MUSTAFA KEMAL - MILLI LIDER
AL~~FUAT CEBESOY
Emekli Orgeneral, Eski~ehir Mebusu

Mustafa Kemal'i Harp Okulu'na girdi~im 1899 y~l~nda tan~m~~t~m. Harp Okulu ve Harp Akadernisin'de 6 y~l beraber okuduktan
sonra tahsilimizi bitirmi~~ve ordu saflar~na beraberce kat~lm~~t~k.
Me~rutiyetin kurtar~ld~~~~19438 y~l~na kadar be~inci ve üçüncü
ordularda beraber çal~~m~~~ve me~ruti harekete geni~~bir surette
i~tirak etnü~tik.
Me~rutiyetten 1916 y~l~na kadar talih beni ondan ay~rm~~~ise de;
birbirimizin faaliyet ve icraat~ndan daima haber alm~~t~k. Nihayet
birinci umumi harbin Kafkas cephesinin çok kanl~~muharebelerinde
Mustafa Kemal Pa~a kolordu kumandan~~ve ben f~rka kumandan~~
olarak yanyana geldik, bir daha ayr~lmad~k.
Bundan sonra her y~l geçtikçe; faaliyet saham~z geni~lemi~,
talih ve kader Milli Mücadelenin ba~~ndan itibaren bizi ayn~~gaye
ve maksat u~runda s~ms~k~~ birle~tirmi~~ve birbirimizden ayr~lmaz
bir vaziyete getirmi~tir.
Mustafa Kemal Milli Liderli~e geçmeden önce; onu ondokuz
y~ldan beri tan~m~~~bulunuyordum.
~lk defa onu tan~yanlar üzerinde Mustafa Kemal; otoriter, zeki
ve cevval oldu~u kadar, ileriyi görür ve derin dü~ünür nazik bir
~ah~s tesirini yapar. Muhatab~n~n ~ahsiyetine uygun olarak müdavelei efkâr ettikden sonra, dü~üncelerini kar~~s~ndakine sürekli ve
kudretli bir telâkati beyan ile kabul ettirmeyi seven ve lüzum gördü~ü
zaman sertle~en bir ~ahsiyet tesirini de ihsas eder. O, zamanla gayeleri u~runda ihtirasl~~ve mücadeleci bir ~ahsiyet olmu~tu.
Memleket ve milletinin yükselmesini ve milletinin medeni milletler seviyesine kadar yükselmi~~ve hattâ onu geçmi~, kuvvetli ve
istiklâline son derece ba~l~~ bir millet olarak görmeyi istemi~~ oh
du~unu her nevi mubahase ve hareketinden anlamak mümkün
olurdu.
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Milli mücadele ba~lamazdan önceki Musafa Kemal'in ~ahsiyetinin bâriz çizgilerini yukar~da çizme~e u~ra~t~m.
Amasya'da malüm zevatla yapm~~~oldu~u içtima ve orada
alman kararlardan sonra Mustafa Kemal milletçe "Milli Lider"
olarak tamnma~a ba~lam~~t~.
Fakat kurtulu~~dü~üncesi ve haz~rlamas~~ve hattâ harekete geçmesi bu içtimadan çok evvel olmu~tu. ~öyle ki:
Mustafa Kemal, mütarekenin ilk günlerinde Adana'da Y~ld~r~m
ordular~~kumandan~~bulunurken Biritanya kumandanl~~~~bu ordular~m~z~ n ellerindeki silahlarla teslim olmas~n~~ve Halep'e esir olarak
nakledilmesini istemi~~ve Frans~zlar da denizden emrivaki yaparak
Iskenderun'u i~gal etmi~lerdi.. Bu hâdiseler cereyan ederken ayn~~
günlerde Trakya, Bo~azlar ve Istanbul'da da, ecnebi i~galleri emrivakilerle ba~lam~~t~ . Kendi m~nt~kas~m böyle feci bir akibetten kurtarmak için derhal harekete geçmi~~ve maiyet kumandanlar~~ ile
anla~arak al~nan tedbirler sayesinde ne Y~ld~r~m ordular~n~~silahtan
tecrit ve esir ettirmi~~ve ne de Iskenderun'u Frans~zlar~n i~gali alt~nda
b~rakm~~t~.
Alm~~~oldu~u bu isabetli tedbirleri maatteessüf di~er m~nt~kalar
için hükümeti merkeziyeye kabul ettiremerli~inden memleketin merkez ve garp k~sm~~ i~gal alt~na girmi~ti.
~u suretle garbi Anadolu'da Milli Mücadeleye ba~lang~ç olan
ve sonralar~~milli ordular~n kurulu~una esas olan Y~ld~r~m ordular~n~~
bu suretle esir olmaktan kurtarm~~t~ , ki. bu ordular Anadolu'nun tâ
içerlerine kadar girmi~~olan kuvvetli dü~mamn imhas~m mümkün
k~lm~~t~.
Daha sonralar~~Istanbul hükümetinin aczi ve ihanet derecesine
kadar varm~~~olan gev~ekli~inin milletin ba~~na getirmi~~ve getirecek
olan felaketleri sezen ve bu felaketten kurtulmak için milletin bir
gün gelip idareyi kendi eline almas~n~~ve mukadderat~na bizzat
hakim olmas~n~n zaruri olaca~~m anlam~~~olan Mustafa Kemal,
cephane vesair müdafaa vas~talar~n~ndü~mana kapt~r~lmamas~na gayret etmi~ti.
Adana'dan Istanbul'a döndükten, Samsun'a geldi~i güne kadar
(1918 den 19/5/1919 a kadar) 20 nci ve 12 nci kolordularla garbi
Anadolu'da kurulma~a ba~lam~~~olan milli guruplarla ilgisini ve
onlarla olan muhaberesini kesmemi~~ve bilâkis bunlara rehber ve
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manevi istinatgâh olma~a çal~~m~~t~. Nihayet ileride Milli Mücadele
ve hareketlere merkez olabilece~ini isabetle tahmin etmi~~oldu~u
Ankara'ya, Garbi Anadolu'daki kolordular~n en kuvvetlisi bulunan
20 nci kolordunun nakline, dü~manlar~n bir çok mü~külât ç~karm~~~
olmalar~na ra~men Istanbul'da bilvas~ta çal~~m~~~ve muvaffak da
olmu~tu.
Mukaddes vatan~n her kö~esinde kurtulu~u dü~ünerek bu u~urda
kendilerini feda edercesine ortaya at~lanlar olmu~tu. Fakat bunlardan
hiç biri, onun kadar kurtulu~~plan~n~n esaslar~n~, o günlerin ahval
ve ~artlar~na en uygun olarak dü~ünememi~ti.
Milli Lider, Amasya içtima~ndan ba~l~yarak Erzurum ve Sivas
kongreleri ile Ankara'da birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinde
kurtulu~un siyasi plan~n~~ ve milli misak~~tekamül ettirdikten sonra
müttefikan tesbit edilen umdeleri millete kabul ettirmi~~ve nihayet
millet bu umdeler etrafinda bütün azim ve iman~~ile ittifak ederek
sonuna kadar müstevlilere kar~~~mücadele etmi~~ve istiklalini kazanm~~t~.
~üphesiz ilk günlerden itibaren Lider, Anadolu'nun garp ve
~ark~na hakim olmu~~olan iki arkada~~n~n' yard~m~n~~ bulmu~tu.
Bundan ba~ka beraberinde bulunmu~~olan siyasi, askeri ve mütefekkir arkada~lar~n~n da yard~mlar~n~~ görmü~tü2.
Ve ayn~~ zamanda dü~man~n zalim i~galleri kar~~s~nda silaha
sar~lan kahraman Izmir ve Adanahlar~~ milli davaya at~lm~~~olarak
buldu.
Hulâsa edilecek olursa; Mustafa Kemal, kurtulu~un ilk gününden itibaren milletin ba~~nda ve önünde Lider olarak yürüme~e
herkesden önce nas~l lay~k ve muvaffak olabilmi~~ve milletin sonsuz
minnet ve ~ükranlar~n~~kazanabilmi~~ise; bunlar~n mühim bir k~sm~nda kendisile sonuna kadar ayr~lmaks~z~n ayn~~gayeye yürüyebilrni~~olan arkada~lar~n~n feragatkâr ~ahsiyetleri ile ve sars~lmaz imanGarpteki, i~e beraberce ba~lam~~~oldu~u kumandan arkada~~20 nci kolordu
kumandan~~Ali Fuat Pa~a ve ~arktaki kumandan arkada~~ise 15 nci kolordu kumandan~~ Kaz~m Karabekir Pa~a idi.
Hüseyin Rauf Bey: Eski icra Vekilleri Reisi olan Hüseyin Rauf Orbay.
Miralay Refet Bey
: General Refet Bele.
Bekir Sami Bey
: Eski Hariciye Vekili.
Hakk~~Behiç Bey
: Eski Maliye Vekili ve sair arkada~lar~.
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larile milli davaya sar~lm~~~ ve çal~~m~~~olmalar~na da borçludur.
Bundan sonra Lider Mustafa Kemal'in talih ve kaderi ve hattâ ~ahs~~
milletin mal~~ olmu~tu.
Kurtulu~un çok heyecanl~~ olan ilk safhas~nda hamiyetli baz~~
kumandan ve mütefekkirlerimiz kurtulu~u ba~ka, ba~ka cephe ve
~ekillerle mütalaa etmi~~ve hattâ harekete geçmek istemi~lerse de;
hiçbirinin görü~~ve te~ebbüsü Lider'in görü~~ve te~ebbüsleri kadar
millete mal olamam~~t~.
Sivas kongresinde milli birli~e ve bunun tabii neticesi olan
milli bir hükümetin kurulu~una do~ru mesafe al~n~ rken, baz~~ mütefekkirlerimiz ve kumandanlar~m~z, bu tarz~~ hareketin Istanbul hükümetinden bu milletin ba~l~~ bulundu~u baz~~ mukaddesat~ndan vaktinden evvel, bir ayr~l~~~gibi telâkki etmi~~ve bu yüzden ç~kacak
olan tefrikalar~n ve karde~~kavgalar~n~n yeni do~acak olan milli
hükümetin c~hz ve zay~f do~mas~na sebep olaca~~n~~ iddia etmi~~
ve bu sebepten hiçbir ~ey yapmamak neticesine kadar varm~~lard~r.
Halbuki bu zevat, galiplerin, milletlerin hukuk ve istiklallerine riayet
edecekleri hakk~nda yapm~~~olduklar~~ aldat~c~~vait ve sözlere fazla
kap~lm~~~olduklar~ndan, zaman~~gelmi~~olmas~na ra~men milli bir
hükümetin kurulu~u için yap~lan te~ebbüsleri istical edilmi~~tehlikeli
hareketler olarak telâkki etmi~lerdi.
Sonralar~~bu zevat daha fazla ~srar etmiyerek k~saca demi~lerdi,
ki milli varl~~~m~z~~tehdit eden tehlike henüz yakla~mam~~ur. Bu
sebeple Istanbul hükümetinden ayr~lmak vakitsizdir. Bununla birlikte çal~~ma~a daha bir müddet devam edebiliriz. Ileride, e~er
Istanbul hükümeti milli varl~~~rruza kasdedecek bir vesikay~~ imzaya
kalk~~acak olursa o vakit ondan ayr~larak milli hükümeti kuranz.
Istanbul hükümetlerini te~kil eden naz~rlardan yaln~z ikisi veya
üçü tarafs~z kalma~a çal~~m~~larsa da di~erleri milli hareketin aleyhine
olarak dü~manla i~birli~i yapm~~~insanlard~r.
Di~er baz~~devlet ricali ile rnütefekkir zevat ta, milli kuvvet ve
kaynaklar~m~z~n çok y~pranm~~~oldu~unu sanarak üzerimize gelmekte
olan kuvvetli dü~manlara kar~~~mukavemet edemiyece~imize ve
ezilip mahvoloca~~m~za kani olmu~lard~. Bu sebepten vakit kazan~ p
kuvvetlenebilmek için Birle~ik Amerika gibi milli varl~~~m~za en az
dokunacak bir devletin mandas~n~~ Osmanl~~imparatorlu~u eski
hudutlar~n~n bir lusrmna kadar te~mil ve kabul ettirmeyi dü~ünerek
derhal harekete geçilmesini tavsiye etmi~ler ve bu suretle sulha
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bir an evvel kavu~abilece~irnizi sanm~~lard~. Baz~~zevat ta bütün
milletin varl~~~na dayanmaks~z~n yaln~z Izmir ve Kilikya cephelerindeki milli kuvvetlere dayanarak bir mukavemet siyaseti haz~rlamak
gibi eksik bir fikri ortaya atmak istemi~lerdi.
Ayaklanma§ baz~~dar dü~ünceli insanlar da, umun~i bir hareketi
ve telunil memlekete ~amil milli bir hükümetin kurulmas~n~~faydal~~
bulmad~klar~m ve yaln~z kendi kuvvet ve te~ebbüsleri ile her ~eyleri
halledebileceklerini sanm~~lard~.
Milli mücadelenin ilk günlerine ait fikir ve te~ebbüsleri hulasa
edebildi~imi san~yorum. Bunlar~n tetkikinden de kolaylikla anla~~laca~~~üzere hiçbir vatanda~, Mustafa Kemal kadar tam zamamnda
inhidam tehlikesinin yak~nli~~m ve hatta inhidam~n ba~lam~~~oldu~unu
görememi~~ve milli azim ve enerjiye güvenerek bir daha önlenmesi
mümkün olamayacak muhakkak bir felaket ve inhidamdan millet
ve vatan~n kurtar~lmas~~çarelerini ara~t~rma~a ve bulma~a muvaffak
olamam~~~ve hakiki milli kaynak ve kuvvetlerimizle mütevazin siyasi
program ve müdafaa program~~haz~rlayamam~~t. Hususi meclislerden
ba~hyarak kongre ve Millet meclislerine kadar geceli gündüzlü çal~~arak bunlar~~derin zekas~~ve yüksek kabiliyet ve ikna edici hitabeleri
ile kabul ettirme~e muvaffak olmu~tu. Bu devaml~~mesaisi neticesinde Misak~~Milli do~mu~tu. Bu misakm azim ve imanla sonuna
kadar tatbiki ile kazamlnu~~olan muvaffakiyetler bir daha göstermi~tir ki en dogru ve isabetli olan fikir, karar ve plan o günlerin
Milli Lideri'nindir.
O zamanlar, bu Lider yaln~z kurtulu~~yolunu dü~ünüp bulmalda
kalmam~~t~. Kurtulu~u ebedile~tirmek için bundan sonra yapacaklar~n~~da haz~rlamak' ihmal etmemi~ti.
Istanbul hükümeti ile irtibat' kesmekte ve milletin hakiki manas~m kaybetmi~~olan mukaddesat~ndan ap~lmas~nda tereddüt etmi~~
ve milli enerji ve kuvvetlerimizin hakiki kudret ve ölçüsünü iyice
hesap edememi~~olanlar, inhidam tehlikesinin çok yakana gelmi~~
oldu~unu iyice anhyamam~~lard~. Çünkü o günlerde ~ark vilayetlerindeki nisbi sükünet istisna edilecek olursa, memleketin her
tarafi istila ve i~gale u~ram~~t~. Hatta müstevliler, kendi emel'
lerine tamamiyle inkiyat ettirmi~~olduklar~~Istanbul hükümeti
vas~tas~~ile Osmanl~~ordusunu terhis ettirme~e ve her nevi mukavemet nüvelerini da~~tma~a ve halk~~her tarafta y~ld~rma~a çali~rm~~
ve muvaffak olma~a da ba~lam~~lard~. Anadolu'nun garp ve orta-
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s~nda her nevi milli te~ ebbüs ve mukavemeti de bir daha kalk~nmamak suretiyle kökünden y~ kmak istemi~lerdi.
Garpdan ~arka do~ru ezici bir silindir gibi yürütülmek istenilen
da~~t~c~~ve bozguncu dü~ man kuvvetleri kar~~s~nda dü~manlanm~z~n
tam bir vas~tas~~haline getirilmi~~olan ~stanbul hükümetini tan~ mak
ve bununla irtibat kesmemek demek, milli birlik ve enerjiden ve
her nevi mukavemet haz~rl~ klanndan vazgeçmek demekti. Filvaki
nüfus, harp ve Ermeni mezalim ve k~ tali sebebi ile azalm~~~ve ihtiyaç
içerisinde kalm~~~olan ~ark vilayederinnizin halk~ na müstevliler ve
bununla beraber hareket eden ~stanbul hükümeti garbi ve orta
Anadolu halk~na yapt~klar~~kadar tazyik ve i~kence yapmam~~lard~.
~ark hudutlar~m~z~n öbür taraf~ndan bizi tehdide ba~lam~~~olan
bir Ermeni ordusuna kar~~~orada bulunan 15 nci kolordumuzla halk,
sonuna kadar mukavemet etme~i kendilerine milli bir mefkûre yapm~~t~ . Fakat milli hareketten önce garbi ve orta Anadolu'da harekete
geçmi~~olan da~~t~c~~ve bozguncu muhalif kuvvetlere kar~~~ordu ve
halk ~arkta oldu~u kadar kendilerine kuvvetli bir mefkûre bulup
onun etrafinda toplanamam~~t~. Bu sebepledir ki, millet zaman~nda
~stanbul hükümeti ile irtibat~n~~kesmemi~~ve mukadderat~n~n idaresini eline almam~~~olsayd~ ; ne Kilikya'n~n kurtulu~u haz~rlanabilir
ve ne de Yunan ordular~n~~aylarca Izmir hinterland~nda durdurabilir ne de kuvvetli ecnebi müfrezelerini Anadolu ~imendifer yollar~ndan sürüp ç~kartabilirdik. Bu esnada Konya tarafinda ve Bo~azlar~n ~arkmdaki rrunt~kalarda karde~~kavgalar~~eksik olmam~~~ ve
bazan bunlar müzrnin bir hale gelmi~ti.
Garbi Anadolu'da, aylarca devam etmi~~olan dahili karde~~
kavgalar~mn yat~~t~nlmas~ ndan ve müstevlilerin durdurulmas~ ndan
sonrad~r, ki varl~~~m~z~~ve istiklalimizi kurtarmak, mühim bir vatanda~~kitlesi için bir ideal ve mukaddes bir hareket haline gelmi~ti.
Sonradan ele geçen vesikalardan da anla~~lm~~t~, ki Istanbul hükümeti ile irtibat kesilmemi~~olayd~, millet ve vatan~~muhakkak bir
felaketten kurtarman~n imkan~~bulunam~yacakt~.
O günlerin çok tehlikeli olan durumu, hangi cepheden tetkik
edilirse edilsin ilk gününden itibaren en isabetli görü~~ve karar~n
ve hareketin "Milli Lider" tan~ nmak suretiyle kendisine milletçe
itimat edilmi~~olan Mustafa Kemal'indir.
Osmanl~~imparatorlu~u zaman~nda son Me~rutiyet 1908 de
ba~lad~~~~halde; ne bu tarihten evvel ve ne de sonra me~ruti hare-
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ketin hakiki bir Lider'i meydana ç~ kmam~~t~. Ancak Talat Pa~a
1916 da sadrazam oldu~u vakit, ittihad ve Terakki Cemiyeti ilk defa
hakiki bir Lider'e sahip olmu~tu. Hakiki bir liderin mevcut olmamas~ndand~r, ki me~ruti hareket ne dahilde ve ne de hariçte muvaffak
olamam~~t~.
~ayan~~ ~ükrand~r, ki Mustafa Kemal gibi bir lider, mütarekenin
çok karanl~k günlerinde ortaya ç~karak milleti, her vatanda~~n seve,
seve kabul edebilece~i bir mefkûre etraf~ nda toplayabilmi~~ve isabetli
siyaseti ile vatan ve milleti kurtarma~a muvaffak olmu~tur.
Çok izt~rapl~~ bir milletin çok harap olmu~~vatan~nda kazan~lan
bu zaferi ebedile~tirme~i de üstüne alm~~~olan Lider, zaferden sonraki
ink~Laplarda da bunu mümkün lc~lm~~t~r.
Yüksek manevi huzurunda e~ilmek suretiyle sözlerime son
veririm. Nur içinde yats~n.
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