan kemiyet, mevcut ohruyan
ordu idi. Vatam kurtarmak için askeri zaferi kazanmaktan, bu
zaferi kazanmak için de orduyu kurmaktan ba~ka çare yoktu.
Onun için Mustafa Kemal; önce, ordu vücude getirmek mecburiyetinde idi. Orduyu te~kil edebilmek için isyanlar içindeki memlekete hakim olmak, silah ve cephane temin etmek, vakit kazanmak,
bu müddet zarf~nda milli kuvvetlerden faydalanmak, d~~~dü~mana
kar~~~eldeki zay~ f kuvvetleri iyi kullanarak onlar~~mahvettirmemek
mecburiyeti vard~. Öte yandan da dü~manlar~~azaltmak ve hele yeni
dü~manlar ç~karmamak laz~md~. Bütün bunlar~~yapmak için çare,
siyaset, strateji, te~kilat idi.
Mustafa Kemal, siyaseti ve stratejiyi güzel idare etti. Siyasetin
ödevlerini stratejinin icaplanm iyi yapt~.
Istiklal sava~~ ; çetin, girift, mu~lak, muazzam bir sava~t~. Yaln~z
bir ihtilal de~il, yaln~z müteaddit cepheli bir harp de~il, hem harp,
hem ihtilal, tarihte hemen hemen benzeri olmayan bir ihtilal harbi
idi. Ihtilalin idaresi, siyasetin idaresi, harbin idaresi, her biri ayr~~
ayr~~Çetin bir i~ti. Mustafa Kemal de ihtilalci, devlet adam~, serdar,
yani sivil ~ef, siyasi ~ef, askeri ~ef birle~mi~ler; Cromvell, Vashington
Moltke onda toplanm~~lard~.
Mustafa Kemal hem ihtilalin siyasi ~efi, hem ihtilal harbinin
ba~kumandarl~~oldu; bu birle~me sayesinde d~~~ve iç politikay~~stratejiyle ahenkli k~ld~~ve her üçünü de, bükülmeyen iradesiyle, zafer
ve istiklal gayelerinin hizmetinde kulland~.
Mustafa Kemal; Istiklal Harbi esnas~ nda, ince dü~ünen politikac~, devlet adam~, stratej, te~kilatc~, sab~rl~~diplomat, inand~ran ve
büyüleyen hatip, enerjik ~ef oldu. Her ~eyi o idare etti. Onda, politikac~, kahraman~~korurdu ve kahraman, politikac~y~~kurtanrd~.
A~ikâr ve gizli bir çok dü~mana kar~~, o kadar zorluklar içinde,
o kadar eksik vas~talar ve yapayaln~z yap~lan ve parlak bir zaferle
neticelenen bir sava~~ n tarihte benzeri hemen hemen yoktur.
Mare~al Moltke onursal kumandan~~bulundu~u bir alaya yeme~e
ça~~nlm~~; so y~l önce Mare~al Gneisenan da ayn~~alay~n onursal
kumandan~~imi~~ve salonda resmi as~h imi~. Alay kumandan~n~n
söylevine cevap verirken, Moltke, duvarda as~l~~resmi göstererek
demi~~ki: "Bu adam benden çok büyüktür. O, yenilnli~~bir orduyu
zafere kavu~turdu. Allah'a bin ~ükür, ben böyle Çetin bir imtihana
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u~ramad~m". Büyük Moltke'nin kendinden çok büyük sayd~~~~Gneisenan'~n imtihan~, Mustafa Kemal'in verdi~i imtihana benzer mi?
Almanya'n~n kar~~s~nda tek dü~man, yaln~z NapoMon vard~. Ve
NapoMon'a kar~~~Rusya, Avusturya, Ingiltere Almanya'n~n müttefiki idiler. Türkiye ise bir husumet dünyas~~kar~~s~nda yapayaln~zd~.
Alp Arslan, K~l~ç Arslan, Cengiz Han, Timurlenk, Fatih, Yavuz,
Kanuni; parlak zaferlerini —ilk h~zlar~m Asya'n~n göbe~inden alan—
devletlerinin yükseli~~devrinde kazand~lar. Mustafa Kemal ise, y~k~lm~~, parçalanm~~, idam hükmü giymi~~bir devleti, tam ba~~ms~z
olarak yeniden kurdu ve mahvolmu~~bir orduyu, mahrumiyetler ve
yoksulluklar içinde, yeniden te~kil ederek kesin zafere ula~t~rd~.
Istiklal Harbi biterek, Mustafa Kemal, k~l~c~m klima koyunca,
büyük azimle, memleketi asrile~tirmeye koyuldu. Muzaffer Ba~kumandan, ink~lâpç~~ oldu ve "Muharib"in yerine "Islahatç~" geçti.
Mustafa Kemal, istiklal hususunda hiç uzla~ma kabul etmedi~i gibi,
~slahat hususunda da tedrici tekâmülü reddederek gayet cezri davrand~.
Siyasi, içtimai, fikri, manevi ink~laplar yapt~. Mustafa Kemal yalanc~~
mevzualar~ ; Türk'ün manevi yolundaki engelleri kald~rd~, manevi
zincirleri k~rd~. Türk milletini Ortaça~~geleneklerinden kurtard~~ve
Türk milletine, Bat~~toplulu~u içinde bir Yeniça~~cemiyeti olarak
yer alma imkanlar~n~~sa~lad~.
Ink~lâpç~~Mustafa Kemal, serdar Mustafa Kemal'den geri kalmad~~ve kendini, yine kendi geçti.
Asker Mustafa Kemal, harp biter bitmez nas~l ink~lapç~~Mustafa
Kemal oldu ise, ink~lâpç~~Mustafa Kemal de, ink~laplar tamam
olunca, temkinli nizam adam~na ve basiretli devlet ba~kan~na ink~lap
etti.
Yeni Türkiye'nin d~~~siyaseti, eski dü~manlar~n~~kendine dost
yapt~; onu bat~~devletleri cemiyetine ithal etti ve Türkiye'yi itibarl~~
bir Avrupa devleti yapt~.
4. •

Kaderin Atatürk'e verdi~i ödevler Çetin idi :
Yenilmi~, silahlar~~ al~nm~~~bir orduyu zafere ula~t~rmak;
Yüzy~llarca hep alçalan ve köleli~e mahkü' m görünen; can
çeki~mekteki bir devletten milli s~n~rlar içinde tam ba~~ms~z bir
vatan yaratmak;
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Vatan~, yabanc~~istilâs~ndan kurtard~ ktan sonra hasta adam'~n
yerine, tamamiyle yeni telâkkilere göre, canl~~ve ya~ama kabiliyetini
haiz bir milli devlet ikame etmek;
Ortaça~~âdetlerini kald~ rarak modern bir cemiyet binas~~kurmak;
Atatürk, eline Tanr~'n~ n emanet etti~i bu ödevleri tamamiyle
ba~ard~.
Yeni Türkiye Atatürk'ün eseridir. Eser, onu "yapan"la mütenasip.
Fakat "yapan"' nas~ l izah etmeli? Kapkaranl~ k bir istibdat devresinde Mustafa Kemal nas~l yeti~ebildi? Onun ne men~ei, ne çevresi,
ne tahsili, ne hocalar~, ne de umumi ~artlar bunu izaha yetmezler.
Bunun s~rr~~ Türk ~ rk~ n~n cevherindedir.
Olaylar~, siyaseti, tarihi; co~rafya ve insanlar yapar. Evet, tarih;
ekseriya, insanlar taraf~ndan yap~l~r. Insanl~k âlemini; fikirler ve
akideler de~il, kuvvetli iradeler idare eder. Fikirler ve akideler kuvvetli irade sahibi insanlar~ n elinde vas~talard~ r. Onlar~n amen de~eri,
onlar~~kullananlar~n de~eri ve kuvveti kadard~r.
Büyük hâdiseleri kim yapar? ~ah~slar m~ ? muhitler, haller ve
~artlar m~ ? Her üçü. Lâkin fail unsur, ~ah~sd~r. Muhitler, haller ve
~artlar pasif unsurlard~ r. Yükü kald~ran manivela ~ah~sd~r. Öbür
unsurlar, manivelan~ n dayanaklar~d~r.
Ya adamlar~~"ne" veya "kim" yapar? Onlar~~ da co~rafya yapar,
~rk yapar, f~trat yapar. Allah yapar.
Her ~rk~n bir cevheri, ruhu vard~ r. Her millet, ayn~~tehlike ve
buhran içinde, ayn~~suretle hareket etmez. Kimi mukavemet etmeksizin, yahut k~ sa bir mukavemetten sonra teslim olur. Kimi de —Finlândiyahlar gibi, Ingilizler gibi, Türkler gibi— sonuna kadar dayan~r.
Büyük insanlar büyük ~ rklardan ç~kar. Bu kudretli ~ahsiyetler,
f~tri zekâlar~~ve yilmaz iradeleriyle milletlerinin hayat ve mukadderat~na müdahale ederler. "~eyler"in ve "vaka"lar~ n üstünde, Himalaya gibi yükselirler. Olaylar~n gidi~ine ve tabiata kar~~~mücadele
eder gibi görünürler. Lâkin gerçekte, kendileri de tabiat kuvveti ve
tabiat~ n yüce bir kuvvetidirler. Ve tabiat~n yüce kuvveti olarak
"~eylerin yürüyü~üne" ve "olaylar~n ak~~~na" hâkim olurlar; tarihin
seyrini çelerler, yahut düzenlerler ve kaza ve kaderi de~i~tirirler.
I~te Atatürk bu adamlardand~. Onda Türk ~rk~n~n cevheri cisimlenmi~tir.
* * *
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Atatürk öldü~ü zaman bir Fin gazetesi demi~ti ki: "Çelik mavi
gözlerini, tabiat~n güzel ayd~nl~~~na yummu~~olan insan, tabiat~n ne
kadar üstünde idi."
***

Atatürk'ün ruh ve fikir vas~flar~~ :
Çok cepheli deha. Önce askeri deha. Sonra siyasi deha. ink~lapc~~
deha. Kurucu ve ~slahatç~~deha. Mesut ve mümtaz özellik. Atatürk'ün
dehas~, e~siz sa~~duyusu ile ayn~~miktarda ve ayn~~irtifada idi ve
daima onunla beraber yürürdü.
Kuvvetli seciye. Çetin ve y~lmaz irade. Atatürk'ün müstesna zekas~~
en güzel ~eyleri dü~ünmek; onun kuvvetli iradesi, en güç hedeflere
ula~mak imkanlar= ona vermi~tir.
Cüret ve basiret. Atatürk'de cüret ve basiret e~ti. Onun cüretleri
basiretli, hakimane ve hesapl~~idi. Atatürk'ün hiçbir ba~ar~s~, müteakip te~ebbüsünde bahta, talihe güvenmesine ve nefsine güveni
meçhule atlamas~na saik olmam~~t~r. O, doksan dokuz ba~ar~dan
sonra yüzüncü i~e ba~l~yaca~~~vakit, sanki ilk defa önemli bir i~e
giri~iyormu~~gibi, mazisiz, mefahirsiz basit bir fâni imi~~gibi, basiretle, ihtiyatla hareket ederdi.
Ince dü~ünmek ve hesapl~~hareket etmek. Atatürk bir i~e karar vermeden önce inceden inceye dü~ünürdü. ilhama ve insiyaka kap~larak geli~i güzel i~~görmezdi. Dü~üncelerinde ve muhakemelerinde
kadere ve maveraya inan, y~ld~za ve talihe güven yoktur. Dü~üncelerinde objektif ve hesapl~yd~. Kuvvet ve mukavemet hesab~n~~daima
iyi yapard~. Mukavemetler, bir hamlede, hedefe ula~~lam~yacak kadar
kuvvetli göründü~ü vakit, beklemesini, susmas~n~~ve yolunu merhalelere bölmesini bilirdi. Atatürk'ün hiçbir hareketi macera de~ildir; hepsi ölçülmü~, tart~lm~~, sonuçlar~~önceden hesabedilrni~~hareketlerdir. Atatürk isti~areyi, münaka~ay~, fikir müdavelesini severdi.
Realist olmak. Atatürk gayet iyimserdi. Fakat her çe~it hülyadan
azade, tam realist, gerçekci idi. Elde edilecek ve edilemiyecek, yahut
gelece~e b~rak~lacak konular~~ tart~p ay~rmakta daima isabetli ve
nefsine hâkim olmu~tur.
Atatürk; vak'alar~, daima gerçe~in ölçüsüyle ölçer ve hakiki
nisaplar~nda görürdü. Güçlükleri ve engelleri hiçbir zaman küçümsemezdi. "Hakikat"e cepheden, göz k~rpmaks~z~n bakar; "gerçek"i
bütün çevresiyle kavrard~. "Vaziyeti muhakeme ederken ve tedbirBeil~den C. XX 35
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leri dü~ünürken ac~~da olsa, gerçe~i görmekten bir an fari~~olmamal~d~ r" derdi ve öyle yapard~.
Atatürk küll'ü kavrar ve fer'i dü~ünürdü. Münferit ~eyleri kül çerçevesi içinde mütalaa etmekle beraber her münferit ~eyi teferruat~na
kadar incelerdi ve tasavvurlar~ n~~tahakkuk ettirirdi.
istikbali görmek. Yüksek zekâ, kehanetten ve kerametten üstündür.
Mustafa Kemal ve Atatürk cihandaki siyasi ve askeri geli~meleri
önceden gördü. Dehas~, hâdiselerin ötesine ve olaylar~n maveras~na
nüfuz etti ve istikballeri do~ru olarak sezdi.
Sivil ve süel vas~flar. Atatürk'ün siyasi kudreti, askeri kudreti kadar
ileri bir seviyede ve onun sivil vas~flar~~da süel vas~flar~~kadar yüksekti. Bu iç içe, yan yana, üstüste vas~ flar onun belirgin mümtazl~~~d~r.
Adam tan~mak ve takdir etmek. Atatürk'te adam tan~mak ve seçmek
hassas~~fevkalade idi. Zekay~~ve iktidar~~ daima sevdi ve de~erli adamlardan faydaland~ . Zeki ve muktedir insanlar, kendi tâbirince, ruh
ve fikir kuvvetini te~ kil ederler. O, hiçbir zekadan kaç~nmayan,
de~erli adam kullanmaktan ve onlar~~ lay~k olduklar~~gibi takdir ve
tevkir etmekten çekinmeyen büyük insand~.
Hür tefekkür. Avrupa'da Atatürk için sevimli diktatör, liberal
diktatör, solcu diktatör dediler. Atatürk liberaldi. Hür fikirliydi.
Tarihteki diktatörlerin ço~u, irticaa, tahta, mihraba dayanm~~lard~r.
Atatürk taht~~y~kt~. Mihraba dayanmad~ . O, serbest tefelddire, vicdan
hürriyetine, ruhun azatl~~~na a~~kt~. Ankara'daki Dil ve Tarih - Co~rafya Fakültesinin cephesine yaz~lan "Hayatta en hakiki mür~it ilimdir"
cümlesi onun ~iar~~ ve hür dü~ünü~ ünün belirgen remzidir. Bu minnac~ k cümleyi bir duvara yazabilmek için ne Çetin sava~ lar, ne kanl~~
muharebeler, ne kökten ink~laplar yap~ld~.
Hitabet, kitabet, teldkat. Atatürk güzel söylerdi. Güzel yazard~.
Mümtaz hatipti. Telâkat ve belâgat sahibi idi. Onda konu~ma ve
anlatma zevki ve merak~~ vard~ ; renkli, ne~eli ve sade anlat~~~üslübu
vard~. Tarihte, büyük insan topluluklar~n~~güdenler, çok defa, güzel
söz söyliyenlerdir. Arapça bir söz vard~r: "Büyük ruhlardan güzel
söz ç~kar." Nitekim bir Ingiliz darb~~meseline göre de: "Büyük fikirler küçükten gelir." Atatürk'ün yaz~~ üslübu Nam~k Kemal'i and~r~ r.
Fakat Atatürk ~uurundan ve süzgecinden geçmi~, çok sadele~mi~~ve
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action, fiil olmu~~Nam~ k Kemal! Atatürk'ün sözleri "fiil" kuvvetinde
idi.
Atatürk riyay~~hiç sevmez, ondan nefret ederdi ve kendisinde
bir zerre riya yoktu. O, daima oldu~u gibi görünmü~ ; yapt~~~n~~
saklamak müraili~ine dü~mekten tiksinmi~tir. Atatürk'ün manevi
cesareti de di~er cesaretleri kadar yüksekti.
Atatürk öldü~ü zaman d~~~bas~nda yaz~lanlardan bir ikisi :
"Bu müstesna büyük adam~ n ölümünden sonra dünya, art~k
eskisi kadar enteresan de~ildir" —Bir Bulgar gazetesi.
"Dünya, bu sava~~ve bar~~~kahraman~~büyük adam~n ölümü ile
fakir dü~mü~ tür" —Bir Macar gazetesi.
"Ölüm yenilmezi yendi. Hâkim balu~l~~madeni mavi gözleri
kapand~ . Fakat muazzam eser bakidir ve Türk Cumhuriyetinin
mazisi, gelecek için teminatt~r" —Bir Frans~z gazetesi.
"Atatürk'ün ölümüne, bütün dünyada, büyük bir devlet adam~,
büyük bir asker, büyük derecede ~erefli bir ~ahsiyet olarak a~lanmaktad~r. ~ngiltere, önce cesur bir dü~ man, sonra da haz~k bir dost
olarak tan~d~~~~büyük adam~~selâmlamaktad~r" —Bir ~ngiliz gazetesi.
"E~er Atatürk, can çeki~en Osmanl~~ ~mparatorlu~undan genç
ve hayat dolu bir devlet ç~karm~ya yeten son yirmi y~l~, son demlerinde, bir ~im~ ek siiratiyle, hayalinden geçirebilmi~se, Bir an içinde,
ne harikah bir destan tema~ a etmi~tir" —Le Temps.
"Atatiirk, bütün Asya'n~n Atas~d~r" —Bir Çin gazetesi.
"Hasta adam'dan Atatürk'e kadar ne yol al~ nmad~ ?" —Revue
de Paris.
"Atatürk, istiklal duygusunu ta~~ yan bütün milletler için ölmez
bir semboldür".
"Atatürk sevk ve idare için yarat~lm~~~radyumdan bir insan
parças~d~r" —~ ngiltere'nin eski Ankara Büyükelçisi Sir Percy Lorene.
"Yeni Türkiye Atatürk'ün eseri ve an~t~d~ r. Türkiye'nin siyasi
ve sosyal yap~s~~ sa~lam temeller üzerine kurulmu~ tur. Atatürk'ün
eseri muazzam bir yekparedir."
Bir Alman generali 1930
da ~öyle yazd~~ :
"Biz Almanlar, zafer sarho~u diplomatlar~n amans~z sulh diktalann~~akamete u~ratan bir ~ey mevcut oldu~unu bize ö~retti~i için
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Mustafa Kemal'e minnettanz. O ~ey, ~u kelimedir: hay~r. Mustafa
Kemal'in idare etti~i Türk milletinin kai hay~r'~."
Hitler demi~ti ki: "Mustafa Kemal; bir millet, bütün vas~talanndan mahrum edilse dahi, kendini kurtaracak vas~talan yaratabilece~ini ispat eden adamd~r. Onun ilk talebesi Musolini'dir. Ikinci
talebesi Benim."
•

Devletleri askeri zaferler kurar ve ma~lübiyetler y~kar.
Hanedan kuruculan hakk~nda bir Arap darb~meseli: "Biri diriltir, biri öldürür".
Bir Frans~z darb~meseli: "Ilk k~ral, talihli bir askerdir".
Gazi Mustafa Kemal Pa~a büyük zaferi kazand~ktan ve ba~~ms~z
Türk devletini kurduktan sonra padi~ah - halife olabilirdi. Fakat ne
padi~ah olmaya tenezzül etti, ne halife olmak istedi. Saltanat~~y~kt~.
Hilafeti kald~rd~. Cumhuriyeti kurdu.
Mustafa Kemal tac~, taht~~hor gördü. Taçh ba~~olmad~. Ba~lar~n
tac~~oldu ve milletinin kalbinde taht kurdu.
•
Atatürk'ün eserleri, manevi varh~~~ile beraber ya~~yor ve ilelebet
ya~~yacakt~r. Türk gençli~i Atatürk'ün izinde ve ç~~r~nda yürüyor.
Bin y~l sonra, torunlannuz~n torunlar~~da onun yolunda yürüyeceklerdir.
Ebedili~in ufuklar~nda uzakla~an Atatürk'ün hat~ras~, gönüllerimizde ve vicdanlanm~zda sayg~~ve minnet duygulariyle sanh olarak,
taze ve canh ya~amaktad~r. O, yirmi be~~milyon gönülde, ölmemi~~
gibidir ve hiç ölmiyecek gibidir. Bu türlü ya~amak onun ebedi imtiyaz~d~r.
Atatürk, milli tarihte, granit bir ~ahika gibi yükselmektedir.

