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Rejimin koruyucusu, vatan~n istikbali gençlerimize:
Güzel güne~~yüzünü görmedi~in, tatl~~ gür sesini i~itmedi~in,
sana kutsal vasiyeti olan hitabesini can evinde saklamakta oldu~un
ve bir ki~ i kalsan da yolunda ilerleme~e Allah'~na and içti~in, sönmez
bir özlemle, derin bir hasretle, milli engin bir a~k ate~i ve ~ ükranla
foto~raf~~ kar~~s~nda hu~u ile e~ildi~in sevgili Ata'n~ n resminde göremediklerini, onun naciz bir yolda~~~ben, sana burada dilimin döndü~ü
kadar, k~ r~ k kalemimle bildirme~e çal~~aca~~ m :
— Physique durumu, ~ekli ve ~emaili: Sa~lam bir Türk ana ve
baban~n çocu~u, hayat~ n~~ ecdad~~gibi at üzerinde, talim, manevra
ve ~eref mcydanlar~nda geçirmi~~sportif, kuvvetli bir vücut. Uzun
boylu görünürdü, asker üniformas~~ ne kadar yak~~~ rsa, sivil k~yafeti de
o kadar zarif, kibard~ . Muharebelerin en k~zg~ n günlerinde bile tra~ l~,
itinal~~ giyinmi~~bir centilmen idi.
"Gladston" gibi balta, büyük Petro gibi kescr kullanmam~~~
güzel elleri, ince uzun parmaklar~, ihtimamla bak~lm~~~temiz t~ rnaklar~, arkaya taranm~~~arslan yelesi alt~ n saçlar~, geni~~omuzlariyle,
mavi ~ehla gözlerindeki nafiz ~ule; ~ahane, mü~fik, tatl~~ bak~~ ; hatlar~~
muntazam çelik yüzündeki vekar, tavru hareketlerindeki necabet,
zerafetle, heybet; ~ rk~ m~z~ n tarihi asaletini, cengâverane güzelli~ini
~ahs~nda toplam~~ , medeni, asri Türk'ün mü~ahhas bir timsali, nümunesi idi. Çok noksan buldu~um bu tavsifimi, hiç olmazsa iki tan~ nm~~~sanatkâr - artistin mü~al~ edeleriyle bir dereceye kadar tamamlamak isterim :
Heykeltra~~Kripel: "hareketi kati, muayyen, ~uurludur; mizac~~
asabi de~ildir. E~ kâl ve hareketiyle be~ er üstü bir insand~ r. `Nitsche'
gibi hasta de~ildir" diyor. Ressam Ha~ im de: "Kap~dan bir ziya
dalgas~~ halinde giren mütekâsif bir kuvvet ve hayat tecellisi ile gözlerim kama~t~ . Hadekalar~~(yani göz bebekleri) en garip ve esrarengiz maddelerden masnu bir çift gözün mavi, sar~, ye~il ~~~ klarla ayd~nlatt~~~~asabi bir çehre... yüzde, al~ nda, ellerde bir s~ hhat ve bahar
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birli~i... Bütün zemberekleri çelikten, ince, yumu~ak, toplu, gerilmi~, terü taze bir uzviyet".
Hem edib, hem ressam Ha~im'in bu tarifi 'asabi' kelimesi
hariç, tamamen do~rudur. Asabi yerine 'askeri' denmesi daha yerinde olurdu.
De~me gencin dayanam~ yaca~~~yorgunluklardan sonra salim bir
fikir, mant~ ki bir muhakeme, mü~küller karanliklar~n~~ delici bir
projektör gibi olan keskin zekas~~ ile, saatlerce çal~~~ r, müzakere,
münaka~ a eder, kanaat ve dü~ üncesini etrafindakilere telkin ederdi.
Kültür sahibi birinci ‘Napoleon' ile büyük 'Frederic' in böyle bir
vücut ve kafaya malik olduklar~n~~tarih yazar. T~pk~~büyük Petro'da
görüldü~ü gibi haddinden fazla içkiye tahammül eder, zihni, fikri
vuzuh ve kuvvetirli tamamen muhafaza eyler, misafirperverli~inin
te~vik ve cazibesine kap~ lan sofras~ ndakilerin iç yüzlerini de bu sayede
mükemmelen ke~feylerdi.
2 - Sofras~: eski ~airlerimizin "i~i nu~" dedikleri bir içki ve
sefahat toplant~s~~ de~ildi; bu sofra, de~erli, seciyeli fedakâr arkada~lar~, devlet ve ink~lap adamlar~~için bir mektepti. Direktiflerini burada
verir, çetin i~lere gönderece~i elçilerine talimat~n~~ekseriya burada
verir (Iran hat~ralar~= ~~5 -17 sahifelerine bak~ n); ink~lap sahas~nda yapaca~~~büyük i~lerin projesini burada telkin eder; tarih, dil
kültür münaka~alar~n~~burada yapmaktan ho~lan~r, ilmine, kafas~na
güvendi~i arkada~lar~n~~burada adeta imtihana çekerdi.
Arkada~l~k ve ~akac~l~~~~da, ~eflerin ~efi bu büyük adama yak~~an
~ekilde idi. Resmiyetle hususiyeti ay~ rd eden, maiyetine bu hususta
misal olan büyükleri tarih pek az kaydeder. Tatl~~içer, tatl~~konu~ur,
~akalar~ nda muhakkak bir mana olan, kalp k~rmayan lâtifeleriyle
meclise ne~ e saçan bu büyük adam, bilhassa kad~nlara kar~~~son
derece hürmetkâr, nazik bir centilmendi. Bunun harici bir muamele
olmu~sa, kendisinde de~il, sebep olanlarda aramak icabeder.
Avrupa usulü gayet iyi dans eder, fakat kaidelere ba~lanmaz,
zarif figürler icat ederdi. Zeybek oyununu milli bir dans yapmay~~
çok istemi~ ti. Tamamen erkek oyunu olan bunu da, Ödemi~~da~lar~ndan inmi~~efelere parmak ~s~rtacak, cengâverane bir eda ve
hareketlerle oynad~~~ n~, manevi k~zlar~ ndan Rukiye'nin Dolmabahçe'deki mükellef dü~ününde hayretle seyir etmi~ tim. Kumar oyunlar~ndan nefret eder, arkada~lar~ na bilardo, eylence kart oyunlar~n~~
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tavsiye ederdi. Briçi, kaideye tabi olmas~ ndan dolay~~ ö~renmek
istememi~, paras~z ~aka yerine pokeri tercih etmi~tir. Sevdi~i, takdir
etti~i dost büyük bir devlet sefiri ve kar~s~~ ile bir gece böyle Çankaya'da poker oynam~~, kendi kaybettikçe elçinin say~n e~inin, kocas~na Türk paralar~~bize ak~yor dedi~ini duymu~~ve anlam~~, hiç renk
vermeden sabah~n ~afak sökmesine kadar ayn~~ fikir ve beden kuvvetiyle devam ettirdi~i oyuna dayanam~yarak sefir deh~etli kaybetmeye
ba~lam~~; Atatürk, ~imdi de sizin kuvvetli paran~z Türk hazinesine
ak~yor diye madama lâtife etmi~~ve hemen oyunun esasen ~aka
oldu~unu söyliyerek ikisinin de yüre~ine su serpmi~.
3 — Atatürk'ün bekarl~~~~tercih ve te~vik etti~i do~ru de~ildir.
Bizzat evlenmesi bu iddiaya cevapt~ r. Yaln~z Milli mücadele zaman~nda, biz arkada~lar~n~ n bekâr olmas~n~~tercih ederdi. Zaten o devre bakarsak— emsali nadir birkaç evliden ba~ ka— Anadolu'ya geçen
ve her fedakarl~~~~göze alanlar~n bekâr olanlardan oldu~unu görürüz.
4 — Zekas~n~ n deha derecesinde oldu~u muhakkakt~r. Katiyen
(mystique) yani mutasavv~f de~ildi. Lenin, Hitler, Musolini gibi
içtimai bir din icad~na kalk~~mam~~, sosyal tarihin olgunla~t~rd~~~,
en mütekâmil ~ ekil olan demokratik bir cumhuriyetin temelini atm~~t~r. ~ahsi mü~ahedelerimle diyebilirim ki; zekas~~ sunuhat, ilham
derecelerini bazan a~m~~, en mü~kül, en karanl~k milli, askeri meseleleri ayd~nlatm~~, hal etmi~tir. "Sath~~ müdafaa" tabiyesi sayesinde,
dünya medeniyeti yolu üzerindeki Akdenize tekrar kavu~mam~z,
bunun stratejik parlak iki misalidir "Nereye kadar gidece~ini, nerede
durmak laz~m geldi~ini kestirme kudretine de Hatay ve Musul
meselelerinde gösterdi~i cüret ve ihtiyat, siyasi tarihimizin minnet
ve fahirle kaydetti~i iki misaldir.
Edip ve hatip idi. Yaz~lar~ , sözleri sanayii lâfziye denilen kelime
~ak~rt~lar~ndan muarra, k~sa, manal~, ruhlu idi.
Sesi gür, tatl~ , nüfuz eden, çekici, dinleyicileri ikna edici idi.
5 — ~ehla mavi gözlerinde, kar~~s~ ndakini iradesine boyun e~diren, dü~üncesine nüfuz eden garip bir miknat~siyet vard~. Bu bir
nevi (fascination), te~ hir kuvveti, belki de "medium" hassas~~olabilir.
Bu tesire tutulanlar Ata'n~ n göz bebeklerinin birer alev gibi parlad~~~n~~söylerler.
Izmit'te (Claude Farrere)in diz üstü çökerek "beni onlar gönderdiler" demesi, bu hassay~~ i~itmi~, fakat inanmam~~~olan bir am-
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bassadörün ‘od~yans' günü nutkunu okurken dili tutulmas~~me~hur
misallerdendir.
6 — ~nk~lapç~l~~~ : Milletin ruh ve zihniyetine olan yak~nl~~~~ve
ba~l~l~~~~sayesinde, onun hayat ve dü~üncesine, dima~ma devamh
bir surette nüfuz etmi~~olan bu büyük ink~lapç~, neslinin, ~rk~n~n
deha ve kudretini nefsinde toplam~§ bu ulu adam; kendi ~ahsiyetinde necip milletimizin asil karakterini, kan~ nda da Türk ate~inin ayd~nlat~c~~ alevini, beyninde ise Türklük ülküsünün, engin
davas~n~~ ya~atan bir insand~. ~ahsi dostlar~mdan ve Avusturya sefirlerinden "A. R. von Kral" eserinde; Atatürk'ün büyük ~skender'in
do~du~u Makedonyal~~ olu~una, 1897 de askeri idadi talebesi iken,
Yunan harbinin zafer teraneleriyle vatani, askeri duygusunun uyand~~~na, me~rutiyetten evvel S~rp, Bulgar ve Yunan çetelerinin aksülameliyle, tesiriyle Rumeli ordumuzda uyanan hürriyet, istiklal a~k~m
ya~ad~~ma, Suriye'de menfa hayat~~geçirmi~~olmas~na da i~aretle;
siyasi, askeri, ruhi, manevi olgunlu~unun merhale ve membalar~n~~
çok do~ru izah etmi~tir.
Her kula nasip olmayan zaman~nda do~mak be~eri taliine mazhar olan ulu Atam~z~n maiyetinde 19 May~sta Samsun'a ç~k~~~m~z',
Halük ~ehsuvaro~lu: "E~siz Kahraman" ba~l~kl~~yaz~s~nda: "Ma~lübiyetler, ihanetler, çaresizlikler, ümitsizlilder içinden slyr~lan genç
ba~~, bir ebedi fecir halinde Anadolu da~lar~nda do~du~u gün,
bütün bir millet bu ayd~nl~~a ko~uyor" diye ne güzel tasvir eylemi~tir.
Türk genci; bayramlann bayram~~olan senin bu 19 May~s Spor
Bayram~mn; vatan~n, istiklâle, milletin hürriyete kavu~mas~ nm ilk
müjdecisi oldu~unu o gün spor sahas~nda hat~rlamakla kalma; vücudunu çelikle~tirmek için her gün yapaca~~ n beden hareketlerinde
dü~ün, vücudce, ruhca ona lay~ k bir evlat olmak idealim olsun.
Atatürk ink~lap çal~~malar~ nda mutalaatile muhitini ikna eden,
makul fikirleri münaka~a ve ta'mik ve tahlil ederek müsbet neticeyi
ç~karan bir devlet adam~~idi. Katiyet kesbeden hususlarda, k~ nlmaz
bir azim, gev~ emez bir takip fikri ile hareket ederdi. Yeni harflerin
kabulünde ittifak eden "Philologues" lisan mütehass~slanm~z~n, be~~
sene müddetle bir ali~ma zaman~~teklif etmelerini, ink~lapçil~k dü~üncesiyle, ruhile reddetmi~~"Bu i~~üç ayda olmal~d~r" demi~~ve yapm~~t~r.
Kad~n~~çar~aftan ç~karan, bu serpu~~de~il ~apkad~r diye ba~~m~za bütün medeni dünyan~ n kulland~~~~ ~apkay~~geçiren, Allah'~n
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kulu kad~n ve erke~i müsavi hakka sahip k~lan, velhas~l k~yafet, kültür,
ziraat, sanayi sahalar~nda kalk~nmay~, ink~laplar~~ bu kadar k~sa
bir zamanda ba~aran, bu büyük adam~n, muvaffakiyet s~rr~n~~ ben,
~ahs~ndaki kudret ve enerji ile beraber, milletin üçüncü Sultan Selimden beri garple temasa gelmi~~olmas~na, Türk'ün medeniyete olan
yüksek istidad~na, Atas~ na olan sars~lmaz sevgi ve güvenine borçlu
görenlerdenim.
Hepimiz Atatürk'ün; as~rlarca Osmanl~~ imparatorlu~unun siyasi,
içtimai bünyesini kemiren, her türlü terakkiye, kalk~nmaya ba~l~ca
engel ve nihayet inluraz~na sebep olan taassup ve cehaletin zadei
me~umu, yani u~ursuz çocu~u olan "irtica"~n amans~z bir dü~man~~
oldu~unu asla unutmamal~y~z.
Alçak, hain bir padi~ah~n, dinsiz ~eyhulislarruna ç~kartt~~~~fetvalar~n, kutsal milli mücadele devrimizde, aziz vatan~m~z~n dört kö~esinde alevledi~i isyan ate~lerinin feci tarihini daima hat~ rlamak,
Ata gibi bu zehirli y~lan~n ba~~n~~ezme~e her an haz~r olmak, halk~m~z~, saf, mert köylümüzü ir~at etmek yani do~ru yolu göstermek
genç ya~l~~ her ayd~n~n dün oldu~u kadar, bugün de milli ödevidir.
Atatürk'ün dini politikaya alet etmemek siyasetinde; dinine
sad~k, Türk'ün dinini kendi diliyle ö~renmesini istemesi, ibadete
davet için okunan ezan~~Türkçe okutturmas~, ink~lâpç~l~ktaki ruhi
kudretine, uzak görü~üne parlak bir misaldir.
Göçen dinler saltanat~= ~a'~a's~n~, gururunu, ta Bizans devrinden beri ta~~yan, ~aheser camileri, sebilleri ve tabii güzelli~i ile dünyan~n ma~ukas~~dilber Istanbul'umuzun, gev~etici Bizans ruhunun
sindi~i lâtif ildimini, Bo~az~n Rumeli k~y~lar~nda b~ rakarak, Asya
steplerinde çelikle~mi~, asil ~ rk~m~z~n hayat~n~~ ya~amak, çal~~mak
için, vaktile Türk ulular~n~n cenkle~ti~i, adam= ki~nedi~i Çubuk
ovas~na çekildi. Kurtulu~~sava~~m~z~ n kayna~~~Ankara'y~~ merkez
yapt~, mahküm mazi ile parlak istikbal aras~nda bu suretle a~~lmaz
bir uçurum açt~. Yoksa o da hepimiz gibi ~anl~~tarihimizin sembolu
olan güzel Istanbul'un a~~klar~ndand~.
Atatürk'ün bir ihtilâlciden ziyade bir ink~lâpç~~ oldu~una eserleri
~ahittir. Ölümünden evvel yerine kimin geçece~ini bildirmemesi,
kayd~~hayat ~artiyle devlet reisi olmas~~tekliflerini ~iddetle reddetmi~~
olmas~, hakiki demokratik bir Cumhuriyet kurmak iste~inin ba~l~ca
âlâmetidir. Muhalif bir f~ rka tesisi te~vikini de ömrü vefa etseydi
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anayasay~~iki meclisli bir cumhuriyet ~ekline sokaca~~n~n müjdecisi
telâkki edenlerdenim.
7 — Dindar olup olmad~~~~hakk~nda çok söz söyleyenler olmu~tur. Benim mü~ahede ve kanaatim; kâinat~n yarat~c~s~, her ~eyde
kudreti mahsus, mevcudat~ n üstünde büyük bir kuvvete iman etti~idir. Zaten "insanlar~n tasavvur etti~i gibi bir Allah olsayd~, yine
senin büyüklü~ünü idrakten aciz kal~rd~ " sözü bu hakikati ifadeye
kâfidir. Hazreti Peygamberi; kendi hükümranl~~~~haricindeki devletlerde, nanum as~ rlarca hutbelerde okutmakta olmasiyle, en büyük
bir siyasi, dahi olarak tasvir eder, müslüman bir aile kuca~~nda
büyümü~~olmas~ndan ald~~~~moral, ruhi telkin ve terbiyenin hay~rl~~
tesiriyle olacak, mabeyin alaturka saz tak~m~n~~dinlerken birdenbire
~ark~y~~kestirir, hanende haf~z Ya~ar'a Kuran~~Kerim okumas~n~~
emir ederdi.
Bu lâhuti, ruhani an~n cazibesi alt~nda, güzel insan sesinin nakletti~i ulûhiyetin yüksek sözlerini hu~u ve tazimle, hem de göz ya~lariyle dinlerdi.
Amans~z ~zd~rap dö~e~inde "ya Rabbi, ya Rabbi!" diye zemzemesaz~~tehlil oldu~unu, yani Allah'~n kutsal ad~n~~mütemadiyen
zikretti~ini, bu çok hazin günlerde alt~n saçl~~ ba~~~ucunda, kanl~~
gözyaglan döken arkada~lar~ndan duydum.
Sonsuz ya~ay~p ba~ta kalsayd~n ne olurdu?
~ark~n kara bahtinda %ç~kt~n neye söndün ?
S~zlar büyük önder, vatan~n kalbi derinden
~ark~n kara bahtinda ~~~kt~n neye söndün ?"
KEMAL ED~P

Atatürk'ün vilcudu göçsede yer yüzünden
Türklük onun ruhunu kendi ruhunda saklar"
FARUK NAF~Z ÇAMLIBEL

