MUSTAFA KEMAL HAKKINDA
DÜ~ÜRÜLEN TAR~H'LER
ve
BUNLARIN EDEB~, TARIFIt DE~ERI
FEVZIYE TANSEL
Edebiyat~m~zda, Atatürk hakk~nda, sürekli ara~t~rmalar sonucu
elde edilebilen malzemeye dayan~larak haz~rlanm~~~ilim eserleri
~öyle dursun, esâsl~~çal~~ma verimi mak,lelere bile pek az rastlan~lmaktad~ r. Ona dâir yaz~lar~~mak5.1elerin ça~u, kolayl~kla elde edilmi~,
hatta önceleri ba~kalar~~ taraf~ndan kullan~lm~~~üç-be~~mes'eleye ait
malzemenin tekrâr~ndan ibâret say~labilir. Bunlar gibi, Atatürk
için yaz~lan ~iirleri içine alan, biribirinden aktar~larak sayfa adetleri
gittikçe artan, say~lar~~yüzü epeyi a~an antolojilerin haz~rlanmas~nda
da esas kaynaklardan faydalan~lm~~~de~ildir; ~iirlerin ço~unu Arab
harflerinin de~i~tirilmesinden, ~~928'den sonra ne~redilenler, bilhassa
a~~tlar te~kil etmektedir.
Bilindi~i üzre, Mustafa Kemal'i as~l ayakta tutan ve tutacak
olan askeri, siyasi dehâs~d~ r. O, 8 /9 A~ustos, ~~9 ~~5'de Anafartalar
Gurupu Kumandanl~~~' na ta'yini ard~ndan, ~~o A~ustos'ta idare etti~i
taarruzla Anafartalar Cebhesi'nde dü~man~~geri atmas~yle kazan~lan
zaferden ba~layarak, 19 May~s, 1919'da Samsun'a gk~ncaya kadarki
siyasi faâliyyetleriyle, ~stiklal Sava~~'m~z~n ba~lang~c~~sayabilece~imiz
bu tarihten sonraki çetin sava~lar~n kazan~lmas~ndaki vatanseverli~i,
yol göstericili~i ve kahramanl~~lyle, kendisiyle ayn~~fikirdekileri
çevresinde toplayabilme ve te~kilâtç~l~k kudretiyle, kan~m~z-can~m~z
bahâsma dü~man istilâsmdan kurtar~lan vatan topraklar~m~z üzerinde
sa~lam temellere dayanan hür, mustakil Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulmas~ndaki öncülü~üyle ün kazanm~~t~r. Atatürk'ün,
siyasi ve askeri dehâs~~dolay~s~yle yaln~z Türkiye Cumhuriyet'nin
ba~ta gelen bir devlet adam~~de~il, xx. yüzy~l~n devlet büyükleri
aras~nda da ön safta yer ald~~~~kökle~mi~~bir hüküm olarak sürüpgitmektedir. Böyle bir ~ahsiyyete sahip olmas~~dolay~s~yle, ilim ve fikir
Benden C. XLVI 2, 33
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adamlar~n~n, ~âirlerin dikkatini çekmi~~ve incelemelerc, san'at eserlerine konu te~kil etmi~~olmas~~pek tabi'idir.
Edebiyat~m~zda hat~ra, roman, hikâye, tiyatro, mektup, v.b.
nevi'dekilerden daha çok ~iirlcrde yer-yer Atatürk'ten bahsedildi~i
gibi, bütünüyle ona ayr~lm~~~eserler de az de~ildir. Destanlar'~~ bir
risâle, bir kitap te~kil eden, onun için yazd~klar~~ ~iirlerini bir kitap
hâlinde toplayan ~airlerimiz de bulunmaktad~r.
Ötedenberi elde etti~imiz malzemeye dayanarak haz~rlad~~~m~z
Atatürk hakk~nda Ozanlar~m~z~n Söyledi~i ~iirler (1919-38) ba~l~kl~~incelememizden, 27 Aral~k, i919'da arkada~lanyle birlikte Ankara'ya
gelip yerle~mesinden sonra anonim asker türküleri'nde; Kaz~m Kara-Bekir idaresindeki Onbe~inci Kolordu'nun Ermeni kuvvetlerini bozguna
u~ratarak Kars'~n 30 Ekim, 192o'de ikinci kurtulu~u üzerine söylenilen destanlar'da da yer-yer Mustafa Kemal'den bahsedilmi~~oldu~u,
Istiklal Sava~~'m~zla ilgili ~iirlerin ço~unda muhtelif vesilelerle
an~ld~~~~gibi, yaln~z onun için söylenilmi~~ destanlar'~n bulundu~u da
anla~~lmaktad~r'. Atatürk hakk~nda Ayd~n S~n~f ~âirlerimizin Yazd~~~~
~iirler (1915-38) ba~l~kl~~maUlemizde kaydetti~imiz üzre, Mustafa
Kemal ad~, bu s~n~f ~airlerinin eserleri aras~nda önce, Mehmed Emin
Yurdakurun Çanakkal<a Sava~~~dolay~s~yle yazd~~~, 28 Eylül, 1915'de
tamamlan~p o s~ralarda bas~lan Ordu'nun Destan~'mn bir dörtlü~ünde
an~lm~~t~r. Bundan sonra, tarih vak'as~, ne~ri bak~m~ndan en eskisi,
Bulunur Kurtaracak ba~l~kl~, be~~k~t'ay~~içine alan tazmIn'dir; Birinci
Inönü Zaferi'nin kazamlmas~~(4-6 Ocak, 1921) üzerine, büyük Millet
Meclisi'nin 13 Ocak'taki toplant~s~nda Mustafa Kemal'in konu~mas~n~~dinleyen bir millet Vekili taraf~ndan yaz~lm~~, yanyana üç
y~ld~z (***) imzas~yle, i5 Ocak, 1921 tarihli Hâkimiyyet-i Milliyye'de
(Nu. 97) ne~redilmi~tir 2 . Bu s~n~f ~airlerimizin eserleri, ozanlar~Belleten, c. xL~~., Say~-167, Temmuz, 1978, s•465-94.
A. mec., c. XLV., Say~-177, Ocak, 1981, S. 287-325. Ad~r~dan anla~~ld~~~~
üzre bu ve bir önceki ara~t~rmamuda Halk ve Ayd~n s~ n~f ~airlerimizin eserleri
birlikte de~il, ayr~-ayr~~ ele al~nm~~t~r. Türk Tarih Kurumu'nda 17 Nisan, 1981'de
verdi~imiz Atatürk hakk~nda ~iirler, Bunlar~n Tarih ve Edebiyat Bak~m~ndan De~erlendirilmesi adl~~konferansuruzda, her iki zümreye âit eserler ay~ rdedilmeksizin, söylenilip yaz~ld~klar~~zamana göre beraberce s~n~fland~r~lm~~t~r. Türk Tarih Kurumu'nun Atatürk Konferanslar~~ dizisinde bas~lacak olan bu konferans~m~z metnine, ilk
iki ara~t~rmarn~zdan sonra elde etti~imiz ba'z~~yeni bilgiler ilave edilmi~tir; onlardaki birkaç yanl~~~m~z düzeltilmi~~bulunmaktad~r.
2
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m~z~nkilere göre konu, i~lenilen fikirler bak~m~ndan daha de~i~ik,
daha zengin örnekleri içine almaktad~r. Atatürk'ün ölümünden iki
ay kadar önce duydu~u son milli sevinci, 2 Eylül, 1938'de Hatay
Devleti'nin dostca tedbirler sonunda kurulu~u olmu~tur. Her iki zümre
~airlerimizin onun hayâtta bulundu~u zamana ait ~iirlerinde i~ledikleri konu bak~m~ndan sonuncusu da, ömrü ile at ba~~~olarak Hatay
milli mes'elemiz, bu ilimizin istiklaline kavu~mas~d~r.
istiklal Sava~~'nda kazan~lan zaferler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulu~u, Lozan Sulhu, yap~lan yeniliklerden ba'z~lar~, v.b.
tarih vak'alar~~üzerine dü~ürülmü~~epeyi tarihler vard~r. Belleten'in
77'nci say~s~nda ne~rinden bahsetti~imiz ara~t~rmam~zda oniki
tarih metninden birkaç~run bütününü, ba'z~lar~n~n yaln~z tarih beyitleri'ni vermi~, birk~sm~ndan ise bahsetmekle yetinmi~tik. Bu yaz~m~zda bunlara, sonradan bulabildi~imiz yedisini de ekleyerek,
dü~ürülen ondokuz tarih'in, hangi tarih vak'as~~üzerine yaz~ld~~~n~~
ayd~nlatma~a çal~~arak metinlerinin bütününü veriyoruz.
— Mustafa Kemal'e 30 Nisan, rg g'da, merkezi Erzurum'da
bulunan Dokuzuncu Ordu Müfetti~li~i vazifesi verilmi~tir (Bu vazifenin ad~, 15 Haziran, rg rg'dan sonra, Üçüncü Ordu Müfetti~li~i'ne
çevrilmi~tir). Mustafa Kemal bu vazifeye getirildi~i günde ilgili
makâmlarla temâsa geçip, vazifesinin mâhiyetini tesbite, s~n~rlar~n~~
çizme~e, emrine girecek kuvvetleri ta'yin ve takviyeye ba~lam~~~bulunuyordu. Harbiye Nezâreti arac~l~~~yle Bahriye Nezareti'nden Karadeniz k~y~lar~= emniyeti için iki vapur istemi~, Müfetti~lik bölgesindeki "Sivas, Van, T~rabzon ve Erzurum vilâyetleri ile, Samsun
-sanca~~~mülkiye âmirlerine kendisi taraf~ndan verilecek emirlerin
yerine getirilmesi hakk~nda tebligat yap~lmas~~için Sadaret'e„ yazd~rtm~~t~r. 6 May~s, 19 g'da, vazifesine Sit, müsveddesi kendisince tesbit
ettirilen, Vükelâ Meclisi'nce de tasdikle teblig olunan yönetmenlikte
vazifesinin yaln~z askeri de~il, mülki de "oldu~u tesbit edilmi~~ve
kendisine bölgesi içindeki askeri k~t'a ve illerden ba~ka, kom~u birlik
ve illerin de kendisinden emir ve ta'limât almalar~, dahili asayi~in
iade ve istkarm~n te'mini, ~urada-burada bulunan silah ve cebhânelerin bir-ân evvel toplatt~r~larak münâsip depolarda muhafaza
alt~na al~nmas~, muhtelif yerlerde ~ûrâ ad~~alt~nda faâliyyette bulunan
ve gayr-i resmi sûrette, fakat ordunun himâyesi alt~nda asker toplayan
te~ekküllerin kat'l olarak ortadan kald~r~lmas~~ve herhangibir sûrette
asker„ toplat~lmas~n~n önlenmesi yetkisi de verilmi~ti.
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Mustafa Kemal, tasarlad~klar~n~~ ba~arabilmek için i~ini kolayla~t~racak bu yetkileri te'min ettikten sonra karargah~n~~te~kil etme~e,
faydalanabilece~i arkada~lar~n~~scçme~e ba~lam~~t~r. Istanbul'daki
milli te~ekküller ile görü~mü~, hilaf Devletleri Fevka'l-ade Komiserleri'ni ziyaret etmi~tir. Onun böyle bir vazifeyle Anadolu'ya
gönderilmesi, bir~eyler yapma~a kararl~~oldu~u hakk~nda ~übheler
yaratm~~, Sadr-~~ A'zam Ferid Pa~a'n~n verdi~i ak~am yeme~inden
bir gün sonra ,15 May~s, 1919'da Bab-i "Ali'de Osmanl~~Naz~rlar~'m
ziyaretinden sonra, ~~ 6 May~s, ~~ ~~ g'da, VahIde'd-DIn'in Cuma
namaz~nda bulunmu~, onunla da k~saca görü~üp veda etmi~~ve o
ak~am Band~rma vapuruyle hareketle, 19 May~s, Pazarertesi sabah~~
Samsun'a ç~ km~~t~r 3.
Yunanl~lar'~n 15 May~s, ~~ ~~ g'da Izmir'de karaya ç~k~p topraklar~m~z~~ ele geçirme~e ba~lamas~ndan dört gün sonra, Mustafa
Kemal'in Samsun'a. ç~ kt~~~~19 May~s, Istiklal Sava~~'m~z~n art~k
fi'len de ba~lad~~~~bir tarihtir. Onun ad~na dü~ürülen tarih k~t'alar~'mn,
vak'amn geçti~i zamân bak~m~ndan ilki, AbdurrahIm Ulvi Bey'in,
Pek Güzel Bir Tesüduf ba~l~kl~~ ~iiridir:
Dü~manlar her tarafta vatana sald~rm~~t~,
Esir olmu~tu millet.. Ne ~rz kalm~~t~, ne mal.
Büyük bir dahi ç~kt~~ vatan~~kurtarma~a,
Bu ç~k~~~n tarth'i: G-1 Mustafa Kemal !

(( !Jf

„5.31
H. 1337 (1919)

»

~airin i~aret etti~i gibi, bu ta'miyeli tarlh, Hicri 1338'i gösteren
Gâzi Mustafa Kemal' den ~~ rakam~~ç~kar~l~nca H. 1337 (1919)'yi göstermektedir. Bu tarih k~t' as~'n~~ ~airin ne zamân yazd~~~n~~bilmiyoruz;
yay~mland~~~~tarih 1927'dir; Mustafa Kemal'e Büyük Millet Meclisi taraf~ndan Gdze unvan~n~n verilmesi 19 Eylül, 1921'de, Sakarya
Zaferi'nden sonra oldu~u gibi, hakk~nda dâhi s~fat~n~n kullan~lmas~~
bundan da sonraki zamanlardad~ r. Öte yandan, 19 May~s hadisesinin, o tarihte, sonu neye varaca~~~henüz bilinemedi~inden tarih
dü~ürülme~e elveri~li bir vak'a olmad~~~n~~da söyleyebiliriz. Bu delillere dayanarak sözünü etti~imiz k~t'an~n sonralar~, Mustafa Kemal'in
sekiz y~ldanberi ayr~~ dü~tü~ü Istanbul'a gelmek üzre oldu~u s~ rada,
3 Bu ve ba~ka tarih vak'alan için faydaland~~~m~z kaynaklar önceki iki ara~t~ rmam~zda topluca kaydedilmi~tir (Y. bk., not—!, 2; S. 468, 290, not—g).
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1927'de, 19 May~s'~n sekizinci y~ldönümü üzerine yaz~ld~~~n~~sanmaktay~z 4 .
~stiklal Sava~~'rruzda kazan~lan zaferlerin ilki 6-1 o Ocak
ve 31 Mart — ~~Nisan, 1921'de sürüp-giden, Yunan kuvvetlerinin a~~r
bir yenilgiyle geriye püskürtülmesini sa~layan Birinci ve Ikinci Inönü
Zaferleri'mizdir. Bu zafer dolay~s~yle s~ca~~-s~ca~~na o s~rada yaz~l~ p
.j.) .1 (A.N.;E.N.?) remziyle 2 Nisan'da yay~mlanan tarlh'de ad~~
tevriy-eli olarak kullan~lan Mustafa Kemal'in ba~~m~zda bulunmas~ndan duyulan minnet hisleri de ifade edilmi~tir:
2 -

Kemâl-i milleti bulduk bu gün yine ~ânl~,
Göründü sahnede Osmanl~~ ordusii
Emin nefsine, âsüde, pâk vicdânl~ ,
Önünde kald~~cebin-i <adf~~irin-kanl~ ,
Kaç~ nca ma'rekeden inhizâmla Yünnl~,
Bilindi
MIlâd: Muzaffer_Osmanl~ !
:

! J.;

L.
1921

~airin i~aret etti~i gibi Muzaffer Osmanl~~ terkibinin Arab harfleriyle rakam kar~~l~~~~1921 tam tarih'ini gösterir 5.
4 Abdurrahim Ulvi Bey, bu tarih k~t'as~~ dolay~s~yle ~u bilgiyi vermi~tir: "Büyük
Gâzrnin vatan~~ kurtarmak için Anadolu'ya gitmek üzre Samsun'a ç~k~~lar~~ bu
günki yümnlü güne tesâdüf ediyor; fakat ne güzel, ne ma'nâl~~bir tesâdüf ki Güzt
Mustafa Kemal, bir ç~kt~~ta'~niyesi'yle bu tarihin müsâdif oldu~u 1337 Hicri tarihini
gösteriyor. Ayn~~zamânda, Gr~ zt Mustafa Kemal, Ankara'da ilk Büyük Millet Meclisi'nin kü~âd~na ve hâkimiyyet-i milliyyenin i'lân~na tam tarih'dir ki 1338 sene-i Hicriyyesi'ne tesâdüf eder„ (Cumhuriyet gzt., n.u. 1088, 19 May~s, 1927).
5 iki Zafer Tarihi ba~l~~lyle yay~mlanm~~t~r (Vakit gzt., nu. 1191,2 Nisan,
1337/192 I . Ikinci tarih k~ t'asz da Ikinci Inönü Zaferi üzerine dü~ürülmü~tür;
son m~srâ'~~ ta'miyeli olarak H. 1339'u gösterir:

Harbi kazandi yine' hizl~-i neci 1~,
Dü~tü <aelti sahnede' ~ark-1 lehib.
~arlatan üvüzeleri sustu hep,
Zühir_olup ni`met-i sabr ü ~ekib :
Na~run min'allühi ve fethun karil !
»
H. 1339 (1921)
Bu tarih m~srâ'~~ Saf
ji.

.

.

Süresi'nin 13'üncü 21yet'inden al~nm~~t~r:
J.)

• J 411

(ve
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3 — Mustafa Kemal, 27 Aral~k, ~ 9~ 9'da arkada~lar~~ile Ankara'ya gelip yerle~mi~~bulunuyordu; Inönü Zaferleri'nin kazan~lmas~ndan
sonra, 5 A~ustos, 192 ~ 'de Büyük Millet Meclisi'nce Ba~kumandanl~k
vazifesine getirilmi~, 12 A~ustos'ta Polatl~'daki Cebhe Karâxgâh~'na
giderek ordumuzun ba~~na geçmi~, 23 A~ustos'ta ba~layan Sakarya
Sava~~~13 Eylül'de Yunanl~lar'~~çok a~~r yenilgiye u~ratan zaferle
sona ermi~tir 6 ; yukar~da kaydetti~imiz gibi, Mustafa Kemal'e Büyük
Millet Meclisi taraf~ndan Mü~irlik (Mare~all~k) rütbesinin, GAzi
unvân~n~n verilmesi yirmi gün ve gece süren bu Çetin sava~~n kazan~lmas~ndan sonra, 19 Eylül, 1921 tarihine rastlar. Bunu, 26 A~ustos,
ubra tubibbuneha na~run mina'llâhi ve fethun IsarIbun ve be~irri'l-mü`minine):
Bundan ba~ka, sevdi~iniz bir~ey daha: Allah kat~nda bir yard~m ve yak~n bir zafer
vard~r. Ey Muhammed! ~nananlara müjde ver!„ (Kur'Zin-~~ Kerim ve Türkye Anlam~~
( Me'âl), T. C. Diyanet ~~leri Ba~kanl~~~~Yay~nlar~ : 9o, Ankara, 1973, AjansTürk Matbaac~l~k Sanâyii, s. 550-51).
Sakarya Zaferi'nden sonra dü~ürülmü~, Gazi'den bahsedilmeyen, ordumuzun kahramanl~~~~üzerinde durulan iki tarih k~t'am~z daha vard~r. Safvet-i Üsküdarl imzas~yle yay~mlanm~~~olan~, H. 1340 tam tarih'ini göstermektedir (Tevh(d-i
Bjk& gzt., 27 Eylül, 1337/1921):
KIT`A-/ TARIH~YYE
Kâ`indtd gösterip Türklük' teki ztkiyyeti
Ast~~!dk-i ösmdnd seyfini merdiin-~~
Safvet'ö ~iikrdnua yükselt Semdy-i ~zzet'e :
Seyfili r~-~ ndn't mahvetti Cuyti~-i Müslimin
41-k." "
- • c.
« t
H. 1340 (1921)
.1 (Elif. Nun: A. N.; E. N.?) remziyle bas~lan~n~n
Tarih k~t'alar~ndan
son m~sra'~nda hem H. 1340, hem bunun Miladi kar~~l~~~~1921 tarihi ifade edil;
mi~tir (Vakit gzt., ~~ 8 Te~rinisani/Kas~m, 1921):
ZAFER TARIH ~~
Buldu ~sldm tdrihi bir töze fer,
Kalmadi ddy-i dini bir malcar.
Eyledi tathir-i mülki bezl-i hün;
Müftehir td c ön-evinden her nefer.
Öyle bir satvetle vurduk dü~man~,
Görmemi~~harb t driht bbyli sefer.
Tdrih-I Hicri ve Milddi <iydn :
"Kuvve-I millet „le "hak buldi zafer!,,
»
«
.>? 3•-• "
«
581
1921 = IL 1340
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1922'de Koca-tepe'den idâreye ba~lad~~~~Büyük Taarruz, 30 A~ustos'ta Dumlup~nar'da kazan~lan Ba~kumandanl~k Meydan Sava~~~
ta'kip etmi~tir. ~~Eylül, 1922, onun, bu büyük zaferinin ard~ndan,
heyecan yaratan ve ordumuza kuvvet a~~layan, "Ordular! Ilk hedefiniz Akdeniz'dir. Ileri!...„ emrini verdi~i tarihtir. Elimizde, bu emrin tarihinden üç gün sonra, Ihtiyar Asker mahlas~yle, 4 Eylül'de
yay~mlanan bir tarih k~t' as~~ bulunuyor:
Zaferler(f) tebrik için
Arar iken tArih-i sAl,
Savt-I hAtif dedi bana,
Yaz: Gazi MustafA KemAl!
«!
,53u. : J~?.»

mâli 1338 (1922)
Bu tarih k~t' as~'nda zaferler, Mâli 1338 (~ 922)'in, Ebced harfleriyle
rakam kar~~l~~~~olan G dzi Mustafa Kemal unvân ve ad~yle damgalanm~~t~r 8.
4 — Izmir'e 9 Eylül, 1922'de Türk birliklerinin girmesi, dolay~s~yle bu ilimizin de Yunan i~gâlinden kurtar~lmas~~üzerine üsküdarl~~
Tal'at Bey taraf~ndan yaz~lan tarlh'in de bütününü veriyoruz:
FETHO'L-MÜBIN
'Adi ve hakkA muntaz~r oldukta subh ü ~Am hep,
Pür-tevekkül sabr k~ld~k biz nice eyyüm hep.
Ç~kt~~yoktan ~Anl~~bir ordü bu dA bir mu`cize,
Fevz-i MevlA eyledi noksAn~nl itmAm hep.
MustafA'n~n nusreti etti kemAliyM (KemAl'iy1) zühür,
Oldu dü~man ordus~l ba~tan-ba~A kem-nAm hep.
K~ld~lar izmir'de gAziler
Cum`a'y~,
Verdiler ez-nev esAs-I dine istihkâm hep.
Dilleri art~k tutuldü sustular nAküslar,
Gürledi Hakk'~n sesiyk çarh-~~minA-fAm hep.
~An~ni tevkir içün ey Münci-i sâhib-kemAl,
Fethini tebrik içün ey GAzi-i mikrAm hep.
Ç~ksa lây~kt~r bu gün yerden gök~" ~bang-I sertA,
~nse ~AyAnd~r bu gün gökten yere ecrAm hep.
7 Metin ne~rir~de, tertip yanl~s~~yüzünden bizim eklediklerimizi parantez
i~âretiyle ital~k, fazlal~klar~~ayn~~ i~âret içerisinde düz harflerle gösterdik.
8 Babal~k gzt., nu. 982„ 4 Eylül, 1338/1922.
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Na~-i sahbay-i ~ehadet eyleyen it~van-1 din,
Bade-I Kevser'le olsun mazhar-1 ikram l~cp.
Ben ölürscm milletin tarih-i tab-ef~an~na,
Isterim Cevher'le yazs~nlar buna, alslam hep.
Bir k~l~ç att~m acitly söyledim t(~ rih'ini:
Old~~man~ür ü muzaffer le~ker-i Islam hep g
»
‘.5
«
H. 1341 (1922)

Sairimizin i~aret etti~i gibi, Mücevher bir tarih'dir;
adedi at~lacakt~r. Son m~sra.'~n~n noktal~~ha.rflerinin rakam kar~~l~~~n~~
l~isaplad~~~m~zda, tutar~n~n 1342 oldu~unu anlam; ~~ rakam~n~~ ç~kar~nca geriye kalan H. 1341 (1922) tarihini gösterirIçten gelerek yaz~ld~~~~besbelli olan bu tarih, Izmir'in üç y~l~~
a~an i~gali s~ras~nda duyulan üzüntüyü, sab~rla nas~l dayan~ld~~~n~,
vatan sevgisinin ve Islâmiyet'in kazand~rd~~~~ma'nevi kuvvetle askerlerimizin bu mühim zaferi nas~l kazand~klar~n~, dü~man~n u~rad~~~~
yenilgiyi, ~ehitlik mertebesinin kudsili~ini anlatan duygu ve fikirleri
içine almaktad~r; bu duygu ve fikirler, Kemal ad~n~n, isterim Cevher'le yazs~nlar, bir k~l~ f att~m ad~lya ifadelerinin tevriyeli kullan~l~~lyle,
ba~ka san'atlardan da faydalan~larak anlat~l~p canland~r~lm~~t~r. En
çok son beytiyle, fakat bütünü ile de bu nev'in en güzel örneklerinden
biri say~labilir.
5 — Izmir'in kurtar~l~~~ndan be~~gün sonra, Hakim i~reti ad~yle
yay~mlanan tarih kteas~'nda 1° Mustafa Kemal kendi ad~yle de~il,
mecaz yoluyle Zaferler Mûcidi olarak an~lmaktad~r:
TARIH-I ZAFER
Paydar ol, ~anl~~ orda çok ya~a,
Çok ya~a, ol, ~anl~~orda Faydan
Bahtiyar ol, ey Zaferler Mücidi,
Ey Zaferler Macid', ol baht~yar.
9 Filorinal~~Naz~m, Ebediyyet Yolunda, ~st., 1927, Matbaa-i Bahriyye, s. 147. v.d.
Atatürk hakk~nda Ayd~n S~n~f ~âirlerimizin Yazd~~~~ ~iirler (1915-38) ba~l~kl~~incelememizde, bu ve birkaç ~iirin daha yazar~~Üsküdarl~~Ahmed Tal'at yerine, yanl~~~
olarak Çank~r~l~~ Ahmed Tal'at kaydedilmi~tir; Filorinal~~Naz~m'~n eseri Ebediyyet
Yolunda yerine, yine hatal~~olarak, Ilât~rtit-~~ Me~tihir : Terennümler—Teellümler adl~~
eseri gösterilmi~tir (Belleten, c. x~x., Say~ : 177, Ocak, 1981, s. 308, str., 7,26;
not-66-7o. Düzeltmi~~bulunuyoruz.
10 Babal~k gzt., nu. gg , 14 Eylül, ~~338/ ~~922.
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Eyleyinc nazma hamem ibtidar,
Oldu tarih-i zafer Cevher-nisffi-.
`Ar~'a dog'rü ç~kt~~ bir bang-i zafer,
Eyledi Yünan'i darben tas u mar!
jUi,~. (.5 -d?) »
!
H. 1341 (1922)

~airimizin verdi~i ip-ucuna göre bu, noktal~~harflerinin hisaplanmas~~gerekli Mücevher, fakat tam de~il, ~~ rakam~n~n ç~kar~lmas~~
laz~m gelen ta'miyeli tarih'tir: Harflcrin rakam kar~~l~~~n~~son m~sra:~nda hisaplay~nca tutar~n~n 1342 oldu~unu, ~~ adedini ç~kar~nca H.
1341'i gösterdi~ini tesbit etmi~~oluruz. Takvimü' s-Sidn' e göre, 3o Muharrem, 1341 (Cum'a)'in Milâdi kar~~l~~~~9 Eylül, 1922'dir.
6 — Mustafa Kemal'in annesi Zübeyde Han~m'~n ölümü 14
Ocak, 1338/1923 (H. 26 Cumâdâ I.. 1341)'dedir; a~a~~daki tarih
bu münâsebetle üsküdarl~~Ahmed Tal'at taraf~ndan dü~ürülmü~tür
VAL~ DE-I GAZI'YE
~RT~HAL
B a~ k u man d a n'~m~z~n valide-I salihas~n
Mazhar-i magfiret_A rahmete& Subhan'~m!
Bi'l-bedah dedi Cevher gibi Tal'at törlh:
Dar-i Naim old~~ Zübeycl Han~m!
!
H. 1 34 1

( 1 923)

~airimizin verdi~i ip-ucuna göre bu tam de~il, ta'miyeli, noktal~~
l~arflerinin hisaplanmas~~gerekli; tamamiyle Mücevher de~il, Mücevher
gibi bir tadh'tir. Son m~srâ'~ndaki noktal~~ harflerin rakam kar~~l~~~~
1339'dur; gibi kelimesindeki b
) harfinin rakam kar~~l~~~~2'nin
cklenmesiyle H. 134~ 'i gösteririr.
7 — Misak-~~Milli (Milli Yemin, Milli And) metninin müsvcddeleri 22 Ocak ,1920'de Felah-~~Vatan gurupunun gizli toplant~s~nda
okunmu~, Meb'uslar Meclisi'nin 28 Ocak'taki gizli toplant~s~nda
imzalanm~~, 7 ~ubat, 1920'de program~n~n bütün parlamcntolara
ve bas~na bildirilmesi karar~~ al~nm~~, B. M. Meclisi'nin 18 Temmuz,
1920'deki gizli toplant~s~ nda Milli Misak'a sadakat yemini edilmi~tir. Alt~~ maddeyi içine alan Milli Misal, memleketimiz dü~ man
istilas~ndan kurtuluncaya, Lozan Andla~mas~~ ile Türkiye hür ve
mustakil bir siyasi varl~k halinde tan~nmas~na kadar, Milli MücadeFilorinal~~Naz~m, Ebediyyet Yolunda, ~st., 1927, Matbaa-i Bahriyye, S. 149.
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le'nin program~~olarak elden dü~ürülmemi~tir; 24 Temmuz, 1923'de
l'tilaf Devletleri temsilcileri taraf~ndan da imzalanan bu andla~ma
ile, Türkiye'nin Hatay d~~~nda o günki s~n~rlar~~tesbit edilmi~~bulunuyordu. üsküdarl~~Tal'at Bey taraf~ndan bu münâsebetle dü~ürülen
tad/1'de, Milli Misal.c program~n~n uygulan~p istiklalimizi kazand~~~m~z, bunun Müttcfiklar'ca da kabül edildi~i vak'as~~ ele al~nm~~t~ r:
MiLLPY/ KABÜL ve TARIH
Ald~~ istiklalinI Misak-~~ Milli vech ile
Arzüsü milletin buldö K emal'iylö husül.
Bir Mücevherli kalem ald~m, yaz~n törih'ini:
Müttef~klar eyledi Misâ15-1 Millryi kabül 12!
'"
Lhk• k:31 .-.•-• (.5 -11-!.1 _71;"L'
H. 1341 (1923)

Son beytinden anla~~laca~~~üzre bu Mücevher, ta' miyeli nevi'den
bir tartl~'dir; noktal~~harflerinin rakam kar~~l~~~~tutar~~1342, ~~rakam~~
al~n~nca H. 1341 (1923) tarihini ifade eder.
8 — Mustafa Kemal'in Türkiye Cumhur Reisli~i'ne 29 Ekim,
1923'de seçilmesi dolarstyle esküdarl~~ Tal'at Bey'in dü~ürdü~ü
tadh'in sonunda 30 Ekim, 1923— Sal~~kayd~n~n bulunmas~, o günlerde,
s~ca~~-s~ca~~na yaz~ld~~~n~~ anlat~r 13 :
12 Filorinal~~Naz~m, a. e., s. 148. Metnin sonunda tertip yanl~s~~ oldu~u besbelli, yaln~z 1431 tarihi vard~r. esküdarl~~Tal'at Bey'in, Sulhumuzun Tarihi ba~l~kl~, Gazi'den bahsedilmeyen, ~smet Pa~a'n~n bu andla~may~~imzâlay~p dönü~ü
üzerine yazd~~~~bir tarih k~t'as~~ daha vard~r (A. e., s. 149). Ayn~~ tarih vak'as~~
üzerine, Mustafa Kemal'den bahsedilmeyen epeyi tarih dü~ürülmü~tür. Bunlara
örnek olarak Muallim Cüdi Efendi'nin bir tarih kit'an ile bir beytini (Tevhid-i
Efkâr gzt., 19 Temmuz, 1339/1923), Fuad Hulüsi'nin Tarih-i Sulh ba~l~ kl~~ k~ t'as~n~~
(Tanin gzt., nu. 282, 25 Temmuz, 1339/1923/11 Zi'l-hicce, 1341), eski Ergani
Mutasarr~f~~Hüseyin Nazmrnin Sulh Tarihi ba~l~kl~~ iki adet beytini (Tevhid-i Efkâr
gzt., 2 A~ustos, 1923), Muallim Cüdrnin iki adet hem yeni sene, hem sulh tarlh'lerini, Bir Kâri'iniz imzâs~yle Sâl-i zafer-me>âl ba~l~kl~~ bey'i, Filorinal~~Naz~m'~n
Cedid'e tarth'lerini (Tevhid-i Efkâr, 14 A~ustos, 1923), Tahsin'in tarih beyti'ni
(A. gzt., 24 A~ustos, 1923) verebiliriz. Fuad Hulüsrnin Sulha Kavu~urken ba~l~kl~~
tarih Istras~'ndan ba~ka bir de bcyti ile, M. Salâhaddin ve M. Rif`at'in, Zileli Ömer
Lutfrnin tarih beyitleri de Lozan Andla~mas~~hakk~ndad~r (Vakit gtz., 25.v~~.1923/
1 339)•
nu. 9547,31 Ekim, 1339/1923/20 Rebi< I., 1342—Çar13 lkdâni gzt.,
~anba); ~iirin sonunda 30 Ekim 1336—Sal~~ kaydindeki, Mali y~l~~ gösteren tarih,
tertip yanl~~~~yüzünden 1336'd~r, 1339 olmas~~ laz~m gelir.
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TARIH
Zulmetle geçen günlerimiz dür old~,
Ba~tan-ba~a kainat pür-nür old~ ;
Töril~'ini söyledim Mücevher, Tal'at,
Gazi Pa~ a Reis-i Cumhür old~ !
«

41.'1
H. 1342 ( 1 923)

Bu Mücevher tam tarlh'de, son m~srâ'~n noktal~~harflerinin tutar~~
H. 1342 (1923)'yi göstermektedir.
9 — Divân ~âirlerinden Abdü1k5.dir Gulâmrnin o~lu, muhtelif
vilâyetlerde Türkçe ve Edebiyat hocal~~~nda bulunan Faz1u1Mh Moral'~n (Do~umu: 14 Mart, 1292/26. ~~~. 1876) Cumhuriyet'in i'lân~,
Cumhur Reisi seçilmesi dolay~s~yle G.zrye çekti~i telg~raf~ndaki
tarih k~ran da kayde de~er"; bir önceki k~t'a gibi bu da tam, Mücevher nevi'den bir tarth'dir;
Hiç görmedi sa'adet millet hükümetinden,
Curnhüriyyet güzeldir kuran olursa dust~lr.
Et Fazli 'arz-i tebrik tarih-i Cevher Ile:
Gazi Kemal Pa~ a oldi Resis-i Cumhür!
,s3L »

«
H. 1342 (1923)

Mustafa Kemal'in Cumhur Reisi seçilmesi üzerine Kilisli
Avukat Kadri Timurta~'~n, tebrik maksad~yle dü~ürülmü~~ tarih k~t`as~'run bütününü veriyoruz 15 :
io —

14 Vehbi Cem A~kun, Sivas Folkloru, Sivas, 1941, Kamil Matbaas~, s. 266-67.
Gazi'nin bu tebrike kar~~l~k telg~raf~~ da yay~mlanm~~t~r: "Te~ekkür eder, milletimiz hakk~nda ba'is-i saâdet olmas~n~~ Cenab-~~ Hak'tan dilerim„ (S. 268).
15 Faruk Timurta~, Atatürk için ~iirler, Türk Kültürü mec., nu. 38, Aral~k, 1965,
S. 23/151). Atatürk hakk~nda Ayd~n S~n~f ~iiirlerimizin razdtgt ~iirler (1915-38) ba~l~kl~~incelememizde, yanl~~~olarak, dü~ürülen tarihin H. 1339 (1921)'u gösterdi~i
kaydedilmi~tir (Belleten, e. x~x., Say~ : 177, Ocak, 1981, S. 292. str. 6). Do~rusu:
Mali 1339 (1923)'dur; düzeltiriz. Bu ~iirin Türk Kü/türü'ndeki ne~rinin alt~nda
yer alan (13 Te~rinisâni, 1339/1923) tarihinin metnin asl~nda bulunup-bulunmad~~~, yaz~l~§ veya bas~l~~~tarihini mi gösterdi~i hakk~nda kesin bir bilgiye sahip
de~ildik. De~erli meslekta~~m Prof. F. Kadri Timurta~, babas~~rahmetli Kadri
Beyefendi'nin el yaz~s~yle olan iki ~iirinin fotokopisini iste~imiz üzerine, 1981 Kas~m'~~ba~lar~nda lutfen göndermi~~bulunuyor; te~ekkür ediyoruz. Bunlardan biri,
üzerinde durdu~umuz tarih k~t'as~'dir; sonunda 1339 tarihi, ba~~k~sm~nda ise,
gazetede inti~iir etmi~tir kaydi ve 15 Te~rinisâni, 1339 tarihi vard~r. Gönderilen Kilis'in Hediyesi ba~l~kl~, alt~~dörtlü~ü içine alan öteki ~iirin yukar~s~nda, Sakarya
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GAZI PA~A HAZRETLERPNIN
RIYASET-/ CUMHÜR'A ~NTIHABLARI DOLAYISIYLE
Tebrik Tarihi
Kaplam~~t~r bütün_afak~~ yine nf~r-i bubür,
Çehrelerden ak~yor ne~'eli bir feyz-i gurür.
Hakk~d~r milletin_art~k bu mübeccel günde
~evk-~~vicdanla ko~up yapmas~~ bir milli sür.
Devirip saltanati kendine hakim oldu;
Pi~-i ikbaline açti yeni bir saha-i
En nihayet giyerek kisve-i cumhüriyyet.
Do~du tarihe yeni ~ekl ile ciddi ve vakür.
Yeni devrin yeni ~eh-rah-i kemal'inde yar~n
Gelecek halk~m~za' ne~'e, saadet ve huzür.
Geçerek en kara günlerde bu halk~n ba~~na,
Pi~-i azminde eden nür-i celadetle zuhür.
Ink~labat-~~muazzamla yeni bir tarih
Yaratan Dahi-i a<zam, o dirayet-mevfür
Geçti ser-kara bu gün de ~eref ü hürmetile,
Olacakt~r bu vatan ~üphesiz_art~k ma`mf~r,
Serhadin ba~r~~yan~k, boynu bükük ~ehri Kilis,
'Arz ile Cevher-i tdrlh'ini kesb etti surür:
Ne saadet, ne ~ereftir bu büyük millete ki
Ola Gazi Pa~ a'm~z mülke Reis-i Cumhür!
jU. 4! ji »
~~~
Mâli 1339 (1923)

Cevher nev'inden oldu~u i~âret edilen bu tarih, son m~srâ'~n~n
noktal~~harfleri hisaplan~nca 1339 tam tarth'ini gösterir.
I — ~apka giyilmcsi hakk~ndaki kâniin, 25 Kas~m, 1925'de yürürlü~e girmi~, fakat önceleri, daha çok A~ustos'ta fesin kald~ r~laca~~~hakk~ndaki haberler gazete sutûnlar~nda yayg~nla~m~~, Mustafa Kemal 28
A~ustos'ta inebolu'da, 30 A~ustos'ta Kastamonu'daki konu~malarinda
ç~kar~lacak bu kânûn üzerinde durmu~tur. "Csküdarl~~Tal'at Bey'in
Serpdf-nâme adl~, uzunca ve sonunda 15 A~ustos, 1925 kaydi bulunan
tarih kasidesi fesin kald~r~lmas~~üzerine yaz~lm~~t~r. Bunun bütününü henüz elde edebilmi~~de~iliz; yay~mlanmi~~olan beyitlerini veriyoruz 16 :
muzafferiyyet-i `azImesi dolaytszyle ve Havdli Kumandanl~~~~vtisitaszyle Büyük Kumandan
Mustafa Kemal Pa~a Hazretleri'ne takdim edilmi~tir cümlesi, 13 Te~rinievvel, 1337 (1921)
tarihi bulunmaktad~r.
16 Filorinal~~Naz~m, a. e., S. 151; ~iirin sonunda 15 A~ustos. 1925 tarihi vard~r. Belleten'de yay~mlanan incelememizde (Y. b., not-2), günün tarihi yanl~~~
olarak g'dur (S. 309, str. 32); düzeltiriz.
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Nas~l olduysa ~apkû "ak~bet sûret-numû ba~da,
Benim Serpü~-ndme'm d ta~~ns~ n dûimû ba~da.
Do~uncû Devr-i Cumhüriyyet'in hur~id-i tûbûn~,
Tecelli eyledi feyyûz bir nür ü ziyû ba~da.
Olundû milleti ir~ ûda himmet, ibtid ba~da,
Sufûf-i asfiy;7~~önde-, sunüf-T ezkiyû ba~da.
Bu gün elden-ayaktan dü~me~~mahkûm olan Türkler,
O Server s~lyesin& gezmed ser-tû-be-pû ba~da
Odur bir dürre-i beyzily-i kudret fark-1 millette,
Odur bir nusha-1 kübrûy-i nusret-ihtivû ba~ da.
Bütün dillerde te'sir-i k emûri yfad olunmaz m~,
Ta~~nmaz mi bütün ta`zimlerl Mustafû ba~da.
Bu belli-ba~l~, ~ nli ink~lûb~n, bir de törth'i
Bulunsun istedim m~inend-i Cevher Tal'arû ba~da!
Ba~~mdan bir fesi alt~n~ , dedim Milûd'dan türlh
Te`ammüm etdi hürmetlerle ~apkû ba`de-mû ba~da!
«
1925

Bu Mücevher tarih, ta'miyeli'dir; noktal~~harflerinin tutar~~1924.'ü,
beytin ilk m~srâ'~nda i~âret edildi~i üzre ~~ rakam~n~n eklenmesiyle
1925'i gösterir. Ba~~ kelimesinin redif olarak seçilmesi, ba~~ ve ayn~~
ma'nâdaki ba~ka kelimelerin cinâsl~, tevriyeli kullan~lmas~~üzerinde
dur~alan fikri ifâdece kuvvetlendirmekte, ~iiri edebi bak~mdan de~erlendirmektedir.
12 —
Heinrich Krippl taraf~ndan yap~lan heykelinin"
Konya'da aç~l~~~merâsimi 29 Ekim, 1926 tarihine rastlar. Muzaffer
Hâmid'in tarih k~r as~'~n~n bu törenden iki gün sonra yay~mland~~~n~~
gözönüne al~rsak o günlerde yaz~ld~~~n~~söyleyebiliriz"; son misrâ'~ n~~ te~kil eden Arab harflerinin kar~~ l~~~~1926'y~~gösteren ta'miye'siz tarth'dir:
'id-i Cumhür'u ve hem heykeli tevkIr etti,
~clüb_icry-i sur& merkez-i irfn Konya;
Di~ci tArihini dün ~öylece tahrir etti:
Dikdi Gûzrye büyük heykel-i ~iikr - n Konya!
5Z~
«j

cSjU-

»

1926
17 Gültekin Elibal, Atatürk ve Resim — Heykel, ist., ~ 973, Türkiye ~~~ Bankas~~
Kültür Yay~nlar~, s. 196.
18 Babal~k gzt., nu 2232, 31 Ekim, 1926.
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13 — G.zi, 16 May~s, ~~ ~~g'da Istanbul'dan Samsun'a gitmek
üzre ayr~lm~~, Istiklâl Sava~~~mücâdelesi, ondan sonra da bitip-tükenmez i~ler, mes'eleler yüzünden sekiz y~ l oraya gidebilme imkan~~bulamam~~t~ r. Ankara'dan, nihayet, 30 Haziran, 1927'de saat ondokuzda
hareketle, ertesi günü vapurla Izmid'den ayr~l~p ~~Temmuz'da
Istanbul'a kavu~mu~tur. O gün, Istanbul halk~ na, misâfir edildi~i
Dolmabahçe Saray~'ndaki hitâbesinde, "Hicrân ve tehassürle
geçen dakikalar~n bile, nekadar uzun geldi~i dü~ünülürse, sekiz
senelik hasretin, Istanbul'un muhterem ahâlfsi için rûhumda ate~ledi~i i~tiyâk~n büyüklü~ü kolayl~ kla takdir olunur„; "Sekiz sene
evvel muztarib, a~layan Istanbul'dan kalbim s~zlayarak ç~kt~m;
te~yic edenim yoktu. Sekiz sene.sonra kalbim müsterih olarak, gülen
ve daha güzelle~en Istanbul'a geldim„ diyordu 19 . Onun Istanbul'a
bu ilk geli~i, birçok ~âirlerimizin ~iirleri için ilham kayna~~~olmu~,
hakk~ndaki ~iirlerin ço~u o s~ralarda yaz~l~p ne~redilmi~tir 2° ve bu
arada dü~ürülen tariVler de say~ca küçümsenmeyecek kadar çoktur.
I Temmuz, 1927'de Istanbul'a geli~i üzerine dü~ürülen
tarlh'ler, oraya ayak bast~~~~günün sabah~nda yay~mlanan gazetelerde ne~redilme~e ba~lan~lm~~t~r. Bunlardan biri, Fâz~l Berkrnin,
noktal~~harflerinin rakam kar~~l~~~~ ~ 927'yi gösteren Mücevher, tam
tarih'idir 21 :
19 "Büyük G <Izi yar~n ondokuzda Ankara'dan ve Cuma onda Izmid'den hareket edeceklerdir. Halk Büyük Hallskar'~~kar~~lamak için vecd ve heyecan içinde
emsalsiz haz~rl~klar yap~yor. Istikbal için tutulan vapurlar~n adedi elliyi geçmi~tir„ (Cumhuriyet gzt., 29 Haziran, 1927). Cdzi'mizin Istanbul Mümessillerine Hitdbesi
(A. gzt., 2 Temmuz, 1927). Bu Per~enbe ak~am~~Istanbul'a hareket edece~i (Hdkimiyyet-i Milliyye, nu. 2145, 30 Haziran, 1927); bu gazetenin 2 ve 3 Temmuz tarihli say~lar~nda Istanbul halk~na nutkunun metni, yap~lan gösterilere dair etrafl~~
bilgi de verilmi~tir. Ayr~ca bk., Hayat mec., c. ii., nu. 32, 7 Temmuz, 1927, s. ~ og v.d.
,
20 Belleten'de yay~mlanan, Atatürk hakk~nda Ayd~n S~n~ f ~dirlerimizin razd~~t
~iirler ( 1915-38) adl~~ara~t~rmam~zda (Y. b., not-2) 1927'de Istanbul'a geli~i
hakk~nda bilgi, bu tarih vak'as~~dolay~s~yle yaz~lan ~iirlerden bahisle epeyi örnek
de vermi~tik. Bunun yay~mlanmasu~dan sonra da, bu konuda, ba~ka tarih vak<alan ile de alakal~~epeyi malzeme elde etmi~~bulunuyoruz. Bu yeni malzemeye
dayanarak, Gazrnin ölümüne kadar, Halk ve Ayd~n s~n~ftan ~airlerimizin yazd~klar~~~iirlerle ilgili metin ve bilgileri içine alan, bu husüsta daha önceleri ne~rettiklerimizi tamamlay~c~~ bir ara~t~rmam~z~, yak~nda Belleten'de ne~redece~imizi
ummaktay~z.
21 lkdd7/1 gzt., nu. 1042, ~~Temmuz, 1927.
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GAZ~'N/N TE~R/FLER~NE TARIH
istanbul'A bu tarih bir Cevher oldu Berki:
Gazi Reis! Kuchlmun verdi ~eref, meserret!
»
~L ~
1927

Halil Nihad'~n ~iiri, bu nevi'dekilerde görüldü~ü üzre,
Beyâ, Wred ve K~tca de~il, Murabba< ~eklindedir. istanbullular'~n
y~llardanberi Grzi'ye hasretleri, onu nas~l bekledikleri, geli~inden
duyulan sevincin geni~~ölçüde anlat~ld~~~~bu onalt~~dörtlükten meydana
gelen ~iirin de, edebi de~eri dolay~s~yle tam metnini veriyoruz 22 :
14 —

GAZY'YE KUDI:JMIYYE
~evk ve ~Adi harem-I cAna ~itAban geldi;
Müjde ~stanbul'a GAzi-i cihAn-bAn geldi;
Sanki gökten yere hur~Id-i d~rah~An geldi;
Müjde ~stanbul'a GAzI-i cihAn-bAn geldi!
Memleket muntaz~r-I devlet-i didAr~~idi;
CAn-be-leb hAle gelen A~~k-~~bimAr~~idi;
Dem-be-dem dilde yanan hasretinin nAr~~idi;
Müjde ~stanbul'a GAzI-I cihAn-bAn geldi!
Bozulup le~ker-i gam buldu diyAr-I cademi,
Erdi dAmAn~na bin ~evk ile yüz-sürme demi,
TütyAd~r göze her zerre-i hâk-I kademi,
Müjde ~stanbul'a GAzi-i cihAn-bAn geldi!
Beldemiz nAz ederek 'Meme nahvet sats~n,
~u havAs~ndaki mahviyyeti silkip ats~n,
Yine isterse felek yan bakarak ka~~çats~n,
Müjde ~stanbul'a
cihAn-bAn geldi!
Dö~ünüp mAtem_ederken daha dün ~stanbul,
And~r~r Devr-i ÇerA~An'~~bu gün ~stanbul;
Gece-gündüz yara~~r etse dü~ün ~stanbul,
Müjde Istanbul'a GAzi-i cihAn-bAn geldi!
Senelerdenberi halk istedi görmek yüzünü,
Do~rudan-do~ruya a~zindan_i~itmek sözünü,
Onu beklerdi dikip yollara her An gözünü;
Müjde ~stanbul'a GAzi-i cihAn-bAn geldi !
Bu gün_,/stanbul_ahAlisi için ~An günüdür,
Ne~ve-mendAne mubAhAt~m i`lân günüdür;
Bu günün vasf~~IjudA'nin bize ihsAn günüdür,
Müjde Istanbul'a GAzi-i cihAn-bAn geldi!
22 Vakit gzt., I Temmuz, 1927, s. 1. — Güne~~mec., nu. 12, 30 Haziran, 1927,
s. 3 (Bu bas~m~nda ~iirin ba~l~~~~ Göd Hazretleri'ne Kudamiyye'dir).
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dehr sunarken bize hün-âb-~~hayât,
H~zr elinden bu günjçmi~~gibiyiz Ab-~~ hayilt;
Cism ve cân feyz-i nigâh~ndan_al~r tâb-~~ hayât,
Müjde Istanbul'a Gâzi-i cihân-bn geldi !
Bu günün a~k~na nü~~eyleyelim mcy bu gece,
Çekelim parlatalun câm-~~pey-â-pey bu gece,
Qics~n_eflâke kadar na~me-i hey-hey bu gece,
Müjde Istanbul'a Gâzi-i cil~ ân-bân geldi !
Görerek ~ehrimizin hâlet-i mcstânesini
Bâdenin durma hemân çek dolu peymânesini;
Gam-~~ferdân~n_unutmak gerek_efsânesini,
Müjde Istanbul'a
cihân-bn geldi !
Yok_iken ne~'eyi izhâra müsâid vâdi,
Sat~l~ r ~imdi sokaklarda sur& ü ~âdi,
Makdem-i hurremidir zevk~ne halk~n bildi;
Müjde Istanbul'a Gâzi-i cihân-bân geldi !
Ahiret'ten dönerek gelse Nedim-i dil~âd
Görür_Istanbul'u ba~tan-ba~a bir Sa`d-âbâd,
Lâle Devri'rideki Istanbul'u kim eyler yâd,
cihân-bân geldi"!
Müjde Istanbul'a
rüh-i
revân
hâlini
Bosfor-sular~,
And~r~r
Ah onun gâh ye~il, mâ'i, gehi mor sular~,
M'-i tesnim'e döner Marmara'n~n ~or sular~ ;
Müjde Istanbul'a Gâzi-i cihân-bn geldi !
~evktan saf-saf olup nükte-~inâsân-~~ zamân,
~imdi ebkâr-i ma`âniyi ederler rak~ân,
Gösterir kendini ön safta Nihâd-I deverön 24 ,
Müjde Istanbul'a Gâzi-i cihân-bn geldi !
Çok zamân oldu ki susmu~tu hünerver kalemim,
Cevr-i eyyâm ile oln~u~tu mükedder kalemim,
~imdi bülbül gibi a~üftelik_eyler kalemim;
Çünki istanbul'a Gâzi-i cihân-bn geldi !
Nedim'in Der-Sitâyi~-i Sadr-i Ali-kadr ~brahim Pâ~tiy-i Dâmâd ba~l~kl~,
Sadr-i eyveina ki ol Sadr-i ciliön-bön geldi
Meclisin sinesini• sanki hemön c~l~z geldi
beytiyle ba~layan, onbir beyti içine alan k~t'as~~ vard~r (Ned(m Divân~, Câmi`i ve
Musahhihi: Halil Nihad, Ist., 1338-40, lkdâm Matbaas~~S. 85 v.d.) Halil Nihad
bu dörtlü~ünde, ~iirinin Nedim'in k~t'as~yle ayn~~ kâfiyeli, dolay~slyle bir bak~ma
ona n.azire oldu~unu da imâ etmi~~bulunuyor.
24 Halil Nihad bu tamlamay~~ (terkibi), muhtelif ma'nâda, tevriyeli olarak
kullanna~~t~r: Önceki iki m~srâ'a ba~l~~ olarak ma'nâca yeni ~iirlerinin a~~zdana~~za devr etti~i, dola~t~~~ ; ~iirleri a~~zdan-a~~za devr eden, dola~an;
Deverdn
(~iirlerini topluca içine alan, 1924'de yay~mlanan) adl~~eserin sahibi Nihad..
23
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Bir nigah-i gazab_ü heybeti eyler tevbily,
Nagehan cür'et,_,edip inse semadan m~rrib;
Ben ç~k~p bir güherfn kilk ile yazd~m türlh:
Sanki gökten yere hur~id-i d~rah~an geldi !
!

.~.IS

J.. t:, .L5'..~

SL

»

1927

Güherin tarih nev'inden olan son m~srâ'daki noktal~~harfler hisablan~l~nca, tutar~~1980 oldu~u görülür; ~airin verdi~i ip-ucuna göre,
ben (..r.) kelimesindeki noktal~~harflerin rakam kar~~l~~~~52 ile, rakam
olarak ~ 'in toplam~~53'dür: ~ 98o'den ç~kar~l~nca (1980-53 = 1927)
geriye, Gazrnin Istanbul'a geldi~i y~l~~gösteren 1927 tarihi kal~r.
15 — Gazrnin 1927'de Istanbul'a geli~i üzerine Kemâleddin
Hakki taraf~ndan dü~ürülen tarih, tam olarak H. 1346 (1927)'y~~gösterir 25 :

TARIH-I TAM
Kâm-yâb oldu bu y~l kalbimiz,
Muhterem Münci safi geldiniz!
In~irâh buldu bu y~l kalbimiz,
Layemüt tarih bu nevsal bize,
Pek büyük Gazi safâ geldiniz!
!
Lçjlk.
j.!
»
H. 1346 (1927)
Eyleriz tizkâr bu tarih'i biz,
~am= i<la buyursun aziz,
Ey büyük Münci selâmlar size!

~~6 — Ayn~~vak'a üzerinde Yusuf Ziya Ortaç'~n yazd~~~~tarih k~r as~,
edebi de~eri bak~m~ndan da kayde de~er; hissi, tasvir yönünden
canl~~bu güzel k~t'an~n son m~srâ'~ndaki harflerin rakam kar~~l~~~~
1928'dir; bir önceki m~srâ'~nda i~aret edildi~ine göre, ~~rakam~n~~
ç~k ar~rsak 1927 y~l~n~~gösterir 26 :
lkdâm gZt., 2 Temmuz, 1927/2 Muharrem, 1346, Cumartesi.
Güne~~mec., nu. 12, 30 Haziran, 1927, s. 8. Hilmi Yüceba~'~n Edebiyat~mzzda
Atatürk adl~~eserinde, nereden al~nd~~~~kaydedilmeksizin ne~redilmi~tir (tst., 2960,
Dizerkonca Matbaas~, S. 56). Bu ne~irde, dü~ürülen tarih'in 1928'i gösterdi~i kaydedilmi~tir. Bu yanl~~, ayn~~ metin, H. Yüceba~'~n ad~~ geçen eserinden al~narak
Ayd~n Oy taraf~ndan ne~ri s~ras~nda, "Hilmi Yüceba~, ~airin bir ç~kar demesine
dikkat etmedi~inden olacak, dörtlü~e 1928 diye not dü~ürmü~tür„ denilerek düzeltilmi~tir (~iirimizde Atatürk'ün rurt Gezileri, Hayat—Tarih Mecmuas~, nu. 4, Nisan,
1976, S. 13).
25

26

Belirten C. XLV12, 34
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GAZ~'M~ZE TARIH
Do~du bir ba~ka güne~~Marmara'n~n koynundan,
Ses verir ~imdi ufuklar co~an_alk~~~sesine;
Bir ç~kar böyle meserretle gönülden tArih:
Ald~~istanburu GAzi-i vatan sir~esine!
cs AIT»
«!
1927

~~7-18 — Gazrnin 1927'deki Istanbul seyahati dolay~s~yle Ercümend Ekrem'in yazd~~~~iki tarih latcas~'nda ele ald~~~~vak'alar, buraya
kadar üzerinde durdu~umuz tarih k~rdar~'ndakilerden bir bak~ma
farkl~d~r: Bunlar~n her ikisinde, Gaz rnin 30 Haziran, 1927'de Ankara'dan ayr~l~p Istanbul'a gidi~i üzerine Ankaral~lar'~n duydu~u üzüntü
ve hasret ifade edilmi~tir; günlük gazetelerden ö~rendi~imize göre
Gazi, 30 Eylül, 1927'de, Cuma günü Istanbul'dan ayr~l~p, maiyyetiyle
birlikte ~zmir vapuruyle Mudanya'ya hareket etmi~", oradan Bursa'ya
geçmi~, Bursa'dan Kara-köy yoluyle 28 , husüsi tirenle ~~o Ekim Pazarertesi günü Ankara'ya dönmü~tür 29. Her iki tarih k~tcas~'mn ikinci
beyitlerinde üç ay~~a~an bir zaman sonra bu dönü~ün, ona kavu~man~n yaratt~~~~sevinç anlat~lm~~t~r:
TARIH
Terkedip gitmi~ti bir müddet bizi ~stanbura,
Dilde nAr-1 hasreti aylarca etti imtidAd;
Ç~kt~~cünü cAn-katan müjdeyle t~rrih-i güzin:
Geldi GAzi'~niz kudtiunuyM gönüller old~~ ~Ad
»
cs -dil )15-J5 44-.
. J-k;
1927
I~tiyAk~nlA gönüller hasta vü nA-~Ad idi,
Makdemin bir tAze cAn verdi vuc~ld-1 millete;
Üç ziyüdeyle dedim tArihini ben Ercil~nend:
Geldi GAzi-1 muazzez mehd-i Curnhüriyyet'e!
«!
1927
27 ~ehrimiZden Ayr~lan Büyük Gözrye Dün Yap~lan TeD~l` Merdsimi„ (Ikddm gzt.,
~~Ekim, 1927 — Cumartesi).
28 Gözi Hazretleri Ankara'ya Avdet Buyuruyorlar„ (A. gzt., 8 Ekim, 1927, Cumartesi).
29 GJzf Hazretleri, Ankara — ~ o (A. A.): Bu gün saat onbirde husüsi tirenle
Ankara'ya döndü~ü (A. gzt., ii Ekim, 1927 — Sal~).
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K~t'alardan ilkinin tarth m~srâ'~~ 1986'y~~göstermektedir. Beytin
bir önceki m~srâ'~nda ç~kar~lmas~~gerekli bulundu~u i~aret edilen
câna (4;1.-) kelimesinnin rakam kar~~l~~~~59 ç~kar~l~nca (1986-59 =
1927) geriye, bu seyahatin y~l~n~~gösteren 1927 kal~r. Bunun gibi,
ilkinin alt~nda yer alan tarih k~t<as~~ da ta'miyeli'dir. Son m~srâ'~ndaki
kelimeleri te~kil eden harflerin rakam kar~~l~~~~1924'dür; beytin bir
önceki m~sra'~nda i~aret edildi~i gibi üç rakam~n~n eklenmesiyle
1927 tarihini ifade eder. Bunlar, Gazi'nin Ankara'ya ayak bast~~~~
günün sabah~nda yay~mlanan gazetede bas~lm~~t~r 3°.
19 — G-521'nin Istanbul'a ikinci geli~i ~ 928'dedir: 4 Haziran'da,
maiyyetiyle birlikte, gece 23.3o'da Gazi-istasyonu'ndan kalkan tirenle Istanbul'a hareket etmi~, 5 Haziran'da 17.30'da Haydarpa~a'ya
gelmi~tir 31. Yusuf ZiyWn~n, a~a~~daki tadh'inin, G-zi'nin Ankara'dan
ayr~l~p Istanbul'a gelmek üzre oldu~u s~ralarda yaz~ld~~~~anla~~lmaktad~r; onun Istanbul'a gelece~i günde yay~ mlanm~~t~r 32 . ~iirin son
m~srâ'~~ ~~928'i gösteren tam tarth'dir:
GAZPYE TARIH
Onu târihe sorun, yoktur_emInim
O güne~~yüzlü, güne~~sözlü, güne~ler güne~i!
Sözü halk~n dilidir, gözleri hakk~n ate~i,
O güne~~yüzlü, güne~~sözlü, güne~ler güne~i!
30 Hdkimiyyet-i Milliyye, nu. 2248, ~ o Ekim, 1927, s. ~ . Bu Birinci sayfada,
Reis-i Cumhur Hazretleri Bu Gün Onbirde Avdet Buyuruyorlar ba~l~kl~~yaz~da, Ankara'ya dönece~i hakk~nda epeyi bilgi de verilmi~tir. Bu iki tadh k~eas~ , bizden önce,
Hilmi Yticeba~'~n eserinde kaynak gösterilmeksizin ne~redilmi~~(A. e., S. 56), bundan al~narak, Ayd~n Oy'un makâlesinde (Y. b., not — 26), H. Yuceba~'~n eserinde
ikinci tarih k~eas~'mn 1926 y~l~n~~gösterdi~ine dâir kaydinin yanl~~l~~~, do~rusunun 1927 oldu~u anlat~larak yay~rr~lanrn~~t~ r. Belleten'deki ara~t~ rmam~zda, k~t'alardan ikincisinin son m~srâ'~ndaki muazzez kelimesi, yanl~~~olarak müebbed ~eklindedir; düzeltiriz.
31 Reis-i Cumhur Hazretleri yaz mevsimini geçirmek üzre bu gece Istanbul'a hareket
buyuruyorlar (Hdkimiyyet-i Milliyye, nu. 2478, 4 Haziran, 1928 — Pazarertesi); Reis-i
Cumhur Hazretleri dün gece ~ehrimizden mufirekat buyurdular (A. gzt., 5. vi. 1928);
Reis-i Cumhur Hazretleri, dün 15.30'da. td ~zmid'den ba~layan candan tezdhurlar aras~nda
Istanbul'u te~rif buyurdular (A. gzt., 6. vi .1928). Ak~am gazetesinde, Gâzi'nin geli~i
hakk~nda verilen tarihin bu kayde uymad~~~~görülür: Istanbul Sekiz Aydanberi
Hasretini Çekti~i Gözesine Bu Gün Ö~leden sonra Kavu~uyor (6 Haziran, 1928).
Belleten'deki makâlemizde Gâzi'nin Istanbul'a geli~i, 14 Haziran, Efgan K~ral~'mn
kendisini Ankara'da ziyâret tarihi 20 Haziran, 1928 olarak bas~lm~~t~r (S. 317,
str. 3, 19); ilkinin. do~rusu 5 Haziran, ikincisinin 20 May~s'd~r, düzeltiriz.
32 Ikddm, nu. 11176, 5 Haziran, 1928— Sal~ ;
Mekteb ~iirleri, Toplayan:
Yusuf Ziyâ, Ist., 1928, Ma'rifet Matbaas~, s. 3 v.d.
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Yurdu sarnu~t~~karanl~k onu y~rt~p atan, o!
So~uyan kanlara bir ba~ka harAret katan, o!
Kararan gözleri bir lal~zada ayd~nlatan, o!
O güne~~yüzlü, güne~~sözlü, güne~ler güne~i!
Ink~lâb ordusu, nür ordusunun rehberidir;
Milletin ~ehperidir; memleketin ~ehperidir.
Onu beklerdi vatan bunca zamAndanberidir,
O güne~~yüzlü, güne~~sözlü, güne~ler güne~i!
Ayr~l~p Çankaya'dan Hazret-i GAiI geliyor;
Saçuun huzmesi zulmetleri ok-ok deliyor;
~ehre kalbimdeki kirlh'i al~p yükseliyor:
Bu güne~~yüzlü, güne~~sözlü, güne~ler güne~i!
S»
«
L~=ii5 cJJ
1328

Buraya kadar, Mustafa Kemal'den bahsedilen ve hangi vak'a
üzerine dü~ürüldü~üne dâir bilgi, metinlerinin bütününü verdi~imiz
ondokuz Tarih'den en eskisinin, AbdurrahIm Adil'in 19 May~s,
~~ ~~g'da onun Samsun'a ç~k~~~~dolarmyle yazd~~~~tarih oldu~u anla~~hr; ne~ri ise, bu vak'amn sekizinci y~ldönümünde, I927'dedir. Mustafa
Kemal hakk~nda Güzl, Ddhi unvân ve s~fat~n~n kullan~lm~~~olmas~,
o hadise s~ras~nda de~il, sonralar~~yaz~ld~~~n~~gösterir; öte yandan,
19 May~s hâdisesinin o s~ralarda sonu neye varaca~~~bilinemedi~inden,
tarih dü~ürülme~e elveri~li bir vak'a olmad~~~n~~da kaydetmi~tik.
Bu tarih vak'as~ndan üç hafta kadar sonra Mustafa Kemal, 8 Temmuz, ~~ ~~g'da Üçüncü Ordu Müfetti~li~i'nden, askerlikten çekilmi~,
~~May~s, ~~92o'de ~stanbul Hüld~meti'nce ölüm cezas~na bile çarpt~nlm~~t~r. Belki bu yüzden, Istiklal Sava~~'n~n fi'len ba~lang~c~~saya-bilece~imiz 19 May~s, ~~ ~~g'dan 1921 Nisan'~na kadar, yakla~~k bu
iki y~lda geçen vak'alar dolars~yle dü~ürülmü~~ tarihler'e henüz rastlam~~~de~iliz.
Elde edebildi~irniz ondokuz tarlh'den dü~ürüldü~ü vak'a ve
ne~redildi~i zaman bak~m~ndan en eskisi, 6-~ o Ocak — 31 Mart — ~~Nisan, 1921'de sürüp giden Birinci ve Ikinci Inönü Zaferi hakk~ndad~r;
I (A. N.; E. N.?) remziyle, sutünlarm~n ba'z~~k~s~mlar~~
2 Nisan'da,
sansör taraf~ndan ç~kart~lm~~~bulunan Vakit gazetesinde yarmlanm~~t~r; onun ad~, Kemül-i milleti bulduk bu gün yini ~ünl~~ m~sra'~nda görüldü~ü gibi, aç~ktan-aç~~a de~il, tevriye ve meedz san'atlar~~yoluyle
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an~lm~~t~r. Tadh'lerden üçüncüsü, Mustafa Kemal'in idâre etti~i,
30 A~ustos, 1922'de kazan~lan büyük zafer ve önceki zaferlerle de
ilgilidir; onun I Eylül, 1922'de, "Ordular! ~lk hedefiniz Akdeniz'dir. ~leri!,, emrinden üç gün sonra, Konya'da bas~lan Babal~k gazetesinde Ihtiyar Asker mahlas~yle yay~mlanm~~t~r. Bu tebrik k~lcas~'nda zaferlerin tarihi, do~rudan-do~ruya, Gazi Mustafa Kemal
unvamm, ad~n~~te~kil eden harflerin de Ebced hisablyle kar~~l~~~~olan
Mali 1338 (1922) tarihiyle damgalanm~~t~r. Geri kalan onalt~~ tarlh'in
remz ile, mahlasla de~il, ~iirin son beytinde, ba'zan imzâ yerinde
~airinin ad~~kaydedilerek ne~redildi~i görülür. Izmir'in kurtar~lmas~~
(9 Eylül, 1922) hakk~nda 2, Zübeyde Han~m'~n ölümü (14 Ocak 1923)
ile, Misak-~~Milli'nin kabûlü ve Lozan Sulhu (24 Temmuz, 1923)
dolay~s~yle ~ , Cumhuriyet'in i'lân~~(29 Ekim, 1923) üzerine 3, fesin
kald~r~lmas~~(25 Kas~m, 1925) için, fakat ~apka giyilmesine dâir bu
kanûn yürürlü~e girmeden önce (15 A~ustos, 1925) yaz~lm~~~olan
~ , Konya'da heykelinin dikilmesiyle (29.x. 1926) ilgili I, Istanbul'a
ilk seyahati (I Temmuz, 1927) için 4, bu seyhatinden Ankara'ya dönmesi (10 Ekim, 1927) münâsebetiyle 2, Istanbul'a ikinci geli~iyle
(5 Haziran, 1928) alakal~~ ~~ tarih dü~ürülmü~~bulunuyor. Tarifierin
ço~u, o vak'alar~n geçti~i zamanda, günü-gününe veya hemen o günlerde ne~redilmi~tir.
Tesbit edebildi~imiz 19 Tarlh'den 3'ü
.1 (A. N. ; E. N. ?)
remziyle, Ihtiyar Asker, Hakim mahlaslanyle yay~mlanm~~t~r; Abdurrahim Adil, Fazlullah Moral, Kadri Timurta~, Muzaffer Hamid, Faz~l Berki, Halil Nihad, Kemâleddin Hakki'mn ~ , Ercümend
Ekrem ile Yusuf Ziya'n~n 2, üsküdarl~~ Tal'at'~n ise 5 tarlh'i bulunmaktad~r.
Mustafa Kemal, dü~ürülen taril~'lerde Ba~kumandan, Dâhi,
Dâhi-i a'zam, Gazi, Gazi Kemal, Gazi Reis, Gazi-i cihan-bn, Münci,
Münci-i sahib-kemal olarak an~lmaktad~ r. Gazi Mustafa Kemal'in,
onun bu unvân ve ad~n~~te~kil eden harflerin Ebced hisablyle H. 1338
(1919), Mali 1338 (~ 922)'i göstermesinden faydalan~larak tarih
vak'alar~ndan ba'z~lar~n~n y~l~~ do~rudan-do~ruya, ba'zan ta'miyeli
kendi unvan ve ad~~olarak görülmektedir. Mükemmellik, kemâle ermi~~
olmak, noksans~zl~k, taml~k ma'nalar~na gelen Kemal ad~n~n, ba'z~~ tarih
k~t'alar~nda,
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Bütün dillerde te'sir-1 k =AN yAd olunmaz m~~
Arzüzü milletin buldü k e m A l'iyle husül
Yeni devrin yeni ~eh-rAh-i k emAl'inde bu gün

m~sralar~nda görüldü~ü gibi tevriyeli kullan~lm~~t~r.
Mustafa Kemal'in vatanseverli~i, cesareti, kahramanl~~~, yol
göstericili~i, siyasi ve askeri dehas~ndan bahsedilen; kurtar~c~l~~'~,
kazan~lan zaferler dolay~s~yle minnet ve ~ükran duygular~n~n anlat~ld~~~~bu ~iirlerde,
Old~~mansür ü muzaffer le~ker-I ~slam hep
MustafA'n~n nusreti etti kemAl'iy1 zuhür

m~sralar~ndan da anla~~laca~~~üzre vatanseverlik ve milliyetle, islaml~k fikirleri, ordumuza kuvvet ve zaferler kazand~ran bu iki ma'nevi
kuvvet kayna~m~~~halde ifade edilmi~tir.
Kayde de~er bir vak'an~n ifadesini te~kil eden harflerin Ebced
hisab~na göre rakam kar~~l~~lyle cereyan etti~i tarihi tutturabilmek
kolay de~ildir; böyle ~iirleri ba~ar~l~~k~lan, de~erlendiren ise hisab~~
tutturabilmek için fikirce zorlamalar~n sezilmedi~i tabi'i, samimi, o
vak'amn san'at bak~m~ndan en güzel anlat~ld~~~~bir ifade yaratabilmektedir. Elde etti~imiz ~iirlerden ço~unun tarih beyitleri bu husûsiyetleri içine almaktad~r; beyitlerden ba'z~lar~n~n yaln~z tarih m~sra'lar~~de~il, tarlh'in ta'miyeli oldu~una dâir ip-uçlar~n~n verildi~i önceki
m~sra'lar~~ da, i~lenilen vak'aya ço~u uygun inceden-inceye zekâ
oyunlar~n~, nükteleri içine almaktad~r:
Bir k~l~ç att~m <adfly söyledim tdrih'ini
Ba~~mdan bir fesi att~m, dedim Milâd'dan törih
Bir ç~kar böyle meserretle gönülden törill
Ç~kt~~ c~1nd can katan müjdeyle tr~ rth-I güzin.
Ben ç~k~p bir güherin kilk ile yazd~m trirth

m~sra'lar~nda ifade o kadar tabi'idir ki, bunlarda ~iirin ta'miyeli
oldu~u anlat~lmak istenildi~'ini, ancak son m~sra'daki tarihl hisablay~p bunun eksik, veya fazlal~~~n~~görünce kavrayabiliyoruz.
Edebiyat~m~zda, Atatürk'le ilgili birçok mes'eleler gibi, onun
için dü~ürülen tarihler hakk~nda da, hiçbir ara~t~rma ne~redilmi~~
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de~ildir. Bu incelememizde dayand~~~m~z malzeme, y~llar boyunca
tarad~~~m~z gazete ve dergilerden, ba~ka kaynaklardan da faydalan~larak elde edilmi~tir. Ankara ve Istanbul kütüphânelerinde,
o kanl~-ate~li sava~~y~llar~nda ne~redilen gazetelerin tam kolleksiyonlar~n~~bulmak mümkün olamad~; Anadolu'nun muhtelif vilayetlerinde
bas~lan süreli yay~nlardan ise ancak birkaç~n~n yine eksik kolleksiyonlar~n~~görüp tarayabildik. Yaz~m~za son verirken, ba~lad~~~m~z
bu yoldaki çal~~malar sürdürüldü~ü takdirde, Atatürk'ün hayat~n~~ve
ma'nevi varl~~~n~~birçok yönleriyle ya~atan böyle ~iirlerin, tesbit edebildi~imiz say~ca ondokuz tarlh'den çok daha fazlas~n~n bulunabilecegini umdu~umuzu da genç meslekda~lar~m~za hat~rlatma~~~faydal~~
görüyoruz.
Ankara — ~o Ekim, 1981

