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I. Giri~~
Toplumlar~n ya~am~nda ola~anüstü olaylar vard~r: Sava~lar,
devrimler gibi... Bu olaylar~n bir bölümü olumlu, baz~s~~ise olumsuz
dönüm noktalar~~olarak göze çarpar. Örne~in, Türk Istiklal Sava~~'nda
(1919-1922) 30 A~ustos Ba~komutan Meydan Muharebesi'nde kazan~lan zafer, Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini olu~turmas~~bak~m~ndan, yak~n tarihimizde hayati de~erde bir olumlu dönüm noktas~~
te~kil eder. Buna kar~~l~k, I inci Dünya Sava~~'n~~(1914-1918) kazanan
devletler aras~nda bulunan Fransa için, II nci Dünya Sava~~~(19391945) öncesi dönem, olumsuz bir dönüm noktas~d~r. Çünkü, o dönemde Fransa'n~n iç durumunda meydana gelen y~prat~c~~geli~meler, bu
ülkeyi II nci Dünya Sava~~'nda adeta bir çöküntünün e~i~ine getirmi~tir. Fransa, böyle bir duruma niçin ve nas~l dü~mü~tü? Bu konferansta, elbette, bu konuyu tart~~acak de~ilim. Bununla beraber, görünü~te askeri nitelikli, fakat temelde çok daha anlaml~~ve ibret verici
bir örne~e de~inmeden de geçemeyece~im. Bu örnek, ça~~m~z~n ünlü
devlet adamlar~ndan Winston Churchill'in (1874-1965) tan~nm~~~
Frans~z yazar~~ve Fransa Akademisi üyesi Andre 1\~laurois'ya (18851967) 1935 y~l~nda bir sohbet s~ras~nda yapt~~~~bir tavsiyeyi yans~t~yor.
Churchil'in tavsiyesi ~öyle: "...Bak~mz Mösyö Maurois, art~k hikaye
yazmamal~s~mz. Biyografi de yazmamal~s~mz. Bunlar~~asla yazmamal~s~mz. Yapmak zorunda oldu~unuz tek ~ey, günde bir makale, sadece
bir makale yazmakt~r. Her gün yazaca~~mz bu makalelerde ayn~~
konuyu i~lemelisiniz. Bu yaz~larda, dü~ünebilece~iniz çe~itli aç~lardan
ele alarak, i~leyece~iniz tek fikir ~u olmal~d~r: Düne kadar, dünyada
en iyi durumda olan Frans~z Hava Kuvvetleri, bugün, niçin dördüncü
veya be~inci s~raya dü~mü~~bulunuyor? ~imdiye kadar ad~~bile geç* Bu konferans 'o. XI . 1981 tarihinde Türk Tarih Kurumu'nda verilmi~tir.
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meyen Alman Hava Kuvvetleri, nas~l oluyor da bugün dünyada en
iyi duruma yükselmek üzeredir? Siz, bu gerçekleri Fransa'da aç~klayabildi~iniz ve Frans~zlara dinletebildi~iniz takdirde; bir kad~n~n
a~klar~n~~veya bir adam~n ihtiraslar~n~~dile getirmekten çok daha
büyük bir hizmet ba~arm~~~olursunuz.. ."
Churchill'in bu ilginç tavsiyesinden esinlenerek; kendi ko~ullar~m~za göre, bizim de kendimize sormam~z gereken önemli sorular
ve alaca~~m~z hayati dersler bulundu~u kan~s~nday~m. Örne~in,
ülkemizde Atatürk Ça~~'mn açt~~~~uygarl~k yoluna yönelmi~~ve
Atatürk Milliyetçili~i'nin yaratt~~~~ulusal bütünlük sayesinde II nci
Dünya Sava~~~gibi bir felaket boyunduru~undan kendisini korumay~~
bilmi~~olan milletimiz, 12 Eylül ~~98o Harekât~~öncesi dönemde,
nas~l oldu da, adeta milli birli~i ve yurt bütünlü~ü parçalanacak
bir duruma geldi? Ya da, ulusumuzu i~lerlik kazanm~~~gerçek bir
demokrasiye kavu~turmay~~amaçlayan bugünkü çabalarda; ki~i, aile,
okul, k~~la, kurum ve toplum olarak; pay~m~za dü~eni en iyi biçimde
nas~l gerçekle~tirebiliriz? Bunlara benzer sorular~~ço~altmak, elbette,
mümkündür. Ama, durum ne olursa olsun, bu sorunlara çözüm
ararken; bana göre, her ~eyden önce "tarihi ki~ili~i, ilke, devrim ve
reformlar~~ile Atatürk Gerçe~i"ni ön planda tutmal~~ve davran~~lar~m~z~~
buna göre ayarlamally~z.
Atatürk'ün tarihi ki~ili~i, ku~kusuz, bütün derinlik ve kapsam~~ile
incelenmeye de~er. Bununla beraber, bu konferansta, Atatürk'ün
sadece asker ve devlet adaml~~~~yanlar~~ele al~nacakt~r.
II. Genel
Dünya tarihi, Ça~lar boyunca, üstün nitelikli askerlerin ve yüksek
yetenekli devlet adamlar~n~n etkin ya~amlar~n~~dile getirir. Fakat,
asker ve devlet adam~~nitelik ve yeteneklerini bir bütün olarak kendi
ki~ili~inde toplam~§ bulunan pek az örnek insan~n varl~~~ndan söz
eder. Atatürk, bu müstesna insanlardan biridir. Bu nedenledir ki,
ansiklopedik eserler aras~nda belgesel bir nitelik ta~~yan Encyclopaedia
Britannica, Atatürk'ü "...seçkin bir Türk askeri, reformcu ve devlet
adam~ ..." olarak tan~mlar 2 .
Andr Maurois, Why France Fell, London, John Lane, The Brodley
Head, 1941, S. ~~ .
2 Encyclopaedia Britannica, c II, 1974, s. 255.
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Atatürk, uzun bir süre dünya tarihine damgas~n~~vurmu~~bulunan
dinamik bir Türk Devleti'nin, Osmanl~~Imparatorlu~u' (1299-1922)
nun, Çökme ve Parçalanma Döneminde ( t 792-1922) dünyaya ad~m~n~~
atm~~t~r. Bu imparatorluk, dünya tarihinin 600 y~l~~a~k~n bir döneminde; Avrupa, Asya, Afrika k~talarm~n önemli bir bölümünü kavrayan
bir "süper güç" olmu~tur. Kurulu~u, bir Frans~z tarihçisi (Fernand
Grenard) tarafindan " .. . Insanl~k tarihinin en büyük ve en hayrete
de~er olaylar~ndan biri..." olarak belirtilen Osmanl~~Devleti'nin
Yükseli~~Dönemindeki (1453-1579) ba~ar~lar~n~~yabanc~~bir tarihçi,
1878'de yay~nlanan "Osmanl~~Türklerinin Tarihi" adl~~eserde ~öyle
niteliyor: " . . . Uzun bir fetih zincirindeki bir dizi kesin sonuçlu zaferler
Türkleri askeri güçlerinin ve göz kama~t~nc~~durumlar~n~n doru~una
yükseltti. Parlak ve yüksek yetenekli ~~o sultan~n birbirini izleyerek
yönetimin ba~~nda bulunmas~, Osmanhlan XIV üncü, XV inci ve
XVI nc~~yüzy~llarda çok büyük bir imparatorlu~un sahibi k~ld~.
O kadar ki, bu imparatorluk, Viyana kap~lanndan Babülmendep
Bo~az~'na kadar ve Kafkaslar'dan ba~layarak Kuzey Afrika üzerinden
hemen hemen Atlas Okyanusu'na kadar uzanan, dünyan~n en zengin
ve en güzel birçok bölgesini kaps~yordu..." Fakat, bu üstün devlet,
ne yaz~k ki, çe~itli iç ve d~~~nedenlerle zay~flamas~~sonucu; çökme ve
parçalanma döneminde "Avrupa'n~n Hasta Adam~" durumuna dü~mü~tür. Buna ra~men, XX nci yüzy~l~n ilk çeyrek döneminde, özellikle
I inci Dünya Sava~~'nda, bu devletin silahl~~kuvvetleri, "Çanakkale,
Kafkaslar, Iran, ~rak, Suriye, Filistin ve Galiçya, Romanya, Makedonya" gibi çe~itli cephelerde; say~~ve silahça her zaman üstün durumda
olan has~m kuvvetlerle yi~-Itçe çarp~~m~~t~r. Bu arada, özellikle Çanakkale Cephesinde dikkate de~er ba~ar~lar da kazanm~~t~r. Ancak, Türk
milletinin ve ordusunun bunca fedakârl~~~na ra~men; Osmanl~~
Devleti, nihayet yenilmekten kurtulamam~~ ; I inci Dünya Sava~~'n~~
hemen izleyen k~sa bir süre içinde tarih sahnesinden silinmi~tir. I~te,
Atatürk, ya~am~n~n büyük bir bölümünü, 38 y~l~n~~ (~~88~--~~g ~~g),
çökmekte olan bir devletin içine dü~tü~ü karma~~k bir ortamda geçirmi~tir. Fakat, bütün olumsuz ko~ullar alt~nda bile, kazand~~~~askeri
ba~anlarla ulusal bir kahraman olmu~tur. Böylece, Türk halk~~üzerinde engin bir prestij yaratm~~~ve Türk ulusunun gelece~i için bir umut
~~~~~~olu~turmu~tur. Bu ~~~k, herkesin her ~eyden ümit kesmi~~bulundu~u bir dönemde ulusuna yön veren bir öndere dönü~ecek ve ça~da~~
Türkiye Cumhuriyeti içinde yüceli~inin doru~una ula~acakt~r.
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III. Asker Atatürk
Kemal Atatürk, her ~eyden önce, meslekten yeti~mi~~bir asker
ve askeri dehas~n~~kan~tlam~~~seçkin bir komutand~r. Bu görü~ümüzde
yaln~z de~iliz. Nitekim, tan~nm~~~bir Alman profesörü, Profesör
Jâescke, Atatürk'ü "Do~u~ tan Asker", "Yarad~l~~tan Komutan" olarak
niteler. Bu ve benzeri nitelemeler, çok kez, "askeri deha" sahibi
anlam~n~~ ta~~ r. Çünkü, genel olarak "deha", özellikle "askeri deha",
ki~inin özünde vard~r. Atatürk de bu müstesna ki~ilerden biridir.
. .. Gazi Mustafa Kemal'in Çanakkale Muharebelerindeki
büyük ba~ar~lar~n~~gere~ince övmeye ve takdire imkân yoktur; bu
konuda ne söylense azd~r. 25 Nisan I 9~~5'te, kendilerinin Ar~burnu
civar~ndaki durumu derhal kavram~~~olmalar~, Anzak Kolordusunun
ilk günde hedefine varamay~~~ mn ve dar sahile s~k~~arak ba~ar~s~zl~~a
u~ray~~~ n~n en önemli sebebidir. 9 A~ustosta IX uncu Ingiliz Kolordusunun ileri hareketini durdurup bozguna u~ratt~ ktan 24 saat sonra,
Gazi, kendi yapt~~~~bir ke~fi takiben Conk Bay~r~ndaki Ingilizlere
parlak bir kar~~~taarruz yapm~~t~ r. Bu hücumla Türkler, Çanakkale
Bo~az~na hâkim olan Sar~bay~r S~rtlar~na kesin olarak yerle~mi~lerdir.
Ingilizler, bir daha, bu s~ rtlan ele geçirmek için Türklerle sava~amam~~lard~ r. Böylece, Gazi, Çanakkale Muharebelerinin sonucunu tayin
etmi~tir. Bir tümen komutan~n~n üç ayr~~yerde kendi insiyatifi ile giri~ti~i
hareketlerle bir sava~~n ve hatta bir ulusun kaderini de~i~tirecek yücelikte bir
zafer kazand~~~, tarihte pek az görülür". Bu dikkate de~er sözler, I inci
Dünya Sava~~'nda Çanakkale Harekat~~ile ilgili resmi ~ngiliz Harp
Tarihinde yer al~r 3. Gerçekten, Atatürk, bir askeri dehay~~simgeleyen
birçok üstün niteli~e sahiptir. Bu görü~ümüzü kan~tlayacak en
yetkili ki~ilerden biri, belki de birincisi, Atatürk'ün en yak~ n silah ve
devrim arkada~~~olan Ismet Inönü (1884--1973)'dür. Kendisi de seçkin
bir asker ve devlet adam~~olan Inönü'ye göre, "... (Atatürk'ün)
büyük vas~flan vard~r. Karar sahibidir, kararlar~~aç~kt~r ve bir defa
karar verdikten sonra, onu uygulatmak için ki~ili~i çok etkileyicidir.
Mesela, komutanl~kta bu niteli~i özellikle dikkati çeker. Muharebe
meydan~nda yürütmek istedi~i muharebe ~eklini, tertipleri, en uzak
yerde bulunan askerlere kadar duyurur; onun üzerinde kendi iradesini
ve azmini mutlaka sirayet ettirirdi. Bu, bir komutan için, en büyük
3 C. F. Aspinall Oglander, History of the Great War - Military Operations:
Gallipoli, yol. 2, London, William Heineman Ltd., 1932, s. 485-486.
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niteliklerden biridir. Askeri vas~flar~~hakikaten yüksektir. Her millette,
her devirde yüksek vas~fta komutan say~l~r..." 4.
Atatürk'ün askeri dehas~~konusunda Amerikal~~bir ö~retim üyesi
de ~öyle diyor: "Kemal'in meslek hayat~n~n ba~lang~c~na askerlik
hakimdi ve hiç ku~kusuz, kendisi askeri deha sahibi idi . . . O'nun askeri
dehas~, en iyi olarak, ~u be~~nitelilde tan~mlanabilir:
. Ki~isel cesaret,
Ba~kalar~n~n hareketini sezi~~yetene~i,
Sab~r, yani kendi hareketlerinin en etkili olabilece~i zaman~~
kavray~~~(bugünkü yayg~n yabanc~~terimi ile "timing"),
Kendi amac~n~~ aç~~a vurmadan, ba~ka yönlerde inand~r~c~~
biçimde "~a~~rtma", di~er bir askeri terimle, "aldatma" hareketleri
yapabilme yetene~i,
Has~m kuvvetlerin nispi gücünü objektif bir görü~le ve do~ru
olarak de~erlendirebilme kabiliyeti (yani gerçekçilik) ... Kemal,
kuvvetli inançl~, kesin kararl~~ve karars~zl~~a tahammülsüz bir adamd~~ ..." 5. Bu görü~e kat~lmamak, kan~tlanm~~~gerçekler kar~~s~nda,
san~r~m, olanaks~zd~r. Örne~in, gerçekçilik niteli~ini ele alal~m.
Ünlü Alman ~airi Goethe (1749-1832), "deha için gerekli ilk ve son
~ey, gerçeye duyulan a~kt~r" diyor. Bu ~air tan~mlamas~na kar~~l~k,
daha ziyade bir "hareket (aksiyon) adam~" olan Atatürk'ün görü~ü
ise ~öyledir: "Gerçek, ne kadar ac~~olursa olsun, oldu~u gibi kabul
edilmelidir." Bu görü~ü bir örnekle vurgulamak isterim: Türk Istiklal
Sava~~'nda, Türk Bat~~Cephesi Kuvvetleri, Kütahya—Eski~ehir Muharebesi (8-23 Temmuz 1921) sonucu, Eski~ehir do~usuna çekilmek
zorunda kalm~~t~. Beliren bu kritik durum üzerine, 18 Temmuz 1921'
de muharebe alan~na gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi Ba~kan~~
Mustafa Kemal Pa~a, durumu yak~ndan inceledikten sonra, ordunun
Sakarya Nehri gerisine çekilmesi emrini verdi. Bu, gerçekten cüretli
bir karard~. Çünkü, esasen Kütahya yenilgisi ve Afyon, Kütahya,
Eski~ehir'in kaybedilmesi, ülkede moral gücü sarsm~~t~. ~imdi de,
Eski~ehir do~usu bölgesinden Sakarya kesimine kadar !o° km. çekilmekle, geni~~bir yurt parças~~ daha, bile bile dü~mana b~rak~lm~~~
oluyordu. Bunun sonucu olarak, ordunun ve halk~n morali daha da
Abdi Ipekçi, Inönü Atatürk'ü Anlat~yor, ~stanbul, 1968, s. 35.
Richard D. Robinson, The First Turkish Republic, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1963, s. 29.
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bozulabilirdi. Fakat, fiziksel ve ruhsal cesareti kadar, gerçekçi bir
karakter sahibi de olan Mustafa Kemal Pa~a, sorumlulu~u üzerine
alarak, "
Askerli~in icaplar~na uyal~m. " demi~~ve bu cüretli
karar~~vermi~tir. Asl~nda bu karar, içinde bulunulan ko~ullara en uygun
gerçekçi bir durum muhakemesine dayan~yordu. Nitekim, Türk
~stiklal Sava~~'n~n hayati önemde bir dönüm noktas~n~~olu~turan Sakarya Meydan Muharebesi (23 A~ustos — 13 Eylül ~~92 ~~)'nin ba~ar~~ile
sonuçlanmas~, Atatürk'ün bu cüretli karar~ndaki isabeti kan~tlar.
Sakarya Meydan Muharebesi öyle bir dönüm noktas~d~ r ki, bir
Amerikal~~yazar, ~u de~erlendirmeyi yapmaktan kendini alamam~~t~r :
"Sakarya k~y~lar~ndaki Türk Zaferi, Yak~n ve Ortado~u'nun siyasal
yüzünü kökünden de~i~tirmi~tir. Bat~, 200 y~ldan beri, y~pranm~~~
Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nu parçal~yordu. Fakat, Sakarya Nehri'nde
Türk'ün kendisi ile kar~~la~m~~~ve Türk'e dokundu~u an, tarihin ak~~~~
de~i~mi~tir. Tarih, bir gün, Sakarya k~y~lar~ndaki bu pek az bilinen
çarp~~man~n, ça~~m~z~n kesin sonuçlu muharebelerinden biri oldu~unu
anlayacakt~r." 6 Bu dikkate de~er pasaj~~kendi eserine almak gere~ini
duyan ve ça~~m~z~n en tan~nm~~~tarihçilerinden biri olan Toynbee,
Sakarya ve benzeri Türk zaferlerini dünya tarihine arma~an eden
Atatürk hakk~nda ~u de~erlendirmeyi yap~yor: "Mustafa Kemal
parlak bir asker, atak ve ba~~na buyruk bir ki~i idi. . . Ülkesini
yüksek bir itibar ve güce kavu~turdu . . . D~~~dü~manlara kar~~~ba~ar~yla
çarp~~t~~ve tarih sayfalar~nda kendisi için müstesna bir yer sa~lad~ . .." 7
Atatürk, askerlik mesle~i gere~i, ku~kusuz, bir sava~~adam~d~r.
Bu nedenle, do~al olarak kendisini ulusuna ve dünyaya önce üstün
sava~ç~~ ki~ili~i ile benimsetmi~tir. Buna ra~men, sava~~~sevmemi~~
ve mecbur kalmad~kça istememi~tir. Bu gerçek, O'nun ~u sözlerinde
kesinlikle yans~r : " . . .Sava~, zaruri ve hayati olmal~d~r. . . Milleti
sava~a götürünce, vicdan~mda ac~~duymamally~m. Oldürece~iz diyenlere
kar~~~ölmeyece~iz diye sava~a girebiliriz. Lakin, millet hayat~~tehlikeye u~ramad~kça, sava~~bir cinayettir 8." Bu nedenledir ki, "Ya ~stiklal, ya ölüm!"
parolas~nda özünü bulan yön verici dehas~~ile ulusunu ba~~ms~zl~~a
kavu~turduktan sonra; en büyük siyasal tutkusu, "Yurtta sulh, cihanda
Clair Price, The Rebirth of Turkey, New York, 1923, s. 18g.
7 Arnold J. Toynbee, Turkey, New York, Charles Scribner's Sons, 1927, S. 115.
Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, c. II, Ankara, Türk Tarih Kurumu Bas~mevi, 1952, S. 124.
6
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sulh" ilkesi olmu~tur. Iki dünya harbi aras~ndaki siyasal çalkant~lar
ve sava~~ak~mlar~~s~ras~nda böyle bir ilkeye ba~lanmak, ancak ünlü
Ingiliz dü~ünürü Carlyle'in (1795-1881) "Kahramanlar"~na yara~~ r
örnek bir davran~~t~r. (Bilindi~i gibi, Carlyle, Kahramanlar adl~~
eserinde Hazreti Muhammed ve Napolyon gibi, ça~lar~na kendi
damgalar~m vurmu~~ki~ileri inceler). Bununla beraber, hemen belirtmeliyim ki, Atatürk, militarist olmad~~~~gibi, körü korüne bar~~ç~~da
de~ildir. Çünkü, böyle bir zihniyetin ulusu acze sürükleyece~ine,
toplumun ba~~ms~zl~k ve özgürlük gibi e~-r kutsal varl~klar~n~~zedeleyece~ine inan~r. O'na göre, insan gibi ya~ayabilmek için, ulusun
güçlü olmas~~ve her ~eyden önce ulusun kendi gücüne güvenmesi
zorunludur. Yeti~ti~i dönem ve ortam~n zor ko~ullar~~ve kendisinin
çok yönlü hayat tecrübesi O'nda bu inanc~~kökle~tirmi~tir. Bu bölümü,
tan~nm~~~Ingiliz yazar~~Lord Kinross'un ~u görü~ü ile bitirece~im:
Atatürk, bir yandan sava~~adam~d~r; öte yandan da, bar~~~adam~.
Içindeki büyük askeri deha, ulusunu çökmekten kurtarm~~~ve gene
içindeki devlet adam~~özelli~i, hayat~na ~~~k saçt~~~~ulusunun yeniden
do~u~unu sa~lam~~t~r e."
IV. Devlet Adam~~Atatürk

Ça~~m~zda, modern Türkiye ile ilgili olarak yarmlanm~~~eserlerin büyük bir k~sm~, Atatürk'ün asker ki~ili~inden ve askerlik alan~ndaki ba~ar~lar~ndan çok; devlet adaml~~~n~, özellikle çok yönlü ve
köklü devrim ve reformlar~n~~inceler ve de~erlendirin Bu inceleme ve
de~erlendirmelerin sonuçlar~, yazar ve dü~ünürlerin bilimsel çaplar~na
ve ki~isel karakterlerine göre, az çok de~i~ik nitelikli olmakla beraber;
ço~unlukla olumludur. Bu sonuçlar~n büyük bir bölümünde üzerinde
birle~ilen ortak nokta, Atatürk'ün "Modern Türkiye'nin Yarat~c~s~"
oldu~udur. Bu yarat~c~l~k, elbette, Atatürk'ün üstün devlet adaml~~~~
nitelik ve yetene~ine dayan~r. Bununla beraber, " ... Kemal hemen
hemen s~n~rs~z bir siyasal güce sahipti; fakat, bu güç bak~m~ndan pek
de ehliyetli de~ildi. Çünkü, dehas~~askeri alanda idi le..." gibi
yarg~lara da rastlan~r. Ancak, ço~unlu~un görü~ü, Inönü'nün ~u
(Atatürk'ün) askerlik
de~erlendirmesine yak~nd~r diyebiliriz : "
vas~flar~~hakikaten yüksektir... (Ama) siyasi vanflar~n~n daha büyük
Lord Kinross, Gerçekçi Atatürk, 'The British Council, Ankara, 1981, s. 2.
Encyclopaedia Britannica, c. 13, 1968, S. 276.
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oldu~u görülür. Bu ikisi birle~ince, Atatürk'ün ki~ili~i müstesna bir
ölçüye ç~km~~~oluyor. . . ~~ . Ki~isel bir kan~~olarak diyebilirim ki;
Atatürk'ün askeri ve siyasi dehas~, tam bir denge olu~turur ve büyük
bir uyum içinde birbirini bütünler. Bu kanaatimi bir örnekle vurgulamak isterim. Asker ve devlet adam~~nitelik ve yeteneklerine dayanarak
e~siz bir liyakatla yönetti~i Türk ~stiklal Sava~~'n~n son safhas~n~~
olu~turan 30 A~ustos Ba~komutan Meydan Muharebesi'ni kesin bir
zafere ula~t~ran Mustafa Kemal Pa~a, Takip Harekat~~ s~ras~nda,
Çanakkale Bo~az~~kesiminde bulunan ve Türk Ordusu ile askeri bir
çat~~maya hiç de istekli görünmeyen ingilizlerle çarp~~may~~göze
alarak, daha sert bir tutum izleyebilirdi. Böyle yapmad~. Sadece,
ileri harekâta devam ederek, gücünü göstermekle yetindi ve ilk
uzla~ma e~ilimini gördü~ü zaman, ordular~n~~durdurdu. Çünkü, as~l
sava~~~kazanm~~t~. Amac~, art~k, yeni sava~lar pe~inde ko~mak de~il;
bar~~~, ülkeyi uygarl~k ve kalk~nmaya kavu~turacak bar~~~~kazanmakt~.
Nitekim, kazand~~da... Atatürk'ün bu tutumunda, gerçekçi ve
cayd~r~c~~bir strateji kadar, belki daha fazla, O'nun siyasal dehas~n~~
ortaya koyan ileri görü~lü bir devlet adaml~~~, ince bir diplomasi de
hâkimdir. Çünkü, bu büyük Türk, gerçek durumu kavray~~, de~erlendiri~~ve uza~~~görü~~yeteneklerine dayanan realist ve idealist karakteri
ile, bir hareketi ba~latma ve sona erdirme an~n~, ço~unlu~u ~a~~rtan
bir isabetle, daima kestirebilmi~tir. Nitekim, genel kan~ya göre, her
~eyin bitti~i san~lacak kadar umutsuz ko~ullar alt~nda, idealist yönü
ile, Türk ~stiklal Sava~~'na ba~lamas~ ; buna kar~~l~k, ümitlerle birlikte,
muzaffer bir komutamn ihtiraslar~n~~da k~~k~rtabilecek bir zafer an~nda
daha önce, realist yan~~ile, uza~~~gören bir devlet adam~~uyan~kl~k'
içinde çizmi~~oldu~u Misak-~~Milli d~~~na, baz~~bask~lara ra~men,
ç~kmayarak durmas~n~~bilmesi, ola~anüstü denebilecek bir siyasal
deha, bir devlet adaml~~~~örne~idir. Bu görü~ümüzde, ku~kusuz, yaln~z
drne~in, tan~nm~~~bir ~ngiliz tarihçisi olan Bernard Lewis'in
~u de~erlendirmesi gerçekten ilginçtir: " ... (Kurtulu~~Sava~~'nda)
askeri harekât kazan~lm~~t~. Milliyetçilerin siyasal program~~ba~ar~ya
ula~m~~t~. Bu ba~ar~, uluslararas~~bir antla~ma (Lozan Antla~mas~,
24 Temmuz '923) ile de bütün dünyaca tan~nm~~t~. Bundan sonra
ne yap~lmal~~idi? Mustafa Kemal'in gerçek büyüklü~ü bu soruya
verdi~i cevapta yatar.... " ~ngiliz tarihçisi, Falih R~fk~~Atay'dan
11.

~pekçi, s. 35.
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ald~~~~bir pasaja dayanarak, Atatürk ile Enver Pa~a aras~nda yap~lan
ilginç bir k~yaslamay~~ortaya koyuyor ve böylece, Atatürk'ün gerçek
büyüklü~ünü gösteren cevab~n~~dolayl~~bir biçimde belirtiyor: "...
Enver'in özel niteli~i cüretti; Mustafa Kemal'in ise, uza~~~görü~ ...
Mustafa Kemal, 1914'te Harbiye Naz~r~~(Milli Savunma Bakan~)
olmu~~olsayd~, ülkeyi I inci Dünya Sava~~'na sokmazd~. Buna kar~~l~k,
1922'de Izmir'e giren Enver olsayd~ ; ayn~~h~zla geriye döner, Suriye
ve Irak'a yürür ve bütün kazan~lanlar~~kaybederdi... 12
Bu bölümü, Atatürk'ün devlet adaml~~~~yönünün devrimci
niteli~i ile tamamlamak isterim. Bir Bat~l~~ dü~ünüre göre, "gerçek
devlet adaml~~~, bir milleti oldu~u biçimden, olmas~~gereken biçime
dönü~türme sanat~d~r."13. Bu tan~mlama, adeta Atatürk'ü, O'nun
devrim ve reformlar= niteler-. Çünkü, Atatürk'e göre, "Devrim, Türk
Milletini son yüzy~llarda geri b~rakm~~~olan kurumlar~~y~karak; yerlerine, milletin en yüksek uygarl~k gereklerine uygun olarak ilerlemesini sa~layacak yeni kurumlar~~koymu~~olmakt~r." 14
Atatürk Devrimini, tarihte gerçekle~tirilen ba~ka devrimlerle
kar~~la~t~ran otoritelere rastlan~r. Bunlar aras~nda, bence, en anlaml~~
yorum, tan~nm~~~Frans~z dü~ünürü Georges Duhamel (1884-1966)'e
ait oland~r. Bu dü~ünür ~öyle diyor: "...Atatürk, yani Türklerin
Atas~, giri~im ve umutlar~mn gürültüsü ile, ortal~~~~aya~a kald~rmadan çal~~t~ ... ~nsana ~a~k~nl~k veren eseri, Ingiliz, Frans~z ya da
Rus devrimcilerinin eserlerine hiçbir bak~mdan benzemez. Bu ülkelerden hiçbiri, dile ve yaz~ya dokunabilmeyi ak~llar~n~n k~y~s~ndan
bile geçirmemi~tir. Ne Cromwell, ne Robespierre, ne Lenin ve ne de
Lenin'i izleyenler, önderlik ettikleri ulusu bilim felsefesi, dü~ünce
yöntemi, k~sacas~~ al~nyaz~s~m de~i~tirme yoluna götürmeye kalk~~mam~~lard~r. Mustafa Kemal, bunu yapan ve büyük bir ba~ar~~ile
sonuca ula~t~ran e~siz adamd~r." 15
Atatürk'ü, diktatör olarak nitelenen ça~da~~baz~~liderlerle kar~~la~t~ranlar da göze çarpar. Bunlardan biri Lord Kinross olup "Gerçekçi
Atatürk" konulu yaz~s~ndaki ~u sözleri dikkati çekiyor: "... Kemal
12 Prof. Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey, London, Oxford
University Press, 1961, s. 249-250.
13 The New Dictionary of Thoughts, s. 638.
14 Cihat Akçakayallo~lu, Atatürk, Ankara, Gnkur. Bas~mevi., 1980, S. 49.
15 Ça~lar Boyunca ~ oo Büyük Insan (Çeviri), Istanbul, Fono Matbaas~,
1971, s• 794.
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Atatürk'ün ça~~m~z~n yeti~tirdi~i en büyük adamlardan biri oldu~una
dair zihnimde en ufak bir ~ üphe yoktur. Gerçekten, Türkiye, Atatürk'
ün son on y~l~nda ba~arm~~~olduklar~~ile, Bat~n~n baz~~milletlerini etkiledi. Ancak, bu milletlerin liderleri, Atatürk'ten çok farkl~~olarak,
demokrasinin de~erlerini tehdit eden bir güçle kuvvetlendiler. Almanya'n~ n Hitler'i, hür milletini esarete götürmü~ ; Atatürk ise, esaret
alt~ndaki ulusunu özgürlü~e kavu~turmu~tur. Italya'n~n Mussolini'si,
sivil oldu~u halde, ba~komutanl~k sevdas~na dü~mü~ ; buna kar~~l~k,
Atatürk, askeri görevinin bitti~'ine inand~~~~anda, sivil hayata geçmi~tir. Gerek Hitler ve gerek Mussolini, toprak kazanma h~rslar~~ile,
kom~ular~n~n haklar~na tecavüz etmi~ler ve birer imparatorluk kurma
sevdas~na kap~lm~~lard~ r. Atatürk ise, bunun tam tersini yapm~~ ;
bir imparatorluktan bir millet yaratm~~t~r..." Burada bir noktaya
i~aret etmek isterim. Atatürk, övgü dolu da olsa, genellikle, böyle
k~yaslamalardan ho~lanmazd~ . Nitekim, kendisini Napolyon'a benzeten bir dostuna, "Benim ad~ m Mustafa Kemal'dir. E~er beni onurland~ rmak istiyorsan, Türkiyeli Mustafa Kemal diye ça~~r" cevab~n~~
vermi~tir. Daha dikkate de~er bir tepkisi de Büyük ~skender ile ilgilidir. Atatürk döneminde Ankara'da Fransa Büyükelçisi olarak bulunan
Kont de Chambrun'ün "Atatürk ve Yeni Türkiye" ba~l~~~n~~ta~~yan
an~lar~nda ~u notlar~~ görüyoruz: "... Selanik civar~nda ~skender'in
dünyaya geldi~i yerde do~du~unu dü~ünerek, Mustafa Kemal'e, bu
rastlannyi ima etti~imde bana ~öyle dedi: Kar~~la~t~rma burada durur.
~skender, dünyay~~fethetti; ben etmedim. Dünyay~~fethederken o, kendi
vatan~ m unuttu. Ben kendiminkini hiçbir zaman unutmayaca~~~m." Nitekim,
unutmad~~ve unutulmad~~da.
V. Sonuç
Atatürk, hiç ku~ kusuz, Türk Milleti için ulusal bir kahramand~r
ve bu ölümsüz kahramanl~~~ n temelinde, sadece muharebe meydanlar~nda kazand~~~~zaferler de~il; ulusunu ça~da~~uygar toplumlara
yara~~r ba~~ms~z, özgür ve sayg~n bir devlete kavu~turan ilke, devrim ve
reformlar~~da yatar. Bu nedenle, ulusumuzun Atatürk'e olan sayg~s~~
derindir, sevgisi engindir, ba~l~l~~~~s~n~rs~zd~r. Bu gerçe~i, bizi yak~ndan tan~yan baz~~Bat~l~lar da vurgular. Örne~in, aram~zda uzun bir
süre kalan ve haz~rlad~~~~eseri "Türkler" ad~~ile dilimize de çevirilen
bir Ingiliz gazetecisi ~öyle diyor:"... Bütün uluslar~ n büyük adamlar~~
vard~ r. Fakat, modern Türkiye'de Atatürk'e gösterilen taparcas~na
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sayg~ya benzer bir ~eyin (ba~ka bir yerde) bulundu~undan ~üpheliyim.
O, Ebedi Onderdir" 16. Bundan ba~ka, Atatürk, insan haklar~na
inanm~~~ve ba~~ms~zl~ k mücadelesi ile bu haklar~n gerçekle~mesine
derin katk~da bulunmu~, evrensel çapta bir idealisttir de. Bu niteli~i ile
Atatürk, UNESCO'nun deyi~iyle, "Bütün insanl~k dünyas~~için bir
onur simgcsidir." Özellikle, ~slam dünyas~, Atatürk'ü daima ~ükranla
anm~~~ve anmaktad~r. Örne~in Pakistan'~n kurucusu Muhammed Ali
Cinnah'a göre, "Atatürk, Türkiye'yi kurtarmakla, bütün dünya
uluslarma, Müslümanlar~ n seslerini duyuracak güçte oldu~unu ispat
etti. Kemal Atatürk'ün ölümü ile, Müslüman dünyas~, en büyük
kahraman~n~~kaybetmi~tir... (Kas~m 1954)". Tunus Cumhurba~kan~~
Habib Burgiba ise, ~u görü~tedir: "... Biz, Atatürk'ün ki~ili~inde,
sava~~alanlar~nda büyük bir asker oldu~unu ispat ettikten sonra, her
~eyin büsbütün kayboldu~u san~ld~~~~bir anda, ulusundan ümidini
kesmeyi ~iddetle reddeden, Tanr~'n~n seçti~i büyük insan~~yüceltiyor,
kutluyoruz... Atatürk, ölümü köleli~e üstün tutan bir ulusun neler
yapabilece~ini hayretler içinde kalan dünyaya göstermi~ tir. Bu örnek
unutulmayacak; O'nun ölmez eseri, egemenliklerini elde etmi~~olan
uluslar~n kaderlerine hükmedenler için ~~~kl~~ bir örnek ve ilham
kayna~~~olarak kalacakt~r ... (Kas~m 1963)".
Ulusumuz için katlanmas~~zor, ac~~bir gerçek olmakla beraber;
Atatürk de, her insan gibi, öldü. Fakat, sadece milleti üzerinde de~il,
uluslararas~~ alanda da e~ine az rastlan~r derin bir yank~~yaratarak
ve silinmez bir etki b~rakarak... Türk ulusunun hayat~ndan parlak
bir y~ld~z olarak kay~p geçen Atam~z~n fani varl~~~ndan uzak kalman~n
tesellisini, ~ahsen, çok kez, O'nun ~u sözlerinde bulmaya çal~~~r~m:
"~ki Mustafa Kemal vard~r: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa
Kemal... ~kinci Mustafa Kemal, onu ben kelimesi ile ifade edemem.
O, ben de~il, bizdir. O memleketin her kö~esinde; yeni fikir, yeni
hayat ve büyük ülkü için u~ra~an ayd~n ve sava~ç~~bir topluluktur.
Ben onlar~n rüyas~n~~temsil ediyorum. Benim te~ebbüslerim, onlar~n
özlemini çektikleri ~eyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz,
hepinizsiniz. Geçici olmayan, ya~amas~~ve ba~armas~~gereken Mustafa
Kemal odun". "
David Hotham, The Turks, London, Cox and Vyman Ltd., 1972, S. 21.
Utkan Kocatürk, Atatürk'ün Fikir ve Dü~ünceleri, Ankara, Ayy~ld~z Bas~mevi, 1969.
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