MUSTAFA KEMAL'IN UNUTULMU~~BIR HATIRASI
GOTTHARD PSCHKE
Çeviren: NIMET ARSAN

Izmir Yang~n~ndan sonra Latife U~akizade Karargâh erkan~~ile
Mustafa Kemal Pa~a'y~~Göztepe'de anababa evine davet etmi~ tir.
Orada da 29 Ocak i923'te Izmir Kad~s~~huzurunda evlenmi~lerdir.
M. Kemal'in ~ahitleri Fevzi ve Kaz~ m Karabekir Pa~alar, Lâtife
Han~m~ n ise Abdülhalik (Renda) ve Salih (Bozok) idiler 1.
Muamele hakk~nda ~öyle bir bilgi verilmi~tir: M. Kemal Kad~ya:
"Efendi Hazretleri, biz Lâtife Han~ m ile evlenmeye karar verdik.
Lütfen laz~ m gelen muameleyi yapar m~s~n~z?" demi~. Bunun üzerine
Kad~~efendi, Lâtife Han~ma dönüp sormu~ tu: "On dirhem gümü~~
mihri müeccel ve aran~zda kararla~t~r~ lan mihri muaccel ile burada
haz~r bulunan Gazi M. Kemal Pa~ a Hazretleri ile evlenmeyi kabul
ediyormusunuz?" Latife Han~ m: "Kabul ettim" cevab~n~~vermi~ti.
Kad~~Efendi bundan sonra M. Kemal'e ayni suali sormu~~ve "Evet,
kabul ettim" cevab~n~~ al~nca nikah~~ k~ym~~t~" 2.
Lâtife Han~ m, bundan sonra, M. Kemal ile birlikte her tarafa
gidip memleket kad~nlar~~ile konu~arak ink~lappl~~~na kolayl~k göstermi~tir 3. Besbelli ~apka seyahatinde de arkada~l~ k edecekti.
16 Kas~m ~ 923'ten az sonra M. Kemal Ali Fuat ile görü~mesinde ~unlar~~anlatm~~t~ : "Takriben yirmi gün kadar evvel büyük bir
yorgunluk hissettim, kendimi tamamen kaybetmi~tim, sonra mucize
kabilinden tekrar bu dünyaya dönmü~tüm. Ahreti görecek kadar
öbür dünyada kald~~~ma kani olmu~tum 4 . Doktorlar~n tertip ettikleri liste mucibince yemek yiyorum. Lâtife'nin rejim ve perhiz hususunda ne kadar ciddi ve dikkatli oldu~unu bilirsin. Çocuk gibi kendisine
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itaat ediyorum. "Gaziyi heyecan ve dikkatle dinlerken Ali Fuat
Pa~a: "Bundan sonra s~ hhatine çok dikkat etmesi laz~m gelecek.
Memleket daha birçok seneler Gazisiz kalamaz." diye dü~ünüyordu.
M. Kemal ona sordu: "Pa~ a, seni çok dü~ ünceli görüyorum." A.
Fuad'~n cevab~ : "Rahats~zl~~~n~z~ n, maazallah, tekerrürü halinde,
tedavisi kolay olamaz. "M. Kemal:" S~hhatime itina etmiyece~imi
nereden istidlal ediyorsunuz? Emin olunuz, karde~im, bu sefer...
Latife'nin yapt~raca~~ na inanabilirsiniz. Rak~y~~kat'i surette yasak
ettiler" 5.
Aralar~n~n so~umas~~üzerine çe~itli söylentiler yay~lm~~t~ r, Hasan
R~ za Soyak buna dair ~öyle yaz~ yor: "Atatürk, beraber ya~ad~klar~~
müddetçe, refikas~ na daima muhabbet ve hürmet göstermi~tir, kendisini hiç bir suretle rencide etmemek için büyük gayretler sarf etti~i
de muhakkakt~ r. Fakat, bilindi~i gibi O, ~ahsi hayat~nda, ne durumda ve nas~ l olursa olsun, bir kay~ t alt~na girecek adam de~ildi. Yarad~l~~~~buna mani idi, bu itibarla, evlendikten sonra da, al~~t~~~~tarzda
ya~amaya devam etmi~ ti. Muhterem refika ise, hiç ~üphesiz ona olan
derin sevgi ve ba~hl~~~mn tesiri alt~nda, bazan kad~nl~ k duygular~na
kap~ llyor, zevcinin fevkalâdeli~ini unutarak, kendisine kar~~~her hangi
bir koca muamelesi yapmaktan nefsini menedemiyor, hareketlerine
müdahale etmek istiyordu. ~~te bu durum, aralar~ nda s~k s~k tart~~malara yol aç~ yordu. Nihayet bir gece ayn~~münaka~alar~n~n en ~iddetlisi olmu~~ve maatteessüf ayr~ lmakla sonuçlanm~~t~r."
Ba~ka bir habere göre Lâtife Han~ m bir gece zihnen tedirginlik
duymu~~ve M. Kemal'in birlikte yemek yedi~i arkada~~na kar~~~karakterinden dolay~~ k~namada bulunmu~ tu. O bu kadar~na dayanamazd~.
Ayr~lmalar~~ile ilgili resmi Tebli~~~öyledir: "Reisicumhur Gazi M.
Kemal Hazretleri Ba~ vekâlete (~smet Pa~a) yazd~klar~~ ii A~ustos
1341 (1925) tarihli tezkerelerinde:
U~akizade Lâtife Han~ m Efendi Hazretleri ile rab~tay~~izdivaciyelerine hitam vererek birbirlerinden ayr~lmaya karar verdiklerini
ve 5 A~ustos 1341 tarihinde talâk vuku bulmu~~oldu~unu tebli~~buG. J schke, Türk Kurtulu~~Sava~~~Kronolojisi : II, 11.X. ~~922-3 . X I I. ~~923
(Türk Tarih Kurumu Yay~ nlar~, XVI, sa. 12a, 1973, sf. 45).
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yurmu~ tur. Keyfiyet malüm olmak üzere Vekiller Heyeti karar~~ile
resmen tebli~~olunur" 6.
Ayr~lmalar~ ndan sonra Lâtife Han~ m~n annesi onu götürmek için
~ zmir'den geldi. Sonradan ikisi de onurlar~n~~korumu~lard~ r. Lâtife
Han~ m ciddi bir özel hayat sürmü~, M. Kemal ise alisine belirgin
bir nezaketle davranm~~ , ve herhangi bir suretle istek veya k~namalar
yarat~lmas~ndan kaç~nm~~t~ r. (Both behaved with dignity afterwards—
Latife leading a stricly private life, and refraining from demands
and reproaches. Kemal treating her family with open politeness
whenever they came his way) 7. Lâtife Han~ m 12 Temmuz i975'te
ölmü~tür.
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