B~R DEVRIM ERI
ADNAN BINYAZAR
Atatürk dönemi bir devrim dönemidir. Bu döneme eme~ini
katm~~~herkes bir "devrim eri" say~l~r. Ne var ki, bir dönemi kendi
çabas~yla ya~ayanlar~n say~s~~çok azd~r. Bu y~l sekseninci ya~~na basan
Ulu~~I~dernir de bu az ki~ilerden biridir.
Devrim, genel tamm~yla, geçerli~i kalmam~~~bir düzenin, tutarl~~
bir düzenle ortadan kald~r~lmas~~eylemidir. Devrimci, y~kmas~~gereken
düzeni çok iyi bilmekle birlikte, onun yerine neyi koyabilece~ini de iyi
kestirebilmelidir. Bu olmad~~m~, devrim gibi, toplum ya~am~n~~ tepeden
t~rna~a de~i~tirmeyi amaçlayan bir eylem, bir karma~a ortam~~yarat~r.
Bunun etkisiyle, toplum ilerleyece~ine geriler. Toplumlar~n ya~am~nda
bunun örnekleri çoktur. Ki~inin bilinçli olmas~, birey olarak sorumlulu~unu bilmesi, devrime neler katmas~~gerekti~ini kavramas~~çok önemlidir. Ki~i, tam anlam~yla bir devrim emekçisi olmal~d~r. Kamyla
camyla adamal~d~ r kendini devrime. Denetimsiz bir ortamda, tek
ba~~na, kendini bir "toplum" gibi sorumlu duymal~d~r. Kendi eme~i
eksilince, devrimin ana ta~lar~ndan birinin dü~tü~ünü varsaymal~d~r.
Devrimin var olmas~n~n ya da yok olmas~n~n kendine ba~l~~oldu~unu
bir bilinç olarak ki~ili~ine sindirmelidir.
Atatürk devrimlerinin yerle~ip kökle~mesinde bu tür devrimcilerin
etkisi büyük olmu~ tur. Atatürk gibi bir öncü ile ço~alan, emekleriyle
O'nu ço~altan ki~ilerin varl~~~~her zaman sayg~yla amlacakt~r devrim
tarihimizde. Bu ulusalc~~sorumlulu~u ku~aktan ku~a~a aktarmak da
devrimin gereklerinden biridir. Atatürk devrimcili~i bunu da gerekli
k~lmaktad~r. Çünkü O'nun ba~latt~~~~devrim, olup biten de~il, süreklili~i gerektiren bir devrimdir.
Ulu~~I~dernir'in ya~am~n~~ de~erlendirdi~imizde, onun böyle
bir devrim emekçisi oldu~unu aç~kça görebiliriz. ~~demir, Kurtulu~~
Sava~~m~za Ö~retmen Mustafa olarak kat~lm~~, sava~~muu, sonradan,
as~l cephe olan "cephe arkas~"nda sürdürmü~tür. I~demir'i sava~ta ve
sava~~sonras~nda günlük yazar~, gazeteci, makale yazar~~ve tarihçi
olarak görüyoruz. I~demir, toplumsal bir de~i~im geçiren halk~na
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bir dü~ ünce eri olarak da hizmet etme yolunu seçmi~tir. Hangi alanda
olursa olsun, eme~ini hiç sak~nmadan, canla ba~la, gerçek bir "er"
gibi çal~~m~~t~r.
Ülkelerin gö~üs gö~üse sava~larda ald~klar~~sonuçlar ku~kusuz
önemlidir. Ama, ülkelerin bu sava~lar~ n sonunda gerçek ki~iliklerini
kazand~klar~~savunulamaz. Gerçek sava~~cephe arkas~ndaki sava~t~r,
Atatürk bunu sava~~n dumanl~~kanl~~havas~ nda sezmi~tir. Sezmekle
kalmam~~, halk~na "ça~da~~uygarl~k" gibi bir noktay~~da göstermi~tir.
Halk~ na öylesine güvenmi~tir ki, ça~da~~uygarl~~~~bile yeterli bulmam~~,
ülkesinin insan~n~~ça~da~~uygarl~~~n üstünde bir yerlere oturtmay~~
dü~lemi~tir. Bunun, yukar~ da niteliklerini belirtmeye çal~~t~~~m ki~ilerle
gerçekle~ebilece~ini savunabiliriz. Çünkü devrim içinde ki~i sürekli
yenilenen, geli~ en ve yaratan bir varl~kt~r. Ulu~~I~demir gibi gece
gündüz çal~~an, üzerine ald~~~~sorumlulu~u sonuna dek götüren ki~ilerin ülkeyi ça~da~la~t~ rmakta, hatta ça~da~~uygarl~k düzeyinin de
üstüne ç~karmakta katk~lar~~büyük olacakt~r ku~kusuz. Her ~eyden
önce birey olarak bu sorumlulu~u duymak gerekir. Yoksa, Atatürk'ün
gösterdi~i bu nokta, co~kulu sözlerin aldat~c~l~~~ nda yok olup gider,
ilerideki ku~aklar~ n da gözlerinden tümüyle silinir. Oysa, devrime
emek veren ki~iler, her zaman bu noktay~~daha belirgin k~lar, böylece de genç ku~aklar~n gözlerinin önünde ileriye yönelik, ça~da~~
hedefler çizilmi~~olur. Atatürk devrimcilerinin canla ba~la çal~~malar~n~~bu nedenle kaç~n~ lmaz buluyorum. Böyle bir örne~i usumda
her canland~rd~~~mda Ulu~~i~demir de, topra~a kan~n~~katm~~~devrimciler gibi, eme~ini Atatürk devrimine katan bir insan olarak gözlerimin önüne gelmi~tir. Özellikle bu yönüyle I~demir genç ku~aklar~n örnek alaca~~~bir ki~idir.
Büyük Atatürk, Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu gibi
özerk kurulu~lar~~ i~e ba~latmakla bilim yolunda önemli bir ad~m~n
at~lmas~n~~sa~lam~~t~r. Bilindi~i gibi, bir toplum, tarihiyle ki~ili~ini,
diliyle dü~ üncesini bulur. Atatürk, toplumu var etmede bu iki kavrama,
"tarih" ve "dil"e büyük önem vermi~ tir. Bununla, toplumumuza ki~ilik kazand~rman~ n yan~nda dü~ünsel ba~~ms~zl~k da kazand~racakt~.
Atatürk'ün çizdi~i bu "büyük hedef"te, 48 y~l~n~~Türk Tarih Kurumuna vermi~~bir devrim erinin katk~lar~~her zaman an~lmal~d~r. Kuruma
ça~da~~bir yap~~kazand~rmak, e~siz bir kitapl~k kazand~rmak, oray~~
bilim adamlar~n~n dura~~~durumuna getirmek Ulu~~I~demir'in de
eme~inin ürünüdür. Bu yönüyle Türk Tarih Kurumu, bütün bilim
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adamlar~n~ n övgüyle söz ettikleri bir kurulu~~olmu~tur. Kurumun
i~leme düzeni, ça~da~l~k sav~nda olan her kurulu~a örnek olacak
düzeydedir.
Ulu~~I~demir'in iyi bir yönetici oldu~unu herkes bilir. Ama onun
önemli yönlerinden biri de yazarl~~~d~r. Örne~in çok az yazar~ n kitab~~
bir solukta okunabilir. I~demir'in Biga Ayaklanmas~~ve Anzavur Olaylar~~
(günlük an~lar) adl~~kitab~~ bu tür kitaplardand~r. I~demir'in yal~ n
anlat~m~, gerçekçi gözlerncili~i, olaylar~~ya~ay~~~ndaki içtenli~i ve duyarl~k.' onun üslubunu belirler. Çok ~eyi az sözle anlatmak bu üslubun
en belirgin yan~d~r. Ele ald~~~~konunun en can al~c~~yönünü bu yal~ n
üslupla vurgular. Az yazan, ama yazd~~~yla kamuyu etkileyen bir
yazard~r i~demir. Y~llar~n içinden adl~~kitab~nda toplad~~~~yaz~lar~~bu
yarg~ m~z~~somut biçimde kan~tlamaktad~ r. Hele son yazd~~~~ Atatürk ve
Anzaklar (Atatürk and the Anzacs), yaz~~duyarl~ l~~~= nerelere dek
ula~t~~~n~~çok iyi göstermektedir.
Atatürk ve Anzaklar adl~~ kitab~n özünü olu~turan "Anzaklar ve
Atatürk'ün Tarihsel Davran~~~" (Milliyet, 15 Nisan 1978) adl~~yaz~~
yay~mland~~~nda, okul kitaplar~nda böyle yaz~lar~n yer almas~~ gerekti~ini dü~ünmü~tüm. Bir zaman sava~t~~~~insanlar~~dost olarak kucaklayan Atatürk'ün soylu davran~~~~ ~~demir'in yüre~inde öyle yer etmi~tir ki, o yal~n üslup, her ku~aktan ki~iyi etkileyen bir be~eni düzeyine
ula~m~~t~r. Bu yaz~, özüyle, gerçek Atatürkçülü~ü yans~tan bir yaz~d~r.
Bir ülkenin insan~~böyle dü~ünecek düzeye gelirse, o ülke gerçekten
ça~da~la~m~~~olur. Tüm davran~~~ yla bu hedefi gözeten i~demir, bu
yaz~s~ yla bir kez daha görevini yerine getirmi~~oldu.
Özetle belirtmek gerekirse, Atatürkçülük dü~ üncesini insanl~k
dü~üncesiyle kayna~t~ran Ulu~~I~demir, bir devrim eri, örnek bir
insand~r. Sava~~mlarla dolu seksen y~ll~k ya~am~, daha da ço~alarak
sekiz yüz y~llara, daha uzun y~llara ad~n~~ula~t~rs~n...

