ATATÜRK ÖZGÜRLÜK SAVA~ININ
MACAR BASININDA YANKILARI
L. RASONYI
Kemal Atatürk'ün muzaffer harplerinin Macar umumi fikirlerinde yaratt~~~~duygular~~k~saltarak belirtmek için, say~s~~pek çok günlük
Macar bas~n~ndan ancak ikisini dahi ele almak yeterlidir.
Bu iki gazeteden biri en eskisi, di~eri ise en yenisidir. En eskisi,
84o'ta kurulan Pesti Hirlap (Pe~te Haber Gazetesi) 'in görevi Frans~z,
Ingiliz ve Amerika büyük gazetelerinin yay~nlar~m aktarmak idi. Bu
yabanc~~gazeteler Sor muahedçsi zihniyetiyle, genel olarak Yunan
haberlerini oldu~u gibi ald~klar~~için ço~unlukla gerçe~i yans~tnuyorlard~. Ayn~~zamanda Triyatton bar~~~~haz~rl~klar~~en kötü siyasi münaka~alara yol açt~~~ndan Macar genel efkân kötümser, içe dönük ve
duygusuz (apatkique) idi. Her yön adeta çember içine al~nm~~t~. Bir
misal olarak ~unu zikredebiliriz : Romen D~~i~leri bakan~~ T~~ke joneseu,
ya~ma edilmesi kararla~t~r~lan Macar arazisinin bir k~sm~n~~Macarlara b~rakmak yerine tekmilinin bölünmesini ve bir hissenin Polonya'
ya verilmesini teklif etmi~ti. Bu teklif Var~ova'da aleyhte ~iddetli
bir nümayi~le kar~~land~. Bin y~ldan beri süre gelen Leh - Macar dostlu~una i~aretle, ancak müstakil bir Macaristan'la ortak s~n~r sahibi
olmak isteniyordu.
Ancak Macaristan'da, Türkler hakk~ndaki dü~manca duygulu
düilya bas~m haberlerine inanmayan ileri görü~lü kimseler 1920
Aral~k sonunda Magyarsdg (Macarl~k) adli günlük gazete ç~karmay~~
ba~ard~lar. K~sa zamanda halk~n benimseyerek sevdi~i bu gazete,
Türk menfaatlerinin savunucusu idi. Harbin ortas~nda kendi muhabirlerini Türkiye'ye gönderdi.
Kemal Pa~a'n~n cesur ve pazarl~k tan~mayan isteklerini ve
ba~lang~ç hareketlerini, zaferlerini nefesimizi tutarcasma heyecanla
okuyorduk. Bütün bu haberler, yere serilen ve ülkesi üçtebire inen
Macar ulusunun gelece~i için de bir ümit k~v~lc~m~~te~kil ediyordu. Macar umumi efkâr~m, zikri geçen Magyarsdg dile getirdi~i için, bundan
sonraki yaz~larda, bu gazetedeki makaleler ve bilhassa önemli hadiselerle ilgili yorumlar sunulacakt~r.
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XVI. ve XVII. yüzy~llarda Macaristan'~n bat~~bölümünde Habsburg sülalesi hâkimdi. Macaristan'~ n orta bölümünde Türk idaresi
50 y~l Habsburg'lar~n do~udaki bölgeye yay~lmas~na kar~~~bir koridor
te~kil etmi~ti. Bu sayede ~erefli mazisi olan Erdel Prensli~inin kurulu~u, Macar geleneklerinin ve milli duygular~n~n devam~~sa~land~.
Macarlar taraf~ndan yabanc~~say~lan Habsburg'lar~n ~~699'da ilerlemesi s~ras~nda yenilgiye u~rayan Erdel hükümdar~~ Thököly ~mre Türkiye'ye s~~~nd~. ~öhreti efsanele~en ~~. Raköczi Ferenc (Oku.: Râkötzi
Ferends), Habsburg'lar~n a~~r~~gücüne kar~~~sürdürdü~ü kahramanca
sava~lar sonunda yenilgiye u~ray~ nca, Sultan'~n daveti üzerine Türkiye'ye geçti. Tekirda~'da 1735'te emniyet içinde hayat~~sona erdi.
Ilk Macar Cumhurba~kan~~ Kossuth Lajos (Oku.: Ko~ut Layo~) 1849'
da müttefik Rus ve Avusturya ordusuna kar~~~sürdürdü~ü özgürlük
sava~~nda yenilgiye u~raymca yine Türkiye'nin Kütahya ~ehrine
s~~~nd~.
Bu sebeplerden ötürü her Macar, tabiatiyle, Türkiye'yi bir dost
yurdu olarak görmü~~ve onun güçlük çekti~i y~llarda daima yard~m~na
ko~mak istemi~ tir. 1877 büyük Rus harbinde Avusturya - Macaristan
monar~isinin Slavlar~ , daima güçlüye yana~ an Romanya gibi, Türkiye'
ye sald~ rmak istedikleri zaman, Macar gençli~i Budape~te sokaklar~nda
Türkler lehinde nümayi~~yapm~~t~. Bu s~rada en büyük Macar ~airi
Arany Ydnos (Arany Yano~), Plevne adl~~ ~iirinde Plevne kahraman
müdafilerini övmü~ tü. (Irfan Bahçeci'nin Türkçe tercümesinden bir
parça sunuyoruz) :
"~leri, ileri, zafere do~ru!"
Bu büyük sava~~gümbürtüsünden
Daha ulu, daha güçlü ses veren
Bir kopuz bulunur mu?
Dün tüm Avrupa'y~~titreten K~l~ç
Bugün bu k~tan~n ba~~derdi devden
Kurtaracakt~r onu.
Budunlar~n erkinli~i ad~na
Elinde tuttu~u ~anl~~ bayra~a..
En büyük ~eref dile~i inan
Dökülür Macar dudaklar~ndan.
I9t2'de Balkan Harbi s~ras~ nda da ayn~~heyecan sürmekte ise
de Macar kavminin elini ihtiyar Monar~i ad~~verilen Büyük Devletin
hâkimi k~m~ ldayamayacak bir surette ba~lad~.
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Milli Mücadele devri:
Ad~~geçen Magyarsdg gazetesinin kurulu~undan iki hafta sonra
verdi~i haberler:
1921 Ocak 14: Sevinçle bildirilir. Türkler üç yerde Yunan cephesini yard~lar.
(Bu birinci Inönü Zaferidir).
Mart 30 : Uzun bir makalesinde: Budape~ te Türk Konsolosu
Enis Behiç'in "Türk hayat~nda muas~rla~man~n (medenile~menin)
ba~lang~çIar~" adl~~konferans~~anlat~l~yor. Halide Edip han~m ~ahs~nda
kad~ nlar da vekil olabiliyor. Gazete ayn~~zamanda Antant diplomasisi'nin çe~itli deneyi~lerine uzun yer ay~r~yor.
A~ustos 5 : Yunan genel efkâr~, cezay~~dahi göze alarak harbe kar~~d~rlar. Sefalet yo~un ise de bu Ingiltere'yi ilgilendirmez. O, modern
teçhizatla askeri donatarak kendi hedefine ula~ mak ve Ingiliz himayesi
alt~ nda yeni Bizans devletini kurmak ister.
Magyarsdg gazetesine göre, Türkler geçici olarak zor durumdad~r.
Yunanl~lar baz~~küçük üstünlükler sa~lam~~ lar ise de Atina haberleri
abartmal~d~r. "Yunan haber ajans~~ ~imdiye kadar bizi zafer haberlerine al~~t~rmad~~~~için ilk zafer sözüne inanm~yoruz"
A~ustos 23 : Yunanl~lar Istanbul'u i~gal için müsaade istiyorlar.
Ancak Atina'daki ~ngiliz elçisine inanacak olursak, Antant Çanakkale'yi (Dardanelles) Balkan devletleri için deneme yeri olarak
görmüyor, belki kendine sakl~yor.
Eylül 7 ve Eylül 20 : Makaleler, mücadelenin sürdü~ünden ve
Türklerin muvaffak~ yetlerinden bahsediyorlar. Ancak Magyarscig gazetesinin Türk matbuat bürosundan ö~rendi~ine göre, Dumlup~nar
Zaferi arkada kalm~~t~r. Kemal Pa~a'n~n tarihe geçen harp kumandas~~
aks etmi~tir: "Ordular ilk hedefiniz Akdenizdir ileri". . . Yunanl~lar
ellerinden gelse ~imdi bar~~mak isterler.
Eylül 27 ve Ekim 7: Gazete, Kemal Pa~a'dan büyük sempati ile
bahseder. Türklerin kar~~s~ nda daha ula~~lmas~~gerekli büyük kaleler
durmaktad~r: Bursa ve Izmir'in i~gali.
Ekim 23: Avrupa ülkeleri, küçük dü~ ürücü muahede akdine
ba~lar~~e~ik olarak tahammül ettikleri halde Türkiye bunu yapmad~,
kar~~~geldi: Türkiye bunu ba~arabildi; çünkü ba~lar~ nda bir Kemal
Pa~a ve çözüme elveri~li bir ülke vard~.
Balite,: C. XLV, 6
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1922 Eylül 5: Kemal Pa~a Yunanl~lar~~Anadolu'dan att~. Kemal
Pa~a birkaç gün önce taarruza geçerek, ani süratre ordusunu sonuca
ula~t~rd~. Yunan birlikleri ~uursuzca kaçmaya ba~lad~lar. Bu durum
kar~~s~nda Yunan hükümeti silahlar~~b~rakma ve Anadolu'dan çekilme
karar~~almaya mecbur kald~. Anadolu topraklar~~için, y~llardan beri
zaafa u~rat~lm~~~Türkiye ve Antant müttefiki "muzaffer!" Yunanistan
mücadele halinde idi.

Yunanl~lar t~pk~~daha yukar~daki Balkanlar ve Orta Avrupa'
daki muzaffer küçük devletler gibi hasisliklerine yenilerek Küçük
Asya'dan kendi hesaplar~na büyük parçalar koparmaya çal~~t~lar.
Buna kar~~~yüre~i yan~k Türkler bütün güçleri ile Yunan isteklerine kar~~~ç~kt~lar. Bunun aksi, hayatiyetlerinin hiçe inmesi olurdu.
Kemal Pa~a yap~lan muahedelere ald~rmadan, Istanbul'daki uysal
hükümete kulak asmadan, yabanc~~sefirlerin, hukuka ayk~r~~asker
toplamaya itirazlar~na ra~men bir ordu yaratt~. I. Cihan Sava~~n~n
bütün tahriplerine ra~men dü~mana kar~~~koyacak Türk yurtseverleri
vard~.
Bar~~~müzakereleri ile Anadolu sorunu çözümlenemeyince, Türklerin hayati de~eri olan topraklar~~kurtarmak için, üç defa silaha
sar~lmak gerekli idi. Kemal Pa~a üçüncüsünde Yunan ordusunu yere
serince i~~de~i~ti. Türk zaferi, d~~~siyaset üzerinde de büyük tesirini
gösterdi. Müttefikler sulh muahedesini yeniden ele almaya mecbur
oldular. Kemal Pa~a'n~n yaratt~~~~"fail accompli = oldu bitti" Frans~z
ve Ingiliz anla~mazl~klar~n! tazeledi.
Eylül 6 : (Ba~makale) : "Hasta Adam"
"Bundan tam bir y~l önce, Avrupa bas~m, Yunan harp raporlar~ na
göre, Küçük Asya'daki ba~~döndürücü ba~ar~lar~~göklere ç~kar~yordu. Yunan genelkurmay~~yeni bir ba~ar~~elde etti~inde, tüm Anadolu'yu ve Türk ordusunu ku~atarak kati bozguna u~ratt~ klann~,
denize döktüklerini ve di~er akla gelmeyen zulümlerle imha ettiklerini yay~nlard~ : Bir günde yüz elli kilometre ilerledikleri masallar~n~~dinlerdik. Bu sözler üzerine dünya bas~n~n~n bir k~sm~~teessüre
kap~larak: Sulh, ne pahas~na olursa olsun sulh, zavall~~Türk halk~~
hâlâ vazgeçmedi. Sevres, Trianon ve di~er yerlerde sulhun de~erini
takdir edemeyen halk~n ba~~na bu gelir, derlerdi. Halbuki bu fetih
ordusu o s~rada tav~an~~utand~ran h~zla Anadolu içerlerinden kur-
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tulmak için gemilere s~~~n~yorlard~ . Kemal Pa~a'n~ n Türk süvarisi
tüm Yunan cephesini ezip geçiyordu. "üç y~ldan beri Yunan i~ gali
alt~ nda eziyet çeken sulhçu Türk köylüleri yabanc~~hâkimiyetinden
kurtuluyordu...". Uzun zamandan beri sürekli muharebede kalan,
defalarca yaslara bürünen, öldü say~ lan ulusa, siyasetçiler alay edercesine Hasta Adam lakab~n~~takm~~lard~.
"O, sulh muahedesinde efsanevi, korkunç yarat~k muhte~ em bir
hamle ile ezip geçti."
"Y~ llardan beri" Paris çevresinde dört adet ka~~t parças~~tek ve
çözülmez bir bütün olarak ele al~n~rd~ . Onun tek bir ta~~~dahi oynat~lmazd~ . Aksi takdirde tüm binan~n y~k~laca~~~saml~rd~. Antant diplomasisi, gerçekten, kendisi de buna inanm~~t~. Ma~luplarda her uyu~turucu inanç teshir gücü de oldu~u için, yetmi~~milyonluk Almanya,
parçalanm~~~Macaristan, ölüm dö~e~indeki Avusturya, köylü diktatörlü~ü alt~ nda inleyen Bulgaristan hiçbir harekete cesaret edemediler.
Daha önce güçlü ve sa~l~kl~~say~lanlar dahi u~rad~klar~~büyü tesirinden kurtulamad~lar. Hasta Adam ise yorgun kolunu silkerek, kutsal
say~ lan sulh muahedesi binas~n~ n bir temel sütununu kald~r~nca bina
g~c~rdayarak y~k~ld~~ .."
"Yunan halk~~ için dünyan~ n hiçbir yerinde sempati kalmad~.
Büyük mazisi olan ulusun melez nesilleri, belay~~kendileri arad~ klar~~
için taziyeye hacet yok. Ümit ederiz ki, kader herkes hakk~ nda hükmünü verecektir. Bunlardan bir k~sm~~ her sava~ a kollar~n~~kald~rarak
giderler, bugün bunlar zaferden en çok gürültü koparanlard~r. Bir k~sm~~
k~sm~~harp ilan
.
bombalar~~ile bütün dünyay~~ harbe sokanlard~r.,Bir
etmeden, iki y~ll~k bitarafl~ ktan sonra kaçak olarak savunmas~z Erdel
s~n~r~ na hücum etmi~ lerdir. Kader hükmünü verecek ise de yine onun
da elinden tutmak gerekir. Acaba ne zaman uyan~rlar, bar~~~n kutsall~klar~~ile Orta Avrupan~n Hasta Adamlar~ ? Acaba zaman~n ar~~
kovan~ ndan bizim Mustafa Kemalimiz ç~kacak m~ ?
Eylül 7: Türkler Trakya ve Edirne'siz sulha yana~m~yorlar.
(Kemal Pa~a'n~n ~artlar~~adl~~uzun makale)
Eylül 8 ve Eylül ro : Kemal Pa~a'n~ n Izmir'e do~ru zafer yürüyü~ ü.
"...Yunan ordusunun sava~~gücü k~r~ld~ , inzibat ve ahlaki mukavemet kalmad~ , parçaland~ ; Ba~ kumandan esir oldu.." "Anadolu harbinin askeri safhas~~gerçekten kapand~. Tam on iki y~ l sürekli olarak
Avrupa ile Anadolu'nun s~n~r~ nda Türkler hücuma u~ruyor, sürülü-
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yor ve ölüme mahkûm ediliyordu. ~imdi on iki y~l geçtikten sonra da
Türkler harbi göze al~yor; fevkalade kumandanlar buluyor, dünyaya
mahir diplomatlar gönderiyor. Sonunda taze güçle muzaffer olarak
aya~a kalkarken çaresiz kalan Yunanl~lar, titrek damarlar~~ile gücünü
yitirmi~~halde yere y~k~l~yor."
Eylül 13, Eylül 15 : Makale adi: Hint Müslümanlar~~ Lloyd George'
dan Türklerle uzla~may~~istiyorlar. Romanya Yunanl~lar~n menfaati
u~runa müdahale istiyor.
Eylül 19, Eylül 20 : Istanbul ve Trakya mülkiyeti için siyasi çeki~meler. Türk ve Alman sorunu Cemiyet-i Akvam'da.
Eylül 23, Eylül 24: Büyük devletler Türk ulusunun Anadolu'ya
ait her arzusunu kabul ediyorlar... "Müttefikler böylece son dakikada muzaffer olarak aya~a kalkan Türk milleti önünde, bayrakla=
e~iyorlar." Yugoslavya, Macaristan ve Bulgaristan'~n silahtan tecridini talep ediyor.
Ingiltere buna kar~~l~k Yugoslavya'dan, Istanbul ve Trakya'n~n
savunmas~~için asker istiyor. Buna kar~~l~k da Macaristan ve Bulgaristan'~n silahtan tecridine yana~~yor. (Taki Macaristan ve Bulgaristan'daki yar~ m milyondan fazla Türk gönüllü olarak Türklere
yard~ma kalkmas~nlar).
Ekim 12 : Mudanya'da Türk - Yunan mütarekesi akdolunuyor.
Kas~m 24:Tehdit ve müttefiklerin gücü ile Türkleri tehdit etmeye
kalk~~~yorlar. "Lausanne'da ~imdi Skres muahedesi mezara gömülüyor.
Antant için bu merasim çok can s~k~c~~oldu~undan dünyan~n mümkün
oldu~u kadar az i~itmesi için diplomatlar kapal~~kap~~arkas~nda müzakereleri yürütüyorlar. Aç~k müzakereler huzursuzluk yarat~xd~.
Yuvarlak dünyam~z~ n medeni kavimleri bundan yeni belgeler sa~larlar ve büyük devletler kendilerinden daha küçük devletlerin emlak
ve kan~n~~hiçe sayarak her ~eyi kendilerine yontarlar, vaatlerinde
durmad~klar~~ve nas~l kolayca bundan slyr~ld~klar~~anla~~l~rd~. Üçüncü
bir tara.fla ticari hedeflerine ula~mak isterlerdi. Bilindi~i gibi, Yunanistan'~~Ingiltere Küçük Asya harbine kand~rnu~, yenilgi olunca
büyük hamisi onu kendi haline terk etmi~ti."
Kas~m 26 : Türk polis te~kilat~~Istanbul'da inzibat~~eline ald~.
1923 Temmuz 25 : Bugün ö~leden sonra Türk muahedesi imzaland~. Sbres'in ölümü Lausanne'da Türkiye'nin yeni do~-U~udur.
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"Cihan harbinden sonra, yüz seksen üç günde Avrupa'n~n ilk
ciddi sulha kavu~u~u . Cihan Harbinden sonra Avrupa'n~ n en
büyük ve örnek hadiseye ula~mas~ ...1814 y~l~nda Viyana Kongresi
ancak bu kadar sürmü~tür."
"Dokuz ay zarf~ nda Ingiltere'de. iki hükümet de~i~ikli~i oldu.
Ancak ayn~~ ça~da iki müstesna devlet adam~~ Lausanne'da kald~.
Lord Curzon ve Sir Horace Rumbold ile de~erli Meslekta~lar~. Ingiltere
mutedil ve ak~ll~ca hareket etti"... "Ancak böyle dahiyane hareket
eden Ingiliz siyaseti dahi, nispeten k~sa zamanda bu sonuca ula~amazd~,
e~er kar~~lar~nda takdir-i ilahi ile Türklerden fevkalade muktedir,
en az ad~~geçenler kadar deha sahibi, durumu süratle kavrayan,
mücahit iki ki~i olmasa: Mustafa Kemal Pa~a ve Ismet Inönü".
Türk ulusu üstüne ebedi olarak gecenin kör karanl~~~~çöktü~ü
san~l~rken Anadolu gök kubbesinde ans~z~n y~ld~z parlad~~ve Kemal
Pa~a yumru~u yava~ça i~lemeye ba~lad~. Bu yumruk keskin ve dik
k~l~c~~tutuyordu. Üç sene zarf~nda süratini artt~rarak ya~maya u~rayan ana topra~~~geri ald~. Bat~, sonradan bu k~l~c~n fark~na vard~.
Temizlenmi~~ve durulanm~~~Bat~~ilerde onu belki takdis edecektir.
Kemal Pa~a nihayet &vres porseleninin son parçalar~n~~Bo~az'a
att~~~~zaman Türk halk~~Ismet Pa~a'y~~bulacakt~r. Ma~lup say~lan
Türk halk~~onun siyasetteki kabiliyeti ile 24 Temmuz'da k~smen galip
ve k~smen ayn~~seviyede kar~~~taraf olarak sulh muahedesini imzalayacakt~r.
Türk karde~imizi bütün kalbimizle selaml~yor ve dünyan~n en
mutlu çevresi Asya'da bugün yukar~~çekilen ay y~ld~zl~~bayrakla
gurur duyuyoruz.!. Sz. A.
Ekim 9: (Ba~makale) : Yükselen Ay y~ld~z. "Cumartesi ak~am~~
saat alt~da Kemal Pa~a'n~n muzaffer ordu birlikleri Istanbul'a
girdi. Iyi bilmiyoruz: Bu giri~in siyasi ve ahlaki yönleri Macar
kalplerinin daha h~zl~~çarpmas~n~~ m~~sa~lad~ ? Yahut hadisenin ta~~d~~~~önemi güçlendirerek Macar fantazisini mi ilgilendirdi? Çünkü,
debdebeli Bizans'a sahip ç~kmak için as~rlardan beri Ingilizler ile
Ruslar aras~nda süregelen nizalar ~imdi çözüm noktas~na ula~m~~t~.
Do~u egemenli~inin anahtar~~geleneklerin ve kuvvetin hakk~~olarak
Türkler eline geçmi~ti. Orak biçiminde k~vr~lan ay y~ld~z, ~rk! bilincin,
kahramanca direni~in k~l~c~~ve milli gücün, söndürülmez sembolü olmu~~ve takdir-i ilahi ile ezilen bütün kavimler için örnek te~kil etmi~ti".
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Türk zafer geçidini hüzünlü Macar topra~~ndan takip eden
bizler Türkçe Çok ya~a diye ba~~rarak heyecanla selâmhyoruz
"Türk zafer geçidi bir ümidin önceden tasarlanm~~~bayram~.
tYstünlü~ün mutlak sa~lanaca~~~manas~na gelmez. Dört sene ~st~rap
çekmi~ler. Bazen sürçmü~ler. Yeniden güç harcayarak, dayan~kl~l~k
elde ederek bozk~rdan mavi denize ula~m~~lard~r.
Onlar~n zafer bayram~~tarihlerinin en büyük ba~ar~lar~ndan biridir. Önemi bak~m~ndan I. Sultan Murad sipahilerinin ilk defa Meriç'
ten su içmelerinden geri kalmaz.
Türk zaferi üzerine hayal kurarken onlar~n talihlerine ve zaferlerine göz dikmiyoruz. Irk~n~n hami dehas~~en uygun zamanda onlara
bir kahraman vermi~tir. Kemal Pa~a, halk~n~~arz-~~mevud'a ula~t~rmakla kalmam~~~gerçek yurduna kavu~turmu~tur. Büyük dehalar
tanr~n~n arma~amd~rlar. A~~r günlerde kitlelerin gayreti, fedakârl~~~~
ve kahramanl~klar~~ile birlikte yanlar~nda, almnda kutsall~k damgas~~
bulunan birinin bulunmas~~gerekir.
N o t : Magyarsâg gazetesinden al~nan bahisler burada sona eriyor.
Gazi Mustafa Kemal'in daha sonraki muzafferane ve merasimli giri~i zaman~nda ben de Istanbul'da bulunuyordum. Büyük kurtar~c~y~~selamlayan co~kun insanlar~ n aralar~na kar~~arak bu büyük
tarihi hadisenin ~ahidi olabildi~imden çok mutluyum.

