ATATÜRK HAKKINDA ~IIRLER (1915- 1938)
BUNLARIN TARIH VE EDEBIYAT BAKIMINDAN
DE~ERLENDIRILMESI
FEVZ~YE A. TANSEL
Türk edebiyat~ n~ n yeni devirleri üzerinde çal~~anlar için, henüz ciddi
olarak i~lenmemi~, ele al~ nmas~~ gerekli konulardan biri de Atatürk hakk~ nda yaz~ lm~~~olan eserlerdir. Hat~ ra, Roman, Hikâye ve ba~kaca nevi'lerdekilerden daha çok ~iirlerde ondan bahsedildi~i gibi, yine muhtelif nev'ilerde ona ayr~lm~~~eserlerimiz de vard~ r.
Elimizde, Atatürk hakk~ nda yaz~ lanlar~~ içine alan ba~l~ca alt~~ bibliyografya bulunmaktad~r; 1941 - 74 y~ llar~~ aras~ nda yay~ mlanan bu eserlerden
ba'z~ lar~ nda yer-yer, ba'z~ lar~ nda ayr~~ bir bölüm halinde onun için yaz~lm~~~~iirlerin künyeleri verilmi~tir.
Mustafa Kemal için halk ve ayd~ n s~ n~ f ~âirlerimizin söyledikleri, yazd~ klar~~ ~iirlerin çoklu~u, bunlardan seçilmi~, daha do~rusu derlenmi~~
örnekleri içine alan, say~ca yüzü a~an antolojinin yay~mlanmas~na yol açm~~t~ r. Bunlar, Muallim ~erif Mikail Gürfiliz'in Ata'ya Gya,slarz adl~~
1938'de bas~ lan, dergi ve gazetelerden derlenmi~~k~ rksekiz ~iiri içine alan
antolojisinden sonra, ~~ 959'a kadar bu nevi'de ne~redilen eserler say~ ca çok
olmad~~~~gibi, az-çok emek de verilerek haz~ rlanm~~t~ r. N. Sami Özerdim'in 70 Kas~ m — 31 Aral~k, 1938 Günlerinde Türk Bas~n~ nda Atatürk için
razdm~~~razdar~n Bibliyografyas~~ ~ g58'de; Muzaffer Gökman'~n Atatürk ve
Devrimler Bibliyografyas~ 'n~n 1957 - 74 y~ llar~ nda muhtelif bas~ mlar~~ dolay~s~yle hakk~ ndaki ~iirleri içine alan antolojiler yaln~z say~ ca de~il, sayfa adedi bak~ m~ ndan da artma~a ba~lam~~t~ r. Bunlar~ n ço~u, bu nevi'de daha
önce yay~ mlanm~~~antolojilerdeki ~iirlerin aktar~lmas~yle, sözünü etti~imiz
bibliyografyalardan faydalan~ larak yap~ lm~~~eklemelerle meydana getirilmi~tir; bu yüzden, bir k~sm~ ndaki ~iirlerin yandan ço~unun A~it'lar oldu~u görülür. Kolayca haz~rlan~veren, sürümü de yolunda giden böyle eserlerin birle~ik yanlar~ ndan biri, ço~unda, metinlerin geli~i-güzel s~ ralanmas~~
ve nereden al~ nd~~~ n~~ bildiren kayitlere yer verilmeyi~i, bir ba~kas~~ ise, metinlerin ayd~ n s~ n~ f ~airlerimizin yazd~ klar~ ndan seçilmesi, ba'z~ lar~ nda halk
~iirlerinin pek az, hattâ hiç bulunmay~~~d~ r. Yaln~z halk ~airlerimizin eserlerinden seçilen örnekleri içine alan bir tek antolojimiz vard~ r: Dr. Saim
Belleten CLII, 74
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Sakao~lu — Dr. Turgut Günay'~n haz~rlad~~~ , Erzurum Atatürk Üniversitesi taraf~ndan, ~~974'de yay~mlanan Halk ~iirinde Atatürk...
Yaln~z ayd~n s~n~f de~il, halk ~airlerimizin de Mustafa Kemal için ~iirleri üzerinde duraca~~m~z bu makalemizin malzemesi, ötedenberi ara~t~rd~~~m~z gazete, dergilerin taranmas~, birlusm~n~n ad~~ Mustafa Kemal'le
hiç ilgili olmayan muhtelif kitap ve ~iirlerin incelenmesiyle elde etti~imiz
nodara dayanmaktad~r. ~iirleri, yans~tt~klan vak'a ve hadiselerin geçti~i zamana göre, kronolojik s~ralad~k. Bu arada, her ~airin, yaz~l~§ tarihi, bu bilinmiyorsa, ne~redildi~i zaman bak~m~ndan en önceki ~iirinden ba~layarak,
ondan sonra yazd~klar~n~~ da s~ras~yle ele ald~k. Böyle bir s~n~fland~rma dolay~s~yle, yaln~z o tarihi vak'a ve hadiselerle ilgili ~iirleri de~il, her ~airin
onun hakk~ndaki, konu ve i~lenilen fikir yönünden çok de~i~ik ve zengin
~iirlerine ait bilgi, bunlann san'at de~erini anlatan örnekler verme~e çal~~aca~~z'.
~iirimizde Mustafa Kemal ad~ , önce, Mehmed Emin Yurdakul'un Ordu'nun Destan~~'nda yer alm~~t~r. 18 Mart, 1915'de kazand~~~m~z Çanakkale
deniz zaferi ard~ndan yaz~lma~a ba~lan~lan bu eser, 28 Eyl~11,1915'de tamamlanm~~, ayn~~ y~l ilk bask~s~~ yarmlanm~~t~r. Mustafa Kemal ad~, eserin
X'uncu bölümünün ilk dörtlü~ünde, ~~o A~ustos, 1915'de, idare etti~i
Anafartalar Cebhesi taarruzunda dü~man~~ geriye atmas~~ dolay~s~yle Çanakkale kahramanlann~ n sembolü olarak görülür:
Ey, bugüne ~âhid olan sarp hisarlar!
Ey, kahraman Mehmed Çavu~~Siperleri!
Ey, Mustafa Kemaller'in aziz yer'i!
Ey, topra~~~kanl~~ da~lar, yan~k yarlar!
1915 Haziran'~nda Karargah Umüm Istihbarat Müdürlü~ü'nün
da'veti üzerine otuz kadar ~air, ressam, bestekar, v.b. san'ad~ar, Temmuz'un 15'inde Istanbul'dan hareketle Çanakkale'ye gitmi~lerdir. K~l~c~n
kaleme ve bütün san'at vas~talanna bu yol göstericili~i, askerin cevherine,
' Bu çal~~mam~z, Belleten'de yay~mlanan iki incelememizde verilen bilginin lusalt~lmas~ , kaydetti~imiz örneklerden ba'z~lann~n seçilmesi ile haz~rlanm~~t~r; gerekli dip-notlar için
bu makalelerimize bak~labilir: Atatürk Hakk~nda Oeanlannue~n SaYledik ~iirler (1919 - 1938).
c. XLII., nu. 167, Temmuz, 1978, S. 465-94. — Atatürk Hakk~nda Ayd~n S~n~f ~~iirlerim~zin
Tazdyj~~ ~iirler (1915 - 1938), c. XLV, nu. 177, Ocak, 1981, s. 287-325. Bunlar~n bas~m~ndan
sonra elde etti~imiz bilgi ve örnekleri, bu incelememiz dolay~s~yle dip-not olarak vermi~~bulunuyoruz.
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milletin kâbiliyetine dâir gördükleri, duyduklar~~ ~eyleri yaz~p tasvir etmeleri içindi. Bu hey'ette bulunan Ibrahim Alaaddin Gövsa, hât~ ralarmda Kemal-yeri hakk~ nda da bilgi vermi~tir: Mare~al Liman von Sanders Karargâh~ 'nden birbuçuk saat ötedeki Kemal-tepe'ye gelmi~ler, orada arabadan
inip on dakika kadar yürüyerek Kemal-yeri ismindeki, siperle hâkim yere
gelmi~lerdir; "Kemal-yeri, Ondokuzuncu F~ rka Kumandan~~ Mustafa Kemal Bey'in Ar~-bumu'ndaki muvaffak~yyât~ na mukâbil, ona nisbetle tesmiye edilen mevki' diyor. ~~te, Mustafa Kemal ad~, ~iirimizde önce, Ey,
Mustafa Kema&,r'in aziz yer'i m~srâ'~ nda perçinlenmi~tir.
M. Emin Yurdakul'un 25 ~ubat, 1923'de tamamlad~~~~ Mustafa Kemal
adl~~ eseri ile, sonralar~~ yazd~~~~ Devrim, bütünü ile onun hakk~ ndad~r; ~stikldl Destan: ile Kurtar~c~' ya adl~~ ~iirlerinde de ondan yer-yer bahsedilmi~tir.
g'da Izmir'de karaya ç~ k~ p toprakYunan kuvvetlerinin 15 May~ s,
lar~ m~ z~~ ele geçirme~e ba~lamas~ ndan, Mustafa Kemal'in 27 Aral~ k,
~~ 19'da arkada~lar~~ ile Ankara'ya gelip yerle~mesinden sonra, anonim
halk ~iirlerimizde onun ad~ na s~ k-s~ k rastlamaktay~z. Böyle ~iirlerden en
eskisi, Hâmid Zübeyr Ko~ay'~ n 1928'de Sand~kl~ 'da tesbit etti~i, Mehmedcik a~z~ ndan söylenilmi~~gibi tertiplenen,
Al~ m~~ ba~lad~ m delikli da~a
Oniki Kaymakam bir Kemal Pa~a
Ta~a Kemal Pa~a, sen binler ya~a
Askerin yliriisiin da~~nan da~a 2.
dörtlü~ünü içine alan turk~i'dür.
Ruslar'~ n 1 878'de, Türk-Rus Sava~~'nda ele geçirdikleri Kars, 3 Mart,
1918'de Brest-Litovsk Andla~mas~~ ile Türkiye'ye b~ rak~lm~~t~ r; Ta~nak Ermeniler buna kar~~~koymu~, 24 Nisan 1918'de Kars'~~ ate~e vermekle ba~layan mücâdelelerinden "alt~~ ay kadar sonra, burada kalan Türk kuvvetleri
Mondros B~ rak~~mas~~ hükümlerine göre geri çekilme~e ba~lay~nca, 6 Kas~m, 1918'de", Kars islam ~ürâs~~ ad~~ verilen, geçici, yerli bir Türk idaresi
kurulmu~tur. Bu idârenin, "17-18 Ocak, ~~ 9'daki kongresinde, Batum'dan Nahcivan'a kadar uzanan sahalardaki yerli Türk ahâlisi ile, top2 Mehmed Tu~rul, Çal KoylerInden Derlennu~~Turku, Manz, N~nnz, MIK ve Tekerlemeler
üzerine (Turk Halkb~ltrn Ara~t~rmalar~~ — 1977), Ankara, 1979, Ankara Üniversitesi Bas~mevi, s.
242. Bu incelemede, Izmir'in kurtar~lmas~ yle ilgili, Kemal Pa~a ad~~ da geçen, anonim bir
~iir daha vard~ r. (Bk., Bellelen, S. 470, not - 10).
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raklann~~ Ermeni ve Gürcüler'e kar~~~koruyan Mil ~ürâ'ya Cenüb-garbi
Kafkas Hükümeti ad~~ verildi. 12 Nisan, ~ g~ g'da ~ngilizler bu hükümet
merkezini Kars'ta da~~tarak ertesi gün buralan Ermeni idaresine b~rakt~lar; Ardahan ile Poshof da Gürcü i~gâline u~rad~. Türkiye Büyük Millet
Meclisi Hükümeti'nin Kâz~m Kara-Bekir Pa~a idaresindeki XV. Kolordu'su, Ermeni kuvvetlerini bozguna u~ratarak" Kars'', 30 Ekim, ~ gzo'de
ele geçirmi~tir. ~~te, Kars'~n bu ikinci kurtulu~undan duyulan sevinci,
Kars çevresindeki halk ~âirlerimiz destanlannda yans~tm~~lar, Kaz~m KaraBekir'i, Mustafa Kemal'i, ba~ka kumandanlan da minnetle anm~~lard~r.
O günlerde yirmibe~~ya~lar~nda olan Bard~zl~~ A~~k Nihâril ile, Kars'~n Kalo-köyü'den, 939'da seksen ya~lar~nda bulundu~u söylenilen A~~k Kahraman'~n destanlarmda, Kemal Pa~a'n~n da an~ld~~~~birer k~t'ay~~veriyoruz:
Kemal Pa~a te~kita^t~~bitirdi
Kâzz~n Pa~a Kars': ald~~oturdu
Halil Bey kurt gibi sürdü götürdü
Sonra yal~n-k~l~c runan'a döndü
Kemal Pa~a Meclis ba~~nda durur
Kara-K:iz:7n Pa~a serdf~ rd~r yürür
Nili:d Pa~a önden çevirir vurur
Dü~man~~alt-eden m~rdân bizde var
Birinci ~nönü zaferi lcazan~ld~ktan (4-6 Ocak, ~~g2 ) sonra, 13 Ocak'taki Birinci Büyük Millet Meclisi toplant~s~ nda birçok Millet Vekili kürsüye
gelerek ordulanm~za, aziz ~ehidlerimize, kahraman kumandan~m~ za sayg~~
ve te~ekkürlerini bildirmi~lerdir. Meclis Reisi Mustafa Kemal, o günki konu~mas~n~~ ~öyle bitirmi~tir :
"Arkada~lar, Muhiddin Bey'in gâyet k~ ymetli sözlerinin hâs~l etti~i
hissiyyâta tercemân olmak üzre bir-iki kelime `arz edece~im. Milletimiz
bu gün; bütün mâzisinde oldu~undan daha çok ve ecdâd~ndan daha çok
ümid-vard~r. Bunu irade için ~unu carz ediyorum. Kendilerinin ta'biri vechile, Cennet'ten vatan~m~ za nigeh-bn olan merhüm Nam~ k Kemal demi~tir ki,
Vatan~n ba~r~na dü~man dayad~~harçerini
Tok mudur kurtaracak baht: kar~~~ mdderini
"~~te bu kürsüden, bu Meclis-i âli'nin Reis'i s~fat~ yle hey'et-i câliyyenizi te~kil eden bütün a'zân~n nâm~na ve bütün millet nâm~na diyorum ki,
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"Vatan~n ba~nna dii~man dayas~n hançerini
Bulunur kurtaracak bahtt kara maderini!"
N. Kemal'in sözünü etti~imiz beyti, Türk-Rus Sava~~'nda u~rad~~~=
bozgundan, Berlin Andla~mas~ 'ndan (13 Temmuz, 1878) sonra, Midilli'de
iken Hikmet Bey'le birlikte yazd~ klar~~ Vatan Mersiyesihin her k~t'as~n~n
sonunda yer alan kavu~tak beytidir; Mustafa Kemal taraf~ndan günün
~artlar~ na uygun olarak de~i~tirilen m~sra'', onun bu konu~mas~ n~~ dinleyen
bir Millet Vekili taraf~ndan tazn~;71 edilmi~, be~~k~ t'al~ k bu Bulunur Kurtaracak adl~~ müseddes, 15 Ocak, 1921 tarihli Hâkimiyyet-i Milliyye'de yanyana
üç y~ld~z (***) i~aretiyle yay~mlanm~~t~n
Halil Nihad Boztepe'nin ~kinci ~nönü Sava~~'ndan (28 - 31 Mart —
I Nisan, 1921) hemen sonra yazd~~~~ "Mustafa Kemal için" Kadde'sinden
ba~ka, Sakarya Sava~~~dolay~s~yle (29 A~ustos — 13 Eylül, 1921) Mustafa
Kemal Pa~a adl~,
Ben kimim, da~~ba~~nda bir Pa~a
"Sdhib-i hiikm ve sdhib-i dacvd"
beyti ile ba~layan bir ~iiri de vard~ r; bunlara, ona sundu~u 1923'de, Cumhuriyet'in i'lân~ndan sonra yazd~~~~ Kascle-i Vatanl ile, sonunda 19 ~ubat,
1924 tarihi bulunan Gaze/ini de katabiliriz.
Sakarya zaferi (23 A~ustos — 13 Eylül, 1921), birçok ~airlerimizin
Mustafa Kemal hakk~ ndaki ~iirlerinin ilk basama~~~olmu~tur. ~~te, Suhâ
Zahir imzal~, zaferin sona erdi~i gün, 13 Eylül, 1921'de Bolu'da yay~ mlanan Derdli gazetesine ilave olarak bas~lan ve orduya da~~t~lan, Garb Cebhesi Kumandanl~~~'n~ n iste~i üzerine tekrar birkaç bin nusha ne~redilip
orduya gönderilen Mehmedcik'in Sakarya Destan~.. Mehmedcik a~z~ndan
söylenilmi~~gibi tertiplenen, harbin muhtelif safhalan ba~tan-sona canland~r~lan, tarih ve edebI k~ymet bak~m~ ndan mühim ve çok güzel olan bu destan~n Mustafa Kemal'den bahsedilen k~t'alar~ ndan ikisi:
Mustafa Kemal'e Hak oldu md;~~~ :
Orduyu bozgundan eykdi emin;
Bir gece u~ra~zp sabaha de~in
D~i~manlara kurdu bir eyi kapan!
Çtkma~a ba~lad~~Gdzi'nin sözii,
Her zaman Tanr~ 'ya do~rudur öz~i;
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Kör oldu Yunan 'in ç~kan gözu,
F~ râra yüz-tuttu kald~ r~p taban!
Ali Ekrem Bolayir'in, Ho~nud musun Pa~a Baba adl~~ ~iirinin bir k~ t'as~:
Süngiderin uclanndan
Y~ ld~z-y~ld~z do~du vatan!
Türk aln~nda yeni do~an
Hak güne~i benzer sana;
Ho~nud musun Pa~a Baba?
Bu ~airimiz, sonralar~ , çocuklar için yazd~~~~. Cumhur Reisi'ride, ~stiklâl
Sava~~'m~ z~ n milletimize neler kazand~rd~~~ n~~ anlat~ p duyurma~a çal~~m~~t~ r:
Mustafa Kemal ad~n~~
Onun büyük s;~ndszn~~

Defterin ba~~na yaz~n
Küçük kalbinize kaz~n

Sakarya zaferi üzerine yaz~lanlara, Naim Hâz~ m'~ n Büyük Ordumuz'a,
Zeki Fahri'nin, Büyük Serdcir'~na ~thâf etti~i Sakarya ba~l~kl~~ ~iirini de katabiliriz.
Muzaffer Hâmid, Kahraman Türk Askerine adl~, sonunda Ankara 1337
(1920 tarihi bulunan ~iirinde, Anadolu ve T~ rakya'da Yunanl~lar'ca ele
geçirilen vatan topraklar~ m~ z, bu arada 1921 Temmuz'unda Bursa ve
Edirne'nin i~gâli üzerinde durmu~, askerlerimizin ve ~u Sanl~~ Rehber'i, asker unutma, candan sev m~srâ'~yle anlatmak istedi~i Mustafa Kemal'in kahramanl~~~n~, yol göstericili~ini ö~mü~tür.
Halk ~âirlerimizden Baba Sâlim (do~umu: 15 Mart, 1887)'in M.
Kemal için ilk ~iiri, onun 5 A~ustos, 1921'de Büyük Millet Meclisi'nce
Ba~kumandanl~ k'a getirilmesi ve Sakarya zaferi (13 Eylül, 1921) üzerine
söylenilen,
Mustafa Kemal Pa~a, Hakk'~ n Arslan~~
J'/ur ile doludur as' n~~ ile can~~
Parlad~~gö~sünde zafer ni~an~~
Ya~asin Türkler'in Ba~kumandan
dörtlü~ünü de içine alan Zafer Destan~~ 'dir. ~airin, Gâzi hakk~ nda üç ~iiri
daha vard~ r.
~stiklal Sava~~'m~zla ilgili milli bir destan~ m~ z var; söyleyeni belli de~il... Cebheden-cebheye ko~u~an askerlerimizin söyledi~i bir destan...
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Meydana geli~i de milli destanlar~m~z gibi.. Elimize geçen ilk ~ekli iki
dörtlüktür; Mustafa Kemal'den söz edilmemi~tir; onun, 27 Aral~ k, ~~ g'da
arkada~lar~~ ile birlikte Ankara'ya gelip yerle~mesinden sonra söylenildi~i
anla~~l~ r:
Ankara'n~ n ta~~na bak
Biz runan'a esir olduk

Gözlerimin ya~~na bak
~u Fele~in i~ine bak

Ankara'da harb olacak
(Biz) runan'a esir olursak

Tarihlere ~an dolacak
- olacak
ritZümlize dr

Destan~ n ikinci va~yant~~ yine iki dörtlüktür; ikinci dörtlü~ünde, ilk
~eklinden farkl~~ olarak üçüncü m~srâ'~~ de~i~tirilmi~tir:
Ankara'n~n ta~tzr yolu
Tek.Kemal Pa~a-Kolu

Sa~~-solu asker dolu
Kan a~l~yor Anadolu

Ankara'n~ n ta~~na bak
Biz dit'~man~~esir ald~k

Gozlenm~n ya~~na bak
Su fele~~n i~ine bak

Bunun, zaferle sona eren Birinci ve ~ kinci ~ nönü Sava~~~ s~ ras~ nda
söylenildigini san~ yoruz. Ayn~~ destan~ n daha sonraki varyant~ n~ n ilk
dördü~ü bir öncekinin ayn~d~ r; onun d~~~ ndaki dörtlüklerini veriyoruz:
Ya~mur ya~ar için-için
Kemal Pa~a yemin etti

Kemal a~lar millet için
Su Bursa'y~~ almak için

~stihkdma indirdi/er
Mehil olma garib anam

Kanl~~gömlek giydirdi/er
Bir o~lunu öldürdüler

Kazanc~ k 'ta harb olacak
Atalardan mrds kalan

Tarihlere kayd olacak
re~it bayrak as~ lacak

Ankara'da ~anl~~ ordu
Gdz~~Pa~a harb edecek

Her tarafa çad~r kurdu
Hep askerler haz~ r durdu

Yunanl~ lar'~n Bursa'y~~ almas~~ 8 Temmuz, 192o'dedir. Mustafa Kemal'e Büyük Millet Meclisi'nce Gâzi unvân~, Mü~irlik (Mare~all~k) rütbesi
verilmesi Sakarya zaferinden sonra, 19 Eylül, i92 ~~ 'dedir. Bursa, ~~ o Eylül,
1922'de kurtar~ lm~~~oldu~undan, destan'~n bu tarihler aras~ nda meydana
getirildi~ini söyleyebiliriz. Yine bu s~ ralarda, M. Ke~nal'e Gâzi unvân~~ verildikten sonra söylenildi~i anla~~lan, Dü~man Polatl~ 'dan çevirdi yüzün, m~ s-
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râ'~yle ba~layan, Arab-Ören Alevi köyündeki katl-i Cam~ n i~lendi~i anonim
bir destan~ m~z daha vard~ r.
Birçok ~âirlerimizin Gâzi hakk~ ndaki ~iirleri için, Afyonkarahisar~~ Dumlup~ nar Büyük Meydan Sava~~, bu 30 A~ustos zaferinden sonra ~~ Eylül'de, "Ordular! ~lk HedefIniz Akdeniz'dir!", 9 Eylül'de ~zmir'in kurtulu~u, 18 Eylül'de Anadolu'nun dü~ mandan temizlenmesi, 1922'de biribiri
ard~ nca ak~ p giden bu tarih vak'alar~~ bir ba~lang~ç noktas~~ olmu~tur. Sava~~
s~ ras~ nda Mehmed Emin Yurdakul ile askerlerimize vatan borcunun kudsili~ini anlatan hitâbeler veren Rifat, 30 A~ust~s, 1338 Gecesi - Karahisar'da
adl~, Sar~~ Arslan, ~ntikam, Toplan~~, Bayram, Bask~n bölümlerini içine alan
~iirinde Sar~~ Arslan ile, Ba~ kumandan Mustafa Kemal'i canland~ rm~~t~ r :
Önde giden Sar~~Arslan,
Seslenecek bir kayadan;
Onun, "nirii !..." dedi~i an
Do~acak bir kanl~~~afak;
Türk vatan~~ kurtulacak!
Akdeniz K~y~ lar~nda ba~l~ kl~ , raslt gittim, ~en geldim m~srâ'~yle ba~layan,
Yürü, ey ~anl~~ Gazi,
K~l~c~~ kanl~~ Gazi,
Seni Meriç bekliyor,
Büyük unvanl~~ Gazi!
dörtlü~ünü içine alan bestelenmi~~ ~iiri çok ün kazanm~~t~ r. Ondan bahsetti~i be~~ ~iiri daha vard~ r; sonuncusunu, Afet Han~mefendi'ye, 18 Mart,
1930 tarihli mektubuna ek olarak göndermi~ tir; M. Kemal'in kahramanl~~~, ümit ve teselli da~~tan kudreti üzerinde durdu~u bu ~iirine, Seni unutanlara bu vatan haram olsun m~srâ'~yle son vermi~tir.
Kuvâ-yi Milliyye'nin ma'nevi zenginlik ve kuvvetiyle, Yunan askerlerinin bu bak~ mdan zay~ f yönlerini Ordumuzda Bir Sair adl~~ ~iirinde kar~~la~t~r~ p canland~ ran Abdülhak Hâmid'in, bütünüyle Gâzi hakk~ nda, veyâ
onunla yer-yer ilgili be~~ ~iiri vard~ r; bunlar 1922-34 y~ llar~~ aras~nda yay~ rnlanm~~t~ r.
nice Türk-o~lu, Türk olan neferdt,
rücedir hem sizin Kumandan'~n~ Z,
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Azamett~ r demek ki her yan~n~ z
ve bu, halk~n dilindedir nekarât!
dörtlü~ünü de içine alan G~yâben Dumlup~nar' da adl~~ ~iirini "Gâzi- Pa~a
Hazretlenhe" sunmu~tur. Mustafa Kemal'in dehas~n~, milletimizi temsil
kudretini en güzel anlatan ~iirleri edebiyat~ m~za kazand~ranlardan biri de
Hâmid'dir; onun bu üstün varl~~~ n~~ yaln~z dü~ünce, duygu, hayal ve heyecanlar~ na dayanarak de~il, m~sralarm~ n yer-yer dalgalan~p yükselen âhengiyle de duyurmaktad~ r. Bu konuyu i~ledi~i Dâhi-i Tecedd~~d'e adl~~ uzunca
~iirinden ald~~~ m~z m~sralar san'at de~eri, kelimelerin gittikçe yükselen
müsik~si bak~ m~ ndan fikir verebilir:
Büyük ~azâ, Büyük zafer bu ink~ li~-b!
Bi~yi~k ~ad te~alliibe
Büyük zafrr taassub ~~ teseyyübe..
Gazây-i Mustafâ Kemâl!
Evet, cehalete ilmin bu bir büyük zaferi;
Cihân-~umâl olacakt~r onun bu ~âh-eseri!
rann bu seyre denir kahramanlann seferi
Mustafa Kemal:
Mustafâ Kemâl!
Mustafa Kemal'in 1927 Temmuz'unda ~stanbul'a geli~i dolay~s~yle
yazd~~~,
Sen ki hilkat denilen ummân~ n
En büyük incisisin!
beytiyle ba~layan, Büyük Giidye adl~~ bir ~iiri de bulunan Hâmid, Halk
ba~l~ kl~, altm~~~alt~~ beyti içine alan ~iirinde dahilerin meydana geli~indeki
muhtelif te'sirler, bu arada o toplumu meydana getiren halk~ n da fikir ve
temâyülleri üzerinde durmu~~ve Gazi'yi dahili~i bak~ m~ ndan ele alm~~t~ r.
Halkta i~lenilen fikrin özü sayabilece~imiz bu m~sralar~~ veriyoruz:
Ey halk, senin demek o gözler;
Hatffi seni gösterir o simâ,
Ben söylüyorum san~rlaruamma,
Sen bil ki bütün senin bu sözler..
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ilham: fakat Dehâ'dan„ald~ m;
Tl-ilan-t zeka içinde kald~ m.
Tekrar edeyim ~u fikri in~ad :
Ferdiyyetidir cemc fatin bu,
Cem` iyyetidir deha 'etin bu!
Ey Türk, sana Türk'teoldu imdad
Gi ki bu gün miimessilindir;
Elbette senin mümiisilindir.
Gençler, yazin~z - s~iküt et ey
Sizden gelecek gelirse hamle,
Tedbir al~n~r m~~ tek kalemle!
Çok hamle gerekti, çok da tedbir,
Gazi bunu Ii' len,etti
Milliyette en büyük mü/çatal!
Nazif Alp'in M. Kemal'e sundu~u Halaskanmzz adl~~ ~iiri, Rirat Ahmed'in,

rol verin yi~it lere
Sel gibi co~a-co~a

Ke~i~, Boz-da~, ramanlar,
Geliyor Kemal Pa~a

dörtlü~ünü içine alan ~stikbari, Ermenekli Hasan Rü~ di'nin Izmir'in i~gali
ve kurtulu~u dolay~s~yle yazd~~~~ Üç Sene Evvelki ve Bu Gi~nki ba~l~ kl~~ ~iirleri
gibi, o zafer günlerini her yönüyle canland~ ran pek çok eserimiz vard~ r.
ihtiyar Asker i~reti ad~ yle 4 Eylül'de yay~ mlanan,
Zaferleri(i) tebrik için
Arar iken tarih-i sal,
Savt-~ 'hatif dedi bana:
raz : (Gazi- Mustafa Kemal)
5 L')
tarih k~ t'as~ n~ n son m~srâ'~ ndaki Gazi" Mustafa Kemal' in Arab harfleriyle yaz~ l~~~n~ n rakam kar~~l~~~~Mali sene 1338 (1922)'yi gösterir. Hulüsi Yetkin'in, Izmir'in kurtulu~ undan hemen sonra yazd~~~ ,
Mustafa'dan muktebestir am ü iman~n senin
Seyfini dar-i cihana ~uCle ki idi
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beytini içine alan k~t'as~, GaZi'nin hey'et-i Temsiliyye'ye hediye edilen resminin alt~na yaz~lm~~, Anteb'deki 9 Eylül ~enliklerinde ö~reniciler elinde
~ehirde dola~t~nlm~~t~r.
Ziya Gökalp'in de GaZi hakk~ndaki ilk ~iiri, ii Eylül, 1922'de ne~retti~i, onu Anadolu'da ba~a geçen bir a/p olarak vas~fiand~rd~~~~ ~zmir Bayranu'd~r; Alp'i as~l ad~yle, gördü~ü i~lerin büyüklü~üyle, 19 Ekim, 1922'de
ne~retti~i Diyârbekir Dârü'l-Eytâm~ 'n~n Sünnet ~/a^hrsinde canland~rm~~t~r:
~bli~i! Sen mümkin ettin muhâli,
Avrupa'ya alk~~latt~n Hilâl'i,
Ba~~m~zdan eksik etme Kemâl'i,
Yer yüzünün de ~imdi odur arslan 'in,
Umac~s~~~ngiliz 'k Tunan'~n.
k~t'as~nda canland~rm~~t~r. 3-1I Ekim, 1922'de Mudanya Konferans~'ndan
sonra, 30 Ekim'de T.B.M. Meclisi'nin Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun son
buldu~una ili~kin karar~~kabül etti~i günlerde, 23 ve 30 Ekim'de ne~retti~i
ile ~kinci ~stid'â adl~~ ~iirlerini "Gâzt Pa~a Hazretleri'ne" sunmu~tur.
Bütünüyle Gaz~~hakk~ndaki N'için adl~~ ~iirinin yay~mland~~~~ ii Aral~k,
1922 tarihini ve i~lenilen fikirleri gözönüne al~rsak, neden yaz~lm~~~oldu~unu anlayabiliriz :
Seçim Kanünu'nun de~i~tirilmesiyle ilgili teklifin ondördüncü maddesinde, "Büyük Millet Meclisi'ne a'zâ intihâb olunabilmek için, Türkiye'nin
bugünki hudüdlan dahilindeki mahalle ahatisinden olmak me~rüttur. Ondan sonra muhâcereten gelenlerden Kürt ve Türkler tarih-i iskânlanndan
i'tibâren be~~sene murür etmi~se intihâb olunabilirler" denilmekte idi.
Gazi, 2 Aral~k, 1922'deki Meclis konu~mas~nda, bu kanün teklifi husüsi
bir maksad~~ içine ald~~~ndan, "bu maksad-~~ mahsüs do~ruca ~ahsa tealluk
etti~inden”, kendi fikrini cark etmek istedi~ini söylemi~, "Erzurum
Meb'usu Süleyman Necati ve Mersin Meb'usu Salâhaddin ve Canik
Meb'usu Emin Beyefendiler taraf~ndan teklif olunan Lâyiha-i Kanân~Yye,
do~rudan-do~ruya benim ~ahs~m~~ vatanda~l~k hukükundan ~skat etmek
nokta-i nazar~na maY~ltur” diyerek sözlerine devam etmi~tir. Gökalp,
J'/'için adl~,
Millet fedâyidir kahramân~na,
Kim ta~~atabili~~onun An~na?
Dil uzatma sak~n Türk Arslan~ 'na,
Anlatay~ m sana bilmezsen n 'için?
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dörtlü~ündeki gibi fikirleri içine alan bu ~iirini, sözünü etti~imiz Kdn~in
Ldyihas~'ndaki madde dolay~s~yle yazm~~t~r. Onun, Dede Korkuedaki Tepegöz ve Dirse Han o~lu Bo~aç adl~, 'Azeri lehçesinden Anadolu lehçesine
1917'de Yeni Mecmua'da bas~lan bir ~iiri vard~r; sonralar~, O~uzili'nin Tepegöz'den kurtulmas~~ ile ~stiklal Sava~~'m~z, Tepegöz'ü mahveden
Arslan Basat'~ n kahramanl~~~~ile Türkler'in yeti~tirdi~i kahramanlarla
Mustafa aras~ nda ba~l~ l~ k yaratm~~t~ r. Bu hikayenin 1923'de Altun I~~k adl~~
eserinde bas~ lan metninin, 1917 bas~ m~ ndan bir fark~~ da, Gazi'nin kahramanl~~~ n~, kurtar~c~l~~~n~~ ö~dü~ü alt~~ beyti, son k~sm~na eklemi~~olmas~d~ r:
Dede Korkut tebrik etti O~uz'u,
Destanlar okudu, çakt~~kobuzu.
Dedi kahramand~r Türk'ü ya~atan,
Tiirk-ili'nde eksik olmaz kahraman.
Bir zamdn gelecek yine Ttirk-yurdu,
GOrecek Riim adl~~merlin bir ordu.

o zamân ç~kacak Ortac-da~~ 'ndan,
Bir Mustafa Kemal adl~~ kahraman!
Kurtar~p
bu TepegOz'den,
K~lacak vatan~~ bahtzydr, ~dd, ~en!
Türk'ün Basat gibi çoktur arslan~,
Mustafa Kemal'dir ba~-kahraman~ !
~stiklal Sava~~~ s~ras~ nda Istanbul'dan Ankara'ya kaçanlardan biri de
Veled Çelebi'dir. Devlet ~üras~~ (Dan~~tay) a'zas~~ iken üç gün izin alm~~,
bir Italyan vapuruna binerek Antalya'ya gelmi~, Milli Kuvvetler'e kat~ lmak için Ankara'ya gidebilmek iznini bekledi~i günlerde, Sâmih Rifat bu
Mevlevi ~eyhi hakk~nda ~u k~ t'ay~~ söylemi~tir :
Duydum Antalya 'ya gelmi~~Çelebi,
Onu gurbette stiriindiirmeyiniZ;
Ana-yurdundan edip Civdre,
Mevlevf'dir diye döndi~rmeyiniz!
Veled Çelebi'nin, kendi ifadesiyle Gaziyyü'l-guzat (Gaziler Gazisi)
Mustafa Kemal için üç ~iirini bulabildik :
Bdreka'lldh ey Hudd'~~ in m~; cizdt-i ekberi
BaCs ~~ baccle'l-mel~te miii eyledin
beytiyle ba~layan, kas;de'sinden ba~ka,
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Ar~~'a asmam t~gzni, habs eylemem igrak içiin
Koyma
myâma, almad~kcâ her yeri
gibi onun kahramanl~~~ n~~ anlatan beyitlerini içine alan altm~~alt~~ beyitlik
bir Kudümiyyesi var: 9 Eylül, 1922'de Izmir'in kurtulu~undan, 18 Eylül'de
Anadolu'nun dü~mandan temizlenmesinden sonra M. Kemal, bu ay~ n yirmi dokuzunda izmir'den ayr~lm~~, 2 Ekim'de Ankara'ya dönmü~tür. Kudümiyye'rlin 3 Ekim'de Hâkimiyyet-i Milliyye'de yay~ mlanmas~, onun Ankara'ya dönü~ü dolay~slyle yaz~ld~~~n~~ gösterir. Gâzî'nin hakk~ n~~ öcleyemeyece~imiz üstün ba~ardarin~~ de~erlendiren, 1924'de ne~retti~i bir k~ t'a's: ile,
onun 1928 Haziran'~nda Istanbul'a geli~i üzerine yazd~~~~ Sevgili Gazimiz'e
ba~l~kl~~ bir ~iiri de vard~ r.
Mustafa Kemal için en link, en âhenkli, ma'nâca en kuvvetli ~iirleri
yazanlar~n say~ca da ba~ta gelenlerinden biri de Fâruk Nâf~z'dir. Çankaya
ba~l~ kl~,
Bu h~yeibi~ n avutur cümle yas:,
Dinkn,all~nda ye~il bir dal~ntn:
O k~z~l saçl~~ Zafer-kartal: 'n~n
Bu luyâbünda kurulmu~~yuvas~ !
dörtlü~ü ile son bulan ünlü ~iirini 1922'de yazm~~t~ r. Bunun d~~~ nda,
onun ad~~ geçen, kat~ld~~~~sava~lar~~ konu ald~~~, bütünüyle ona ay~ rd~~~, yaz~l~~~~ sonraki zamanlara âit oniki ~iiri daha vard~ r: Çanakkal'a, ~nönü, Duml~p~nar, En Büyük, Ads~z ~izr3, Atatürk, Ata'm, Büyük MiscIfir, Atatürk'e, GaZi'
Söylüyor, Destan, Sitâyi~-i Gâzi ba~l~kl~~ bu ~iirlerinden son ikisi mizâhidir.
Büyük Mis f~ fir, GâzVnin 1 Temmuz, 1927'de Istanbul'a geli~i üzerine yaz~lm~~, 30 Haziran'da yay~mlanm~~t~r. GâzVnin, kendisini Dolmabahçe Saray~'nda kar~~layan istanbullular'a hitâbesini, "Hicrân ve tehassürle geçen
dakikalann bile, nekadar uzun geldi~i dü~ünülürse, sekiz senelik hasretin,
Istanbul'un muhterem ahâlisi için rühumda 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~yi` edenim yoktu. Sekiz sene sonra kalbim
müsterih olarak, gülen ve daha güzelle~en Istanbul'a geldim" dedi~i bu
hisli konu~mas~ n~~ ~âirimizin de dinledi~i anla~~l~yor. Bu ~iirinin bütününü
veriyoruz:
3 Belletentr~~ Ocak, 1981 tarihli 177 nci say~s~nda (Bk., Bel/elen, s. 305, not - 52). bahsetti~imiz bu ~iir, yine Ads~z ~iir ba~h~lyle, ~airimizin Akarsu adl~~ eserinde de, vard~ r (~st.,
194o, Kanaat kitabevi, s. 29 v.d. eserin Birinci Bas~ m~, 1936'dad~ r).
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Bir sevinç incilemi~~gözleri ya~lar yerine,
izi üstünde gti(jaçm~~~kapanan her yasan~n.
Bir bahar ya~muru halinde, derinden-derine,
Ça~l~yor her yan~~alk~~la ye~il Marmara 'n~n...
Bu misafirdir, Man, memleketin neyse van!
Böyle bir ytiz mü görür bir daha taht ömrün?
Gelin, ey Bahr-i Muhit 'in köpiiren dalga/an,
K~rk as~rl~k yolu bir h~ zda alan Türk'ü görün!..
Gazi Söylüyor adl~, bütününü verece~imiz ~iirini ise, Gazrnin 15-20 Ekim,
1927'de söyledi~i, Türk Gençl~~i'ne hitabesiyle sona eren Büyük Nutuk'unun te'siriyle yazd~~~ , sonundaki, Ankara - 1927 kaydinden anla~~lmaktad~r:
Do~uyor kalbininuüstünde çelik sözlerini,
Tunç akisler yap~yor memleketin her ta~~na:
Nas~lualchysa ba~uüstünde o ~ahin yerini,
Hakk~d~r, kap/asa tarihi bu ses tek ba~~na!
Söylüyor, dinle: Sesin gökkre ya/vard~~~~gün
Duyan~n, dinleyenin varsa o ~ahidin senin.
Dinle: Bel-ba~lad~~~n da~/an kar sard~~~~gün,
Bu sesin sahibi son yolda nöbetçindi senin!..
Birçok ~airlerimiz gibi, Çank~nl~~ Tal'at Bey'in de, Gazi için ilk ~iiri
Izmir'in kurtulu~u haldundad~r; sonunda 9 Eylül 1341 (1922) tarihi bulunan bu tarih k~t'as~n~ n,
Bir k~l~c att~m cadâya söyledim tarihini
Oldu margür ü muzaffer k~ker-i ~slam heb

r x~~

beytinin ikinci m~sra~ ndalci yaln~z noktal~~ harfleri hisablan~nca, bunlar~n
Arab harfleri ile rakam kar~~ l~~~~H. 1342'yi, ilk m~sra'~ nda i~aret edildi~i
üzre bir rakam~~ ç~kanl~ nca Hicri 1341 (1922)'i gösteren Mücevher bir tarih
oldu~u anla~~l~r.
3-11 Ekim, 1922'de, Mudanya B~ralc~~mas~'nda öne sürülen ~artlardan
biri de, Do~u T~rakya'n~ n Yunanl~lar'ca bo~alt~lmas~~ idi; 15 Ekim'de
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yürürlü~e giren bu Mütareke'ye göre, buran~n bo~alt~lmas~~ 1922 Kas~m
sonunda tamamlanm~~t~r. Çank~ r~l~~ Ahmed Tal'at'in ~imdi verece~imiz
k~t'alar~ ndan ilkinin T~rakya'n~n Yunanl~lar'ca bo~alt~lmas~, ikincisinin
Kurtulu~~Sava~~~sona erince yaz~ld~~~~anla~~l~r:
BÜYÜK GAZ/'M~ZE
Sen heman ferman buyur, ey Gazi-; Sahib-Kemal
Ellibin stigz7 haz~r ba gun T~rakya emrine
Mustafa'yi Hak Kemal'iyk mucammer eyksün
Can feda etmek içiin amade dünya emrine
BENIM F~KR~MCE GAZ~~PA~A'YA TAKDIME
O, bizim canzm~zi, yurdumuza kurtard~;
O, bizim cant~n~z~n, yurdumuzun pertevidir!
Arad~ m Hazret 'inc do~rusu en Cl~yurd
Bence takdime seza milktimin can-evidir!
Misak-~~ Millryi Kabül ve Tarih k~t'as~ ndaki,
Bir Mücevherli kalem akl~m yaz~n lcirihini
Akl~~istikklini Misa milli vech ile
A-rzasa milletin bulda Kernal'iyk husal
kabül
Müttefikler eykd
son m~sra H. 1342'yi, ~~'in ç~kar~lmas~yle 1341'i, Türkiye'nin Hatay d~~~nda
bu günki s~n~ rlar~ n~~ gösteren Lozan Andla~mas~~ (24.VII.1923), bunu sa~layan Misak-~~ Millrye sadâkat yemini (B. M. Meclisi'nin 18 Temmuz, 19215
gizli toplant~s~nda) anlat~lmak istenilmi~tir.
A. Tal'at'~ n, Vâlide-i GüzVye Tarih-i irtihal (14 Ocak, 1923/1341) adl~:
Ba~kumandan'~m~z~n valide-; salihaszn,
Mazhar-i ma~firet 1.7 rahmet ede subhan'~ m
Bi'l-beckihe dedi cevher gibi Tal c at tarih
Dahil-i ck~r-I Na` im °Ida ZjibeY di han~m
k~t'as~ndan ba~ka, uzunca bir Serpa~-nâme adl~, ~apka Kanünu (25 Kas~m,
1925) dolay~s~yle yazd~~~~uzunca bir tarih' i de vard~r; Gazi ile ilgili ba'z~~
m~sra ve beyitlerini veriyoruz:
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Bu gün Men-ayaktan di~~me~e, mahküm olan Türkler
O Server sâyesindi gezmedi ser-tâ-be-pâ ba~ta
Bu beS- ba~l~, ~anli ink~lâb~n bir de ti~ rihi
Bulunsun istedim mânend-i cevher Tat atâ ba~ta
Ba~zmdan bir fesi att~ m, dedim Milâd'dan târilz
Tecammiim etti hürmetkrle ~apkâ bac de-mii ba~ta
iJU 44.1,
Son m~srâ'~n~n rakam kar~~l~~~, 1924'ü, ~~ rakam~n~ n eldenmesiyle
1925'i gösterir. ~iirin sonundaki 15 A~ustos, 1925 tarihi, bu kân~:inun ç~kanlmak üzre oldu~u günlerde yaz~ld~~~ n~~ gösterir.
Cumhuriyet'in i'lân~ndan önce, 15 A~utos, 1923'de 1-k~kim~y yet-i MilIfyye'de, bundan al~narak Konya'da bas~lan Babal~k gazetesinde yay~mlanan, ingilizce'den Türkçe'ye çevrilmi~~bir ~iirimiz de var: Onun Kalpa~~~
ba~l~ kl~~ bu ~iir, yedi y~ l New York Maârif Nâz~rl~~~'nda da bulunan, Times
muhabiri Mr. Finley'indir. Amerika ~zcileri Milli Cemiyeti'nin a'zâs~~ da
olan bu ~ah~s Ankara'ya gelip Gâzi. ile görü~mü~, onun pek be~endi~i koyu-boz renkteki kalpa~~n~ n bu cemiyete hediye edilmesini istemi~, Gâzi,
"kendilerinin kulland~klan sürette giyilmesi" ni ~art ko~arak, Yaver Rusühi
Bey aracil~~lyle Mr. Finley'e hediye etmi~tir:
Papa'n~n tâc~ndan heybetli, büyük tâclardan yüksek
~apkadan çok biçimli, tetik ve kullan~~l~~
~ehrin içindeki her serpii~tan daha güzel
Gâzi Mustafa Kemal'in giydi~i kalpak

Kurtulu~~Sava~~~sona erdi~i s~rada, Muhâcirin Müdiriyyet-i Umtimiyyesi'nce, "Ordumuzun Anadolu'da ihrâz eyledi~i muazzam zaferin takdis
hât~ras~" olmak üzre Ordumuzun Zafer Kitâbeleri adl~, 1922'de yay~ mlanan
eserdeki ~iirlerden birk~sm~ n~n bütünü Gâzi hakk~ndad~ r; Cemal Nâdir'in,
Gâzî'nin portresi alt~ ndaki ba~l~ks~z ~iiri ile, Sâmih Fethi (Turhan Tan)'~n,
yine Gâzrnin canland~r~ld~~~~ MüncUnin Tasvir-i Cilkin-rubâs~~ha manzümesi, i~lenilen konunun kendine öz yan~~ bak~m~ndan dikkati çeker.
Halk ~âirlerimizin ~stiklal harbini anlatt~ klar~~ destanlar~ n~ n ço~unda,
pek tabh olarak, yer-yer Gaz
- I'den bahsedilmi~tir. Bu ozanlardan ba'z~lar~~
bu sava~a kat~lm~~~olduklar~~ için, destanlar~, daha sonraki genç ozanlar~ n
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eserleri gibi ba~kalar~ ndan duyup i~ittikleri, hayallerinde canland~rd~klar~~
sava~~sahnelerini de~il, içinde bulunduklar~~ o hayat~, gerçekleri yans~tmaktad~ r. 1922'de söyledikleri destanlar~n ço~u, 18 Eylül, 1922'de Anadolu'nun dü~mandan temizlenmesi dolay~siyledir. Türklük - ~slâml~ k duygular~ n~ n kayna~t~~~~böyle eserlerin en ba~ar~l~~ örnekleri Çank~ r~'n~n Özbekköyü'nden Ali-o~lu Ali'nin, Malatyal~~ Torun-o~lu A~~k Hasan'~n ve Tarsus'un bir köyünde do~an A~~ k Sad~ k'~n,
Kemal Pa~a ~anh hudut ku~at~r
Umar~ m milleti serbest b~rak~ r
de~di ni~ad~r
Yunan 'in
Eri tme~e ko~tu denize d~i~man
dörtlü~ünü içine alan destan~, Sivas'~ n Kocabey - köyü'nden Çoban Süleyman'~ n,
Her nefer boynuna Kur'dn'~~ takt~~
Btitün euhydlar aya~a kalkt~~
Dediler Sakarya hep de kan akt~~
Dii~man cendekleri ~rmak berdber
Bursa'ya girdik biz, F~rka Yirmiüç
Alayzm~z Topçu, Bölzik'zimüz Dört
Sa~da-solda sancak, sen onlar~~öp
Onbe~~k~nal~~koç, kurbdn berâber
Ta~a Kemal Pa~a, sen binler ya~a
Vurdum (da) süngiimii i~ledi ta~a
Cihdna gelmemi~~boyle bir pa~a
~smet, Refet, Kaz~ m, Fevzi beraber
dörtlüklerini de içine ald~~~~destan~d~r. Çay-ili'nin Demir-hisar köyünden
Topal Osman diye an~ lan Osman Reis'in de, Gazrnin, askerlerimizi
ma'nen nas~l kuvvetlendirdi~ini, zaferlerin kazan~ lmas~ ndaki üstün ba~ar~lar~n~~ anlatan iki destan'', yine 1922'deki sava~lar~m~zla ilgilidir.
Konya'ya ilk geli~i i923'dedir; 19-21 Mart'ta burada kalm~~t~r. Konyal~~
A~~k Mehmed'in, Dumlup~nar zaferiyle sona eren Büyük Taarruz (26-30
A~ustos 1922) dolay~s~yle söyledi~i destan~ ndan ba~ka, Gazrnin Konya'ya
geli~inin bura halk~~ üzerinde uyand~rd~~~~te'sirleri muhtelif yönleriyle anlatt~~~~bir destan'~~ da vard~ r; Konyal~~ ünlü ~air Sem'i'nin torunu bir kad~n
Belleten C.LII, 75
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ozan~m~z~n, Emine Han~ m'~n destan'l da, yine Cumhuriyet'in i'lân~ndan
önce, ayni seyâhat üzerine söylenilmi~tir.
1923'de, Cumhuriyet'in i'lân~ , Gazrnin Cumhur Reisi seçilmesi üzerine Sivas Darü'l-Hilafe Medresesi Müdürü Fazlullah Moral~'mn Gazrye
telg~raf~ ndaki tebrik k~t'as~n~ n,
Gfkemal Pei~i oldi

Cumhz-tr

m~srâ'~ ndaki harflerin rakam kar~~l~~~, ~~fazlas~ yle H. 1341 (1923)'in Mücevher tarihini gösterir; Gâzrnin buna kar~~l~ k, Aceledir kaydiyle çekilmi~~bir
telg~ raf~~ vard~ r: "Te~ ekkür eder, milletimiz hakk~ nda bis-i saadet olmas~n~~
Cenab-~~ Hak'tan dilerim." Neyzen Tevfik'~ n, Mütâreke (Mudanya B~ ralu~mas~: 3-1 ~~ Ekim, 1922) y~llar~ nda ba~lay~ p Cumhuriyet'in i'lân~ ndan sonra
tamamlad~~~~Nac tin~ n son k~ t'alar~ nda üzerinde durdu~u Kurtulu~~Sava~~'m~z dolay~s~ yle, bu "milli mu'cize" nin yarat~c~s~~ s~ fat~yle Gazi'den de
bahsedilmi~tir. Ozanlanm~zdan da, as~l ad~~ Ali olan Karamanl~~ Gufrâni
ile, Naili i~reti ad~n~~ kullanan Koçhisarl~~ Mustafa'n~n, kendi deyi~leriyle
Gazi Arslan Reis-i Cumhurumuz'a Nüh ya~~nca ömür diledikleri, destankrinda Anadolu'nun i~galinden Cumhuriyet'in i'lân~ na kadar olup-bitenler anlat~ lm~~t~r.
Ayd~n s~ n~f ~airlerimizin Cumhuriyet'in i'lân~ ndan sonra; 1924'den
ba~ layarak 1937'ye kadar Mustafa Kemal hakk~ndaki ~iirleri konu bak~m~ndan epeyi zengin, say~ ca tutan da epeyi kabar~ kt~r. Bu ~iirlerin ço~unda zaferlerin y~ ldönümleri dolay~ slyle Kurtulu~~Sava~~'m~z~ n ac~, tatl~~ hat~ralar~~ ya~at~ lmakta kölderi minnete dayanan sevgi, ba~l~l~k duygular~~ dile
getirilmektedir; kabül edilen yeni kamlnlar, yap~lan ink~lablar (~apka giyilmesi, tekyelerin kapat~ lmas~ ; 25,3o.X.1925) ve bunlara kar~~~ba'z~~ ayaklanmalar, hatta
kasd te~ebbüsleri, heykelleri, muhtelif seyahatleri, i~lenilen konular~ n ba~ta gelenlerindendir.
Mustafa Kemal hakk~ nda epeyi ~ iiri bulunan Tahsin Nahid Uygur'un
Gazi; Tevfik Abdurrahman'~ n, "Milletimin Kernali'ne, Kemal'imin Milleti'ne" ithafl~~ Kurtulu~; Besim Atalay'~n Dumluptnar'a do~ru adl~~ ~iirleri,
1924'de, 30 A~ustos zaferi üzerine yaz~ lm~~t~r. Besim Atalay'~ n bu zafer
üzerine 1927'de yazd~~~~ Dumluptnar'da adl~~ ~iirinden ba~ka, ~kinci Ergenekon say~ lan Ankara'n~ n, bu defa Bozkurt yerine Al-yeleli Arslan'~n yerini
ald~~~~iki ~iiri daha vard~r: Ne günlerdi ve Ergenekon adl~~ bu ~iirler, 1931'de
yaz~lm~~t~ r. Ahmet Kemal'in, ~eyh Said ayaklanmas~~ (1 ~~-15 ~ubat, 1925)
üzerine, 5 Mart 1925'de yazd~~~~ isyan Kar~~s~nda adl~, kara kuvvet aleyhindeki ~iirinin son m~sralann~~ veriyoruz:
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Türk rühunu temsil edenuey sevgili Gaz
Türk gençli~i her emrine can verme~e 7- z~~
t~ra sen~ndamal~nt ifade selâmet
Bulduk, buluruz... Tiirkty e'nin hay~na mac t
Efkânna, ~iddetli tedâbirine hürmet!
Ahmed Burhaneddin'in, anavatan a~z~ ndan, kahraman o~lu Gazi Kemal'e söylenilmi~~gibi tertiplenen Öz Anne'min Duâs~~ da 1925'de yay~ mlanm~~t~r.
Maiyyetiyle birlikte Izmir'e gidecek olan Gazi'ye silah çekme te~ebbüsü, bu seyâhatin gecikmesi yüz-suyu hürmetine önlenmi~tir; Gazi. ve
kazand~ rd~~~~ zaferleri hat~ rlat~c~~ ba~ka ~iirleri de bulunan Süke~fe Nihal Bakasd Günlerinde; Feyzullan Sacid'in
~aran'~n ~nsanl~~a - Gazrye
Gönliim'den Bir Ses adl~~ ~iirleri, 14 Haziran, 1926'da meydana ç~ kar~lan bu
üzücü te~ebbüs üzerine, o s~ ralarda yaz~ l~ p yay~ mlanm~~t~ r. Gaz.i'nin yurdumuz hayr~ na tarihe yerle~mi~, vicdanlarda kökle~mi~~büyük hizmetlerinin hat~ rlat~lmas~na yol açan hadislerin bir ba~kas~ , Heinrich Krippl'in
esen olan Konya'daki heykelinin, 29 Ekim, 1926'da aç~ l~~~törenidir: Muzaffer Harnid'in,
Dikti Wazi'ye büyük heykel-i ~ükran Konya

j-<-.Tft,

4-2

m~sra'~yle sona eren tarih kit'as~~ d~~~ nda ayn~~ konuda, o günlerde Babal~k
gazetesinde yay~ mlanan o çevre ~airlerinin üç ~iiri daha vard~ r.
GazTnin ~~ Temmuz, 1927'de Istanbul'a, sekiz y~ldan sonra ilk geli~i,
~airlerimiz için Kurtulu~~Sava~~~zaferlerinin duygu ve heyecanlar~ n~~ yans~tan ~iirlerinin kayna~~~oldu: Hâmid'in Büyük Gzi'ye, Faruk Nafiz'in
Büyük Misafir adl~, daha önce bahsetti~imiz ~iirleri d~~~nda, Merdan-zade
Necib'in Zafer-Nâme, ~zmir Zafer-t nâmesi ba~l~ kl~~ iki ~iiri, Filorinal~~ Naz~ m'~ n Çankaya's~, Ali Ekrem'in Gi~zi Hazretleri'ne, Orhan Seyfi'nin Gdzimiz'e ba~l~ kl~~ ~iirleri, ~stanbullular'l sevindirici bu seyahat üzerine 1927'de
yaz~l~ p yay~ mlanm~~t~ r. Giizi adl~~ bir ~iiri de bulunan Ercümend Ekrem'in
bu seyahatin tarihini perçinleyen iki k~ t'as~ ndan ilki ~stanbul'a gidi~iyle,
ikincisi Ankara'ya dönü~üyle ilgilidir.
Geldi Gizzi'miz kudümzyk göniiller okl~~~ad
44-•
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Geldi Gdz- miiebbed mehd-i cumhanyyete
~_S-X15-

Enis Behic'in, Gazi Hazretlen'ne arma~an~~ Miras adl~~ eserinin ba~~ na
yazd~~~, sonunda 14 A~ustos, 1927 tarihi bulunan, ~iirinin ilk k~ t'as~ n~~ veriyoruz:
Ey sen: Alev saçl~~zafer küheylan~yle
Kurtardi~~n vatanda en ylice iftihars~n;
Bir ~im~ek ça~layanz halinde Türk kan~yle
Ald~~~~~ana lay~k, tarihte bir sen vars~n!
Celâl Sâhir Erozan'~ n Buyuk, Kurtar~cz'ya ba~l~ kl~~ 1928'de yay~ mlanan
bir akrosti~'i var, Mustafa Kemal'in Samsun'a ç~ k~~~ n~~ anlatan O Geliyor adl~~ ~iiri ise, ma'nâ ve âhengiyle, tasvir kudretiyle, k~sacas~~ her yönüyle
te'sirli, onun için yaz~lanlar~ n en güzel örneklerinden biridir; 1933'de bas~lan bu ~iirin ikinci k~ t'as~ n~~ veriyoruz :
n1 1335,
May~s 'in ondokuzu.
Uyaran Samsunlular;
Uyumak ölüme e~;
diriltin rahunuzu,
Ufukta bir gemi var!
Fakat bu gemi n'çin böyle yava~~geliyor?
Acaba yolumu az, yoksa yükü mü a~~r?
Bu gemi umut yüklü, inan yüklü, h~z yüklü;
içinde bu vatan~ n derdiyle yanan ba~~r,
Kurulacak yar~n~~ da~iinen ba~~geliyor!
Bir ba~~ki gökler gibi bir küme y~ld~z yüklü;
Bu gemi onun için böyle yava~~geliyor!
Bziyiik Gazi adl~~ uzunca bir mesnevisi bulunan Hüseyin Suad'in,
Gâzi”nin 14 Haziran, 1928'de ~stanbul'a gelmesi dolay~s~yle Gdzi-i Devran
Gelecek adl~~ bir kaside'si de vard~ r. Yusuf Ziya Ortac'~ n, onun için yazd~~~~
dört ~iirinden biri olan Gazi'ye Tarih ba~l~ kl~s~ nda, ayn~~ seyâhatin tarihi
dü~ürülmü~tür.
Buraya kadar bahsetti~imiz ~iirlerin pek az~~ d~~~ nda hemen hepsi,
Arab harfleri ile, yeni harflerimizin kabülünden (Kânün, ~~ Kas~ m, 1928)
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önce yay~ mlanm~~t~ n 1928-37 tarihleri aras~ nda ne~redilenlerin ço~u, ya~ca
genç ~âirlerimizin eserleridir: Emin Receb4 , Ömer Bedreddin, Hâlid Fahri Ozansoy, Ya~ar Nâbi Nay~ r, Gâlib Nâ~id, Kâz~ m Sevinç, Necmeddin
Halil, Nazif T~lfan, ~lhâmi Bekir, Fuad Hulüsi, Fethi Teveto~lu, Abdülkadir Karahan, H. Adnan, Hüseyin Siret, Vasfi Mahir, Ahmed Cemil Miro~lu, Ha~ im Nezihi, Midhat Cemal, Behçet Kemal, Hasan Basri Çantay,
~shak Re'fet, Sarac Hac~-o~lu, Hüseyin Hüsni K~lk~~h Pa~a5, Yalç~ n Tekin,
Mes'ud Kimi, ~. Rü~cli, Faz~ l Ahmed, Rizâ Vural, Münir Müeyyed Bekman, Rizâ Polat, ~smet Uluku, O~uz Turgut Yaylal~, Salih Zeki, Nâci Receb Y~ldan, Hüsnü Ça~lar, Hasan Ali Yücel, Gâzi için, ço~unun birden
çok eserini tesbit etti~imiz ~âirlerimizdir. Bunlar~ n ço~unda i~lenilen konu,
1924-28 y~llar~~ aras~ndaki ~iirlerde görüldü~ü gibi, Kurtulu~~Sava~~~zaferlerinin, Cumhuriyet'in i'lân~ n~ n y~ ldönümleri, yap~ lan ink~lâblar, seyâhatleri,
dikilen heykelleri, te'sir edici duygulu, fikirce yüklü konu~ malar~, kurtanc~l~~~, yol göstericili~i dolay~s~yle ona kar~~~duyulan minnet, ~ükrân, sevgiyle ba~l~l~ k hisleridir. Cumhuriyet'in onuncu y~ldönümü dolay~slyle Üniversite Milli Talebe Birli~i'nin karâr~~ üzerine aç~ lan Mar~lar yar~~mas~, bunlar~~ kendi gazeteleri olan Birlik'te yay~ mlamalan, ayn~~ duygu ve dü~üncelerle beslenerek yeti~mekte olan bir neslin varl~~~ n~~ göstermektedir.
1928-37 y~llar~ndaki ~iirlerin öncekilerden ba~kaca bir yan~, k~ rk, hattâ
yetmi~~dörtlü~ü içine alan destanlarin yaz~lm~~~olmas~d~ r: Ba'z~lar~, Hasan
Basri Çantay'~ n A~~ k Hasan i~reti ad~yle yay~ mlad~~~,
Ank topra~a yaslan~-yaslan~,
S~~~ r güderken yazd~ m bu destan~,
Nas~l medhetmeyim böyle Arslan'~,
Medhini söylerim K~yâmel'edek!
dörtlü~ü ile sona eren Gaz~~ Destan~~ gibi, Kurtulu~~Sava~~~ve Cumhuriyet
devri ile ilgilidir. Ba'z~lar~ nda, Çank~nl~~ Sarac Hac~-o~lu'nun :
E~er olmasayd~~ Mustafa Kemal,
Ti~ rk'e ink~ râzd~~ âk~ bet al~vâl;
4 Emin Receb'in, çocuklar için yazd~~~ , Atatürk'ü tan~tan Altun Kitap adl~~ çok güzel bir
~iiri de vard~ r (Sabiha Zekerya - Ercümend Ekrem - M. Zekerya, Yeni K~ rdet, Üçüncü S~n~f,
ist., 1928, Resimli Ay Matbaas~ , s. 74-79. - Bk., Belleten, s. ~~ 77, S. 311, not - 83).
5 Mirilivâ Hüseyin Hüsnü K~ lk~~ l~ , Manzr~m Türk Tarihi, ~zmir, Birinci Te~rin, 1933 :
Eserin Milletin Kal/a~mas~~ re Türkiye Cumhuriyeti adl~~ son bölümünde, yer-yer Gazi üzerinde
durulmu~tur (S. ~ o7 v.d.d.).
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Ac~y~p haline Rabb-i muteCdl,
Eyledi Gazryi dermân~~ Türk'ün!
dörtlü~ünü içine alan Türk'ün Destan: gibi, büyük devlet adamlar~~ ve zaferleriyle muhtelif Türk devletleri ele al~ nd~ktan sonra, Çanakkale zaferinden, 1 Kas~m 1928'de ç~ kar~lan yeni harflerin kabe~lünü de içine alan tarih vak'alar~ndan dolay~s~yle Mustafa Kemal'den de s~k-s~ k bahsedilmi~tir.
Hac~~ ~eyh-o~lu mahlas~yle, Çank~ nl~~ Ahmed Kemal'in Ergenekonlar adl~~
destan~ nda, 552'de Gök-Türkler'in istiklallerini elde etmelerinden meydana gelen Ergenekon Destan~ 'm~z anlat~ld~ktan sonra, bunun bir benzeri olarak Cumhuriyet'in i'lân~n~~ haz~rlayan Kurtulu~~Sava~~, dolay~s~yle gençlerin örnek almas~~ gerekli bir kahraman olarak cesurlu~u, v.b. yönleriyle
Gazi canland~nlm~~t~ r. Yalç~n Tekin'in Gazrnin Destan~~ - ~nk~lab Tarihi adl~~ kitab~~ ise, Gazi'nin do~umu, ö~renimi, kat~ld~~~~sava~lar, v.b. konularda,
Harf ink~lab~~ ile sona eren muhtelif ~iirlerini topluca içine alan, 19 May~s,
1932'de ne~redilen, ~iir san'at~~ bak~m~ndan da epeyi ba~ar~l~~ bir monografi
say~labilir. K~llu~l~~ Hüseyin Hüsnü Pa~a'n~n Manzum Türk Tarihi 'nin Kurtulu~~Sava~~~ve Türkiye Cumhüriyeti bölümü de, pek tabi'i olarak yer-yer
Gazi ile de ilgilidir.
Halk ~airlerimizin 1924-37 y~llar~~ aras~ndaki ~iirlerinde i~lenilen fikirler, ayd~n s~ n~f~n eserlerindekilerden pek farkl~~ de~ildir. Halk ~airleri Koruma Derne~i'nin 5 Kas~m, 1931'de Sivas'ta tertipledi~i Halk ~airleri Bayram~'nda o çevre ozanlanndan A~~k Ali, StIzani, Talibi'nin ~iirlerinde yeryer Gii'den bahsettilderini görürüz. Gürünlü A~~k Rizâ'nu~~Cumhuriyet'in onuncu y~ldönümü üzerinde söyledi~i Destan'~nda Türk Milleti'nin
faziletlerinden, T~ rablus, Balkan, Birinci Dünya Sava~lan'ndan, Dumlup~nar zaferinden (3o.VI11.1922), Kurtulu~~Sava~~'ndan yüzümüzün ak~yle
ç~kt~~~m~zdan, Osmanl~~ Devleti'nin sona erip, Saltanat'~n (30 Ekim, ~~ Kas~m, 1922) ve ,Hilafetin kald~r~lmas~ ndan (3 Mart, 1924), tekye ve türbelerin kapat~lmas~ndan (30 Kas~m, 1925), yeni harflerin kabülünden (1 Kas~m, 1928) bahsedilmi~tir;
El aç~p Tanr~ 'ya duâ edelim
Gazi'nin tuttu~u yola gidelim
Onun hizmetin!' yüce bilelim
Türk olan eykmez (bu yolda) kiifran
dörtlü~üyle sona eren Destan'~n~n be~~dörtlü~ünün bütününde Gazi üzerinde durulmu~tur. A~~k Mazhar'~n Kurtulu~~ve ~nk~kib Destan~~'nda Adana'n~n F~rans~zlar taraf~ndan bo~alt~lmas~ndan (20 Aral~k, 1921 — 5 Ocak,
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1922), Dumlup~ nar zaferinden, v.b. Kurtulu~~Sava~~~ile alakal~~ ~eylerden
ba~ka, ~eyh Said isyân~ndan 1-15 ~ubat 1925), ~eri'at u~runa ç~kar~lan
fesadlardan ve Kubilay'~ n Menemen'de (23 aral~k, 1930) ~ehid edilmesinden söz edildi~ine göre, bu ~iir, Mustafa Kemal'e bir kanunla Atatürk soyad~~ verilmesinden (24 Kas~ m, 1934) önce söylenilmi~tir. Sivas'~n Kangal
ilçesine ba~l~~Mescidli-köyü'nden A~~ k Maslekrnin Gazi' için söyledi~i Ko~man 'n~n da, ayn~~ kanûn'un ç~kar~lmas~ndan önce söylenildi~i anla~~l~r; F~rans~zlar'~n ele geçirdi~i, ~blidd harbini Mer'a~~bitirdi m~sra~n~~ içine alan, buran~n kurtulu~u (21 Ocak — ii ~ubat, 1920) y~ldönümlerinden biri hakk~ndaki destan in ba'z~~ dörtlüklerinde, Atatürk'ten ald~klar~~ cesaretle bu i~i
ba~arabildikleri anlat~lm~~t~ r 6.
1937-38'de ~airlerimizin Atatürk'e dâir ~iirleri için yeni bir konu
ba~göstermi~tir: Hatay'~n ba~~ms~zl~~a kavu~mas~.. Birinci Dünyâ Sava~~'nda alt~~ defa bombard~mana u~rayan ~skenderün, 9 Kas~m, 1334
(~~ 8)'de ingilizler'ce i~gal edilmi~, ertesi y~l~n sonbahannda F~ rans~z idâresine b~rak~lm~~t~r. 1937'de, F~ ransa-Sûriye Andla~mas~'na göre, ~skendeKin Sanca~~~yerine Mustakil Hatay Devleti, Türkiye'nin bu i~e el atmas~~
sayesinde kurulmu~tur. Bu andla~ma 4 Temmuz, 1938'de yürürlü~e girmi~tir; ba~~ms~zl~~a kavu~mas~~ ise 2 Eylül, 1938'dir.
Hatay Türlderfnin F~rans~ z idâresi alt~ nda tutsak olarak ya~ad~~~~
o günlerde, Antakya'n~ n bir köyünden ondört-onbe~~ya~~ndaki Deli Ali-o~lu A~~ k Arif in, esirlikten kurtulabilmeleri için Atatürk'ün yard~m~n~~ diledi~i "Bu sancaktan sür bunlar~ " dedi~i Destan'~n~n bir dörtlü~ünü veriyoruz:
Türkiye bu gün (de) haz~ rd~r haz~r
Yard~m etsin bize Hazret-i H~z~r
Altm~~~tabur asker burada haz~r
Tez günde gel Kemal Pa~a
Yine Hatayl~~ A~~ k Kul Mehmed'in buran~ n esirlik günlerinde çekilen
ac~lar~, ba~~ms~zl~~~ na kavu~ unca duyulan sevinci duyuran iki Destan'', ba~~ms~zl~~~na kavu~mas~ ndan onbe~~gün kadar önce Yeni Gün gazetesinde
16 A~ustos, 1939'da yay~ mlanm~~t~r 7; örnek olarak, Atatürk'e nas~l güvendiklerini anlatan bir kaç m~ sra'~ n~~ veriyoruz:
6 Ay~e Berk adl~~ kad~n ozan~m~z~n da, Atatürk hayatta iken söyledi~i anla~~lan uzunca
bir ~iiri vard~ r (Ibrahim Aslano~lu, Ay~e Berk, Sivas Folkloru, nu. 22, Kas~m, 1977, S. 21-22).
7 Bk. Belleten nu. 167, s• 494, not - 54'e ilave: Kul Mehmed'in bu ~ ki destan~~ Yeni
Gün gazetesinde yay~mlanm~~t~ r (16, ~~7 A~ustos, 1939).

1192

FEVZ~ YE A. TANSEL

Emir verdi bize Ata Baba 'rn~z
Birgün olur seMmettir çabam~z
Her saatte Ata'm gelir dilime
Kim göz diker imi~~nazl~~ilime
inkar m~d~r, Hatay i~i yoluna
Mal~n: mezatta satt~~ Antakya
T~ rabzon'Iu Baba Sâlim'in de, Hatay'~ n Türkiye topraklar~ na kat~ld~~~ ndan (23-30 Haziran, 1939) önce, Atatürk hayatta iken söylenildi~i anla~~lan, ondan "~ leri!" emrini beklediklerini anlatan güzel bir Destan'~~ vard~ r.
Ozanlar~ m~z d~~~ ndaki ~âirlerimizin de Hatay'~n kurtulu~uyle ilgili
epeyi ~iirleri vard~ r: ~stiklâli için çal~~malar~ n yürütüldü~ü 1937'de yay~ mlanan A ta'ya ve Hatay'a adl~~ ~iirinde Afif Evren,
Do~dunüstünde Ata'm, verdi ~~~k nurlu ba~~n
Kalbi Tiirk, varl~~~~Türk, her~eyi Türk, Türk Hatay 'a
diyordu. Hatay Devleti'nin kurulu~u üzerine (4 Temmuz, 1938), Antakya!!
Re~id Lâmi' Efendi, Atatürk'e yazd~~~~ Bayram Tebrik:. k~t'as~ nda, Hatay'~n
tam anlam~ yle kurtulaca~~n~~ müjdeleyen Atatürk'e,
Gel yeti~~imdada art~ k, Ey Halaskar, el-eman
Kalmaaq sabra tahammül kurtar,art~ k bizleri
diye sesleniyordu. Nuri Gençosman'~ n Hatay'dan Ata'ya adl~, ba'z~~ beyitlerini verece~imiz ~ iiri, duygu, fikir zenginli~i, âhenk bak~ m~ ndan da bu konudakilerin en de~erlilerindendir; Hatay Devleti'nin kurulu~undan bir hafta kadar sonra, 13 Temmuz, 1938'de yaz~lm~~t~ r:
S~ zlarken yzireklerde uzun y~llar~n yas:,
Hatay kurtulacakt~ r dedi Türk'ün A ta's~.
Bu ses ~irin Hatay'~n kurtulu~~majdesiydi,
Bu ses hakk~ n, kuvvetin, azmin o gür sesiydi.
Onladi bir y~ l önce hasretli göniükrde,
Esir ya~atmam dedi Türk'ü do~du~u yerde.
Bu sesle içten gelen derin bir siz: vard~,
Bu sesle ~im~ekknn k~nlmaz h~z~~vard~.
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Bu sesli kavu~turan bizi güzel Hatay'a
Tarih bir çelenk ordu yine büyük Alay'a!
Zaferden ba~ka ziiten ne beklenirdi ondan,
Kurtaran sensin Ata'm, Türk'ü Ergenekon'dan!
4 Temmuz, 1938'de Hatay Andla~mas~'n~n yürürlü~e girip buran~ n
ba~.~ms~zl~~a eri~mesi Atatürk'ü çok sevindirmi~, yurdun her kö~esinden
ald~~~~kutlama tellerine, Hatay milli mes'elemizin, dostça tedbirlerle m~isbet neticelere ula~t~r~lmas~ndan duyulan sevinç yerindedir cevab~ n~~ verdirmi~ti; Hatay
Devleti'nin kurulu~unu da, 3 Eylül'de, "Cumhuriyet Hükümetinin bir ba~ar~s~~ olarak kutlam~~, Kurulan yeni devletin Ba~kan'~na, Meclis 'inc ba~ar~lar,
halk~na saâdetkr dile~ini" bildirmi~ti. Bunlar, art~k iki ay kadar ömrü kalan
Atatürk'ün milli sevinç ve kutlamalar~n~n sonuncusu idi. Halk ve ayd~n s~n~f ~airlerimizin, onun için, hayatta bulundu~u s~ralarda i~ledikleri konu
bak~m~ndan sonuncusu da Hatay milli mes'elemiz, bu ilimizin ba~~ms~zl~~~na kavu~mas~~ olmu~tur.
Buraya kadar verdi~imiz bilgi ve örneklerden anla~~ld~~~~üzre, ~airlerimiz, Mustafa Kemal'in Çanakkale Sava~~'nda Anafartalar Gurubu Kumandanl~~~~ s~ras~nda, ~~ o A~ustos, 1915'de dü~man~~ bu cebheden geri
püskürtmesi kahramanl~~~ndan ba~layarak, 2 Eylül, 1938'de Hatay devleti'nin kurulu~una kadarki tarih vak'alar~n~~ i~lemi~lerdir; bu arada, annesinin ölümü, husüsi hayatlyle ilgili ba'z~~ hadiseler, ba'z~~ ayaklanmalar, esirlik ve sava~~günlerinin ac~lar~, kazan~lan zaferlerin sevinci, yap~lan ink~lablar, seyahatleri, heykelleri, resimleri, nutuklar~~ dolay~slyle hatiblik kudreti,
sesinin te'sir ve âhengi, sava~~meydanlar~ndaki kumanda emirleri, veciz ve
güzel cümleleri ~airlerimiz için bitip-tükenmez ilham kayna~~~olmu~tur.
~airlerimizin eserlerinde Mustafa Kemal için kulland~klar~, ona yalu~t~rd~klar~~ isim ve s~fatlar~~ tesbit ettik :
Alp, Arslan, Al-yeleli Arslan, Hakk'~n Arslan~, San Arslan, Türk Arslan~, Yavuz Arslan, Yurdun An .an~, Ata Baba; Bozkurt, Büyük Müncl,
Müebbed, Gazi-i
Büyük önder; Dahi, Dahi-i Teceddüd, Demir-el;
Sahib-Kemal, Gaziyyü'l-Guzat; Güne~, Güne~ler Güne~i; Halaskar, Hazret; Ba~~Kahraman, Kemal-i Zafer, Ba~~Kumandan, Kurtar~c~; Millet Esiri; Pa~a Baba, Yüce Pa~a; Rehber; Server; ~ahin; Ülkü Tanr~m~z; Vatan
Fedâisi; Zafer Kartal~.. Bu isim ve s~fatlar onun vatanseverli~ini, fedakarl~~~n~, cesurluk ve kahramanl~~~n~, yol göstericili~ini, kurtanc~l~~~n~,
büyüklü~ünü, e~sizli~ini, bu yüzden kendisine kar~~~duyulan güven ve
minnetin, ~ükran ve sevginin birer sembolüdür. Gazi Mustafa Kemal
Atatürk ma'nevi, maddi kendine öz birçok yönleri ve unutulmaz yüce varl~~~yle ~iirlerimizde de ya~at~lm~~~ve ya~amaktad~r.
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