ATATüRK'ON HASTALI ~ I
BILAL N. ~IM~IR
Türk Tarih Kurumu Üyesi
Ilk Hastal~k Haberler:
Cumhurba~kan~~ seçildikten sonra, Atatürk'ün sa~l~~~~konusunda ilk
haber, Kas~m 1923'te ç~kt~ . Cumhuriyet ilan edildi henüz on gün kadar
olmu~tu. Bir gün Gazi, ö~le yeme~i s~ ras~nda, sofra ba~~nda birdenbire bir
kriz geçirdi. E~i Lâtife Han~m'~~ tedavi için rastgele orada bulunan Dr. Refik (Saydam) Bey hemen bir morfin i~nesi vurdu. Kriz geçti. ~ki gün sonra, ö~le yeme~inden sonra Cumhurba~kan~~ bir kriz daha geçirdi. Bu biraz
daha hafifti. Bunun üzerine, kalp mütehass~s~~ Prof. Dr. Ne~et Ömer (irdelp) 13 Kas~ m 1923 günü Istanbul'dan Ankara'ya ça~~r~ld~. Ertesi günü
Çankaya'da Cumhurba~kan~'n~~ muayene etti. Rahats~zl~~~ n "çok çal~~madan ve yorgunluktan" ileri geldi~ini, asabl bir hal oldu~unu söyledi.
Dinlenme; alkol, tütün ve kahveyi azaltmay~~ ö~ütledi. Gazi, iki ay kadar
rejim yapt~ktan sonra tamamen iyile~ ti. Bu konuda önce bir bildiri yay~nlanmad~. Gazeteler konuyu kurcalad~ lar. Sonunda Hükümet, Prof. Dr.
Ne~et Ömer (Irdelp) imzas~n~~ ta~~yan sa~l~k raporunu yay~nlad~. 2 ~ubat
1924 tarihli bu raporda, "Gazi Pa~a'n~ n tamamen ve katiyen afiyette bulunduklar~ " kesinlikle aç~kland~. Atatürk asl~ nda be~-on gün kadar iyice
dinlenip perhiz yapm~~, ondan sonra doktorun ö~ütlerine pek ald~rmam~~,
yine eski ya~am~ n~~ ve yo~un çal~~malar~ n~~ sürdürmü~tü.
Aradan üç y~ldan fazla zaman geçti. 22-23 May~s 1927 gecesi Gazi,
bir kriz daha geçirdi. Bu günlerde tarihi Büyük Nutuk'unu haz~rl~yordu.
Çok yo~un çal~~~yordu. Aral~ks~z otuz saat çal~~t~~~~zamanlar oluyordu.
Kriz üzerine Dr. Refik (Saydam) ile Dr. As~ m ~smail (Arar) hemen Çankaya'ya yeti~tiler. Istanbul'dan Prof. Dr. Ne~et Ömer (irdelp) ça~~r~ld~.
Profesör, bu krizin de "fazla yorgunluktan do~an asabi bir hal" oldu~unu
söyledi. Kendi te~ hisini kontrol için Avrupa'dan mütehass~s ça~~nlmas~n~~
teklif etti. Gazi'nin de uygun bulmas~~ üzerine, Berlin'den Prof. Dr. Kraus
ile Münich'ten Prof. Dr. Von Romberg getirildiler. Profesörler, Cumhurba~kan~'n~ n "çok sigara içmekten" ileri gelen bir "anjin" geçirmi~~oldu~uHasan R~za Soyak, Atatürk'ten Hat~ralar, Istanbul 1973, cilt II, s. 722-724.
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na karar verdiler. Dr. As~ m ~smail Arar buna, çok sonra, "hafif geçen bir
enfarktüs" dedi. Alman mütehass~slar dört be~~gün Ankara'da kalm~~lar,
Gazi'ye, alkol ve sigaray~~ çok azaltmas~ n~~ ve kendisini fazla yormamas~ n~~
ö~ütlemi~lerdir. Bir de rapor haz~rlan~ p Hükümet'e sunulmu~tur.
Hükümet, raporun bir örne~ini Cumhurba~kan~'na göndermi~tir. Genel
Sekreter'i bunu kendisine arzedince Atatürk, alayc~~ bir edayla gülmü~,
"Aman efendim aman... Ben o bunaklar~ n raporuyla m~~ hareket edece~im?" demi~tir 2.
Sekiz ay kadar sonra, d~~~ bas~nda durup dururken bir haber ç~ kt~.
Haberi ç~karan L'Echo de Paris adl~~ Frans~z gazetesi oldu. Biraz sansasyon
e~ilimli bu gazete, 13 ~ubat 1928 günü, "Kemal Pa~a'n~n sa~l~~~~tehlikede" ba~l~kl~~ bir haber verdi. Bu "fla~" habere göre, Gazi Mustafa Kemal,
sözde, Ankara'da sokak ortas~nda baygml~k geçirmi~ti. Ancak "ene~jik
müdahele" ile kendisine gelebilmi~ti. Bu olay, Ankara ve Istanbul'da oldukça karamsar yorumlara yol açm~~, kayg~~ yaratm~~t~. Türk devriminin
kaderi, büyük ölçüde Cumhurba~kan~'n~n ki~ili~ine ba~l~yd~. Bu bak~mdan habere büsbütün önem veriliyordu 3. Frans~z gazetesi bu haberin kayna~~n~~ tam aç~klamad~. Türkiye'de "gayet ciddI bir kayna~~" ileri sürmekle
yetindi. Bu kaynak neydi; kimdi; inan~l~r, güvenilir miydi? Belli de~ildi.
Frans~z muhabirinin verdi~i haber, yine 13 ~ubat günü Londra'da,
The Daily Telegraph Gazetesi'nde ç~ kt~. ~ngiliz gazetesi de Türkiye Cumhurba~kan~'n~n "birkaç gün önce sokakta dü~üp bay~ld~~~n~, neden sonra
kendine gelebildi~ini... ve Türk makamlar~ n~ n bu olay~~ gizlemeye çal~~t~klar~n~, ama Mustafa Kemal'in sa~l~k durumunun bir süredir iyi olmad~~~n~" yazd~~4. Ayn~~ gün Londra Büyükelçisi Ahmet Ferit (Tek), k~ sa bir ~ifre
telgrafla haberi Ankara'ya iletti; yalanlan~p yalanlanmayaca~~n~~ sordu:
"Daily Telegraph, Paris muhabirine atfen Reisicumhur Hazretlerinin ~ehirde gezerken rahats~zland~klar~ndan ve bir müddetten beri devam eden rahats~zl~klar~~ mucibi endi~e oldu~undan
bahsediyor. Tarz~~ tekzibin emir buyurulmas~..." 5 dedi.
Haber bu iki gazetede ç~kar ç~kmaz, Reuter Ajans~~ bunu oldu~u gibi
ald~; hemen Avrupa bas~n~na yayd~. Böyle bir haberi sorumsuzca yaymak,
Ibid., S. 724-728.
"La sante de Kemal Pacha serait compromise", L'Echo de Paris, 13.2.1928 ve
R.B.A.-K. 160/1.
"Turkish President. Fall in Angora street. From a Franch Correspondent", The
Daily Telegraph, 13.2.1928.
L.B.A.-Atatürk'ün hastal~~~, Londra Büyükelçili~i'nden Hariciye Vekâleti'ne. ~ifre
tel. Londra, 13.2.1928, No. 3966/57.
2
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biraz nazik bir i~ti. Frans~z muhabirinin her nas~lsa yakalad~~~~bu haber
acaba do~ru muydu? Belli bir amaçla ç~kar~lm~~~olamaz m~yd~? O zamanlarda genç Türkiye Cumhuriyeti'nin Mustafa Kemal'den sonra ya~amayaca~~n~~ sananlar vard~. O günü bekleyenler henüz çoktu. Gazi ya~ad~ kça
umutlar~n~~ yitirmeye ba~layan bu gibi kimseler için hastal~ k haberi bir
"moral takviyesi" gibiydi adeta. Ama Reuter Ajans~, i~in inceli~ini hesaba
katmadan Frans~z muhabirinin haberini sorumsuzca dört bir yana telleyiverdi. Ertesi gün, yani 14 ~ubat 1928 günü, çe~itli Avrupa gazeteleri sözde
hastal~k haberini yayd~lar. ~ngiltere'de, The Daily Tekgraph bu kez Gazi'nin bir foto~raf~n~~ bast~~ ve O'nu, "Sa~l~k durumu kayg~~ yaratan Türkiye
Cumhurba~kan~~ Mustafa Kemal Pa~a" diye okuyuculanna tan~tt~ '. The
Daily Express, "Mustafa Kemal bay~ld~" diye ba~l~k att~ '. The Daily Herald,
haber ba~l~~~nda "Mustafa Kemal bay~l~p dü~tü" dedi. Bunu, "Türkiye
Cumhurba~kan~'n~ n sa~l~~~~kayg~~ yarat~yor" diyen bir alt ba~l~kla perçinledi 8. The Morning Post Gazetesi'nde haber "Mustafa Kemal'in sa~l~~~" ba~l~~~yla verildi 9. The Guardian Gazetesi de "Türkiye Cumhurba~kan~'n~ n sa~l~~~" diye ba~l~k koyduktan sonra, "sokakta dü~üp bay~ld~~~~haber veriliyor" dedi o.Daha çok ekonomik konulara a~~rl~k veren The Financial Times Gazetesi bile bu ilginç haberi atlamadan geçemedi. K~sa haberler
sütununda, Mustafa Kemal'in sa~l~k durumunun "pek nazik" oldu~unu
yazd~~11... Italyan gazeteleri de 14 ve 15 ~ubat günleri hastal~k haberini
verdiler. Roma'da, Frans~zca olarak yay~nlanmakta olan L'Italie Gazetesi'nde haber, 16 ~ubat günü ç~ kt~~12.
Birdenbire Avrupa bas~n~n~~ kapsayan bu yay~nlar Türkiye'de ~a~k~ nl~k
yaratt~. Haber Ankara'ya ula~~r ula~maz D~~i~leri Bakanl~~~~bunu, Anadolu
Ajans~~ arac~l~~~yla tezelden yalanlatt~. Türkiye Cumhurba~kan~'n~n hasta
oldu~u yolunda Avrupa'da ç~ kar~lm~~~olan haberin hiçbir asl~, esas~~ olmad~~~~kesinlikle belirtildi. D~~i~leri Bakanl~~~~bu kadarla yetinmedi, haberin
yurt d~~~nda da yalanlat~lmas~~ için elçiliklere telgrafla talimat gönderdi.
ö "Mustafa Kemal Pasha, President of the Turkish Republic, the state of whose health is causing anxiety", The Daily Telegraph, 14.2.1928.
"Mustafa Kemal Faints", The Dail Express, 14.2.1928.
8 "Kemal's collapse - Anxiety over Turkish President's health", The Daily Herald,

14.2.1928.
"Mustafa Kemal's health", The Morning Posl, 14.2.1928.
'° "Turkish President's health-Reported collapse in street", The Guardian, 14..2.1928.
11 "The President of the Turkish Republic, Mustafa Kemal, is stated to be in a very
precarious state of health", The Financial Times, 14.2.1928.
12 L'Ilalie, 6.2.1928.
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Roma Büyükelçili~i'nin yalanlamas~~ 17 ~ubat günü Roma gazetelerinde
ç~kt~~D.
D~~i~leri Bakanl~~~, hastal~ k haberinin ~ngiliz bas~n~nda da yalanlat~ lmas~ n~~ istedi ve biraz gecikmeyle, 19 ~ubat'ta, Londra Büyükelçili~i'ne ~u
talimat~~ telledi:
"Reisicumhur Hazretlerinin rahats~z bulunduklar~~ hakk~ndaki ne~riyat külliyen bi as~l ve esast~r. Keyfiyet Anadolu Ajansile
tekzib edilmi~tir. Taraf~~ Devletlerinden dahi matbuat~~ mahalliye
ile tekzibi mercudur.""
Londra Büyükelçisi Ahmet Ferit (Tek) Bey, iki gün sonra, 21 ~ubat'ta
D~~i~leri Bakanl~~~'na kar~~l~k verdi. ~ngiliz bas~n~nda hastal~k haberini yalanlatmay~~ uygun görmedi~ini bildirdi. Görü~ünü ~öyle anlatt~:
"Reisicumhur Hazretlerinin rahats~zl~klar~~ hakk~ndaki bi as~l
ve esas ne~riyat Makam~~ Vekâletpenahilerince Anadolu Ajans~~
vas~tasile telczib edilmi~~oldu~u, Londra'daki ne~rinden itibaren
bir haftadan fazla zaman geçerek tamamen unutulmu~~bulundu~u cihetle yeniden tekzip ile meseleyi hat~ ra getirmeyi muvaf~k
bulmad~~~m için, buradaki tekzibe te~ebbüs etmedim ve esasen
Echo de Paris'den naklen inti~ar etti~i için Londra'da mühim ve
mevsuk telâkki edilmedi. Mehafili resmiyenin telâkkisini tespit ve
icab~ nda tekzip için dünkü gün beraber bulundu~um Sir Austin
Chamberlain'a gazetelerin bir hafta evvelki ne~riyat~n~n temas
mevzuu oldu~unu söyledikten sonra bu hususta Sir George
Clerk'ten 15 bir haber varit olup olmad~~~ n~~ sordum. "Haber, hiçbir tesir yaratmad~ , bu da gösterir ki havadis külliyen esass~zd~ r.
Reisicumhur Hazretleri rahats~z olsayd~lar muhakkak Sefaret bana yazard~" dedi.
"Berai malfimat mân~zdur Efendim Hazretleri."'
13

dur:

Gazetesi'nin 17.2.1928 günlü say~s~ nda ç~ kan yalanlaman~n metni aynen ~u-

"La Sante de Kemal Pacha n'est pas compromise.-L'Ambassade de Turquie â Rome
declare denuee de fondement la nouvelle reproduite hier dans !Italie, d'apres laquelle la
sante du President de la Republique Turque serait compromise."
~ 's L.B.A.-Atatürk'ün hastal~~~ . Hariciye Vekâleti'nden Londra Büyükelçili~i'ne ~ifre
tel. Ankara, ~~9.2. ~~ 928.
1s ~ngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi.
16 L.B.A.-Atatürk'ün hastal~~~ : Londra Büyükelçili~inden Hariciye Vekâleti'ne. ~ifre
tel. Londra, 21.2.1928, No. 393/73.
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Büyükelçi "tekzibe te~ebbüs etmedi" ama, ertesi gün, 22 ~ubat'ta, The
Times Gazetesi'nde bir çe~it yalanlama yay~nland~. Bu yaz~, Türkiye
Büyükelçili~i'nden de~il, gazetenin Ankara özel muhabirinden verilmi~ti.
Muhabir, belki D~~i~leri'nin de arac~l~~~yla, 20 ~ubat 1928 günü Cumhurba~kan~~ Gazi Mustafa Kemal ile görü~ebilmi~, hastal~ k söylentilerinin as~ls~z oldu~unu anlam~~t~. Gazetede "Gazi Pa~a'n~ n sa~l~~~~- As~ls~z yabanc~~
haberler" ba~l~~~~alt~ nda yay~nlanan yaz~da muhabir ~öyle diyordu :
"Son günlerde yabanc~~ gazetelerde, Türkiye Cumhurba~kan~~
Gazi Mustafa Kemal Pa~a'n~n a~~r hasta oldu~u ve sokakta bayg~nl~ k geçirdi~i yolunda haberler ç~ kt~. Oysa ki tersine, kendisinin sa~l~ k durumunun eyi oldu~unu ve hatta son zamanlarda
kilo ald~~~ n~~ belirtme~e yetkiliyim. Dün (20 ~ubat) benimle yapt~~~~görü~mede Cumhurba~kan~'n~n bütün fiziki ve fikri melekelerinin yerinde oldu~unu gördüm. Bu görü~ü, kendisiyle son zamanlarda temas etmi~~öteki yabanc~lar da payla~maktad~r.
Gazi Pa~a epey zamand~ r ilk kez bir yabanc~~ gazeteciyi kabul etti~i için, onun günlük ya~ant~s~ ndan baz~~ ayr~nt~lar~~ belirtmek yerinde olur. Hemen hemen her gün arabas~yla, Ankara d~~~nda Çankaya'daki ikametgah~ndan Büyük Millet Meclisi'ne gitmekte, orada Bakanlarla günlük i~leri görü~mekte, önemli iç ve
d~~~ i~ler konusunda bilgi almaktad~r. Ayr~ca s~k s~ k Ankara'ya
birkaç mil uzakl~ktaki çiftli~ine gitmekte, hayvan beslenmesiyle
u~ra~maktad~ r. Aç~ k toplant~lara kat~lmaktad~ r. Dün (20.2.1928)
de D~~i~leri Bakan~~ Tevfik Rü~tü (Aras) Bey'in verdi~i büyük baloda bulundu. Ekim ay~ nda Istanbul'dan Ankara'ya dönü~ünden
beri Ba~kent'te ve civar~ nda kald~ ; ama, yak~nda Güney Anadolu'ya bir gezi yapmak, Antalya'y~~ ziyaret etmek niyetindedir."'
Bu gibi yaz~lara ve Türk makamlar~n~ n kesin yalanlamalanna ra~men, Mustafa Kemal'in hasta oldu~unu ileri süren havadislere birkaç gün
daha Avrupa gazetelerinde rastland~. Baz~~ ta~ra gazeteleri, geçten geç duyduklar~~ haberi yeniymi~~gibi yay~ nlad~lar. Venedik'te yay~ nlanan Ultima
Notizie adl~~ ak~am gazetesinin 27 ~ubat 1928 günlü say~s~nda haber "Mustafa Kemal a~~r hasta" ba~l~~~~ile abart~lm~~~olarak ç~kt~. Gazete, "birkaç
günden beri hasta olan Mustafa Kemal'in sa~l~k durumunun günden
güne kötüle~ti~ini" ileri sürdü. Çal~~maya giderken bay~l~p dü~tü~ü söylentisini tekrarlad~. Bununla da yetinmeyerek Gazi'ye bir de "verem" hastal~-

'7 "The Ghazi Pasha's Health - Unfounded Foreign Reports", The Times, 22.2.1928.
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g~~ kondurdu. Havadise biraz daha heyecan katt~~ ve "buradaki t~p çevreleri
hastal~~~n çok ilerlemi~~bir safhada bulundu~unu bildiriyorlar; bu yüzden
Türkiye'de kayg~~ duyuluyor" dedi 18. Triyeste Konsolosu Nüzhet Ha~im
(Sinano~lu), Il Popolo di Trieste ile Piccolo adl~~ Gazetelerde de hastal~k haberlerinin ç~ kt~~~n~~ ve D~~i~leri Bakanl~~~'n~ n talimat~~ üzerine bunlar~ n 3
Mart 1928 günü yalanlatt~ r~ld~g~n~~
Bu yalanlamalardan sonra art~k yay~nlar~n arkas~~ kesildi. 1928 y~l~~ ~ubat ortalar~na do~ru bir Frans~z gazetesinin ç~kard~~~~hastal~k haberi, iki
hafta boyunca çe~itli Avrupa gazetelerinde görülmü~~ve hemen her
görüldü~ü yerde yalanlanm~~t~. 1928 Mart ay~ nda art~k Mustafa Kemal'in
sa~l~~~ndan söz edilmez oldu. As~ls~z oldu~u anla~~lan haber unutuldu.
Türkiye Cumhurba~kan~'n~n sa~l~k durumu iyi, enerjisi yerindeydi. May~s
1928'de Afganistan Kral~~ Türkiye Cumhurba~kan~ 'na resmi' bir ziyarette
bulundu. Ayn~~ y~l sonuna do~ru Gazi, harf devrimini yapt~. Yeni Türk
harflerini tan~tmak için "Ba~~Muallim" olarak yurt gezisine ç~kt~. Ondan
sonra da y~llarca devrimlere ve Devlet yönetimine devam etti.
Kas~m 1936'da Atatürk yeni bir rahats~zl~ k geçirdi. Dr. Refik Saydam
ile Dr. As~m ~smail Arar kendisini muayene ettiler. Gö~sünde "~htikan",
yani kan toplanmas~, kan uyu~mas~~ belirtileri buldular. Dikkat edilmezse
bunun zatürre'ye dönü~eb~lece~ini belirttiler. Zatürre o zamanlar tehlikeli
bir hastal~kt~ . Atatürk, "Ya !! öyleyse bu ihtimali herhalde üzerimizden
atmaya çal~~al~m" dedi ve doktorlar~n ö~ütlerine ilk defa harfi harfine uydu. Be~~gün tedavi edildikten sonra iyile~ti.'
Gizli Söylentiler
1937 y~l~~ sonlar~ na do~ru, Atatürk'ün sa~l~~~~konusunda yeniden
söylentiler ç~ kt~. Bu söylentiler, gazetecilerden de~il, diplomatlardan ç~ kt~.
" Mustafa Kemal E Molto Grave", Ultima Notizie (Venezia), 27.2.1928.
Triyeste Müstakil ~ehbender Vekilli~i'nden Roma Büyükelçili~i'ne yaz~. 3.3.1928,
No. 1228/ 24:
" 2o5/21 numaral~~ ve 28/2/928 tarihli tahrirat~~âcizaneme zeyildir:
18

19

Triyeste'de münte~ir (Piccolo) ve (Popolo di Triyeste) Gazetelerinin muazzez Reisicumhurumuz Hazretlerinin s~ hhatleri hakk~ ndaki ne~riyatlar~~üzerine (...) Vekâleti Celile'den
al~nan ~~ Mart 928 tarihli telgrafnamede ne~riyat~~ vak~an~n as~ls~z oldu~u ve binaenaleyh
tekzibi i~ 'ar buyurulmakla ber mucibi emri Vekâletpenahi keyf~ yetin bugünkü (3.3.1928) gazetelerde tekzip ettirildi~ini berai malfimat arza mücaseret eylerim efendim hazretleri.
Triyeste müstakil ~ehbender Vekili
(imza) Nüzhet Ha~im."
R.B.A. - K. 160/1.
20 Hasan R~za Soyak, Atatürk'ten Hattralar, Cilt II, s. 728-729.
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Bir süre diplomatlar aras~nda gizli yaz~~malara yol açt~. Gazetecilere yans~madan önce aylarca gizli kald~. Hatay sorununun gergin bir dönemde bulundu~u s~ ralarda, Ankara'daki Frans~z Büyükelçili~i Atatürk'ün sa~l~~~yla
da yak~ ndan ilgileniyordu. Frans~z Büyükelçisi M. Ponsot, Aral~ k 1937'de,
Atatürk'ün sa~l~ k durumunun kötüye gitti~ini hükümetine rapor etti.
Fransa D~~i~leri Bakanl~~~, bu raporlar~~ gizlice Paris'teki ~ ngiliz Büyükelçili~i'ne duyurdu. ~ngiliz Büyükelçisi Sir Eric Phipps, 28 Aral~k 1937 günü
bu gizli haberleri Londra'ya iletti. ~unlar~~ yazd~:
... Saint-Quentin, Kemal Atatürk'ün sa~l~~~~konusunda
Fransa D~~i~leri Bakanl~~~'n~ n Ankara'daki Büyükelçilerinden pek
kaygu verici raporlar ald~ klar~ n~~ belirtti ve birkaç gün önce gelen bir raporu okudu."
"Ponsot'nun, Cumhurba~kan~ 'na yak~ n çevrelerden ald~~~~san~ lan bilgiler, O'nun (Atatürk'ün) zihni ve fizild bir çöküntüye
gitmekte oldu~u izlenimini veriyor. Atatürk, son aylarda s~ k s~ k
kendini kaybediyormu~."'
Bunlar~~ yazd~ ktan sonra ~ ngiliz Büyükelçisi, Frans~z raporunu aktarmaya devam etti. Buna göre; Atatürk'ün son hastal~ k belirtileri, y~ llard~ r
bilinen içkiye dü~künlü~ünden ileri gelmi~~de~ildi. Bir süre önce Atatürk,
Anadolu'da uzun bir geziye ç~ km~~t~. Türk bas~ n~ , oldukça dolgun olan
bu gezi program~ n~~ Atatürk'ün bütün ayr~ nt~ lar~ yla yerine getirdi~ini yazm~~t~ . Ama, Frans~z Büyükelçisi'nin duyduklar~~ ba~kayd~. Bu gezi s~ ras~ nda Cumhurba~kan~'n~n özel treni zaman zaman kuytu yerlerde durdurulup saatlerce bekletilmi~ti. Kimi zaman da bütün bir günlük gezi program~~ son dakikada b~rak~lm~~t~. Atatürk, bayg~ nl~k durumundan kurtulunca
da ~a~~ rt~c~~ davran~~larda bulunuyordu. Hükümet yetkililerini sürprizler
kar~~s~ nda b~ rak~ yordu. Yabanc~~ Büyükelçileri ça~~r~ p sabah~n erken saatlerine kadar onlar~~ konu~turuyor, e~lendiriyor, a~~rl~yordu. Böyle bir "fas~ la"
s~ras~ ndad~ r ki, en sad~ k dostu ~smet Inönü'nün Ba~bakanl~ k görevine son
vermi~ti. Atatürk'ün çökü~ü son zamanlarda h~ zlanm~~t~. Öyle ki, Fransa
Hükümeti, "Büyük Adam'~n göçüp gidece~i, Türk Devlet gemisinin birdenbire motörsüz ve dümensiz kalaca~~~gün için haz~ rl~kl~~ olmak durumunda" idi ve o gün, belki pek uzak de~ildi'.
21 F.O. 371/2192.5/E. 69: Sir E. Phipps'ten Sir A. Cadagon'a. Özel ve gizli yaz~ . Paris,
28. ~~2. I 938. Sonyel, S. 541-542, fotokopi I.
22 ~bid.
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Bu adamak~ ll~~ karamsar raporda dikkat çekici bir cümle daha geçiyordu: "Bu durumda, Atatürk, herhangi bir ç~ lg~ nca veya ölçüsüz davran~~ta bulunursa, Fransa Hükümeti buna ~a~mamal~ d~ r" deniyordu'. Buna
bir nokta koymak gerek. Bu sözlerin arkas~ nda Hatay sorunu yat~yor gibidir. Frans~ z diplomatlar~~ Atatürk'ün sa~l~~~ n~ n art~ k "anormal" oldu~u ve
bu s~ ralarda alaca~~~bir karar~ n da "ç~ lg~ nca veya ölçüsüz" olabilece~i
söylentisini yayarken ve bunu gizlice Ingiltere'ye duyururken, siyasi bir
amaç gütmüyorlar m~yd~ ? sorusu akla gelmektedir. Atatürk, Hatay'l Anavatana katmay~~ milli bir dava haline getirmi~ti. Bundan dönmek, gerilemek niyetinde de~ildi. Bu konuda daha da ileri gidebilir, kesin kararlar
alabilirdi. Acaba Fransa diplomasisi, muhtemel bir Türk karar~ n~~ önceden
zay~ f dü~ürmek, bunu "hasta bir adam~ n ç~ lg~ nl~~~" biçiminde göstermek
için zemin mi haz~ rl~yordu? Atatürk'ün alabilece~i kesin bir karara kar~~~
Fransa'n~ n kayg~~ duymakta oldu~u sezilmektedir. Atatürk'ün hasta, hem
de a~~r hasta oldu~u söylentisinin, Fransa'dan ç~ kmas~~ manal~~ görünüyordu. Hastal~ k söylentisinin gizlice Ingilizlerin kula~~na da f~s~ ldanmas~ n~~ ise
sadece bir "bilgi al~~-veri~i" gibi görmek oldukça zordu. Acaba hastal~k
haberi gerçekten do~ru muydu? Do~ruysa, hastal~ k Frans~zlar~ n ileri
sürdükleri kadar a~~r m~yd~ ? Frans~z raporlar~~ as~ls~z de~ilse bile, çok a~~ r~,
çok karamsar de~il miydi?
Atatürk'ün sa~l~~~~konusunda ~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~'na ilk gelen
haber bu oldu. Bu konuda daha önce Londra'ya herhangi bir haber gelmemi~ti. Frans~z ç~k~~l~~ haberin asl~~ ve nedeni ne olursa olsun, ~ngiltere
D~~i~leri Bakanl~~~~konuya hemen önemle e~ildi. Paris Büyükelçili~i'nin
yaz~s~~ Londra'ya gelir gelmez, ertesi gün, 29 Aral~ k 1937 günü, ~ngiltere'nin Ankara Büyükelçili~i'ne çok acele ve gizli bir ~ifre telgraf çekildi.
Atatürk'ün rahats~z oldu~unu bildiren Frans~z ç~ k~~l~~ haber özetle Ankara'ya iletildi. D~~i~leri Bakan~~ Mr. Eden'in ~ ngiltere d~~~ na geziye ç~ kmak
üzere oldu~u da belirtilerek, Büyükelçilik'ten 48 saat içinde bilgi istendi 24 .
Ankara'daki ~ ngiliz Büyükelçisi Sir Percy Loraine ertesi gün, yine özel
ve gizli bir ~ifre telgrafta kar~~l~ k verdi. "Atatürk'ün zihni ve fiziki durumunda bir gerileme oldu~unu do~rulayamam" dedi ve devam etti: Biraz
ya~lanm~~~görünmekle beraber Atatürk, yine ayn~~ Atatürk idi. Gündüzden
ziyade geceleri ya~~yordu ama bol uyku al~yordu. Ya~ant~s~~ oldukça
düzgündü. O'nun dinamik canl~ l~~~~ile durgunlu~u aras~ ndaki de~i~meler
"
24 F. O. 371/21925/E. 69: Oliphant'tan Loraine'e ~ifre
tel. Özel ve gizli. Londra,
29. ~~ 2.1937, No. 137. Sonyel, s. 542-543.

ATATÜRK'ÜN HASTALI~I

1203

veya ani kararlar~~ yeni bir ~ey de~ildi. Büyükelçi, Atatürk'ü en son bir ay
kadar önce, 25 Kas~ m'da görmü~tü. Bu görü~me s~ ras~ nda, Atatürk'te herhangi bir çöküntü veya O'nun zihrlini toparlama ve dikkat gücünde bir
azalma belirtisi sezmemi~ti. Görü~mede haz~ r bulunmu~~olan Maliye Uzman~~ Mr. Nixon ile Mr. Waley de bu görü~ü do~rulayacaklard~. ~smet
Inönü'nün Ba~bakanl~ k'tan ayr~lmas~~ ise Atatürk'ün rahats~zl~~~ na ba~lanamazd~ ".
Bunlar~~ belirttikten sonra Büyükelçi dedi ki :
"Ve sonra ortada sancak (Hatay) sorunu var. Frans~z görü~ünü
belki bu etkilemi~tir. O (Atatürk) bunu kendisine mesele yapm~~t~ r; Türkiye'nin kabul edebilece~i nihai bir çözüm sa~lanmas~ nda, O'nun ~ahsi prestiji söz konusudur ve bu ülke O'nu sonuna kadar destekleyecektir" 26.
Frans~z raporunda Atatürk'ün yak~nda ölebilece~i ihtimali de belirtiliyor ve "... Türk Devlet gemisinin birdenbire motörsüz ve dümensiz kalaca~~~gün için haz~ rl~ kl~~ olmak" gerekti~i söyleniyordu. ~ngiliz Büyükelçisi
bu noktaya da cevap verdi: Frans~z raporu olmasayd~, Atatürk'ün be~-on
y~ l daha ya~ayaca~~~görü~ünü ileri sürebilecek oldu~unu söyledi. Atatürk
ne kadar uzun süre ba~ta kal~rsa bunun rejim bak~m~ ndan o kadar hay~ rl~~
olaca~~n~, anayasal rejimin her geçen y~ l biraz dana tecrübe kazanarak
kökle~ece~ini ve Atatürk'ün arzusunun da bu oldu~unu belirtti. Büyükelçi, raporunu dü~ümlerken, Atatürk sonras~~ sorununa da k~saca de~indi:
Atatürk ölünce, bir an için kar~~~ kl~k ve ~a~k~ nl~k olacakt~. Kendisinin yerine geçecek kimse belli de~ildi. En kuvvetli ki~ iler Mare~al Çakmak ile ~smet Inönü idiler. Cumhurba~kanl~~~ 'na en lay~k ki~inin seçilmesi konusunda Ba~ bakan ile Halk Partisi Genel Sekreteri kendi aralar~nda ve
Büyük Millet Meclisi ile çabucak anla~abilecekleri umuluyordu. Ölüm,
~üphesiz güç bir an olacakt~ . Ama, rejim ve iç bar~~~sars~ lmadan bu
güçlük atlat~labilecekti. 27
~ngiliz Büyükelçisi'nin bu telgraf~~ ölçülü ve iyimserdi. Kötümser Frans~z raporlar~ n~~ az çok dengeliyordu. Büyükelçi Loraine, Atatürk'te herhangi bir hastal~ k belirtisi sezmemi~ti. ~imdiye kadar bu konuda bir haber de
almam~~t~ . O da herhalde Atatürk'ü izlemekteydi. Ama, son yurt gezisi s~2 ' F. O. 371/21925/E. 70: Loraine'den ~ ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~ 'na ~ifre tel. Özel ve
gizli. Ankara, 30. I 2. 937, No. ~~ 92. Sonyel, s. 543.
26
~bid.
27 Ibtd.
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ras~ nda Atatürk'ün bayg~ nl~ k geçirdi~ini, bu yüzden Cumhurba~kan~~ özel
treninin kuytu yerlerde durdurulup saatlerce bekletildi~ini duymam~~t~.
Telgraf~ nda bu noktaya hiç de~inmiyordu. Atatürk'ün, etraf~ ndakileri ~a~~ rtan ani kararlar~~ yeni bir ~ey de~ildi. O'nu tan~yanlar bunlar~~ zaten biliyorlard~. Bu gibi davran~~lar~na bakarak, Atatürk'ün rahats~z oldu~u herhalde ileri sürülemezdi. Frans~zlar Hatay sorununun etkisi alt~ ndayd~ lar.
Frans~z raporlar~~ belki bu etkiyle kaleme al~nm~~t~.
~ ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~~bu son noktaya parmak bast~. Müste~ar
Yard~ mc~s~~ Sir Lancelot Oliphant, telgraf~~ okur okumaz, "Iskenderun konusunda ilginç bir ima var" dedi ve ayr~ca telgrafa ~unlar~~ not etti : "Bu
(telgraf) k~smen yat~~t~ r~c~, ama Sancak (Hatay) konusundaki sözler hayra
alamet de~il." 28
Telgraf~ n bir örne~i, "özel" olarak Paris Büyükelçisi'ne gönderildi.
Gönderilirken çok dikkatli davran~ ld~. Bu konuda önceden Bakan'a dan~~~lm~~t~. Bakan, s~ rf Büyükelçi'nin kendi bilgisi için gönderilmesini uygun
görmü~tü. Yani telgraf, Frans~zlara ula~t~ r~lmak üzere gönderilmiyordu.
Ama, Fransa D~~i~leri Bakan~ 'na mutlaka bilgi vermek gerekirse, yaln~z ~u
kadar~~ söylenebilirdi ki, Atatürk'ün sa~l~~~~konusunda ~ngiltere'nin ald~~~~
bilgiler Frans~z raporlar~ n~~ do~rulam~yordu. Frans~zlara bilgi verirken çok
uyan~ k davranmak gerekiyordu. Çünkü, Fransa D~~i~leri Bakanl~~~'ndan
d~~ar~ya gizli haberler s~zd~r~ llyordu, bu defa da s~zd~ r~ labilirdi. Bu yüzden
Ankara'daki ~ ngiliz Büyükelçisi güç durumda kalabilirdi. ~ ngiltere D~~i~leri
Bakanl~~~~bunu istemiyordu'.
Demek ki ~ngilizler, Frans~zlara güvenemiyorlard~. Ankara'daki Büyükelçi Loraine, Atatürk'ün hastal~~~~konusundaki Frans~z raporlar~ n~~ ku~kuyla kar~~lam~~t~. Bunlar~ n as~ls~z olduklar~ n~~ aç~ kça söylememi~ti; ama
Frans~z Büyükelçisi M. Ponsot'nun raporlar~ n~n Hatay sorununun etkisiyle
kaleme al~ nm~~~olabilece~ini yazm~~t~. ~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~~da bu
konuda Frans~zlarla bilgi al~~veri~ine yana~mak niyetinde görünmüyordu.
Çünkü Fransa D~~i~leri Bakanl~~~'ndan d~~ar~ya gizli bilgi s~zd~r~ ld~~~~kan~s~ ndayd~. Atatürk'ün sa~l~~~~konusunda da d~~ar~ya ve mesela bas~na bilgi
s~zd~ r~labilirdi. Bu s~zd~rman~ n kas~ tl~~ oldu~u söylenmiyordu. Hastal~ k haberinin kas~tl~~ olarak ç~ kar~ ld~~~~ileri sürülmüyordu. Ama Frans~zlara kar~~~
ku~ku beslendi~i görülüyordu.

S.

28 ibid.
29 F.O. 3 71/21925/E. 70:
Oliphant'tan Phipps'e özel mektup, Londra, 3.1.1938. Sonyel,
543-544.
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Bu ku~ku belki büsbütün yersiz de~ildi. Atatürk'ün a~~r hasta oldu~u
yolundaki Frans~z raporlar~ nda siyasi bir amaç, belli bir kas~ t olmasa bile
bol mübala~a oldu~u ~üphesizdi. Frans~z iddialar~ na bak~ lacak olursa, Atatürk'ün art~ k son günlerini ya~ad~~~~san~ lacakt~. Raporlar a~~ r~~ derecede
karamsard~ . Asl~ nda Atatürk 1937 y~ l~~ sonlar~ nda bu derece hasta de~ildi.
Bununla beraber 1938 y~ l~~ ba~lar~ nda Atatürk'ün baz~~ ilaçlar almaya, bir
çe~it rejim yapmaya ba~lad~~~~anla~~ lmaktad~ r.
Atatürk'ün sa~l~~~~konusunda, 1937 y~ l~~ sonunda, Paris-Londra-Ankara aras~ ndaki gizli yaz~~ malar bir hafta kadar sürdü. 1938 y~ l~ n~ n ilk günlerinde kesildi. Bundan sonra, iki ay kadar bu konuda bir yaz~~ ma olmad~.
1938 y~ l~~ ~ubat sonlar~ na kadar ~ ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~ 'na hastal~ kla
ilgili herhangi bir rapor veya haber ula~mad~. Bu arada Türk makamlar~n~ n kendi aralar~ nda yaz~~malar oluyordu.
Paris'ten ilaçlar
4 Ocak 1938 günü saat 16.45'te Ankara'dan Paris'e "acele" kay~ tl~~ bir
telgraf çekildi:
" Vaccin Enterococcique stop Elli dört rue Faubourg Saint Honore
stop Doktor Cuny mamulât~~ stop Yirmi be~~kutunun acilen
gönderilmesini sayg~ lar~ mla dilerim - Süreyya Anderiman."'
Anderiman, Türkiye Cumhurba~kan~~ Özel Kalem Müdürüdür. Telgrafi Paris Büyükelçisi Suat Davaz'a çekmektedir. Paris'ten acele ilaç istenmektedir. ilac~ n ad~~ verilmekte, bunun hangi adresten sa~lanabilece~i bildirilmekte, herhangi bir yanl~~l~~a, kar~~~ kl~~a meydan verilmemesi için ilac~ n "Dr. Cuny mamulat~ " olmas~~ gerekti~i aç~ klanmaktad~ r. ~ laca, daha
do~rusu a~~ya, bolca miktarda tezelden ihtiyaç vard~ r. 25 kutu yollanmas~~
istenmektedir.
Telgrafta, bu ilaçlar~ n kimin için istendi~i aç~ klanm~yordu. Ama, ba~ka yaz~~malardan, bunlar~ n Atatürk için ~smarland~~~~anla~~lmaktad~ r. Demek ki, Atatürk'te rahats~zl~ k belirtileri görülmü~tü. Bu belirtiler ne zaman ba~lam~~t~? Belli de~ildi. Yaln~z Atatürk muayene edilmi~, rahats~zl~ k
belirtilerine te~his koyulmu~~olmal~~ ki, ilac~~ tespit edilebilmi~ti. Büyükelçi
Suat Davaz, telgraf~~ ayn~~ gün ak~am üzeri, saat 19.15'te ald~ . ilaçlar~~ tezelden Ankara'ya yollatt~. Arkas~ ndan faturalar~n~~ yollad~. Ilaçlar~ n bedeli
740.65 Frank, posta masraf~~ da 246 Frank tutmu~tu 31.
.`" P.B.A.-K. 180/A-1: Anderiman'dan Davaz'a tel. Ankara, 4.1.1938.
31
P.B.A.-K. 180/A-1: S. Davaz'dan S. Anderiman'a yaz~ . Paris, 2 1.1.1938.
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Paris Büyükelçisi Suat Davaz, 24 Ocak 1938 günü Cumhurba ~kanl~~~~
Ba~yaveri Celal (Ömer) imzas~yla bir ba~ka telgraf daha ald~. Bu da acele
kayd~yla çekilmi~ti. Tezelden baz~~ ilaçlarla maden sular~~ gönderilmesi isteniyordu. Telgrafta: "Üç kutu Chophytol, üç kutu Hepascol küçük ~i~elerde,
bir sand~ k Vichy celestin küçük ~i~elerde, bir sand~ k Vichy grande gri/le, üç
~i~e Elisor Boldo Veme, üç ~i~e Solu tion Detich. ~lk vas~ ta ile nam~ na gönderilmesini sayg~ lar~ m ile dilerim. - Ba~yaver Celal" deniyordu.' Telgraf,
Kapl~ calardan çekilmi~ti.
Burada yeni baz~~ ilaçlardan ba~ka, iki sand~ k Vichy maden suyu da
istendi~ine bak~ l~ rsa, Atatürk'ün bir çe~ it rejime girdi~i, söylenebilir. Gerçi
bunlar~ n Cumhurba~kan~~ için istendi~i yine belirtilmiyordu. Ama, bunlar
Ba~yaverin kendisi için ~smarlanm~~~de~ildi. Büyükelçi bu ilaç ve maden
sular~n~~ da gecikmeden yollad~. 4 ~ubat'ta da faturalar~ n~~ postalad~. Ilaç ve
maden sular~ n~ n bedeli 483.60, ula~t~ rma masraf~~ ise 1857 Frank tutmu~tu 33.

Paris Büyükelçili~imiz ar~ivlerindeki bir notta, Süreyya Anderiman'~ n
5 ~ubat 1938 günlü bir telgraf~yla yeniden baz~~ ilaçlar istendi~i ve bunlar~ n da gönderildi~i anla~~lmaktad~ r. Bunlar~ n bedeli 256.30 Frank, gönderme masraf~~ ise 625.50 Frank tutmu~ '. Bu telgraf~ n metnine ar~ivde rastlayamad~ k. Ayr~ ca, zaman zaman telefonla da ilaçlar ~smarland~~~~anla~~lmaktad~ r. Süreyya Anderiman'~ n Istanbul'dan Paris Büyükelçisi Suat Davaz'a gönderdi~i 8 ~ubat 1938 günlü bir yaz~ da; "Önderimizin emirlerine
binaen telgrafla ve telefonla vaki olan sipari~lerden baz~ lar~ n~ n geldi~ini te~ ekkürle arz ve faturalar~ n~ n da gönderilmesini rica ederim" denmektedir 35 .
28 ~ ubat'ta Paris'ten yeniden ilaçlar ~smarland~ : "Be~~kutu Pilules de
haut, on iki ~i~e Solution Tisch, on kutu Agocholine zizine, on iki kutu Extra~l hepatique ampoule choay" diye belirtildi'. Bu ilaçlar~ n ço~u yeni ~smarlan~ yordu, daha önceki sipari~ lerde bunlardan yaln~ z bir tanesinin ad~~ geçiyordu. Paris Büyükelçisi, 7 Mart'ta bu ilaçlar~ n da gönderildi~ini, bedelinin 790.80, posta ücretinin de 73 ~~ Frank tuttu~unu Ankara'ya bildirdi'.
32

P.B.A.-K. 180/A-1: Ba~ yâver CelaTclen S. Davaz'a. Tel. Kapl~calar, 24.1.1938, saat
15.00 (Al~ n~~~~saat 17.45).
33 P.B.A.-K. 180/A-1: S. Davaz'dan Ba~ yâver CeLaTe. Yaz~. Paris, 4.2.1938.
P.B.A.-K. 180/A-1: ~laçlarla ilgili hesap listesi.
35 P.B.A.-K. 180/A-1: S. Anderiman'dan S. Davaz'a yaz~ . ~stanbul, 8.2.1938.
P.B.A.-K. 180/A-1.S. Anderiman'dan S. Davaz'a Tel. Ankara, 28.2.1938, saat 20.50.
(Al~n~~~ , 1.3.1938, saat 7.15)
37 P.B.A.-K. 180/A-1: S. Dayaz'dan S. Anderiman'a yaz~ . Paris, 7.3.1938.
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Atatürk için 1938 y~l~ n~ n ilk günlerinde ba~layan ilaç sipari~leri, aral~ klarla sürüp gitmektedir. Atatürk sürekli olarak ilaç almakta, maden suyu içmekte, bir çe~it rejim yapmaktad~r. Belli ki, 1938 y~ l~ na biraz rahats~z
olarak girmi~ti. Rahats~zl~~~ n ne oldu~u aç~klanmamaktad~ r. Paris
Büyükelçili~i'ne de bu konuda herhangi bir bilgi verilmi~~de~ildi. Resmi
bir aç~ klama yap~lmad~~~~gibi, özel olarak bile rahats~zl~~~n nedeni bildirilmiyordu. Anla~~lan, rahats~zl~ k, henüz resmi bir aç~ klamay~~ gerektirecek
kadar ciddi görülmüyordu. Pek a~~r de~ildi. Atatürk, tedavi olmakla beraber, gezilerine devam ediyordu. Yata~a dü~mü~~de~ildi.
~ laçlarla birlikte baz~~ e~yalar da ~smarlanmas~~ dikkati çekiyordu.
Örne~in, Süreyya Anderiman, Paris Büyükelçisi Suat Davaz'a yollad~~~~ 8
~ubat 1938 günlü bir mektubunda, Atatürk için golf çoraplar~~ yollanmas~n~~ rica etmektedir: "Bu mektubumla birlikte numune olarak bir golf çorab~~ gönderilmi~tir. Ayn~~ büyüklükte ve ayn~~ ~ekilde, yani üst taraf~~ k~vr~ k
olmayan, muhtelif renkte bir düzine çorab~ n irsaline ve numunenin iadesine müsaadenizi diler(im)" demektedir'. Golf çorab~~ aç~ k havada giyilir,
herhalde yata~a dü~mü~~bir insan için gerekli de~ildir". Buna ve ayr~ca
boyunba~~, elbise gibi e~yalar da ~smarland~~~na bak~ l~rsa, bu tarihlerde
Atatürk'ün henüz a~~r hasta olmad~~~~kesinlikle söylenebilir. Cumhurba~kan~~ için Savarona yat~ n~n sat~ n al~nmas~~ da bu s~ralara rastl~yordu'.
Atatürk, belli ki, biraz rahats~zd~ ; biraz sars~ lm~~t~. ilaç al~yor rejim
yap~yordu. Ama, devlet i~lerini yine aksatmadan yürütüyordu. Ne var ki,
Atatürk'ün rahats~zl~~~~gizli gizli söylentilere, çe~it çe~it yorumlara yol açmaya ba~lam~~t~. Bu konuda bir aç~ klama yap~ lmamas~~ söylentileri yat~~t~rm~yordu. Bu hava içinde, 24 ~ubat 1938 ak~am~, D~~i~leri Bakan~~ Tevfik
Rü~tü Aras, ilk defa Ankara'daki ~ngiliz Büyükelçisi'ne Atatürk'ün sa~l~~~~
konusunda bilgi verdi. O'nun bir süre önce "so~uk alm~~" bulundu~unu
aç~ klad~. Büyükelçi Sir Percy Loraine, 25 ~ubat günü, bu konu~may~~ "çok
gizli" olarak Londra'ya ~öyle anlatt~ :
P.B.A.-K. 180/A-1: S. Anderiman'dan S. Davaz'a. Yaz~. ~stanbul, 8.2.1938.
P.B.A.-K 180/A-1: Dosyadaki bir hesap listesi: "Say~ n Bay Süreyya'n~ n 5 ~ubat
1938 tarihli telgrafnamesiyle sipari~~olunan ilaçlar ile Atatürk'ün boyun ba~lar~ n~ n bedeli....
2542 F." S. Davaz'dan S. Anderiman'a yaz~. Paris, 7.3.1938 "... Atatürk için ~smarlam~~~olduklar~~ 3 kat kostümden ikisi derhal gönderilmi~.., üçüncü kostümün de bir ay sonra
gönderilmesi takarrür etmi~ti...". S. Anderiman'dan S. Davaz'a yaz~. Ankara, 15.3.1938: "...
Üçüncü kostüm ve ilaçlann geldi~ini te~ekkürle arzederim."
4° 30.3.1938 günlü Le Matzn Gazetesinde yay~ nlanan New-York ç~ k~~l~~ bir haberde,
Kemal Atatürk için Sava~ona yat~ n~ n Filâdelfiyal~~ Mrs. Richard Cadwaider'den sat~ n al~ nd~~~~
bildiriliyordu. Ayn~~ gazete, 31.3.1938 günlü say~s~ nda da "Kemal Atatürk'ün Yan" ba~l~~~yla
Sava~ona'n~n bir foto~raf~ n~~ yay~ nlad~.
38
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"T. R. Aras, dün ak~am Büyükelçilik'te verilen bir partiye geldi ve
uzun uzun konu~tuk.
Kendisine, ~üphesiz onun da bildi~i gibi, k~ sa bir zamandan beri
Atatürk'ün sa~l~~~ n~ n ve gücünün kötüye gitti~i yolunda etrafta ~srarl~~
söylentiler dola~t~~~ n~~ söyledim. Bunlar~~ do~rulayabilecek durumda olmad~~~ m', hastal~ k raporlar~ na inanmad~~~ m~~ ve Cumhurba~kan~'n~ n daha
uzun y~ llar ya~ayaca~~~kan~s~ nda oldu~umu Mr. Eden'e bildirdim, dedim.
Ancak, ~ahsi gözlemlere pek imkân bulamad~~~ m~~ ve Kas~ m ay~ ndan beri
Cumhurba~kan~ 'm görmedi~im için, benim görü~lerimi kendisinin, Aras'~ n,
do~rulaylp do~rulamaca~~n~~ ö~renmekten memnun kalaca~~ m~~ söyledim.
Aras, bana tamamen hak verdi. Atatürk'ün hâlâ çelik gibi oldu~unu,
melekelerinin eskisi kadar sa~lam, muhakemesinin seri ve emin, gerçekleri
kavrama hissinin keskin, yo~un çal~~madan yorulmak bilmez ve... dima~~n~ n her zamankinden daha fazla uyan~ k oldu~unu belirtti. O'nun son zamanlarda kötüce bir so~uk alm~~~bulundu~unu, ama yakaland~~~~bu hastal~~~ n normal rahats~zl~ klardan oldu~unu söyledi. O daha uzun y~ llar ya~ayacakt~ r (dedi). (Meslekten doktor olan Aras'~n t~ bbi bak~ m~ ndan görü~leri özellikle de~er ta~~ r.)
Aras, fakat, diye devam etti. Atatürk'ün sa~l~~~~ve ba~ta kalmas~~ bak~m~ ndan herhangi ciddi bir kaygu olursa, size derhal ~ahsen ben haber verece~im. Böyle bir ihtimali, durumda önemli bir geli~me ve mahiyeti bak~ m~ ndan bunu da, size her zaman derhal haber vermeyi görev bildi~im
hususlar kategorisinde sayaca~~m. Dahas~~ var: mesele bu raddeye var~ rsa
bizim, yani Türk Hükümeti'nin, beklenmedik bir olay kar~~s~ nda ne gibi
tedbirler almak niyetinde oldu~unu dahi size söyleyece~im.
Kanaatimce, Aras'~ n bir önceki paragraftaki beyan~ n~ n samimi oldu~u
tamamen ~üphesizdir" 41.
~ ngiliz Büyükelçisi'nin, Atatürk'ün sa~l~~~~konusunda, son iki aydan
beri Londra'ya yollad~~~~ilk yaz~~ buydu. Geçen iki ay içinde duydu~u
söylentiler Büyükelçi'yi pek etkilememi~ti. ~imdi ilk defa resmi bir a~~zdan kesin bir demeç alm~~t~ . Bunu hem "çok gizli", hem de pek önemli
saym~~t~ . Yaz~y~~ yollarken bir de özel mektup postalad~~ ve Aras'~n bu
önemli demecinin ~ ngiliz Kabinesi'ne de sunulmas~ n~~ telkin etti'.
41 F.O. 3 71/21925/E. 1434: Loraine'den Oliphant'a yaz~ . Çok gizli. Ankara, 25.2.1938.
Fotokopisi: Sonyel, belge 3.
Loraine'den Oliphant'a. Özel mektup, Ankara, 25.2.1938. Fotokopisi: Sonyel,
belge 4.
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Yaz~~ ~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~'nda gerçi Kabine'ye sunulacak
önemde görülmedi ama verilen haber "oldukça tatmin edici" say~ld~~ '.
Dr. Aras'~ n, "so~uk algml~~~" olarak gösterdi~i hastal~k Mart ay~nda
da geçmedi. Bu ay içinde Paris'ten yine maden sular~~ ve ilaçlar ~smarland~. 19 Mart 1938 günü Paris Büyükelçisi Suat Davaz, bir miktar daha
Vichy maden suyu yollad~~~n~~ bildirdi". Cumhurba~kanl~~~~Özel Kalem
Müdürü Süreyya Anderiman, 25 Mart'ta, maden sular~n~ n al~ nd~~~n~~ ve paras~n~n da gönderildi~ini Paris'e yazd~ '.
Maden suyu istenmesini pek karamsar yorumlamamak uygun olur.
Atatürk, maden suyu içmeye ba~lad~~ma göre, önce yollananlar bittikçe
parti parti tekrar yollanmas~~ ola~and~r. Hem sonra, sa~l~~~na dü~kün birçok kimse, hiç hasta olmad~klar~~ halde maden suyu kullanmay~~ tercih etmezler mi? Ama istenen yaln~z Vichy sular~~ de~ildi.
29

Mart 1938 günü Ankara'dan Paris'e yine "acele" bir telgraf çekil-

di:
"Dört kutu Ampouks Biolipase Haffmann Roche stop Adresse
rue Crilon No. ~~o stop iki kutu Hormantoxone stop Taze ananas~ n
soyulup suyu s~k~lmas~~ için aletler ve makine stop Acele gönderilmesini sayg~lar~mla dilerim — Süreyya Anderiman"".
Paris Büyükelçisi, istenen ilaçlar~~ hemen ertesi gün postalad~~ ve yolland~~~ n~~ Ankara'ya telgrafla bildirdi'''. Ayn~~ telgrafla istenmi~~"mixer"i ise
Paris'te bulamad~. Bu yabanc~~ sözcük o tarihte henüz dilimize girmemi~ti.
Büyükelçi Davaz ~öyle yazd~: "Bugünkü tel yaz~mla gönderildi~i bildirilen
ilaçlar meyan~nda sipari~~buyurulan ananas suyu ç~karmaya mahsus alet
yerine her nevi meyve ve bunlar meyan~nda ananas suyu ç~kar~r bir alet
takdim olundu.
Yapt~~~m tahkikat neticesinde, s~rf ananas suyu ç~karmaya mahsus
aletin Paris ve Fransa'da mevcut olmad~~~~anla~~ld~. Bu alet Amerika'da ve
Kaliforniya'da mevcutmu~; sipari~~edildi~i takdirde mümkün mertebe az
bir müddet zarf~nda celp edilece~i temin olunmaktad~ r... ri 48.
Ib~d. Sir Oliphant'~ n 5.3.1938 günlü yorumu. Fotokopisi: Sonyel, belge 5.
P.B.A.-K. 180/A-1: S. Davaz'dan S. Anderiman'a yaz~. Paris, 19.3.1938.
" P.B.A.-K. 180/A-1: S. Anderiman'dan S. Davaz'a yaz~. Ankara, 25.3. 1938.
46
P.B.A.-K. 180/A-1: S. Anderiman'dan S. Davaz'a. Tel. Acele. Ankara, 29.3.1938,
saat 11.11. (Al~ n~~~~saat 12. 10).
47 P.B.A.-K. 180/A-1: S. Davaz'dan S. Anderiman a tel. Paris, 30.3.1938.
48 P.B.A.-K. 180/A-1: S. Davaz'dan S. Anderiman'a yaz~. Paris, 30.3.1938.
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Doktorlar Atatürk'e ananas suyu içmesini ö~ütlemi~lerdi. Ama bu suyu sa~lamakta güçlük çekiliyordu. Ananas, Türkiye'de yeti~en bir meyve
Tropik iklimlerde sömürgesi olan Fransa'da bol yeniyordu. Buna,
ve ~smarlanan ilaçlar~n Paris'te hangi adresten al~naca~~n~ n aç~k seçik belirtildi~ine bakarak, Mart sonuna do~ru Atatürk'ün bir Frans~z doktoruna
muayene ettirildi~i söylenebilirdi. Gerçekten Frans~z Profesörü Dr. Fiessenger'in Türkiye'ye gelip Atatürk'ü muayene etti~i tam bu günlerde aç~ klanacakt~.
Mart sonlar~na do~ru, hastal~kla ilgili söylentiler gittikçe yay~ ld~, yabanc~~ diplomatik yaz~~malar ço~ald~; ~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~'na bir
hafta içinde dört yaz~~ geldi. 24 Mart'ta, ~ngiltere'nin Ankara Büyükelçisi
Sir P. Loraine, Frans~z Büyükelçisi M. Ponsot'nun durmadan Atatürk'ün
sa~l~~~yla ilgilendi~ini Londra'ya rapor etti. Frans~z meslekda~~yla yapt~~~~
konu~may~~ anlatt~: M. Ponsot, Atatürk'ün sa~l~~~ ndan ~üpheliydi. Hiç de~ilse O'nun, son iki y~lda epeyce ihtiyarlad~~~n~~ ~srarla ileri sürüyordu.
Daha da ileri gidiyordu. Sözde, duydu~una göre, Atatürk, 1939'da görevi
bitince yeniden Cumhurba~kanl~~~'na seçilmek istemeyecekmi~, yerini ~smet Inönü'ye b~rakacakm~~~ve kendisi arka planda bir önder olarak kalacakm~~. ~ngiliz Büyükelçisi bu teoriye kat~lam~ yordu. Ona göre, Atatürk,
isterse i939'da da seçilecekti, Üstelik, hâlâ bütün melekeleri yerinde, s~ hhati sa~lam olan Atatürk için arka plana çekilmek kolay m~yd~ ? Ve acaba
~nönü, hâlâ muazzam prestij sahibi ve heybetli ~efinin her önemli meselede arka sahnede belirece~i bir durumda Cumhurba~kanl~~~'n~~ kabul eder
miydi? 4". Ankara'daki yabanc~~ diplomatlar art~k bu gibi konular~~ konu~maya ba~lam~~lard~.
"Söylentilerin ço~almas~~ üzerine", D~~i~leri Bakan~~ T. R. Aras, 28
Mart günü ~ngiliz Büyükelçisi'ne ~u demeci verdi:
"Atatürk, birkaç hafta önce, a~~r ~ekilde karaci~erini ü~üttü. Iyile~meye yüz tuttu~u halde, kendi dikkatsizli~i yüzünden, hastal~ k üç defa
nüksetti. Muayene, karaci~erin k~smen ~i~ti~ini, ama bunun giderilebilece~ini, organik bak~ mdan endi~elenecek bir~ey olmad~~~n~ , genel sa~l~ k durumunun her zamanki gibi mükemmel ve iyi oldu~unu gösterdi. Bununla
birlikte, hastal~ k ve gerekli tedavi O'nu tabii epeyce sarst~ . Bu arada, rastgele Türkiye'yi ziyaret etmekte olan ünlü bir Frans~ z mütehass~s~na yeniden muayene ettirilecektir"'.
F.O. 371/21925/E. 1851: Loraine'den Oliphant'a yaz~ . özel ve gizli. Ankara,
24.3.1938. Sonyd, S. 545, 559.
F.O. 371/21925/E. 1819: Loraine'den Foreign Office'e. ~ifre tel. Gizli. Ankara,
28.3.1938, No. 9o. Sonyel, S. 546.
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Atatürk'ün bir Frans~ z doktoruna muayene ettirilece~ini ~ ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~ , ba~ka kaynaklardan da haber alm~~t~ . Ayn~~ gün Ankara
Büyükelçili~i'ne ~ u telgraf çekildi: "Çok gizli, ama güvenilir bir kaynaktan
ö~rendi~ime göre, Atatürk, karaci~erinden rahats~zd~ r ve durumu kaygu
vericidir. O'nu tedavi etmek için, görünürde ~stanbul Üniversitesi'nde bir
konferans vermek veya Hastaneyle ilgili dan~~ malarda bulunmak üzere, bir
Frans~z mütehass~s~~ Ankara'ya ça~~r~ llyor." Bu telgraf~ n üzerine "çok gizli
ve okunduktan sonra imha edilmesi ricasiyle" kayd~~ dü~ülmü~tü 51. Oysa
ki, telgraf Ankara'ya ula~madan önce, Türk D~~i~leri Bakan~~ bu bilgileri
zaten ~ ngiliz Büyükelçisi'ne aç~ klam~~t~.
3o Mart ak~am~~ Cumhurba~kanl~~~~Genel Sekreteri de ~ngiliz Büyükelçisi'ne bilgi verdi: Frans~z mütehass~ s~~ Atatürk'ü muayene etmi~, eski
te~hisi, yani karaci~erini ü~ütmü~~oldu~unu do~rulam~~; ancak zay~f
dü~tü~ü için Atatürk'e alt~~ haftal~ k zihni ve bedeni dinlenme ö~ütlemi~ti'.
~lk Resmi Aç~ klama: Grip
Frans~z doktorun Türkiye'ye geli~ inden sonra Atatürk'ün hastal~~~~art~ k gizlenemez olmu~ tu. Ankara'daki yabanc~~ diplomatlar bunu biliyorlard~ . Türk kamuoyu da dola~an söylentilerden ö~renmi~ti. Bu durumda,
resmen aç~ klama yapmak kaç~ n~ lmaz gibiydi. Hastal~ k konusunda yabanc~~
diplomatlara bilgi verilirken, Türk halk~ na aç~ klama yapmamak olacak ~ey
de~ildi.
Nihayet 30 Mart 1938 ak~am~ , Cumhurba~kanl~~~~Genel Sekreterli~i
Anadolu Ajans~~ arac~ l~~~yla ~u resmi bildiriyi yay~ nlad~ :
"Türkiye Reisicumhuru Atatürk, geçen Ocak ve ~ubat aylar~ ndaki Yalova, Bursa ve ~stanbul seyahatlerinde kuvvetli bir grip
geçirmi~lerdi; Ankara'ya avdetlerinde grip nüksetti~inden konsültasyon için Fransa'dan Prof. Fiessinger davet edildi. Prof. Fiessinger, tetkik ve muayene neticesinde, Atatürk'ün s~ hhatlerinde
ehemmiyete ~ayan bir vaziyet olmad~~~ n~~ tespit etmi~~ve kendilerine birbuçuk ay kadar istirahat tavsiyesini kafi görerek avdet etmi~tir" ".
F. O. 371/21925/E. 1791: Oliphant'tan Loraine'e. Sifre tel., çok gizli ve okunduktan
sonra imhas~~ ricas~yla, Londra, 28.3.1938. Fotokopisi; Sonyel, belge 7.
52 FO. 371/21925/E. 1928: Loraine'den Foreign Office'e. ~ifre tel. Ankara, 31.3.1938,
No. 93.
'3 D~~i~leri Bakanl~~~ , 2.4.1938 günlü ve ~~ 12/1 ~~ o (48) say~ l~~ aç~ k telgrafla, bildirinin
Frans~zca çevirisini elçiliklere iletti. Telgrafta, Atatürk'e ö~ütlenmi~~dinlenme süresinin önce
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Bu bildiri üzerine hastal~ k haberi d~~~bas~ na da yans~d~. Havas Ajans~,
31 Mart sabah~~ bildiriyi Avrupa bas~ n~ na telledi. ~~ Nisan günü, hemen
hemen bütün Avrupa gazeteleri Atatürk'ün rahats~z oldu~u haberini verdiler. Örne~in, Paris'in ünlü Le Temps Gazetesi, "Kemal Atatürk'ün sa~l~~~"
alt~ nda bildirinin tam çevirisini yay~ nlad~~54.
Le Mal~n Gazetesi bildiriyi, Atatürk'ün bir foto~raf~yla birlikte verdi '5.
Le journal des Dt;bals Gazetesi de bildiriyi tam olarak yay~ nlad~~ ve "Kemal
Atatürk'ün sa~l~~~ " diye ba~l~ k koydu 56. Baz~~ gazeteler bildiriyi k~sa geçtiler ve yaln~ z "Atatürk gripten rahats~ z" demekle yetindiler 57.
Art~ k d~~~bas~ n Atatürk'ün sa~l~~~yla yak~ ndan ilgilenmeye ba~lam~~t~.
~~ Nisan'da ba~ layan bu ilgi, özellikle Frans~z bas~ n~ nda, daha sonraki aylarda da sürüp gidecek ve zaman zaman Türk yetkililerini adamak~ ll~~ sinirlendirecekti.
1938 y~l~~ Nisan ay~ na oldukça iyimser girildi. Atatürk'ün sa~l~~~~konusunda yay~ nlanan resmi bildiri, genellikle ferahlat~c~yd~. Duyulan kayg~lar~~
yat~~t~r~c~, karamsar ku~kular~~ giderici, a~~r~~ söylentileri az çok önleyici nitelikteydi. K~~~aylannda grip ola~an bir ~eydi. Atatürk bir süre dinlendikten
sonra bu rahats~zl~~~~atlatabilecekti. Bildiri üzerine, bas~nda karamsar yorumlar yoktu henüz. Yabanc~~ diplomatlar~ n da bildiriyi iyimserlikle kar~~lad~klan anla~~l~ yordu. Ankara'daki ~ ngiliz Büyükelçisi, bildiriyi, "tamam~yla yat~~t~r~ c~~ nitelikte" diye yorumlad~ '.
Bildiri k~sayd~. ~ ngiliz Büyükelçisi tedavi konusunda biraz daha ayr~ nt~l~~ bilgi verdi ve geli~ meleri olumlu kar~~lad~: Doktor, Atatürk'e alt~~ hafta
s~ rtüstü yatarak, hiçbir zihin i~i yapmamas~ n~~ ö~ütlemi~ti. Ba~bakan ile
D~~i~leri Bakan~'n~ n söylediklerine göre, Atatürk, böyle hareketsiz kalmaktan nefret ediyordu, ama doktorun ö~üdüne uyacakt~ . Hastal~k, organik
de~il, fonksiyonel idi. Atatürk'ün tansiyonu, 25 ya~~ndaki bir delikanl~n~ n
tansiyonunu and~ nyordu. Frans~ z mütehass~s~, alt~~ haftay~~ dinlenerek geçirirse Atatürk'ün tamamen iyile~ece~ini ve daha 25 y~l ya~ayaca~~n~~ söyle"birbuçuk" ay oldu~ u belirtilmi~ ti. Arkadan ikinci bir telgrafta bu süre "bir ay" diye düzeltilmi~tir. ~ngiliz belgelerinde bu süre "alt~~ hafta" diye geçmektedir. Yabanc~~ gazetelerde ise
"uzunca bir süre" sözleri geçmektedir.
5° "La sante de M. Kemal Atatürk", Le Temps, 1.4.1938.
" "Le President de la Republique Turque est souffrant", Le Matin, 1.4.1938.
56 "La sante de M. Kemal Atatürk", Le journal des Dibats, ~~ .4.1938.
'7 örne~in, Ere Nouvelk Gazetesi ( .4.1938)....
" F.O. 371/21925/E. 1928: Loraine'den Foreign Office'e ~ifre tel. Ankara, 31.3.1938,
No. 93.
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mi~ti. Atatürk'ün ~imdiden ne~'esi yerine gelmi~ti. Tedavi olmak ve dinlenmek için, belki, Adana yak~ nlar~ na gidecekti. Bundan sonras~~ kendisine
kalm~~t~. Türk doktorlar~n~ n te~hisinin Frans~z mütehass~s~nca da do~rulanmas~, Hükümet üyelerine ve Atatürk'ün yak~n dostlar~ na rahat bir nefes ald~rm~~t~~ ".
Bu haberlerin Londra'ya ula~mas~~ üzerine ~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~'nda yap~lan yorumlar da genellikle iyimserdi. ~unlar not edilmi~ti: Atatürk, siroz'dan rahats~zd~r. Frans~z doktorunun te~hisi bunu do~rulam~~t~ r.
Türk doktorlar daha iyimser görünmektedirler. Alt~~ haftal~k dinlenmeden
sonra Atatürk'ün üç ay da nekahat devresine ihtiyac~~ olacakt~r. Kalbi oldukça muntazamd~r. Sonunda tamamen iyile~ecektir. Siyasal bak~ mdan
hastal~~~ n iki önemli etkisi olacakt~ r: (i) Atatürk iyile~inceye kadar, Fransa
D~~i~leri Bakan~'n~n Türkiye'ye yapmay~~ tasarlad~~~~ziyaret ertelenecektir,
(ii) Cumhurba~kanl~~~ 'na bir halef bulma sorunu önemini kaybetmi~tir'.
Yay~ nlanan bildiriden ve Frans~z profesörünün te~hisinden sonra,
Atatürk'ün yak~ nda tamamen iyile~ece~ine art~ k gerçekten inan~ hyordu.
Bildiriden bir hafta kadar sonra, 9 Nisan 1938'de, ~ngiltere'nin Ankara
Büyükelçisi, Londra'ya gönderdi~i uzun bir siyasi raporda, Türk-~ngiliz
ili~kilerini daha da geli~tirmek amac~yla, bir ~ngiliz devlet adam~n~ n
Atatürk'e ziyarette bulunmas~ n~~ ~srarla Hükümetine telkin etti. ~ngiliz Bakanlar~n~n programlar~~ doluysa, tan~nm~~~devlet adamlar~ndan birinin, mesela Mr. Lloyd George'un veya Mr. Winston Churchill'in, veyahut da
Kraliyet ailesinden bir kimsenin Atatürk'e ziyarette bulunabilece~ini söyledi. Böyle bir ziyaretin çok yararl~~ olaca~~n~~ belirtti. Ziyaret eden kim olursa olsun, bunun, "Atatürk ve Türk Hükümet üyeleriyle genel dünya sorunlar~~ ve özellikle Türk-~ngiliz ili~kileri üzerinde kar~~l~ kl~~ görü~~teatisinde
bulunaca~~n~~ yazd~~61. Atatürk art~k iyile~iyordu ve ~ngiliz Büyükelçisi
O'nunla siyasi görü~me yap~lmas~n~~ Hükümetine tavsiye edebiliyordu.
~ ki hafta sonra, 24 Nisan'da, ~ngiliz Büyükelçisi Londra'ya daha iyi
haberler verdi. Dedi ki: "Dün Ba~bakan'dan ö~rendi~ime göre, Cumhurba~kan~~ tedavisini titizlikle yapt~rmakta, ~imdiden üç kilo alm~~, epeyce
ilerleme kaydetmi~~bulunmaktad~r. ~imdi evinde dola~mas~na müsaade
F.O. 371/21925/E. 2106: Loraine'den Foreign Off~ce'e ~ifre tel. Ankara, 1.4.1938,
No. 15 Saving.
F.O. 371/21925/E. 2106: ~ngiltere D~~i~lerinde yap~lan 12.4.1938 günlü yorum. Fotokopisi: Sonyel, belge 9.
61 F.O. 371/21930/E. 2170: Loraine'den Foreign Office'e. Siyasi rapor. Ankara,
9.4.1938, No. 163.
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edilmi~~ve kendisi bunu, nekahat devresindeki bir çocuk sevinciyle kar~~lam~~t~ r" 62 .
Bu haberler do~ruydu. Atatürk, 1938 bahar~ na gittikçe iyile~erek giriyordu. Nisan ay~ nda, Atatürk için art~ k Paris'lerden ilaçlar ~smarlanmas~na lüzum görülmedi~i de dikkati çekiyordu. Cumhurba~kanl~~~~Özel Kalem Müdürü veya Genel Sekreter Yard~mc~s~~ Süreyya Anderiman ile Paris
Büyükelçisi Suat Davaz aras~ nda yine bir iki yaz~~ma vard~. Ama bunlar,
Ocak, ~ubat, Mart aylar~n~ n acele ve telâ~l~~ telgraflar~~ gibi de~ildi. Yeni
ilaçlar, maden sular~~ ~smarlan~p gönderilmiyor; eskiden gönderilmi~~olanlar için yaz~~malar oluyordu. Paris Büyükelçisi, 7 Nisan günlü bir yaz~s~ nda, gönderilmi~~bir paran~ n al~nd~~~n~~ bildirdikten sonra, "27 Mart tarihli
telgrafname ile sipari~~olunan ilaçlar ve meyve suyu s~kmaya mahsus alet
ile bunlar~ n sevki için yap~lan masraflara ait üç adet makbuzu" yollamakta
oldu~unu bildiriyordu" 20 Nisan'da Süreyya Anderiman buna cevap veriyor ve Mart ay~nda gönderilmi~~ilaçlarla meyve suyu s~kmaya mahsus
aletin al~nd~~~n~~ bildirdikten sonra, "bunlar~ n faturalar~n~ n kar~~l~~~~olan
789.45 Frank bu kerre takdim k~l~ nd~" diyordu".
Bütün bunlar iyiye alâmetti. Mart sonunda yay~ nlanan ilk resmi bildiri, kayg~lar~~ yat~~t~nayd~. Samimi görünüyordu. Göz boyamak için yay~nlanmam~~t~. Yabanc~~ bas~ nda henüz kötümser yorumlar yoktu. Ankara'daki diplomatlar ve özellikle ~ngiltere Büyükelçili~i, geli~meleri umutlu
görüyorlard~. Türk Devlet adamlar~~ da genellikle iyimserlik içinde görünüyorlard~. Atatürk'ün kendisi, ne~'esini bulmaya ba~lam~~t~. Yaln~z ne var
ki, resmi bildiri, Atatürk'ün hastal~~~ n~~ "grip" olarak gösteriyordu. Asl~nda
ise, hastal~ k, basit bir grip de~ildi. ~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~'nda buna
"siroz" diyorlard~. Ve ilerisi için bu, dü~ündürücüydü.
Saltanak~lann K~pt ~dan~~lan

Atatürk'ün hastal~~~~aç~klan~ r aç~ klanmaz, Osmanl~~ Saltanatç~lar~~ yeniden umuda kap~ld~ lar. Bunlar Saltanat~~ ve Halifeli~i Türkiye'ye geri getirebilmek için Atatürk'ün ölmesini y~llard~r bekliyorlard~. Bekledikleri günün art~k yakla~t~~~n~~ sand~lar. Umuda kap~lmakla kalmad~lar, k~p~rdamaya da ba~lad~lar. Bu lup~rdan~~lann bir örne~i, Prens Bahaeddin Sami'nin, Osmanl~~ Saltanat~'n~~ diriltebilmek için 4 Nisan 1938 günü ~ngilte62 F. O. 371/21934/E. 1914:
24.4.1 938-

Loraine'den Oliphant'a. Yaz~ . Özel ve gizli. Ankara,

'3 P.B.A.-K. 180/A-1: S. Davaz'dan S. Anderiman'a. Yaz~. Paris, 7.4.1938.
64 P.B.A.-K. 180/A-1: Anderiman'dan Davaz'a. Yaz~. Ankara, 2o.4.1938.
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re'ye ba~vurmas~~ oldu. Prens'in projesi üzerine e~ilmeden önce, bu karanl~k i~i biraz ayd~nlatabilmek için, birkaç ay geriye dönelim.
I Kas~ m 1937 günü, Türkiye'nin Londra Büyükelçili~i Ba~kâtibi Hikmet Anl~, ~ ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~~görevlilerinden Mr. Bowker'i ziyaret
etti. Özetle ~unlar~~ anlatt~:
"Türk Hükümeti'nin ald~~~~haberlere göre, Osmanl~~ Saltanatç~lar~, son
zamanlarda y~k~c~~ çal~~malar~ n~~ h~zland~ rm~~lard~r. 1 5o'liklerden baz~lar~n~n
kurmu~~bulunduklar~~ "Osmanl~~ Hanedan~'n~ n ve Hilâfetin Haklar~n~~ Koruma Cemiyeti (Ligi)", Türkiye'ye kar~~~yeniden y~ k~c~~ faaliyetler planlamaktad~ r. Cemiyet, eski Halife Abdülmecid ile s~k~~ temastad~r. Ayr~ca, Cemiyetin "bir yabanc~~ devlet" ile de ili~kileri vard~ r. Bunlar~n ~ngiltere'de
de ajanlar~~ olabilece~i dü~ünülmektedir. Cemiyetin ileri gelenleri Prens
~evket, R~fk~, Aziz Nuri ve Gümülcineli ~smail Hakk~'d~r. ~ngiltere
Hükümeti, bu Cemiyetin ajanlar~, te~kilat~~ ve emelleri hakk~nda bilgi verebilirse Türk Hükümeti bundan memnun kalacakt~ r" ".
Bu Türk te~ebbüsü, ~ ngilizleri tela~land~rd~~ ve oldukça güç durumda
b~ rakt~. Osmanl~~ saltanatç~larm~ n "ajanlar~, projeleri ve çal~~malar~" hakk~ nda ~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~'n~n elinde epeyce bilgi vard~. Saltanatç~lar~ n bir kolu, gerçekten Ingiltere'ye de uzan~yor ve Prens Bahaeddin Sami, Londra'da faaliyet gösterenlerin ba~~nda bulunuyordu. Ayr~ca Mr. Keith Williams ve Mr. Biddulph adlar~ nda iki ~ngiliz de i~in içinde bulunuyordu. Bu bilgiler Türk Hükümeti'ne verilemezdi. Ama, Türk Hükümeti
Londra'daki saltanatç~~ faaliyetlerini de duymu~sa sorusu akla geliyordu.
Ingilizlerin kendi aralar~ nda tela~l~~ yaz~~malar yap~ld~. Yeniden 30 sayfa
kadar yaz~~ yaz~ld~~~~ ar~ivden anla~~lmaktad~r. Türkiye Büyükelçili~i'ne,
"sözlü olarak ve yaln~z sözlü olarak", çok k~sa bir iki ~ey söylenmekle yetinilmesi uygun görüldü.
13 Kas~m 1937 günü, Ba~kâkip Hikmet Anl~, bilgi almak için yeniden
~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~'na gitti. Kendisine, ba~tan savma, birkaç
cümlelik bilgi vermekle yetinildi. Mr. Bowker bunu ~öyle anlat~ r:
"Bay Anl~, randevu isteyerek 13 Kas~ m'da beni ziyaret etti. Kendisine,
eski Osmanl~~ ailesinin faaliyetleri hakk~ndaki bilgilerimizin çok yetersiz ve
müphem oldu~unu, bunlar~~ Türk Hükümeti'ne iletilebilecek de~erde
görmedi~imizi söyledim. Bu bilgiler yaln~z ~unlardan ibarettir dedim: eski
hanedan sülalesinin Türkiye'de saltanat~~ yeniden kurmay~~ (restoration)
"5 F. O. 371/20864/E. 6448/G.: Mr. Bowker'in
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umdu~u, bu sülalenin iki z~t hizbe ayr~lm~~~oldu~u, birinci grubun ölü
Sultan~ n (Vahdettin'in), ikinci grubun ise eski Halifenin (Abdülmecid'in)
etraf~nda kümele~mi~~bulundu~u yolunda bize bir iki kaynaktan bilgi geldi. Ayr~ca bu kimselerin, Sultan Abdülhamid'in terekesini kar~~l~k göstererek City'den (Londra borsas~ ndan) para bulmaya çal~~t~ klann~~ ö~rendik,
dedim" 66.
Verilen bilgi bu kadarc~kt~. Osmanl~~ saltanatç~lann~n, Vahdettin grubu
ve Abdülmecid grubu diye iki hizbe ayr~lm~~~olduklar~~ do~ruydu. Ama, verilen bilgi çok eksikti. Asl~ nda, Abdülmecid grubu Alman taraftanyd~, Almanya ile ili~kileri vard~. Vahdettin grubu ise ~ngiliz taraftanyd~. Bu grubun da ~ngiltere ile ili~kileri vard~. Gerçi Ingilizlerin kaç~ rd~klar~~ Vahdettin'in kendisi 1926 y~l~nda ölmü~tü. Ama, bu grup da~~lmam~~t~. Vahdettin'in ölümünden sonra, ~ngiliz taraftan grubun eleba~~s~ , Sultan Abdülaziz'in ye~eni olan Prens Sami idi. Vahdettin grubu, Saltanat s~ras~n~n ~imdi Prens Sami'de oldu~u kan~s~ndayd~~ ve onu Osmanl~~ taht~na ç~karmak
için u~ra~~yordu. Prens Sami'nin o~lu, babas~ ndan ald~~~~"tam yetki ile",
üç y~ld~ r Londra'da oturuyordu. Çok aktifti. Babas~n~~ Osmanl~~ taht~ na ç~karabilmek için ~ngiltere'nin deste~ini sa~lamaya çal~~~yordu. Aynca, Londra Piyasas~ndan ~~oo.000 ~ngiliz Liras~~ tutar~nda para sa~lamak için u~ra~~yordu. Bu i~te, Ingiliz sermayedarlanndan Mr. Keith Williams kendisine
yard~m ediyordu".
Prens Sami ve o~lu Bahaeddin Sami'nin çal~~malar~~ hakk~nda, ~ngiltere ~çi~leri Bakanl~~~, 4 Aral~k 1937 günlü bir yaz~yla D~~i~leri Bakanl~~~'na
uzun bir Gizli Emniyet Raporu (Special Branch Report) yollad~. Alt~~ daktilo sayfas~~ tutan bu gizli raporda, öz olarak, ~unlar bildirildi: Prens Sami
grubu, Türkiye'de Saltanat~~ yeniden kurabilmek için Cumhurba~kan~~ Kemal Atatürk'e suikast tertipliyorlard~ . Yap~ lacak suikastin tarihi ~ubat 1938
olarak tespit edilmi~ ti. Prens Sami'nin Türkiye'deki adamlar~, Atatürk
öldürülür öldürülmez, Türkiye taht~ na oturmas~~ için kendisine teklifte bulunmu~lard~. Bu maksat u~runda kullan~lmak üzere, Prens Bahaeddin Sami, Londra Borsas~ndan ~ oo.000 ~ngiliz Liras~~ sa~lamaya çal~~~yordu. Mr.
Keith Williams ad~ndaki ~ngiliz sermayedan, para bulma i~inde Prense
yard~m ediyor ve ~ oo.000 ~ngiliz Liras~n~~ sa~layabilece~ini söylüyordu".
" F.O. 371/208641/E. 6448/G.: Mr. Bowker'in 15.11.1938 günlü servis notu.
lbid. 8-19 Kas~m 1938 günlü servis notlar~.
" F. O. 371/20g6d/E. 7191: ~çi~leri Bakanl~~~'nda Sir Russel Scott'tan D~~i~leri Bakanl~~~'nda Sir R. Vansittart'a gizli yaz~. Londra, 4.12.1937 ve yaz~n~n eki 4.11.1937 günlü Gizli
Emniyet Raporu.
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Raporda daha ayr~ nt~l~~ bilgiler veriliyor ve ba~ka kimselerin de adlar~~ geçiyordu.
~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~, 13 Aral~ k 1937 günü, ~çi~leri Bakanl~~~'na
ayr~nt~l~~ rapor için te~ekkür etti, ayr~ca dört sayfal~ k bir rapor gönderdi.
Bunda belirtildi~ine göre, Atatürk'e suikast haz~rl~~~ n~~ D~~i~leri Bakanl~~~~
daha önce, Bahriye Bakanl~~~~ ~stihbarat Servisi'nin 15 Eylül 1937 günlü
bir raporundan ö~renmi~ti. ~ ki rapor, esas itibar~yla birbirini tutuyordu.
D~~i~leri Bakanl~~~, Prens Sami'nin çal~~malar~~ hakk~ nda ayr~ca tamamlay~c~~ bilgiler veriyordu. ~öyle ki: Prens Sami, ailesinin s~k~nt~da oldu~unu ileri sürerek birçok defa ~ ngiltere'den para istemi~ti. Bu isteklerini kimi zaman o~lu Prens Bahaeddin Sami arac~l~~~ yla, kimi zaman da Lord Lloyd
arac~l~~~yla ~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~'na iletmi~ti. istekleri iki sebepten
dolay~~ reddedilmi~ti: (i) Prens Sami'ye para verilirse, Osmanl~~ Hanedan~'n~ n öteki üyeleri de para isteyeceklerdi. (ii) Prens Sami, Osmanl~~ Sakanat~'m diriltmek için çal~~~yordu ve verilecek paray~~ bu u~urda kullanaca~mdan ~üphe edilmi~ti'''.
Prens Bahaeddin Sami'nin Londra Piyasas~ ndan para sa~lama çabalar~, Sultan Abdülhamid'in me~hur miras~~ i~iyle ilgiliydi. Bu ioo milyon ~ngiliz Liras~~ büyük bir i~ti. Sultan Abdülhamid'in Filistin, ~rak, Suriye ve
K~br~s'taki mallar~~ üzerindeki hak iddialar~n~~ ~ngiltere reddediyordu. Bu
mallar, 1908-1909 y~ llar~ nda Türkiye Hükümeti'ne ve 1923 tarihli Lozan
Antla~mas~'yla da Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun varisi olan devletlere geçmi~ti. Ama Sultan Abdülhamid'in mirasç~ lan, bu mallar üzerindeki iddialar~ndan vazgeçmemi~lerdi. ~~, hâlâ ask~dayd~. Prens Bahaeddin Sami, bu
terekeyi kar~~l~k göstererek para sa~lamaya çal~~~yordu. Londra'dan borç
bulmaya çal~~t~~~ n~~ ~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~'na da haber vermi~ti ".
Aylar geçti. Prens Sami para bulamad~. Bu arada Atatürk hastaland~.
Belki paras~zl~k, belki de Atatürk'ün hastal~~~~yüzünden, ~ubat 1938'de
tertiplenmesi dü~ünülen suikast yap~lamad~. 30 Mart 1938 günü, Türkiye
Cumhurba~kanl~~~~Genel Sekreterli~i Atatürk'ün hastal~~~ n~~ resmen aç~klad~. I Nisan 1938 günü, hastal~k haberi Avrupa gazetelerinde yay~nland~.
O tarihte hâlâ Londra'da bulunan Prens Bahaeddin Sami, hemen ~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~~Genel Sekreter Yard~ mc~s~~ Sir Lancelot Oliphant'a
telefon etti. Arkas~ndan, 4 Nisan 1938 günü, Sir L. Oliphant'a, kendi el
" F. O. 371/20864/E. 7191/G.: D~~i~leri'nde Sir R. Vansittart'tan ~çi~leri Bakanl~~~'nda
Sir R. Scott'a gizli yaz~. 13.1 2. 1938 ve eki D~~i~leri Bakanl~~~~"Mernorandurn"u.
70
Ibid., ayn~~ "Mernorandurn".
Bellek?! C. Lif, 77
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yaz~s~yla bir mektup yollad~. Alt~~ sayfa tutan bu gizli mektubunda Prens,
Atatürk'ün yak~ nda ölece~i dü~üncesinden hareketle, Türkiye'de Saltanat~n yeniden kurulmas~~ konusunu i~lemektedir. Bu u~urda ~ngiltere'nin
deste~ini sa~layabilmek için, konuya ~ngiliz-Alman rekabeti noktas~ndan
girmekte, "Alman korkusunu" körüklemek ister görünmektedir. "Bana bildirildi~ine göre: (i) Almanya, Türkiye'de, özellikle ordu içinde propagandas~n~~ yo~unla~t~ rm~~t~r, (ii) Bir antla~ma imzalamak amac~yla Mustafa
Kemal ile Alman Hükümeti aras~nda gizli görü~meler yap~lmaktad~r", dedikten sonra, ~smet ~nönü'nün, Fethi Okyar'~n ve di~er baz~~ kimselerin
Türkiye'de "~slamiyetçilik ak~m~ n~~ desteklediklerini ve eski Halife Abdülmecid'i yeniden Halife olarak ba~a geçirmek istediklerini" ileri sürmekte
ve ~öyle devam etmektedir:
"4. Almanya ayn~~ zamanda, Panislamizm alum~n~~ kendi emelleri u~runda kontrol edebilmek amac~yla Abdülmecid'in Türkiye'ye geri dönmesini kuvvetle desteklemektedir.
(Mustafa) Kemal'in sa~l~~~~yüzünden durum iki bak~ mdan naziktir
ve onun ölmesi halinde Abdülmecid'in (Türkiye'ye) geri dönmesi kaç~ n~lmaz görünmektedir. Bu, Türkiye'nin tamamen Alman kontrolüne girmesi
demek olacakt~r. Bunu önlemenin çaresi, bir kar~~~propaganda örgütü
kurmakt~r. ~ngiliz taraftar~~ yüksek seviyeli subaylar (ki bunlar~n ço~u babab~m ~ahsi dostland~r), yüksek memurlar aras~nda ve di~er çevrelerde
esasen güçlü ve önemli bir unsur çok ~ükür vard~r. Bu unsur, böyle bir
örgütün çekirde~i olacakt~ r.
~ ngiliz taraftan üyeleri örgütlendirme i~ini üzerine almas~~ için,
Türkiye içindeki ve d~~~ndaki dostlar~~ son zamanlarda ve özellikle geçen
ay babama teklifte bulundular.(...)
9. Bugün Türkiye'de durum ~öyledir: Üç siyasi grup vard~r. Birincisi
ve en önemlisi Anti-Kemalistler, di~er ikisi Alman taraftarlar~~ ve ~ngiliz taraftarland~r. Alman taraftarlann~n gücü, Anti-Kemalist duygulardan ve bizim (~ngiliz taraftar~) partimizin hareketsizli~inden ileri gelmektedir.(...)
I... E~er bizim partimiz vakit geçirmeden propagandaya giri~irse,
Anti-Kemalist kesimin önemli k~sm~n~~ çabucak kendisine çekecek ve en
önemli parti olacakt~ r.(...)
12... Kemal'in hayat~ na ba~l~~ olan bugünkü rejim son bulunca ve
herhangi bir kimsenin ~ahs~ nda saltanat yeniden diriltilince, Türkiye taht~~
için art~k rekabet zemini kalmayabilir. Kar~~l~kl~~ ç~karlar~m~z bak~m~ndan
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ben, Türkiye taht~ n~ n Alman taraftar~~ bir sultan~ n eline geçmeyece~ini
umar~ m.
Prens Bahaeddin Sami'nin uzun mektubundan birkaç parça yukar~ya
aktar~ld~. Prens, Atatürk'ün ölümünden sonra Türkiye'de yeniden saltanat~ n ve hilafetin kurulaca~~ ndan emindir. Ama, taht~ n~n ve hilafet postunun
"Alman taraftar~ " olarak adland~ rd~~~~Abdülmecid'in eline geçmesinden
kayg~~duymaktad~ r. ~ngiltere'nin deste~iyle, ~ngiliz taraftan bir Sultan'~n,
yani babas~~ Prens Sami'nin tahta oturtulmas~~ için çal~~maktad~ r. Prens,
mektubunun son paragraf~ nda, "mesele son derece önemli oldu~u için",
bunu, yüzyüze görü~mek ve daha etrafl~~ tart~~mak için, Sir Lancelot Oliphant'tan randevu istiyordu.
Prens Bahaeddin Sami'nin mektubu ~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~'nda,
resmi ve gizli bir belge olarak kay~t gördü. Gizli belgeler dosyas~na girdi.
~ngiliz görevlileri, mektup konusundaki dü~üncelerini, yorumlar~n~~ uzun
uzun yaz~ya döktüler. Üç sayfa yaz~~ yazd~lar. Dosyada, mektupla birlikte,
yine gizli olarak muhafaza edilen bu yaz~ lardan, mektupta ileri sürülen
görü~lerin nas~ l de~erlendirildi~i anla~~lmaktad~ r. D~~i~leri görevlilerinden
Mr. Bowker, mektup konusunda ~unlar~~ yazm~~t~ r:
Prens Bahaeddin Sami'nin mektubunun özü ~udur:
"Türkiye Cumhurba~kan~ 'n~ n hayat~~ tehlikededir ve herhalde Türkiye'de güçlü bir Anti-Kemalist duygu vard~ r. Bay Atatürk ölünce, bugünkü durumda, eski Halife Abdülmecid'in Sultan olarak Türkiye'ye dönece~i ~üphesizdir. Onun geri dönmesi,
eski Ba~bakan General ~smet ~ nönü'yü, Türkiye'nin bugünkü
Londra Büyükelçisi Fethi Okyar'~~ ve Enver Pa~a'n~n karde~lerini
de içine alan bir partinin çal~~malar~yla sa~lanacakt~r ve Almanya taraf~ ndan desteklenmektedir. Bunu önlemek için, (babas~)
Prens Sami'ye (ki duygular~~ ~ngiltere'den yanad~ r) bir kar~~~parti
örgütleyip yönetmesi teklif edilmi~tir. Bu kar~~~partinin amac~ ,
Abdülmecid'in yerine, muhtemelen Prens Sami'yi Türkiye Sultan' yapmakt~r. Prens Bahaeddin Sami, babas~n~n partisi için
muhtemelen ~ ngiltere Hükümeti'nin mali deste~ini sa~lamak için
Sir L. Oliphant veya Sir R. Vansittart ile görü~me istemektedir".
71 F. O. 371/219,34/E. 1914: Prens Bahaeddin Sami'den Sir Lancelot Oliphant'a gizli
yaz~. Londra, 4.4.1938.
F.O. 371/21934/E. 1914: Mr. Bowker'in 6.4.1938 günlü yorumu.
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Bunlar~~ belirten ~ngiltere D~~i~leri görevlisi Mr. Bowker, Prens'in mektubu üzerindeki yorumlar~ na devam ediyor:
"Prens Bahaeddin Sami'nin delilleri, Atatürk'ün ölümü üzerine
Osmanl~~ Saltanat~ 'n~ n kaç~ n~ lmaz ~ekilde geri gelece~i faraziyesine dayanmaktad~ r ki, bence bu aldat~c~d~r, safsatad~ r (fallacious).
Kanaatimce ~imdiki rejim, baz~~ de~i~ik biçimde bile olsa,
Atatürk'ten sonra da ya~ayacak kadar güçlü ~ekilde yerle~mi~~
bulunmaktad~r. Ama, o an gelince herhangi bir de~i~iklik olsa
bile, Osmanl~~ sülalesinin geri gelmesi asla muhtemel de~ildir.
(return of the Ottoman family is the most unlikely)". Bundan
ba~ka, Prens Bahaeddin Sami, mektubunda pek yanl~~~gibi görünen birçok ~eyler söylemektedir. ~öyle ki :
(Madam Metaxas ad~ nda birinin verdi~i bilgilere göre) Türkiye ile Almanya aras~ nda bir antla~ma imzalamak amac~yla görü~meler yap~l~yormu~~(Paragraf 1-2).
Bizim ald~~~ m~z bütün haberler, Türkiye'nin Almanya ile
antla~ma yapmak niyetinde olmad~~~ n~~ göstermektedir.
General ~smet ~nönü, Abdülmecid'i Halife ve Sultan olarak
geri getirmeye taraftar bir panislamist imi~~ve birkaç ay daha
Ba~bakan olarak kalsaym~~, eski Halife Abdülmecid bugün
Türkiye Padi~ah~~ olacak imi~" (Paragraf 3).
Bunun tamamen saçma oldu~u kan~s~nday~m. (This, I believe to be pure moonshine)'.
~ ngiliz görevlisi, Prens Bahaeddin Sami'nin safsatalar~ na böylece ne~teri vurduktan sonra, yaz~s~ n~~ ~öyle tamamlamaktad~r :
"Prens Bahaeddin Sami, pek yoksul kalm~~~ailesine mali yard~m
yap~ lmas~~ için birçok defa ~ ngiltere Hükümeti'ne ba~vurmu~tur.
Müracaatlar~ n~ n reddedilmesinin bir nedeni, onun ailesinin, Osmanl~~ saltanat~ n~~ geri getirme planlar~ na kat~lm~~~olmas~d~r. Verilecek parayla bu planlar~~ gerçekle~tirmeye kalk~~aca~~~için, Majesteleri Hükümetince (Prensin) ailesine para sa~lanmas~~ tasavvur
olunamaz ve mektubunda belirtti~i amaçlar için kendisiyle görü~ülemeyece~inin kibarca Prens Bahaeddin Sami'ye söylenmesini teklif ediyorum"
Ibid.
Ib~d.

I
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Prens'in mektubu, bu yaz~yla birlikte, Mü~te~ar Yard~mc~s~~ Sir L.
Oliphant'a sunuldu. Oliphant, her iki yaz~y~~ okuduktan sonra ~unlar~~ not
etti: "Mustafa Kemal'in sa~l~~~~ ~üphesiz kayg~~ yaratmaktad~ r. Görünürde
bir iki konferans vermek, asl~ nda kendisini muayene etmek amac~yla bir
Frans~z mütehass~s~n~ n Ankara'ya ça~r~ld~~~ n~~ biliyoruz. Gazi meydandan
çekilince her~ ey olabilir. Ama ben de, Mr. Bowker gibi, Almanya'n~ n
mutlaka nüfuz sa~layabilece~inden ~üphe ederim. Teklif edilen tutum uygundur... Ayr~ ca, mektubun bir örne~inin, görü~ ünü almak için ilk kuryeyle (Ankara Büyükelçisi) Sir P. Loraine'e gönderilmesini teklif ederim."'
Prensin görü~ me arzusunun reddedilmesi ve mektubun Ankara'ya da
iletilmesi teklifleri kabul edildi. Müste~ar Yard~ mc~s~~ Sir L. Oliphant,
Nisan 1938 günlü "özel ve gizli" bir yaz~yla, Prens Bahaeddin Sami'nin
mektubunu Büyükelçi Sir P. Loraine'e yollad~. Yollarken, mektup konusunda herhangi bir i~lem yap~ lmad~~~ n~~ bildirdi, "sadece telefonla mektubun al~ nd~~~ n~~ bildirdim" dedi ve "mektup konusundaki görü~lerinizi bildiriseniz büyük bir ilgiyle okuruz" diye ekledi'.
Ankara Büyükelçisi Sir P. Loraine, 24 Nisan'da, özel ve gizli bir yaz~ yla cevap verdi. "Samimi" mü~ ahedem ~ udur ki, "Sami'nin mektubu
tümüyle saçmad~ r" (all bunkum) dedi. Ondan sonra kendi görü~lerini
~öyle belirtti :
"Atatürk'le Alman Hükümeti aras~ nda gizli görü~meler yap~ ld~~~ na inanm~yorum.
~smet'in (~ nönü) halifeli~i diriltme fikri besledi~ine inanm~yorum. Türk Hükümeti'nin ve Atatürk'ün, halifelikle bütün ili~kilerini kesmi~~olduklar~ na ve bunun (halifeli~in) Türkiye'de veya
ba~ ka yerde yeniden diriltmesini istemediklerine tamam~yla eminim.
E~er Almanya Abdülmecid'in geri dönmesini fiilen destekliyorsa, körükörüne bo~lu~a do~ru gidiyor demektir.
Atatürk'ten sonra ne olaca~~~konusunda spekülasyon yapmak bo~una olacakt~ r. Yerine kimin geçece~ini bilmiyoruz. Ama,
Atatürk'ün yar~ n ölece~ini farzetsek bile, Türkiye politikas~n~n
F. O. 371/21934/E. 1914: Sir Lancelot Oliphant'~ n 7.4. ~~ 938 günlü notlar~ .
F.O. 371/21934/E. 1911/G.: Lancelot Oliphant'tan Percy Loraine'e. Yaz~ . Özel ve
gizli. Londra, ~~ 3.4. ~~ 938.
75

76
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genel çerçevesinde herhangi bir de~i~iklik olaca~~ n~~ sanmam.
Atatürk'ün hayatta kald~~~~her geçen y~l~ n, böyle bir de~i~me
tehlikesini azaltaca~~~kan~s~ nday~m." 7'
Büyükelçi, Türkiye'de ~ngiltere taraftar~~ duygular~ n geli~mekte oldu~unu da söyledikten sonra, Atatürk'ün sa~l~~~n~ n iyiye do~ru gitmekte oldu~u haberini verdi: Tedavisini titizlikle yapt~r~yordu, kilo almaya ba~lam~~t~, evinin içinde dola~mas~ na müsaade edilmi~ti. Atatürk bunu "nekahat devresindeki bir çocuk sevinciyle" kar~~lam~~t~~ 78.
"Kas~tl~ " raymlar ve Tepkiler:
~ ngiliz Büyükelçisi Atatürk'ün sa~l~~~n~n iyile~mekte oldu~unu söylerken, Fransa'da, hastal~~~ n gittikçe kötüle~ti~i ileri sürülmekteydi. Frans~z
bas~n~nda kötümser yay~ nlar yap~l~yordu ve bu yay~ nlar Frans~z Devlet
Radyosu'na da s~çram~~t~. Frans~z bas~ n~~ ve radyosu, Atatürk'ün hastal~~~na karamsar aç~dan bak~yordu. Frans~zlar, Atatürk için Paris'ten ilaç sipari~~edildi~ini mi haber alm~~lard~ , yoksa Atatürk'ü muayene etmi~~olan
Frans~ z Profesörü Dr. Fiessinger'in çevresinden karamsar haberler mi s~z~yordu? Bu yay~ nlar~ n kökü nereden geliyordu? Sebebi neydi? Pek anla~~lam~yordu, ama, Atatürk'ün iyile~mesinin umuldu~u bir s~ rada, böyle
olumsuz haberler ç~ kar~ lmas~, Türk Milletinin hislerini rencide edecek nitelikteydi. Türkiye D~~i~leri Bakanl~~~, bu haberleri "kas~tl~" say~yordu ve
her ç~ kt~ kça tepkiyle kar~~l~yordu.
1938 Nisan ay~~ sonlar~na do~ru Frans~z radyosunda Atatürk'ün a~~r
hasta oldu~u yay~ nlan~ nca, D~~i~leri Bakanl~~~, Paris Büyükelçili~i'ne telgrafla talimat gönderdi ve Fransa D~~i~ leri'nin sert bir ~ekilde dikkatinin
çekilmesini istedi. Büyükelçi Suat Davaz talimat~~ yerine getirdi ve 30 Nisan 1938 günü Ankara'ya ~u telgraf~~ çekti:
26 numaral~~ telgrafname cevab~d~ r
"Frans~z radyolar~ n~ n Atatürkümüz'ün vahim surette hasta
oldu~una dair i~aat~~ hakk~nda hariciyenin ~iddetle nazar~~ dikkatini celbettim ve bunu dostane bir maksada hamletmek imkan~~
olmad~~~n~~ ve Atatürkümüz'ün s~ hhat ve afiyetinin tamam~yla
berkemal oldu~unu kendilerinin bizim kadar iyi bildiklerini ileri
sürerek derhal tashih etmeleri lüzumunu söyledim. Bu hadiseF.O. 371/21931/E. 1931/G.: P. Loraine'den L. Oliphant'a. Yaz~. Özel ve gizli. Ankara, 244.1938.
" Ibid.
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den son derece müteessir olduklar~n~~ ve derhal tashihi keyfiyet
ettireceklerini söylediler. Arz~~keyfiyet eylerim efendim".
Bu sert te~ebbüs üzerine Frans~ z radyolan susturuldu mu? Yaz~~malardan iyice anla~~lam~ yor. Ama radyo yay~nlar~ ndan yeni bir ~ikâyet
görülmedi. Belki, Fransa D~~i~leri Bakanl~~~, radyolar~n dikkatini çekmi~ti.
Devlet Radyosu bak~m~ ndan durum nispeten kolayd~. Yetkili memurlar~n
dikkati çekilmekle istenen sonuca ula~~ labilirdi. Ama, bas~ n özgürlü~ü
olan Fransa gibi bir ülkede, gazete yay~ nlar~n~~ önlemek daha zordu.
Kötümser haberlerin radyolara ve gazetelere kasten verildi~i ku~kusu da
akla geliyordu. ~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~, Fransa D~~i~leri Bakanl~~~'ndan d~~ar~ya haberler s~zd~r~ld~~~~kan~s~ ndayd~. Baz~~ yay~nlar, bu ku~kuyu kuvvetlendiriyordu. Ankara'daki Frans~z Büyükelçisi M. Ponsot,
Mart ay~nda, Atatürk'ün a~~r hasta oldu~unu, Cumhurba~kanl~~~' na yeniden adayl~~~n~~ koymayaca~~n~, yerini ~smet Inönü'ye b~rakaca~~n~~ ileri
sürmü~~ve bunu ~ngiliz Büyükelçisi'yle tart~~m~~t~. 17 May~s 1938 günü,
Paris-Soir Gazetesi'nde, hemen hemen ayn~~ haber ç~kt~. Haberi sanki gazete muhabiri de~il de Frans~z diplomatlar~~vermi~~gibiydi. Bu haber, Türk
makamlar~n~~yeniden fena halde sinirlendirdi. Türk D~~i~leri Bakanl~~~, ayn~~gün, Paris Büyükelçili~i'ne ~u telgraf~~ çekti:
"Bugünkü Paris-Soir Gazetesi'nde, Atatürk'ün s~hhati hakk~nda
inti~ar eden ve hakikate külliyen muhalif olan bedhahane haber,
herhalde, masumane bir maksad~ n ifadesi olmasa gerektir.
Atatürk, her gün, gezintiler yapmakta ve pek ne~'eli bir halde devlet i~leriyle me~gul olmaktad~r. Rahats~zl~~~n gripten ileri
geldi~i ve bir müddet istirahattan sonra has~ l olan salâh~n bugün
art~k tam bir eyilik vaziyetine ink~lap etmi~~oldu~u mal~lmunuzdur. (Fransa) Hariciye Nezareti'nin nazan dikkati celbedilmelde
beraber, haberi tekzip etmenizi rica ederim"8°.
Paris Büyükelçisi Suat Davaz, talimat~~ ayn~~ 17 May~s günü ald~. Hemen harekete geçti. Fransa Hükümeti'nin dikkatini çekti. Geç saatlerde
gazete ba~yazarlann~~ aratt~. Atatürk'ün a~~r hasta oldu~u, Cumhurba~kanl~~~'ndan çekilece~i yolundaki haberleri yalanlad~. 18 May~s 1938 sabah~,
çe~itli Frans~ z gazetelerinde Büyükelçili~in yalanlamas~~ yay~nland~. La N" P.B.A.-K. 180/A-1: Paris Büyükelçili~i'nden D~~i~leri Bakanl~~~'na. ~ifre Tel., Paris,
30.4.1938, No. 6o.
P.B.A.-K. 180/A-1: Hariciye Veldleti'nden Paris Büyükelçili~i'ne ~ifre Tel. Ankara,
17 May~s 1938, No. 42.
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publique Gazetesi, "Cumhurba~kan~~ Kemal Atatürk kat'iyyen hasta de~il"
ba~l~~~~ile Büyükelçili~in yalanlamas~ n~~ yay~nlad~. "~ ki ay önce hafif rahats~z olan Cumhurba~kan~, bugün tamamen eyile~mi~~bulunmaktad~r" diye
yazd~ ". Le Jour, L'Echo de Paris Gazetelerinde haber, "Türkiye Büyükelçili~i'nin bir yalanlamas~" ba~l~~~yla yay~nland~~82 . Excelsior Gazetesi,
Büyükelçili~in yalanlamas~ n~, "Kemal Atatürk'ün Sa~l~~~" ba~l~~~yla verdi". L 'Ordre Gazetesi, Atatürk'ün art~ k iyile~mi~~oldu~u haberini, do~rudan do~ruya Ankara'dan al~p yay~nlad~ ". Hastal~ k haberi Londra'da da
yalanlanm~~t~. Agence Economique et Financii,re adl~~ Frans~z Gazetesi, Londra
Büyükelçili~i'nin yalanlamas~ n~~ yay~nlad~ ". Türk te~ebbüsü ve yalanlamas~~
Büyükelçi'de etkisini göstermi~ti. 18 May~s günü, Paris Büyükelçisi Ankara'ya ~u cevab~~ telledi:
"Dün geç vakit Parzs-Soir'~n Atatürkümüz'ün s~hhati hakk~nda garazkârane havadis ne~ retmesi üzerine Hükümet (Fransa
Hükümeti) nezdinde te~ ebbüste bulundum. Gerek Hariciyenin
ve gerek bizzat Dahiliye Nâz~ r~~ Mösyö Sarrauenun nazar~~ dikkatini celbettim ve kendisiyle konu~tu~um esnada bu haberin asl~~
esas~~ olmad~~~ ndan dolay~, fevkalade memnun oldu~unu ve derin tazimat ve sars~lmaz dostluk hislerinin derhal Atatürkümüz'e
an~ n~~ rica etti. Gazete ba~muhanirlerini de gece geç vakit buldurarak ve ayr~ca ajans vas~ tas~yla da bu bedhahane haberi tekzip ettirdim. Bu sabahki bütün Frans~z gazeteleri tekzibimi ne~rettiler. Bu dü~manca haberin menba~~ hakk~ nda yapt~~~ m tahkikat neticesinde de bunun Fransa'dan de~il, har~cdan verildi~i
anla~~ld~. Bu bedhahane haber Frans~z radyolar~~ vas~tas~~ ile de
tekzip ettirilmi~tir" 86.
Fransa ~çi~leri Bakan~~ M. Albert Sarraut, Atatürk'e dostluk duygulanyla ba~l~~ olan yabanc~~ devlet adamlar~ ndan biriydi. Atatürk'ün iyile~mi~~
Oldu~unu duyunca sevinmi~ti. Atatürk'e, "sars~lmaz dostluk duygular~n~"
arzedilmesini rica ederken, ayn~~ zamanda Türk-Frans~z ili~kilerini koru"I "Le president Kemal Ataturk n'est nullement malade", La Ripublique (Paris),
18.5.1938.
" "Un dementi de l'Ambassade de Turquie", Le Jour, L'Echo de Paris, 18.5.1 938.
83 "La Sant de Kemal Ataturk", Excelsior, 18.5.1938.
" L 'Ordre, 18.5. 938.
" "La Sante de Kemal Ataturk", Agence Economique et Financiire, ~~ 8.5. ~~ 938.
" P.B.A.-K 180/A-1: Paris Büyükelçili~inden Hariciye Vekâleti'ne ~ifre tel. Paris,
18.5.1938, No. 69.
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mak istiyor gibiydi. Kas~ tl~~ yay~ nlar, iki ülke aras~ ndaki ili~kileri etkileyebilecek nitelikte görünmeye ba~lam~~t~. Büyükelçi Suat Davaz da, "bedhahane haber"in Fransa d~~~ ndan verilmi~~oldu~unu söylerken, bunun iki ülke
ili~kilerine olumsuz etkilerini azaltmak arzusunda oldu~u izlenimini veriyordu. Kötümser haberi birçok Frans~z gazeteleri yalanlam~~t~ ; ama
Büyükelçi'nin Ankara'ya bildirdi~i gibi "bütün Frans~z gazeteleri" yalanlamay~~ yay~ nlam~~~de~illerdi. Büyükelçi'nin telgraf~ n~ n Ankara'ya gönderildi~i gün, kötümser yay~nlar~~ sürdüren Frans~z gazeteleri de vard~. Ayn~~ 18
May~s günü, L 'Ere Nouve Ile Gazetesi "Kemal Atatürk'e felç mi indi?" ba~l~ kl~~ bir haber veriyordu. "Daily Telegraph" ve "Morning Post" adl~~ ~ngiliz
Gazetelerinin Beyrut muhabirlerine atfen ve ihtiyat kayd~yla verilmi~~olmakla beraber, bu haber de, s~ca~~~s~ca~~na yalanlanm~~~olan Paris-Soir haberinin t~ pk~s~yla bir tekranyd~. Haberde, Atatürk'e felç indi~i, kendisinin art~ k Cumhurba~kanl~~~~görevini yapamayaca~~~ve yerini Ba~bakan Celal Bayar'a b~ rakaca~~~ileri sürülüyordu 87. Büyükelçi, belki kendisinin Fransa
Hükümeti ve bas~ n~~ üzerindeki ba~ar~ l~~ etkisini hafifletmemek, belki de
Ankara'y~~ yeniden sinirlendirip Türk-Frans~z ili~kilerini kötüle~tirmemek
amac~yla, bu haberi Ankara'ya duyurmaktan kaç~ nm~~t~.
Türk D~~i~leri Bakanl~~~, Atatürk'ün sa~l~~~~konusunda Fransa'da yap~lan kas~ tl~~ yay~ nlar~, di~er ülkelerde de yalanlatmaya çal~~~yordu. Bu yay~ nlar~ n Ankara'da nas~l k~zg~nl~ k yaratt~~~~ve nas~l yorumland~~~~ ba~ka
belgelerde daha aç~ k-seçik görülüyordu. 18 May~s 1938 günü, D~~i~leri Bakanl~~~'ndan Roma Büyükelçili~i'ne ~u telgraf yolland~~ :
"Paris-Soir Gazetesi'nin dünkü nüshas~ nda inti~ar eden ve
Beyrut men~eli olarak Avrupa ve Amerika'ya gönderildi~i anla~~lan bir haberde, Reisicumhurumuz'un hastal~~~ n~n a~~rla~m~~~oldu~u ve Atatürk'ün devlet i~leriyle me~gul olmas~~ imkan~~ kalmad~~~ ndan yerine Ba~vekilin gelmesi melhuz bulundu~u bildirilmektedir.
Bu haber, Hatay intihabat~~ esnas~ nda Frans~zlar~ n yapt~klar~~
adi ve menfur bir propagandadan ibarettir. Atatürk, mutad veçhile, ne~'eli bir halde devlet i~leriyle me~gul olmaktad~ r. Rahats~zl~~~n~ n gripten ileri geldi~i ve bir müddet istirahatten sonra
has~ l olan salah~ n tam bir eyilik vaziyetine ink~lap etmi~~oldu~u
ve onbe~~günden beri mutad tenezzühlerine ç~ kmakta bulundu~u ajans haberlerinden malumunuz olmu~tur.
8"

" K6r~al Ataturk paralys?", L're.Arouvelle, 18.5.1938.
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Hariciye nezdine malumat vermekle beraber tekzip etmenizi
rica ederim" ".
Roma Büyükelçili~i, ald~~~~bu talimat üzerine, ~talya D~~i~leri Bakanl~~~ 'na bilgi verdi. Italyan yetkilileri, Atatürk'ün art~ k iyile~mi~~bulundu~unu zaten bildiklerini, bunun Türkiye Büyükelçili~i'nce de do~rulanmasma
sevindiklerini, "mahiyeti kolayl~ kla kabili tahmin aksi mahiyetteki haberlere zaten inanmam~~~olduklar~ n~" söylemi~lerdir". Büyükelçilik, ~talya bas~n~ nda haberi yalanlatmay~~ gerekli görmemi~ ti. Fransa'da görüldü~ü gibi,
Italyan gazetelerinde kas~ tl~~ haberlere pek rastlanmam~~t~.
Paris-Soir Gazetesi'nin haberi, Ankara'da, Anadolu Ajans~~ arac~l~~~yla da
yalanland~. Baz~~ yabanc~~ gazeteler, Anadolu Ajans~~ haberini verdiler. 19
May~s 1938 günlü Agence Economique et Financii,re Gazetesi, Ankara muhabirinden ald~~~~uzunca bir telgraf~~ yay~nlad~~ : Atatürk'ün sa~l~~~~konusunda ç~ kar~ lan kötü haberler, Türkiye'de ~a~k~ nl~ k ve infial yaratm~~t~ . Asl~ nda Atatürk, bütün Ankaral~lar~ n gözleri önünde, on-onbe~~gündür gezintiler yap~ yordu. Bu durumda, kötü haberler yaymak, yaln~z bilgisizlikle
aç~ klanamazd~ . Bu kötü haberleri yayanlar, Türklerin milli duygular~n~~ derinden yaralamak amac~~ güdüyor olmal~yd~ lar... Bunlar~~ belirttikten sonra,
muhabir, Anadolu Ajans~~ yalanlamas~ n~~ oldu~u gibi veriyordu'. D~~ i~leri
Bakanl~~~'n~ n, ve Anadolu Ajans~'n~ n yalanlamalar~~ ayn~~ do~rultudayd~.
Türk Devlet Ba~kan~'n~n sa~l~~~~konusunda, Beyrut'tan yani Frans~ z mandas~~ alt~nda bulunan bir ~ehirden, dünyaya yay~ lmaya çal~~~ lan kötü haberler, kas~ tl~yd~, Hatay kavgas~yla ilgiliydi.
Kas~ tl~~ haberlere, Fransa'n~ n ta~ra gazetelerinde de rastlanm~~t~ r. Bunlar da Türk Konsolosluklar~ nca yalanlanm~~t~r. 21 May~s 1938 günü, Marsilya Ba~ konsoloslu~u ~unlar~~ bildirdi : "Marsilya'da ç~ kan "Le Soleil" Gazetesi'nin 18.5.1938 tarihli nüshas~ nda, Cumhurreisimiz Atatürk'ün hastalanm~~~oldu~una dair Ankara'dan çekilmi~~bir telgraf inti~ar etmesi üzerine, keyfiyet bura matbuat~ nda, örne~i ili~ik tebli~~ile, tekzip edilmi~tir. Bu
telczibname Marsilya'da ç~kan "Le Soleil", "Le Petit Marseillais", "Marseille
Soir", "Le Radical", Gazetelerinde inti~ar etmi~tir". Ba~konsoloslu~un
88 R.B.A.-K. 228/7: Hariciye Vekâleti'nden Roma Büyükelçili~ine ~ifre tel. Ankara,
18.5.1938, No. 19.
R.B.A.-K. 228/7: Roma Büyükelçili~inden Hariciye Vekâleti'ne ~ifre tel. Ankara,
20.5.1938.
'° "A Propos des Faux Bruits Relatifs A la Sante Du President Ataturk", L'Agence
Economique et Financiene, 19.5.1938.
9 ' P.B.A.-K. 180/A-1: Marsilya Ba~konsoloslu~u'ndan Paris Büyükelçili~ine. Yaz~ .
Marsilya, 21.5.1938, NO. 124/12.
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Marsilya gazetelerine yollad~~~~"tebli~"de, hastal~ k haberinin tamamen
as~ls~z, Türkiye Cumhurba~kan~'n~ n sa~l~~~ n~ n yerinde oldu~u belirtiliyordu 92
Türkiye D~~i~leri Bakanl~~~, yaln~z Paris-Soir Gazetesi'nde de~il, ba~ka
Frans~z gazetelerinde de kas~ tl~~ haberler ç~ kt~~~na bakarak, Fransa'da
Atatürk'ün sa~l~~~~konusunda adeta bir kampanyaya giri~ilmi~~oldu~u kan~s~na vard~. Biraz gecikmeyle, Europe Nouvelle adl~~ dergide de çirkin bir
habere rastland~. Haberde, Türkiye Cumhurba~kan~~ için sat~n al~nan SavaTona yat~n~ n Haliç'e getirilmi~~oldu~u, ama "Türk diktatörü"nün yata
henüz ayak basmad~~~, a~~r hasta oldu~u için Ankara'da saray~ndaki yata~* ~ndan kalkacak durumda olmad~~~~söyleniyor ve alay edercesine, "Savarona acaba kaptan~na kavu~abilecek mi? Kaptan~n~ n ölümü üzerine kopacak
diplomatik f~ rt~ nada yok olacak birçok ~ey ile birlikte acaba o da kaybolup
gitmeyecek mi?" diye soruluyordu 93 . Türk Milletinin duygular~n~~ yaralayacak nitelikteki bu yaz~~ üzerine D~~i~leri Bakanl~~~, Fransa D~~i~leri Bakanl~~~~nezdinde yeniden te~ebbüs yap~lmas~ n~~ istedi. 2 1 May~s 1938 günü Paris Büyükelçili~i'ne gönderilen talimatta ~öyle denilmekteydi :
"Atatürk'ün s~hhati hakk~ nda Europe Nouvelle Gazetesi'n(de)... ç~kan bedhahane yaz~~ sureti ili~ik olarak takdim k~l~nd~.
Bundan evvel (...) telgrafla da arzedilmi~~oldu~u veçhile, son
zamanlarda Fransa'da bizim için çok k~ymetli bir mevzu olan
Atatürk hakk~ nda gerek radyo, gerek gazetelerle sistematik olarak
ve adeta "campagne" ~eklinde musanna, yanl~~~ve tamamen
maksad~~ mahsusla yap~lan bu gibi ne~riyata son verilmesi için
Fransa Hariciye Nezareti nezdinde gereken te~ebbüsün icras~n~~
rica ederim.'
Böylece te~ebbüsler, tekzipler birbirini kovallyordu. Frans~z radyo ve
bas~n~nda görülen bu haberler Atatürk'ün Frans~z Profesörü Dr. Fiessinger'e muayene ettirilmesinden bir iki ay sonraki döneme rastl~yordu.
Frans~z doktoru bir ayl~k (veya alt~~ haftal~k) bir dinlenme süresi öngörmü~, ondan sonra Atatürk'ün iyile~ebilece~ini söylemi~ti. Atatürk, doktorun ö~ütlerini yerine getirmi~, tedavisini titizlikle yapt~rm~~~ve May~s ortalar~na do~ru gerçekten yataktan kalkm~~, dola~maya ba~lam~~t~. Tamamen
Ibid. Marsilya gazetelerinde yay~nlanan tekzip örne~i.
L'Europe Nouvelle, 7.5.1938, P.B.A. -K. 180/A-1.
P.B.A.-K. 180/A-1: Hariciye Vekâleti'nden Paris Büyükelçili~i'ne. Yaz~. Ankara,
2 I .5.1938, No. ~~ o828/ ~ 92.
92

93
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iyile~memi~ti. Ama hastal~~~~gerçekten atlataca~~, tamamen iyile~ece~i bekleniyor, umuluyordu. Tam bu hassas umut günlerinde, adeta sistematik
bir kampanyaya giri~ilmesi, Atatürk'ün bundan böyle devlet i~lerini
yürütemeyece~i, Cumhurba~kanl~~~~görevini b~rakaca~~~haberlerinin yay~lmas~~ yang~na körükle gitmek gibiydi. Türk Milletinin duygular~n~~ yaral~yorclu. Gerçi bu kötü haberler Türk bas~n~na pek yans~t~lm~yor, Türk kamuoyu bunlar~~ etrafl~ca duymuyordu. Ama, yabanc~~ gazeteleri yak~ndan
izleyen D~~i~leri Bakanl~~~'nda ve d~~~temsilciliklerde bu haberler hakl~~ bir
tepkiyle kar~~lan~yordu. Bu kötü haberleri, Frans~ z gazetecilerinin meslek
a~k~, haber alma hürriyetleri ile aç~ klamak da imkâns~z gibiydi. Yaln~z
Frans~z radyoculan ve gazetecileri mi mesleklefine a~kla ba~l~yd~lar ve yaln~z onlar m~~ ba~ka kimsenin duymad~~~~"fla~" haberler yakalayabiliyorlard~? Ve bas~n hürriyeti yaln~zca Fransa'da m~yd~? Neden bas~n hürriyetinin
en az Fransa kadar geni~~oldu~u ~ngiltere gibi ülkelerde böyle kötümser
haberlere pek fazla rastlanm~ yordu? Rastlansa bile neden oralarda sürekli
yay~n yap~lm~yordu da Fransa'daki yay~nlar adeta sistematik bir kampanya gibiydi? Bu sorular, Frans~z bas~n ve radyosu üzerinde hakl~~ olarak
ku~kular yarat~yordu. Frans~z yay~nlar~nda bir kas~t pay~~ aramak büsbütün
yersiz olmasa gerekti. Bu kas~ t, büyük ölçüde Hatay sorunuyla ilgiliydi.
Hatay'l Türkiye'nin milli bir davas~~ haline getiren ve bunu ~ahsen kendine vazgeçilmez bir dava edinen Atatürk'tü. Frans~ z gazetecileri, ~imdi hassas bir konu yakalam~~ lar, çirkince öç almak istiyor gibiydiler.
Atatürk, 19 May~s 1938 Gençlik Bayram~~ töreninde haz~r bulundu.
Bu, Türkiye Cumhurba~kan~'n~n a~~r hasta oldu~u için art~k devlet i~lerini
yürütemeyece~ini, görevinden çekilmek zorunda kalaca~~n~~ ileri sürenlere,
bunu inatla yayanlara kar~~~en kestirme bir cevapt~. Diplomatik te~ebbüslerden, tekziplerden daha etkili oldu. Ertesi günkü yabanc~~ gazeteler, Türkiye Cumhurba~kan~'n~n 19 May~s törenlerinde haz~r bulundu~unu bildirdiler". Haber k~sayd~ , ama etkili ve susturucuydu. Gençlik Bayram~~ törenleri biter bitmez, yine ayn~~ gün, Atatürk, özel trenle Mersin'e
hareket etti. Bu davran~~~gerçekten manahyd~. Atatürk "~stikamet Hatay"
diyor ve haftalardan ben aleyhte yay~n yapan Frans~zlara küçük bir ders
veriyor, gibiydi. Frans~z gazeteleri, Atatürk'ün Mersin'e, oradan da Adana'ya gitti~i, daha sonra da Ankara'ya döndü~ü haberlerini yay~nlad~lar'.
Ondan sonra, uzunca bir süre, Frans~z bas~n~nda ve radyosunda derin bir
sessizlik göze çarpmaktad~r. Atatürk'ün hastal~~~~haberi ç~kmaz oldu.
Le Temps, 21.5.1938; Le journal des Debais, 21.5.1938, VS.
Agence Econonnque et Finans:ise, 20.5.1938; Le journal des Dibats, 21.5.1938; Le
Temps, 21.5. I 938; Le Mal~n, 21.5.1938; L'Agence Econonnque et Soc:ale, 25.5.1938 vs.
9'
9C>
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14 Haziran 1938 günü D~~i~leri Bakanl~~~'ndan Paris Büyükelçili~i'ne
~u telgraf çekildi:
" Europe Nouvelle'in son nüshas~ nda "Amazons Turques" ba~l~~~~ alt~nda ink~lap pratiklerimize Türk kad~ n~n i~tirakini vesile
ederek Atatürk'ün s~hhatleri hakk~nda hilaf~~ hakikat ve terbiyesizce bir yaz~~ inti~ar etmi~tir.
~ki memleket münasebat~n~ n s~ k~~ bir imtihan geçirdi~i ve efkar~~ umumiyemizin fevkalade hassas bulundu~u böyle bir zamanda bu gibi ne~riyat~ n yapaca~~~tesir (? izahtan) varestedir.
Vaki iki te~ebbüse ra~men bu mecmuan~ n bu ~ekilde ne~riyata devam etmesi ~ayan~~ dikkattir.
~imdiye kadar ciddi bir gazete olarak bildi~imiz bu mecmuan~ n ne~riyat~nda görülen bu hal bizi idhalini menetmek tedbirine sevkedecektir.
Hükümet nezdinde bir daha te~ebbüste bulunman~z~~ rica
ederim"
Bu talimat üzerine, yeniden Fransa D~~i~leri Bakanl~~~~nezdinde te~ebbüs yap~lm~~t~r. Büyükelçi Suat Davaz'~ n bildirdi~ine göre, Frans~z makamlar~~ yaz~dan dolay~~ "çok müteessif olduklar~n~" söylemi~ler ve bu gibi
yaz~lar~n bundan böyle tekerrür etmemesi için "s~k~~ tebdir alacaklar~n~"
vadetmi~lerdir. Büyükelçi ayr~ca dergi müdürlü~ü ile de görü~erek yaz~y~~
"~iddetle protesto" etmi~tir. Dergi müdürlü~ü de yaz~n~ n kas~ ts~z olarak
ç~ kt~~~ n~~ söylemi~, bundan sonra böyle yaz~lar ç~ kmamas~~ için tedbir ald~klar~n~~ bildirmi~~ve özür dilemi~tir".
Aldat~a Nekahet
1938 y~l~~ May~s ortalar~ndan Temmuz sonlar~na kadar ki dönemde
Atatürk iyile~mi~~görenmektedir. Haziran ba~~nda, haftal~k Europe Nouvelle
Dergisi'nde, istisnai olarak görülen ve çabucak protesto edilen bir hastal~k
haberinden sonra, iki ay boyunca, d~~~bas~nda kötümser haberlere art~k
rastlanmamaktad~ r. Ankara'daki yabanc~~ diplomatlar da, Atatürk'ün art~k
iyile~mi~~oldu~u kan~s~nda görünmektedirler. ~ngiliz Büyükelçili~i Nisan
P.B.A.-K. 180/A-1:
14.6.1938, No. 61.
98
P.B.A.-K. 180/A-1:
18.6.1938, No. 94.

Hariciye VekMeti'nden Paris Büyükelçili~i'ne. ~ifre tel,
Paris Büyükelçili~inden Hariciye Vekâleti'ne ~ifre Tel.,
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ortalar~ ndan Temmuz sonuna kadar, Atatürk'ün sa~l~~~~konusunda Londra'ya herhangi bir yaz~~ yollamam~~t~ r. Bu dönem içinde Atatürk, törenlerde görülmü~tür. Yabanc~~ devlet adamlar~ n~~ kabul edip görü~mü~tür, yurt
içi gezilere ç~km~~t~r. K~sacas~, Cumhurba~kan~~ hastal~~~~atlatm~~, devlet i~lerini normal yürütmektedir. Ve Cumhurba~kan~~ için k~sa zaman önce sat~n al~ nm~~~ Savarona yat~~ "kaptan~ na kavu~mu~tur."
D~~~bas~ nda ara s~ ra yine baz~~ haberler görülmektedir. Ama bunlar
hastal~k haberleri de~il, Atatürk'ün devlet i~lerini yürütmesiyle ilgili haberlerdir. 20 May~s günlü yabanc~~ gazetelerde görülen bir haberde, Türkiye
Cumhurba~kan~~ Atatürk'ün, resmen Ankara'y~~ ziyaret eden Yugoslavya
Savunma Bakan~~ General Mariteh'yi kabul etti~i, kendisiyle görü~tü~ü bildirilmi~ti". Bundan bir ay sonra, d~~~bas~nda, Atatürk'ün Romanya Kral~~
Carol ile Istanbul'da görü~meler yapt~~~~haberleri ç~ kt~. Kral, iki y~l önce
~ngiliz Kral~'mn yapt~~~~gibi, özel yat~yla Istanbul'a gelmi~, Atatürk'ü ziyaret etmi~ti. Atatürk, Kral Carol'ü, Savarona yat~nda kabul etmi~~a~~rlam~~t~. Haber önce Istanbul'dan, sonra da Bükre~'ten d~~~bas~ na verilmi~ti ~ w.
Bu aylar içinde ~ngiliz diplomatik belgeleri aras~nda da Atatürk'le
baz~~yaz~~malar görülmektedir. Bunlar da hastal~ k ile ilgili de~ildir. ~ngilizler, Atatürk'ün iyile~mi~~oldu~u kan~s~ndad~rlar. Türk-~ngiliz ili~kilerini ileride daha da geli~tirmek için Atatürk'ün ~ahsen birinci derecede rol
oynayaca~~n~~ dü~ünmekte ve bu amaçla baz~~ tasar~lar~~ görü~mektedirler.
Bir ~ngiliz devlet adam~ n~n Atatürk'e ziyarette bulunmas~~ fikri vard~r. Bundan ba~ka Atatürk'e bir ~ngiliz ni~an~~ veya madalyas~~ verilmesi
dü~ünülmektedir. Ayr~ca Oxford veya Cambridge Üniversiteleri'nden birinin Atatürk'e Fahri Doktorluk payesi vermesi fikri ~ngiliz diplomatlar~~ aras~nda görü~ülmektedir. ~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~, g~yaben Fahri Doktorluk payesinin ve diplomas~ n~ n verilmesinin güç olaca~~~kan~s~ndad~r ve
Atatürk'e G.C.B. ni~an~~ verilmesini dü~ünmektedirmi. Ankara'daki
Büyükelçi Sir P. Loraine ise Atatürk'ün ~ngiliz ni~an~n~~ takmayaca~~n~,
bundan memnun da kalmayaca~~n~, çünkü Türkiye'de ni~an ve madalyalar~n kald~r~lm~~~bulundu~unu belirtmekte ve Fahri Doktorluk payesinin
verilmesini savunmaktad~ r. Büyükelçi, Atatürk'ün böyle bir bilimsel payeye tamamen lay~k oldu~unu anlatmakta, O'nun bilim, kültür, sanat ve
uygarl~k alanlar~ndaki eserlerini say~p dökmektedir 02
Örne~in L 'Epoque Gazetesi, 20.5.1938.
20.6.1938 günlü L'Ord~e, Le Matin, L'Humanite. Gazeteleri ve 21.6.1938 günlü Le
journal des Dibals, La Republique, L 'Ord~e Gazeteleri vs.
'I F. 0.371/21930/E.2170: Oliphant'tan Loraine'e. Özel yaz~. 2 ~~ .5.1938.
102 F.0. 371/21930/E.3437: Loraine'den Oliphant'a. Özel yaz~. Ankara, 2 Haziran 1938.
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~ngilizler bu gibi konular~~ görü~üyorlar& Atatürk'ün hastal~~~ndan
söz etmez olmu~lard~. ~ngiliz Büyükelçisi Sir P. Loraine, 1938 yaz~nda, üç
ay boyunca hastal~k konusunda bir~ey yazmam~~t~. Daha do~rusu bu konuda yazacak bir haber almam~~t~. Atatürk iyile~mi~ti, kendisini toplamaya devam ediyordu.
25 Temmuz'da Büyükelçi, Londra'ya özel ve gizli bir yaz~~yollad~. (~ç
aydan beri ilk kez Atatürk'ün hastal~~~~konusuna de~indi. Ama, bu yaz~~
da kayg~~verici karamsarl~kta de~ildi. Büyükelçi, birkaç gün önce, Büyükada Yat Kulübü'nde D~~i~leri Bakan~~Aras ile konu~mu~, Atatürk'ün sa~l~~~~
konusunda yeniden ortada dola~maya ba~layan söylentilerin nedenini sormu~tu. Aras'a göre, söylentilerin nedeni, so~uk alg~nl~~~n~n nüksetmi~~olmas~yd~. Atatürk, biraz dikkatli davranarak bundan kaçmabilirdi. Bu arada Atatürk, yeniden ayn~~ Frans~z doktoruna muayene ettirilmi~ti. Doktor'un söyledi~ine göre, nükseden hastal~k kurban~na çok zaman aksak bir
hayat ya~at~rd~, ama Atatürk bunu adatm~~t~. Sonuç olarak, tamamen iyile~mede biraz gecikme olmu~tu. Doktor Atatürk'ün Eylül ay~n~n ikinci yans~nda tamamen iyile~ebilece~i kan~s~ndayd~. Doktorun bu kanaatine balotarak, Fransa D~~i~leri Bakan~~M. Georges Bonnet'nin, Türkiye'ye yapmay~~tasarlad~~~~resmi ziyaretin 20 Eylül'de veya biraz sonra yapabilece~i bildirilmi~ti. Tamamen iyile~mede gecikme olmakla beraber Atatürk'ün hastal~~~~adatm~~~olmas~, Frans~z doktorunu bile ~a~~rtm~~t~. Doktor, "Cumhurba~kan~~bize anla~~lan kötü ~aka yap~yor; demir gibi bünyesiyle ~aka
yapabiliyor; daha zay~f kimseler olsayd~~göçüp giderlerdin demi~ti. Gerçi
baz~~söylentilere göre Atatürk, keyifsizdi, bezgindi; kolay kolay yan~na
kimseyi yakla~t~rm~yordu. Ama buna pek ~a~mamally& Hastal~~~~nülcsetti~i için iyile~mesi gecikmi~ti. Ayr~ca, hayatta iki zevkinden, sigaradan ve
içkiden vazgeçmi~til°3.
30 Temmuz'da, yine özel bir mektubunda, Ankara'daki ~ngiliz
Büyükelçisi yeniden Atatürk'ün sa~l~~~~konusuna de~indi. ~ngiliz Mebuslar~ndan Mr. R. A. Butler'e gönderdi~i özel mektubunda Büyükelçi, Ankara'daki Frans~z Büyükelçili~i'nden ald~~~~bilgileri k~saca anlatt~: Frans~z
doktoru Atatürk'ü muayene ettikten sonra Frans~z Büyükelçili~i'nde sorguya çekilmi~ti. Doktor, ketum davranm~~, a~z~ndan bir ~ey kagrmam~~t~.
Yaln~z Frans~z Büyükelçili~i ~u kadar~n~~ ö~renebilmi~ti: Doktor, Atatürk'ün ancak iki y~l daha ya~ayabilece~ini san~yordu. ~ngiliz Büyükelçisi
ise bu karamsar görü~ü payla~m~yordu. "~imdiye kadar hemen hemen
1°3 F.O. 371/21925/E.4580: Loraine'den Oliphant'a. özel yaz~. Gizli. Ankara, 25.7.1938.
Son,e4 S. 547-548.

1232

BILAL N. ~IM~IR

bütün kötümser raporlar Frans~z kaynaklar~ ndan geldi" diyor, bu son haberin de, bundan öncekiler gibi a~~r~~ kötümser oldu~unu söylemeye getiriyordu. Ba~ka bir deyimle, ~ngiliz Büyükelçisi, Atatürk'ün iki y~ldan daha
fazla ya~ayaca~~~kan~s~ ndayd~. Büyükelçi, di~er diplomatik çevrelerde
Atatürk'ün karaci~er kanserinden rahats~z oldu~u söylentisini de duymu~tu. Bu söylentilere de kat~lm~yordul".
Bu arada, yaz aylar~nda Atatürk'ün tedaviye devam etti~i, Paris'ten
yine ilaçlar ~smarland~~~~görülmektedir. Cumhurba~kanl~~~~özel Kalem
Müdürü Süreyya Anderiman, Dolmabahçe'den Paris Büyükelçili~i'ne
gönderdi~i 4 Haziran 1938 günlü bir yaz~yla yeniden be~~kalem ilaç ~smarlad~~°5. Bir hafta sonra, ~~ r Haziran'da Paris'e ~u "acele" telgraf~~ çekti:
"Üç kutu ampoules Biolipase Haffmann Roche stop Adresi rue
Crillon ~ o stop Üç kutu ampoules Sodathormon Byla stop Acilen
gönderilmesi Sayg~larla." 1"
istenen bu ilaçlar zaman~ nda gönderildi'.
22 Haziran'da, Cumhurba~kanl~~~~Genel Sekreteri Hasan R~za Soyak,
"Atatürk'ün kulland~klar~~ Listerin'den alt~~ düzine al~n~p faturalar ile birlikte
gönderilmesini" Paris Büyükelçili~i'nden rica etti 1". Ama bu, do~rudan
do~ruya hastal~kla ilgili görünmemektedir. Atatürk'ün, karaci~er hastal~~~na yakalanmadan önce de Listerin kulland~~~~anla~~lmaktad~r. Büyükelçilik
bunu da gönderdi 109. Cumhurba~kanl~~~~Genel Sekreteri, 20 Temmuz'da,
ilaçlar~n tutar~~ 4788.20 Frank'~~ ~~~Bankas~~ arac~l~~~yla Paris Büyükelçili~i'ne transfer ettirdi "°.
25 Temmuz'da Süreyya Anderiman Dolmabahçe'den Paris'e bir acele
telgraf daha çekti: "Be~~kutu Dyspertine Hepp, üç ~i~e Eupnine Vernade, alt~~
10'
105

F O. 371/21925/E.4596: Loraine'den Butler'e, özel ve gizli yaz~. ~stanbul, 30.7.1938.
P.B.A.-K.180/A-1: S. Anderiman'dan Paris Büyükelçili~i'ne yaz~. Dolmabahçe,

4.6.1938, No. 4/405. Bu yaz~ya ekli bir faturada, be~~kalem ilaç ~öyle belirtilmektedir: 6
Btes Extr. Hp. Choay â 50, 55; 6 Diurne â 15; 1 2 Formocarbine â 14, 35; 6 Psyllium
Langlebert â ~~ 2 ; 4 Gastrocalcine bism. â 2 1, 50.
1°6 P.B.A.-K. 180/4-1: S. Anderiman'dan Paris B.E.'ne. Tel. Acele. Dolmabahçe,
11.6.1938, saat 18.3o (Al~n~~~~saat 19.30).
107 P.B.A.-K. 180/4-1: S. Davaz'dan S. Anderiman'a. Yaz~. Paris. 25.6.1938.
108 P.B.A.-K 180/A-1: H. R. Soyak'tan S. Davaz'a. Yaz~, 22.6.1938.
09
P.B.A.-K. 180/A-1: S. Davaz'dan H. R. Soyak'a. Yaz~. Paris, Temmuz 1938. (Yaz~n~ n günü belli de~il.)
H° P.B.A.-K. 180/A-1: H. R. Soyak'tan S. Davaz'a. Yaz~. 20.7.1938. (Yaz~ n~n nereden
gönderildi~i belli de~il. Dolmabahçe'den gönderilmi~~olaca~~~san~lmaktad~ r.)
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kutu Gastrocalcine Bismuthee oberlin" gönderilmesini istedi. Bu ilaçlara da
acele ihtiyaç vard~~ '''. Büyükelçilik bunlar~~ tezelden yollad~, arkas~ ndan, 30
Temmuz'da faturas~ n~~ postalad~~ H'. Süreyya Anderiman, 6 A~ustos'ta "iki
~i~e Mendelium" istedi 113. ~ ki gün sonra da, "aynca iki kutu Mendelium kâsesi" diye telgraf çekti H'. Telgraflar hep Dolmabahçe'den ve "acele" kayd~yla çekiliyordu. Ilaç sipari~leri sürüp gidiyordu.
Demek oluyor ki, Atatürk'ün nekaheti sadece görünü~teydi. Asl~nda
hastal~ k devam ediyordu. Yaz aylar~nda Atatürk'ün yabanc~~ devlet adamlar~yla görü~meler yapmas~na, ~~ g May~s töreninde bulunmas~ na, yurt içi
gezilere ç~ km~~~olmas~ na bak~ larak hastal~~~~ art~ k atlatt~~~~san~ lm~~ t~. Hemen hemen aral~ ks~z ilaçlara devam ederken bile, bunun sadece "tamamen iyile~medeki gecikmeden" ileri geldi~i kan~s~~ do~mu~tu. Dolmabahçe
önlerinde, Savarona'n~n güvertesinde Atatürk zaman zaman beyazlar giymi~, biraz yorgun ve dü~ünceli görünürken, O'nun art~k son aylar~ n~~ ya~ad~~~n~~ kimse kestiremiyordu. Herkes bunu bir "nekahet dönemi" san~yordu. En karamsar olan Frans~ zlar bile, Atatürk'ün daha iki y~l ya~ayabilece~ini san~yorlard~. Kötü bir ihtimali gizlemiyor de~il idiyse, Frans~z Profesörü Dr. Fiessinger dahi bu görü~te oldu~unu söylemi~ti. Büyük ço~unluk ise bu "kötümser" görü~e kat~lm~yordu. Ankara'daki ~ngiliz Büyükelçisi, Atatürk'ün ömrünün iki y~l kadar k~salm~~~olabilece~ine ihtimal
veremiyordu. Asl~ nda ise Büyük Adam'~n art~ k y~ llar~~ de~il, aylar~~ say~ hyd~.
.Nükseden Siroz
"t. Bu ak~am geç saatte Cumhurba~kan~'n~ n (Atatürk'ün)
sa~l~~~ n~ n ciddi' ~ekilde kötüle~ti~i yolunda haberler ç~kt~. Yar~n
D~~i~leri Bakan~'n~~ (Aras'~) görece~im ve tekrar rapor verece~im.
Bu telgraf, yar~ n sabahki bas~nda tela~l~~ haberlerin ç~kmas~~ ihtimaline kar~~~sizleri haz~ rlamak içindir. Cumhurba~kan~'n~n
karaci~er sirozundan rahats~z oldu~u art~ k kesindir. Ekselans~~ tedavi için dün iki Alman mütehass~s~~ geldi.
Krala haber verilmesini rica ederim" 115.
P.B.A.-K180/A-1:S.Anderiman'dan S. Davaz'a. Tel. Acele. Dolmabahçe, 25.7.1938,
saat 20.45. (Alm~~! 25.6.1938, s.7.15).
112 P.B.A.-K 180/A-1: S. Davaz'dan H.R. Soyak'a. Yaz~. Paris, 30.7.1938.
P.B.A.-K180/A-1: S.Anderiman'dan S.Davaz'a.Tel.Acele. Dolmabahçe, 6.8.1938, saat I6.30 (Al~ n~~~~saat 20.55).
P.B.A.-K. 180/A-1: S. Anderiman'dan Paris Büyükelçili~ine. Tel. Acele. Dolmabahçe, 8.8.1938, saat 22.20. (A1191§1 9.8.1938, saat 7.15).
F. O. 371/21925/E. 4580: Loraine'den Foreign Off~ce'e ~ifre tel. Y~ ld~ r~m. Da~~t~m~~
yap~lamaz. ~stanbul, 3.8.1938, No.47.
Belleten C.L17, 78
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3 A~ustos 1938 gecesi son dakikada, Türkiye'deki ~ ngiliz Büyükelçisi
Sir Percy Loraine, Londra'ya bu y~ ld~ r~ m telgraf~~ çekti. Telgraf, Istanbul'dan saat 23.50'de çekildi, ertesi sabah saat 9.30'da ~ngiltere D~~i~leri
Bakanl~~~'na ula~t~ .
Üç aydan beri Atatürk'ün iyile~mekte oldu~u san~ l~ yordu. Bu süre
içinde Londra'ya ula~an bütün haberler iyimserdi. ~imdi durum birdenbire degi~ivermi~ ti. Hastal~ k, beklenmedik biçimde, aniden kötüle~ivermi~ti.
Öyle ki, Atatürk'ün art~ k son günlerini ya~ad~~~~dü~ünülerek ~ ngiliz Kral~ 'na haber verilmesi isteniyordu. Haber, ~ngiliz D~~i~leri Bakanl~~~'n~~ oldukça ~a~~ rtt~ . Bir görevli, "Bu haber hiç beklenmiyordu" dedi ve devam
etti: "Uzunca bir süre dinlendikten ve bütün sert içkilerden vazgeçtikten
sonra Atatürk'ün sa~l~~~ nda kesinlikle iyile~me oldu~una inand~ r~ lm~~t~k.
Anla~~lan, bütün sa~laml~~~ na ra~men, bünye tamamen sars~ lm~~. Söylenti
do~ruysa, bunun Türk politikas~ nda etkisi büyük olacakt~r" 116. Foreign
Office'de bir ba~ ka görevli ~unlar~~ ekledi: "Dün duydu~uma göre Gazi,
her an göçebilir... Yak~ nda Türkiye'de geli~melerle kar~~la~abiliriz, ama
~ imdilik durumun iyiye gitmesini dilemekten ba~ka yap~labilece~imiz bir
~ey yok" 1 '7.
Londra, durumu kayg~ yla izliyor, geli~meleri bekliyordu. 4 A~ustos
günü ~ ngiliz bas~n~ nda hastal~ kla ilgili henüz haber yoktu. Ertesi gün,
Büyükelçi Loraine'in ikinci telgraf~~ yeti~ti, yüreklere biraz so~uk su serpti.
Büyükelçi, Türkiye D~~ i~leri Bakan~ 'n~ n söylediklerini anlat~yordu:
"Atatürk'ün durumu ciddI olmakla beraber asla ümitsiz de~ildi. Bir so~uk
alg~nl~g~~ hastal~~~~yeniden nüksettirmi~ ti. Bunun önü al~ nabilirse Cumhurba~kan~~ (yüzde elli ihtimalle) en az iki ve en çok sekiz y~ l daha ya~ayabilecekti. Hastal~ k önlenemezse Atatürk birkaç aydan fazla ya~ayamazd~.
Komplikasyon olursa, hastal~ k birdenbire kötüye gidebilecekti. Ama ~imdilik böyle bir ihtimal görülmüyordu. Cumhurba~kan~, bakanlar~ n Ankara'ya dönmelerini istemi~ti. Hastal~~~~yüzünden Ba~ kent'in Istanbul'a kayd~ r~ld~ g~~ izlemini yaratmak istemiyordu. Atatürk'ün morali iyiydi. A~~r
hasta oldu~unu bilmekle beraber, iyile~ me umudunu asla kesmiyordu."
Bunlar~~ anlatt~ ktan sonra Büyükelçi "Atatürk bülten yay~ nlanmas~n~~ istemiyor, lütfen ketum olunuz" dedi ve durumdan Kral'~ n haberdar edilmesi
dile~ini tekrarlad~ '''.
116

F.O. 371/21925/E. 4580: Mr.J.R. Colville'in 4.8.1938 günlü yorumu.

ir F.O. 371/21925/E. 4580: Sir L. Oliphant'~
n 5.8.1938 günlü yorumu.

F.O. 371/21925/E.4614. Lora~ ne'den Foreign Office'e. ~ifre tel. ~stanbul, 4.8.1938.
(Al~ n~~~~5.8.1938)
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~ ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~ , elden geldi~ince ketum davran~ yordu.
Ama bas~ nda yeniden yaz~ lar görülmeye ba~lam~~t~. 6 A~ustos günlü baz~~
~ngiliz gazeteleri, bu arada The Daily Herald Gazetesi, Atatürk'ün a~~r hasta oldu~u haberini verdiler. Resmen "grip" denmekle beraber, asl~ nda
Atatürk'ün karaci~erinden rahats~ z oldu~u, ba~ucunda be~~doktor bekledi~i, bir Avusturyal~, bir de Alman doktoru ça~~r~ lm~~~oldu~u yaz~ld~~119. Bu
haberler ç~ kmaya ba~lay~nca Türkiye D~~i~leri Bakanl~~~~yeniden tedirgin
oldu. 8 A~ustos günü D~~i~leri Bakanl~~~ , Londra Büyükelçili~i'ne gönderdi~i bir ~ifre telgrafta, "Daily Chronicle'nin Reisicumhurumuza s~hhatleri
hakk~ nda ne~riyatta bulundu~u istihbar olundu" dendikten sonra, bu yaz~n~ n çevirisinin telgrafla bildirilmesini istedi'''.
Londra Büyükelçili~i, 9 A~ustos'ta, Daily Mail Gazetesi'nin bir süreden beri art~ k ç~ kmad~~~n~~ bildirdikten sonra ~unlar~~ telledi:
"Madde 2 - Evvelki ak~am Daily Madden telefonla Reisicumhur Hazretlerinin ahvali s~ hh~yeleri hakk~ nda yeni bir haber
olup olmad~~~~soruldu. Resmi malumat~ m olmad~~~ n~~ söyledim.
Madde 3 - Baz~~ gazeteler dünkü nüshalar~ nda ~iddetli nezleden rahats~z olmu~lar ise de geçirdiklerine dair Agence Reutdin
verdi~i k~sa bir telgraf~~ ne~r eylemi~lerdir. Bunun haricinde ne~riyat yoktur.
Madde 4 - Bugünkü (9.8.1938) Daily Telegraph'da ~stanbul'dan çekilmi~, resmi malumata müstenit oldu~u anla~~lan bir
telgraf vard~ r. Hastal~ klar~ n~ n Mart iptidas~ nda (influenza) ~eklinde ba~lad~~~, sonra karaci~er iltihabatindan mustarip olduklar~,
Türk ve Frans~z mütehass~slar~~ taraf~ndan tedavi edildikleri ve
Temmuz sonlar~ nda ~iddetli so~uk alarak tekrar hastaland~ klar~~
ve ahvali s~hh~yeleri merak~~ mucip oldu ise de Viyana, Berlin ve
Dresden'den getirilen mütehass~slar~n tedavileri sayesinde hastal~~~n önüne geçildi~i yaz~ l~d~r."121
~ngiliz bas~ n~ nda hava, k~saca buydu. Ayn~~ günlerde Frans~z bas~ n~nda
da benzer yay~nlar yap~ ld~~~~görülmektedir. 8-9 A~ustos günleri Paris gaThe Daily Hera/d'dan (6.8. ~~ 938) naklen Le Matin, 8.8.1938.
" L.B.A. - Atatürk'ün hastal~~~ . Hariciye Vekâleti'nden Londra Büyükelçili~i'ne. ~ifre
tel. Ankara, 8.8.1938. No. 61.
121
L.B.A. - Atatürk'ün hastal~~~ . Londra Büyükelçili~inden Hariciye Vekâleti'ne. ~ifre
tel. Londra, 9.8.1938, No. 637/320.
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zetelerinde ~stanbul ç~k~~l~~ bir haber görüldü. Bunda, Atatürk'ün Temmuz
sonunda kayg~~ yaratan rahats~zl~~~n~n yeniden iyile~meye yüz tuttu~u bildiriliyordu ''. Ayr~ca 9 A~ustos günlü Frans~z gazetelerinde, Paris
Büyükelçili~imizin bir yalanlamas~~ yay~nland~. Bunda da Atatürk'ün hasta
olmad~~~~söyleniyordu '23. Le Matin Gazetesi, Türkiye Büyükelçili~i'nin yalanlamas~n~~ oldu~u gibi yay~nlad~ktan sonra, bunun alt~na kendi görü~ünü
ekledi: Atatürk'ün hasta olmad~~~n~n söylenmesine ra~men, Paris T~p Fakültesi Profesörlerinden N. Fiessinger'in muayene için iki defa Türkiye'ye
ça~~nlm~~~oldu~unu belirtti 124. Ayn~~ gün bir ba~ka Frans~z gazetesi,
Atatürk'ün Savarona yat~nda a~~r bir hastal~~a yakaland~~~n~, yedi doktorun kendisini tedavi etmekte oldu~unu, yay~nlanan bültenin hastal~~~~"so~uk alg~nl~~~ " gibi göstermekle beraber, kendisinin karaci~erden rahats~z
oldu~unu yazd~~ '5. L 'Oeuvre Gazetesi ise, yine 9 A~ustos'ta, "Yeni Türkiye'nin Önderi Kemal Atatürk a~~r hasta" diye büyükçe bir ba~l~k att~~126.
Türkiye Büyükelçili~i'nin yalanlamas~~ ancak k~smen etkili olabilmi~ti. Yalanmaya ra~men, baz~~ Frans~z gazeteleri, hastal~~~n devam etti~ini ~srarla
yaz~yorlard~ . Haber bir defa patlak verince, bunu bast~ rmak kolay olmuyordu. Ayr~ca belirtmek gerekir ki, Büyükelçili~in yalanlamas~~ düpedüz
bir inkar niteli~indeydi. Bu yüzden pek inand~r~c~~ olamam~~t~.
Bu günlerde Türk bas~n~n~~ susturrnak bile tamamen mümkün olamam~~t~. 13 A~ustos'ta, ~ngiliz Büyükelçisi'nin Istanbul'dan bildirdi~ine göre,
bir süre önce, Türk gazeteleri, Atatürk'ün sa~l~~~~konusunda hiçbir ~ey
yazmamalan için uyanlm~~lard~. Anla~~lan panik yaratmamak için al~nan
bu tedbire ra~men, Ahmet Emin Yalman, Tan Gazetesi'nde Atatürk'ün
a~~r hasta oldu~u yolunda bir yaz~~ yay~nlam~~t~. Ayn~~ yaz~~ Haber Gazetesi'nde de ç~km~~t~. Bu yüzden Tan Gazetesi üç ay, Haber Gazetesi de birbuçuk ay kapat~lm~~lard~. Yalman'~n yaz~s~n~n çevirisini yay~nlam~~~olan
Istanbul'da ç~ kan bir Rumca gazeteyle üç Ermenice gazete de onar gün
kapat~lm~~lard~~ '".
Ingiliz Büyükelçisi'nin bunlar~~ Londra'ya bildirdi~i gün, yani 13
A~ustos 1938 günü, ayn~~ haberin bu defa Ba~dad'dan Avrupa bas~n~na
22
Parts-M~dt, 8.8.1938; L'Epoque, Le Ftgaro, L 'Ece Nouvelle 9.8.1938.
1" L'Agence Econom~que e F~nanaire, 9.8. ~~ 938; Le journal d~s D~s, 10.8.1938.
I 24 Le Mal~n, 9.8.1938.
12' L Infor~natton, 9.8.1938.

"K6nal Ataturk, Chef de la Nouvelle Turquie est gravement malade", L'Oeuv~e,
9.8 . 1 938.
tz. F.O. 371/21925/E. 4866.. Loraine'den Foreign Office'e. Yaz~. ~stanbul, 13.8.1938,
No.412.
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tellendi~i görüldü. Bunun, Ba~dad'daki ~ngiliz makamlar~ndan s~zd~nlm~~~
olabilece~i akla gelmektedir. Haber ertesi gün ayr~nt~lar~yla Paris gazetelerinde yay~nland~~ La Republique ve Le P~tit journal Gazetelerinde görülen
Ba~dad kaynakl~~haber özetle ~öyleydi: Cumhurba~kan~~ Atatürk'ün a~~r
hasta oldu~u yolunda bir süredir ~srarla dola~an söylentiler, Türk kamuoyunu ciddi olarak kayg~land~rmaktad~r. Bu söylentilerin as~ls~z olmad~~~~
anla~~lmaktad~r. ~ki aydan beri Dolmabahçe'den ç~k~p Savarona 'da oturmaya ba~layan Atatürk, yata ancak çok yak~nlar~n~~ ve bakanlar~~ kabul etmektedir. Art~k eskisi gibi dola~mamakta, ak~am yemekleri için al~~t~~~~büyük
lokantaya gitmemektedir. Bir süre önce Paris'ten ça~r~lan Dr. Fiessinger,
rahats~zl~~~n a~~r olmad~~~n~~ bildirmi~ti. Ama, t A~ustos'ta hastal~k birdenbire a~~rla~m~~t~r. Ça~~nlan iki Alman doktor da, Frans~z Doktoru Fiessinger gibi, hastal~~a oldukça ilerlemi~~karaci~er sirozu te~hisini koymu~lard~r. Türk kamuoyunun kayg~s~, Türk gazetelerine de yans~m~~t~. Yeni
Türkiye'nin kurucusu Atatürk'ün hastal~~~~konusunda bir yaz~~ yay~nlad~~~~
için Tan Gazetesi üç ay kapat~lm~~t~r. Oysa bu sayg~l~~ bir yaz~yd~. Ayn~~
yaz~~ için Haber Gazetesi de bir buçuk ay, di~er dört gazete onar gün kapat~lm~~lard~. Türk bas~n~ , bu konuda hiçbir ~ey yazmama emri alm~~t~r 128
Ba~dad ç~k~~l~~bu haberin yan~s~ra, baz~~ Frans~z gazeteleri Ankara'dan
ald~klar~~ bir haberi yay~nlad~lar. Daha k~sa olan Ankara haberinde de
Atatürk'ün hasta oldu~u belirtiliyor. Savarona yat~nda Cumhurba~kan~'n~n
kimseleri yan~na yakla~t~rmad~~~, ancak baz~~ Bakanlarla ve çok yak~nlar~yla
görü~tü~ü söyleniyordu 129.
Frans~z bas~n~nda yeniden hastal~k haberlerinin görülmesi üzerine, Paris Büyükelçili~imiz bir kez daha bunu kesinlikle yalanlad~. 17 A~ustos
günlü Paris gazetelerinde ç~kan bu yalanlamada aynen ~öyle denilmekteydi: "Türkiye Büyükelçili~i, Cumhurba~kan~~ Kemal Atatürk'ün hasta oldu~u yolunda son günlerde yay~nlanan haberleri resmen yalanlar. Cumhurba~kan~'n~n sa~l~yla ilgili söylentiler hiçbir asla esasa dayanmamaktad~r ve
daha önce de birçok defa kesinlikle yalanlanm~~~bulunmaktad~r." 130
On günden az bir zaman içinde Paris Büyükelçili~imiz iki kez yalanlama yay~nlam~~~oluyordu. Her ikisinde de Atatürk'ün hasta olmad~~~ ,
hastal~k haberlerinin hiçbir asla esasa dayanmad~~~~ileri sürülüyordu.
129 "Le President Kemal Ataturk serait gravement malade" Le Pelit journal, 14.8.1938;
“L'etat de sante du president Ataturk donne de vives inquetudes", La Npublique, 14.8.1938.
129 Le jour, L'Echo de Paris, 14.8.1938.
'3° La Ripublique, Le Jour, L'Echo de, Paris, 17.8.1938.
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Böylesine kesin bir inkâr, ancak görev gere~i say~labilir. Asl~nda
Atatürk'ün hastal~~~~art~ k gizlenme safhas~ n~~ a~m~~t~. Avrupa bas~ n~, aral~ klarla, Nisan ay~ ndan beri bunu yaz~ yordu. Hele Avrupa'dan doktorlar ça~~r~ld~ktan sonra hastal~ k art~k hiç saklanamazd~. Olsa olsa ~u söylenebilirdi: Atatürk'ün hastal~~~~A~ustos ba~~nda nüksetmi~~olmakla beraber, son
günlerde yeniden hafiflemi~~ve Cumhurba~kan~'n~ n sa~l~~~~iyiye do~ru gitmektedir, denilebilirdi. ~~in do~rusu da buydu.
Türkiye Büyükelçili~i'nin üstüste yalanlamalar~na ra~men Paris gazeteleri büsbütün susmad~lar. 26 A~ustos günü, bir Paris gazetesinde yine
uzun bir yaz~~ görüldü. "Ankara'n~n muammas~: Savarona yat~nda müzik
sustu. Ve Kemal Atatürk, ak~amlar~~ art~k yat~n güvertesinde görünmüyor"
ba~l~ kl~~ bu uzun yaz~da, sayg~l~ , ama hüzünlü bir dille Atatürk'ün hastal~~~~anlat~llyordu. Yaz~y~ , gazetenin Ankara Muhabiri M. Renk Clermont
kaleme alm~~t~~ ve diyordu ki:
"Heyhat! Atatürk, belki karakterinin yüceli~inden, kendi sa~l~~~n~~ koruyamad~ . Türkiye'yi tedavi etti, ama kendisine bakamad~...
Muazzam saray~ n önünde demirli o bembeyaz Savarona'n~n art~k
eski ne~esi yok... Son zamanlarda, güne~~batarken, Türkiye'nin
kahraman~, beyazlar giymi~~olarak, yaln~z ve dü~ünceli üst
güvertede görünüyordu; ~imdi art~ k görünmüyor." 131
Bu yaz~ n~n ç~kt~~~~günlerde hastal~ k yine biraz hafifleme belirtileri
göstermi~ti. A~ustos ay~ n~ n daha ikinci haftas~nda Cumhurba~kan~'n~n
devlet i~leriyle yak~ndan ilgilendi~i haberleri görülmeye ba~lad~. 8 A~ustos
günü Atatürk, izinli olarak Türkiye'de bulunan Paris Büyükelçisi Suat
Davaz'~~ Dolmabahçe'de kabul etmi~, kendisiyle bir süre görü~mü~tü. Bu
haber, hastal~ k haberleriyle birlikte, 9 A~ustos günlü baz~~ Paris gazetelerinde verildi'.
Atatürk'ün, bu günlerde d~~~politikayla yak~ndan ilgilendi~i anla~~l~yordu. ~üphesiz, Avrupa'n~n bir ~kinci Büyük Sava~'a do~ru gitmekte oldu~unu anlam~~t~. Hastal~~~na bakmayarak, Türkiye'nin ~kinci Dünya Sava~~'ndaki durumunu dü~ünüyordu. A~ustos ay~ n~n ikinci yar~s~ nda, yabanc~~
ülkelerdeki Türkiye elçilerini s~rayla ~stanbul'a ça~~r~ yor, her biriyle ayr~~
ayr~~ görü~meler yap~ yordu. Paris Büyükelçisi'nden sonra Moskova, Var~o'3 ' Renk CLERMONT, "L'Enigme d'Ankara: A Bord du Sayarona' la musique s'est
tut... Et, le soir, Kemal Ataturk ne parait plus sur le pont de son yacht", Le jour-l'Echo de
Paris, 26.8.1938.
32
Le Youn~al des Dibats, 9.8.1938.
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va ve Tahran Büyükelçilerini Dolmabahçe'de kabul edip, her biriyle
görü~meler yapm~~t~. Arkas~ ndan Türkiye'nin Brüksel, Sofya ve Ba~dad elçileriyle görü~mü~tü. Bu haberler de yabanc~~ gazetelerde ç~kt~ '.
Bunlar iyiye alâmetti. Cumhurba~kan~, elçileri kabul etti~ine ve kendileriyle dünya siyasi durumunu görü~tü~üne göre, hiç de~ilse biraz olsun
iyile~ebilmi~~demekti. 20 A~ustos'ta ~ ngiliz Büyükelçisi, bir ~ifre telgrafla
bunu resmen do~rulad~: "Cumhurba~kan~'n~ n fiziki durumunda belirli bir
iyile~me var. Bunu D~~i~leri Bakan~'ndan ve Cumhurba~kan~~ Özel Kalem
Müdürü'nden ö~rendim" dedi '34. ~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~'nda haber
"tatmin edici" diye yorumland~~135 .
Bundan sonra bir buçuk ay kadar karamsar raporlar görülmedi. D~~~
bas~ nda hastal~k haberleri ç~kmad~. Belki biraz da Atatürk'ün sa~l~k durumunu daha yak~ ndan izleyebilmek amac~yla, Ankara'dan ~stanbul'a ta~~ nm~~~olan ~ngiliz Büyükelçisi de Ekim ba~lar~ na kadar bu konuda yeni bir
~ey yazmad~. Görülen iyile~me belirtilerinden sonra yazacak bir ~ey duymam~~~olmal~yd~.
1938 y~l~~ Eylül ay~~ durgun bir ayd~ . to Eylül'de ~ngiliz Maslahatgüzar~~ Mr. Morgan, Londra'ya k~sa ve özel bir haber verdi: "Dr. Aras dün bana, Atatürk'ü muayene için Frans~z mütehass~s~ n~n üç dört gün önce tekrar geldi~ini ve muayene sonucundan memnun kalarak Paris'e geri
döndü~ünü söyledi. Atatürk biraz daha iyi" dedi 136. Eylül içinde ba~kaca
bir haber yoktu.
Eylül ba~lar~ nda Atatürk'ün "biraz daha iyi oldu~u" ~üphesizdi.
Bütün Eylül ay~ n~ n sessiz oldu~u da görülüyordu. Ama bu sessizlik yakla~an büyük felaketten önceki geçici bir sessizlikti. Yeniden nüksetmi~~olan
karaci~er sirozu biraz yat~~t~ r~labilmi~~olmakla beraber, büsbütün önlenememi~ti. A~ustos ba~~ nda Dr. Aras, "yeniden komplikasyon ç~ karsa Atatürk birkaç aydan fazla ya~ayamaz" demi~ti. Bir daha komplikasyon ç~ kmayaca~~n~~ ise kimse garanti edemiyordu. Ve tam bu günlerde, 5 Eylül
1938 günü, Atatürk Dolmabahçe'de kendi eliyle kendi vasiyetnamesini
yazd~ '.
134

Le Temps, 21.8.1938.
F.O. 371/21925/E. 4939: Loraine'den Foreign Off~ce'e. ~ifre tel. ~stanbul, 20.8.1938,

No. 6o.
~ 's /b~d. Mr. L. Baggallay'in yorumu.
F.O. 371/21925/E. 4939: Mr. Morgan'dan Sir L. Oliphant'a. Özel yaz~ ., ~stanbul,
lo.g.1938.
'3- Ay~n Tanju, II. Te~rin 1938, No. 6o Mükerrer, s. 86.
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Hastal~k Ac~yor
Atatürk, vasiyetnamesini yazd~, ama hemen noter ça~~r~ p bunu onaylatmad~. Vasiyetnameyi bir zarfa koydu ve bekledi. Durumu biraz iyice
görünüyordu. Kolay kolay hayattan umut kesilemiyordu. Kimbilir belki...
Derken, Eylül sonlar~na do~ru yeni ilaç sipari~leri ba~lad~. 21 Eylül'de
telgrafla Paris'ten üç kutu "Urosiphon", iki kutu "Biol:Pace Roche" ~smarland~~138 . Ne oluyordu? Hastal~k yeniden ~iddetleniyor muydu? Telgrafta aç~klama yoktu. Arkas~ndan 2 Ekim'de, Dolmabahçe'den Paris Büyükelçili~i'ne bir "acele" telgraf daha çekildi :
"Clorure Ethyle pur stop Kelene stop Labaratoire produits usunes du
Rhone stop 21 Rue Gouzon stop Markas~~ 68 stop Otuz alt~~ ~i~e gönderilmesi ve taklitlerine dikkat buyurulmas~~ müsterhamd~r - Sayg~ lar Süreyya" 139 .
Bir hafta sonra, Paris Büyükelçili~i, Dolmabahçe'den üçüncü bir telgraf daha ald~: "Oniki kutu komprime ve be~~~i~e mayi olarak Amylodiastase Thepenier gönderilmesi müsterhamd~r" 14°.
"Acele" telgraflar birbirini koval~ yor. Belli ki Dolmabahçe'de tela~~vard~. Ekim ay~na tela~l~~ girilmi~ti. Ama bu kayg~lar~n asl~~ etrafl~ca anla~~lam~yordu. Türk telgraflar~nda herhangi bir aç~klama yap~ lm~yordu. ~laçlann Atatürk için oldu~u bile belirtilmiyordu. 6 Ekim günlü bir ~ngiliz telgrafi durumu biraz ayd~ nlatt~. ~ngiliz Büyükelçisi, "Cumhurba~kan~'n~n
(Atatürk'ün) sa~l~~~~konusunda yine tela~l~~ haberler ç~kt~" dedi ve devam
etti: Dr.Aras'~n söylediklerine göre, hastal~ k yine nüksetmi~ti. Atatürk'ün
vücudunda biriken su al~ nm~~t~. Hasta biraz kendine gelir gibi olmu~ tu.
Atatürk'ün morali yüksekti, hastal~kla bo~u~ma azmini yitirmemi~ti. T~ bbi
bak~mdan bir tahmin yürütülemiyordu. ~imdiye kadar her iyile~meyi bir
nüksetme izlemi~ti. iyile~me yönünde bir duruklama olup olmayaca~~n~~
kimse kestiremiyordu. Bu arada Atatürk, Ankara'da yap~lacak 29 Ekim
törenlerinde bulunmak istiyordu. Ama törene kat~l~ p kat~lamayaca~~~hakk~ nda karar vermek gerekiyordu'''.
1.38 P.B.A.-K 180/A-1: S. Anderiman'dan S. Davaz'a tel. Dolmabahçe, 21.9.1938, saat
15.15 (Al~ n~~~~saat ~~ 7.35)
~ " P.B.A.-K. 180/A-1:S. Anderiman'dan S. Davaz'a. Tel. Acele. Dolmabahçe,
2. ~~o. ~~ 938, saat ~~5.15. (Al~ n~~~~saat I 6.05).
P.B.A.-K. 180/A-1: S. Anderiman'dan S. Davaz'a Tel. Dolmabahçe, ~~o. ~~ o.1938, saat 12.00 (Alm~~' saat 13.10).
F.O. 371/21925/E. 5969: Loraine'den Foreign Off~ce'e. ~ifre tel. Gizli. Ankara,
6. ~~o. ~~ 938, No. 23 Saving.
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Demek ki, hastal~ k bir kez daha nüksetmi~ti. D~~i~leri Bakan~~ Dr.
Aras, bunu ~ ngiliz Büyükelçisi'nden gizlemiyordu. Ama bu son nüksetmenin vahametini azaltmak istercesine konu~mu~tu. Büyükelçi'nin telgraf~~
Londra'ya ula~~ nca, ~ ngiliz D~~i~ leri görevlilerinden Mr. R. J. Bowker, "pek
tatmin edici de~il" dedi ve sözünü tamamlad~: "D~~i~lerine ula~mam~~,
inan~ l~ r bir kaynaktan al~ nm~~~ bir ba~ka rapordan ö~rendi~ime göre,
142.
Cumhurba~kan~ 'n~ n bir daha yataktan kalkmas~~ beklenmiyor"
Bu defaki "nüksetme", öncekilerine benzemiyordu. Hastal~ k, Atatürk'ü
art~ k son defa yata~a dü~ürmü~~görünüyordu. ~imdi kayg~, çok daha ciddiydi, vahimdi. Birkaç gün sonra, to Ekim'de, Ankara'daki ~ ngiliz Büyükelçisi de bu korkuyu belirtti. Londra'ya çekti~i bir telgraf~ nda "Pek
korkar~ m ki, dedi, sa~l~ nda aç~ k ve umutlu bir iyile~ me olmazsa, Atatürk
143

art~ k birkaç aydan fazla ya~amaz"
~ ngiliz Büyükelçisi Sir P. Loraine, ~ imdiye kadar genellikle iyimserdi.
Frans~z raporlar~ n~~ karamsar buluyor, onlara kat~ lamayaca~~n~~ bildiriyordu. Frans~zlardan ald~~~~bilgilerden ziyade, D~~i~leri Bakan~~ Tevkif Rü~tü
Aras'~ n söylediklerine önem veriyordu. Bakan meslekten doktordu, bu t ~ bbi konuda yetkiyle konu~abiliyordu. Ama Aras, 4 A~ustos'ta komplikasyon
olursa, hastal~ k önlenemezse Atatürk'ün çok ya~ayamayaca~~n~~ da söylemi~ti. Hastal~~~ n önüne geçilememi~~oldu~u görülüyordu ve ~imdi
Büyükelçi, Bakan'~ n o zamanki sözlerini hat~ rlam~~~gibiydi. Hastal~ k, kontrol edilemez oluyor, gittikçe az~yor görünüyordu.
Hastal~~~ n fena halde kötüye gitti~i Ekim ortalar~ nda henüz bas~ na
yans~ mam~~t~. D~~~bas~ n genellikle susuyordu. 15 Ekim'de, bir Frans~z gazetesi, Atatürk'ün hasta oldu~unu ve Cumhurba~kanl~~~ 'ndan ayr~ lmay~~
dü~ündü~ünü yazd~~144 . Ama, belliydi ki, gazete son durumdan henüz habersizdi. 17 Ekim'de, L'Epoque adl~~ gazetede uzun bir makale ç~ kt~ . Bu yaz~~ da son geli~ melerden habersiz olarak, eski bilgilere dayan~ larak kaleme
al~ nm~~ t~ . Yazar ~öyle diyordu:
"Ça~~m~z~ n en güçlü ve en ola~anüstü adamlar~ ndan biri
olan Kemal Atatürk, bir çe~it esrar perdesiyle çevrilidir.
Zaman zaman hasta, çok hasta oldu~u yolunda haberler al~yoruz. Arkas~ ndan, Ankara'n~ n ho~nutsuz ve biraz k~zg~n yalanlamas~~ yeti~iyor: yalan, Atatürk sapasa~lam.
142 Ib~ d., I\4r. Bowker'in 14.10.1938 günlü yorumu. Fotokopisi. Sonyel, belge 20.

F.O. 371/21925/E. 6034: Loraine'den Foreign Office'e. ~ifre tel. Çok gizli. ~ stanbul,
10.10.1938, No. 18 Saving.
"4 "La Sante du president Ataturk", l'Homme Libre, 15.10.1938.
143
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Buna ra~men... ~zd~ rapl~~ bir karaci~er hastal~~~ndan rahats~z
oldu~u biliniyor. Etraf~ nda hiçbir gürültüye, hiçbir harekete tahammül edemedi~i belirtiliyor...
Bunlar do~ruysa, bütün hayat~~ hareketle geçmi~~bir aksiyon
adam~~ için bu ne garip, ne a~~ r mukadderatt~ r. Ve Kemal
Atatürk daha altm~~~ nda yok.
Kemal Atatürk, ~ahane bir umursamazl~ kla kendi hayat~n~~
yedi bitirdi. Dans~ , alkolü ve gece hayat~n~~ sever... Ama bu e~lence zevki, O'nun muazzam bir eseri gerçekle~tirmesine, fevkalâde bir devrimi ba~ar~ ya ula~t~ rmas~na ve gücü, ba~ar~s~~ sayg~~
empoze eden yepyeni bir millet yaratmas~na engel olmad~...
Ve nihayet i~te, kapal~~ sözlerle O'nun halefi konusu konu~uluyor..." 145
Frans~ z gazeteci, son durumdan habersiz olmakla birlikte, gerçeklere
dokunuyor ve Atatürk'ün üzerine gerilmi~~esrar perdesinden yak~ n~yordu.
Bu perde nihayet ayn~~ gün ö~leden sonra, çaresiz araland~.
17 Ekim 1938 günü ö~leden sonra saat ~ 5.00'te Türkiye D~~i~leri Bakanl~~~ , bütün Türk Elçiliklerine ~ u hüzünlü genelge telgraf! çekti:
"Reisicumhur Atatürk Hazretlerinin s~hhatleri hakk~nda bugün ne~redilecek rapor a~a~~da yaz~l~d~ r. Bundan dairenizdeki konsolosluklara da
malumat verilmesi:
17 Birincite~ rin 1938 Riyaseticumhur Umumi Kâtipli~inden :
— Reisicumhur Atatürk'ün s~ hhi vaziyetleri hakk~ nda müdavi ve
mü~avir tabipler taraf~ ndan bugün verilen rapor ikinci maddeded ir.
2—

Reisicumhur Atatürk'ün düçar olduklar~~ karaci~er hastal~~~~normal seyrini takip ederken 16 Birincite~rin 1938 tarihine tesadüf
eden Pazar günü birdenbire a~a~~ daki âraz~~ göstermi~tir.
A) Saat 14.30 dan 22.00'ye kadar gittikçe artarak devam eden
umumi zaaf ile birlikte hazmi ve asahi âraz. Bu saate kadar
nab~ z dakikada 116, nefes 22, ve hararet derecesi 36 buçuk
idi.

"5 Yves LAROCHE, "Bay Fethi, compagnon d'Ataturk, sera-t-il demain le maître de
la Turquie?", L'Epogue,17.1o.1938.
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Saat 22.00'den bu sabah saat ~~ o.00'a kadar yukar~da ismi geçen
âraz hafifiemi~~ve nab~z dakikada IN, teneffüs 22 ve hararet
derecesi 37 olmu~tur.
Yap~ lan muayene ve mü~avere neticesinde tespit ve tatbik edilen müdavattan sonra umurni ahvalde hafif bir salah
görülmekle beraber vaziyet ciddiyetini muhafaza etmektedir.
3—Müteakip s~ hhi vaziyet raporlar~~ ne~redilecektir." 1"
Bu telgraf~ n anlam~~ aç~ kt~. Hastal~ k, kontrolden ç~ kmakta, azmaktad~ r.
Atatürk, yirmidört saattir ölümle bo~u~maktad~ r. Durum ciddklir. Ve
bundan sonra telgrafiar, telgrafiar birbirini kovalayacakt~r. Bütün millet
art~ k nefes nefesedir. Hazin bir bekleyi~~içindedir. Telgraf, ayn~~ gün saat
9.00 sular~ nda Paris, Londra, Roma Büyükelçiliklerine ula~m~~t~r. Oralarda da ac~ kl~~ haber resmen ö~renilmi~tir. Ertesi sabah, ba~l~~ bütün Konsolosluklar da haberi alacakt~ r. Raporlar, ac~ kl~~ raporlar dalga dalga bütün
d~~~te~kilata yay~ lacakt~ r. D~~i~leri Bakanl~~~~art~ k geceli gündüzlü nöbettedir. 17 Ekim, gece yar~s~. Saat 23.25. D~~i~leri bütün elçiliklere ikinci genelgeyi teller:
"17 Birincite~rin 1938 ak~am. Reisicumhur Atatürk Hazretlerinin s~ hhatleri hakk~ nda bu ak~am ne~redilen ikinci rapor a~a~~da yaz~ l~d~ r. Konsolosluklara da malâmat verilmesi:
Riyaseticumhur Umumi Katipli~inden :
Madde ~~ — Reisicumhur Atatürk'ün s~ hhi vaziyetleri hakk~ nda müdavi ve mü~avir tabipler taraf~ ndan bu ak~am saat 2o.00'de verilen rapor
ikinci maddededir.
Madde 2 — Bugün, bu ak~amkine nispetle daha iyi geçmi~tir. Asabi
arazda bir de~i~iklik yoktur. Nab~z muntazam 116, teneffüs 20, hararet
derecesi 37'dir (Ve alt~nda 8 doktor imzas~) 147. Bu telgraf sabaha kar~~, saat 3.00 sular~nda elçiliklere ula~m~~t~ r.
"6 L.B.A.-Atatürk'ün hastal~~~; P.B.A.-K.180/A-1; R.B.A.-K. 228/7: Hariciye Vekaleti'nden Elçiliklere. Genelge Tel. Ankara, 17.10.1938, saat 15.00, No. 141 (Al~n~~~ ; Londra,
saat 20.45; Paris saat 21 .05).
Ibid., Hariciye Vekâleti'nden Elçiliklere. Genelge tel. Ankara, 17.10. 1932, No. 142.
Saat 23.25. (Al~n~~~: Londra, 18.10.38, saat 1.25; Paris, s. 2.45)
Raporun alt~ndaki doktorlar~n adlan:
Madam doktorlar: Prof. Dr. Ne~et Ömer Irdelp, Prof. M. Kemal öke, Dr. Nihat Re~at
Belger.
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Haber, ayn~~ ak~am yabanc~~ Hükümetlere de eri~mi~tir. ~ ngiliz
Büyükelçisi, durumu saat ~~ 8. ~ o'da ~stanbul'dan Londra'ya tellemi~tir. Y~ld~ r~ m telgraf, saat 20.2o'de Londra'ya ula~m~~t~ r. Büyükelçi, yay~nlanan iki
resmi aç~ klamay~~ özetle vermi~tir. Sonra kendi görü~ünü eklemi~tir:
"Cumhurba~kan~'n~ n durumu ciddiyetini muhafaza etmektedir." En kötü
ihtimali de dü~ünen Büyükelçi, durumu do~rudan do~ruya ~ngiliz Kral~'na da tellemi~tir 148 . Telgraf, Londra'da hemen de~erlendirilecektir. ~ngiliz D~~i~lerinde bir görevli ~unlar~~ not edecektir: "Atatürk'ün sa~l~~~yla
haberler ~imdiye kadar büyük bir gizlilik ta~~yordu. Türk Hükümeti,
bunu aç~ klamak gere~ini duydu~una göre, en kötü bir geli~meyi bekliyor
demektir." ~kinci bir görevli de "Durum kötü görünüyor" diyecektir
17 Ekim ak~am~, bütün d~~~bas~ n da durumu ö~renmi~tir. Reuter ve
Türkiye'den ald~ klar~~ haberi dünya bas~ n~ na yaym~~lard~ r.

Havas Ajanslar~ ,

17/18 Ekim gecesi, tedirgin bir gecedir. Tedirginlik, yurt d~~~ na da
çabucak yay~ lm~~t~ r. D~~ardaki Türk Elçilikleri de bekleyi~~içindedirler.
Al~ nan ikinci rapor, yürekle~i ferahlatmam~~t~ r. Atatürk'ün hastal~~~, bütün
ciddiyetiyle sürüp gitmektedir. Asl~ nda Atatürk komadad~ r. Bu kadar~~ resmen aç~ klanm~ yordu. Ama belliydi ki, Atatürk ölüm yata~~ndayd~. Ba~ucunda sekiz doktor ç~ rp~ n~ p duruyor. Çaresizlik içindeydiler. Büyük Adam
her an gitti gidecek, göçtü göçecek.
18 Ekim sabah~~ tedirginlik devam etti. Elçiliklerden konsolosluklara
yay~ld~. Bakanl~~~ n iki genelge telgraf~, Paris Büyükelçili~i'nden Marsilya
Ba~konsoloslu~u'na ve Paris Konsoloslu~u'na aynen iletildi '50. Londra
Büyükelçili~i, Bakanl~ k telgraflar~ n~~ Kudüs ve K~br~ s Konsolosluklar~ na telledi '51. Telgraflar, Roma Büyükelçili~i'nden Bari, Milano, Napoli, Triyeste
ve Rodos Konsolosluklar~ na telgrafla yolland~~152... Bütün Türk D~~~ Te~kiMu~avir Doktorlar: Prof. Dr. Akil Muhtar Özden, Prof. Dr. Hayrullah Diker, Prof. Dr.
Süreyya Hidayet Serter, Dr. Abravaya Marmaral~, Dr. Mehmet
Kamil Berk.
I " F. O. 371/21925/E. 6049: Loraine'den Foreign Office'e. ~ifre tel. Y~ld~ r~m. ~stanbul,
17.10.1938, No. 87 (R). Saat 6. I o p.m. (Al~ n~~~~8.20 p.rn.)
49
Ib~d. Mr. J.R. Colville ile Mr. R.J. Bowker'in yorumlar~. Fotokopi: Sonyel, belge

22.

P.B.A.-K. 180/A-1: Paris Büyükelçili~i'nden Paris Konsoloslu~u'na ve Marsilya Ba~konsoloslu~u'na yaz~ . Paris, 8.10.1938, No. 1126/1127.
1111 L.B.A.-Atatürk'ün hastal~~~ . Londra Büyükelçili~i'nden Kudüs ve K~ br~ s Konsolosluklar~ na. Aç~ k tel. Londra, 18.10.1938, No. 820/69.
192 R.B.A.-K. 228/7. Roma Büyükelçili~i'nden Bari, Milano, Napoli, Triyeste ve Rodos
Konsolosluklar~ na. Aç~ k tel. Roma, 18. lo.1938.
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lat~ na derin bir üzüntü çöktü. Paris Büyükelçisi Suat Davaz, ayn~~ gün,
D~~i~leri Bakanl~~~'na ~unlar~~ telledi:
"Halaskâr~ m~ z Ulu Atatürkümüz'ün rahats~zl~~~ n~ n birdenbire
kesbi vehamet etmesi haberleri, burada hepimizi son derece yeis
ve teessüre garketmi~tir. Bütün resmi ve diplomasi mehaf~ l teessür içindedir. Matbuat bilâ istisna teessürünü gösterir yaz~ lar
yazmaktad~ r. Bura Hariciyesi de çok teessür içindedir.
Arz~~ keyfiyet eylerim. — DAVAZ" 153
A~~ r hastal~ k haberi, her tarafta ayn~~ üzüntüyü yaratt~. Lefko~a'dan
Konsolos Fuat ~ rdelp, ayn~~ gün Londra'ya ~u telgraf~~ çekti: "Tel yaz~ lar~~
al~ nm~~ t~ r. Cumhurba~kan~~ Ulu Atatürk'ün rahats~zl~ klar~~ Ada muhitinde
büyük teessür uyand~rm~~t~ r. ~adei afiyetleri candan temenni olunmaktad~ r. Keyfiyeti, teessür ve temennilerimle arzederim." 154
D~~~bas~ n~ n zaten eli kula~~ndayd~. Yabanc~~ gazeteler, Nisan ay~ ndan
beri, zaman zaman Atatürk'ün hasta oldu~unu yazm~~~durmu~lard~. Ama
her defas~ nda Türk makamlar~n~ n sert ve kesin yalanlamalanyla kar~~la~m~~lard~ . ~imdi ilk defa, Türk Hükümeti resmen hastal~~~~dünya kamuoyuna aç~ klam~~t~. Gazeteler için art~ k yalanlanmak, güç durumda kalmak
kayg~s~~ yoktu. Haberi ~imdi rahatça, istedikleri gibi verebilirlerdi. 18 Ekim
günü, bütün yabanc~~ bas~ n, haberi geni~~ölçüde verdi. Gazetelerin ço~u
habere ba~~sayfalar~ n~~ ay~ rd~ lar.
18 Ekim günü, Paris'te, dokuz gazete, birer sütunda Türk bildirisini
yay~ nlad~. Haber ba~l~klar~, dokuz gazetede de hemen hemen aynlyd~.
"Cumhurba~kan~~ Kemal Atatürk a~~r hasta." Bu gazetelerde ayr~ca yorum
yap~ lmad~. Haberler, Reuter ve Havas Ajanslar~ ndan al~narak verilmi~ti '5'.
Le Matin, L'Epoque, L'Oeuvre, Excelsior Gazeteleri, hastal~ k haberini iki~er
sütunda, ba~~sayfalar~ nda Atatürk'ün birer foto~rafiyla birlikte yay~ nlad~lar. L'Epoque, "Cumhurba~kan~~ Atatürk'ün a~~r hasta oldu~u ilk defa
Türk Hükümeti'nce do~ruland~. ~imdiye kadar hastal~ kla ilgili bütün karamsar haberler muntazaman yalanlanm~~t~" dedi 156. Excelsior, hastal~~~ n
P.B.A.-K. 180/A-1: Paris Büyükelçili~inden Hariciye Vekâleti'ne. ~ifre Tel. Paris,
18.10.1938, No. 451.
L.B.A.-Atatürk'ün hastal~~~ . Lelko~a Konsoloslu~u'ndan Londra Büyükelçili~i'ne.
Aç~ k tel. Nicosia, 18. 1 o.1938, saat 18.1o.
Le journal des De;bats, Le journal, Le Temps, Agence Economique el Financiire, L'Ere
Nouvelle, Le Populaire, l'Action Française, l'Ordre, L'Homme Libre, 8.10. ~~ 938.
"L'Etat de sante de M. Kemal Ataturk s'est subitement aggrave", L'Epoque,
18.10.1938.
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Türkiye'deki etkilerini de k~saca anlatt~: Atatürk'ün, Cumhuriyet'in onbe~inci y~ldönümü törenlerinde haz~ r bulunmas~~ ve ~~ Kas~ m'da Büyük Millet Meclisi'ni açmas~~ beklenirken, yay~ nlanan resmi bildiri, Türk kamuoyunda ve siyasi çevrelerinde büyük bir ~a~k~ nl~ k yaratm~~ t~. Türk halk~~ ve
Istanbul'daki yabanc~lar, Atatürk'ün iyile~mesini hararetle temenni ediyorlard~~ '5'. Bu sat~ rlar, La Re-publique Gazetesi'nde de "Kemal Atatürk a~~r
hasta" ba~l~~~~alt~nda ve iki sütunda aynen yay~nland~~ '58. L'Oeuvre ve Le
Mal~n Gazetelerinde, haber iki sütunda ve resimli olarak verilmekle birlikte, yorum yoktu 159 Le jour-L'Echo de Paris Gazetesi ise, Atatürk üzerine
dört sütunluk uzun bir yaz~~ yay~nlad~. Resimlerle süslü yaz~da, Atatürk'ün
hayat~, eserleri anlat~ld~ ktan sonra, halefinin kim olabilece~i sorunu üzerinde duruluyordu
Baz~~ gazeteler, Atatürk'ün hastal~~~~yüzünden, Fransa D~~i~leri Bakan~~
M. George Bonnet'nin, Ekim sonunda Türkiye'ye yapmay~~ tasarlad~~~~resmi ziyaretten vazgeçti~ini bildirdiler'''.
Cumhurba~kanl~~~~Genel Sekreterli~i, 18 Ekim günü iki bildiri daha
yay~nlad~. Doktorlar~n, saat to.00'da ve saat 2o.00'de verdikleri sa~l~ k raporlarmi kamuoyuna duyurdu. Atatürk'ün durumunda de~i~me yoktu.
Hastal~ k, üç günden beri hemen hemen ayn~~ a~~rl~ kta sürüp gidiyordu.
Saat ~ o.00 raporunda:
"Atatürk'ün umunii vaziyetinde büyük bir de~i~ iklik yoktur. Geceyi daha iyi geçirdiler. Nab~z go- ~ oo aras~ nda, teneffüs 18, hararet derecesi 36,4'tür"
deniyordu. On saat sonra, 20.00'de verilen rapor ise ~uydu:
"Reisicumhur Atatürk'ün rahats~zl~~~~ayn~~ halde devam etmektedir. Nab~z 1 20, teneffüs 22 ve hararet derecesi 38'dir."
D~~i~leri Bakanl~~~, bu raporlar~~ kapsayan iki bildiriyi, ayn~~ gün saat
13.15'te ve saat 22.35'te elçiliklere telledi. Telgraflardan birincisi ö~leden
1 " "Kemal Ataturk, president de la Republique Turque est gravement malade", Excelsior, 18.19.1938.
"Kemal Ataturk est gravement malade", La Ripubltque, 18.1 o. I 938.
"Le President de la Republique Turque est gravement malade" Le Mal~n,
18. 0.1938; "Kemal Ataturk est gravement malade", L 'Oeuvre, 18.1o. ~~ 938.
'60 Rene Clermont, "Kemal Ataturk, successeur des Sultans est tres gravement malade" Le jour-L'Echo de Paris, 18.1o. ~~ 938.
161
Le journal des D'ibats, Exeelsior, Le Malin, 18.1o. ~~ 938.
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Ertesi gün bunlar elçilik-

18 Ekim 1938 günü böyle bitti. Atatürk'ün biraz iyile~mesi umudu o
gün de bo~a gitti. Hastal~ k "ayn~~ halde" sürüp gidiyordu. Atatürk hâlâ komadayd~.
19 Ekim saat on raporunda da bir umut ~~~~~~yoktu. Bu, be~inci rapordu. Atatürk, dördüncü günde de ölümle pençele~iyor gibiydi. Raporda:
"Umumi vaziyette de~i~iklik yoktur. (Atatürk) Geceyi rahatça geçirmi~lerdir. Nab~z muntazam 88, teneffüs 18, hararet derecesi
36,4'tür" deniyordu.
Bundan öncekiler gibi, bu rapor da D~~i~leri Bakanl~~~'ndan elçiliklere, elçiliklerden konsolosluklara tellendi 163. Bütün Türk Milleti gibi,
Türkiye'nin D~~~ Te~kilat~'da Atatürk'ün durumunu büyük bir üzüntü ve
heyecanla izliyordu. Her gelen telgraftan umut verici bir haber ç~ kacak diye yürekler çarp~yordu. ~imdiye kadar Atatürk'ün "son geceyi rahatça geçirmi~" olmas~ndan ba~ka herhangi bir umut ~~~~~~görülmüyordu. Bu "rahatl~ k" ise ne anlama geliyordu, pek belli de~ildi. Herhalde kayg~lar~~ yat~~t~r~c~~ olmaktan çok uzakt~. Atatürk hâlâ komadayd~.
19 Ekim günü de üzüntülü raporlar, telgraflar, gazete haberleri devam ediyordu. Lefko~a Konsolosu Fuat irdelp, hastal~k haberinin K~br~s'taki yank~lar~ n~~ Londra Büyükelçili~i'ne rapor etti: Ada'daki Türkçe
olarak haftada üç gün ç~kan Siiz Gazetesi, sansür yüzünden fazla bir ~ey
yazamam~~, yaln~z Reute~'in bu konudaki telgraf~n~~ yay~ nlayabilmi~ti. Rumca gazeteler "keyfiyeti teessürle kaydetmi~ler" di. ~ngilizce ç~kan Embros
Gazetesi ise, "Bir Büyük Adam" ba~l~~~yla Atatürk hakk~nda bir makale
yay~nlam~~t~. Ada halk~, her zaman Konsolosluktan bilgi al~yor, ayr~ca durumu Ankara Radyosu'ndan ve yabanc~~ radyolardan izliyordu. ~talya
Konsolosu Signor Ugo Teodoli, bir yaz~yla, kendisi ve e~i ad~na
üzüntüsünü bildirmi~, Atatürk'e acil ~ifalar dilemi~~"Son olaylar, insanl~~~n, O'nun çap~nda insanlara ne kadar ihtiyac~~ oldu~unu göstermi~tir" demi~ti'''.
162 L.B.A.; P.B.A.-K.180/A-1, R.B.A.-K. 228/7: Hariciye Vekaleti'nden Elçiliklere. Genelge tel. Ankara, ~~ 8. ~~o. ~~ 938, No. ~~ 43 ve 144.
163 Ib~d. Hariciye Vekâleti'nden Elçiliklere. Tel. Ankara, 19.10.1938, No. 145.
1" L.B.A.- Atatürk'ün hastal~~~. K~ bns Konsoloslu~u'ndan Londra Büyükelçili~ine
yaz~. Lefko~a, 19.10.1938, No. 676/23. Eki: Signor Teodoli'den F. ~ rdelp'e mektup. Nicosie,
18.1°3938.
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~mbros Gazetesi'nin 18 Ekim 1938 günlü say~s~nda yay~ nlanm~~~yaz~~
ise ~öyleydi:
"Türkiye'nin Büyük Gazisi Mustafa Kemal Atatürk'ün çok a~~r hasta
oldu~u haberi, bütün okuyucular~m~zca çok ciddi bir ilgi ve üzüntüyle
kar~~lanm~~t~ r. Türk, Rum, Ermeni, ~ngiliz ne olursak olal~m, Türkiye'nin
Ba~~ms~zl~k Sava~~'ndaki e~siz Ba~kumandanl~~~ndan sonra, geni~~fikirli ve
yap~c~~ siyaseti sayesinde Yak~ n-do~u'yu temiz insanlar~n ya~ayabilece~i bir
bölge durumuna getiren ve kendi ülkesini demokrasiye kavu~turan bu
Ulu Türk'e hepimiz çok ~ey borçluyuz.
Ça~~m~zda ba~ka hiç kimse ~nsanl~~a O'nun kadar büyük hizmette
bulunmam~~t~r. O, kendi halk~ n~ n e~itimini, kültürünü, prestijini ve i~~
yapma yetene~ini çok yüksek bir düzeye ç~ karm~~, Balkan Milletlerinin
harp kundakç~l~~~ndan bar~~~bekçileri haline gelmelerinde, ba~l~ca âmil olmu~, yönetimindeki az~ nl~klara ~etkatli davranm~~~ve daha birkaç hafta
önceki kayg~l~~ günlerde ~ngiltere'nin güvenilir ve sa~lam bir dostu oldu~unu ispat etmi~tir.
Dünya, Atatürk gibi bir adam~ n eksikli~ini duymamazl~ k edemez.
~çinde bulundu~umuz ~u buhranl~~ günlerde böyle bir kay~p daha da
önemli olacakt~ r.
Gazilerinin k~sa zamanda iyile~mesi duas~ nda Türk Milletine bütün
samimiyetimizle kat~ l~nz." 165
19 Ekim günü d~~~bas~n, Atatürk'ün sa~l~k durumuna yine geni~~yer
ay~rd~. Hemen hemen bütün Avrupa gazeteleri, özellikle Frans~z gazeteleri
Büyük Adam'~n durumunu yak~ n bir ilgiyle izliyorlard~. Paris'te, onüç gazete, Aziz Hasta'n~ n durumuyla ilgili haberleri, birer iki~er paragrafta verdiler. Bunlarda yorum yoktu. Sa~l~k bültenleri k~saca i5zetleniyordu 166 .
L 'Epoque, Excelsior, L 'Ordre Gazeteleri, hastal~k haberiyle birlikte, Türk kabine üyelerinin, baz~~ milletvekillerinin ~stanbul'a topland~klar~n~~ da bildirdiler. L 'Epoque, ~stanbul'a gelmi~~olanlar aras~nda, bir y~ld~r uzakta duran
eski Ba~bakan ~smet ~nönü'nün de bulundu~unu belirtti. Onüç Paris gazetesinden ayr~~ olarak, di~er üç Frans~z gazetesi, Atatürk'ün durumuna
daha geni~çe yer ay~ rd~lar: Ünlü Le Temps Gazetesi, yay~ nlanan sa~l~k raIbid, ayn~~ yaz~~ eki.
'" Bu 13 gazete ~unlard~ r: L'Ere Nouvelk, L'Epoque, Le journal d~s Dibats, Excelsior, Le
Temps, L 'Agence Economique et Financ~ere, Le Petit journal, L 'Information, L 'Ordre, L 'Homme
Libre, L'Oeuvre,' Le Populaire, Le Matin, 19.10.1938
165
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porundan ba~ka, hastal~~~ n Türkiye'de yaratt~~~~büyük üzüntü hakk~nda
da bilgi verdi '7. Le jour-Echo de Paris, "Kemal Atatürk'ün durumu hâlâ
çok a~~r" diye ba~l~ k atm~~, haberleri iki sütunda vermi~ti. Bu gazete,
Türkiye'deki üzüntüyü de anlat~yor ve "Bütün halk tabakalar~, içten gelerek, kendili~inden Gazi'nin ~ahs~ na kar~~~sevgi duygular~n~~ ve O'nun,
bütün millet yarar~na gerçekle~tirdi~i eserine kar~~~minnettarl~~~n~~ belirtmektedirler" diyordu. Ayr~ ca, Ba~bakan~n, Bakanlar~n ve eski Ba~bakan
~nönü'nün Istanbul'da topland~klar~n~~ bu gazete de bildiriyordu 168 . L'Epoque Gazetesi'nde M. Raymon Cartier'in uzun bir yaz~s~~ vard~. "Ba~tanba~a
bütün Türkiye, Atatürk'ün hastal~~~n~n sonucunu kayg~yla bekliyor" ba~l~~~n~~ ta~~yordu. Yazar diyordu ki:
"Bu günkü telgraflar, Kemal Atatürk'ün durumunda de~i~me olmad~~~n~~ bildiriyor. Kendisini kurtarma umudu beliriyor. Ben, bütün bir milletin, yarat~c~s~ n~ n yakaland~~~~bu hastal~ ktan kurtulmas~ n~~ nas~ l büyük bir
kayg~yla bekledi~ini tasavvur edebilecek kadar modern Türkiye'yi tan~ r~m.
Burada O'nun eserlerini hat~rlatmak veya yirmi y~ldan k~sa bir zaman
içinde ülkesini ula~t~rd~~~~ak~l almaz mesafenin safhalar~ n~~ tekrar belirtmek
niyetinde de~ilim. Kendisi ve politikas~~ hakk~ nda ne dü~ünülürse
dü~ünülsün, O'nun cesaretinden ve yurtseverli~inden ders almaya ihtiyac~m~z var" 199.
Bunlar~~ söyledikten sonra, Frans~z yazar~, bir cesaret ve yurtseverlik
örne~i olarak, Atatürk'ün hayat~ n~, çocuklu~undan ba~layarak Kurtulu~~
Sava~~~sonuna kadar uzun uzun anlatmakta, gazete de buna dört sütunluk
yer vermektedir.
Yine 19 Ekim günü, Ingilizlerin, art~k Atatürk'ün hayat~ ndan umutlann~~ kesmekte olduklan görülmektedir. O gün, saat to.00'da yay~ nlanan sa~l~ k raporunu da gördükten sonra, Ankara'daki ~ngiliz Büyükelçisi, Londra'ya iki sat~rl~ k bir telgraf çekti:
"Korkar~m ki, Cumhurba~kan~'n~ n durumu ümitsiz ve her an
ölebilir. Krala duyuruldu." dedi t".
'" "La Sante de Kemal Ataturk," Le Temps, ~~9.1(3.1938.
" "L'Etat de Kemal Ataturk reste tr6 grave", Le jour-Echo de Par~s, 19.1o. 1938.
169 Raymond CARTIER, "La Turquie entiere attend dans l'anxiete le denouement de
la maladie d'Ataturk", L'Epoque, 9. ~~o. ~~ 938.
1-1° F.O. 371/21926/E.6111: Loraine'den Foreign Office'e. ~ifre tel. "önemli". Ankara,
19.10.1938, No. ~~ 75 (R). Saat 7.2 p.m.
1
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"Önemli" kayd~n~~ ta~~yan bu ~ifre telgraf, ak~am saat 19.20'de, yani,
saat 20.00'de yay~nlanacak alt~nc~~sa~l~k raporundan biraz önce çekilmi~ti.
~ngiliz Büyükelçisi, hemen arkas~ndan, birkaç dakika arayla, iki telgraf
daha çekti. Bu telgrafiann birinde, Türk Hükümeti'nin, Aziz Hasta'n~n
her an ölebilece~ini dü~ünerek, almakta oldu~u tedbirleri bildirdi.
Atatürk'ün ölümü halinde, yeni Cumhurba~kan~'n~ n hemen seçilebilmesi
amac~yla 24 saat içinde Büyük Millet Meclisi'nin toplanabilmesi için tedbir ahnmaktayd~~17'. öteki telgraf~nda ise Büyükelçi, Atatürk'ün cenaze
törenine ~ngiltere Kral~'mn da bir "Özel Temsilci" gönderilmesini
Hükümetine telkin ediyordu 172. ~ngiltere'de art~k Atatürk'ün ölümü halinde yap~lacak i~ler dü~ünülmeye ba~lanm~~t~. ~ngiliz D~~i~leri Bakanl~~~'nda,
ölüm halinde ~ngiliz resmi binalar~nda bayraklann yar~~çekilip çekilmeyece~i konusu, 18 Ekim'den beri görü~ülmekteydi. Henüz karar verilememi~ti 173. ~imdi, Büyükelçi'nin son telgraf~~üzerine, ~ngiltere Krall'~l~n cenaze töreninde özel temsilciyle temsil edilip edilemeyece~i konusu, Backingham Saray~~ile yaz~~ma konusu olacakt~.
~ngilizler cenaze töreni için haz~rl~klara ba~larken, ~~g Ekim ak~am~~
Atatürk'te, çok hafif umut belirtileri sezildi. D~~i~leri Bakanl~~~'ndan elçiliklere saat 21.2o'de alt~nc~~genelge telgraf çekildi:
"19 Birincite~rin 1938 saat 20.00 raporu:
Madde ~~- Di~er raporlannkinin ayn~d~r.
Madde 2 - Asabi arâzdan hafif, fakat a~ikâr bir iyilik var. Umumi hal daha iyi. Nab~ z muntazam 1°8, teneffüs 20, hararet derecesi 36.9» 174.
Atatürk henüz komadan kurtulamam~~t~ . 16 Ekim'den beri kendinden
geçmi~~halde yat~yordu hâlâ. Ama, bünyesinin sa~laml~~~~ve doktorlar~n
tedavileri sayesinde üç gündür öldürücü krize dayanabilmi~ti. ~imdi, çok
hafif de olsa bir iyile~me görülüyordu.
F. O. 371/21926/E.6129 ve F. O. 424/282, p. 24-25, No. 27: Loraine'den Foreign Office'e, ~ifre tel. "Önemli ve gizli", Ankara, 19.10.1938. Saat 7.00 p.m.
172
F. O. 371/21926/E.6128: Loraine'den Foreign Office'e. ~ifre tel. Önemli. Ankara,
19.1o. ~g38, No. 176.
F. O. 372/3301/T.13276: Foreign Office'den Mr. Light'~n ~~8.1 0.1938 günlü notu.
174 P.B.A.4:180/A-1;LB.A.;R.B.A.-K.228/7: Hariciye Vekilleti'nden Elçilildere. Aç~k
Tel. 19.103938, No. 147, Saat 21.20.
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Atatürk komaya girince doktorlar telefonla Paris'teki Prof. Fiessinger
Böyle bir telefon görü~mesi s~ras~nda olacak,
ile de temasa geçmi~lerdi
19 Ekim ak~am~ , Atatürk'ün yan~ nda bulunan doktorlardan Abravaya
Marmaral~ , Aziz Hasta'da kurtulu~~belirtileri görüldü~ünü Paris Büyükelçisi Suat Davaz'a da haber vermi~tir. Büyükelçilik o ak~am umutlu, bir
gece geçirmi~ tir. Ertesi sabah Büyükelçi Davaz, bunu bir mektupla Cumhurba~kanl~~~~Genel Sekreteri Hasan R~ za Soyak'a ~öyle anlatt~:
"Dün gece geç vakit Doktor Abravaya'n~ n telefonla verdi~i sevinçli haberi meyus ve mahzün kalplerimizi teskin etti. Bir iki gündür geçirmekte
oldu~umuz elim dakikalar~~ tarif etmek mümkün de~ildir. Bütün memlekette oldu~u gibi burada da hemen her s~ n~f halk teessürünü gizlememekte ve hatta "Temps" "Mbats" gibi büyük gazete müdürlerinden ald~~~m
hususi mektuplarda 176 Büyük Atatürkümüz'ün rahats~zl~ klarm~~ endi~e ile
takip etmekte ve iktisab~~ âfiyet ve s~ hhatleri için temenniyatta bulunmaktad~ rlar. (...)
Fart~~ muhabbetle gözlerinizden öper ve yetim kalmamakl~~~ m~z~~ Allah'tan dilerim." 177
20 Ekim günü böyle dileklerle, bekleyi ~le geçti. Elçilikler, d~~i~ lerinden
ald~klar~~ raporlar~~ konsolosluklara tellediler. Arkas~ndan Ankara'dan yeni
telgraflar geldi. Saat ~~o.00'da yay~ nlanan sa~l~ k raporu, birbuçuk saat sonra elçiliklere iletildi:
"Geceyi çok rahat geçirdiler. Asabi arz zail olmak derecesinde
azalm~~t~ r. UmumI hal daha iyi, nab~z muhtazam 102, teneffüs
20, hararet derecesi 36.8'dir." 178
Bu, dört gündür yay~ nlanan sa~l~ k raportar~n~ n yedincisiydi ve bir
öncekinden daha iyiydi. Komadan henüz kurtulamam~~~olmakla birlikte,
Atatürk iyiye do~ru gidiyordu. Umutlar art~yordu. Yast~~ yürekler azar
azar yat~~~ yordu. Elçilikler bu raporu da konsolosluklara ilettiler ve ondan
sonra yay~ nlanacak raporu beklemeye koyuldular. Bakanl~kla d~~~temsilcilikler aras~ nda bugünkü gibi telsiz, telex haberle~mesi henüz olmad~~~~için
Hasan R~za Soyak, Atatürk'ten Hatt~-alar, ~st. 1973, cilt II, s. 763.
°" Bu özel mektuplar Paris Büyükelçili~i ar~ivinde yok. Büyükelçi'nin özel ar~ivine
girmi~~olmal~.
177 P.B.A.-K.180/A-1: Suat Davaz'dan Hasan R~za Soyak'a. Yaz~. Paris, 20. ~ o. ~~ 938,
No. 1150.
178 P.B.A.;L.B.A.;R.B.A. an~ lan dosyalar: Hariciye VekMeti'nden Elçiliklere. Aç~ k tel.
Ankara, 20. ~~ o.38, No. 142 (sic), saat 11.40.
175
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telgrailar, postaneler kanal~ yla geliyordu. Elçilikler telgraf da~~ t~ c~ lann~ n
yollar~ n~~ gözlüyorlard~.
20 Ekim günü saat 20.00'de yay~ nlanan sekizinci rapor, D~~i~ leri Bakanl~~~ 'ndan elçiliklere gece saat 22.40'ta tellendi. O gece saat 23.08'de
Londra Büyükelçili~i'ne ula~t~ . Saat fark~~ da rol oynuyordu. Paris ve Roma Büyükelçiliklerine ise rapor ertesi sabah vard ~. D~~i~ lerinin genelge telgrafi ~uydu:

Madde t - Reisicumhur Atatürk'ün s~hhi vaziyetleri hakk~ nda
müdavi ve mü~avir tabipleri taraf~ ndan bu ak~am saat 20.00'de
verilen rapor ikinci maddededir.
Madde 2 - Asahi arâzlar tamamen geçmi ~tir. Umumi salah artmaktad~ r. Nab~ z muntazam 94, teneffüs 20, hararet derecesi
37. ~~ 'dir i".
Atatürk biraz daha iyile~ iyordu, ama iyile~ me pek fazla de~ildi. O
gün ~ ngiltere Büyükelçili~i, hastal~ k konusunda Londra'ya bir ~ey yazmad~ . Belki durumun biraz daha ayd~ nl~~a kavu~mas~~ bekleniyordu. D~~~bas~ nda da belirtilmeye de~er bir ~ ey yok gibiydi. Gazeteler yine hastal~ k haberini veriyorlard~ . Paris'te, 12 gazetede haber vard~ . Ama, bunlar bir
önceki günün raporlar~ ndaki bilgilerdi, Atatürk'ün durumunda bir de~i~me olmad~~~~yaz~ lmaktayd~. Yaln~ z iki gazete, Le Populaire ve Le Pelit Journal, 18 Ekim ak~am~~ yay~ nlanan raporu da alabilmi~ lerdi. Atatürk'ün durumunda "hafif ama net bir iyile~ me belirtisi" görüldü~ünü yazd~lar'''.
L 'Ordre Gazetesi'nde Atatürk hakk~nda uzun bir yaz~~ vard~, ama bu do~rudan do~ruya O'nun son sa~l~ k durumuyla ilgili de~ildi. Tam o günlerde, Fransa'n~ n eski Ankara Büyükelçisi M. de Chambrun, Revue des Deux
Mondes Gazetesi'nde Atatürk'ten an~ lar~ n~~ yay~ nlam~~ t~. Gazete, Aziz Hasta'ya bir sayg~~ belirtisi olarak bu an~ lan sayfalannda yeniden yay~ nl~yordu 181. Hem hastal~
kla ilgili olmad~~~ , hem de zaman~ nda Türkçe'ye çevrilmi~~bulundu~u 182 için bu an~ lar kitaba al~ nmad~.
21 Ekim Cuma günü Saat to.00'da yay~ nlanan raporu D~~
i~leri Bakanl~~~~saat 13.05'te elçiliklere gönderdi:

P.B.A.;L.B.A.;R.B.A.: An~ lan dosyalar-Hariciye Vekaleti'nden Elçiliklere. Aç~ k tel.
Ankara, 20.10.1938, No. 149 saat 22.40.
140 "La sante' de Kemal Ataturk s'est legerement amelioree", Le Pet~l journal,
20.10.1938 ve "La Sante d'Ataturk", Le Populaire, 20. Io. ~~ 938.
Ol
"A Travers les Revues: Mustapha Kemal reçoit M. de Chambrun", L'Ordre,
20. IO. 1938.
182 Bkz. Cumhuriyet, 23.10.1938; Ay~n Tar~l~i, No. 59, s. 350-352.
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"Riyaseticumhur UmumI Kâtipli~inden:
— Reisicumhur Atatürk'ün s~ hhi vaziyetleri hakk~ nda müdavi
ve mü~avir tabipleri taraf~ ndan bu sabah saat ~ o.00'da verilen rapor ikinci maddededir.
2 — Geceyi rahat geçirdiler. Umurni salah artmaktad~ r. Na-

b~z muntazam
36.g'dur." 183

94, teneffüs

20,

hararet derecesi

Atatürk o gün komadan s~ynlmak, kendine gelmek üzereydi. Saat
10.00 raporunu okuduktan sonra ~ngiliz Büyükelçisi Sir P. Loraine, Londra'ya ~unlar~~ telledi:
"Cumhurba~kan~'n~n genel durumunda hafif bir iyile~me var.
(Gizli) : iyile~me sadece sonun gecikmesidir. O'nu ancak bir
mucize kurtarabilir. O~rendi~ime göre, vücudunda biriken su
beynine gitmi~~ve kendisini mant~~~ ndan mahrum etmi~tir.
Kral'a duyurulmas~~ mercudur. >5 184
Büyükelçi'nin telkini uyar~ nca, telgraf~ n bir örne~i Kral'a iletildi. ~ ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~'nda hareketlenme görüldü. Yorumlar, konu~malar yap~ld~. Notlar dü~üldü. Görevlilerden Mr. Bowker, "Cumhurba~kan~~
hafta sonunda ölebilir" dedi. Türkiye'ye yollanmak üzere "uygun bir mesaj" haz~rlanmas~ n~~ telkin etti. Antla~malar St~ besi görevlilerinden Mr.
E.W. Light, bir mesaj müsveddesi haz~ rlad~. • Bunun Türkiye'de kime
gönderilece~i kestirilemedi. Konu~malar oldu yeniden. Mr. Bowker, fikrini
söyledi. Atatürk ölünce, herhalde bir kimse Cumhurba~kanl~~~'na Vekalet
edecek. Öyleyse mesaj, "Cumhurba~kan~~ Vekiline" tellenebilirdi... 185. Bu
görü~meler Cuma günü yap~l~yordu. Atatürk'ün hafta sonunda, yani Cumartesi veya Pazar günü ölebilece~i tahmin ediliyordu.
2 1 Ekim günü Frans~z bas~ n~nda Atatürk üzerine 14 yaz~~ vard~. Gazeteler bir a~~zdan, Türkiye Cumhurba~kan~ 'n~n durumu "daha iyi" diyorlard~. Gazetelerden on tanesi ayr~ca, Türk Hükümeti'nin ola~anüstü bir

L.B.A.-P.B.A.-R.B.A.: An~lan dosyalar: Hariciye Vellen'nden Elçiliklere. Aç~ k
tel. Ankara, 2i o.1938, No. 150. Çekili~i saat 13.05.
' 84 F.O. 371/21926/E6158: Loraine'den Foreign Off~ce'e. ~ifre tel. önemli. Gizli. Ankara, 21.10.1938, No. 182 (R). saat 1.4o p.m.
185
Foreign Office'in 21.10.1938 günlü yorumlar~, notlar~ .
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toplant~~ yapt~~~n~~ yaz~yorlard~. Yeni Cumhurba~kan~~ sorunu görü~ülüyordu I".
Ayn~~ gün saat 2o.00'de daha da iyi bir bildiri yay~ nland~. D~~i~leri Bakanl~~~~bunu saat 22.30'da Elçiliklere telledi:
"Madde ~~ - Reisicumhur Atatürk'ün s~hhi vaziyetleri hakk~nda
müdavi ve mü~avir tabipleri taraf~ndan bu ak~am saat 2o.00'de verilen rapor ikinci maddededir.
Madde 2 - Bugünü çok iyi geçirdiler. Umumi ahvaldeki iyilik devam
etmektedir. Nab~z muntazam, kuvvetli 8o, teneffüs 20, hararet derecesi
364dur.
Madde 3 - Bundan sonra 24 saat zarf~nda yaln~z bir rapor ne~redilecektir" 187.
2 1 Ekim Cuma sabah~~ Atatürk komadan s~yr~ld~. Yan~ndaki sesleri
duymaya ba~lad~. Doktorlar, kendisini tam bir silkünet içinde b~rakmay~~
uygun gördüler. O günü sakin geçirdi. Ak~ama do~ru derin bir uykuya
dald~. Ertesi sabah, seher vakti uyand~. Nöbet bekleyen Genel Sekreteri
Hasan R~za Soyak yan~na ko~tu. Genel Sekreteri görünce Atatürk'ün ilk
sözleri ~unlar oldu:

"Gel bakal~m, ne dersin; biz gittik, geldik!..
Bu doktorlar insana adeta can veriyorlar..." I"
Geçici Sakh
Evet, "doktorlar insana adeta can veriyorlard~". Daha do~rusu Aziz
Hasta'y~~ kurtarabilmek için ba~ucunda dört dönüyorlar, çaresizlik içinde
grp~n~yorlard~. Atatürk, hemen hemen bir hafta boyunca, pazardan cumaya kadar (16-21 Ekim), komada kald~ktan sonra kendine gelebilmi~, gözlerini açabilmi~ti. Bu ba~ar~da, Büyük Adam'~n dayan~kl~~ bünyesi kadar,
doktorlar~n sürekli çabalar~~ da rol oynam~~t~, ku~kusuz. Türkiye'nin seçkin
I" Le jour~zal des Debats, L'Epoque, L'Ere Nouvelle, Le jour-L'Echo de Paris, L'Homme
Libre, L'Information, La Liberte, Le Populaire, Le Temps, (21.10. ~ g38) Gazeteleri, hastal~k haberiyle birlikte Hükümet toplant~s~n~~ da yazm~~lard~r. Excelsior, L'Agence Economique et Financiere, Le Petit journal (21.10. ~~938) Gazeteleri ise yaln~z hastal~k haberini vermekle yetinmi~lerdir.
187 L.B.A.-P.B.A.-R.B.A.: An~lan dosyalar: Hariciye Vekâleti'nden Elçiliklere. Aç~k tel.
Ankara, 21.10.I938, No. 131, s. 22.30.
188 H.R. Soyak, Atatürk'ten Hat~ralar, Cilt II, s. 766.

ATATÜRK'ÜN HASTALICI

1255

doktorlanyd~lar. Avrupa'n~n ünlü mütehass~slanndan fikir alm~~lard~. T~ p
ilminin en son s~n~ rlar~~ zorlanm~~t~~ adeta. Elden gelen hiçbir ~ey esirgenmemi~ti. Atatürk'ün karn~~ delinmi~ ti (ponctuation), vücudundan 12 litre
su al~nm~~t~ . Bilinen en son ilaçlar getirtilmi~ ti. Büyük Hasta komaya girince, ba~ ucundaki doktorlar ecel terleri dökmü~lerdi, f~r f~ r dönenmi~lerdi. Canla ba~la çal~~m~~lard~. Emekleri bo~a gitmemi~ti. Bir salah sa~lanm~~t~ . Ne var ki, bu, geçici bir salahn. ~imdi ne olacakt~?
Atatürk komadan kurtulur kurtulmaz, 22 Ekim günü D~~i~leri Bakanl~~~'ndan Paris Büyükelçili~i'ne ~u önemli ~ifre telgraf çekildi:
"Madde I — ~kinci maddedeki yaz~n~ n Profesör Fiessinger'e
tevdii ile cevab~n~ n serian gönderilmesi mercudur.
Madde 2 - Frans~zca'ya müracaat" 189 .
"Etat comateux termine. Actuelle adynamie et amaigrissement prononce, augmentation notable de l'ascite et de l'oedeme
des membres inferieurs. Diurene oscille entre goo et 1300 sans
albuminurie. Etat cardio-vasculaire satisfaisant stop envisagent
necessitee prochaine ponction stop
Quelle mesure preventive pour eviter reapparition d'acidents
nerveux apres evacuation meme partielle stop
Que pensez vous de salyrgan (lyrgan) stop
Priere câbler, amities." 19°
Önemi ve teknik özelli~i dolay~s~yla, telgraf oldu~u gibi aktanld~. Aktanl~rken asl~na harfi harfine sad~k kal~nd~ . Profesör Fiessinger, Paris T~p
Fakültesi üyelerindendir; birkaç kere Türkiye'ye gelip Atatürk'ü muayene
etmi~tir. Karaci~er sirozu konusunda mütehass~st~ r. Mesaj~n alt~nda imza
yoktur, ama Atatürk'ü tedavi etmekte olan doktorlardan geldi~i bellidir.
Cevab~~ da Atatürk'ün ba~ucunda bulunan Prof. Dr. Ne~et Ömer ~rdelp'e
gönderilecektir. Mesajda, korna hali henüz sona eren Atatürk'ün sa~l~k
durumu k~saca anlat~ lmakta, bundan sonra ne gibi müdahale
dü~ünüldü~ü söylenmekte ve Prof. Fiessinger'den ak~l dan~~~lmaktad~ r.
Frans~zca mesaj~n ~öylece Türkçele~tirilebilece~ini san~yoruz:
89
Bu cümle, ~ifre telgraf~ n ikinci maddesinin Türkçe ~ifre anahtanyla de~il, ancak
Frans~zca ~ifre anahtanyla aç~labilece~i anlam~~ ta~~maktad~ r.
P.B.A.-K. 180/A-1: Hariciye Vekâleti'nden Paris Büyükelçili~ine. ~ifre telgraf.
22.10.1938, No. ~~ 15.
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"Korna hali sona erdi. Halen, sinir zaaf~yeti, a~~ r~~ zay~fl~ k,
asitte önemli art~~~ve iç organlarda ~i~kinlik var. Albüminüri'siz
idrar art~~~~900 ilâ 1300 aras~ nda de~i~mektedir. Kalp damar durumu tatminkârd~ r stop Yak~ nda karn~ n~~ delerek su almak
(ponctuation) gerekece~i dü~ünülmektedir stop
Suyun k~smen de olsa al~ nmas~ ndan sonra asabi ar~zalar~ n
yeniden ortaya ç~ kmas~ n~ n önüne geçmek için ne gibi önleyici
tedbir gerek stop
Salyrgan hakk~ nda ne dü~ünüyorsunuz stop
Lütfen telleyiniz. Sayg~ lar."
Anla~~ ld~~~ na göre, doktorlar~~ en çok dü~ündüren, Atatürk'ün vücudunda biriken suyun al~ nmas~~ sorunudur. Suyun yeniden al~ nmas~ ,
Atatürk için ölüm-kal~ m davas~d~ r. Daha önce vücudundan su al~ nm~~,
ama hasta arkas~ ndan komaya girmi~ti. ~imdi bir defa daha komaya girerse, art~ k kurtulamayabilirdi. Doktorlar, çaresiz yeniden su almak gerekece~ini, bundan kaçm~ lamayaca~~n~~ biliyorlard~ . Bunun öldürücü olabilece~ini de hesaba kat~ yorlard~ . Son derece sorumlu bir i~ ti bu. Bir kere de
Frans~z Mütehass~s~~ Prof. Fiessinger'e dan~~~yorlard~. Belki zaten bildiklerini Frans~z Profesörü'ne de do~rulatmak istiyorlard~ . Belki yeni bir usul,
yeni bir çare umuyorlard~ . "Uçan ku~ tan medet ummak" derecesinde çaresiz günler, saatler ya~an~ yordu. Atatürk'ün günleri, saatleri say~ l~~ oldu~u
biliniyordu. Ne yapmal~ , ne etmeliydi ki, bu Aziz Hasta'n ~ n, bu Büyük
Adam'~ n ömrü biraz daha uzat~ labilsindi?
Bu arada, 22 Ekim ak~am~~ saat 20.00'de onbirinci ve sonuncu sa~l ~ k
bülteni yay~ nlanm~~t~ . "Bir hafta evvel zuhur eden ar~zalar tamam~yla geçmi~tir. Nab~ z muntazam, kuvvetli 80, teneffüs 19, hararet derecesi 38.8'dir.
Hastal~ k normal seyrine avdet etmi~ tir. Günlük tebli~~ne~rine lüzum kalmam~~t~ r" deniyordu. Bu, bütün milleti sevindirdi, yat~~t~ rd~ . D~~i~leri Bakanl~~~~bülteni saat 23.50'de elçiliklere tellendi 191 . Ertesi gün, Türkiye'nin
D~~~ Te~kilat~~ da sevindi, sakinle~ti. ~imdi as~ l korkulu saatler ya~ayan
Atatürk'ün ba~ucundaki doktorlard~. ~~in içyüzünü as~ l onlar biliyorlard~.
23 Ekim Pazar günü Paris Büyükelçisi Suat Davaz, Prof. Fiessinger'in
cevab~ n~ , do~rudan do~ruya Cumhurba~kanl~~~~Genel Sekreterli~i, Dolmabahçe adresine telledi:

Ankara,

L.B.A.-P.B.A.-R.B.A.: An~ lan dosyalar: Harieiye Vekâleti'nden Elçiliklere. Aç~ k tel.
No. 152, saat 23.50.

'22. ro.1938,
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"Atideki telgraf~ n Profesör Ne~et Omer'e (~rdelp) tevdiini rica ederim.
DAVAZ
Madde 2 - Ne tentez salyrgan que si azotemie au-dessus
cinquante centigrammes, toujours prudemment et par voie intramusculaire Stop Cantinuez tes injections d'acide ascorbique â
raison de dix milligrammes par jour par voie sous-cutanee Stop
Si l'azotemie est au-dessus (de) cinquante centigrammes, â la
place de salygran joindre en plus d'acide ascorbique pendant
cinq jours des injections de biolipase Stop Avant la (?po)nction
prochaine (?sou)s-cutanees ou intraveineuses de serum glucose
isotonique et reprendre (1e)s injections d'extrait de foie Stop Alimentation hydrocarbonee avec beur(re).... ? ni um protides boissons abondantes peu de sel Stop Le tre... partie (am) ities Fiessinger" 192.
Yine teknik özelli~i ve önemi dolay~s~ yla bu belgeyi de aynen almay~~
uygun gördük. Paris Büyükelçili~imiz ar~ivinde, karbon ka~~d~yla ç~ kar~ lm~~~bir kopyas~~ sakl~~ bulunan bu Frans~zca telgraf, çok okunaks~z, çok siliktir. Karbon ka~~dm~ n dar gelmi~~olmas~ ndan, sat~ r sonlar~ndaki kelimelerin baz~lar~~ kesilmi~~bulunmaktad~ r. Parantez içinde ekledi~imiz harfler
ve sözcüklerle telgraf~~ tamamlamaya çal~~t~ k. Son sat~rlarda yine kopukluklar, anlams~zl~ klar kald~. Eksikliklerine ra~men, Atatürk'ü tedavi için Prof.
Fiessinger'in Türk doktorlar~ na ne gibi ö~ütler verdi~i anla~~lmaktad~ r. T~p
ilminin son geli~meleri kar~~s~nda bunlar~~ hakk~yla de~erlendirmek mütehass~slar~ n i~idir. ~htiyat kayd~yla, bu teknik telgraf ~öyle Türkçele~tirilebilir, san~ r~z.
"Salyrgan'~~193, ancak, azotemi elli santigram~ n üzerindeyse,
(o da) daima ihtiyatla ve adele-aras~~ yolla deneyiniz. Günde on
miligraml~k askorbik asit enjeksiyonlar~na cilt-alt~~ yolla devam
ediniz. Stop Azotemi elli santigram~n üstündeyse 194 salyrgan yerine biolipaz enjeksiyonlar~na be~~gün boyunca daha fazla askorbik ait ilave ediniz. Stop Yap~ lacak kar~n delinerek su alma
(ponction) ameliyesinden önce glikozlu izotonik serum ve karaci192 P.B.A.-K.-1: Paris Büyükelçisi Suat Davaz'dan Dolmabahçe'de Cumhurba~kanl~~~~Genel Sekreterli~i'ne. Tel. Paris, 23.113.1938.
193 Bu kelime bazen "Salyrgan", bazen de "Salygran" olarak geçmektedir.
194 Asl~ nda "au-dessu" (üstünde) olarak yaz~lm~~~olmakla beraber, cümlenin geli~inden
"au-dessous" (alt~ nda) olacak gibi görünmektedir.
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~er hulâsas~~ enjeksiyonlanna yeniden ba~lay~ n~z stop Tereya~~ile
hidrocarbonlu g~da... tuzsuz bol içecek... 195 Sayg~ lar. Fiessinger."
Bu t~ bbi ö~ütler, Atatürk'ü tedaviyle görevli Türk doktorlarmca nas~l
kar~~land~, nas~l de~erlendirildi ve nas~l uyguland~? pek bilmiyoruz.
Atatürk'ün ba~ucundaki doktorlar~n, yaln~z Frans~z Profesörü'nün ö~ütleriyle yetinmedikleri, ba~ka çareler bulmak için ç~rp~nd~klan anla~~lmaktad~r. Prof. Fiessinger'in mesaj~ndan iki gün sonra, 25 Ekim 1938 günü,
D~~i~leri Bakanl~~~'ndan bu defa Londra Büyükelçili~i'ne a~a~~daki ~ifre
telgraf çekildi:
"Hitchen-Hatch Bagdad... Sevenoaks adresinde "Lady Erskine" imzas~yla gelen bir mektupta Londra'da "Harley Street 88"
adresinde oturan Dr. Vic. Ellwood isminde bir doktorun "Kappa" ~~nngalan ile karaci~er hastal~~~n~~ iyi etti~i bildirilmektedir.
Bu haber kayd~~ ihtiyati ile telâkki edilmekle beraber, tahkiki
münasip görülmü~tür.
A - Te~his. Cyrrhose hepatikue, forme ascetikue, tres prononcee, datant (duditlafi) olan karaci~er rahats~zl~klar~= zikri
geçen ilaç ile tedavi edilip edilemeyece~inin, edilebilirse ~imdiye
kadar bu tedavi tarz~~ ile elde edilen neticelerin bütün teferrüat~~
ile "Dr. Ellwood"dan tahkiki,
B - Bu zat~n ~ahs~~ile verece~i izahat hakk~nda "Saint-Bartholomews Hospital" Doktoru Profesör Fraser ile Saray doktoru
Lord Dawson of Pen taraf~ndan verilecek malümat~n aynen bildirilmesi ve icab~nda ~ngiltere Hariciye Nezareti'nin bu babtaki
yard~m~na müracaat edilmesini rica ederim."'"
Bu telgraf ayn~~gün Londra Büyükelçili~i'ne ula~t~. Büyükelçi Fethi
Okyar, o günlerde Türkiye'deydi. Maslahatgüzar Kadri Rizan talimat~~ hemen yerine getirdi ve ertesi gün, yani 26 Ekim'de, D~~i~leri Bakanl~~~'na
a~a~~daki ~ifre telgraf~~ gönderdi:
"Madde ~~—Hastan~n hüviyeti haldunda malümat vermeden Doktor
Ellwood ile görü~tük. Kendi ~~nngalan ile be~~ki~i tedavi etmi~. Bunlardan
dördü iyi olmu~. Tarz~~tedavisi henüz tecrübe devresinde imi~. Bu sebeple
henüz t~bbi cemiyetlere tebligatta bulunmam~~. Telgrafnamei devletlerinde
I"

Son sat~rlarda kopukluk vard~r, anlam ç~kmamaktad~r.

l% L.B.A.- Atatürk'ün hastal~~~. Hariciye Vekâled'nden Londra Büyükelçili~i'ne, ~ifre

tel. Ankara, 25.10.1938, No. 64. (Al~m~~25.10.1938)
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te~hisi hulasa edilen hastal~~~~tedavi edip edemeyece~i sualine kar~~~doktor
hastada kanser olup olmad~~~n~~ sordu. Al~ nacak cevab~ n bildirilece~i
söylendi.
Madde 2 - Kral~ n doktoru Amerika'da bulunmaktad~ r. Bir haftaya
kadar gelecekmi~. Profesör Fraser ile uzun uzad~ ya görü~üldü. ifadesine
nazaran, Lady Erskine t~ bbi tetkikatta bulunan ve ciddi telakki edilmeyen
bir amatörmü~. Dr. Ellwood'un ~ngiltere t~ p aleminde bir mevkii yokmu~.
Asari ile, tetkikat~~ ile tan~ nm~~~bir kimse de~ilmi~. Profesör Doktorun yukar~da ad~~ geçen han~ m ile te~ riki mesaisini istihfaf ile telakki ediyor. Profesör, hemen muhtelif meslekda~lar~~ ile telefonla görü~tü. Doktoru tan~y~ p
tan~mad~ klar~ n~~ sordu. Ald~~~~cevaplar~ n hepsi menfi idi.
Madde 3 — Bu vaziyet kar~~s~ nda, emir buyurulursa, Doktorun ~~r~nga ile tedavi tarz~ n~ n mahremiyetini taahhüt etmek ~art~yla almak ve
Büyükelçili~in bir memuru ile ~stanbul'a göndermek ~~ kk~~ var. Formül
orada doktorlar~ m~z taraf~ ndan tetkik edilir. Ona göre bir karar verilir.
Doktor ile bu esas dairesinde temasa müsaade eder misiniz? Muvafakat
takdirinde ücret hakk~ ndaki emrinizi de rica ederim." 197
Londra Büyükelçili~i'nin bu telgraf~~ üzerine ne gibi bir i~lem yap~ ld~~~~
anla~~lamad~. Telgrafa, D~~i~leri Bakanl~~~ 'nca bir cevap verilip verilemedi~i de saptanamad~ . Londra Büyükelçili~imiz ar~ivinde D~~i~leri Bakanl~~~'n~ n cevab~ na rastlanamad~ . Muhtemelen, cevap verme gere~i duyulmam~~ , Dr. Ellwood'un, henüz deneme döneminde oldu~u anla~~lan tedavi
metodu pek ciddiye al~ nmam~~t~ r. Bu yoklama, sonuçsuz kalm~~~olsa bile,
t~ p ilminin son bulu~lar~n~ n da ara~t~r~ld~~~ n~~ göstermesi bak~m~ ndan ilginçtir. Büyük Atatürk'ü kurtarabilmek için, ba~ucundaki doktorlarla birlikte, D~~i~leri Bakanl~~~~da seferber olmu~ , görünmektedir. Belki ba~ka
ülkelerde de buna benzer soru~ turmalar, yoklamalar yapt~ r~lm~~t~r. Almanya'da, Avusturya'da, Amerika'da acaba ba~ka tedavi usulleri yok muydu?
Ara~t~r~lm~~~m~yd~? Bilemiyoruz. T~ p ilminin son s~ n~rlar~na kadar dayan~ld~~~~anla~~lmaktad~ r. Çaresizlik devam etmektedir. Bu arada Atatürk'ün
say~l~~ günleri, saatleri, dakikalar~~ teker teker geçmekiedir. Büyük Kurtar~dy~~ kurtarma umutlar~~ günden güne, saatten saate azalmaktad~r.
Atatürk'ün bu say~ l~~ günlerinde, bir kere daha Paris'ten ilaç ~smarland~~~~ anla~~lmaktad~r. 27 Ekim günü, Cumhurba~kanl~~~~Özel Kalem
L.B.A.- Atatürk'ün Hastal~~~ : Londra Büyükelçili~inden Hariciye Vekâleti'ne. ~ifre
tel. Londra, 26.10.1938, No. 849/424.

1260

B~ LAL N. ~~M~~R

Müdürü Süreyya Anderiman, Dolmabahçe'den Paris Büyükelçili ~i'ne ~u
telgraf~~ çekti:
"Otuz alt~~ ~i~e Chlorure Ethyle pur stop Labaratoire Produits Usines du Rhöne mamulât~ ndan olmal~ d~ r stop Fabrika ismine bilhassa dikkat buyurulmas~~ müsterhamd~ r. Sayg~larla. Süreyya."'"
Bu, Paris'ten ilaç sipari~ lerinin sonuncusudur. Ocak ay~ nda ba~layan
sipari~ler, aral~ klarla, 27 Ekim'e kadar sürmü~~ve orada kesilmi~tir.
Aziz Hasta'n~ n ilk komadan kurtulmas~ ndan sonraki günlerde, hastal~ kla ilgili haberler, telgraflar, bas~ ndaki yaz~ lar epeyce azalm~~t~ r. Herkes,
sessiz bir bekleyi~~içinde gibidir. ~ngiliz Büyükelçisi, 21 Ekim'de,
Atatürk'ün durumunda nisbeten iyile~me oldu~unu bildirdikten sonra, bu
konudaki telgraflar~ na biraz ara vermi~ ti. Büyükelçi, 26 Ekim'de Ankara'dan Londra'ya yeniden bir telgraf gönderdi ve ~unlar~~ yazd~:
"Art~k bülten yay~ nlanm~yor. Cumhurba~kan~ , geçen haftaki krizi tamam~ yla kendi irade gücü sayesinde atlatabilmi~tir ve buna ra~men yar~~
koma hali üç gün daha sürmü~tür. ~a~~lacak taraf ~u ki, kendisi (Atatürk)
hastal~~~ n kesinlikle öldürücü oldu~unu hiç anlamam~~t~ r. Kendine geldikten bir gün sonra gazete aratm~~~ve devlet i~lerini sormu~ tur. Her zamanki
gibi, hastal~~~ ndan bahsedilmesinden ~ iddetle nefret ediyor. Belki bültenlere bu yüzden ara verilmi~tir.
O'nun ömrü ~imdi gün meselesi de~il, hafta meselesidir. Kalbinin ve
böbreklerinin iyi durumda oldu~u söyleniyor. Heyecanlanmaz ve komplikasyon olmazsa, ~imdi yap~ lan tedavi hastal~~~~önleyebilir ve kendisinin bir
iki y~ l daha ya~ama ~ans~~ olabilir.
Cumhurba~kan~ 'n~ n hastal~~~~ s~ras~ nda Kabine içinde tam bir ahenk
hüküm sürmü~~ve önemli her konuda ~smet Inönü'ye dan~~~ lm~~t~ r.
Bu bilgileri D~~i~leri Bakan~ 'ndan sa~lad~ m.
Kral'a duyurulmas~ n~~ rica ederim." I"
Bu günlerde, Atatürk'ün hastal~~~yla ilgili belli ba~l~~ telgraflar ~ngiltere
Kral~ 'na da arzediliyordu. ~ngiliz makamlar~ , Atatürk'ün ölümü halinde
198 P.B.A.-K. 180/A-1: Süreyya Anderiman'dan Paris Büyükelçili~i'ne
tel. Dolmabahçe,
27. o.1938, saat ~ 3.00 (Ahnisi saat 13.20).

No.185.

F.O. 371/21926/E. 6308: Loraine'den Foreign Office'e. ~ifre tel. Ankara, 26.63.1938,
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yap~ lacak i~ler konusunda çal~~ malar yap~ yorlard~. Daha do~rusu bu çal~~malar~~ h~ zland~ r~yorlard~.
Atatürk, komadan kurtulur kurtulmaz devlet i~ lerini sormu~tu. Son
günlerinde de Cumhurba~kanl~~~~görevini yerine getirmeye çal~~t~. Cumhurba~kan~ 'na arzedilmesi gereken devlet i~leri vard~. Bu i~lerden biri,
Fransa'n~ n yeni Ankara Büyükelçisi M. Massigli'nin agreman~~ i~iydi.
Fransa'n~ n eski Ankara Büyükelçisi M. Ponsot görevinden ayr~ lm~~~ve yeni
büyükelçinin atanmas~~ Atatürk'ün komaya girdi~i günlere rastlam~~t~.
Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Suat Davaz, 13 Ekim günü, Fransa
Hükümeti'nin Büyükelçi olarak Ankara'ya M. Massigli'yi göndermeye karar verdi~ini, agreman istendi~ini bildirdi '. Tam o günlerde Atatürk yeniden a~~rla~m~~~ve üç gün sonra da komaya girmi~ti.
19 Ekim günü D~~i~leri Bakanl~~~~Paris Büyükelçili~i'ne ~unlar~~ bildirdi: "M. Massigli hakk~ nda agreman talebini Cumhuriyet Hükümeti Reisicumhuru'na arzetmeye karar vermi~~iken, malüm vaziyet dolay~s~yla, buna
henüz muvaffak olamad~. ~lk imkânda bu tasvip... karar~~ Atatürk'ün muvafakatine arz edecek. Fransa Hükümeti ve sureti münasebede bizzat M.
Massigli'ye malâmat verilmesini rica ederim." 201 Ertesi gün Paris Büyükelçili~i, "Atatürk'ün sa~l~ k durumu dolay~s~yla" M. Massigli için agreman
iste~inin Cumhurba~kan~ 'na arzedilemedi~ini yaz~ l~~ olarak Fransa D~~i~leri
Bakanl~~~'na bildirdi. M. Massigli'ye de sözlü olarak bilgi verdi'.
~ki gün sonra Atatürk'ün, krizi atlatt~~~~komadan s~yr~ ld~~~~ ö~renildi.
Fransa D~~i~leri Bakanl~~~~agreman i~ini hat~ rlatt~. Birçok Frans~z elçisinin
yap~ lmak üzere olan tayinlerinin M. Massigli'nin agreman~na ba~l~~ oldu~unu, Atatürk'ün sa~l~~~ n~ n da çok ~ükür iyiye gitti~inin ö~renildi~ini bildirdi ve bu durumda cevab~ n çabukla~t~ r~ lmas~n~~ rica etti. Paris Büyükelçili~i Fransa'n~ n bu arzusunu hemen Ankara'ya iletti 203, 24 Ekim'de Türkiye'nin cevab~~ geldi. D~~i~leri Bakanl~~~~Paris Büyükelçili~i'ne durumu ~öyle
bildirdi: "Mösyö Massigli'nin Fransa Hükümeti'nin Ankara Büyükelçili~ine tayini keyfiyeti Reisicumhura arz ve yüksek muvafakatlar~~ istihsal olunmu~tur. Fransa Hükümeti'ne tebli~~edilmek üzere keyfiyet arzolunur." 204
( 0 P.B.A.-K. 180/A-3:

Paris Büyükelçili~i'nden Hariciye Vekâleti'ne. ~ifre tel. Paris,
13.10.1938, No. 146
20 '
bid.: Hariciye Vekâleti'nden Paris Büyükelçili~i'ne. ~ifre tel. 19.10.1938, No. 112.
202 I bid.: Paris Büyükelçili~i'nden Fransa D~~i~leri Bakanl~~~'na nota. 20. lo.1938.
203 I bid. : Paris Büyükelçili~i'nden Hariciye VeUleti'ne. ~ifre tel. Paris, 22.10.1938, No.
1 54.
204 bid. Hariciye Vekffleti'nden Paris Büyükelçili~i'ne.
~ifre tel. 24. 10.1938, No. 116.
2
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Demek ki Atatürk, komadan ç~kt~~~n~n ertesi günü devlet i~leriyle u~ra~maya ba~lam~~t~. Baz~lar~n~ n yanl~~~olarak zannettikleri veya ileri
sürdükleri gibi, Büyük Adam bu son günlerinde "mant~~~ndan yoksun"
de~ildi. Akil' melekeleri, bilinci, mant~~~~yerindeydi. Yine o günlerde
Atatürk'e ba~ka i~lerin de arzedilmi~~oldu~u anla~~lmaktad~r. Örne~in, I
Kas~ m 1938 günü Büyük Millet Meclisi aç~~~nutkunu Ba~vekil Celâl Bayar
Cumhurba~kan~'na okumu~tu. Atatürk, nutku dikkatle dinlemi~, bunun
baz~~ cümlelerini tekrarlatm~~~ve sonuna kendisi de bir cümle eklemi~ti. 29
Ekim 1938 günü Türk Ordusu'na gönderece~i mesaj~~ ise, Mare~al Fevzi
Çakmak'la birlikte haz~rlam~~lard~... 205
Yine bu günlerde ~ngiltere Kral~~ Be~inci Georges'un bir mesaj~~ da
Atatürk'e arzedilmi~tir. 30 Ekim günü D~~i~leri Bakanl~~~~Londra Büyükelçili~i'ne ~u telgraf~~ çekti:
"Madde 1 - Kral Hazretlerinin buradaki Büyükelçileri vas~tas~yla
Atatürk'e göndermi~~olduklar~~ telgrafa bilmukabele Cumhuriyet
Hükümeti'nin ~ükran ve minnetleri arzedilmekle beraber, telgraf~n ilk
imânda Reisicumhurumuza arzedilece~i Büyükelçiye bir mektupla tebli~~edilmi~ti. Bu kere s~hhatleri daha çok müsait bir safhaya giren
Atatürk'e Kral Hazretlerinin telgraflar~~ arzolundu. ~kinci maddedeki
cevaplar~n~n aynen ve Hariciye Nezareti vas~tas~yla Kral Hazretlerine
isal olunmas~n~~ rica ederim.
Madde 2 - Sa Majeste le Roi Georges V. Vivement touch de la
daicate attention que Votre Majest a eue en m'adressant son tkgramme dont je viens de prendre connoissance avec une r&lle gratitude, je La prie d'agrer l'expression de ma respectueuse
ATATÜRK" 206.
~ngiliz Krall'n~n Atatürk'e gönderdi~i mesaj~n metnini bulamad~ k.
Ama bunun Atatürk'ün hastal~~~yla ilgili oldu~u anla~~lmaktad~r. Londra
Maslahatgüzan Kadri Rizan, Cumhurba~kan~'n~n te~ekkür mesaj~n~~ Kral'a
sunulmak üzere ~ngiltere D~~i~leri Bakan~'na iletirken, Kral'~n mesaj~n~n
"Atatürk'ün hastal~~~~dolas~yla gönderilmi~~oldu~unu" belirtmi~tir 2°7. Kral,
herhalde Büyük Hasta'ya acil ~ifalar dilemi~tir. Atatürk buna pek duygulanm~~: "Majestelerinin telgraflann~~ minnetle ald~m ve bu suretle gösterH.R. Soyak, Aiatürk'ten Hatiralar, Cilt II, s. 768-769.
" L.B.A.- Atatürk'ün hastal~~~: Hariciye Vekffieti'nden Londra Büyükelçili~ine. Aç~ k
tel. Ankara, 30.~ o.1938, saat 22.46.
207
Ibul. Kadri Rizan'dan Halifax'a. Yaz~. 1.11.1938, No. 858/139.
205
2
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mi~~olduklar~~ nazik ilgilerinden dolay~~ pek mütehass~s oldum. Dostça sayg~ lar~ m~~ kabul buyurmalar~ n~~ dilerim" demi~tir.
Türk-~ ngiliz dostluk ili~kilerini de gözönünde tutarak ~ngilizler,
Atatürk'ün hastal~~~ na çok yak~n ilgi göstermi~lerdi. Ba~ta Kral olmak üzere, Büyük Adam'~ n bir an önce iyile~mesi için çe~itli mesajlar göndermekten geri kalmam~~lard~. Bir ba~ka mesaj, "ihracat Kredisi Dairesi" Ba~kan~~
Mr. Nixon taraf~ndan gönderilmi~tir. Mr. Nixon, Türkiye'ye yap~lmaya
ba~layan ~ ngiliz Kredisi i~ lerini yürütmekteydi. Daha önce Türkiye'ye gitmi~~ve Atatürk taraf~ ndan da kabul edilmi~ti. Atatürk'ün komadan ç~k~ p
iyile~meye ba~lad~~~n~~ duyunca, hemen bir telgraf çekmi~tir. Atatürk'e arzedilmemi~~olan bu mesaja, Hükümet ad~ na te~ekkür edilmi~tir. 3 Kas~ m'da D~~i~lerinden Londra Büyükelçili~i'ne gönderilen bir telgrafta:
"Büyük Önder Atatürk'ün s~ hhatleri hakk~ nda vaki olan halisane temenniyat~ ndan dolay~~ mali mütehass~slardan Nixon'a Ba~vekilimizin te~ekkürlerini tebli~~etmenizi rica ederim" denildi. Londra Maslahatgüzar~~ Kadri Rizan, Ba~vekilin te~ekkürlerini yaz~yla iletti. Kendi te~ekkürlerini de ekledi 208
K~ br~s ~ngiliz Valili~i de Lefko~a Türk Konsoloslu~u'na bir yaz~~ yollad~. Atatürk'ün sa~l~~~~konusunda sempatisini bildirdi'. K~br~s'ta ç~kan
~ ngilizce "Embros" Gazetesi ise, 25 Ekim 1938 günü Atatürk'e bir yaz~~
ay~rd~ . O'nun eserlerini, siyasetini övdü. "Gazi'nin önderli~inde güçlü bir
Türkiye'nin önemi hiçbir zaman ~imdiki kadar duyulmam~~t~r" dedi. Ve
~unu yazd~:
"Türkiye'nin babas~~ ve Cumhurba~kan~~ Ekselans Kemal Atatürk'ün
iyile~mesiyle dünya büyük bir felaket atlatm~~t~ r.", 210
Ne~'esiz Bayram
25 Ekim 1938 günü, D~~i~leri Bakanl~~~'ndan bütün Türk elçiliklerine
genelge
tellendi:
~u
"Cumhuriyet'in bu y~ l dönümünde gündüz bir çay vererek resmi kabul yapmakla iktifa olunmas~~ ve Atatürk'ün rahats~zl~~~~dolas~yla balo ve
208 L.B. A.- Atatürk'ün hastal~~~. Kadri Rizan'dan Mr. Nixon'a yaz~. Londra,
4.11.1938.
209 Ibzd. K~ br~s Konsoloslu~u'ndan Londra Büyükelçili~i'ne. Yaz~. Lefko~a, 27.10.1938,
No. 707/26.
210 Ibid. Ayn~~ yaz~~ eki. Embros, 25.10.1938.
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soiree tertip edilmemesi rica ve Ankara'da balo yap~ lmayaca~~~arzolunur." 211
Bakanl~~~ n emri, elçiliklerden konsolosluklara ula~t~ r~ ld1 212.
Üç gün önce, "hastal~ k normal seyrine avdet etti" diyen son resmi
bültenden beri, D~~~Te~kilata bu konuda bilgi verilmemi~ti. Gerçi Paris ve
Londra Büyükelçilikleri durumu ba~ka telgrallardan anlam~~lard~ . Ama,
belki baz~~ elçiliklerle konsolosluklar, yersiz bir iyimserlik içinde olabilirlerdi. Tehlikenin atlat~ ld~~~~san~ labilirdi. Bunun sevinciyle Cumhuriyet Bayram~ n~~ daha da ço~kunca kutlamaya kalk~~abilirlerdi. Di~i~leri Bakanl~~~~
D~~~Te~kilat~~ uyar~ yordu. Kapal~~ olarak ~unlar söylenmek isteniyor gibiydi:
tehlike atlat~ lm~~~de~ildir. Atatürk hâlâ a~~r hastad~ r.
Atatürk Dönemi'nde Cumhuriyet Bayramlar~~ ço~kunca kutlan~ rd~. D~~~
Te~kilat da bu ço~kunlu~u içten duyar, ya~ard~. Elçiliklerden Cumhuriyet'in Kurucusu'na telgrallar çekilirdi. Atatürk'ten cevaplar gelirdi. Gelen
cevaplar, elçiliklerde, konsolosluklarda Türk vatanda~lar~ na, yurt d~~~ ndaki
ö~rencilere okunurdu. Sevinç bir kat daha artar& Hele Cumhuriyet'in
önemli y~ ldönümleri, unutulmaz bir bayram olurdu. Onuncu y~ l böyle
ola~anüstü bir bayram olmu~tu. Bu defa yine önemli bir y~ ldönümü yakla~~yordu. Cumhuriyet onbe~~ya~~ n~~ dolduruy-ordu. Normal bir zaman olsayd~, bu bayram da ~üphesiz çok büyük bir sevinçle kutlanacakt~ . Ama
~imdi Cumhuriyet'in Babas~~ ölüm yata~~ndayd~.
Bir bak~ ma, yine çok ~ükür denebilirdi. Cumhuriyet'in Kurucusu
henüz sa~d~. Türk Milleti O'nun sa~l~~~ nda bir Cumhuriyet Bayram~~ daha ya~ayabilecekti. Bir hafta-on gün önceki kriz atlat~ lamam~~~olsayd~, bu
bayram tarifsiz bir mateme bo~ulurdu. Atatürk yatakta olsa bile ya~~yordu
ya. Bunu duymak bile bir mutluluktu. Ne var ki, bu defaki bayram çeli~ ik duygular içinde geçecekti. Herhalde, Cumhuriyet'in Onbe~inci y~ l~~
sönük kutlanacakt~ . Türk Milleti gönlünce sevinemeyecekti. Törende,
Cumhuriyetin Kurucusu'nu bir defac~ k daha görmek nasip olmayacakt~ .
D~~i~leri Bakan~~ Dr. Aras'~n daha önce ~ ngiliz Büyükelçisi'ne söyledi~i
gibi, Atatürk Cumhuriyet Bayram~ nda bulunmay~~ çok istiyordu. Bunu,
Genel Sekreteri Hasan R~za Soyak'da do~rular ve ~öyle anlat~r:
L.B.A.-P.B.A.-R.B.A... Atatürk'ün hastal~~~~dosyalar~ . Hariciye Vekâleti'nden Elçiliklere. ~ifre tel. Tamim No. 46. Ankara, 25.10.1938.
212 Örne~in: R.B.A. -K. 228/7: Roma Büyükelçili~inden Bari, Milano, Napoli, Triyeste ve Rodos Konksolosluklar~ na. ~ifre tel. Roma, 26.10.1938, No. 27.
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"Atatürk... Ankara'ya gitmek niyetini besliyordu; elim ak~ betini sezmi~~
olmakla beraber...bilhassa Cumhuriyet'in 15 inci y~ldönümü münâsebetiyle yap~ lacak geçit resminde bulunarak bir kere daha halka ve orduya do~rudan do~ruya hitap etmek için vakit kazanabilece~ini ümit ediyordu.
Bu dü~ünce ile ölçüleri epeyce de~i~mi~~bulunan vücuduna uygun yeni elbiseler ~smarlanm~~t~ ; bir taraftan da Ankara'da geçit resimlerinin yap~ld~~~~Hipodrom'daki ~eref tribününe asansör koydurulmakta idi.
Fakat acaba istedi~i vakti kazanabilecek miydi?... ~ lk komadan ç~kt~~~n~ n ertesi günü muhterem Dr. Nihat Re~ at Belger, bana: "Ancak daha 20
gün kadar ya~ayabilir" dedi~ine göre bu, biraz ~üpheli görünüyordu. Sonra acaba böyle bir yolculuk ve faaliyet hastal~~~~üzerinde ne gibi tesirler
yapard~ ; zay~f vücudu bunlara dayanabilir miydi?...
Elim bir imkans~zl~ k kar~~s~nda bulunuyorduk...
Bereket versin ki tereddütle geçen birkaç gün zarf~nda hastal~~~ n nas~l
seyretti~ini gören kendisi de vaziyeti kavram~~, karar~ndan vazgeçmi~ti." 213
Atatürk, bayram töreninde bulunamayacakt~ r.
Türk elçilik ve konsolosluklar~ nda Cumhuriyet'in Onbe~inci y~ ldönümü, Atatürk'ün hastal~~~~hat~ rlanarak an~ld~ . Aziz Hasta'n~n iyile~mesi için
dileklerde bulunuldu. Suare veya balo yap~lmad~. Anma törenleri sönüktü,
ne~'esizdi. Temsilciliklerde toplanan Türk vatanda~lar~, kendi aralar~nda
daha çok Atatürk'ün sa~l~~~n~~ konu~makla yetindiler. Herkes dü~ünceliydi.
O günün yaz~~malar~ nda, yurt d~~~ndaki Türk vatanda~lar~ n~ n Atatürk'ün
sa~l~~~ n~~ dü~ündükleri görülür. Örne~in, Milano Konsoloslu~u Roma
Büyükelçili~i'ne ~unlar~~ yazd~:
"Cumhuriyetimizin Onbe~inci y~l~n~~ Konsoloslu~umuzda kutlayan Milano'daki yurtta~lar~= Zat~~ Devletlerine tebrik ve tanzimlerini sunarken
Cumhuriyet Hükümeti'ne olan ba~l~l~ klar~ n~~ teyit ederler. Büyük Kurtar~c~= Atatürk'ün s~hhat ve afiyetleri için içten gelen en har temennilerinin
Yüksek huzurlar~na arz~ na delâlet buyurulmas~n~~ Zat~~ Devletlerinden istirham ederler. 214
Bu gibi dilekler Atatürk'e arzedilmedi. Büyükelçilerden Cumhurba~kan~'na hitaben çekilen tebrik telgraflar~ n~n da Yüksek Makama arzedileH.R. Soyak, Atatürk'ten Hat~ ralar, Cilt II, s. 767-768.
228/7 Milano Konsoloslu~u'ndan Roma Büyükelçili~i'ne aç~k tel. Milano, 29.1 o.1 938.
213
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bildi~ini sanm~yoruz. Paris Büyükelçisi Suat Davaz'a, Atatürk imzas~yla
bir cevap da gönderilmi~ti. "C. Te~ekkür ederim. Büyük gün size de kutlu
olsun" deniyordu
Ama, bu gibi telgrafiann Cumhurba~kanl~~~~Özel
Kalemi'nden çekilmi~~oldu~unu san~r~z. Atatürk bunlar~~ herhalde görmemi~ti.
Cumhuriyetin Onbe~inci y~l~~ yurt içinde de sönük geçti. Büyük Millet
Meclisi'nde yap~lan törende, tebrikleri Cumhurba~kan~~ ad~ na B.M.M. Ba~kan~~ Mustafa Abdülhalik Renda kabul etti. Atatürk, Dolmabahçe'de yata~~ndayd~. O günü ve geceyi çok dü~ünceli ve heyecanl~~ geçirmi~ti. Bu
O'nun için son Cumhuriyet Bayram~yd~.
Onbe~inci y~ l, Türkiye için ba~ka bir anlam ta~~yordu. O gün, Türk
devlet adamlar~~ ve yetkilileri "Atatürk sonras~" dü~üncesi ta~~yorlard~~ art~ k.
Atatürk'ün günlerinin say~l~~ oldu~unu biliyorlard~. Bundan sonra, Cumhuriyet rejimi Atatürksüz olarak ya~at~lacakt~. Bu dü~ünceyle, bir kez daha milli birlik, beraberlik ve rejime ba~l~l~k duygular~n~n perçinlenmek istendi~i anla~~lmaktad~r. Cumhuriyet Bayram~, 28 Ekim 1938 günü, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri ve Dahiliye Vekili ~ükrü Kaya'n~n bir
konu~mas~yla aç~ld~. Bu konu~ma, Türk Milletinin Cumhuriyet'e,
Atatürk'e ba~l~l~k duygular~ n~n perçinlenmek istendi~ini göstermesi bak~m~ndan ilginçtir. ~ükrü Kaya ~öyle konu~mu~tu:
"Yurtda~lar~ m;
Büyük ~efimiz Atatürk'ün emriyle._ Cumhuriyet'in 15 inci y~l
dönümünü hep birlikte açarken ve kutlarken, yaln~z... vatanda~lann huzurunda de~il, medeniyet aleminin yüksek muvacehesinde bulundu~umuzu
da biliyorum..."
(Cumhuriyet öncesinin kara günleri k~saca anlat~ld~ktan ve haysiyetsiz
Saltanat rejimine sald~r~ld~ktan sonra konu~ma devam ediyor):
"Atatürk ink~lab~ n~ n neticelerini ve eserlerini ölçebilmek ve Cumhuriyet rejimi hakk~nda sa~lam bir hüküm verebilmek için o yanl~~~itikat ve
itiyatlar~~ ve o sakim siyasetleri ve görü~leri de mülâhaza etmek ~art~yla
muhakememizin hareket ba~lang~c~n~~ o kara günlere ç~karmak icabeder.
Atatürk, asil Türk Milletinin tarihin her safhas~ nda eserlerini gösterdi~i
mümtaz hasletlerine dayanarak kahraman Türk Ordusu ile müstevliyi vatan~n harimi ismetinde bo~duktan sonra -hatta vak~alara ve tarihe sad~k
kalarak diyebilirim ki- ~stiklal Sava~~'n~n daha ilk zamanlar~nda bu millete
2 '5

P.B.A.-K. 180/A-1: K. Atatürk'ten S. Davaz'a. Aç~ k tel. Dolmabahçe, 30.10. 1938.
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lay~k olan rejimin esaslann~~ bulmu~~ve kurmu~tu. Bu rejimin normas~~
milletin iradesiyle milletin kendini idare etmesidir...
Bu rejimin 15 sene içinde yaratt~~~n~~ her ferdin görmesi ve anlamas~~
için mülâhaza ve muhakeme külfetine ihtiyaç yoktur. Bugünün Türkiyesi'ne ve Türklerine bakmak kafidir...
Medeniyet cihan~na bu azim vak~ay~~ ve bu manzaray~~ veren rejim,
Atatürk ink~lab~d~r. Dün ve bugün yap~ lan ve yap~lmakta olan i~ler Türk
ink~ lab~n~n yüksek idealli hedefine varmak ve Türk Milletini medeni camia aras~nda mümtaz bir heyet haline getirmek için at~lm~~~temellerdir.
Biz bu ink~lab~, bu rejimi yaln~z Türk Milletinin istiklali, refah~~ ve
menfaati için de~il, ayn~~ zamanda medeniyetin ve cihan süktinunun ilerlemesi ve korunmas~~ için Atatürk'ün emrinde ve izinde tutmaya, yükseltmeye, yürütmeye borçluyuz. Bütün bu hakikatlara ra~men d~~arda bizi yanl~~~görenler... ve belki içerde de sakat görü~lü, yanl~~~muhakemeli vatanda~lar bulunabilir. D~~arda ve içerde bunlar~n adetlerinin az ve tesirlerinin
hiç oldu~unu bilirim. Fakat, vazife icab~~ olarak as~l bildi~im ~ey, yap~lan
sinsi tahrik ve i~fal ne olursa olsun Atatürk'ün emrinde ve zinde Türk
Milletinin sa~a ve sola sapmadan dosdo~ru yürüyece~idir...
Var ol Atatürk, sana sonsuz ba~l~l~ k ve minnet..." 216
Bu konu~man~ n alt~nda, rejim kayg~s~~ sezilmektedir. Atatürk'ten sonra
Cumhuriyeti ve Kemalist devrimleri ya~atabilmek davas~, o günlerde Türk
devlet adamlar~n~~ için için dü~ündürüyordu. Bir saltanatç~~ ve hilâfetçi tepkisinden ciddiyetle kayg~~ duyuldu~unu ileri sürmek zordur. Ama ne de
olsa Cumhuriyet henüz gençti. O güne kadar Atatürk'ün kanatlar~~ alt~ nda
serpilebilmi~ti. Kurucusu'nun ölümü halinde bu rejim hayati bir s~ nav geçirecekti. Ölümü f~rsat sayanlar~ n ba~kald~rmaya yeltenmeyeceklerinden
yüzde yüz emin olabilmek kolay de~ildi. Atatürksüz Cumhuriyet rejimi
henüz denenmemi~ti. Saltanatç~~ tepkisi dü~ünülmese bile, acaba Cumhuriyetçiler kendi aralar~ ndaki ahengi, birli~i, dayan~~may~~ ba~ar~yla sürdürebilecekler miydi? Henüz bir anla~mazl~k belirtisi sezilmiyordu. Atatürk'ün
a~~r hastal~k günlerinde, Hükümet içinde tam bir ahenk hüküm sürüyordu. Eski Ba~bakan ~smet Inönü'ye de zaman zaman ak~l dan~~~llyordu.
Hükümet, Meclis, Halk Partisi ve Ordu aras~ nda ~imdiye kadar herhangi
bir ayr~l~ k, sürtü~me yoktu. Milli birlik tamd~. Birli~i, dayan~~may~, ahengi
sarsmadan, zedelemeden ilerde de sürdürebilmek; Atatürk'ün eserlerini
21'

Metin: Ap~: Tardu, Birinci Te~rin, No. 59, s. 33-36.
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sa~l~~~ nda oldu~u gibi ölümünden sonra da ya~atabilmek kayg~s~~ o
günlerde dü~ üncelere hakim gibidir. Cumhuriyet Bayram~ , rejime
Atatürk'e ba~l~ l~~~~tazelemek için bir f~ rsat say~ lmaktayd~.
O günlerde Türk bas~ n~ ndaki yaz~ lar~ n, yorumlar~ n da bu do~rultuda
oldu~u görülmektedir. Atatürkçü yazarlar, Cumhuriyet Bayram~~ dolay~s~yla, rejime ba~l~ l~ k temas~n~~ i~lemi~lerdir. Atatürk devrimlerinin ya~at~ lmas~~
görevini Türk ulusuna hat~ rlatm~~lard~ r.Yazarlar~ n dü~üncelerinin arkas~ nda da "Atatürk sonras~" kayg~s~~ sezilmektedir. Ulus Gazetesi'nde Falih R~ fk~~ Atay ~unlar~~ yazd~: "Atatürk vatan~ , zaferi ile; milleti ise, ink~ laplar~~ ile
kurtarm~~ t~ r. Cumhuriyetçiler, kalplerinde zaferin fedakarl~ k ahlak~ n~, ve
kafalar~nda, Kemalizm ink~ laplarm~ n fikir disiplinini muhafaza ederek,
büyük in~ay~~ tamamlayacaklard~ r. ~imdi, hep beraber, on yedi milyon,
hepiniz, kad~ n erkek ve çocuklar, O'na dönünüz; her isimden mukaddes
ona Atatürk ad~ na ahdinizi tekrarlay~n~ z: Cumhuriyetçiyiz, milliyetçiyiz,
devletçiyiz, laikiz, ink~lapç~y~ z. Bu and, bu topraklarda milli varl~~~ n, milli
hürriyetin, ~an ve refah~n, insani bütün de~erlerin müdafaas~~ demektir...
Yar~n gene dünkü ~evk ve hamle ile, yirminci y~ ldönümünü haz~ rlamaya
ba~layacaks~n~z." 217
Yeni Sabah'ta Hüseyin Cahit Yalç~ n ~öyle dedi:
"ink~ lap bizi kurtard~ , takip edece~imiz yolu gösterdi ve bu yol üzerinde manevi engelleri ortadan kald~ rarak tefekkürümüzü serbest b~rakt~.
Milli hakimiyet rejimini hakk~yla tatbik etmek ve kökle~ tirmek için bütün
milletin elbirli~iyle çal~~mas~ , ö~renmesi, ahlaki faziletlerle manen kuvvetlenmesi ve yükselmesi laz~ md~r. ~ nk~ laba ba~~ml~ l~~~ m~z~~ bu suretle izhar
ve ispat edebiliriz. ~imdiye kadar katetti~imiz yol ümitleri artt~racak ve bize her an yeni yeni ~ evk ve heyecan verecek kadar büyük ve ~ereflidir."'
Kurun Gazetesi'nde As~ m Us, ~unlar~~ ekledi: "Atatürk, Milli Nutku'nda
Cumhuriyet'in Türk Milleti için yaln~ z bugün de~il, istikbalde dahi her
türlü muhtemel tehlikelere kar~~~yegane kurtulu~~vas~ tas~~ oldu~unu söylemi~, ve bu nimetin muhafazas~~ vazifesini Türk gençli~ine emanet etmi~tir.
Türk Milleti ve Türk gençli~i bu vazifesini yapacakt~ r."'
Atatürk'ün kendisi ise, Onbe~inci Cumhuriyet Bayram~~ dolay~s~yla
Türk Ordusu'na son bir defa daha seslenmek, orduya görevini hat~rlat217 F.R. Atay, "15",

Ulus, 29. ~ o. 938; Ay~n Tarihi, Na. 59, S. 52
H.C. Yalç~ n, "Cumhuriyetin Onbe~inci Y~ l~", reni Sabah, 29.10.1938; Ay~ n Tarihi,
No. 59, S. 54.
219 As~ m Us, "Atatürk'ün emaneti", Kurun, 29.10.1938; Ay~ n Tarihi, Na. 59, s. 53.
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mak gere~ini duydu. Mare~al Fevzi Çakmak ile birlikte haz~ rlam~~~oldu~u
ve 29 Ekim günü Atatürk ad~na Ba~bakan Celâl Bayar'~ n okudu~u mesaj~ n metni ~uydu:
"Zaferleri ve mazisi insanl~ k tarihi ile ba~layan, her zaman zaferle beraber medeniyet nurlar~ n~~ ta~~yan kahraman Türk Ordusu;
Memleketini en buhranl~~ ve mü~kül anlarda zulümden, felaket ve
musibetlerden ve dü~man istilas~ ndan nas~l korumu§ ve kurtarm~~~isen
Cumhuriyet'in bugünkü feyizli devrinde de askerlik tekni~inin bütün modem silah ve vas~ talar~~ ile mücehhez oldu~un halde vazifeni ayn~~ ba~l~ l~ kla
yapaca~~na hiç ~üphem yoktur.
Bugün, Cumhuriyet'in 15 inci y~ l~n~~ mütemadiyen artan büyük bir
refah ve kudret içinde idrâk eden büyük Türk Milletinin huzurunda kahraman ordu, sana kalbi ~ükranlar~ m~~ beyan ve ifade ederken büyük ulusumuzun iftihar hislerine de tercüman oluyorum.
Türk vatan~ n~ n ve Türklük camias~ n~ n ~an ve ~eref~ ni dahili' ve harici
her türlü tehlikelere kar~~~korumaktan ibaret olan vazifeni her an ifaya haz~ r ve âmade oldu~una benim ve büyük ulusumuzun tam bir inanç ve itimad~m~z vard~ r. Büyük ulusumuzun orduya bahsetti~i en son sistem fabrikalar ve silahlar ile bir kat daha kuvvetlenerek büyük bir feragatinefis ve
istihkar~~ hayat ile her türlü vazifeyi ifaya müheyya oldu~unuza eminim.
Bu kanaatle kara, deniz, hava ordular~m~z~ n kahraman ve tecrübeli kumandanlar~~ ile subay ve erat~n~~ selâmlar ve takdirlerimi bütün ulus müvacehesinde beyan ederim.
Cumhuriyet Bayram~'n~ n 15 inci y~ ldönümü hakk~n~zda kutlu olsun.

220

Atatürk'ün, ömrünün son günlerinde Türk Ordusu'na görevini hat~rlatmas~ n~n alt~ nda derin bir anlam vard~. Özellikle, vatan~n ve Türklü~ün
yaln~z d~~~tehlikelere kar~~~ de~il, ayn~~ zamanda iç tehlikelere kar~~~da korunmas~ n~~ söylerken, ne gibi ihtimalleri hesaba katt~~~~ sorusu
dü~ündürücüydü. Acaba, Büyük Adam, kendisinden sonra yurt içinde kar~~~ kl~ klar ç~ karabileci~ini mi kastediyordu? Atatürk'ün derin dü~üncesini
bütünüyle kavrayabilmek biraz güçtür. Ama bu son mesajda, orduya son
bir ö~üt, son bir emir yatt~~~~ku~kusuzdur. Mesaja, Atatürk'ün bir çe~it
vasiyeti gözüyle bakmak da pek yanl~~~olmasa gerek.
220

Metin: Ayin Tarihi, No. 59, s. 36.
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Cumhunyet Gazetesi'nde Yunus Nadi, Atatürk'ün orduya mesaj~ n~ n
"çok yüksek manal~ " ve "çok büyük bir k~ ymet ve ehemmiyeti haiz" oldu~unu belirttikten sonra ~unlar~~ yazd~: "Atatürk orduya hitap eden son mesaj~nda, "Türk vatan~ n~n ve Türk camias~n~ n ~an ve ~erefini dahili ve hanici her türlü tehlikelere kar~~~korumaktan ibaret olan" bu vazifelerin her
zaman hakk~ yla ve tamam~yla ifa olunaca~~ na ait kat'i inanç ve itimad~ n~~
söylüyor. Millet ve ordu Büyük ~erin bu kanaatine bütün varl~ klar~~ ile ve
olanca kuvvetleriyle müsbet cevap vermekte tereddüt etmemi~tir ve edemez, bunda zaten ~üphe caiz de~ilken, Büyük Kumandan taraf~ ndan
onun bu suretle söylenmi~~olmas~~ millete ve orduda bu hususa ait zaten
>, 221
mevcut azim ve iradeyi perçinleyen yeni bir kumanda
Ulus Gazetesi'nde Falih R~ fk~~ Atay'~ n yorumu ise ~uydu:
"Büyük Reis, Cumhuriyet'in Onbe~ inci y~ ldönümünde Türk Ordusu'na sevgi ve itimat hitab~n~~ bir daha tekrar etti. Bu hitab~ n içinde Ba~bu~'un bir ve de~i~mez emri vard~ r: Kurtulu~~nizam~ n~ , iç ve d~~, her
türlü tehlikeler kar~~s~ nda korumak!
Ba~bu~'un tek ve de~i~mez emrine, kara, deniz ve hava kahramanlar~n~ n tek ve de~i~mez bir cevab~~ vard~ r: Evet Sancak ve silah~ n yemini bu!
Türk kalbi ~eref hissi ile çarpt~ kça sözün ve emrin yerine gelecektir... ” 222
Ankara'daki ~ ngiliz Büyükelçisi Percy Loraine, Cumhuriyet Bayram~n~ n bu y~ l pek sönük geçti~ini Londra'ya ~öyle anlatt~:
"29 Ekim Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulu~ unun Onbe~inci y~ ldönümü olmas~ na ve normal zamanda bunun adeta tantanal~~ ~enliklerle kutlanmas~ na ra~men Cumhurba~kan~ 'n~n ciddi hastal~~~~yüzünden Ankara'daki resmi kutlama bu y~ l hemen hemen adet yerini bulsun kabilinden
yap~ld~.

Kemal Atatürk'ün yoklu~unda, mutad resmi kabulü B.M.M. Ba~kan~~
Abdülhalik Renda yerine getirdi. Kendisi ayn~~ zamanda ö~leden sonra askeri geçit resmini selamlad~ . Resmi geçitten önce Ba~ bakan, Cumhurba~kan~ 'n~n silahl~~ kuvvetlere bir mesaj~n~~ okudu. Bu mesaj~ nda Atatürk, silahl~~ kuvvetlerin geçmi~ teki hizmetlerinden dolay~~ kendisinin ve memleketin te~ekkürlerini ve gelecek hakk~ ndaki güvenini belirtti. Geçit resmi pek
dar ölçüdeydi ve iki saatten k~sa sürdü...
22 ' Yunus Nadi, "Büyük ~efe sonsuz hürmet ve tanzim", Cumhunyet, 31.10.1938; Ayr~:
Tarthz, No. 59, S. 55-57.
222 Falih R. Atay, "Orduya mesaj", Ulus, 30.10.1938; Aym Tarihi, No. 59, S. 55.
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Geçen y~ llarda Cumhuriyet Halk Partisi taraf~ ndan, gece bir resmi kabul yap~l~ rd~, bu defa yap~ lmad~." 223
~ ngiliz Büyükelçisi, Londra'ya gönderdi~i bir di~er raporunda da,
~ükrü Kaya'n~ n 28 Ekim 1938 günü yapt~~~~konu~may~~ yorumlad~. Konu~mada, eski saltanat rejiminin sert bir dille yerildi~i, Cumhuriyet rejiminden övgüyle söz edildi~i k~saca anlat~ ld~ ktan sonra Büyükelçi ~unlar~~
yazd~ :
"~ükrü Kaya, halk egemenli~inin ve Büyük Millet Meclisi'nin rolünü
önemle belirtirken, Türkiye'de bugün hüküm süren devlet rejiminin,
Atatürk'ün ölümüyle sona ermeyece~ine dair ulusu temin etmek amac~~
gütmektedir. Cumhurba~kan~~ ölebilir, ama halk iradesini temsil eden
Büyük Millet Meclisi ölmeyecektir. Atatürk devrimi ve Cumhuriyet rejimi,
"224
halk temsilcilerinin önderli~inde sars~ lmadan sürüp gidecektir.
~ ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~ 'nda, Türkiye'de Atatürk'ten sonra da
Cumhuriyet rejiminin ya~ayaca~~ na, bu rejimin ya~ayabilmek için gere~i
kadar köklü ve sa~lam oldu~una esasen inan~ l~yordu. Saltanatç~ larm ise,
Fransa'n~n Nis ~ehrinde ya~ayan küçük bir gruptan ibaret oldu~u biliniyordu. Büyükelçi'nin raporunu okuduktan sonra, ~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~~görevlilerinden Mr. J. R. Colville ~unlar~~ not etti:
"Atatürk'ün ölmesi ihtimalinin kesinle~ ti~i bir s~ rada eski rejime kar~~~
bu sert sald~ r~~ ~ unu gösteriyor gibidir: Hükümet Türkiye'de baz~~ gerici ve
kar~~-ihtilâ1 tesirlerinin bulundu~unu bilmektedir; ama (saltanatç~ lar~n ya~ad~klar~) Nis d~~~nda hiç kimse Saltanat~ n geri getirilmesi ihtimalini ciddi
olarak dü~ünemez." 225
Atatiirk'zin Halefi Sorunu
Atatürk'ün hastal~~~ yla birlikte önemli bir sorun ortaya ç~kt~ : Aziz
Hasta kurtulamazsa yerine kim geçecekti? O zamana kadar böyle bir sorun yoktu. Atatürk, her dört y~ lda bir yeniden Cumhurba~kan~~ seçiliyordu. Sa~~kald~kça da, ku~kusuz, devletin ba~~ nda kalacakt~. Cumhuriyet
O'nun eseriydi. Kendi eserinin tabii ba~~yd~ , bekçisiydi Atatürk. Ba~ka
223

F.O. 371/21926/E. 6621: Loraine'den Foreign Office'e. Yaz~ . Ankara, 4.11.1938, No.

224

F.O. 371/21926/E. 6622: Loraine'den Foreign Off~ ce'e. Yaz~ . Ankara, 4.11.1938, No.

552.
553.

' Ibid.: Mr. Colville'in ~~ . ~ 1.1938 günlü yorumu. Fotokopi: Sonyel, belge No. 27.
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türlüsü dü~ünülemezdi bile. Ama hastal~ k, dü~ündürmeye ba~lad~.
Atatürk'ün halefi kim olacakt~ ? Türkiye'nin ~ kinci Cumhurba~kan~~ olarak
kim bulunacak, kim seçilecekti?
Gerçekten önemli bir sorundu bu. Atatürk'ten sonra da Cumhuriyet
rejiminin, Kemalist devrimlerin ya~at~ lmas~ , güçlendirilmesi davas~ , halef
sorunuyla do~rudan do~ruya ilgiliydi. Yakla~makta olan kara günün kazas~z-belas~z atlat~ labilmesi bir bak~ ma halefin seçilmesine ba~l~yd~ . Saltanat~ n diriltilmesi ihtimali olmasa bile, Cumhuriyetçilerin kendi aralar~ nda
bir kar~~~ kl~ k ç~ k~ p ç~ kmayaca~~~halefin seçilmesinden belli olacakt~ . K~sacas~ , Atatürk'ün ölümüyle genç Türkiye Cumhuriyeti hayati bir s~ nav geçirecekti. Bu s~ navdan ba~ar~yla ç~ k~ p ç~ kamayaca~~~halefin seçiminden anla~~lacakt~ . Atatürk'ün halefi sorunu Türkiye bak~ m~ndan oldu~u gibi, yabanc~~ devletler bak~ m~ ndan da önem ta~~ yordu. Atatürk'ten sonra Türkiye
d~~~politikas~ n~~ halefi çizecekti. Avrupa'n~ n h~zla ~ kinci Dünya Sava~~'na
do~ru gitti~i o günlerde, Türkiye Cumhurba~kanl~~~~büsbütün önem ta~~yordu. Konuyu, yabanc~~ ülkeler yak~ ndan izliyorlard~.
Atatürk'ün halefi konusu konu~ulmaya ba~lay~ nca dört devlet adam~n~ n ad~~ ortaya at~ ld~ : Ismet ~ nönü, Mare~al Fevzi Çakmak, Fethi Okyar ve
Celâ1 Bayar. O günlerde ~ nönü Ba~bakan de~ildi. Çakmak, Genelkurmay
Ba~kan~ ; Okyar, Londra Büyükelçisi; Bayar ise, Eylül 1937'den beri Ba~bakan bulunuyorlard~.
Bu dört ki~inin içinde, en önce ~smet Inönü'nün ad~~ ortaya ç~ kt~. Ankara'daki ~ ngiliz Büyükelçisi Sir Percy Loraine, Atatürk'ün hastal~ k haberinden epeyce önce ve ~smet Inönü'nün Ba~bakanl~ k'tan ayr~ ld~~~~günlerde
Inönü'nün ileride Türkiye Cumhurba~kanl~~~'na gelebilece~ini Londra'ya
bildirdi. Inönü'nün Ba~bakanl~ k'tan istifas~, geni~~diplomatik yank~ lar yaratm~~ t~. Yunanistan, Sovyetler Birli~i ve bir dereceye kadar da ~ngiltere,
bu haber üzerine tela~a kap~ lm~~lard~. Ba~bakan'~ n de~i~mesiyle birlikte
Türkiye'nin d~~~politikas~nda da de~i~iklikler olabilece~inden kayg~~ duyulmaktayd~. Bu konuda epeyce yo~un diplomatik yaz~~ malar oluyor, telgraflar gidip geliyordu. Bu hava içinde, 26 Ekim 1937 günü ~ ngiltere
Büyükelçisi Londra'y~~ yeniden ayd~ nlatt~ . Büyükelçi'nin yazd~~~ na göre,
Inönü'nün de~i~mesiyle Türk d~~~politikas~~ de~i~meyecekti. Atatürk'le
~ nönü aras~ nda bir anla~mazl~ k da yoktu. Ba~bakan~~ de~i~tirmekle Atatürk
Inönü'nün biraz dinlenmesini, dinlenmi~~ve güç toplam~§ olarak yeniden
ba~a geçmesini tasarlam~~t~ . Atatürk ölünce Inönü, muhtemelen Cumhurba~kanl~~~'na gelecekti. ~imdi bir nevi yedek kuvvet olarak duruyordu. Ye-
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dekte haz~ r bekleyen tecrübeli bir devlet adam~ n~ n Cumhurba~kanl~~~'na
seçilmesi, Ba~bakanl~k'tan Cumhurba~kanl~~~'na getirilmesinden daha kolay olacakt~ 226. ~ ngiliz Büyükelçisi, 31 Ekim 1937'de bu görü~ünü yeniden
Londra'ya bildirdi. D~~i~leri Bakan~~ Eden'e gönderdi~i özel ve gizli bir yaz~ da, Inönü'nün istifas~~ konusunda ortal~kta hâlâ birçok söylenti dola~t~~~n~~
anlatt~ktan sonra, "~smet Inönü'ye harcanm~~~bir kuvvet olarak bakm~yorum ve yeniden Ba~bakan olarak veya Cumhurba~kan~~ olarak ba~a geçmezse, ~a~ar~ m" dedi 227.
Baz~~ kimselerin, Ba~bakanl~ k'tan ayr~ lm~~~olan Inönü'nün art~ k sahneden çekilmi~, harcanm~~~bir kimse olarak görme e~iliminde olduklar~~ bir
zamanda, ~ngiliz Büyükelçisi'nin tam tersine, Inönü'nün bir yedek kuvvet
olarak haz~ rda bekletilmekte oldu~unu söylemesi ilginçti. Büyükelçi, hiçbir
zaman Inönü'ye harcanm~~~bir kimse gözüyle bakmam~~t~. Ba~bakanl~ k'tan ayr~ld~ ktan sonra da onunla s~ k~~ ili~kilerini sürdürmü~tü. Sanki yine
Ba~bakanm~~~gibi onu ~ngiliz Büyükelçili~i'nde verilen kabullere ça~~ rm~~,
~nönü de ça~r~ lar~~ her defas~ nda kabul etmi~ti. Atatürk'ün hastal~~~ ndan
henüz haber yoktu. Ama, ~ngiliz Büyükelçisi, Atatürk'ün, yerine geçirmek
üzere ~imdiden Inönü'yü haz~ rlad~~~n~~ sezmi~~gibiydi.
30 Aral~ k 1937 günü ~ngiliz Büyükelçisi Loraine, yeniden Atatürk'ün
halefi konusundaki görü~lerini Londra'ya bildirdi. Atatürk'ün hasta oldu~u haberini ~ngilizlere duyuran Frans~zlar, karamsar görünüyorlard~ .
Atatürk'ten sonra "Türk Devlet gemisinin birdenbire motörsüz ve dümensiz kalaca~~n~ " söylüyorlar, Türkiye'de büyük kar~~~ kl~ klar ç~ kabilece~ini
ima ediyorlar ve bu günlere Fransa'n~ n ~imdiden haz~ rl~kl~~ olmas~~ gerekti~ini söylüyorlard~. ~ngiliz Büyükelçisi bu karamsar görü~e kat~ lm~yordu.
Atatürk'ün hastal~~~ n~~ do~rulayacak herhangi bir belirti henüz
görünmüyordu. Ama, Atatürk bir gün ölürse, yerine geçebilecek en kuvvetli ki~i iki vard~ : ~smet ~nönü ve Fevzi Çakmak. Bu önemli konuda
Türk yöneticileri kolayl~ kla bir anla~maya varabileceklerdi. Bu sayede,
Atatürk'ün ölümü halinde ortaya ç~ kabilecek kar~~~kl~k çabucak atlat~labilecekti'. Sir Percy Loraine'in görü~ü buydu. ~lk defa, Atatürk'ün hastal~~~~ve yerine geçecek kimse konu~ulmaya ba~lanm~~t~. Yine ilk defa, muhtemel halef olarak, ~nönü ile birlikte Mare~al Fevzi Çakmak'~n da ad~~ ortaya ç~k~yordu.
226

F.O. 3 71/20864/E. 6453: Loraine'den Foreign Office'e. ~ifre tel. Ankara, 26.10.1937,
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Atatürk'ün hastal~~~~ ~ubat 1938'den sonra ~srarla söylenmeye ba~land~ . Henüz resmi bir aç~ klama yap~ lmam~~t~ . Türk bas~ n~~ bir ~ey yazm~yordu. D~~~bas~ na da haber s~ zmam~~t~. Ama, konu, diplomatlar aras~ nda konu~uluyordu. Mart 1938'de Ankara'daki ~ngiliz ve Frans~z Büyükelçileri
aras~ nda bu konuda uzunca bir konu~ma oldu. Tabii hastal~ k söylentisiyle birlikte, Atatürk'ün halef' konusu da konu~uldu. Frans~z Büyükelçisi
M. Ponsot, Atatürk'ün hasta oldu~unu ~ srarla ileri sürdü. Ayr~ca duydu~u
bir haberi söyledi: Atatürk güya 1939'da yeniden Cumhurba~kanl~~~ 'na
adayl~~~ n~~ koymayacakm~~~ve yerini ~smet Inönü'ye b~ rakacalun~~. Kendisi
arka planda yol gösterici bir önder olarak kalacakm~~. ~ ngiliz Büyükelçisi
bu görü~ü payla~mad~. Onun kanaatince, Atatürk isterse 1939'da da seçilecekti. Hala bütün melekeleri yerinde, sa~l~~~~iyi olan Atatürk için arka
plana çekilmek kolay bir ~ey olamazd~. Ayr~ca Inönü de Atatürk'ün sa~l~~~nda Cumhurba~kanl~~~'n~~ kabul edemezdi. Bunlar~~ Londra'ya anlat~ rken
Büyükelçi, Atatürk'ün ölümü halinde Cumhurba~kanl~~~'na getirilmek
üzere Inönü'nün "yedek kuvvet" olarak haz~r bekletildi~i görü~ünü tekrarlad~. "Atatürk'ün halef~~ olarak Cumhurba~kanl~~~'na getirilmek üzere Inönü'nün yedekte tutuldu~unu, 26 Ekim 1937'de bildirmi~tim, hat~ rlars~ n~z"
229

Hastal~k ve halef konular~~ bir arada dü~ünülüyor ve henüz gizli gizli
konu~uluyordu. 30 Mart 1938'de, Atatürk'ün "~iddetli gripten" rahats~ z oldu~u resmen aç~ klan~ nca, hastal~ k konusu art~ k bas~ na da, daha do~rusu
d~~~bas~ na da yans~d~ . ~~ Nisan'da Avrupa gazeteleri Atatürk'ün rahats~z
oldu~unu yazd~ lar. 4 Nisan'da Prens Bahaeddin Sami, Atatürk'ten sonra
Türkiye'nin ba~~ na bir Halife-Sultan getirilmesi için ~ ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~'na yaz~yla ba~vurdu. Prensin hayaline göre, Atatürk ölünce Saltanat yeniden kurulacakt~. Ama, Türkiye taht~ na Almanya taraftar~~ Abdülmecid'in de~il, ~ ngiltere'den yana olacak bir ba~ ka Prens getirilmeliydi.
~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~~saltanatç~y~~ ciddiye almad~. Türkiye'de Cumhuriyet rejiminin Atatürk'ten sonra da ya~ayacak kadar güçlü ve köklü oldu~u biliniyordu.
Nisan-May~s aylar~nda d~~~ bas~nda hastal~ k haberleri ç~ kt~. Bunlarda
henüz Atatürk'ün halefinden söz edilmiyordu. ~ lk defa 17 Nisan 1938
günü Paris-Soir Gazetesi, Atatürk'ün a~~r hastal~~~~yüzünden art~k devlet
i~lerine bakamayacak durumda oldu~u ve yerini Ba~bakan Celal Bayar'a
b~ rakmay~~ dü~ündü~ü yolunda bir haber yay~ nlad~. Berut'tan verilen, Pa22'
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ris'te yay~ nlanan bu haber, Türk makamlar~ n~~ fena halde sinirlendirdi.
Atatürk'ün rahats~z oldu~u ileri sürülmekle yetinilmiyor, üstelik, Cumhurba~kanl~~~'ndan çekilmek zorunda kalacak kadar a~~r hasta oldu~u ileri
sürülüyordu. ~lk defa, muhtemel halef olarak Celâl Bayar'~ n ad~~ ortaya
at~ l~yordu. D~~i~leri Bakanl~~~ , bu haberi, Hatay seçimleri dolay~s~yla Frans~ zlar~ n yapt~ klar~~ "adi ve menfur bir propaganda" sayd~ ; bunu çabucak
yalanlatt~.
1938 y~ l~~ May~s ortalar~ ndan Temmuz sonlar~na kadar Atatürk nispeten iyile~mi~~görünüyordu. Hastal~kla ilgili haberlerin arkas~~ kesilir gibi olmu~tu. Buna paralel olarak Atatürk'ün halefi konusu da konu~ulmaz oldu. A~ustos ba~lar~ na do~ru hastal~~~ n yeniden nüksetti~i söylentileri ç~k~ nca, halef konusu yine konu~ulmaya ba~land~. Ankara'daki diplomatik
çevrelerde Fethi Okyar'~ n Cumhurba~kan~~ Yard~ mc~ l~~~'na atanaca~~~
söylentisi ç~ kt~ '. Anla~~lan Ankara'daki diplomatlar Atatürk'ün art~ k devlet i~leriyle gere~i gibi u~ra~amayaca~~n~~ tahmin ediyorlard~. Hastal~ k
günlerinde Cumhurba~kanl~~~~ i~lerini yürütecek bir Cumhurba~kan~~ Yard~ mc~s~~ seçilece~i söylentisi böyle bir tahminin sonucuydu. Henüz aç~ kça
söylenmemekle birlikte Atatürk ölünce "Yard~ mc~s~ n~ n" Cumhurba~kanl~~~'na gelece~i dü~ünülüyor olmal~yd~. Türkiye'de bir "Cumhurba~kan~~
Yard~ mc~ l~~~" yoktu. Ankara'daki yabanc~~ diplomatlar bunu konu~maya
ba~larken, Amerikan sistemini hat~ rl~yor gibiydiler. Nas~ l Amerika'da görev
süresi sona ermeden önce ölen bir ba~kan~ n yerini hemen yard~mc~s~~ al~rsa, Atatürk'ün zamans~z ölümü halinde de yerine "Yard~ mc~s~" Fethi Okyar'~ n gelece~i söylenmek isteniyordu. Ba~ka bir deyimle, Ankara'daki diplomatlar aras~ nda, Fethi Okyar'~n kademeli bir biçimde Atatürk'ün halefi
olaca~~~söylentisi dola~~yordu. ~ngiliz Büyükelçisi bu söylentiyi Londra'ya
bildirmekle yetindi. Ama kendisi bu görü~e kat~ ld~~~n~~ söylemedi. Sir P.
Loraine, Atatürk'ten sonra Türkiye Cumhurba~kanl~~~'na ~smet Inönü'nün gelece~i görü~ündeydi.
Yine 1938 A~ustos ba~lar~ nda, Atatürk'ün halefi konusunda bir karar
vermek üzere Türk Hükümeti'nin toplant~ lar yapt~~~~söylentileri ç~ kt~. Ankara'daki yabanc~~ diplomatlar~ n kafalar~n~~ Atatürk'ten sonra Türkiye'de
kar~~~ kl~ k ç~ k~ p ç~ kmayaca~~~sorusu durmadan kurcal~yordu. Türkiye D~~i~leri Bakan~~ Dr. Tevfik Rü~tü Aras, bu konuda ~ngiliz Büyükelçisi'ne bilgi
ve teminat vermek gere~ini duymu~tu. Büyükelçi 4 A~ustos'ta Londra'ya
gönderdi~i iki telgrafla Aras'la yapt~~~~görü~meleri anlatt~. Atatürk'ün has23"
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tal~k günlerinde Türk yöneticileri aras~nda tam bir ahenk bulundu~unu
bildirdi. "Cumhurba~kanl~~~~makam~~için Atatürk'ün yerini alacak bir halef göstermek... üzere Kabine'nin ivedi ile Ankara'da toplanmakta oldu~u
haberleri as~ls~zd~r" dedi ve arkas~ndan ~unlar~~yazd~: "Bir talihsizlik eseri
olarak Atatürk ölse bile, memlekette kar~~~kl~k ç~kmayaca~~na ve rejimin
eskisi gibi normal devam edece~ine dair Dr. Aras beni temin etti. Atatürk,
Cumhurba~kanl~~~~için kendi halefini kendi gösterirse, Türkiye'nin bütün
yöneticileri bunu oybirli~iyle kabul edeceklerdir; halef göstermezse, O'nun
yerini kimin alaca~~~konusunda yöneticiler kendi aralar~nda anla~maya
varm~~~bulunuyorlar. ~smet inönü'nün seçilece~ini tahmin ediyorum. Aras
bunu aç~kça söylemedi, bende sormad~m. Herhalde, Cumhurba~kanl~~~'na
gösterilecek aday konusunda, Türk liderleri aras~nda oybirli~i vard~r."231
1938 Ekim ay~~ ba~lar~nda muhtemel halef olarak Fethi Okyar'~n ad~~
yine söylenmeye ba~land~ . Londra Büyükelçisi olan Okyar'~n, Atatürk'ün
hastal~~~n~n ilerledi~i günlerde Türkiye'ye gelmi~~ve Londra'ya dönü~ünü
ertelemekte olmas~, söylentileri güçlendirdi. Baz~~kimseler Atatürk'ün kendisine halef olarak Okyar'~~gösterdi~i, bu yüzden Okyar'~n Londra'ya
dönmedi~i söylentisini yayd~lar. ~ngiliz Büyükelçisi, Atatürk'ün kendisine
halef olarak Fethi Okyar'~~ gösterdi~i yolundaki söylentileri ku~ku ve biraz
da kayg~yla kar~~lad~. ~~o Ekim 1938 günü istanburdan Londra'ya gönderdi~i "çok gizli" bir ~ifre telgrafinda, Okyar'~n Londra'ya dönü~ünü iki kez
erteledi~ini söyledikten sonra ~unlar~~yazd~:
"(Okyar'~n bu davran~~~) onun, Atatürkle olan güçlü ~ahsi dostlu~undan ileri gelmi~~olabilir. Ama, Atatürk'ün Fethi'yi (Okyar'~ ) kendisine halef olarak Cumhurba~kan~~aday~~gösterdi~i söylentisi de var. Bu söylentiyi
kontrol etmek çok güç. Do~ruysa, Atatürk ölünce rejimin bir s~nava tabi
tutulmas~ndan korkar~m. Atatürk'ün vasiyetine kimse kar~~~gelmek istemeyecektir. Fethi'nin (Okyar'~n) gerek memlekette, gerek Büyük Millet Meclisi'nde kendisini destekletecek kadar popüler oldu~undan çok ku~kuluyum. Sa~l~k durumu yeteri kadar elveri~li de~il. Onun Cumhurba~kanl~~~na yükseltilmesi, Türk liderleri aras~nda, Atatürk'ün güçlü karakterinin tamamen kontrol alt~nda tuttu~u ~ahsi k~skançl~klann patlak vermesine yol
açabilir.
Benim kanaatimce, Atatürk'ün halefi olarak her tarafta memnuniyetle
kar~~ lanacak olan, millet önünde muazzam popülaritesi bulunan ve çabu231
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cak otoritesini kurabilecek kimse ~smet ~nönü'dür. Mare~al (Çakmak) yeteri kadar güçlü karakter sahibidir, ama bu görevi isteyece~ini sanmam"
dedi "2.
Demek oluyor ki, Ankara'daki ~ngiliz Büyükelçisi, Fethi Okyar'~ n
Cumhurba~kanl~~~'na aday gösterilmesi halinde Türkiye'de kar~~~ kl~ klar ç~kabilece~inden kayg~~ duyuyordu. Atatürk böyle vasiyet ederse, Okyar
Cumhurba~kan~~ olabilirdi. Ama, memlekette kar~~~kl~ klar da ba~gösterir.
Cumhuriyet rejimi sars~ nt~~ geçirebilirdi. Bu nedenle Büyükelçi, en uygun
halefin ~smet ~nönü olaca~~~görü~ünü koruyordu. ~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~~da, Fethi Okyar'~ n ileride Cumhurba~kan~~ seçilmesi ihtimalini hiç
akla getirmemi~ti. Büyükelçi'nin telgraf~~ Londra'ya gelince, bir D~~i~leri
görevlisi, "Atatürk'ün Fethi Okyar'~~ kendisine halef yapmak isteyece~ini
hiç dü~ünmemi~tim" dedi. Bir ikinci D~~i~leri görevlisi, 17 Ekim günü,
"Söylenti ~imdi ~ngiliz bas~ n~na da yans~ m~~~bulunuyor. Bunun gerçek
olup olmad~~~ n~~ söylemek güç" diye not dü~tü 2".
Öte yandan The Daily Telegraph Gazetesi, ~ o Ekim 1938 günü,
Atatürk'ten sonra Türkiye Cumhurba~kanl~~~~için en güçlü aday~ n Mare~al Fevzi Çakmak oldu~unu yazd~. Mare~al'in, Atatürk ve ~nönü ile birlikte, Türkiye Cumhuriyeti'nin üç temel dire~inden biri oldu~unu belirtti.
Onu ~ngiliz okuyucularma tan~tt~. Gazete ayr~ca Mare~al Fevzi Çakmak'~ n
Atatürk'çe izlenmekte olan Türk ~ngiliz dostluk politikas~ na ba~l~~ oldu~unu da söyledi. Baz~~ ~ ngilizler, Ingiltere'yle dostluk politikas~n~~ sürdürece~i
dü~üncesiyle Mare~al'in Cumhurba~kanl~~~'n~~ arzu ediyorlar gibiydi.
Atatürk'ün Genel Sekreteri Hasan R~za Soyak, Atatürk'ün ölümünden
otuzbe~~y~l sonra yay~ nlad~~~~hat~ralar~ nda, bu konuya ili~kin önemli bir fikir veya iddia ortaya att~. Yazd~~~na göre, Atatürk'ün kendisi de, Cumhurba~kanl~~~'na Mare~al Fevzi Çakmak'~n gelmesini arzu etmi~. Ama zaman~ n Ba~bakan~~ Celal Bayar, Atatürk'ün bu arzusunu dikkate almam~~t~ r. Soyak, Atatürk'ün Dolmabahçe'de vasiyetnamesini kaleme ald~ ktan
sonra 15-20 dakika kadar kendisiyle konu~tu~unu ve sonra sözü Devlet
Ba~kanl~~~'na getirerek ~unlar~~ söyledi~ini yazmaktad~ r:
"Elbette bunda söz ve intihap hakk~~ sadece milletin ve onun mümessili olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir; yaln~z ben (Atatürk) bu me232 F.O. 371/21925/E. 6034: Loraine'den Foreign Office'e. ~ifre tel. ~stanbul, 10.10,
1938, No. 18 Saving. Çok gizli.
233 Ibid. Foreign Office görevlilerinden Mr. Bowker ile Mr. Baxter'in 17.10.1938 günlü
notlar~ .
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seledeki mütaleam~~ ifade edece~im. Evvela akla ~smet Pa~a gelir; evet! O,
memlekete pek büyük hizmetler ifa etmi~tir. Fakat nedense umumun
sempatisini kazanamad~~~~görülüyor; bu yüzden durumu pek de cazip olmasa gerek... Bir de Mare~al Fevzi Çakmak var. O, hem memlekete
büyük hizmetler etmi~, hem de herkesle iyi geçinmi~, selâhiyet sahiplerinin mütalealar~na daima k~ymet vermi~tir; kimse ile münazaa halinde de~ildir. Bu itibarla bence, Devlet Ba~kanl~~~~için en münâsip arkada~~odur.
Filhakika kendisi ordu i~leriyle u~ra~maktan çok hazzeder, belki ordudan
ayr~lmak istemez... Ama Cumhurreisli~inde, ayn~~ zamanda Ba~komutanl~ k
mevkiinde de olaca~~~için bu me~guliyetine devam imkân~~ daima mevcut
demektir; binaenaleyh, kanuni bir yol bulup kendisi namzet gösterilir ve
seçilirse çok iyi olur zannederim... ” 234
Soyak, Atatürk'ün a~z~ ndan bunlar~~ yazd~ ktan sonra devam ediyor:
"Bu mevzu üzerinde (Atatürk'le) biraz daha konu~tuk; sözlerinden anlad~k ki, ~smet Pa~a'n~ n tenkide tahammülsüzlü~ünü, ho~görürlük hassas~n~ n yetersizli~ini.. her i~te yaln~z kendi arzu ve fikirlerini yürütmeye çal~~mas~ n~~ be~enmemekte... memleketi, o zamanlar Avrupa'da mevcut baz~~
~ef idarelerine do~ru götürece~inden edi~e etmektedir...
Atatürk'ün Devlet Reisli~i ... hakk~ ndaki mütalealar~ n~~ hemen o
günlerde Dolmabahçe Saray~'ndaki Ba~yâverlik odas~ nda, Ba~yâver rahmetli Celâl Önder ve Gaziantep mebusu Ali K~l~ç haz~r oldu~u halde,
Ba~vekil Celal Bayar'a bildirdim....
Bayar, bana:
"Hasan R~za! Benim sana itimad~ m vard~r; fakat sen de takdir edersin ki, Devlet Reisli~i meselesi çok mühimdir ve bu hususta tedbir almak
için ~smet ~nönü ve di~er arkada~larla mutab~ k olmam~z laz~ md~ r; bunun
için de bizzat kendisinin ayn~~ ~eyi bize de tekrar etmesi icap eder; her
halde umar~m ki görü~tü~ümüz zaman meseleyi bana da açacakt~r," cevab~ n~~ verdi. Bundan sonra, Bayar, Atatürk'le birçok defa görü~tü ve her yan~ ndan ç~k~~~nda bana: "Söyledi~im ~eyden bu kere de bahsetmedi~ini"
garip bir eda ile tekrarlad~~ durdu.
Halbuki Atatürk; esas vazifesi Hükümetle, Devlet Reisi aras~ nda irtibat sa~lamak olan Umurni Kâtibine ifade eyledi~i her mütalean~ n as~ l alâkal~lara behemehal intikal edece~ini bilirdi, bu sebeple tekrar~ na lüzum
görmeyece~i a~ikârd~.
234

H.R. Soyak, Alaturk'ien Hat~ra/ay, ~stanbul, 1973, Cilt II, S. 758.
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Asl~nda, bizzat Bayar'~ n meseleyi kendisine, hem de s~ hhatinin mutlaka düzelece~ine emin oldu~u cihetle bu tarzda konu~mas~ ndan çok müteessir oldu~unu arzetmek suretiyle açmas~~ gerekirdi; böylece benim ifademi
kontrol etmi~~olurdu...Maateessüf, ricalar~ ma ra~men bunu yapmad~~ ve
ben... a~~ r bir töhmet alt~ nda kald~ m..."'
Soyak'~ n bu söylediklerini kontrol etmek art~ k imkans~zd~ r. Atatürk'ün
kendisine halef olarak Mare~al Fevzi Çakmak'~n Cumhurba~kan~~ seçilmesini arzulad~~~ n~~ do~rulamak ya da yalanlamak da bugün imkans~z gibidir. ~ngiliz diplomatik belgelerinde ve d~~~bas~ nda Atatürk'ün halefi konusunda çe~itli yaz~ lar aras~ nda bunu do~rulayacak bir sat~ ra rastlayamad~k.
Mare~al'in ad~, muhtemel halefler aras~ nda zaman zaman geçmektedir.
Ama, Atatürk'ün Mare~ali tercihi konusunda bir haber veya söylenti göremedik. Kald~~ ki, ~ngiliz Büyükelçili~i'nin ya da yabanc~~ gazetecilerin kulaktan, ikinci, üçüncü kaynaktan duyacaklar~~ böyle bir haber, Genel Sekreter Soyak'~ n anlatt~ klar~ n~~ do~rulamaya ya da yalanlamaya yetmez. Herhalde bu önemli nokta, yaz~ l~~ belgelerle ayd~ nlat~ lmas~~ çok güç ve belki de
imkans~z gibidir. Belki yak~ n tarihimizin dikkate de~er soru i~aretlerinden
biri olarak kalacakt~ r.
Atatürk'ün ilk komaya girdi~i günlerde, Türkiye'nin gelecek Devlet
Ba~kan~~ konusundaki tahminler yay~ nlar biraz daha s~kla~t~. D~~~ bas~ nda
daha s~ k haberler, yaz~ lar görüldü. 17 Ekim 1938 günlü L'Epoque Gazetesi'nde, Yves Laroche imzas~yla bir yaz~~ ç~kt~. "Atatürk'ün arkada~~~Bay
Fethi (Okyar) yar~ n Türkiye'nin lideri olacak m~ ?" ba~l~~~ n~~ ta~~yan yaz~da
~unlar söyleniyordu:
"Cumhurba~kan~~ olarak Atatürk'ün yerini alacak kimse, muhtemelen,
O'nun eski silah arkada~~~ve dostu Bay Fethi (Okyar) d~ r. Fransa Bay Fethi'yi Paris Büyükelçisi olarak tan~ d~. ~ngiltere kendisini ayn~~ rolde Londra'da tan~d~. Bay Fethi ayn~~ zamanda bir aral~ k Ba~bakanl~k yapt~. (Gazi'nin arzusuyla bir muhalefet partisi kurdu). Ama Fethi ile Kemal aras~ ndaki ili~kiler bir saniye bile de~i~medi.
Sözde muhalif, sad~k Büyükelçi Bay Fethi, Atatürk taraf~ ndan gösteri!ince, yar~ n Türkiye'nin amiri olacak m~d~ r? Olaca~~~san~lmaktad~ r. Ancak
görev a~~rd~ r, bir millet yarat~c~s~ n~n yerini alman~ n kolay bir i~~olmad~~~n~~
tarih göstermektedir." "6
23 Ib~d., s. 758-761.
Yves Laroche, "Bay Fethi compagnon d'Atatürk sera-t-il demain le maitre de la
Turquie?", L 'Epoque, 17.10.1938.
23'
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18 Ekim 1938 günü, Le jour-Echo de Paris Gazetesi bu konuda ~unlar~~
yazd~ :
"Ve Atatürk ölürse?
Dün bütün Hükümetler ~u soruyu sordular: O'nun yerine kim geçecek?
Çözülmesi kolay bir sorun de~il bu. Çünkü Atatürk yerine geçecek
ikinci adam~~ göstermemi~tir.
Anayasa, Büyük Millet Meclisi'nce seçilece~ini öngörmektedir. Ama
ülkeyi biraz tan~yan, Meclis topland~~~~zaman karar~ n önceden zaten verilmi~~olaca~~n~~ bilir.
Olaydan hemen önce veya biraz daha erkence yap~ lacak gizli toplant~larda, yüksek seviyeli onbe~-yirmi ki~i, bir ki~i üzerinde uyu~acaklar ve
Meclisi bu karara uyduracaklard~ r.
Aday say~s~~ fazla olmayacakt~r. ~ki y~l önce olsayd~ , Türk ve Dünya
kamuoyu, o zaman Ba~bakan olan General ~smet Pa~a'ya onda dokuz
~ans tan~rd~. Asl~ nda emekli generaldir, ama derin bir diplomatt~ r. Gerekli
prestije yaln~z o sahipti, ancak hastal~ k kendisini zay~ f dü~ürdü...
Ba~bakan Celal Bayar'~n da birkaç kez ad~~ geçti. Ama "sivil" olmas~~
onun aleyhinde bir puand~ r...Gerçekten, iktidar yar~~~ nda kendisinin pek
az ~ans~~ vard~ r.
Gerek yaln~z Türkiye bak~m~ ndan, gerek Avrupa aç~s~ndan en tam
aday Londra Büyükelçisi Ekselâns Fethi Bey'dir.
O da eski bir askerdir, ba~~ms~zl~ k için Atatürk'ün sava~~arkada~~d~ r;
nazik, derin, maharetlidir; Avrupa'daki ekonomik ak~mlardan haberdard~ r... Ankara'da iktidar sorumlulu~unu yüklenecek ondan daha iyi durumda kimse bulunmad~~~~dü~ünülmektedir.
Ama henüz o safhaya gelmi~~de~iliz... Mukadder ak~ bet an~nda, bir
tek ki~i üzerinde çabucak uyu~ma ve oybirli~i olmas~ n~~ dilemek gerek.
Çünkü, Büyük Meclis'te iki ba~~ve iki parti çarp~~~ rsa, bu, Türkiye için
onbe~~y~ll~ k e~siz çaban~ n y~ k~ m~~ demek olur.
Ayn~~ zamanda bu, Türkiye'nin Büyük Devlet mevkiinin ve Yak~ n-Do~u ve hatta Güney-Do~u Avrupa politikas~ndaki merkezi rolünün muhakkak ki kayb~~ olur."'
237 Rene Clermont, "Kemal Atatürk, Successeur des Sultans est tres gravement malade. Dejâ, â Ankara, on songe â sa succession et le nom de Fethi bey est sur bien des levres". Le Jour- Echo de Paris, 18.1o. ~~938.
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~ ki Frans~z gazetesi, daha do~rusu iki Frans~z yazar~, Atatürk'ten sonra Cumhurba~kanl~~~ 'na en kuvvetli aday olarak Fethi Okyar'~~ görüyorlard~ . Bu gazetelerde Mare~al Fevzi Çakmak'~ n ad~~ geçmiyordu. Öteki adaylara ise fazla ~ans tan~nm~yordu. Frans~z yazarlar~ n~ n Okyar'~~ tercih eder
gibi görünmeleri, belki, kendisini Paris'te ~ahsen tan~m~~~olmalanndan ileri gelmekteydi. Eski Osmanl~~ borçlar~n~ n alt~ nla ödenmesi konusunda Okyar'~ n tutumu, acaba, Frans~zlar~~ etkilemi~~olabilir mi diye bir soru da akla gelmektedir. Ama, Frans~zlar~ n Okyar'~~ tercih ettiklerini çok genelle~tirmemek gerekti~i de anla~~lmaktad~ r. Birçok Frans~z gazetesi bu konuda
yorum yapm~yordu. ~smet ~nönü'ye daha çok ~ans tan~yan Frans~z gazeteleri de vard~.
Yine 18 Ekim günü, L'Oeuvre adl~~ bir ba~ka Frans~z gazetesi,
"Atatürk'ün Muhtemel halefi" ba~l~ kl~~ k~sa bir yaz~~ yay~nlad~. Yaz~da,
Atatürk'ün hastal~~~ n~n pek büyük kayg~~ yaratt~~~~belirtildikten sonra,
O'nun muhtemel halefi konusunda ~unlar yaz~ld~: "Almanya taraftarl~~lyla
tan~ nan Ba~bakan Celal Bayar ile ~ngiliz taraftar~~ olarak bilinen Londra
Büyükelçisi Fethi Okyar aras~ ndaki mücadele Çetin olacakt~ r. Bu nazik seçim konusunda Türk Milletinin ise kesinlikle ~nönü'den yana oldu~u san~lmaktad~ r. ~nönü, öteki ikisinden daha az aktif bir Cumhurba~kan~~ olacakt~ r" 238 .
21 Ekim günü birçok Avrupa gazetesinde Atatürk'ün halefi sorunuyla
ilgili haberler vard~ . Gazeteler, bu önemli konuyu görü~mek üzere Türk
Hükümeti'nin toplant~ lar yapmakta oldu~unu bildirdiler. Cumhurba~kan~n~ n hastal~ k, ölüm veya istifa hallerinde Büyük Millet Meclisi Ba~kan~'n~n
Cumhurba~kan~~ Vekili oldu~unu belirttiler. Türk Anayasas~~ gere~ince, bu
Vekalet etme görevi ~imdi T.B.M.M. Ba~kan~~ Abdülhalik Renda'ya
dü~ üyordu. Gazeteler, Türk Hükümeti'nin Dolmabahçe'de topland~~~ n~,
Abdülhalik Renda'n~ n da Ankara'dan ~stanbul'a geldi~ini haber verdiler.
Ama, muhtemel Cumhurba~kan~~ aday~~ veya adaylar~~ konusunda gazeteler
herhangi bir kimsenin ad~n~~ vermediler. Bu konuda yorum yapmad~lar 239.
Ankara'daki ~ ngiliz Büyükelçisi, bu günlerde de yine, Atatürk'ün yerine ~smet ~nönü'nün seçilece~i görü~ündeydi. ~ g Ekim'de Londra'ya çekti~i bir gizli telgraf~ nda, Atatürk'ün ölümü halinde yeni Cumhurba~kan~'n~~
seçmek üzere, B.M.M.'nin 24 saat içinde toplanabilmesi için Türk
G.T., "La succession evantuelle du President Atatürk", L'Oeuvre, 18.10.1938.
" Örne~in, Le jour-Echo de Paris, Le journal des Debats, LEre Nouvelk L'Ordre,
L'Epoque, Le Temps, L'Homme Libre, Le Populatre, La Ltberti, L'Informatton Gazeteleri,
21.10.1938.
28
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Hükümeti'nin tedbir almakta oldu~unu bildirdi ve sonra: "Cumhurba~kanl~~~~için iki aday vard~r, bunlardan biri ~smet inönü'dür ve onun seçilece~ini san~r~m" dedi. Büyükelçi ayr~ca, mebus olmad~klar~~ için, Mare~al
Çakmak ile Fethi Okyar'~n Anayasa uyar~nca aday gösterilemeyecelderini
söyledi 24°. ~kinci aday~n kim olabilece~ini aç~klamad~. Muhtemelen Celal
Bayar'~~kastediyordu.
Büyükelçi'nin bu telgraf~n~~ okuduktan sonra, ~ngiliz D~~i~leri Bakanl~~~'nda bir görevli: "General ~smet inönü'den ba~ka ikinci aday~n kim olaca~~n~~ bilmiyoruz. Ama, Fethi Okyar ile Mare~al adayl~k d~~~nda tutulduldanna göre, ~smet'in seçilece~inden ~üphe edilemez" dedi. Mr. Bowker
adl~~bir görevli ise ~u notlar~~ dü~tü:
"Mare~al veya Fethi Okyar Cumhurba~kan~~seçilmek istenirlerse, onlar~~ mebus yapmak güç olmaz san~r~ m. Bu makama General Inönü'nün
seçilece~i muhakkak görünüyor. Gösterilecek aday~n oybirli~iyle seçilmesi
için herhalde tedbir al~n~r. Böyle bir s~rada, birbirine has~m hiziplerin ortaya ç~kmas~~ do~ru olmasa gerek. Türkiye Cumhurba~kan~~ dört y~ll~k süre
için seçilir. Atatürk, her sürenin sonunda yeniden seçiliyordu; halefi belki
ayn~~ usulle seçilmeyebilir. Ama, Cumhurba~kan~'n~n s~k s~k de~i~mesi,
Türkiye'nin bugünkü anayasa geli~imi aç~s~ndan uygun olrnaz. ”241
Demek oluyor ki, 1938 y~l~~Ekim sonlar~na do~ru, Atatürk'ün halefi
konusunda ~ngiliz D~~i~leri Bakanl~~~~hemen hemen kesin bir görü~e varm~~t~ . Aylardan beri bu konuda çe~itli haberler, söylentiler gelmi~~ve sonunda fikirler kristalle~mi~ti. Atatürk'ten sonra Türkiye Cumhurba~kanl~~~'na ~smet Inönü'nün seçilece~i art~k ~üphesiz görülüyordu. Seçimde hiziple~me olmamas~~ ve seçildikten sonra da Cumhurba~kan~'n~n s~k s~k de~i~memesi temenni ediliyordu.
Seçim arifesinde Frans~z, ~ngiliz ve Italyan bas~n~~ da art~k hemen hemen bir a~~zdan Atatürk'ün halefinin ~smet ~nönü olaca~~n~~ yazd~lar.
Londra'da ç~kan The Star Gazetesi, Cumhurba~kanl~~~'na Inönü'nün seçilece~ini yazd~ . Onu, "Büyük bir hatip olmamakla birlikte, sa~lam siyasi
içgüdüleri olan, sakin ve metodlu bir kimsedir" diye tan~tt~. Türk halk~~taraf~ ndan ve özellikle ordu içinde Inönü'nün çok sevildi~ini söyledi ve
"Onun Atatürk'ün Ingiltere'yle dostluk politikas~n~~sapt~rmadan sürdürece240 F. O. 371/21926/E. 6129: Loraine'den Halifa~c'a ~ifre tel. Gizli ve önemli. Ankara,
19.103938, No. 177.
241 Ibid., Foreign Office'in 20. ~ o.1938 günlü notlar~ , yorumlar~ .
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gine emin olunabilir" dedi 242. The News Chronicle Gazetesi, "Eski Ba~bakan
General ~smet ~nönü'nün Cumhurba~kanl~~~'na seçilmesi hemen hemen
kesindir" diye yazd~. Onun ~ngiltere Kral~~ Alt~nc~~ George'un taç giyme
töreninde bulundu~unu hat~rlatt~~243. Öteki ~ngiliz gazeteleri de bunu hat~ rlatt~lar. Le Matin Gazetesi, "~nönü'nün, Türkiye'nin ikinci Cumhurba~kan~~ seçilmesi kesindir" dedi. ~talyan bas~n~~ da bir a~~zdan ~nönü'nün
adayl~~~ n~n kesin oldu~unu yazd~. Il Messaggero ile Milano'da ç~kan Il Corriere deha Sera Gazetelerinde Ankara ç~ k~~l~~ ilginç bir telgraf görüldü: Bu
iki büyük gazete, Atatürk'ün halefinin ~nönü olaca~~n~~ yazmakla yetinmediler, bu konuda Atatürk'ün bir vasiyeti bulundu~unu da ileri sürdüler.
Atatürk sözde, halefinin on y~l Cumhurba~kan~~ kalmas~n~~ vasiyet etmi~~
imi~! 244
Atatürk'ün böyle bir siyasi vasiyeti oldu~unu bilmiyoruz. Haber belki,
seçildikten sonra Cumhurba~kan~'n~n çabuk de~i~tirilmemesi dü~üncesiyle
ç~kar~lm~~~olabilir. O günlerde, Atatürk'ten sonra Türkiye'nin ba~~na geçecek kimsenin uzunca bir süre ba~ta kalmas~n~n yerinde olaca~~~fikirleri
ba~ka çevrelerde de vard~. S~k s~k Cumhurba~kan~~ de~i~tirilmesinin Türkiye'deki Cumhuriyet rejiminin ve devrimlerin kökle~mesi bak~m~ndan uygun olmayaca~~~dü~ünülüyordu. Avrupa bunal~m~~ ve yakla~makta olan
~kinci Dünya Sava~~~ kar~~s~nda Türkiye'nin oturmu~, sa~lam bir devlet
olarak kalabilmesi bak~m~ ndan da Cumhurba~kan~'n~n s~k s~k de~i~tirilmemesinde yarar umuluyordu. Bu dü~ünceleri veya dilekleri perçinlemek
amac~ yla, Atatürk'ün de böyle bir arzusu bulundu~u söylentisi ç~kar~lm~~~
olabilece~i akla gelmektedir. Ne olursa olsun, seçim arifesinde, Atatürk'ün
yerine ~nönü'nün seçilece~i hemen hemen kesin gibi görülüyordu ve art~k
halefin kim olaca~~~sorunu de~il, seçildikten sonra uzunca bir süre ba~ta
kal~p kalamayaca~~~konusu konu~ulmaya ba~lanm~~t~.
Son Korna

"~stanbul'dan gelen bir telgraf, Kemal Atatürk'ün bayg~nl~k
geçirdi~ini ve yeniden a~~r hasta oldu~unu bildirmektedir. Bu,
Türkiye Cumhurba~kan~'n~n sa~l~~~~konusunda 24 Ekim'den beri al~nan ilk haberdir. O tarihte gelen bir telgraf, sekiz doktor sekiz gün boyunca ba~ucunda kald~ktan sonra Atatürk'ün tehlikeyi
atlatm~~~oldu~unu bildirmi~ti" 245.
The Star, 143.11.1938.
The News Chronick, 11.11.1938.
2" J M~ssagg~re ve Il Corr~ere deha Sera, 11.11 .1938.
245 Le Matin, 8.11 .1938.
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Bu k~sa haber, 8 Kas~m 1938 sabah~~ baz~~ Avrupa gazetelerinde
görüldü. Söz konusu ~stanbul telgraf~~ 7 Kas~m'da çekilmi~ti. Demek ki,
Atatürk'ün hastal~~~~yeniden a~~rla~maya ba~lam~~t~. Gerçekten, birinci komay~~ atlatt~ktan sonra Atatürk'ün sa~l~~~~günden güne kötüye gidiyordu.
Kas~ m ba~~ndan beri Aziz Hasta'n~n i~tah~~ büsbütün kesilmi~, zaaf~~ son
derece artm~~t~. Daha kötüsü, karn~nda biriken su günden güne ço~alm~~,
gö~sünü, kalbini tazyike ve nefes almas~n~~ güçle~tirmeye ba~lam~~t~.
Atatürk, dayan~lmaz bir ac~~ çekiyordu. Yeniden karn~ n~~ delerek suyu almak kaç~n~lmaz bir zorunluluk olmaktayd~.
Doktorlar~ n en çok korktuklar~~ da, biriken suyun O'nun vücudundan
al~ nmas~~ sorunuydu. Birinci defa karn~~ delinip su al~nd~ktan sonra
Atatürk, komaya girmi~ti. Bir defa daha komaya girerse art~ k kurtulamayaca~~n~~ doktorlar iyi biliyorlard~. Bu bak~ mdan geçici salah günlerinde
bir kez daha Frans~z Profesörü Fiessinger'e telgrafla ak~l dan~~~lm~~t~. Hastan~n vücudundan su al~n~ nca yeniden komaya dü~mesini önlemek çaresi
olup olmad~~~ n~~ sormu~lard~. Frans~z Doktoru gerçi baz~~ ö~ütlerde bulunmu~tu. Ama bu ö~ütler uygulansa bile, biriken su çekilince arkas~ ndan
korna gelecek gibi görünüyordu ve bu art~ k Atatürk'ün ölümü demek olacakt~ . Bu yüzden doktorlar, biriken suyun al~nmas~n~~ elden geldi~i kadar
geciktirmeye, ba~ka bir deyimle Atatürk'ün ömrünü biraz daha uzatmaya
çabalam~~lard~r. Ama, Atatürk'ün çekti~i ac~~ da insan tahammülünün s~n~ r~na ula~m~~t~.
7 Kas~m 1938 Sal~~ günü Atatürk, art~k daha fazla dayanamayaca~~n~,
vücudundaki suyun hemen al~ nmas~n~~ kesin bir dille emreder. Doktorlar
yine biraz oyalamaya, bu i~i ertesi güne b~rakmaya çal~~~rlar. ~lk defa
vücudundan suyu alm~~~olan Prof. Operatör Mim Kemal öke'nin Dolmabahçe Saray~'nda olmad~~~ n~, ö~rencilerine ders vermekte oldu~unu ileri
sürerler. Atatürk, diretir, orada bulunan Dr. Mehmet Kamil Berk'in suyu
almas~n~~ emreder. Karars~ z görünen doktorlara sinirlenir. Çaresizlik içinde,
suyu alma haz~rl~~~~için doktorlar odadan ç~k~ nca, Genel Sekreteri'ne
döner, ka~lar~n~~ çatarak, k~zg~n bir sesle:
"Niçin tereddüt ediyorlar, olacak olur" der'.
Bunun üzerine doktorlar, ayn~~ gün saat I 2.20'de Atatürk'ün vücudundaki suyu çekmeye ba~lam~~lard~ r. Kendisi suyun hepsinin çekilmesini ve
kaç litre su al~nd~~~n~n say~lmas~n~~ istemi~tir. Doktorlar, yine de bütün su2" Nakleden:

Hasan R~za Soyak, Alatiirk'ten Hattralar, Cilt II, s. 770.
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yu çekmeye kadar gitmemi~ler, alt~~ litre su alm~~lar ve bunu Atatürk'e 12
litre diye söylemi~lerdir. Vücudundaki suyun k~smen al~nmas~ na ra~men
Atatürk, 8 Kas~ m 1938 günü saat 19.00 sular~ nda, yani suyun çekilmesinden 30 saat sonra komaya girmi~tir. Ba~ucunda duran Dr. ~ rdelp'e dikkatle bakm~~~ve "Aleykümesselâm" deyip kendinden geçmi~tir. Atatürk'ün
son sözü bu olmu~tur'.
8 Kas~ m gece yar~s~ na do~ru, bu son korna halinin ilk raporu yay~ nland~. Durum, resmen ve k~saca kamuoyuna aç~ kland~. Ertesi sabah saat
~ o.5o'de D~~i~leri Bakanl~~~'ndan elçiliklere ~u genelge telgraf çekildi:
"Madde t — Reisicumhur Atatürk'ün s~ hhatleri hakk~ nda dün
gece saat 23.00'de verilip Riyaseticumhur Umumi Kâtipli~i'nden
tebli~~edilen rapor ikinci maddededir. Konsolosluklara da malümat verilmesi.
Madde 2 - Bugün saat 18.30 da hastal~ k birdenbire normal seyrinden ç~ karak ~iddetlenmi~~ve s~hhi vaziyetleri yeniden ciddiyet
kesbetmi~tir. Hararet derecesi 36.4, nab~z muntazam !o°, teneffüs 22'dir." 248
Bu telgraf bir buçuk, iki saat içinde yani 9 Kas~ m ö~le üzeri Avrupa'daki elçiliklere ula~t~. Bakanl~~~ n emri gere~ince hemen ayn~~ gün, Paris
Büyükelçili~i'nden Marsilya Ba~konsoloslu~u'na ve Paris Konsoloslu~u'na
yaz~ ld~ '. Londra Büyükelçili~i telgraf~~ Kudüs ve K~ br~s konsolosluklar~ na
telledi. Londra Konsoloslu~u'na yaz~yla yollad~~25°. Roma Büyükelçili~i de
Atatürk'ün son sa~l~ k durumunu hemen Bari, Milano, Napoli, Triyeste ve
Rodos Konsolosluklar~na telgrafla iletti'. Haber, h~zla Bakanl~ ktan elçiliklere, elçiliklerden konsolosluklara ve yurt d~~~ ndaki vatanda~lara ula~t~ r~ld~.
Son koman~ n ilk raporu 8 Kas~m gece yar~s~na do~ru yay~ nlanm~~~oldu~u halde, Reuter ve Havas Ajanslar~~ bunu ayn~~ gece Avrupa bas~ n~ na yeti~tirdiler. 9 Kas~ m sabah~~ birçok Avrupa gazetesinde, Atatürk'ün yeniden
24" Ibid., s. 771 .
248 L.B.A. -P.B.A.: Hariciye VekMeti'nden Elçiliklere aç~ k tel. Ankara, 9.11.1938, saat
10.50, No. ~~ 6o. (Londra'da al~n~ s~~ saat ~~ ~~ .58).
249 P.B.A.-K. 180/A-1: Paris Büyükelçili~i'nden Paris Konsoloslu~u'na ve Marsilya Ba~konsoloslu~u'na yaz~ . Paris, 9.11.1938, No. 1332, 1333.
L.B.A. Atatürk'ün hastal~~~ : Londra Büyükelçili~ i'nden Kudüs ve K~ br~s Konsolosluklar~ na tel ve Londra Baskonsoloslu~u'na yaz~ ., Londra, 9.11.1938, No. 866/ 75.
251 R.B.A. -K. 228/7: Roma Büyükelçili~i'nden Bari, Milano, Napoli, Triyeste ve Rodos Konsolosluklarma tel. Roma, g. ~~ 938.
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a~~r hasta oldu~u haberi ç~kt~. örne~in Paris gazetelerinde haber ~u ba~l~klarla yay~nland~:
Epoque

: "Kemal Atatürk a~~r hasta."

Excelsior

: "Kemal Atatürk'ün sa~l~k durumu a~~rla~t~."

journal

: "Kemal Atatürk'ün sa~l~~~."

Matin

: "Cumhurba~kan~~ Atatürk'ün zaafiyet hali pek
büyük kayg~~ yarat~yor."

Pelit journal : "Kemal Atatürk'ün sa~l~ k durumu yeniden kayg~~
yarat~yor."
Populaire

: "Kemal Atatürk'ün durumunun a~irla~mas~"... vb.

Haber, birer sütundu; birer, iki~er paragrafta verildi. Gazeteler, yay~nlanan sa~l~k raporunu oldu~u gibi veya özetleyerek vermekle yetindiler;
yorum yapmad~lar. Le Matin Gazetesi'ndeki haber biraz uzuncayd~ . Resmi
sa~l~k raporunun çevirisi oldu~u gibi verildikten sonra, Ba~bakan Celal
Bayar'~n alelacele Istanbul'a gitti~i, doktorlar~n Hasta'y~~ kurtarmak için
bütün çabay~~ harcad~klar~ , ama genel zaaf halinin pek büyük kayg~~ yaratt~~~~belirtildi.
9 Kas~ m son derece korkulu bir gündü. Atatürk art~k son saatlerini
ya~~yordu. O gün, üstüste üç sa~l~ k raporu yay~nland~: Saat ~~o.00'da,
20.00'de ve sonuncusu gece yar~s~. Saat ro.00 raporunu D~~i~leri Bakanl~~~~
saat 13.00'te elçiliklere telledi:
"1. Reisicumhur Atatürk'ün s~ hhatleri hakk~nda bu sabah saat
9.00'da 252 verilip Riyaseticumhur Umumi Kâtipli~inden tebli~~edilen rapor ikinci maddededir. Konsolosluklara da malömat verilmesi.
2.

Geceyi rahats~ z geçirdiler. UmumI hallerindeki vaziyet ciddiyetini muhafaza etmektedir. Hararet derecesi 36.8, nab~z
muntazam ~~28, teneffüs 28'dir 253.

252 Burada bir yanl~~l~k var gibi. Ba~ka belgelerde raporun saat 9.00'da de~il, lo.00'da
yay~nland~~~~belirtilmektedir.
253 L.B.A. -P.B.A. -R.B.A. An~ lan dosyalar: Hariciye Vekâleti'nden Elçiliklere aç~k tel.
Ankara, 9.11.1938, saat 13.00. No. 161. (Londra'da al~n~~~~saat 14.49, Paris'te al~n~~~~saat
16.45)
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Bu telgraf Londra Büyükelçili~i'ne saat 14.49'da, Paris Büyükelçili~i'ne 16.45'te, Roma Büyükelçili~i'ne de o saatlerde ula~t~. Ayn~~ gün ak~am üzeri elçiliklerden konsolosluklara iletildi. Bu telgraf~ n konsolosluklara
ula~t~~~~saatlerde, ak~am saat 2o.00'de üçüncü sa~l~k raporu yay~nland~.
D~~i~leri Bakanl~~~~bu raporu da saat 22.47'de telgrafla elçiliklere bildirdi:
"Madde ~~ - Atatürk'ün s~hhi vaziyetleri hakk~ nda saat yirmi tebli~i ikinci maddededir.
Madde 2 - Bu günü yorgun ve dalg~n geçirdiler. Umumi ahvaldeki ciddiyet biraz daha ilerlemi~tir. Nab~z muntazam 124, teneffüs 40, derecei hararet 37.6'd~ r." "4
Aziz Hasta'n~ n durumu daha da ciddile~mi~tir. Bu telgraf 9 Kas~m
gecesi Londra'ya ula~t~ . Paris ve Roma Elçilikleri telgraf~~ ertesi sabah alabildiler. Birçok görevli gibi D~~i~leri görevlileri de o gece nöbet ba~~ndayd~lar. Raporlar~n sonuncusu 9 Kas~m gecesi saat 24.00'te yay~nland~. D~~i~leri Bakanl~~~~bunu sabaha kar~~~saat o2.07'de elçiliklere telledi:
"I. Riyaseticumhur Umumi Kâtipli~inden: Reisicumhur Atatürk'ün s~hhi vaziyetleri hakk~nda müdavi ve mü~avir tabipler taraf~ ndan bu gece saat 24.00'te verilen rapor ikinci
maddededir.
2. Saat 2o.00'den itibaren dalg~ nl~k artm~~t~r. Umumi ahval vahamete do~ru seyretmektedir. Hararet derecesi 37.6 nab~z
132, teneffüs 33'tür." 255
D~~i~leri Bakanl~~~, Cumhurba~kanl~~~~Genel Sekreterli~i'nce yay~nlanan son sa~l~ k bültenini, oldu~u gibi elçiliklere tellemi~ti. Telgraf, Londra'ya to Kas~ m sabah~~ saat 3.1 o'da, Paris'e ise saat 7.35'te ula~t~. Elçilikler
Atatürk'ün durumunun art~k "vahamete do~ru" gitti~ini bildiren bu son
raporu, sabah gazeteleriyle birlikte ald~lar. to Kas~m sabah~~ bütün Avrupa
gazeteleri haberi birinci sayfalar~nda yay~ nlad~lar. Paris'te, onalt~~ gazetede
haber a~a~~daki ba~l~klarla ç~ kt~:
— " Kemal Atatürk'ün sa~l~ k durumu a~~rla~t~ ." (Action Française).
254 L.B.A. -P.B.A. -R.B.A. An~lan dosyalar.: Hariciye Vekaleti'nden Elçiliklere aç~k tel.
Ankara, 9.11.1938, saat 22.47 No. 163. (Londra'da al~ n~~~~22.45, Paris'te alm~~' 1031.38, saat 7.2o.)
255 L.B.A. -P.B.A. -R.B.A. An~ lan dosyalar: Hariciye Vekâleti'nden Elçiliklere aç~k tel.
Ankara, lo.1 1.1938, saat 132.07, No. 164. (Londra'da al~ n~~~~3.10 am., Paris'te al~ n~~~~7.35)
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" Atatürk'ün sa~l~~~ . Atatürk bilincini kaybetti" (Ere Nouvelle).
" Cumhurba~kan~~ Atatürk'ün sa~l~ k durumu ciddi kayg~ lar
yarat~yor." (Epoque).
" Kemal Atatürk bilincini kaybetti." (Excelsior).
" Kemal Atatürk bilincini kaybetti." (Humanite).
" Kemal Atatürk çok a~~ r bir durumda. Kemal Atatürk ümitsiz bir durumda." (Jour-Echo de Paris).
" Kemal Atatürk'ün durumu çok a~~ rla~t~ ." (Information).
" Atatürk'ün sa~l~~~" (Joumal).
" Kemal Atatürk'ün sa~l~~~" (Journal des Debats).
"

Kemal Atatürk'ün durumu umutsuz görünüyor. Bütün mebuslar acele Ankara'ya ça~r~ ld~lar." (Matin).
Kemal Atatürk a~~r bir durumda." (Oeuvre).
Kemal Atatürk gittikçe zay~ f dü~üyor. Dolmabahçe Saray~ 'nda kayg~~ hüküm sürüyor. Ba~vekil Istanbul'a gitti" (Petit
Joumal).

— " Cumhurba~kan~~ Atatürk bilincini kaybetti." (Populaire)
" Türk mebuslar~~ acele Ankara'ya, Atatürk'ün ba~ucuna ça~r~ ld~ lar." (Republique).
" Kemal Atatürk'ün sa~l~ k durumu birdenbire a~~ rla~t~."
(Temps).
" Cumhurba~kan~~ Atatürk komada." (Home Libre).
Frans~z gazeteleri, hemen hemen bir a~~zdan, Büyük Adam'~ n durumunun art~ k umutsuz oldu~unu bildiriyorlard~. Doktorlar~ n Aziz Hasta'y~~
kurtarmak için ç~ rp~ nd~ klar~ n~~ anlat~yorlard~. Alt~~ gazete, bütün mebuslar~ n
derhal Ankara'ya ça~r~ ld~ klar~ n~~ yazd~ lar. Be~~gazetede, gerekli tedbirleri
almak üzere Ba~bakan'~ n Istanbul'a gitti~i haberi vard~. Le Populaire ile Le
Pet~t journal Gazeteleri, Atatürk'ün çok yak~ n arkada~~~ olan Londra
Büyükelçisi Fethi Okyar'~ n da Istanbul'a gitti~ini bildirdiler. Le jour-Echo
de Paris Gazetesi, Atatürk'ün halefinin kararla~t~ r~ lm~~~ oldu~unu, ama
henüz gizli tutuldu~unu, Mare~al Fevzi Çakmak'~ n ad~ n~ n söylenti olarak
dola~t~~~ n~~ yazd~ ...
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Elçilikler, gazete haberlerini son resmi raporla birlikte okudular. 9
Kas~ m günü yay~nlanan üç rapor, Roma Büyükelçili~i'ne biraz geç ula~m~~t~. Büyükelçi Hüseyin Rag~ p Baydur, bu üç raporu bir telgrafta birle~tirdi ve ~~ o Kas~m sabah~~ Bari, Milano, Napoli, Triyeste ve Rodos Konsolosluklar~na telledi 2". Paris ve Londra Büyükelçilikleri, saat I o.00 ve saat
20.00 raporlar~n~~ ayn~~ 9 Kas~ m ak~am~~ konsolosluklara yollam~~lard~. Gece
yar~s~~ yay~nlanan ve I o Kas~m sabah~~ büyükelçiliklere ula~an son raporu
da o gün ö~leden önce Konsolosluklara yollamak üzereydiler. Paris
Büyükelçili~i'nde, Bakanl~~~n 5on telgraf~~ yaz~ya dökülmü~, Marsilya ve
Paris Konsolosluklar~'na yollanmak üzere imza al~ yordu. Vakit kalmad~.
Kara haber y~ld~r~ m gibi Paris'e eri~ti!

256 R.B.A.-K. 228/7 Roma Büyükelçili~i'nden Bari, Milano, Napoli, Triyeste ve Rodos
Konsolosluklanna tel. Roma, ~ o.~~ 1.1938.

ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜ:
FRANSA'DA YANKILAR
Kara Haber
... Ve ölüm, Dev Adam~~ da y~ kt~ !
~~ o Kas~m 1938, Per~embe. Atatürk ölüm yata~~nda. Saat tam dokuzu
be~~geçe. Ulu Hasta birdenbire gözlerini açt~ . Bir an, askerce selam verircesine, sert bir hareketle ba~~ n~~ sa~a çevirdi ... ve ebediyyen gitti. Ba~ucunda h~çk~ r~ klar koptu. Genel Sekreter Soyak h~ çk~rarak diz çöktü. Aziz
Ölü'nün sa~~elini yüzüne gözüne sürdü, öptü. Operatör Öke gözlerini kapatt~. Dr. Berk çenesini ba~lad~~ '7. Sonra doktorlar, ~u kara, k~sa raporu
yaz~ p imzalad~ lar:
"Reisicumhur Atatürk'ün umumi hallerindeki vehamet dün
gece saat 24.00'de ne~redilen tebli~den sonra her an artarak
bugün, ~~o ~kinci Te~rin 1938 Per~embe sabah~~ saat dokuzu be~~
geçe Büyük ~efimiz derin koma içinde terki hayat etmi~lerdir."'
Saat 13.25'te D~~i~leri Bakanl~~~~bütün Türk Elçiliklerine a~a~~daki telgrafi çekti:
" I — Atatürk bu sabah saat dokuzu be~~geçe vefat etmi~tir. Hükümetin bu hususta ne~retti~i beyanname ikinci maddede aynen maruzdur.
Konsolosluklara da malûmat verilmesi.
2 — (Hükümet bildirisi) Müdavi ve mü~ avir tabiplerin ne~redilen son
raporu Atatürk'ün dünyaya gözlerini kapad~~~n~~ bildirmektedir.
Bu ac~~ hadise ile Türk vatan~~ büyük yap~c~s~n~, Türk milleti ulu ~efini, insanl~ k büyük evlad~ n~~ kaybetti. Milletimize, içimiz yanarak bu tarife
s~~mayan ziya~ ndan dolay~~ en derin taziyetlerimizi sunar~z.
Kederlerimizin tesellisini ancak ve ancak O'nun eserine ba~l~ l~ kla ve
aziz vatan~ m~z~ n hizmetinde arar~z.
2' 7 Soyak, op. c~t., cilt II, s. 773.
2S8 Raporu sekiz doktor imzalam ~~t~. Müdavi tabipler: Prof. Dr. Ne~et Ömer ~rdelp,
Prof. Dr. Mim Kemal Oke, Dr. Nihat Re~at Belger, Mü~avir tabipler: Prof. Dr. Akil Muhtar Özden. Prof. Dr. Hayrullah Diker, Prof. Dr. Süreyya H. Serter, Dr. M. Ka- mil Berk, ve
Dr. Abravaya Marmaral~.
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~uras~ n~~ da her ~eyden evvel beyan etmeliyiz ki, ölmez olan O'nun
büyük eseri Cumhuriyet Türkiyesi'dir.
Hükümetiniz içinde bulundu~umuz bu mühim anda bugüne kadar
oldu~u gibi dikkatle vazife ba~~ ndad~ r. Müesses olan nizam~~ ve vaziyeti
idare hususunda da büyük Türk Milletinin Hükümetiyle tek vücut olarak
teyit ve temin edece~ine ~üphe yoktur.
Te~kilat~~ Esasiye Kanunu'nun 33 üncü maddesi mucibince Büyük
Millet Meclisi Reisi Abdülhalik Renda, Reisicumhur Vekaleti vazifesini
der~~ hte etmi~lerdir.
Yine Te~kilat~~ Esasiye Kanunu'nun 34 üncü maddesi mucibince
Büyük Millet Meclisi derhal yeni Reisicumhuru intihap edecektir.
Türkiye'nin en büyük makam~na Te~kilat~~ Esasiye Kanunu'na göre
geçecek olan zat~n etraf~ nda Hükümetiyle, ~anl~~ ordusuyla ve bütün kudret ve kuvvetiyle Türk Milleti sars~ lmaz bir varl~ k olarak toplanacak ve
yükselmesinde devam edecektir.
Bugün ayr~l~~~na a~lad~~~m~z Büyük ~efimiz Atatürk, her vakit Türk
Milletine güvendi, eserlerini bu güvenle yapt~ , idamesi esbab~ n~~ da istikmal ederek güvenle büyük milletimize b~rakt~ . Ebedi Türk Milleti O'nun
eserlerini ebediyetle ya~atacakt~r.
Türk gençli~i O'nun k~ymetli vedias~~ olan Türkiye Cumhuriyeti'ni
daima koruyacak ve O'nun izinde yürüyecektir.
Kemal Atatürk, Türk'ün tarihinde ve gönlünde daima ya~ayacakt~ r."'"
D~~i~leri Bakanl~~~ , ~~ o Kas~m 1938 tarihli ve 23751/74 say~l~~ bir genelge notayla Ankara'daki yabanc~~ elçiliklere de ölümü resmen haber verdi:
"D~~i~leri Bakanl~~~ , Cumhurba~kan~~ Atatürk'ün ~~ o Kas~ m günü saat
9.05'te öldü~ünü pek büyük bir üzüntüyle Ekselâns Misyon ~efle~tinin bilgilerine sunar.
D~~i~leri Bakanl~~~, Anayasa'n~n 33. maddesi gere~ince Büyük Millet
Meclisi Ba~kan~~ Bay Abdülhalik Renda'n~n Cumhurba~kanl~~~~Vekâletini
üzerine ald~~~n~~ bildirmekle onur kazan~r.” 260 dendi.
2" L.B.A. -P.B.A. -R.B.A.: Atatürk'ün ölümü dosyalar~ : Hariciye Vekâleti'nden Türk
Elçiliklerine aç~ k tel. Ankara, lo.1 1.1938, No. 241/239., saat 13.25.
260
Örne~i: F.O. 371/21926.
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Bu resmi yaz~lar yerine eri~meden önce kara haber çoktan s~ n~ rlar~~ a~m~~t~. Ajanslar, radyolar, haberi resmi telgraflardan önce verdiler. Türk
Elçilikleri, Bakanl~~~ n genelgesinden önce yerel radyolardan, ajanslardan
bunu ö~rendiler. Türkiye sanki ~iddetli bir deprem atlatm~~t~. Haber, yurdu bir uçtan bir uca sarsm~~t~. Türk Ulusunun geçirdi~i ~ok, yabanc~lar~~
da ürpertti. Olay~ n titre~imleri yerküresinin her ucunda duyuldu. Türk elçiliklerine ak~ n ba~lad~. Yabanc~ lar, Türk Milletinin büyük yas~ na içtenlikle kat~lmak için Türk elçiliklerine ko~u~tular. Uzaktakiler telgraflar
gönderdiler. Yak~ ndakiler kart b~ rak~yor, Özel Defterleri imzallyorlard~ .
Haberin üzerinden birkaç saat geçmeden Paris Büyükelçisi D~~i~leri Bakanl~~~'na ~unlar~~ telledi.
"Bu sabah bir taraftan ajanslar~ n ve di~er taraftan radyolar~n
verdi~i elim haber, her Türk'ün kalbini dondurdu~u ve durdurdu~u gibi bizim de kalplerimizi parçalad~. Teessürümüze hudut
tasavvur etmek imkan~~ yoktur. Yegâne tesellimiz O'nun lâyemut
olu~udur. O, kalplerimizde daima ya~ayacakt~ r.
Bu ziya' elimi haber alan Reisicumhur Mösyö Albert Lebrun,
askeri maiyetinden Kolonel Chaudessolle'ü göndererek ve birçok
Naz~rlar ve Sefirler de bizzat Sefarete gelerek taziyette bulunmu~lard~ r. Bütün Sefaretler bayraklar~ n~~ Atatürk'ün elim üfülü
dolay~s~yla yar~ya çekerek Türk Miletinin matemine i~tirak etmi~lerdir. Reisicumhur bu elim z~yâ~n Fransa için de bir matem
te~kil etti~ini ifade etmi~tir. ~ngiliz Sefiri bütün ~ ngiliz Milletinin
çok takdir etti~i ve sevdi~i Atatürk'ün üftllünden dolay~~ son derece teessür içinde bulundu~unu söyleyerek muhabbet ve tâzim
hislerini izhar etmi~tir. Matbuat hemen denecek ~ekilde teessürle
dolu yaz~lar yazmaktad~ r. Dahiliye Naz~ r~~ Albert Saro'nun Ak~am Gazetesi'ne vaki beyanat~ nda, Atatürk'ün üfülünün Türkiye
için azim bir z~yâ oldu~u gibi Fransa ve sulh için de sonsuz ve
ac~~ bir z~yâ te~kil etti~ini bildirerek alenen ve resmen taziyede
bulunmaktad~r. Maruzdur."261
Bunlar, daha ilk saatlerde Büyükelçili~e gelip taziyette bulunanlard~.
Daha arkas~~ gelecekti. Büyükelçilik ayakta ve nöbetteydi. Bütün Paris, hatta ba~tan ba~a Fransa adeta kayna~m~~~gibiydi. Her taraftan telgraflar ya~maya ba~lam~~t~. Öte yandan Büyükelçi Suat Davaz, telgraflarma devam
261 P.B.A.-K. 180/4-1: Paris Büyükelçisi Suat Dayaz'dan Hariciye Vekâleti'ne. Aç~k tel.
Paris, 10.1 1.1938. (numaras~z)
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ediyordu. Kendisi Atatürk'ü yak~ndan tan~yanlardand~. Ayr~ca Atatürk'ün
manevi k~z~~ Afet ~ nan ile k~zkarde~i Makbule Atadan'~~ ailece tan~yorlard~.
Bir defa Makbule Atadan'~~ Büyükelçilik'te misafir etmi~lerdi. Avrupa'ya
bilgi, görgü veya konferans vermek için giden Afet ~nan'~~ da, e~iyle birlikte, birkaç kez a~~rlam~~lard~. ~imdi Suat Davaz ve e~i Fatine Davaz, Makbule Atadan ile Afet ~ nan'a bir özel telgraf çektiler ve:
"Bu sabah ald~~~ m~z haber kalplerimizi parçalad~. Teessürümüze hudut tasavvur etmek imkans~zd~r. Atam~z layemüttur. O'nun ruhu bizi b~rakmayacak ve kalplerimiz de onu daima ta~~yacakt~ r. Hepimize sab~r ve
metanet dileriz" dediler'''.
Büyükelçi Davaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Ba~kan~~ Abdülhalik
Renda ile Ba~vekil Celal Bayar'a k~ sa ama duygulu bir telgraf yollad~.
Duygulann~~ ~öylece aç~ klamaya çal~~t~:
"Türk Milletinin kurtar~c~s~~ Büyük Atatürk ölmemi~tir. Atatürk lâyemâttur. Fâni olan vücududur. Ruhu bize telkin etti~i mevcudiyeti her
Türk'ün kalbinde derin surette ya~ayacakt~ r. Her Türk, Atas~'n~ n izinde
yürümeyi kendine bir vatan borcu bilecektir. Hepimiz Kemalist olarak kalaca~~z. Bu bizim için en büyük ~ereftir. Fani Atatürk ölmü~tür. Atatürk
daima ya~ayacakt~ r. Varolsun Türk Milleti. Derin teessürlerimizin ifadesinden âciz oldu~umu arz ederim." 263
Büyükelçi Davaz "hepimiz Kemalist olarak kalaca~~z" derken, Paris'teki Türk Ö~renci Birli~i Yöneticileri de Büyükelçili~e gelerek Atatürk'ün
izinde yürüme andlar~ n~~ tazelediler. Büyük ac~, Atatürk'e ba~l~l~k duygular~n~~ bir kez daha yenileyip güçlendiriyordu. Türk ö~renci yöneticileri de
oradaki Türk gençli~inin duygular~n~~ dile getiriyorlard~. Büyükelçi bu
duygulara arac~~ oldu. Gençler, Büyükelçilik kanal~yla Büyük Millet Meclisi Ba~kanl~~~'na bir telgraf çektiler. Suat Davaz bu telgraf~~ iletti:
Büyük ac~m~z dolay~s~yla Türk Talebe Birli~i'nin Yüksek Makamlar~na hitaben gönderdi~i telgraf aynen a~a~~da maruzdur:
"Büyük matem ruhlar~ m~z~~ sard~. Hepimiz yas içindeyiz. Atam~z~ n bâki ve ebedi ruhu kalplerimizde ya~~yor. O'nun yolunda yürümek and~ m~z~~
tazeleyerek taziye ve tazimlerimizi sunar~z." 264
2(,2
P.B.A.-K. 180/A-1: Suat ve Fatine Davaz'dan Makbule Atadan ile Afet ~nan'a. Tel.
Paris, 10.11.1938.
263 p. B A
180/A-1: Suat Davaz'dan Abdülhalik Renda ve Celal Bayar'a. Tel. Paris,
10.11.1938.
2" P.B.A.-K. 180/A-1: Suat Davaz'dan Türkiye Kamutay Reisli~i'ne. Tel. Paris,
10.11.1938.
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Paris'te bulunan ö~renciler, yurtta~lar Büyükelçili~e gelip a~la~~yorlard~. Özel Defteri imzallyor, tarifsiz üzüntülerini aç~ klamaya çal~~~yorlard~ .
Fransa'n~ n uzak yerlerindeki yurtta~lar~ n Büyükelçili~e kadar gelebilme
olanaklar~~ yoktu. Bunlar~ n duygular~ n~~ Konsolosluklar, Fahri Konsolosluklar dile getirmeye çal~~t~ lar. Büyükelçilik, Bakanl~~~ n telgraf~ n~~ yaln~z muvazzaf Konsolosluklara, yani Paris ve Marsilya Konsolosluklar~ na iletmi~ti.
Fahri Konsolosluklar kara haberi ajanslardan, radyolardan duymu~lard~.
Yabanc~~ uyruklu olan Fahri Konsoloslar da, öz be öz Türk gibi büyük
ac~y~~ payla~t~ lar. Büyükelçili~e telgraflar çektiler. Havre Fahri Konsolosu
M. Monthiers, ac~~ haberi ö~renince, "Bu hazin anda, Havre bölgesinde
oturan Türk vatanda~lar~~ ad~ na ve kendi ad~ ma, milli mateme kat~ ld~~~ m~z' belirtir ve sayg~ l~~ taziyetlerimin kabulünü Ekselânslanndan dilerim" dedi... 265
Kara haber üzerine Atatürk'ün eski Frans~z dostlar~~ da vurulmu~a
döndüler. Bunlardan biri General Mougin idi. Onun Atatürk'le dostlu~u
Kurtulu~~Sava~~~ y~ llar~ na kadar geri gidiyordu. Frans~zlarla Ankara Antla~mas~ 'n~ n imzalanmas~ ndan sonra, o zaman Albay olan M. Mougin, Fransa'n~ n bir çe~it temsilcisi veya irtibat subay~~ olarak Ankara'da bulunmu~,
Türk-Frans~z dostlu~u için çal~~m~~t~. Mustafa Kemal ile o zaman tan~~~ p
dost olmu~tu. Lozan Konferans~~ arifesinde, bar~~~ n geciktirilecek gibi
göründü~ü nazik günlerde Albay Mougin üstüste Paris'e telgraflar çekmi~,
bar~~~ n geciktirilmemesini telkin etmi~, yoksa muzaffer Türk Ordusu'nun
sabr~ n~ n ta~abilece~ini bildirmi~ti. Mustafa Kemal'e kar~~~o günlerde ba~lam~~~hayranl~k ve dostluk duygular~~ daha sonra da sürüp gitmi~ti.
1938'de M. Mougin, Fransa'n~ n ileri gelen Generallerindendi. Ölüm haberini duyar duymaz Büyükelçi Davaz'a hemen bir telgraf çekti: "Güzel
Türkiyeniz'in muazzam kayb~ n~~ duydum. Büyük dostumun göçü~ü bana
pek büyük ~zd~ rap verdi. Hararetli sempatimi ve içten taziyetlerimi sunar~m."
Paris'teki yabanc~~ elçiler, Türkiye Büyükelçili~i'ne kadar gelip Özel
Defteri imzahyorlar, kart vizitlerini b~ rak~yorlar, kimileri sözlü olarak
Türkiye'nin büyük ac~s~ n~~ payla~t~ klar~ n~~ bildiriyorlard~. Kimi elçilikler ise
yaz~l~~ olarak Türkiye'nin ac~s~ na kat~ ld~ lar. ~~ o Kas~ m günü, örne~in Nikaragua ve Romanya Elçiliklerinden birer yaz~~ geldi. Romanya Elçisi,
"Cumhurba~kan~~ Atatürk'ün ölümüyle ülkenizin u~rad~~~~kay~ p dolay~s~yla
P.B.A.-K. 180/A-1: Havre Fahri Konsolosu M. Monthiers'den Paris Büyükelçisi S.
Davaz'a. Tel. Havre, 10.11.1938, saat 15.45. (Al~ n~~~~saat 17.05)
266
P.B.A.-K. 180/A-1: General Mougin'den S. Davaz'a tel. Paris, 10.1 1.1938.
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en içten taziyetlerimi sunar~ m" diyordu 267. Nikaragua Elçili~i ise yaz~s~ nda
"Cumhuriyetinizin kahraman kurucusu ünlü Ba~kan Kemal Atatürk'ün
ölümüne pek üzülmü~~olarak yürekten taziyetlerimin kabulünü dilerim"
deniyor, "elemli sempatiler" sunuluyordu 268.
Kara haber, bir iki saat içinde Avrupa s~ n~ rlar~n~~ a~m~~, Frans~z kolonilerine de yay~lm~~t~. ~~ o Kas~ m günü Cezayir'den de Türkiye'nin Paris
Büyükelçili~i'ne sempati mesajlar~~ gönderilmi~ti. Cezayir'in Tlemcen ~ehrinden M. Charif Ghaouti imzas~yla gönderilen mesajda: "Ekselâns Kemal
Atatürk'ün ölümüyle Türk halk~n~n u~rad~~~~büyük ~zd~ rab~~ payla~mak bizim için bir görevdir" deniyordu 269. Cezayir'in Marnia ~ehrinden Karaca
Routsi, Türkiye Büyükelçisi'ne gönderdi~i mesajda: "Babam~z ve ~efimiz
Atatürk'ün amans~z kayb~~ için, ~u ~zd~ rapl~~ dakikada en heyecanl~~ taziyetlerimi sunar~m" dedi'''.
Tunuslu gençlerin duygular~n~~ da Abdülkerim Osman ad~ nda bir
ö~renci dile getirdi. Cezayirliler mesajlar~n~~ Frans~zca kaleme alm~~lard~.
Tunuslu Abdülkerim Osman ise, Paris'te, ya~ayan Do~u Dilleri Okulu'nda Türkçe okumu~, Dr. Adnan Ad~var'dan ders alm~~t~ . Türkiye
Büyükelçili~i'ne do~rudan do~ruya yeni ö~rendi~i Türkçesi'yle yazd~. Gerçi Türkçesi epeyce k~ r~k-döküktü. Ama, anlatmaya çal~~t~~~~duygular içtendi. Bu gencin yaz~s~~ oldu~u gibi a~a~~ya aktar~ld~. Tunuslu A. Osman
~öyle yazm~~t~:
"Muhterem Sefir Hazretleri,
En Büyük Türkiye Cumhuriyetin Reisi Merhum Kemal Atatürk vefat~ n için, ismim - ve vatan~ m - ve bütün Tunuslu Müslüman gençli~in isminde Yüksek Cenabinize en mahzun kalpten teessüflerimi ve te'azziyetlerimi gönderiyorum. Temenni ediyorum ki, yeni Cumhuriyetin Reisi çok
mustahak, ve büyük Merhumun en mühim yaralar~~ mütemmem olacak,
ve Türkiye Devletin aliye en daha kavi ve büyük edecek.
Yüksek Cenabinize en iyi Selam ve tehiyetlerim." 271
267 I bid.
Paris'te Romanya Elçili~i'nden Türkiye Büyükelçili~i'ne. Yaz~. Paris,
lo.11.1938.
2" I bid. : Paris'te Nikeragua Elçiligi'nden Türkiye Büyükelçili~i'ne yaz~. Paris,
10.11.1938.
269 Ibid.: M. Charif Gaoutsi'den Türkiye'nin Paris Büyükelçili~i'ne, yaz~l~~ kartvizit.
Tlemcen (Cezayir), 'o. ~~~ . ~ 938.
2-" bid. : Karaca Routsi'den Paris B.E.'ne yaz~l~~ kartvizit. Marnia (Cezayir), 'o. ~~ 1.1938.
271 I b~d.: Tunuslu Abdülkerim Osman'dan Türkiye'nin Paris Büyükelçili~i'ne. Mektup. Paris, lo. ~ l.1g38.
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Daha ba~~ms~zl~~a kavu~amam~~~Kuzey Afrika ülkelerinden böyle mesajlar gelirken, öte yandan ülkesinin ba~~ms~zl~~~ n~n yak~nda tehlikeye
dü~ece~ini sezmi~~olan bir Arnavut yurtseveri de Atatürk'ün zamans~z
ölümüne üzüntülerini belirtti. Paris'te oturdu~u anla~~lan ve siyasi mülteci
gibi görünen Dr. Constantin A. Chekrezi adl~~ Arnavut, ~~o Kas~ m günü
Paris Büyükelçisi Suat Davaz'a ~unlar~~ yazd~:
"Güney-Do~u Avrupa'n~n güç bir durumda bulundu~u ~u s~rada
Büyük Gazi Atatürk'ün zamans~ z ölümü beni kedere bo~du. Onun
ölümüyle bizim Do~u en büyük adamlanndan birini kaybetti. Arnavutluk
ise güçlü bir dosttan yoksun kald~ .Gerçekten, en yüksek insani de~erdeki
eserlerinden dolay~, ça~da~~Devlet adamlar~~ içinde benim en çok hayran
oldu~um adam Büyük Atatürk idi.
Kendi ad~ma ve Fi6i Ayaklanmas~~ Milli Demokrat grubu ad~ na Ekselânslanna en içten taziyelerimi sunarken, yeniden yarat~lm~~~Türkiye'de
Dâhi Mustafa Kemal'in ba~latt~~~~mutluluk, yücelik ve ~eref ça~~n~n
O'nun haleflerince tamamlanmas~n~~ ve... bölgemizde bar~~~n korunmas~n~~
dilerim._ 272
~~o Kas~m ak~am~~ Paris Büyükelçili~i ertesi sabah Frans~z bas~n~na verilmek üzere bir bildiri metni haz~rlad~. Günün bir çe~it bilançosunu yapt~. Kara haber ö~le üzeri duyulmu~tu. Birkaç saat içinde Büyükelçili~e
birçok sempati mesaj~~ gelmi~ti. Büyükelçilik bas~n bildirisinde, "Büyükelçili~e sempati durmadan ya~d~~~ ” belirtildikten sonra, Büyükelçilikte aç~lm~~~bulunan özel Defter'in daha ilk saatlerde birçok imzayla doldu~u ve
bunlar aras~nda a~a~~daki ki~iler de bulundu~u bildiriliyordu:
"Koloniler Bakan~~Ekselâns M. Georges Mandel, ~ngiltere Büyükelçisi
Ekselâns Sir Eric Phipps, Fransa D~~i~leri Bakan~~ Ekselâns M. Georges
Bonnet, ~çi~leri Bakan~~ Ekselâns M. Albert Sarraut, Senato Ba~kan~~ M.
Jules Jeanneney, Adalet Bakan~~ M. Marchandeau, Yunanistan Elçisi ve
Bayan Politis, Fransa'n~ n Ankara Büyükelçisi Ekselâns M. Massigli 273, Litvanya Elçisi, Frans~z Enstitüsü üyesi M. Charles Rist, Emniyet Müdürü
M. Roger Langeron, Yüksek Savunma Konseyi üyesi General Huntziger,
Belediye Ba~kan~~ M. Provost de Launay, Brezilya Büyükelçisi Ekselâns
Souza Dantas, vs. vs. Ayr~ca Romanya Elçisi M.N. Cesiano, Fransa Cum272 lbid.: Dr. Constantin A. Chekrezi'den Türkiye'nin Paris Büyükeiçisi'ne. Yaz~. Paris,
10.11.1938.
273 Atatürk, 24 Ekim günü Büyükelçi Massigli için agreman vermi~ti. Ama Büyükelçi
Atatürk'e güven mektubunu sunmaya vakit bulamam~~t~. Henüz Paris'teydi.
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hurba~kan~~ Ekselâns Albert Lebrun, Çekoslovakya Maslahatgüzar~~ vs.
Büyükelçi Suat Davaz'a sempati mesajlar~~ göndermi~lerdir."'
Türkiye Büyükelçili~i'nin bu bas~n bildirisi, ertesi gün, (ii Kas~ m)
Paris'in 17 gazetesine da~~t~lacakt~. ~~ o Kas~ m'~ n Paris'teki bilançosu k~saca
buydu. Cumhurba~kan~ , Bakanlar, Büyükelçiler, Elçiler, Generaller Türkiye Büyükelçili~i'ndeki Özel Defteri imzalam~~lar, ya da Büyükelçi Suat
Davaz'a sempati mesajlar~~ göndermi~lerdi. Ayr~ca, bas~ n bildirisinde adlar~~
geçmeyen baz~~ kimseler de telgraflar, mesajlar yollam~~lard~. Yaln~z Fransa
içinden de~il, Cezayir'den Arnavutluk'a kadar, ba~ka yerlerden de Paris'e
mesajlar gelmi~ti.
Taziyette bulunmak, Özel Defteri imzalamak için Büyükelçili~e gelenlerin birçoklar~~ kart vizitlerini de b~ rakm~~lard~. Kartlar~ n ço~u yaz~s~zd~.
Baz~lar~nda bir iki kelimelik yaz~ lar vard~. Yunan Elçisi M. Politis, kartvizitinin üzerine, "pek elim sempatimin heyecanl~~ ifadesiyle" kelimelerini
yazm~~t~. 1937 y~l~ nda, "Atatürk ve Modern Türkiye'nin gerçek yüzü"
(Atatürk et le vrai visage de la Turquie moderne) ba~l~kl~~ bir kitap yazm~~~
bulunan yazar ve gazeteci M. Gerard Tongas ise, ~~ o Kas~m günü
Büyükelçili~e b~ rakt~~~~kartvizitinin üzerine ~unlar~~ yazm~~t~:
"(M. Gerard Tongas) Kemal Atatürk'ün ~ahs~ nda Türk Milletinin u~rad~~~~amans~z yas için Say~n Büyükelçi'ye içten taziyelerini sunar. Pek
derin sayg~~ duydu~u ve tarihiyle kafas~n~~ doldurmu~~oldu~u Adam'~ n kayb~ ndan dolay~~ bugün, her Türk vatanda~~~kadar derin ac~~ çeker. Sayg~~ ve
ba~l~l~k duygulanyla."
Sempati Mesajlar~.
Kas~m günleri, Paris Büyükelçili~i'ne birçok yerlerden sempati
mesajlar~, taziyet telgraflar~~ geldi. Fransa içinden gelen mesajlardan ba~ka,
Frans~z sömürgesi Cezayir'den de telgraflar çekilmi~ti. Cezayir gençleri
Türk Milletinin ac~s~ n~~ payla~~yordu.
11-12

ii Kas~m sabah~~ saat 8.32'de Cezayir'in Tlemcen gençli~i ad~ na Paris
Büyükelçili~i'ne bir telgraf çekildi. Telgraf, ii .2o'de al~nd~. "Atatürk'ün
amans~z kayb~n~~ ~a~k~nl~kla ö~rendik. Karde~~milletin büyük ac~s~ n~~ payla~~r. Tlemcen gençli~i ad~na hüzünlü taziyetler sunar~z" deniyordu. Gençlik
ad~na telgraf~~ Bendimered Mohamed imzalam~~t~~
2" P.B.A.-K. 180/A-1: Communique par l'ambassade de Turquie â Paris. 11.11.1938.
275 P.B.A.-K. 180/A-1: Bendimered Mohamed'den Türkiye'nin Paris Büyükelçili~i'ne.
Tel. Tlemcen (Cezayir), 11.11.1938, saat 08.32 (Alm~~! saat 11.2o).
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Sidibellabes Müslüman Gençli~i imzas~ yla gelen bir ba~ka telgraf da
yine ayn~~ ~ekilde kaleme al~ nm~~ t~ : "Atatürk'ün amans~z ölümünü ~a~k~ nl~ kla ö~rendik. Karde~~Türk Milletine hüzünlü taziyetler sunar~ z - Bellabes
Müslüman Gençli~i" 26.
Baz~~ yerlerden, gençlik ad~ na de~il, bütün bölge veya ~ehir halk~~ ad~na sempati mesajlar~~ gönderildi. Örne~in, Oran ~ehrinden gelen bir telgrafta, "Oran halk~~ olarak milli yas~ n~za kat~ l~ r, üzgün taziyetlerimizi sunar~z" deniyordu 277.
Tamatava'dan gelen bir telgrafta ~öyle kaleme al~ nm~~t~: "Cumhurba~kan~~ Gazi Mustafa Kemal'in ölümünü, Tamatava Müslüman toplulu~u
büyük bir üzüntüyle ö~rendi, Büyük Millet Meclisi'ne sempatilerinin iletilmesini diler ve ~slâm davas~ n~n muzaffer kahraman~~ için Allaha dua
eder."'
Belli ~ehirlerin halk~, gençli~i veya bölge topluluklar~~ ad~ na gelen telgraflar~ n yan~~ s~ra, bütün, bir ülke ad~ na da telgraflar çekilmi~ti. Cezayir
Halk Partisi ad~ na Paris Büyükelçili~ i'ne yollanan bir telgrafta, bölgelerin
veya ~ehirlerin de~il, bütün Cezayir'in duygular~~ dile getirilmek istenmi~ti.
Telgraf ~öyleydi: "Büyük Ba~ kan Kemal Atatürk'ün kayb~ na derinden sars~ lan Cezayir Müslüman halk~ , en muzaffer evlad~ n~~ kaybetmi~~olan karde~~milletin yas~n~~ içtenlikle payla~~ r - Cezayir Halk Partisi" 279 .
Cezayir'den Paris'e çekilen bu telgraflar, k~sa k~sa kaleme al~ nm~~t~.
Birer iki~ er cümleyle, Türk Milletinin büyük yas~ na kat~ ld~ klar~~ bildiriliyordu. Duygular uzun uzun aç~ klanm~ yordu telgrafla. Ama, Paris yak~n~ nda ö~retmenlik yapan, Frans~zla~m~~~bir Cezayirli gencin Türkiye'nin Paris Büyükelçisi'ne yollad~~~~bir mektup daha ayr~nt~llyd~. Bu ilginç ve içten
mektubun çevirisi a~a~~ya aktar~ ld~. Genç ö~retmen ~öyle diyor:
"Say~ n Büyükelçim,
Ben basit bir ki~iyim ve belki Ekselanslar~ na yazmaya hakk~ m yoktur.
iyice Frans~zla~m~~~bir Cezayirli aileden do~dum. Bununla birlikte, bizde
babadan o~ula de~i~ meden geçen gelene~i asla unutmad~ m. Bu gelene~e
276 Ibid. Bellabes Müslüman Gençli~i'nden Paris Büyükelçili~i'ne.
Tel. Sidibellabes,
12.11.1938.
Ibid. Saul Rodrigue'den Paris Büyükelçisi'ne. Tel. Oran, 11.11.1938.
Ibtd. Tamatave Müslüman toplulugundan Türkiye'nin Paris Büyükelçili ~ine tel.
Tamatave, 12.11.1938.
Ibid. Cezayir Halk Partisi'nden Türkiye Büyükelçisi'ne. Tel. 12.11.1938.
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göre biz, Frans~zlar~ n i~galinden önce Cezayir'e yerle~mi~~olan o Türk soyundan gelmekteyiz. Do~um ~ehrimiz Tlemcen'de bize Kourgoules lakab~~
verilir. Araplar ve Avrupal~lar bizden ayn~~ ~ekilde nefret ediyorlarsa, bu,
ecdad~ m~z~ n hat~ ras~ ndan ve bizim as~ l gurur duygusu ta~~mam~zdand~ r.
Günümüzde bizim gözlerimiz bir tek adama çevrilmi~ti. Kader o adam~~ bir milleti kurtarmak ve hakir görülmekten korumak için seçmi~ti. Fetih topraklar~ na, Libya'ya, Tunus'a, Cezayir'e serpilmi~~ayn~~ milletin baz~~
çocuklar~, ne yaz~ k, hakir görülmekten kurtulamad~ lar. Evet bizler, art~ k
geri dönememek üzere Frans~zla~t~k. Ama ecdad~ m~za taparcas~na sayg~~
beslemeyi hiç kimse bize yasaklayamaz. ~u halde Ekselans, ~unu söylememe müsaade buyurunuz ki, Türkiye s~ n~ rlar~~ d~~~ nda, burada, Fransa'da
da kendi kendini (Türklü~ünü) hat~rlayan yürekler vard~ r. Kemal Atatürk
öldü ve sizin gibi bizler de a~la~~yoruz. Medenile~mek için milliyetini de~i~tirmi~~olan bizler, o Büyük Yenilikçi Adam'a, o Mustafa Kemal'e
(Mustapha le Parfait) sizlerin neler borçlu oldu~unuzu biliriz!
Bu sayg~ n~ n biçimini ho~görünüz Ekselans. inan~ n~z ki, son derece içtenlikle kaleme al~ nm~~t~ r.” 280
Mektubun alt~ nda, Maison-Lafitte (s.-o.) Frans~zca Ö~retmeni A. Merad imzas~~ vard~ r. Bu içten mektup, insan~~ duyguland~ r~ r, dü~ündürür. Bir
millet yaratan Atatürk'ün, Türk Milletine verdi~i benlik bilinci, Türklük
gururu, t nerelerde etkisini göstermi~ tir. Atatürk, "Ne mutlu Türküm diyene!" derken, yaln~z Türkiye içinde ve civar~ nda de~il, uzaklarda ve de~inlerde gömülü yüreklere de Türklük gururu vermi~tir. iyice Frans~zla~m~~, Frans~z ö~retmeni bir genç de bu gururu yeni ba~ tan duymu~tur;
için için ya~amaktad~ r. Bu genç "Medenile~ mek için milliyetini kaybetmi~~
olan bizler" derken, "sizler, Atatürk sayesinde, Türklü~ünüzü kaybetmeden medenile~tiniz" diyor gibidir. "Art~ k geri dönememek üzere"
Türklü~ünü kaybetmi~~olman~ n derin elemini çeken bu genç ö~retmen,
Atatürk'ün Türk Milletine ne büyük bir mutluluk kazand~ rd~~~ n~ n bilincine varm~~t~ r. "Sizin O'na neler borçlu oldu~unuzu biliriz" derken bunu
anlatmaya çal~~maktad~ r. Her Türk gibi o da, için için kan a~lamaktad~ r.
A. Merad, aslen Cezayir'in Tlemcen ~ehrindendir ve anlatt~~~ na göre, bu
~ehir halk~ , Türk soyundan gelmekte ve bunu bilmektedir. Böyle olunca,
Tlemcen halk~n~ n Atatürk'e yürekten ba~l~l~~~~daha iyi anla~~lmaktad~ r.
1922 y~ l~ nda, Ba~kumandanl~ k Zaferi üzerine bu ~ehir halk~ n~n bayram
~enli~i yapt~~~ n~~ Paris Büyükelçili~imiz ar~ivlerinde gördük. O zaman
280

Ibid. A. Merad'dan Türkiye'nin Paris Büyükelçisi'ne. Mektup, Paris, 12.11.1938.
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Atatürk'ün Paris Mümessili olan Ferit (Tek) Bey'e gelen çe~itli tebrik telgraflar~~ aras~nda, Tlemcen'den çekilen telgraflar dikkati çekmektedir.
Atatürk'ün ölümü üzerine Cezayir'den Paris Büyükelçili~i'ne çekilen ilk
telgrafta yine oradan gelmi~tir. Tlemcen, Türk Milletinin büyük yas~ n~~ ilk
payla~an Cezayir ~ehri olmu~tur. Herhalde orada, aslen Türk soyundan
olan kimseler, için için Atatürk'le gurur duymu~ lar, O'nun Türk Milletine
kazand~rd~klar~n~~ g~ ptayla izlemi~ler ve ölümü üzerine de Türk Milletiyle
birlikte gözya~~~dökmü~lerdi.
Ancak, Atatürk'ün ölümüne a~layanlar, Türk Ulusunun büyük yas~ n~~
payla~anlar, yaln~z Türk kan~~ ta~~yanlar de~ildi. Her soydan, her renkten
milyonlarca insan bu büyük kayb~~ yürekten duymu~tur. Örnekler, belgeler say~s~zd~r. Ara~t~ r~ l~ nca kimbilir daha neler ortaya ç~ kacakt~r. Yine Paris
Büyükelçili~i ar~ivlerinden örnekler 12 Kas~ m günü, Kazablanka'dan, Saatç~yan adl~~ bir Ermeni'den Paris Büyükelçili~i'ne çekilen Türkçe bir telgrafta, Türk vatan~n~~ bürüyen mateme i~tirak etti~i, Atatürk'ün eserleriyle
ya~ayaca~~~belirtiliyordu 2". Ii Kas~ m günü, Paris'in Neuilly semtinde ya~ayan Sam Levy adl~~ Musevi de, kendine has Türkçesi'yle Türkiye Büyükelçili~i'ne ~u mektubu yollad~:
"Efendim,
Sevgili Reis Cumhuriyetimiz Kemal Atatürk Pa~a'n~ n vefati, Paris'te
ikâmet eden Türk Musevileri yes ve matem derias~na du~urdu.
Efrad vatanin geçirmekte olduklar~~ bu nazik ve hazin dukakalara
bütün mevcudietimizle i~tirak ederiz.
Samimi teesufatimizin kabul ve Meclisi Milli Reiaset aliesine arz etmenizi temeni ve berai ihtiram eileriz." 282
Mektubun alt~ nda "Sam Levy, Sabik Selanik Gazetesi Ba~~muhareri"
imzas~~ vard~r.
Ermeni, Musevi'den sonra bir de Bulgar: Nelia Pavlova adl~~ Bulgar
kad~ n yazar~~ da Atatürk'ü taparcas~ na seven ve O'nun ölümüne a~layan
milyonlardan biridir. Bu yazar, daha çocuk iken Büyük Adam~~ tan~ m~~t~ r.
1938'de, "Gazi'nin Ülk
esinde" adl~~ bir de kitap yaz~ p Paris'te yay~nlam~~281

Ibid., Saattchian'dan Türkiye'nin Paris Büyükelçisi'ne. Tel. Casablanca, 12.11.1938,
saat 11.3o. (Al~n~~~~saat 15.35)
282

Ibid. Sam Levy'den Türkiye'nin Paris Büyükelçisi'ne. Mektup. Neuilly (Seine),

11.11.1938.
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t~ r. 1938'de de Paris'tedir. ~~~Kas~ m günü, Paris Büyükelçisi Suat Davaz'a, a~a~~daki uzunca mektubu yollam~~ t~ r:
"Büyük Sava~~sonras~n~ n en Büyük Devlet Adam~~ Gazi Kemal
Atatürk'ün ölümünü derin bir sars~ nt~~ ve muazzam bir üzüntüyle ö~rendim.
O Büyük yurtseverden, o ince diplomattan söz edebilecek yetenekte
hiç de~ilim. Bildi~im yaln~z ~udur ki, O'nun ola~anüstü eseri bana "Gazi'nin ülkesinde ( ~~ g3o)" adl~~ mütevazi kitab~ m~~ ilham etti. Yine O'nun
büyük ki~ili~i yüzünden bu kitap üzerine çok mürekkep harcand~.
O'nu, çocuklu~umda, benim as~ l memleketim Sofya'da Ate~emiliter
olarak; daha sonra da Ankara'da, Çiftli~inde tan~d~~~ m gibi hep gözümün
önüne getiriyorum: Sade, sad~ k, insana ba~l~ ; kimi pek ciddi, kimi de yumu~ak. Öylesine asil bir tecessüs, öylesine insanca bir yumu~akl~ k vard~~ ki
O'nda, her~eyi bir ö~renme f~ rsat~~ ve harekete geçme nedeni say~yordu.
Kimilerini ho~ görme, kimilerini affetme biçiminde görünen o evrensel anla~ma, uyu~ ma duygulanyla doluydu. Her modern fikri, ça~da~~hayat~ n
her yönünü sempatiyle kar~~llyordu.
Renan'~ n dedi~i gibi, "ilahi bir seçim karar~ yla", mukadderatça insan
s~ rr~n~~ kavramak için önceden ayr~ l~ p seçilmi~~o büyük ve ender ki~ilerden
biriydi O. ~nsanlar~ n büyük ço~unlu~unun içine giremedikleri bu s~ r
dünyas~ na O, zahmetsizce, kolayca nüfuz edebilmi~, kendisi de bu dünyan~ n s~ n~ rlar~n~~ geni~letmi~, sonsuzluk içinde yeni ufuklar fethetmi~ti. Cesareti ise hayat~n~n bölünmez bir parças~yd~ ; ba~döndüren çe~itli özelliklerini
ahenkle~tiriyordu ve O'nun yarat~c~~ gücünü izah eder.
Azizim Büyükelçi, Gazi Kemal Atatürk'ün de~eri, ancak O'nun ~erefine dikilmi~~an~ tlar~ n ayaklar~~ dibinde ölçülebilir. Hay~ r. Varl~~~ n~ n da ötesinde, di~er insanlar üzerindeki yön verici etkisiyle, üstün bir ruba bah~ edilmi~~bir ölümsüzlük demektir O. istikbal O'nu ebedi zirveye yükseltecektir. Bizim Sevgili Gazi Atatürkümüz için bu ölümsüzlük, Mütârekenin
20 nci y~ ldönümü olan bugün, ii Kas~ m 1938'de ba~lad~.
Bizler, Gazi Atatürk'ün seçkin veya mütevazi dostlar~yla hayranlar~~
göçüp gidece~iz. Siyasal ve sosyal faaliyetlerinde O'nunla do~rudan do~ruya veya dolay~s~yla i~birli~i yapm~~~olanlar~ n; O'nun verimli tohumlarla
dolu zengin hayat~ na tan~ kl~ k etmi~~olan imtiyazl~~ ki~ilerin say~ lar~~ azalacakt~ r. O'nun hat~ ras~ n~~ taparca ya~atmak için bizim sofuca sevgimiz her
zaman bulunmayacakt~ r. Ama, O'nun yeniden yaratt~~~~sevgili milleti ve
ölümsüzlü~ü ebediyyen ayakta kalacakt~ r.
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Benim için pek asil, pek cömert olan Gazi Atatürk'ün hat~ras~yla,
O'nun ölümsüz ki~ili~i için yüre~imdeki muazzam ~zd~ rab~n hat~ras~yla,
sevgili ülkeniz ve ~ahsen sizin için hüzünlü duygular~m~~ sunar~ m Say~n
Büyükelçi. Y) 283
Atatürk'ün zamans~z ölümüne Frans~zlar da gözya~~~döküyorlard~.
Dillerinin döndü~ü kadar~yla bu duygular~ n~~ Türkiye Büyükelçili~i'ne anlatmaya çal~~~yorlard~. Marcelin-Emile-Henri adl~~ bir Frans~z vatanda~~,
Atatürk'ün iyile~ece~ini umarken birdenbire feci haberi duyunca ~a~~ rm~~~
kalm~~t~. ~öyle yaz~yordu:
"Sevgili ve Aziz Cumhurba~kan~n~z'~ n iyile~mekte oldu~unu sanarak
mes'uttum. Kendi kö~emde birdenbire feci haberi ö~rendim.
Atatürk gibi iyi bir adam niçin böyle zamans~z gitti... Milleti için o
ne büyük kay~ pt~ r...
Herkes gibi ben de uzaktan uza~a o Büyük Adam~, o Asil Kemal
Atatürk'ü dü~ünceleriyle, duygulanyla, eserleriyle takdir edenlerden biriydim...
Herkes O'na a~l~yor. Ben de ...
O gitti ama hâlâ oradad~r; eseri ayaktad~r.
Hüzünlü dü~üncelerle sayg~lar~m~~ sunanm." 284
Frans~z gençli~i, Atatürk'ün yaratt~~~~genç Türkiye'nin hayran~yd~ ;
Kemalist Devrimleri ilgiyle izliyordu. Yabanc~~ gençlerin gözünde yeni
Türkiye prestij kazanm~~t~, sayg~~ kazanm~~t~. Atatürk'ün ba~ans~yd~~ bu.
Büyük Adam'~ n ölümü üzerine, Frans~z gençleri, bu duygular~n~,
dü~üncelerini aç~ klamaktan geri kalmad~lar. örne~in, 12 Kas~m günü, Roubaix Okullar~~ Ö~renci Birlikleri Federasyonu ad~na Paris Büyükelçili~i'ne
gönderilen bir sempati mesaj~ nda ~öyle deniyordu:
"Genç ve enteresan Türk Milletini yas içinde b~ rakan feci kay~p için,
yukar~daki birlikler ad~ na, en içten hüzünlü taziyetlerimizi sunar~z. En hararetli ve en samimi taziyet duygular~m~z~n, kendisine kar~~~her zaman en
derin ve en samimi takdir duygular~~ besledi~imiz Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti'ne iletilmesini dileriz..." 285
2" P.B.A.-K.

180/A-1: N. Pavlova'dan Suat Davaz'a. Mektup. Paris, 11.11.1938.
Ib~d., Marcelin-Emile-Henri'den Türkiye'nin Paris Büyükelçili~i'ne. Yaz~.
12.11.1938.
285 Ibid. Roubaix Okullar~~ Ö~renci Dernekleri Federasyonu'ndan Paris Büyükelçili~i'ne. Yaz~. Roubaix, 12.11.1938.
284
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Baz~~ Frans~ zlar, Atatürk'ün ölümünü Fransa için de bir kay~ p say~yorlard~. Bu kayb~ n Frans~zlar için de büyük bir ac~~ oldu~u belirtiliyordu. A.
Carteaud adl~~ bir Frans~ z doktoru, Paris'teki Türkiye Büyükelçisi'ne ~unlan yazd~ :
"Ailem ve ben, hüzünlü taziyetlerimizi sunar~ z. Ünlü Cumhurba~kan~n
n~z'~ ölümü, Sevgili Vatan~mz için muazzam bir kay~ p oldu~u gibi, biz
Frans~zlar ve Türkiye'nin bütün dostlar~~ için de ayn~~ derecede fecidir. Bu
yasl~~ günde, bütün kalbimizle sizin yan~n~zday~ z.,5 286
Atatürk'ün ölümüyle, yaln~z Türk vatan~~ büyük yap~c~s~ n~, Türk Ulusu büyük önderini kaybetmi~~olmuyordu. Türk Hükümeti bildirisindeki
deyimle, ayn~~ zamanda, "~nsanl~ k büyük evlâd~ n~~ kaybetmi~" oluyordu.
Madama De Jouvenel adl~~ bir Frans~z han~ m~, bu duyguyu Türkiye
Büyükelçisi'ne ~öyle anlatmaya çal~~t~:
"Say~n Büyükelçi,
Cumhurba~kan~ n~z'~n kayb~n~~ bütün Frans~zlar da yürekten duydu.
O'nun mükemmel aksiyonunu ba~~ ndan beri izlemi~; durmadan
yücelen dü~üncesini, yüre~inin cömertli~ini, ruhunun liberalizmini tan~m~~~
olanlar, büyük bir dünya vatanda~~n~ n göçüp gitti~ini anlamaktad~rlar.
Cumhurba~kan~'na sizi ~ahsen yakla~t~ran ba~lar~ n hararetini bilirim;
ac~n~z~ n hiçbir sözle hafifletilemeyecek kadar büyük oldu~unu da anlanm.
Ama dost dü~üncelerin sizi anlay~ p ac~ n~z~~ payla~t~~~~duygusu sizin yüre~inize biraz ho~~gelebilecekse, biliniz ki, sizi saran bu dü~ ünceler aras~ nda
benimki de bulunmaktad~ r." 287
Böylece çe~itli sempati mektuplar~, mesajlar~~ durmadan geliyordu. Askerlerden ve eski muhariplerden de mesajlar gelmi~ti. Metz ~ehri Hava
288
Kuvvetleri Komutan~~ k~sa bir telgraf çekmi~ti. Taziyetler sunuluyordu .
1 2 Kas~ m günü, "Çanakkale Eski Muharipleri Milli Derne~i" ad~na Ba~kanlar~~ Mebus M. Pinelli'den Türkiye Büyükelçisi'ne bir mektup gönderilmi~ti. "Bütün eski muharipler ve cemiyetlerine mensup bilcümle zevat
nam~ na Atatürkümüz'ün elim ziya' münasebetiyle, bu dâhi ~efin hayran~~
olan bilcümle cemiyetleri mensuplar~ n~ n derin teessür ve kederlerini" bil286
28
288

P.B.A.-K. 180/A-1: Dr. A. Carteaud'dan Suat Davaz'a mektup. Paris, ~~ 1.11.1938.
Ibid. Mme Boas de Jouvenel'den Suat Davaz'a mektup. Paris, 12.1 1.1938.
Ib~d. Metz Hava Kuvvetleri Komutan~ 'ndan Paris Büyükelçili~ine tel. Metz,

11.11.1938.
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dirmekte ve bunun bütün Türk Milletine iblâ~~~z~ mn~ nda Hükümete arz~n~~ rica etmekte idi 289.
II-12 Kas~ m günleri, do~rudan do~ruya Türkiye Büyükelçili~i'ne gelerek taziyede bulunanlar~ n, Özel Defteri imzalayanlar~ n, kart b~ rakanlar~ n,
ak~ n~~ hiç yava~lamam~~t~. Paris Büyükelçili~i, ii Kas~ m günü Büyükelçili~e gelenleri ertesi sabah Paris bas~n~na ~öyle aç~klad~:
"Özel Defteri imzalamak üzere Büyükelçili~e ak~ n dün, bütün gün
devam etti. Daha önce adlar~~ an~lm~~~olanlara a~a~~daki kimselerin adlar~n~~ da eklemek gerekir:
"Ekselâns Papal~ k Temsilcisi, Bahriye Bakan~~ M. Cezar Campinchi,
Fransa Büyükelçilerinden Ekselâns Alexis Leger, ~ran Elçisi Ekselâns Sepahbadi, M. Pierre Lyautey, Papal~ k Temsilcili~i Katibi Mgr. Pierre Sigismondi, Eski Bakan Pierre Cathala, Arjantin Büyükelçisi ve Bayan Carcano, Çin Büyükelçisi Ekselâns Wellington Koo, Hava Kuvvetleri Bakan~~ M.
Guy la Chambre, Eski Bakan M. Yvon Delbos, ~spanya Cumhuriyeti
Büyükelçisi Ekselâns M. Pascua, ~talya Maslahatgüzar~~ M. Prunas, Suriye
Ba~bakan~~ Ekselâns Cemil Mardam, Suriye'nin Ankara Temsilcisi M.
Emir Adil Arslan, Paris Eski Belediye Meclisi Ba~ kan~~ Baron de Fontenoy, Barones de Fontenoy, General Nollet, Yunanistan Elçili~i Müste~ar~~
M. Delietos, Danimarka Elçisi, Bay ve Bayan Lucien Ronnier, Sovyetler
Birli~i Büyükelçisi Ekselâns M. Souritz, ~rak Maslahatgüzar~, M~s~ r Elçisi
Ekselâns Fahri Pa~a, Frans~ z Akademisi'nden Paul Valer-y, Almanya
Büyükelçisi Ekselâns Kont de Welczeck, Fransa Büyükelçilerinden ve Bayan Kamerer, Hollanda Büyükelçisi Ekselâns L. Loudon, Afganistan Elçisi
Mare~al ~ah Wali, Monako Elçisi Kont de Malleville, Belçika Büyükelçisi
Ekselâns M. Pol le Tellier, Macaristan Elçisi, M. Lucien Lacoureux,
Prens ve Prenses Samad Han, Venezuella Elçisi ve Bayan Aristimuno-Coll,
Irlanda Maslahatgüzar~~ M. Cremin, Mebus Kont de Lyrot, Isveç Elçisi
Ekselâns Hennings, Sir Robert ve Lady Cahill, Bulgaristan Maslahatgüzar~~ M. Radeff vs." 2"
Paris Büyükelçili~i, Frans~z bas~ n~na bu kadarc~k bir bildiri yay~ nlamakla yetinmi~ti. Yukar~daki listede 46 ki~inin ad~~ geçmektedir. Asl~nda,
ii Kas~ m günü Paris Büyükelçili~i'ne gelip Özel Defter'i imzalayanlar~ n
say~s~~ bunun üç mislinden fazlad~ r. Ba~ka bir listeden anla~~ld~~~ na göre o
289
Ibid. Mebus Pinelli'den Suat Davaz'a mektup, Paris, 12.11.1938. ve Paris Büyükelçili~i'nden Hariciye Vekâleti'ne. Yaz~. Paris, 18.1 ~~ .1938, No. 184/1385.
290 P.B.A.-K. 180/A-1: Paris Büyükelçili~i'nin 12.11.1938 günlü bas~n bildirisi.
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gün Özel Defteri 152 ki~i imzalam~~t~r. Büyükelçili~in çal~~ma saatleri hesaba kat~l~ nca, k~sa bir zaman içinde büyük bir ak~ n oludu~u, defteri imzalamak için kuyru~a girildi~i kendili~inden anla~~l~ r. Yukar~daki listede
adlar~~ geçmeyenler aras~ nda gazeteciler, yabanc~~ elçilik kâtipleri, bakanl~ klar özel kalem müdürleri, baz~~ subaylar, baz~~ genel müdürler, hahamba~~,
tan~nm~~~Ermeni Misyoneri Gülbenkiyan ve e~ i vs. bulunmaktad~ r. Türk
vatanda~lanyla Türk ö~rencileri listede geni~çe yer tutmaktad~r. Paris'te
bulunan Türk stajyerleri, Türk ö~ renciler küçük gruplar halinde Büyükelçili~e gelip Özel Defteri imzalam~~lard~ r...
Kas~ m günü Paris Büyükelçili~i'nden D~~i~leri Bakanl~~~'na gönderilen bir telgrafta, ba~ka noktalar yan~ nda Büyükelçi, Suriye Ba~bakan~'n~ n
ziyaretine de~inerek ~öyle demektedir:
12

"Taziye için Büyükelçili~e gelenler aras~ nda Suriye Ba~vekili Cemil
Mardam'la, Suriye'nin Ankara Mümessili Arslan Adil de ziyaretimde bulundular. Atatürkümüz'ün yaln~ z Türkiye için de~il, bütün yak~ n ~ark~ n
akvam~~ için de büyük bir önder oldu~unu ifade ile teessürlerini bildirdiler
ve kederlerimize i~tirak ettiklerini söylediler... Y)291
Suriyeliler gibi ~ranl~lar da Türkiye'nin ac~s~ na kat~llyorlard~. Paris'teki
Iran Elçisi, Türkiye Büyükelçili~i'ndeki Özel Defteri imzalad~ ktan ba~ka,
ayr~ ca bir taziye mektubu yollad~. "Türkiye'nin u~rad~~~~amans~z matem
Iran'da da ~iddetle hissedilecektir ve bütün vatanda~lar~ m~z dost milletin
ac~s~na yürekten kat~lacaklard~ r" dedi 292
~ ran'dan kuzeye do~ru gidince Azeri Türkleri gelir. Bunlar~ n, t~ pk~~
Türkiye halk~~ gibi kan a~lad~ klar~, gözya~~~döktükleri kolayl~ kla tahmin
olunabilirdi. Azeri Türkleri'nin duygular~ n~~ da Paris'teki "Azerbaycan
Delegasyonu" dile getirdi. Bu Delegasyon, 12 Kas~m 1938 günü Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Suat Davaz'a duygulu bir taziyet mektubu yollad~. Mektubu Delegasyon Ba~kan~~ Dr. Mir Yakub ile birlikte dört üye ortakla~a imzalam~~lard~ : Dr. M. Maharrem, Dr. A. Atamalis, D. Hac~beyli
ve A.~. Islâmzade. Bir de kâtip A.A. Topçuba~~'n~ n imzas~~ vard~. Bu alt~~
imzal~~ mektup ~öyleydi:
"Büyük Dâhi Atatürk'ün, tarihi ~eref dolu asil milletin yeti~tirdi~i ve
Türk ~rk~ na has bütün büyüklük ve cesareti kendi ki~ ili~inde birle~tiren,
291
P.B.A.-K. 180/A-1: Paris Büyükelçili~inden Hariciye Vekâleti'ne. ~ifre tel. Paris,
12.11.1938, No.165.
292 Ibid., Paris'te Iran Elçili~i'nden Türkiye Büyükelçili~ine. Yaz~ . Paris, ~~ 2.1 1.1938.
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bütün Türk halklar~n~n manevi önderi olan Büyük ~efin ölümü dolay~s~yla, en heyecanl~~ ve karde~çe tazimlerimizin Türk Hükümeti'ne ve Türk
halk~na ula~t~nlmas~na bütün Azerbaycanl~lar ad~na rica ederiz. O'nun ~erefli ve ölümsüz hat~ras~~ bütün Türklerin kalbinde ebediyyen ya~ayacakt~ r,
ve kayb~na yaln~z Türkiye'de de~il, bütün Azeri Türlderince de ac~~ ac~~
gözya~~~dökülmektedir.
O'nun verdi~i örnek, çizdi~i yol hiçbir zaman unutulmayacakt~r. Biz
~u inançtay~z ki, Atatürk'ün büyük zekâs~n~n tasarlad~~~~ve giri~ti~i muazzam eser hiç duraklamadan devam edecek ve tamamen gerçekle~ecektir.
Bugün yabanc~~ boyunduru~unda, hürriyetinden yoksun olan Azeri
halk~n~n, bu büyük mateme istedi~i gibi kat~lamay~~~n~; duydu~u muazzam ac~y~~ ve ~a~k~nl~~~~bütün ölçüleriyle aç~klama olanaklar~ndan yoksun
bulunmas~n~~ derin bir üzüntüyle kar~~llyoruz. Ama, Büyük ~ef in ölümü
üzerine damarlar~nda Türk kan~~ ta~~yan bütün insanlar~n döktükleri
gözya~lann~, duyduklar~~ büyük ac~y~~ Azeri Türkleri de yürekten payla~~rlar..." "3
Frans~z Bas~n~nda ~lk rank~~lar
Atatürk'ün ölümü, Frans~z bas~n~nda geni~~yank~~ yapt~. Türkiye'nin
Paris Büyükelçili~i'ne sempati mesajlar~~ ya~arken Büyükelçilik'te aç~lan
Özel Defteri imzalamak için birçok kimse kuyru~a girip s~ra beklerken,
Frans~z gazeteleri de yo~un yay~n yap~yorlard~. Frans~z radyolannda da
olaya geni~~yer verilmi~ti. Ama radyo yay~nlar~n~ n metinlerini bulamad~ k.
Buna kar~~l~k bas~ n~~ sistematik olarak tarad~ k. Bu bölümde Paris gazetelerinin yaln~z ~~~~ Kas~m 1938 günü yazd~klar~~ gözden geçirilecektir. Gazeteler, birer birer, alfabetik s~rayla ele al~nacakt~r.
Action Française Gazetesi, olay~ , "Kemal Atatürk'ün ölümü: Türkiye'nin Kurtanc~s~~ dün sabah öldü" 2" ba~l~~~yla verdi. ~~o Kas~m günü saat
9.o5'te öldü~ü bildirilen Atatürk, k~saca tan~t~ld~. Gazete, "Makedonya'n~n
eski bir Türk ailesinden do~du~unu" belirtti~i Atatürk'ün hayat~n~, Manast~r Askeri Rü~tiyesi'ne giri~inden Kurtulu~~Sava~~~sonras~na kadar, özetle anlatt~. "Sava~~bittikten ve yeni Türkiye'nin s~n~ rlar~~ çizildikten sonra
Mustafa Kemal, çal~~malar~n~~ Türkiye'yi Avrupa tipinde bir devlet durumuna getirmeye hasretti" dedi.
2" Ibid., Paris'te, "Azerbaycan Milli Delegasyonu"ndan Türkiye Büyükelçili~i'ne yaz~~
Paris, ~~ 2.11.1938.
2" "La Mort de. Kemal Atatürk" -Le Liberateur de la Turquie s'est eteint hier matin", L'Action Française, ~~ ~~ .11.1938.
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Bundan sonra gazete, Türkiye Büyükelçili~i'ne gönderilen sempati
mesajlar~~ konusunda bilgi verdi. ~~ o Kas~m günü Büyükelçili~e gidip taziyede bulunanlar~n adlar~n~~ ünvanlar~ n~~ s~ralad~. Fransa Cumhurba~kan~~
M. Albert Lebrun da, maiyetinden Albay Chaudessole'ü Türkiye
Büyükelçisi Suat Davaz'a gönderip taziyede bulunmu~tu. Fransa Cumhurba~kan~~ ayr~ca, Türkiye Cumhurba~kan~~ Vekili Abdülhalik Renda'ya a~a~~daki telgraf~~ göndermi~ti:
"Hayat~ n~~ yurdunu yeniden ~erefle diriltmeye hasretmi~~olan
hararetli yurtseverin ve Büyük Devlet Adam~'n~ n göçtü~ü ~u anda, derin bir heyecanla Türkiye'nin yas~na kat~l~ r~m. O'nun,
ak~ll~~ ve bar~~ç~~ metodlarla gerçekle~tirilen eseri, milletler tarihinde seçkin bir yer tutacakt~ r. Türk Milletine samimi dostlukla
ba~l~~ bulunan Frans~z Milleti, Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün
u~rad~~~~kayb~, elim bir sempatiyle duymaktad~ r."
Öte yandan Ankara'daki Frans~z Büyükelçili~i, Türkiye Hükümeti'ne
taziyede bulunmak için görevlendirilmi~ ti. Gazetedeki haber, özetle bu kadard~ . Haberin son cümlesinde gazete bir de yanl~~l~ k yapm~~t~: Frans~z
Büyükelçisi'nin "Osmanl~~ Hükümetine" taziyede bulunmakla görevlendirildi~ini yazm~~t~!
Yine Action F~ançaise Gazetesi'nde, J. Le Boucher imzas~yla "Gazi'nin
Ölümü" ba~l~ kl~~ bir makale vard~ '. Yazar, önce Mustafa Kemal'i Kurtulu~~Sava~~~Lideri olarak tan~t~ yordu. Osmanl~~ askerinin cesaretine ra~men,
1919 y~ l~nda Türkiye adamak~ll~~ ezilmi~~bulunuyordu. Ama, Büyük Sava~'~n yaratt~~~~ola~anüstü adamlardan olan Mustafa Kemal Pa~a bunu
böyle kabul etmemi~ ti. Anadolu'ya atlam~~, ordunun ba~~ na geçmi~ti. Millet arkas~ ndan yürümü~tü...
Bundan sonra yazar Atatürk Devrimlerini anlat~yor ve ~öyle diyordu:
"Sava~~meydan~ nda Yunanl~ lara hükmünü empoze ettikten sonra
Mustafa Kemal ayn~~ enerjisini yurt içinde ispatlad~... Halk~n ba~~ ndan ecdattan kalma fesi att~, kad~ nlar~~ çar~afs~z soka~a ç~ kmaya mecbur etti, Halifeli~i kald~ rd~ ; ~ sviçre Medeni Kanunu'nu, Italyan Ceza Kanunu'nu,
Avusturya Ticaret Kanunu'nu empoze etti; (eski) Türk alfabesini kald~ rd~,
herkese soyad~~ verdi.
Bin y~ll~k geçmi~i silip süpürmek için bu ola~anüstü adama birkaç y~l
yetti...
295

J. Le Boucher, "La Mort du Ghazi", L'Action Française, ~~ 1.11.1938.
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Osmanl~~ zaman~yla kendi zaman~ n~~ birbirinden ay~rmakta ne kadar
ileri gidece~ini belirtmek için, Yunanl~lara kar~~~zaferinden sonra, Ba~kentini Ankara'da kurmaya karar verdi. Pek eski zamanlardan beri ~stanbul
Bo~az~'n~ n romantik k~y~lar~na yerle~mi~~bulunan elçilikler sakinlerinin
keyifleri kaçt~. Bo~aziçi'nden vazgeçip bu taviz vermeyen adam~n istedi~i
yere gitmeleri gerekti. Avrupa'n~n tatl~~ sular~ nda ho~~kay~k ve motor gezintileri sona ermi~ti. Önce Sovyetler, Ankara'da ad~na Büyükelçilik denen
büyük bir kale kurdular. Öteki ülkeler bu örne~i izlemek zorunda kald~lar. Geçmi~le bütün ba~lar~~ birdenbire koparmak isteyen bir tek adam~ n
iradesi sonucu, Anadolu'nun çöl yaylas~ nda yeni bir ba~kent do~du. ~stanbul Türklerinin buna biraz direneceklerinden kayg~~ duyuldu, ama hiçbir
direni~~olmad~...
~üphesiz ki sallanan, ama temelleri çok köklü san~lan bin y~ ll~ k bir
binay~~ y~ kmak için bir baston vuru~u yetti.
Kemal'in büyük s~ rr~, Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun romantik danteli
arkas~nda, vatan topraklar~n~~ savunmaya haz~r insanlardan ba~ka art~k hiçbir ~ey kalmam~~~oldu~unu kavramas~ nda de~il midir?
Mustafa Kemal'in sonsuz cesareti, hem vatan~ na hem de kendisine
büyük yarar sa~lad~.
O'nun ki~ili~i, Türkiye'nin bütün siyasi, fikri ve iktisadi hayat~na
hülcmediyordu.
Vatan~n babas~~ Kemal Atatürk, Bat~l~lar~ n her zamankinden daha ziyade gözlerini tam Çanakkale Bo~az~ 'na çevirdikleri bir s~rada gitti. Halefinin i~i a~~r olacakt~r." 2"
Ere Nouvelle Gazetesi'nde, "Kemal Atatürk öldü" ba~l~~~~alt~ nda k~sa
haberler ve bir de Louis Bresse imzal~, "Kemal Atatürk'ün ölümü" ba~l~kl~~
bir yaz~~ vard~ '. Haberlerde, Atatürk'ün derin bir koma içinde öldü~ü,
yeni Cumhurba~kan~'n~n ~~~~ Kas~m sabah~~ seçilece~i; Fransa D~~i~leri Bakan~~ M. Georges Bonnet'nin, Protokol Müdürü M. Loz arac~l~~~yla
Türkiye Büyükelçisi'ne taziyede bulundu~u bildirilmekteydi.
"Kemal Atatürk'ün ölümü" ba~l~kl~~ makalede ise ~öyle denilmekteydi:
"Türkiye Cumhuriyeti, Kurucu Ba~kan~ 'm kaybetti...
O'nun ölümü her tarafta çok büyük üzüntü yaratacakt~r.
296 J. Le Boucher, "La Mort du Ghazi", L'Action Française, 11.11.1938.
297 "
Kemal Ataturk est mort", L'Ere Nouvelle, 11.1 1.1938.

I :309

ATATÜRK'ÜN HASTALI~I

Istanbul'da, Dolmabahçe'de hayata gözlerini kapayan Gazi, gerçekten
yeni Türkiye'nin yarat~c~s~yd~~ ve O'na can verdi.
Kemal Atatürk'ün arkada b~rakt~~~~eser muazzamd~ r ve bütün dünyaya yaln~z hayranl~k empoze eder...
Yunanl~lara kar~~~Anadolu zaferinden sonra kendisine "Gazi", yani
Muzaffer unvan~~ verildi.
Ordu Kumandanl~~~~vas~flar~ na bir de dahi siyaset vasf~n~~ ekledi...
Bizim ihtilâlimize ve onun müesseselerine kar~~~gerçekten büyük bir
sayg~~ besliyordu.
Kendisini Türkiye'nin Büyük ~skender'i ve Napoleon'u olarak kutlamak isteyen birine, bizim Convention adamlar~ndan birinin verecekleri
kar~~l~ k gibi cevap verdi:
"Ben onlardan hiçbiri de~ilim. Buraya, temsilcisi bulundu~um
Cumhuriyet'e hakaret edilerek bana iltifatta bulunulsun diye gelmedim."
Uzak bir görü~le de ~unlar~~ ekledi:
"Bende iki ki~ilik vard~ r. Biri kendi ~ahs~md~ r ki, yok olacakt~r,
fanidir, önemsizdir; di~eri ise ki buna biz diyece~im, milleti te~ahhus ettirir, ebedi olarak ya~ayacakt~r."
Yeni Türkiye'nin ve medeniyetin O'na çok ~ey borçlu oldu~u muhakkakt~ r.
Hayat~ n~n sonuna do~ru eserinin hemen hemen tamamland~~~ n~,
Türkiye'nin devletler aras~nda önemli bir yere kavu~mu~~oldu~unu görmesi en ufak bir teselli olamaz.
Cumhuriyet Fransas~, Türkiye Cumhuriyeti'nin yas~na kat~l~ r."'
Epoque Gazetesi haberi, "Modern Türkiye'nin kurucusu Kemal
Atatürk öldü" ba~l~~~yla verdi'. Istanbul'dan ald~~~~bir telgraf~~ yay~nlad~.
Kara haber, Türkiye saatiyle 12.45'te, radyoyla Türkiye halk~na duyurulmu~tu. Vurulmu~a dönen halk y~~~nlar~, Dolmabahçe Saray~ 'na do~ru ko~u~mu~lard~. Hükümet, radyoda okunan bildirisiyle, orduya ve halka dayanarak Atatürk'ün eserini devam ettirece~ini aç~ klam~~t~....
2" Louis
2"

BRESSE, "La Mort de Kemal Atatürk", L 'Ere Nouvelle, 11.1 1.1938.
"Kemal Atatürk, Fondateur de la Turquie moderne est mort",

11.11.1938.
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Gazete, Türkiye haberlerini k~sa k~sa verdikten sonra, olay~n Paris'teki
yank~lar~ n~~ anlat~yordu: Türkiye Büyükelçili~i'ne gidip Özel Defteri imzalayanlar, taziyede bulunanlar... ve Fransa Cumhurba~kan~~ M. Lebrun'ün,
Abdülhalik Renda'ya gönderdi~i taziye telgraf~n~n metni. Gazete bir de
Atatürk'ün foto~raf~ n~~ basm~~t~. Sabiha Gökçen pilot elbiseleriyle,
Atatürk'ün elini öperken gösteriliyordu. Foto~raf~ n alt~ nda: "Atatürk modem hayat~ n her biçimini, özellikle havac~ l~~~~hararetle desteldiyordu. Burada (foto~rafta), hava ak~nlar~ nda ün yapan evlatl~ k k~z~~ Sabiha ile
görünüyor." diye üç sat~ rl~ k da aç~ klama yap~ lm~~t~. ~ ki sütunda yay~ nlanan bu foto~raf ve haberlerden ba~ka Epoque Gazetesi'nde ayr~ca yaz~~ yoktu.

Excels-ior Gazetesi Atatürk'ün ölüm haberine çok geni~~yer ay~rd~.
Atatürk'ün yedi foto~raf~ n~~ birden yay~ nlad~. O'nun hayat~n~, 1922'den
1938'e kadar foto~raflarla canland~rmaya çal~~t~. Foto~raflar~ n birinde
Atatürk, 1922 y~l~nda, ~smet ve Fevzi Pa~alarla birlikte, Yunanl~ lara kar~~~
taarruz planlar~ n~~ inceliyordu. ikinci foto~rafta, yine Çakmak ve ~nönü ile
birlikte, ~~ 937'de, askeri manevralan izliyordu. Bir ba~ka foto~rafta
Atatürk, "Ba~~Ö~retmen" olarak halka yeni Türk alfabesini ö~retiyordu.
Sonra, sivil k~yafette, Sabiha Gökçen'le birlikte otururken görünüyordu.
Kendisi onuruna verilmi~~bir kabul resminde ve birde frakl~, Cumhurba~kan~~ olarak büyük boyda bir foto~raf~~ vard~. Son olarak da Atatürk'ün
öldü~ü Dolmabahçe Saray~ 'n~n foto~raf~~ bas~lm~~t~. Gazete, hemen bütün
ba~~sayfas~ n~~ Atatürk foto~raflar~ na ay~ rm~~t~.
Resimlerin yan~~ s~ ra Excehtor Gazetesi, Atatürk'ün hayat~~ ve eserleri
üzerine dörder sütunluk iki uzun yaz~~ yay~nlam~~t~. "Gazi'nin
Ba~döndürücü Hayat~" ba~l~~~n~~ ta~~yan birinci yaz~da, asker, devlet adam~~
ve devrimci olarak Atatürk'ün hayat~~ ve gerçekle~tirdi~i eserler oldukça aynnt~l~~ anlat~llyordu: Öksüz Mustafa, "zeka ve karakter bak~ m~ndan fevkalade bir kad~ n olan" annesi taraf~ ndan yeti~tirilmi~ti. Sonra h~zl~~ bir hayat:
Askeri okullar, genç subayl~k y~ llar~, gizli "Vatan" Cemiyeti, Ittihat ve Terakki, Trablusgarp Sava~~, Balkan Sava~lar~~ ve Birinci Dünya Sava~~...
Bunlar~~ anlatt~ktan sonra gazete, Mustafa Kemal'in Sava~~~Almanya'n~ n
kaybedece~ini önceden gördü~ünü ve söylemekten de çekinmedi~ini belirtmektedir.
"Kemal Pa~a'n~n cüretkar yarat~ l~~~ n~~ aç~ klay~c~~ nitelikte bir anekdot"
diye, gazete bu konuda ~unlar~~ anlat~ r: Almanya gezisi s~ ras~ nda Kayzer
Wilhelm kendisine askeri durumu nas~l gördü~ünü sorar. Mustafa Kemal
Pa~a:
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—"Ha~metmeap, fikrimi soruyorsunuz, öyleyse söyleyeyim. Kanaatimce Türkiye, Almanya'n~n yan~nda sava~a girmekle kendi
ölüm ferman~n~~ imzalam~~t~ r. Yeri ~ngiltere'nin yan~ndayd~.
Böyle olmas~~ için ~ahsen elimden geldi~i kadar çal~~t~m." der.
Gazete devam ediyor: Yunan ordular~~ ~zmir'e ç~kt~ktan sonra Mustafa
Kemal Pa~a da Anadolu'ya 'geçer. "Bundan sonraki üç y~l boyunca Mustafa Kemal, milli direni~in kalbi ve ruhudur." Devrimei Mustafa Kemal'in
eserlerini de gazete uzun uzun anlat~r ve özetle ~unlar~~ söyler:
idari, mali, askeri alanlarda Türkiye'nin gerçek bir kalk~nmas~na giri~mi~, ayn~~ zamanda d~~arda Türkiye'nin prestijini yükseltmi~tir. K~sa zamanda Türkiye tekstil sanayii, ka~~t sanayii, çimento sanayii kurmu~tur.
Elektrikle~tirmeyi, ula~t~rmay~~ geli~tirmi~, modem ~ehircili~i uygulam~~,
okullar, hastahaneler, kamu binalar~~ kurmu~tur. D~~~politikada bütün
kom~ular~yla dostluk gerçekle~tirilmi~tir. Bat~l~~ ülkelerle de dostluk ba~lar~~
kurulmu~tur. Bu arada, birbiri arkas~ na bir seri devrimler yap~lm~~~ve Sultanlar Türkiyesi'nden hemen hemen hiçbir ~ey kalmam~~t~ r. Gazete, "Objektif olarak söylemek gerekirse, Kemal Atatürk, kendisinden sonra da ya~ayacak, ba~döndürücü bir eser gerçekle~tirmi~tir" demektedir. Kad~ n haklar~~ konusuna da bir paragraf ay~rd~ktan sonra, "Sekiz milyon kad~n hürriyetlerini O'na borçludur" diye eklemektedir'.
Exceisior Gazetesi'nin uzun yaz~lar~ndan birinin k~saca özeti budur.
"Türkiye'deki iki Frans~z Büyükelçisi'nin gördü~ü Atatürk" ba~l~~~n~~ ta~~yan ikinci yaz~da ise gazete, Atatürk'ün nezdinde bulunmu~~M. Charles
de Chambrun ile M. Albert Kammerer'i konu~turmu~tur.
1928-1933 y~llar~nda, Türkiye'de Fransa Büyükelçisi bulunmu~~olan
M. Charles de Chambrun, ii Kas~m 1938 tarihli Excelsior Gazetesi'nde
Atatürk'ü ~öyle anlat~r:
"O, demokratik ve cumhuriyetçi prensiplere sahipti... E~itimi laikle~tirmek ve inanç hürriyetini gerçekle~tirmek için çal~~t~. Asker olarak her
yerde, bütün görevini yerine getirdi. Bütün ihtilâlci komiteleri dola~t~ktan
sonra askerli~in emrine uydu.
Ama, bunca eski gelene~i altüst etmi~~bir kimse için, yarat~l~~tan ihtilalci de~ildi denemez. Saltanat~~ y~kacak kadar geçmi~ten kopabildiyse, bunu, milli Türkiye'nin gelece~ini güven alt~na almak için yapm~~t~r.
") "La vie prodigieuse du Ghazi", Excels~or, I 1.11.1938.
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Cumhurba~kan~~ Atatürk'ün ölümünü büyük bir heyecanla ö~rendim. O'nun nezdinde, be~~y~ l boyunca Fransa'y~~ temsil ederken her zaman pek dostça hayranl~kla kar~~la~m~~t~ m. Kendisiyle, her konuda konu~mu~ tum: Irklar, dil, etimoloji, gramer, tarih ve günün politika sorunlar~~
gibi.
Bir Selânik çocu~uydu, Avrupa Türkiyesi'nde, Makedonya'da do~mu~tu. Asyal~~ fatihler Avrupa'ya gelince her ~eyi k~ r~ p geçirirler. Avrupal~~
fatih ise Asya'ya girerse uygarl~k me~alesini götürür ve oraya yerle~ir.
Atatürk Ankara'ya yerle~ ti, oradan Istanbul'u savundu. Çökmekte olan bir
imparatorlu~un yerine modern bir Devlet kurmu~~kimse olarak ad~~ tarihte
ya~ayacakt~ r... Kendisini her zaman çok eski bir uygarl~~~ n temsilcisi sayard~. Kökünün çok eskiye gitti~ini kafas~na sokmu~tu.
Cahilli~e kar~~~giri~ti~i unutulmaz kampanya s~ ras~ nda, e~itimi halka
yaymak amac~yla reform projesini sunarken müdahalesini ~u sözlerle bitirdi ki, bunlar muzaffer bir kumandan~ n a~z~nda dikkate de~er: "Türk halk~n~n eline okuyup yazma anahtarm~~ vermek gerekir. Bu anahtar, Latin
alfabesine dayanan Türk alfabesinden ba~ka bir ~ey olamaz... Vatanda~lanm~z~~ cahillikten kurtarmak için sade bir ö~retmen olman~ n manevi hazz~~
bizim bütün benli~imizi sard~.
Kemal Atatürk bir idealistti ve gerçekle~tirdikleri her zaman mutlu olmu~sa, bunun nedeni, yüce ilkeleri üstün tutarak ihtiraslar~ n~~ s~n~rland~ rmay~~ bilmi~~olmas~d~r.
Demokrat ve Cumhuriyetçiydi, ölünceye kadar da öyle kald~. Cumhurba~kan~~ seçildikten sonra bir daha hiç üniforma giymedi. Önünde resmi geçit yapan askerlerine frakla bakard~." Bana derdi ki:
—Bugünden çok yannlar beni ilgilendiriyor; güngörmü~~askerlerimin geçit törenleri kadar gençli~in e~itimine ve i~cilerin yeti~tirilmesine de önem veririm."'
Ankara'da, 1933-1936 y~llar~nda Fransa Büyükelçisi olarak bulunmu~~
M. Albert Kammerrer ise Atatürk'ü ~öyle tan~ tmaktad~r:
"O'nu, gelmi~~geçmi~~bütün devirlerin en büyük adamlar~ndan biri
sayar~m. Türkiye'yi, tam anlam~yla ümitsiz bir durumda ele ald~... ~ ngilizleri atlatarak Anadolu içlerine gitti, içerde, hayal edilemeyecek kadar mu30 '

"Ataturk vu par deux Ambassadeurs de France en Turquie", Excelszor, 11.11.1938.
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azzam bir i~e giri~ti... Bir ordu kurdu... Çok modern silahlanm~~~130.000
ki~ilik Yunan ordusunu yendi...
Bir seri etkileyici reformla müesseseleri ba~tanba~a de~i~tirmeye giri~ti: medeni kanun yerini tutan dini kanunlar~n kald~r~ lmas~ , yerine Avrupa
kanunlar~ na dayanan modern kanunlar~ n konulmas~, çok kad~ nla evlenme
yasa~~, kad~n e~itli~inin ilan~, milli e~itimde muazzam reformlar, okumayazma bilmeyenler oran~ n~ n % 30 azalmas~, aç~k, dengeli bir bütçe, yaz~da
Avrupa alfabesinin al~nmas~, demiryollar~~ a~~n~ n geni~letilmesi,.. yabanc~~
imtiyazlarm~ n sat~ n al~nmas~ , bütün alanlarda modern bir yönetim kurulmas~ , bunun yararl~~ etkinli~inin kendini göstermekte gecikmeyi~i.
Orta boylu, ama oldukça hükmedici bir kimseydi; ola~anüstü nüfuz
edici gözleri vard~ . Prestiji muazzam, otoritesi tam olmas~ na ra~men kendisiyle konu~mak kolayd~... Konu~may~~ sevdi~i kadar dinlemeyi de seviyordu.
~lk zamanlar kendisine kolayca yakla~~l~ yordu. Özellikle Cumhuriyet
Bayram~~ dolay~s~yla 29 Ekim'de verilen resepsiyondan sonra herkesle
memnuniyetle konu~uyordu. Sonralar~~ yan~ na yakla~mak zorla~t~ ...
Tekrar belirtmek isterim: O, büyük bir adamd~, çok büyük bir adamd~, bir siyasi deha idi. Ülkesine en büyük hizmeti yapt~. Türkler hakk~ nda
evvelce beslenen hakir görücü dü~üncelerin yanl~~~oldu~unu gösterdi...
Sözün en iyi anlam~yla bir diktatördü elbet, ama hiçbir zaman zorba
(tiran) olmad~, muazzam eseri kanl~~ davran~~larla lekelenmi~~de~ildir..." 302
Excelsior Gazetesi, Frans~z Büyükelçilerini konu~turduktan, Atatürk'ü
foto~raflarla, yaz~ larla geni~~olarak okuyucular~ na tan~ tmaya çal~~t~ ktan
sonra halef konusu üzerinde duruyordu. "Dün sabah ölen Türkiye'nin kurucusu Kemal Atatürk'ün yerine dört aday: Eski Ba~bakan ~smet Inönü,
Türkiye'nin milli savunmas~n~~ yeniden te~kilatland~ ran Mare~al Fevzi Çakmak, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Fethi Okyar ve bugünkü Ba~bakan
Celal Bayar" deniyordu. Gazete, Istanbul'dan ald~~~~bir telgrafa dayanarak, Halk Partili mebuslar~ n Inönü'yü desteklemeye karar verdiklerini, bu
durumda Inönü'nün seçilmesinin fiilen sa~lanm~~~say~ labilece~ini belirtiyordu 303
Figaro Gazetesi'nin ii Kas~ m 1938 gönlü say~s~ nda, Atatürk'ün üç foto~raf~, ölüm haberleriyle ilgili dört yaz~~ vard~. "Cumhurba~kan~~
3"2 Ib~d.

"Quatre candidats â la succession de Kemal Ataturk, fondateur de la Turquie moderne quie est mort hier matin", et "La Mort de Kemal Ataturk", Excelszor, 11.11.1938.
Belleten C.LII, 83
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Atatürk'ün ölümü" ba~l~ kl~~ yaz~da, ölüm haberinin Türkiye'deki etkileri
k~saca anlat~lm~~t~: Türkiye'de bütün e~lenceler, törenler durmu~tu. Son
derece heyecanl~~ büyük bir halk y~~~ n~~ Dolmabahçe Saray~'n~~ sarm~~t~.
Meclis Ba~kan~~ Renda, Cumhurba~kanl~~~'na vekalet ediyordu... 304 Bu k~sa yaz~ya bir de foto~raf eklenmi~ti: Atatürk, dürbünle son askeri manevralar~~ izliyordu.
Gazetede bir de küçük f~ kra vard~: "Atatürk'ün kasketi". Yaz~ n~ n yan~ nda Atatürk'ün kasketli küçük bir foto~raf~~ da görünüyordu. ~apka devrimine de~inen f~ kra ~uydu:
"Bugeaud'nun kasketi gibi Atatürk'ün kasketi de efsanele~ecektir. Bilindi~i gibi Kemal Atatürk, öteki devrimlerinin yan~s~ ra bir de fesi yasaklad~. Bu bizim için önemsiz görünürse de Türkiye'de pek fazla heyecan yaratt~. Loti'nin pek sevdi~i fesi atmakla Cumhurba~kan~, Bo~aziçi'nin çekicili~ini ve ~iirini de silip süpürdü. Ama ayn~~ zamanda modem bir millet
yaratt~. Kendisi de s~k s~ k basit bir bisikletçi kasketi giyerdi."'
Figaro Gazetesi'nde, "Atatürk'e sayg~" ba~l~kl~~ bir k~sa makale de yay~ mlanm~~t~. Yaz~y~~ kaleme alan, Fransa'n~ n eski Ankara Büyükelçilerinden M. Charles de Chambrun idi. Büyükelçi, "Excelsior" Gazetesi'ne demeç vermekle yetinmemi~, ayn~~ gün bir de Figaroiya yaz~~ yazm~~t~. Diyordu ki:
"... Bu ak~am, bu sat~ rlar~~ yazarken, O'nun (Atatürk'ün) be~~y~ l bana
göstermi~~oldu~u dostça yak~nl~~~ n~, ~~~k saçan tarihini sevdi~i Fransa'ya
kar~~~ ba~l~l~~~ n~~ dü~ünüyorum. Mustafa Kemal medenile~tirici eseriyle
övünür, zaferlerinden ise alçak gönüllüce söz ederdi. Her ~eyin tâ ruhunu
okurdu. General Gouraud ile kar~~~kar~~ya geldikleri günü hiç unutmayaca~~m. Ankara'dayd~ , Çanakkale'de ölenler için dikilen an~ t~ n aç~ l~~~töreni
arifesiydi. Bu sava~tan sa~~kalan iki büyük adam ayakta, kar~~~kar~~ya duruyorlard~. Aralar~nda art~ k siper yoktu... Mustafa Kemal, muhatab~n~ n
bo~~sarkan yenini heyecanla göstererek, bana do~ru yakla~t~~ ve alçak sesle:
"Türk topra~~nda istirahat eden onun ~erefli kolu, ülkelerimiz için son derece de~erli bir ba~d~ r" dedi 306.
Gazi uzun uzun konu~may~~ severdi, çünkü ikna etmek isterdi. ~dealistti... ama emellerini s~ n~rland~ rabiliyordu.
"La Mort du President Ataturk", Le F~garo, 11.11.1938.
"La casquette d'Ataturk", Le F~garo, 11.11.1938.
3°6 General Gouraud bu sava~ta bir kolunu kaybetmi~ti.
3°4
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~ stanbul'da bir türbede mi istirahat edecek yoksa yeniden diriltti~i
Ankara'da m~ ? Bilmiyorum. Yeter ki, mezar~ n~ n etraf~ nda ihtiraslar uyanmas~ n ve vatan~n~ n s~n~rlar~na göz dikilmesin."'
Yine Figaro Gazetesi'nin ii Kas~ m günlü say~s~ nda, Andre Pogny imzas~yla "Cumhurba~kan~~ Atatürk öldü" ba~l~ kl~~ bir yaz~~ vard~. Yazar, ~unlar~~ yaz~yordu:
"Yeni Türkiye'de bütün bir millet üzüntü içinde: Türkiye Cumhuriyeti'nin babas~~ gözlerini kapad~.. .Avrupa'n~n en seçkin üstadlar~ n~ n temsil
etti~i t~ p ilminin bütün çabalar~~ bo~a gitti ve ünlü hastay~~ tedavi için 1938
y~ l~nda iki kez Ankara'ya ça~r~lan Prof. Fiessinger de Frans~z bilimini de~erince temsil etti...
29 Ekim 1923'ten beri Atatürk, Türkiye Cumhurba~kan~~ görevini yap~yordu... Hitler ya da Mussolini gibi de~ildi. Atatürk, hem Türkiye'nin
kurtar~c~s~, hem de halk~n~n e~iticisiydi.
Zaferinden sonra ülkeyi modemle~tirme i~ine cesaretle sar~ ld~...
Türkiye'yi ça~da~~ülkeler düzeyine ç~ karacak bir seri derin devrimler yapt~... Üstelik bu büyük adam hayat~~ da hararetle, yo~un bir biçimde seven
bir adamd~ ....
Büyük adam~n ölümünden sonra ne olacakt~ r?
Büyük ölünün halefleri O'nun eserini ya~atabilecekler midir? ~~te
bütün mesele budur."'
Humaniti Gazetesi'nde, Atatürk'ün ölümü konusunda, iki sütunluk
imzas~z bir yaz~~ vard~. Daha ziyade haber niteli~indeydi. Gazetenin e~ilimine göre bir iki de k~sa yorum yap~lm~~t~. "Türkiye Cumhurba~kan~~ Kemal Atatürk Öldü" ba~l~~~n~~ ta~~yan yaz~da, Mustafa Kemal'in askerlik hayat~~ k~saca anlat~ld~ktan sonra ~öyle devam edilmekteydi:
"Mondoros Mütarekesi'nden sonra Mustafa Kemal, Anadolu'da yeni
bir siyasi düzeni kurmaya giri~ti... Bu düzen yeni Türkiye'nin temeli olacakt~.
~ngilizlere kar~~~sava~t~, Sultana kar~~~ayakland~, ölüme mahküm edildi. Ama Ankara'da Kemalist otoriteyi örgütledi. S.S.C.B. O'nun milli kurtulu~~Hükümetini ~~ 92o'de tan~d~...
"Homage â Mustapha Kemal", par Charles de Chambrun, Le Figaro, I
Andre Pogny, "Le President Ataturk est mort", Le Ftgaro, 11.1 1.1938.
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Lozan Antla~mas~ , Mustafa Kemal'in yeniden fethetti~i Anadolu'yu
Türkiye'ye geri verdi...
Ba~l~ca devrimleri: Halifeli~in kald~r~lmas~ , dini mahkemelerin ve haremin kald~ r~ lmas~ , dinle devletin birbirinden ayr~ lmas~ , peçenin ve fesin
yasaklanmas~, uluslararas~~ takvimin kabulü, ~eriat Kanunu'nun yerine
1926'da Medeni Kanun'un kabulü, Arap harflerinin yerine Latin alfabesinin al~ nmas~d~ r.
Bununla birlikte belirtelim ki, Atatürk Hükümeti sosyalist ve
komünist harekete kar~~~vah~ice bask~~ yapt~.
D~~~politikas~ n~~ milli ba~~ms~zl~ k, S.S.C.B. ve Fransa ile dostluk temeline dayand~ rm~~~olan bu adam~ n ölümü, Yak~ n-Do~u'ya Hitler'in daha
da s~zmas~ na müsaade için Türk gericilerine f~rsat vermi~~olmayacak m~d~ r?" 3°9
Bu k~sa yaz~dan ba~ka Humaniti; Gazetesi, Atatürk'ün küçük boy bir
de resmini koymu~ tu. Resmin alt~ nda ~unlar yaz~ l~yd~: "Türkiye'yi halifeli~in boyunduru~undan ve ~ngiliz emellerinden kurtarm~~~olan Kemal
Atatürk. Ölümü Hitler ilerlemesini kolayla~t~rabilir." 310
Information Gazetesi, haberi "Türkiye yas içinde: Ba~kan Atatürk bu
sabah öldü" ba~l~~~yla verdi. Atatürk'ün hayat~ na iki sütun ay~ rd~: ~lk askerli~i, Trablusgarp, Balkan ve Çanakkale Sava~larma kat~lmas~ , Büyük
Sava~~ n sonu, Mütareke, Anadolu'ya geçi~, Kurtulu~~Sava~~'n~~ yüriitmesi
vs. s~ rayla anlat~lm~~t~ . Gazete, "Yeni Türkiye'nin s~ n~ rlar~~ çizildikten sonra
Mustafa Kemal memleketi Avrupa tipi bir devlet yapmak u~rundaki çal~~malara kendisini verdi" deniyor. O'nun belli ba~l~~ devrimleri özetle s~ ralan~ yordu. Gazete bundan sonra, Fransa'n~ n eski Ankara Büyükelçilerinden
Kont Charles de Chambrun'ün "Revue des Deux Mondes" Dergisi'nde ç~kan bir makalesinden parçalar aktard~ . Büyükelçi, Ankara'dan Roma'ya
atan~ r. Temmuz 1933'te Atatürk'e veda ziyaretinde bulunur. Ayr~l~rken
Gazi, Büyükelçi'nin ellerini tutar ve "Türkiye'ye dost kal~n~z, sizin daima
dostunuz olurum" der. Bunu hat~ rlatan Information Gazetesi, yaz~s~ n~~ ~öyle
dü~ümler:
"Paris'le Roma aras~ nda normal diplomatik ili~ kilerin yeniden ba~lad~~~~bir s~ rada Gazi'nin yarg~s~~ ayr~ca de~er kazan~ yordu. Bu O'nun Fran309 "Le Pr6ident de la Republique furque Kemal Ataturk est mort hier",
11.11.1938.
''" Ibm/.
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sa'ya kar~~~dostlu~u ile birlikte ileriyi gören büyük devlet adaml~~~n~~ ispat
eder. O'nun kayb~ n~ n siyasi sonuçlar~n~~ ~imdiden kestirmeye imkân yok;
bu kay~ p bizde de (Fransa'da da) ac~~ bir heyecan yaratacakt~r." 311
Intrans~geant Gazetesi Atatürk'ün ölümü haberine iki foto~raf, iki~erüçer sütunluk üç yaz~~ ay~ rm~~t~. Önce, "Türklerin Babas~~ Kemal Atatürk
öldü" ba~l~~~yla haber verilip Atatürk'ün frakl~~ Cumhurba~kan~~ k~yafetinde
bir foto~raf~~ yay~ nlanm~~t~. Bunu, Sabiha Gökçen'i pilot elbiseleriyle
Atatürk'ün elini öperken gösteren ikinci bir foto~raf tamamhyordu 312. Bunun arkas~ ndan "Kemal Atatürk'ün ölümü" ba~l~ kl~~ bir yaz~~ vard~. Burada, Kurtulu~~Sava~~~sonuna kadar Atatürk'ün hayat~, oynad~~~~rol özetleniyordu 313.
Gazetede, Gallus imzas~yla "Diktatörler ve diktatörlükler" ba~l~ kl~~ ve
oldukça ku~kulu bir yaz~~ ç~ kt~. Atatürk'ü diktatörler aras~nda sayan ve diktatörlerin eserlerinin uzun örnürlü olamad~~~n~~ ileri süren yaz~ da ~öyle deniliyordu:
"Türkiye'nin diktatörü öldü ve O'nun ülkesinde ~imdi neler olup bitece~ini seyretmek heyecanl~~ olacakt~r. Bütün bir milletin hayat~ n~~ kendi
hayatlar~ na ba~lam~~~görünen bu gibi insanlar arkalar~ nda geni~~bir sars~ nt~ya sebep olmadan göçüp gidemezler. Hepsi ebedi eser kurduklar~ n~~
söylerler. Ama Büyük ~skender'den sonra ne kald~ ? Sezar'dan sonra ne
kald~? Cromwell'in, Napolyon'un arkas~ ndan geriye ne kald~?...
Türkiye Atatürk devrimlerinden bakal~ m ne koruyabilecek, yak~ nda
görece~iz..."314
Intransigeant Gazetesi'nin ayn~~ say~s~ nda, Marcel Sauvage imzal~~
"Atatürk'ü nas~ l tan~d~ m" ba~l~ kl~~ bir ba~ka yaz~~ daha vard~. M. Sauvage,
Atatürk'ü yak~ ndan görebilmi~~bir gazeteciydi. Gördüklerini, O'ndan duyduklar~ n~~ anlat~yordu k~saca:
"...Hitler'i Mussolini'yi Salazar'~~ yak~ndan gördüm. Ama Avrupa diktatörlerinin hiçbiri bende yeni Türkiye'nin ~efi Kemal... kadar derin iz b~rakmad~.
Kendisine ilk defa Ankara Halkevi'nde, bir Rus müzik festivali dolay~s~yla yap~lan ~enlikte takdim edildim. Daha sonra, insan~~ ~a~~ rtan bu dâhi'" "La Turquie en Deuil: Le President Ataturk est mort ce matin", L'Information,
11.11.1938.
312 "Le Pire des Tures Kemal Ataturk est mort", L'Intransigeant, 11.11.1938.
313 "La mort de Kemal Ataturk", L'Intransigeant, 11.11.1938.
314 Gallus, "Dictateurs et dictatures", L'Intransigeant, 11.1 1.1938.
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nin iradesiyle step ortas~nda do~mu~~Türkiye Cumhuriyeti'nin, yeni ba~kenti Ankara'ya hülemeden Çankaya'da, Cumhurba~kanl~~~~ Kö~kü'nde
kendisini yeniden gördüm...
O'nun ki~ili~inde, yaln~z etraflar~ nda hayat ve ölüm misti~i yaratmaya
kadir ~eflere has tuhaf bir manyetizma vard~.
Bununla birlikte dalg~n görünürdü. Daha önemli ba~ka ~eyler
dü~ünürcesine sizi dinlerdi...ve sonra birdenbire gözlerini size çevirirdi.
Kar~~s~ndaki insan~~ delip geçen keskin bir bak~~la size bakard~. ~~te o zaman Atatürk sizi yarg~ lard~... Sizi kabul ederdi... gülümserdi...
Frans~zca'y~~ çok güzel, hemen hemen hiç aksans~z konu~urdu ve
Frans~zca konu~maktan zevk al~ rd~. Bir ak~am bana hâlâ hat~ rlad~~~m ~u
sözleri söyledi:
"— Çok büyük milletlere ait küçük ülkeler vard~r. istikbal, di~erlerinden ziyade i~te bu milletlerindir."
Bu cümleyi akl~ mda tuttum. Çünkü bu cümle ölümünün arifesinde,
Yak~n-Do~u'nun, hatta bütün Do~u'nun en bilinçli, en uyan~ k, en güvenilir en büyük ~slahatç~s~~ olarak ortaya ç~ kan Atatürk'ün harikalar dolu hayat~ n~n anlam~n~~ azçok ayd~ nlat~ r. O'nun varl~~~~ülkeden ülkeye geçerek
adeta efsanele~mi~tir."'
journal Gazetesi Atatürk'ün ölüm haberini "Kemal Atatürk öldü" ba~l~~~yla k~saca verdi'. Gazetede ayr~ca, Saint-Brice imzas~yla "Ba~kan Kemal Atatürk'ün ate~li hayat~" ba~l~kl~~ bir yaz~~ vard~. Yazar ~öyle diyordu:
"Kemal Atatürk göçüp gitti!
Ölüm, bir kez daha normalin üstünde büyük adamlardan birinin hayat~na son verdi..."
Yazar, Mustafa Kemal'in hayat~n~~ ba~~ndan Kurtulu~~Sava~~~sonuna
kadar anlatt~ ktan sonra devam ediyor:
"(Zaferden sonra) Mustafa Kemal bu defa eski Türkiye'nin tasfiyesine
döner. Mahldim edilen yaln~z eski rejim de~ildir, Muhammed'in miras~~
Halifelik de hüküm giyer. Cumhuriyet'in ilan~, Halifeli~in kald~r~lmas~ na
do~ru bir ad~md~r. Fesin yasaklanmas~, yaz~n~n de~i~tirilmesi, soyad~~ al~ nmas~ , Gregoryen takviminin kabulü gibi üstüste gelen devrimler, eski imparatorlu~un ~slami özelli~ine kar~~~bir dizi tepki demekti.
315 Marcel Sauvage, "Comment j'ai vu Ataturk" L'Intrans~geant, 11.11.1938.
3" "Kemal Ataturk est mort", Le journal, 11.11.1938.
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Art~ k Kemal Atatürk ad~ n~~ alan adam~ n eserinde, yap~c~~ ve dayanakl~~
pek önemli bir bölüm de vard~ r. Anadolu yaylas~nda yepyeni bir ba~kent
do~mu~tur. 192o'de kabul edilen esaslara göre yeni anayasa belirlenmi~tir.
En yüksek iktidar Millet Meclisi'ndedir. Bu Meclis, bütün yürütme
gücünü elinde tutan ve Bakanlar~n~~ seçen bir Devlet Ba~kan~~ seçer. Eski
siyasi gruplar bast~r~ lm~~t~ r. Birkaç komplo denemesinden sonra, eski ittihat ve Terraki Komitesi yenildi~ini itiraf etmek zorunda kalm~~t~r. Ayakta
duran yaln~z Halk Partisi'dir...
O'nun bütün yap~c~~ eseri, uyan~ k ve dinamik bir ayd~n kadronun
yönetti~i kitlelerin disiplinli çal~~mas~ na dayan~r:317
Bundan sonra journal Gazetesi, ölüm haberinin Paris'teki yank~lar~na
geni~ce yer vermi~ti. Türkiye'nin Paris Büyükelçili~i'nde Özel Defteri imzalayanlar, Büyükelçi'ye taziyede bulunanlar s~ rayla belirtilmi~ti. Bu arada
Fransa Cumhurba~kan~'n~ n da maiyetinden bir subay arac~ l~~~yla Türkiye
Büyükelçisi Saut Davaz'a taziyede bulundu~u bildirilmekteydi.
journal des Debats Gazetesi'nde Atatürk'ün ölüm haberi bir sütunluk
yer tutuyordu: Fransa D~~i~leri Bakanl~~~~Protokol Müdürü M. Loze'nin
Türkiye Büyükelçili~i'ne gidip D~~i~leri Bakan~'n~n taziyetlerini sundu~u;
Türkiye'de yeni Cumhurba~kan~'n~ n ii Kas~ m günü seçilece~i, halefin
~nönü olabilece~i; Türkiye halk~ n~ n ~a~k~ nl~ k içinde bulundu~u... k~saca
haber veriliyordu 318.
Ayn~~ gazetede "Kemal Atatürk" ba~l~ kl~~ uzun bir makale vard~. Maurice Pernot'nun imzas~n~~ ta~~yordu. Yazar, sayg~l~~ bir dille Atatürk'ü ve
eserlerini ~öyle anlat~yordu:
"... Yeni Türkiye Mustafa Kemal'in Samsun'a ayak bast~~~~gün do~du
ve Türk halk~~ hemen bunun bilincine vard~... Bu genç Generali önder ve
Kurtanc~~ olarak kabul etti. Do~u'da önder, bir çe~it Peygamber gibidir...
Do~u hiçbir zaman tamamen uyumu§ de~ildir; iki peygamber aras~nda
uyuklar.
Mustafa Kemal bir defa daha uyuklayan Asya'y~~ uyand~rd~: Bat~'n~ n
kar~~s~na Do~u'yu ç~kard~ ; yenilgiden zafer yaratt~. Ve O'nun çevresinde,
O'nun sayesinde, yüzy~ llard~r k~ m~ldamadan duran birçok ~ey de~i~ti: Siyasi iktidar, dini otorite, devlet ve vatanda~~hukuku aile te~kilat~, kad~ nlar~ n durumu, k~yafet, alfabe ve hatta zaman ölçüsü, saat ve takvim.
Saint-Brice, "La vie ardente du president Kemal Ataturk", Le journal, 1 1.11.1938.
'18 "La Mort du President Ataturk", Le journal des Di;bats, ~~.11 .1938.
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Mustafa Kemal'i ilk defa A~ustos ~~ 923'te, Ankara Meclisi'nde
gördüm. Hemen hemen hiç dikkati çekmeden toplant~~ salonuna girdi; bir
s~ ran~ n ucuna oturdu, O'na yer vermek için hiç de, istifini bozmayan bir
meslekda~~ n~~ hafifçe iterek kendisine yer açt~ . Sonra, iki mebusla birlikte,
oylar~~ saymak üzere kura ile seçildi; salona girdi~i gibi ayn~~ sakin ad~ mlarla yar~ m daireyi terkedip oylar~~ saymaya gitti. Onbe~~dakika sonra söz
istedi, kürsüye ç~ kt~. Ve i~te birdenbire.., daha ilk söz, ilk jest kumanda
etmek için do~mu~~o otoriteyi, o iç kuvveti hemen belli ediverdi. Alk~~la
birlikte herkesin O'na itaate haz~r oldu~u görülüyor, seziliyordu
Birkaç gün sonra Mustafa Kemal beni Meclis'te, toplant~~ salonuna biti~ik küçük bir odada kabul etti... Görü~me uzad~. Bir ara, s~caktan s~ lularak ba~~ ndaki gri astragan kalpa~~n~~ ç~ kard~. Bamba~ka bir adam kar~~s~ nda bulundu~umu sand~ m. Kalpa~~n alt~ nda, sar~~~n ince saçlar, geni~~ve
düzgün aln~~ tahmin etmemi~tim.... Sakin ve aç~ k-seçik konu~uyordu; ama
ayn~~ zamanda bak~~lar~~ çok uzaklarda ba~ka bir dü~ünce pe~inde gibiydi.
Sorular~ ma cevap verirken, yabanc~~ aleyhtar~~ bir politika izlemedi~ini
savunuyor ve benim kayg~ lar~ m~~ gidermek istiyordu... Henüz çok güçlü
olan d~~~etkilerden Hükümeti'ni uzak tutabilmek için bu Asya ~ehrini
(Ankara'y~) ba~kent olarak seçi~ini aç~ kl~yordu:
"— Bu hürriyet bize çok pahal~ya mal oldu, onu kaybetmekten
korkar~z ve ne pahas~ na olursa olsun korumak isteriz "
~ki y~ l sonra tekrar gördü~üm zaman kendisini epeyce ya~lanm~~~buldum..." 319.
M. Maurice Pemot yaz~s~ na devam ediyor:
"Bu devrimcinin ana dü~üncesini nas~ l kavramal~~ ve ba~ar~s~ n~~ nas~l
aç~ klamal~ ? San~ r~ m ki, basit ama temel bir dü~ ünceden hareket edilebilir:
Mustafa Kemal'i, Bat~~ uygarl~~~ n~ n kanunlar~ n~ , uygulamalar~ n~, hatta d~~~
görünü~lerini Türkiye'ye kabul ettirmeye iten dü~ ünce; O'nun Bat~ 'n~ n
açgözlülü~üne kar~~~Türkiye'nin egemenlik ve ba~~ms~zl~~~ n~~ yaman bir
enerjiyle savunmaya iten ayn~~ ve tek dü~üncedir. Baz~~ gözlemcilerin biraz
hafiflikle ileri sürdükleri gibi O'nun kayg~s~~ Bat~ 'y~~ taklit etmek de~ildir;
Bat~ 'ya kar~~~kendini savunabilmek için yine Bat~ 'dan ilerleme araçlar~,
hatta silah almaktad~ r. Daha 1924'te yeni Cumhuriyet'in Ba~kan~ , Halifeli~i kald~ rd~~ ve dinin devletten ayr~ h~~n~~ ilan etti...
319

Maurice Pemot, "Kemal Ataturk", Le journal des De-bats, ~~1.11.1938.
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1925'te yurdunun erkeklerini Avrupa ~apkas~~ ve elbisesi giymeye ve
kad~ nlar~~ da çar~af' atmaya zorlad~... Kemal: "Harem art~ k bir efsanedir.
Yeni Türkiye yeni adamlara muhtaçt~ r. Bunu ancak yeti~tirece~imiz yeni
anneler bize verebilir" dedi. 1926'da saat ve takvim ~slahat~n~~ yapt~... Gazi
Türkiye'de sosyal hayattan sonra ekonomik hayat ko~ullar~n~~ da biraz daha Bat~'n~n ko~ullar~na yakla~t~ rd~.
Hukuk ve adalet ~slahat~~ biraz daha uzun soluklu oldu. 1924'te ba~lad~, üç y~ l sonra bitti. ~~viçrelilerden Medeni Kanun, ~talyanlardan Ceza
Kanunu, Almanlardan ve Avusturyal~ lardan da Ticaret Mevzuat~~ al~ nd~...
Ve nihayet 1928 y~l~ nda Kemal... birdenbire harf devrimini ilân etti: "Arkada~lar, yüzy~ llardan beri içine kapand~~~ = demir çemberden ç~ kabilmek için yeni Türk alfabesini almaya karar verdik. Yeni harfleri çabucak
ö~reniniz ve köylüye, çobana, hamala, mavnac~ya ö~retiniz. Bu bir milli
vatanseverlik borcudur" dedi. Ve i~ te Gazi, elinde tebe~ir, karatahta
önünde, örne~i kendi verdi. Ba~bakan ~smet Pa~a, Büyük Millet Meclisi
Ba~kan~, mebuslar ö~retmen oldular ve Türkler, ço~unlukla eski yaz~y~~
bilmedikleri için yeni yaz~y~~ daha çabuk ö~rendiler. 1935'te uygulanan soyad~~ gibi yeni yenilikler daha kolayl~ kla kabul edildi. Mustafa Kemal Pa~a, Kemal Atatürk, yani Türkiye'nin babas~~ oldu. Bunu hak etmi~ti.
Ba~ar~s~ n~ n nedenlerine gelince, ~üphesiz bunu, önce O'nun kendisinde, O'nun zeka ve iradesinin ola~anüstü kaynaklar~nda aramak gerekir.
Ama ~unu da dü~ünmek gerekir ki, Atatürk, eserini bombo~~bir alanda
kurdu ve birçok devrimcilerin kar~~la~t~klan engellerle kar~~la~mad~..." 320
Bu noktada Frans~z yazar~~ yan~l~yor, Atatürk'ün engellerle kar~~la~mad~~~n~~ söylemek biraz güçtür. Atatürk'ün ölümü dolay~s~yla Frans~z gazeteleri bol bol yaz~ p çiziyorlard~. Yaln~z ölüm olay~~ üzerinde durulmuyor,
tüm Atatürk devri gözden geçiriliyordu. ii Kas~ m 1938 günlü Frans~z gazetelerinin yaz~lann~~ gözden geçirmeye devam edelim.
jour-Echo de Paris Gazetesi'nde, Atatürk'ün ölümüyle ilgili iki foto~raf,
üç yaz~~ yay~ nlanm~~t~. Yaz~ lardan biri, "Kemal Atatürk'ün ölümünden
sonra: Gazi'nin halefi bugün seçilecek" ba~l~~~ n~~ ta~~yor ve muhtemelen
Inönü'nün seçilece~i söyleniyordu. Bu yaz~ ya, Atatürk'ün kalpakl~~ bir resmi ile birlikte ~smet Inönü'nün de bir foto~raf~~ eklenmi~ti. Haber biçimindeki bu yaz~ da, Atatürk'ün ölümü üzerine Türk Hükümeti'nin yay~ nlad~~~~
bildiriden parçalar da vard1321 .
Ib~d.
"Apres la Nlort de Kemal Ataturk: Le Successeur du Ghazi sera designe aujourd
hui", Le jou~-Echo de Paris, ~~ 1.11.1938.
321
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~kinci yaz~ da, yine Atatürk'ün muhtemel halefi üzerinde duruluyordu.
Birkaç y~ l önce, kendisinden sonra Türkiye'nin ba~~na kimin geçece~i konu~ulurken Atatürk, bir yabanc~~ diplomata: "Türkiye'de benim yerimi
alacak en az bin ki~i vard~r" der. Orada bulunan ~ngiliz Büyükelçisi Sir
George Clerk "Ekselâns bin defa mübalâ~a ediyorlar" diye cevap verir.
~imdi gazete bu konu~may~~ da hat~ rlatarak, Atatürk'ün yerini alacak
Türkiye'de çok insan bulunmad~~~n~~ söylemekte, Inönü'nün, Bayar'~ n,
Okyar'~n muhtemel adayl~ klanndan söz etmekte ve daha çok Inönü'ye
~ans tan~maktayd~~322 .
Yine jour-Echo de Paris Gazetesi'nde Antoine de Courson imzas~yla üç
sütunluk bir yaz~~ yay~nlanm~~t~. "Diktatör ve asker: Kemal Atatürk Türkiye'yi modem ve savunmas~~ iyi bir devlet haline getirdi" ba~l~~~n' ta~~yan
bu yaz~da Atatürk'ün eserleri anlat~l~yordu. Yazar ~öyle diyordu:
"Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümüyle Türkiye en ulu evlatlanndan
bir tanesini ve dünya en büyük ça~da~~simalardan birini kaybettiler. Ça~~m~zda ba~ka ünlü ki~iler az de~ilse de hayat~nda hiçbir zaman ba~ans~zl~k
ve gerileme nedir tan~mam~~~O'nun gibisi yoktur.
Atatürk göçüp giderken arkas~nda, sapasa~lam bir ordunun iyice korudu~u hür ve ba~~ms~ z bir Türkiye b~rak~yor...
O'nun en büyük manevi özelli~i, kendi halk~n~ n ruhunu mutlak olarak tan~ mas~yd~...
Ittifak devletleri ~efleri aras~nda, Birinci Dünya Sava~~'n~ n ve yenilginin utand~nc~l~~~n~ , elinde silahla üzerinden atabilen yaln~ z Mustaf- Kemal oldu... Lozan'da Türkiye, büyük devletlerle e~it olarak müzâkereye
oturdu. Müzâkereci ~smet Pa~a, Türkiye için, daha dar fakat bütünüyle
Türk olan topraklar üzerinde onuruyla ya~ama hakk~~ sa~lad~.
Muzaffer asker Atatürk, o zaman büyük bir te~ kilatç~~ oldu~unu ispatlad~.
Ülkeyi yönetti, ~ slah etti, kendisine güvenen halk, O'nun arkas~ndan
gitti. Denilebilir ki, iç ve d~~~politikas~n~n ana hatlar~nda hiçbir zaman yan~lmad~...." 323
Liberte Gazetesi, II Kas~m günlü say~s~nda, Atatürk'ün ölüm haberini
k~saca vermekle yetindi. "Kemal Atatürk bu sabah öldü" diye ba~l~k att~.
322 "Il est toujours prit â me corriger ou â me critiquer" disait le Chazi en parlant de
Ismet Inonu", Le jour-Echo de Paris, 11.11.1938.
323 Antoine de Courson, "Dictateur et soldat. Kemal Ataturk f~t de la Turquie une
nation modeme et bien dffendue", Le iour-Echa de Paris, 11.11.1938.
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Abdülhalik Renda'n~n Cumhurba~kanl~~~ 'na vekâlet etti~ini, yeni Cumhurba~kan~'n~n ii Kas~m günü seçilece~ini bildirdi. Ba~ka bir ayr~nt~~vermedi 324. Gazete, ii Kas~m tarihini ta~~makla birlikte ~~o Kas~m ö~leden
sonra ç~km~~~ve henüz duyulan haber üzerine uzun uzun yazmaya vakit
bulamam~~t~ , denilebilir.
Matin Gazetesi'nde bir haberle bir yaz~~ ç~kt~. Haber, "Türkiye Cumhurba~kan~~Kemal Atatürk öldü" ba~l~~~yla verilmi~ti. K~sayd~. Dolmabahçe Saray~'n~n d~~~kap~s~nda, parmakl~klara dizilmi~~sessiz sessiz bekle~en
halk~n, bayra~~n yar~ya çekildi~ini görür görmez nas~l ~a~k~na döndü~üne
de~iniliyor, ii Kas~ m günü yeni Cumhurba~kan~'n~ n seçilece~i bildiriliyordu. Halefin ~smet ~nönü olaca~~~söyleniyordu. Habere, Atatürk'ün küçük
bir foto~rafiyla birlikte Inönü'nün de foto~raf~~ eldenmi~ti 325.
Gazetede bir de "Modem Türkiye'nin yarat~c~s~~Kemal Atatürk" ba~l~kl~~ uzunca bir yaz~~vard~. Atatürk'ü ve eserlerini tan~ tmaya çal~~~yordu.
~mzas~z olan yaz~da ~öyle denilmekteydi:
"Mustafa Kemal modem Türkiye'nin yarat~c~s~~ ve Yak~n-Do~u'da
meydana gelen rönesansa can veren kimseydi.
Kurucusu ve ilk Ba~kan~~ oldu~u Türkiye Cumhuriyeti'nde s~ n~rs~z
yetkileri vard~ ... Bununla birlikte bu yetkilerini hiçbir zaman kötüye kullanmad~ , çünkü günümüzün objektif ve sakin dü~ünceli büyük adamlar~ndan biriydi, gerçekten.
Büyük Sava~'a kadar Kemal hemen hemen hiç tan~nm~yordu. Trablusgarp Sava~~'na kat~lm~~ , Ittihat ve Terakki Komitesi'ne girmi~ti ama,
gölgede kalm~~t~ . Gölgede kalmay~~da seviyordu.
Parlak asker olarak Çanakkale'de ün yapt~. Türk direni~inin kahraman~~ oldu....
Büyük Sava~'tan sonra Yunanl~lar~~Anadolu'dan geri atmaya giri~ti.
Bu görevini pek büyük bir ba~ar~yla yerine getirdi.
Mustafa Kemal'in bundan sonraki ad~m~, Müttefildere ~stanbul üzerinde kontrol yetkisi veren ve Avrupa'dan Türkleri fiilen atan Bar~~~Antla~mas~'n~~ (Sevr Antla~mas~'n~) y~ kmak oldu. Kemal, yeni Ban~~Anda~mas~yla, Lozan Antla~mas~'yla, vatan~ na Avrupa devleti statüsü sa~lad~.
"Kemal Ataturk est mort ce matin", La Liberti, 11.11.1938.
"Kemal Ataturk, president de la Republique turque est mort", Le Mal~n,
11.11.1938.
324

323
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Ayn~~ zamanda, Istanbul'da oturan yabanc~ lar~ n kapitülasyon haklar~ n~~ kald~ rmakla büyük bir prestij kazand~ .. Kemal, Türkiye'ye refah sa~layan bir
seri reformun da ba~~yd~... "326
Yine Mal~n Gazetesi'nde, baz~~ parçalar~~ yukar~ya al~ nan yaz~dan ba~ka, taziyet haberleri de verilmekteydi. Fransa Cumhurba~kan~~ M. Lebrun'den ba~ ka Hitler ve Ribbentrop da Türkiye Büyük Millet Meclisi Ba~kan~'na birer taziye mesaj~~ yollam~~ lar ve Atatürk'ün "ebedi olarak ya~ayacak bir an~ t kurdu~unu" söylemi~lerdi.
Oeuvre Gazetesi, ~~~~ Kas~ m 1938 günlü say~s~ nda önce, "Kemal
Atatürk dün sabah hayata gözlerini kapad~" diyerek ölüm haberini verdi 327. Ayn~~ zamanda gazete, "Modern Türkiye'nin kurucusu Kemal
Atatürk" ba~l~ kl~~ uzunca bir yaz~ yla O'nun hayat~n~~ ve eserlerini tan~tt~.
Özetle ~unlar~~ anlatt~ : Mustafa Kemal, ilkokulda Arapça ö~retmenince
h~ rpaland~~~~için oradan kaç~ p Askeri Okula gitmi~ti. Orada büyük ba~ar~~
göstermi~ti. 1904y~ l~ nda te~men olarak orduya kat~ l~ rken, Abdülhamid'i
tenkid etti~i için tutuklanm~~t~. ~am'a yollanm~~t~ . 1908 ihtilâlini yapan
~eflerle görü~~ayr~l~~~ na dü~erek siyasetten çekilmi~, kendisini orduya vermi~ti. Trablusgarp ve Balkan Sava~lar~ nda çarp~~m~~t~ . Birinci Dünya Sava~~~ ç~ kt~~~~zaman Sofya'da ata~emiliterdi. Türkiye'nin bu sava~a kat~lmas~n~~ erken buluyor ve Almanya'n~ n yenilece~ini söylüyordu. Bu yüzden,
kendisine önceleri orduda aktif görev verilmek istenmemi~ti. Israr~~ üzerine
orduda tekrar aktif göreve getirilmi~ti. 1915'te ~ ngiliz sald~ r~s~na kar~~~Çanakkale Bo~az~ 'n~~ ba~ar~yla savunmu~tu. Pa~al~~ a terfi ettirilerek Kafkas
cephesine, oradan da Hicaz ordusu Kumandanl~~~ na
Mütârekeden sonra, Anadolu'da ba~latt~~~~milli direni~~hareketinin "kalbi
ve ruhu oldu." Ba~ kumandan seçildi... "Yunan Ordusu'nun ezilmesi, Lozan Bar~~~ , Saltanat~ n kald~ r~ lmas~, Cumhuriyetin ilân~~ Mustafa Kemal'in
eseridir."
Bundan sonra gazete "devrimci" olarak Atatürk üzerinde durmakta,
Türkiye'yi Bat~l~~ bir devlet yapmak amac~yla Mustafa Kemal'in gerçekle~tirdi~i devrimlerin pek çok oldu~unu belirtmekte ve özellikle bir tanesi
üzerine e~ilerek ~öyle demektedir:
"En önemli reform, eski Medeni Kanun yerine ~sviçre Medeni Kanununu getiren reformdur. Bu kanunun al~ nmas~yla Osmanl~~ mevzuat~~ ~s'2-

"Kemal Ataturk, createur de la Turquie moderne", Le Matin, t 1.11 .1938.
"Kemal Ataturk s'est eteint hier ~natin -, L 'Oeuvre, ~~ 1.11.1938.
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lâm etkisinden tamamen kurtar~ld~. Evlenme, bo~anma, miras mevzuat~~
de~i~tirildi, çok kad~ nla evlilik yasakland~.
Atatürk'ün yönetimi alt~nda Türk kad~n~~ toplum içinde önemli rol oynamaya ba~lad~.. .~imdi Parlamento'da, Devlet yönetiminde, adliyede, barolarda, hastanelerde ve teknik okullarda kad~nlara rastlan~r.
Sekiz milyon kad~ n, hürriyetle~ini O'na borçludurlar.
D~~~politikada ise Kemal Atatürk, bütün kom~ular~yla dostluk ili~kileri
kurmay~~ ba~ard~...Öte yandan Bat~l~~ ülkelerle de samimi ili~kiler kurdu ve
yüzy~ll~ k Frans~z-Türk dostlu~unu yeniledi..." 328
Paris-Midi Gazetesi, Atatürk'ün ölüm haberini, "Milli kahraman Kemal Atatürk taht~~ reddedip Cumhuriyetçi diktatör olmu~tu" ba~l~~~~alt~nda
duyurdu. Türk Hükümeti'nce yay~nlanan resmi bildirinin tam metnini
verdi. Türkiye'deki yank~lar~~ anlatt~. Özetle ~unlar~~ yazd~: Türk ö~rencileri
meydanda toplanarak Atatürk ilkelerini korumaya and içmi~lerdi.
Hükümet, cenaze töreni program~ n~~ haz~rl~yordu. Yabanc~~ elçiler, D~~i~leri
Bakan~'na Hükümetlerinin taziyetlerini bildirmi~lerdi. Parlamento grubu
Cumhurba~kan~~ aday~ n~~ göstermek için toplant~~ yapmaktayd~... Baz~~ mebuslar, Ankara ~ehrinin ad~n~n "Atatürk" olarak de~i~tirilmesini teklif etmi~lerdi. Ba~kent'in ad~ n~ n de~i~tirilece~i yolunda söylentiler dola~~yordu... 329 Paris Midinin haberi k~saca buydu.
Paris-Soir Gazetesi ölüm haberine geni~~yer ay~rd~. ~ri bir ba~l~ k att~:
"Kemal Atatürk bu sabah saat 9.o5'te ~stanbul Saray~'nda öldü." Yine
ba~l~ k biçiminde ~unlar~~ yazd~: "S~ras~yla ihtilâlci Hükümete kar~~~âsi ve
muzaffer general olan Türklerin Babas~~ yeni Türkiye'yi yaratt~. Padi~ah~~
kovdu, kad~nlar~~ hürriyete kavu~turdu, fesi yasaklad~, milli endüstriyi te~vik etti ve memleketini temelden de~i~tirdi." Bu ba~l~~~n alt~nda,
Atatürk'ün son resimlerinden biri vard~. Golf pantolonla, ayakta, muhtemelen "Savarona" yat~ nda görünüyordu 330.
Gazetede, Fransa ~çi~leri Bakan~~ M. Albert Sarraut'nun "Atatürk"
ba~l~ kl~~ k~sa ama duygulu bir yaz~s~~ ç~kt~. Türkiye'de Fransa Büyükelçisi
olarak bulunmu~~olan M. Sarraut, Atatürk'ün cenaze töreninde Fransa'y~~
328
329

"Kemal Ataturk-Fondateur de la Turquie moderne", L'Oeuvre, 11.11. ~~ 938.
"H&os national Kemal Ataturk refusa un trOne et fut un dictateur republicain",

Paris-Midi, 11.11.1938.
33°

"Ce matin

11.11.1938.

q heures 5 au Palais d'Istanbul Kemal Ataturk est mort...", Parts-Soir,
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temsil edecekti. ölüm haberini duyar duymaz adeta sars~lm~~t~. ~unlar~~
yazd~ :
"Ba~kan Atatürk'ün ölümü, o güzelim Türkiye için muazzam bir kay~ pt~ r; O'nun kahramanl~~~~ve dehas~d~ r ki, Türkiye'yi
ba~~ms~zl~~a kavu~turmu~~ve kalk~ nma yoluna koymu~tur. O'nun
ölümü Fransa için de son derece ac~~ bir kay~ pt~r; çünkü
Atatürk, Fransa'n~ n sad~ k ve içten bir dostuydu. Ölüm, bar~~~davas~~ bak~m~ ndan da üzücü bir kay~ pt~r; çünkü O, Devlet Ba~kan~, yüksek bir vicdanla, yorulmadan bar~~~~ korumak için çaba
harc~yordu.
O'nun ölümü ~ahsen bana pek büyük bir elem verdi. Ankara'daki Büyükelçili~im s~ras~nda, o zamanlar Gazi Mustafa Kemal ad~n~~ ta~~yan o adama birçok defa yakla~abilmi~tim. Aram~zda içten ve sa~lam bir sevgi do~mu~tu. O'nun hayramyd~m
ve kendisini seviyordum. Türkiye'deki bütün sevgili dostlar~m
bugün benim nas~l bir ac~yla, Türk Milletinin büyük matemine
kat~ ld~~~ m~~ bilirler." 331
M. Albert Sarraut gerçekten içten konu~uyordu. Atatürk'ün ölümüne,
gözya~lar~~ dökebilecek kadar üzülmü~~olanlardand~.
M. Sarraut'nun k~sa yaz~s~n~ n yan~~ s~ra Paris-Soir'da bir ba~ka k~sa ve
özlü yaz~~ daha vard~. ~m~as~zd~. "Sava~~sonras~~ diktatörlerinden birincisi
öldü" ba~l~~~n~~ ta~~yordu. Ama sayg~hyd~. Atatürk'ün hakk~n~~ vermek istiyordu birkaç cümle içinde:
"Kemal Atatürk öldü. Eski dünyay~~ bat~ran bir sava~tan tam yirmi y~l
sonra, yeni dünyan~n ilk temsilcisi, sava~~sonras~n~n ilk diktatörü öldü.
Yirmi y~l. Uzun de~il. Ama bu yirmi y~l içinde neler olup bitmedi ki!
Hele Türkiye'de neler olup bitmedi ki! Bütün bir ülke ba~tan ba~a yerinden oynad~~ ve bamba~ka bir ülke oldu. Bu, Atatürk'ün eseridir, o ola~anüstü kaderin eseri. Ve Do~u'nun uzun tarihi içinde, hamlelerin en
önemlisi olarak ya~ayacakt~r.
Bu ölüm, ülkede ve sistemde kar~~~ kl~k da yaratmayacak gibi
görünmektedir. Halefi belli de~ilse de Kemal Atatürk sonras~~ sa~lama
ba~lanm~~~gibidir." "2
"1 Albert Sarraut, "Ataturk", Pans-Sou, 11.11.1938.
332 "Le premier des dictateurs d'apres guerre est mort", Pans-Sor, 11.11.1938.
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Bunlardan ba~ka ayn~~ tarihli Paris-Soir Gazetesi'nde Jean Laubaspin
imzas~yla bir yaz~~ yay~nlanm~~t~: "Atatürk ad~n~~ alan Kemal'in harika hayat~" ba~l~~~n' ta~~yan bu yaz~da Atatürk'ün hayat~~ ve devrimleri anlat~l~yordu. Mustafa Kemal'in ba~~ndaki fesi ç~kar~ p melon ~apka giymeye Paris'te karar verdi~i söyleniyordu (~~ o'larda). Atatürk bunu Fransa
Büyükelçisi'ne kendisi söylemi~. Yaz~s~n~n ba~~nda buna de~inen yazar
~öyle demektedir:
"Fesin kald~r~ lmas~~ gerçekten bir ihtilal sembolüdür. Eskiden Do~u,
insanl~~~~iki has~m gruba bölüyordu: Müminler, yani fesliler ve kafirler,
yani ~apkal~lar. Serpu~lar~ n birle~tirilmesi, bir Türk için, o zamana kadar
iki dünyay~~ ay~ran uçurumun kapat~lmas~~ demekti..." 333 Yaz~da bundan
sonra Atatürk'ün harika hayat~~ oldukça ayr~ nt~l~~ olarak anlat~lmaya çal~~~ lm~~t~ r. Ayn~~ gazete, ayn~~ gün, Atatürk'ün halefi konusunda bir yaz~~ yay~nlam~~, muhtemel halef adaylar~ n~ n adlar~n~~ saym~~t~.
Petit jourr~al Gazetesi'nde Atatürk üzerine ayn~~ anda üç yaz~~ ç~kt~. Birinci yaz~~ ölüm haberiyle birlikte k~sa bir yorumdu. Pierre Schacre, "Yeni
Türkiye'nin Kurucusu Kemal Atatürk öldü" ba~l~kl~~ yaz~s~nda, ~smet
Inönü'nün ikinci Cumhurba~kan~~ olarak seçilebilece~ini söyledikten sonra
~öyle diyordu:
"Cumhurba~kan~'n~n ölümünden sonra Türkiye politikas~nda bir de~i~iklik beklenmeli midir? ~slamc~l~k ak~m~n~n yeniden güçlenmesi
mümkündür; ama ~smet Inönü'nün ba~a geçmesi d~~~politikada hiç bir
~ey de~i~tirmeyecektir..." 334
Gazetede "Kemal Atatürk'ün hareketli hayat~" ba~l~kl~~ ikinci bir yaz~~
vard~. ~mzas~zd~. Ba~~ndan sonuna kadar Atatürk'ün hayat~ na ayr~lm~~~bir
yaz~yd~. "Diplomat, kanun koyucu, asker Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu..." diye vas~fiand~nlan Atatürk'ün askerlik hayat~~ sonuna kadar anlat~ld~ktan sonra "Yunan Ordusu'nun imhas~, Lozan Bar~~~, Saltanat~n kald~r~lmas~, Cumhuriyet'in ilan~~ Mustafa Kemal'in eseridir" deniyor ve ~unlar eldeniyordu: "Cumhurba~kan~~Kemal Atatürk, gerek özel, gerek resmi
hayat~nda çok cömert olarak tan~nm~~t~. 1938 May~s ay~nda bütün ta~~nmaz mallar~n~~ devlete ba~~~lamakla millete ba~l~l~~~n~~ bir kez daha parlak
biçimde gösterdi" 335.
"3 Jean LAUBESPIN, "La vie prodigieuse de 'Kemal le Parfait' devenu Ataturk, 'PCre des Turcs'", Paris-Sotr, 11.1 1.1938.
333 Pierre SCHACRE, "Kemal Ataturk, fondateur de la nouvelle Turquie est mort",
Peta journal, 11.11.1938.
"La vie mouvement€e de Kemal Ataturk", Pettt journal, ~~ 1.11.1938.
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Petit-journal Gazetesi'nde yay~ nlanan üçüncü yaz~~ "Gazi'nin Büyük
Eseri" ba~l~~~ n~~ ta~~yordu. Burada da, ba~ka konular yan~nda ~unlar belirtilmi~ti:
"Kemal Atatürk, Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun küllerinden yeni bir
Türk Devleti diriltebildi. idari, mali, askeri bak~mdan ise gerçekten memleketi yükseltmeye giri~ti. Bugün Türkiye'nin bir tekstil sanayii, ka~~t sanayii, çimento sanayii, kimya sanayii ve sentetik suni benzin imal eden
fabrikalar~~ vard~. Türkiye bugün en çok krom ihraç eden ülkedir. Y~lda
500.000 ton maden ihrac~ na devam etmekle birlikte Türkiye'nin kendi
endüstri ve savunma ihtiyaçlar~na yetecek kadar demir ve çeli~i de olacakt~ r.
D~~~politikada Atatürk bütün kom~ular~yla dostluk ili~kileri kurdu. Afganistan, ~ran ve ~rak ile Temmuz 1937'de Sadabat'ta "Asya Pakt~ " imzaland~, 1934'te Atina'da da "Balkan Pakt~" imzaland~. Öte yandan Atatürk,
bat~l~~ ülkelerle de samimi ili~kiler kurdu...
Türkiye'yi bir "bat~" ülkesi durumuna getirmek için Kemal Atatürk
birçok devrimler yapt~..." B' Gazete bundan sonra ba~l~ca Kemalist devrimleri s~rahyor, özellikle kad~n haklar~~ üzerinde duruyordu. "Sekiz milyon
Türk kad~ n~ n~n hürriyetlerini Atatürk'e borçlu olduklar~" burada da tekrarlan~yordu."
Petit Parisien Gazetesi, Atatürk'ün ölüm haberine, birçok Frans~z gazetesinden daha geni~~yer ay~ rd~. Haberi, dört sütunda, birinci sayfada,
"Türkiye'nin babas~~ Kemal Atatürk öldü" ba~l~~~yla verdikten sonra ayr~ca
çok uzun bir yaz~~ ve Atatürk'ün iki büyük foto~raf~ n~~ yay~ nlad~. Ölüm haberi, gazetenin ~stanbul özel muhabiri Willy Sperco taraf~ndan, Türkiye'deki yank~lanyla birlikte bildirilmi~ti. ~~ o Kas~ m sabah~~ saat ~~ .00'de Istanbul'da polis karakollar~ na bayraklar yar~~ çekilmi~ti. Ölüm haberi önce
böyle duyulmu~tu. Muhabir ~stanbul sokaklar~n~~ dola~m~~, her ya~tan, her
seviyeden insan~n, sahte bir utanma göstermeden a~la~t~ klarm~~ görmü~tü.
Gazeteler ö~leyin siyahlar içinde ç~k~nca halk~n ~zd~rab~~ büsbütün artm~~t~.
Bütün milletin, Büyük ~efe kar~~~duydu~u sevgi sonsuzdu. Ölüm haberi
üzerine Türkiye'de sosyal ve ticari hayat birdenbire felce u~ram~~t~...337
Gazeteye Londra'dan verilmi~~ba~ka bir haber ~stanbul haberini tamaml~yordu. ölüm haberi öyle bir darbe olmu~tu ki, Salih Bozok tabancayla
intihar etmek istemi~ti ve a~~r yaral~~ olarak hastaneye kald~r~lm~~t~...338
" L'Oeuvre considreable du Ghazi", Le PetiL journal, ~~ 1.11.i 938.
Willy SPERCO, "Kemal Ataturk, le pire de la Turquie es mort" Le Peta Parts~en,
11.11.1938.
336

337

338

Ib~d.
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Ayn~~ gazetede Horace Berger, Atatürk'ün hayat~ n~~ adeta bir roman
kahraman~~ gibi, uzun uzun, ak~c~~ bir üslupla dile getirmeye çal~~t~. Yaz~n~ n ba~l~~~~"Kemal Atatürk'ün hareketli ve trajik hayat~" idi. Alt ba~l~ kta,
"Bir adam nas~l bir milleti diriltti, fakat kendisi için mutluluk bulamad~..."
deniyordu. Tarihçi gözüyle bak~l~nca bu uzun hayat hikâyesinde baz~~
maddi hatalar yap~ld~~~~görülüyordu. Ama yazar, genellikle heyecanl~~ ve
güzel anlatm~~t~, Mustafa Kemal'in hayat~n~. Anlat~~ta, alt~~ y~l önce H.C.
Armstrong taraf~ndan yay~ nlanan ve o zaman epeyce gürültü koparan
"Bozkurt-Mustafa Kemal" adl~~ kitab~n etkisi vard~. Makale sahibi bu kitaptan yararland~~~n~~ söylemiyordu. Ama yaz~yla kitap yanyana getirilince
ayn~~ yanl~~l~klar~n yap~ld~~~, hatta yer yer dilin tekrarland~~~~dikkati çekiyordu. Makale sahibinin ana temas~, Mustafa Kemal'in mutsuz ve trajik
bir hayat geçirmi~~oldu~u iddias~d~r. Bu tema çerçevesinde Kurtulu~~Sava~~~ve Kemalist Devrimler anlat~l~ r.
Kurtulu~~Sava~~'na giri~irken Mustafa Kemal'in nas~l güç ko~ullar alt~nda bulundu~u canland~nl~r, bir tablo çizilir: Ankara, "çamur içinde, bir
köydür"; yoksulluk, imkans~zl~k son kertededir. "Padi~ah boyun e~mi~, hiç
sesini ç~karmadan, m~r~ldanmadan Türkiye'nin ölüm ferman~n~~ imzalam~~t~r." Venizelos, Ba~kenti ~stanbul olacak bir "yeni Elen imparatorlu~u" pe~indedir. Türkiye'nin demiryolu kav~aklan, limanlar~~ müttefiklerin askeri
i~gali alt~ndad~r... Türkiye bitmi~tir. Ama genç ve mutsuz bir general bunu böyle görmez. Uyku uyumaz. Günde "yüz kadar sigara içer" ve birkaç
subay arkada~~yla birlikte direni~e karar verir. ölüm-kal~m sava~~na giri~ir,
sözün tam anlam~yla.
Yazar, Sakarya Sava~~~ s~ras~nda Mustafa Kemal'in nas~l at~ndan
dü~tü~ünü doktorlar~n dört hafta istirahat etmesini söylemelerine ra~men,
nas~l vücudunda sarg~larla yine sava~~meydan~na ko~tu~unu anlat~r ve
sonra ~öyle der:
"Bir Amerikan filmindeki gibi, olaylar üstüste birbirini kovalad~. Mustafa Kemal Meclisi toplad~, egemenli~in millete ait oldu~unu ilan etti,
Sultan~~ devirdi, kendisini Cumhurba~kan~~ seçtirdi... Ayn~~ zamanda Halifeli~i, yani Müslümanlar~n Papal~~~n~~ kald~rd~... Çamura bo~ulan zavall~~
Ankara köyü Ba~kent oldu... Kemal, i~aret parma~~yla çölün dört bir yan~ na i~aret etti:
"Burada Parlamento binas~~ yükselecek; orada Hükümet Saray~~ kurulacak. Sa~~tarafta ~~k mahalle ve büyük ma~azalar olacak. Sol tarafta ye~illikler, f~skiyeler içinde büyük park yap~lacak..." dedi.
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O günden bu güne onbe~, onalt~~ y~l geçti. Türkiye can çeki~meden
kurtuldu ve kurucusunun bütün rüyalar~~ gerçekle~ti...
Ankara bugün modern bir ~ehirdir ve sava~~öncesinde Avrupa'n~ n
"büyük hastas~" olan Türkiye ~ imdi modern ve uygar bir devlettir...
Kemal Atatürk'ün reformlar~ = Türkiye'de girmedi~i hiçbir alan yoktur. Cumhuriyet, Türk alfabesini de~i~tirdi, Latin alfabesi mecburiyetini
koydu...
Türk kad~n~ n~~ hürriyete kavu~turmakla Kemal'in Cumhuriyeti daha
da büyük bir reform yapm~~~oldu. Haremlere elveda...
Ama memleketin ekonomisi de de~i~ti. Peri masallar~~ ülkesi olan
Türkiye, bugün modern bir endüstri ülkesidir. Tar~m ba~tan ba~a organize edilip makinala~m~~t~r....
Türkiye bugün, pek az istisnayla, kendi makinas~n~, kendi alet ve edavat~n~~ kendisi imal eder. Kendisinin yüksek okullar~~ ve uzmanlar~~ vard~r..." "9
Bunlar~~ söyledikten sonra M. Horace Berger, t~pk~~"Bozkurt" yazar~~
Armstrong gibi yaz~s~ na devam eder. Mustafa Kemal'in önce Fikriye Han~ mla, sonra da Lâtife Han~ mla evlendi~ini, ama arad~~~~mutlulu~u bulamad~~~n~~ söyler. Kad~ nlar gibi, erkeklerin de, hatta yak~n dostlar~n~ n da
kendisini hayal k~ r~kl~~~na u~ratt~klann~~ ileri sürer ve Armstrong'un i~ledi~i ayn~~ hatay~~ i~leyerek Arif Bey'in idam~~ konusuna de~inir. "Bozkurt" kitab~ndaki bu yanl~~ lara zaman~nda cevap verilmi~ti'''. Ama Petit Parisien
yazar~~ M. Berger, bu cevaplar~~ görmemi~, ya da görmemezlikten gelmi~ ti.
Yazar, Atatürk'ün bir devlet yaratt~~~n~, ama kendi özel hayat~ nda mutlu
olamad~~~n~~ ileri sürer ve yaz~s~n~~ ~öyle bitirir:
"Kad~nlar kendisini hayal k~r~kl~~~na u~ratm~~lard~ . Erkekler ve dostlar~~ da ayn~~ ~ekilde O'nu hayal k~r~kl~~~na u~ratm~~lard~...
Horace Berger, "La vie tragique et mouvemente de Kemal Ataturk...", Petti Paluten, 11.11.1938.
3" ~ ngiliz yazan H.C. Armstrong'un "Bozkurt" adl~~ kitab~, Türk bas~ n~ nda sert tepkiyle kar~~ lanm~~t~. Ba~ka yaz~ lar~ n yan~~ s~ ra, 9-20 Aral~ k 1932 tarihli Ak~am Gazetesinde Necmettin Sadak, 12 gün süren bir yaz~ yla Armstrong'un iddialar~na cevap vermi~ti. Yaz~~ "Bozkurt: Mustafa Kemal, Yüzba~~~Armstrong'a cevap" ba~l~~~yla yay~nlanm~~~ve cevap amac~yla
kaleme al~nm~~t~. Bu uzun yaz~~ dizisi, biraz k~salt~larak, Londra'da da yay~nland~ : "Grey
Wolf: Mustafa Kemal". Answer. By Necmettin Sadak, The Near East and lndia, August ~~ o,
1933, No. 1160, p. 653-656.
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Bir Devlet yaratm~~t~~ ve bir tek dostu yoktu. Ne kad~ n, ne erkek. Hastayd~. O'nun yerinde bir ba~kas~~ olsayd~~ çok daha önce ölüp giderdi: Sava~lar, a~~r~~ mahrumiyetler, viski ve sigara. Y~ llard~r uykusuzluk da kendisini harap ediyordu...
Kemal Atatürk böyle ya~ad~~ ve böyle sava~t~. Yaratt~~~~ülkeyi güçlü ve
mutlu yapmak için sava~t~, kendisini kemiren hastal~~a ve ~zd~ raba kar~~~
da yapayaln~z ve umutsuzca sava~t~...
Hayat~n~n büyük rüyas~ n~~ gerçekle~tirmi~~olan, bütün bir milletin
hayranl~ kla tapt~~~~Kemal Atatürk mutlu bir insan de~ildi..." 341
Atatürk, mutlu oldu~unu söylerdi. "Mes'utum, çünkü muvaffak oldum" demi~ti. Frans~z yazar~, tam z~dd~n~~ ileri sürüyordu.
Ripublique Gazetesi, Atatürk'ün ölüm haberini ~u ba~l~kla verdi:
"Türkiye matem içinde - Ba~kan Kemal Atatürk dün saat 9.05'te öldü Genç Cumhuriyet'in kurucusunun yerine Parlamentoca ~smet ~nönü'nün
seçilece~i san~l~yor." Bu ba~l~k d~~~nda, haberde yeni bir ~ey yoktu 342.
Ölümün Türkiye'deki ilk yank~lar~~ ve Paris'te, Türkiye Büyükelçili~i'ne taziyetler k~saca anlat~llyordu. Bunlar, daha önce gözden geçirilen öteki
Frans~z gazetelerinde ç~ km~~~olan haberlerdi. Burada tekrar~~ yersizdir.
Buna kar~~l~k, RePublique Gazetesi'nin ii Kas~m günlü say~s~nda
"Büyük bir örnek: Yeni Türkiye'nin kurucusu Kemal Atatürk" ba~l~kl~~
güzel bir yaz~~ vard~. Pierre Dominique imzas~yla ç~kan bu yaz~da Mustafa
Kemal'in kahramanl~~i övülüyor, Fransa'da da örnek al~nmas~~ gerekti~i
söyleniyordu. Yaz~ n~n ba~l~ca parçalar~~ a~a~~ya al~ nd~. Pierre Dominique
~öyle diyordu:
"Kemal Atatürk olmasayd~~ yeni bir Türkiye görür müydük? Belki hay~r. Felaketin tam ortas~ nda, son derece trajik ko~ullar alt~nda Atatürk,
uzun zamand~r can çeki~en o eski Türk Devleti'nden yepyeni, dipdiri ve
güçlü bir devlet ç~kard~~ ki, bu yeni devlet daha ilk anda dünyay~~ ~a~~rtt~~
ve yirmi y~ld~r tek bir ba~ans~zl~ k görmedi.
Kanun d~~~~ilan edilmi~~olarak i~e giri~irken Atatürk'ün kar~~s~nda resmi iktidar ile müttefikler vard~ . Ama o ne istedi~ini biliyordu; Napolyon'un sevdi~i tiplerdendi, ~mparatorun deyimiyle, aç~ k, kesin, karakter
"I Horace Berger, ayn~~ makale.
342 "La Turquie en deuil. Le president Kemal Ataturk est mort hier a g heures 05.
M. Ismet Inonu semble devoir etre designe par le Parlement pour remplacer le fondateur
de la "Jeune Republique", La Republique, 11.11.1938.
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sahibi oldu~u kadar da zeki. Ideali u~runa hayat~ n~~ feda etmeye zaten haz~ rd~ , ama ayn~~ zamanda bu yolda Türk ve yabanc~~ birçok kimsenin hayat~ n~~ feda etmeye de haz~ rd~. Vatanseverleri etraf~ na toplad~, yeni bir iktidar~ n temellerini att~ , silaha sar~ld~, üç y~ll~ k amans~z bir sava~tan sonra Yunanl~lar~~ yendi, ~ ngilizlere ra~men Istanbul'u geri ald~. Ondan sonra Frans~zlara kar~~~döndü, ve biz (Frans~zlar) Kilikya'y~~ bo~latmak, Suriye'de savunulamayacak bir çizgiye çekilmek zorunda kald~ k...
O'nun siyasi ve sosyal ~slahatç~~ rolü üzerinde pek durmayaca~~m.
Türkiye'den (~mparatorluktan) arta kalm~~~750.000 km. karelik toprak üzerinde 15-16 milyon nüfusu eline ald~, bir ça~da~~Büyük Petro gibi, ayn~~
kesin ve bazen sert kararla bu kitleyi modernle~ tirmeye koyuldu. Insanüstü bir çabayd~~ bu. Çünkü burada art~ k kar~~s~nda ordular de~il, din
müessesesi, gelenekler ve bir derece de insan ruhu vard~.
Bununla birlikte bütün engeller as~ ld~. Önce padi~ah koyuldu, arkas~ ndan kad~nlar hürriyete kavu~turuldu, Türkler bat~~ elbiseleri giymeye
zorland~, fes at~ld~... O'nun ekonomik eserinden, nas~ l bir k~zg~nl~kla yeniba~tan bir endüstri yaratt~~~ndan, hiç söz etmeyece~im. Avrupa'da nüktedan geçinen baz~~ kimseler O'nun kat~ks~z laikli~ine gülümsediler; bu laiklikten ne kalaca~~n~~ bilemem; bildi~im ~udur ki, Türkler bugün, dört be~~
yüzy~l önce Avrupa'y~~ titretmi~~olan ayn~~ güçlü millet haline gelmi~ lerdir.
Kemal Atatürk, rg ~ g'dan beri eserine ba~l~~ ve sapasa~lam kalm~~t~ r. Ancak ölüm O'nu çökertmi~tir. Ve bu ak~am o büyük ölünün ba~~ nda nöbet
tutan Türkiye, yeniden dirilmi~~olan sapasa~lam bir Türkiye'dir.
Bu geçen on dokuz y~ l içinde birkaç eski Türk, birkaç komplocu as~lm~~~olabilir... Baz~~ hassas ki~iler bütün bunlar~~ Kemal Atatürk'ün zarar
hanesine kaydetmi~~olabilirler. Ama geçerken, sert ve çok sert olan Louis
XI veya Richelieu gibi baz~~ büyük Frans~zlan da hat~rlatarak ~unu söyleyebiliriz ki, böyle bir bak~~, olaylar~~ gerçekten küçük aç~dan görmek demektir. Kemal Atatürk Devleti kurtarm~~~m~d~r, kurtarmam~~~m~d~ r? Ad~na lay~ k olan her Türk bu soruya evet, kurtarm~~t~ r diye cevap verir. Bu
Ad~ na sava~~öncesi dönem denen o biraz k~s~ r ve yayan dönemde,
bizde (Fransa'da) ola~anüstü ki~iler mimlenip kara listeye geçirilmi~~de~illerse bile ku~kuyla kar~~lanm~~lar ve yak~ ndan göz hapsinde tutulmu~lard~ r. Bize büyüklük duygusunu kaybettiren nedenlerin biri ve oldukça
önemlisi budur... Belki ~ imdi bu büyüklük duygusunu yeniden bulabiliriz.
Kemal Atatürk, büyük bir siyaset adam~~ ve büyük bir devrimci olamadan önce bir kahramand~.
g'da, karanl~ k politikac~lar~n vatana iha-
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net ettiklerini görünce ayaklanm~~t~: Bu kahramanca bir jestti. Sakarya
Meydan Sava~~~sabah~~ at~ndan dü~üp bir gö~üs kemi~ini k~ran Mustafa
Kemal sendeleyip bocalamaz, sava~a devam eder ve zaferi kazan~r. Ancak
zaferden sonra tedavi olur. Bu da bir kez daha kahramanca bir jest demektir.
Hayat~n güç bir dönemine giriyoruz; di~er taraflarda oldu~u gibi
Fransa'da da gençlerin dikkatlerini kahraman tipine çevirmenin tam zaman~d~r." 343
Populaire Gazetesi Atatürk'ün ölüm haberini k~sa geçti. "Cumhurba~kan~~ Atatürk öldü" dedi. Ondan sonra, birkaç paragrafta Atatürk'ün hayat~n~~özetlemelde yetindi
Soir Gazetesi olay~~ biraz daha geni~~olarak ve Atatürk'ün bir foto~raf~yla birlikte haber verdi. "Kemal Atatürk öldü: Yeni Türkiye'nin kurucusunun ola~anüstü hayat~" diye ba~l~k kulland~. O'nun askerlik hayat~n~,
devlet adaml~~~n~, devrimcili~ini övdü, k~saca anlatt~:
"(Sava~tan sonra Kemal) memleketi tam bir kurtulu~a götürecek bir
yol çizdi: Bundan böyle bütün çabalar, memleketi yabanc~lar~n ekonomik
boyunduru~undan ve Cumhuriyet'in serbestçe geli~mesini engelleyen ortaça~~hurafelerinden kurtarmaya yöneltildi.
Kurdu~u Cumhuriyet'in ba~~na seçildikten sonra, harem ve çar~af gelene~ini kald~rd~. Bu gelenekler, kad~n~n toplumdaki dü~ük rolünü belirten karakteristik özellilderdi. Kemal Pa~a, kad~n erkek bütün Türk vatanda~lar~n~n milli rönesans hareketine kat~lmalar~n~~ istiyordu. O'nun sayesinde kad~nlar art~k kapal~~kalmayacaklar, erkeklerle e~it haklara sahip olacaklar ve yüksek ö~renim onlara da aç~lm~~~olacakt~r..." 345
Temps Gazetesi, ii Kas~m günü, Atatürk'ün ölüm haberini k~saca verdikten, yeni Cumhurba~kan~'n~n ii Kas~m sabah~~seçilece~ini ve Fransa
D~~i~leri Bakan~~ M. Georges Bonnet'nin taziyede bulundu~unu bildirdikten sonra Atatürk üzerine bir yaz~~ yay~nlad~. Louis R6/ille imzas~yla ve
"Kemal Atatürk'ün ölümü" ba~l~~~yla yay~nlanan yaz~da, Atatürk'ün hayat~~ve eserleri ~öyle anlat~lmaktayd~:
3°3 Pierre DOMINIQUE, "Un grand exemple. Kemal Ataturk, fondateur de la Turquie nouvelle", La Ripublique, 11.11.1938.
3" "Le Pr€sident Ataturk est mort", Le Populaire, 11.11.1938.
343 "Kemal Ataturk est mort -L'extraordinaire existence du fondateur de la nouvelle
Turquie", Le Sate, I I .11 .1938.
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"Yeni Türkiye'nin mimari art~k hayatta de~il. Bütün bir millet, bu
ulula~t~r~lan ~efe, bu vatan kurtar~c~s~na ve ülkeyi de~i~tiren devrimlerin
ustas~ na gözya~~~döküyor.
Atatürk son nefesinde, o can çeki~en Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun yerine genç ve hayat dolu bir devlet kurmaya yeten hayat~n~n son yirmi y~l~n~, y~ld~r~m h~z~yla bir kez daha gözünün önüne getirebildiyse ne harika
bir destan hat~rlam~~t~r!
Y~l 1918... Çanakkale'nin ~erefli savunucusu General Mustafa Kemal
Suriye Cephesine kumanda etmektedir... Sallanan taht~n~n muhtemel tek
deste~ini ~ngiltere'de gören ve her tavizi vermeye haz~ r olan Padi~ah, bir
~ngiliz askeri birli~inin ~skenderun'a ç~kartma yapmas~na müsaade etmesini bu generale emreder. ~erefli ma~lup, gururlu bir biçimde reddeder, istifa tehdidinde bulunur ve bu vatan parças~n~~ geçici olarak muhafaza
eder. Bu O'nun Sarayla ilk çat~~mas~yd~; ondan sonra 1919 y~l~nda da çat~~malar sürüp gitti~inden Mustafa Kemal, kendisini uzakla~t~rmak amac~~
güden müphem bir ordu müfetti~li~ine atan~r..." 346
M. Louis R6/ille, "destan~~sava~" diye vas~fland~rd~~~~Türk Kurtulu~~
Sava~~'n~~ k~saca anlatt~ ktan sonra yaz~s~na ~öyle devam ediyordu:
"Padi~ah kendi kendisini elimine etmi~ti, Türk vatan~~ yeniden ~erefle
kurulabilmi~ti; General Mustafa Kemal art~k kesin hükümet ~eklini tespit
etmeyi dü~ündü: Cumhuriyet ~eklini seçti, 29 Ekim 1923 günü ilan edilen
Cumhuriyet'in ba~~na da, 158 oyla, yani haz~r bulunan mebuslar~n oybirli~iyle kendisi seçildi.
K~l~c~n~~ k~ n~na yerle~tirdikten sonra Gazi, yaman bir enerjiyle ve bazan gerekli sertlikle memleketi modemle~tirmeye koyuldu. Türkiye bir imparatorluk kaybetmi~ti, ama ahenksiz ve asimile edilmesi güç unsurlardan
slynlm~~~olarak, bütün milli güçleri toparlay~p modern bir devlet seviyesine yükselebilirdi... Atatürk art~k general üniformas~ n~~ giymedi... Kanunlar
yazd~, orduyu organize etti, bir üniversite açt~, en cesur reformlar~~ empoze
etti, ama daima Türkiye'nin bar~~~arzusunu tekrarlad~: Sava~an adam~n
yerini devlet adam~~alm~~t~.
Sakall~, k~rm~z~~ fesli, peçeli kad~nlar~n~~ hareme kapatan Türk tipi art~k
tamamen tarihe kar~~t~. ~lk devrimlerden biri olan fes, kesinlikle yasaklanm~~t~r. Atatürk Cumhuriyeti'nin tra~l~~ vatanda~~~ e~ini balolara, plajlara
3'

Louis Bev~lle, "Mort de Kemal Ataturk", Le Temps, 11.11.1 938.
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götürüyor art~k. Kad~n~n kendisi de oy kullan~ yor, Parlamentoya seçiliyor.
Pilotluk yap~yor, milletleraras~~ bilimsel kongrelere kat~l~yor. Onbe~~y~lda
yüzy~llar a~~ld~ ; bütün bunlar, memleketi esasen yabanc~~ boyunduru~undan kurtarm~~~olan bir tek adam~n iradesiyle oldu.
Yo~un, ölçüsüz bir hayat süren, viskinin arkas~ndan ~ampanyan~n veya milli rak~n~n içildi~i resepsiyon gecelerinden sonra kâtiplerini adeta
öldürürcesine çal~~t~ran Atatürk'ün ola~anüstü bir bünyesi vard~.
Hayata gözlerini kapayan ve arkas~ ndan en küçü~ünden en büyü~üne
kadar bütün bir milletin toptan gözya~~~döktü~ü adam böyle bir kimseydi.
Sa~l~~~~bir süredir kayg~~ yarat~yordu, ama bunca a~~lmaz engeli atlatm~~~
olan böyle bir kimsenin yok olup gidebilece~ine inan~lam~yordu.
Yenilmez adam~~ ancak ölüm yendi; O'nun hükmedici bak~~l~~ gri metal gözleri ebediyyen kapand~ ; ama muazzam eseri kald~~ ve Türkiye Cumhuriyeti'nin geçmi~i, gelece~i için kesin bir teminatt~ r. Balkan Antant~~ lideri, Do~u Pakt~'n~n (Sadabat Pakt~ ) öncüsü Türkiye, dünyada yerini alm~~t~ r ve büyük ~efin arkada~lar~~ memleketin prestijini korumay~~ bileceklerdir."3"
Buraya kadar, Paris'te ç~kan 22 Frans~z gazetesinin ii Kas~ m 1938
günü Atatürk'ün ölümü üzerine yapt~klar~~ yay~nlar gözden geçirildi. Yaz~lar~n bir ço~undan parçalar verildi. Baz~lar~ n~n ba~l~ klar~~ not edilerek geçildi. Toparlamak gerekirse ~u söylenebilir: Paris gazeteleri gerçekten
Atatürk'ün ölümüne geni~~yer ay~rm~~lard~. 22 gazetede, bir gün içinde 22
haber, 25 makale ve 26 foto~raf yay~ nlanm~~t~. ~stisnas~z bütün gazeteler
ve yazarlar, Atatürk'ün büyük ki~ili~ini ve büyük eserini dile getirmeye
çal~~m~~lar, dillerinin döndü~ü kadar övmü~lerdi. Gazeteler, Türkiye
Cumhuriyeti'nin ve devrimlerin O'nun ölümünden sonra da ya~ayaca~~n~~
belirtmi~lerdir. Yaln~z bir gazete, Atatürk'ten sonra dev~imlerin ya~ayabilece~ini ku~kuyla kar~~lam~~t~ r. Gazeteler içinde Komünist Partisi organ~~
Humanite; Atatürk devrinde Türkiye'de sosyalistlerle komünistlere bask~~
yap~ld~~~n~~ söylemi~, bunun d~~~nda Frans~z bas~n~nda Atatürk dönemine
veya O'nun ki~ili~ine kar~~~bir yergi görülmemi~tir.
Atatürk'ün ölümünün Frans~z bas~n~nda ilk yank~lar~~ bunlard~. Ama
bundan sonra da yank~lar devam etmi~ti. Frans~z gazetelerinin ~ l Kas~ mdan sonraki yaz~lar~~ üzerinde ayr~ca durulacakt~r.
"7 Ibid.
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"Kar~~l~ kl~~ A~la~tik"
Atatürk'ün ölümü üzerine, Frans~z bas~ n~~ yo~un yay~ n yaparken,
Türkiye'nin Paris Büyükelçili~i'nde de gözya~lan devam ediyordu. Büyükelçi Suat Davaz, 15 Kas~m günü bir ~ifre telgrafla Ankara'ya ~unlar~~ bildirdi:
"(Cenaze töreninde) Frans~ z heyetine riyaset edecek olan M.
Albert Sarraut'nun bizzat gelerek taziyede bulundu~unu ve Paris-Soir Gazetesi'nde çok hazin bir lisanla dostane hissiyat~ n~~
mübeyyin yaz~~ yazd~~~ n~~ arzetmi~ tim. Bu elim münasebetle nezdimde bulundu~u esnada çok derin teessüre kap~ lan mümaileyhin kendisini zaptedemeyerek hakiki bir dosta lay~ k çok samimi
heyecan~ n~~ izhar etti~ini ve kar~~l~ kl~~ çok a~la~t~~~m~z~~ ve Sefaretten gözya~lan içinde ayr~ ld~~~ n~~ arzeylerim..." 348
M. Albert Sarraut, o tarihte Fransa ~çi~leri Bakan~yd~. Türkiye
Büyükelçisi'yle birlikte kar~~ l~ kl~~ gözya~~~dökerken herhalde samimiydi.
Gerçekten, yabanc~~ bakanlar, büyükelçiler Büyük Adam'~ n ölümü üzerine
derinden sars~ lm~~lard~ . Sempati mesajlar~ nda bunu aç~ klam~~lard~. Türkiye'nin büyük matemine kat~ lanlar birbirini kovallyordu hala. Büyükelçi
Davaz, bir ba~ka telgraf~ nda da ~unlar~~ bildiriyordu: "Sab~ k Ba~vekil ve
Sosyalist Partisi Lideri M. Leon Blum'dan ald~~~ m pek samimi bir mektupta, büyük adam ve zaman~ m~z~ n kahramanlanndan biri diye tavsif etti~i Atatürkümüz'ün ziya~~ elimi dolay~s~ yla milletimizin matemine i~tirak etti~ini bildirmekte(dir)"'
Öte yandan, Fransa Cumhurba~kan~ 'n~ n ve D~~i~leri Bakan~ 'n~ n sempati mesajlar~ ndan ayr~~ olarak, Fransa Ba~bakan~~ M. Daladier de Ba~vekil
Celal Bayar'a ~u telgraf~~ çekmi~ti:
"Cumhurba~kan~~ Kemal Atatürk'ün ölümü dolay~s~ yla, (Fransa) Cumhuriyet Hükümeti'nin heyecanl~~ taziyelerine Türk Hükumeti nezdinde
tercüman olmalar~ n~~ Eleselanslar~ ndan rica ederim.
Fransa, bunca dostlu~unu gördü~ü o insan~ n canl~~ hat~ ras~ n~~ daima
haf~zas~ nda muhafaza edecektir."'
34 ' P.B.A.-K. 180/A-1:
15. ~~ ~~ .1938, No. 174.
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Paris Büyükelçiligi'nden Hariciye Vekâleti'ne ~ifre tel. Paris.

lbid, Paris Büyükekiligi'nden Hariciye Vekâleti'ne. ~ifre tel. Paris, 14.11.1938, No.
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Ba~vekil Celal Bayar, Türkiye Büyükelçili~i arac~l~~~yla, M. Daladier'ye a~a~~daki cevab~~ iletti:
"Türk Milletinin u~rad~~~~ ac~~ kay~ p dolay~s~yla, Ekselans M. Poust
arac~ l~~~yla Fransa Hükümeti ad~na iletti~iniz sempati ve dostluk mesaj~na
pek duyguland~ m. Derin minnettarl~~~ m~~ sunar~m."."
Resmi görevli kimseler taraf~ ndan gönderilen mesajlardan ba~ka,
görevli olmayanlardan da yeni yeni mektuplar al~n~ yordu. Kurtulu~~Sava~~~
y~ llar~ nda Türk-Frans~z dostlu~u için çal~~m~~~olan M. Franklin-Bouillon,
Atatürk'ten günü gününe tam bir y~ l önce ölmü~tü. Onun ölüm y~ldönümü için mezar~~ ba~~nda toplanan Frans~zlar, Atatürk ile Franklin-Bouillon
aras~ ndaki dostlu~u hat~ rlatm~~lar, her iki ölüyü birlikte anm~~lard~. Franklin-Bouillon'un mezar~~ ba~~nda yap~lan anma törenine kat~lm~~~olan M. A.
Gerson, 14 Kas~ m 1938 günü Türkiye'nin Paris Büyükelçisi'ne ~u mektubu gönderdi:
"Franklin-Bouillon'un dostlar~ yla birlikte, Aziz Ölü'nün mezar~~ ba~~nda toplanmak üzere gitti~im Carteret'den geliyorum.
Sevgili dostum Franklin'den günü gününe bir y~ l sonra hayata gözlerini kapayan büyük Türk'ü haf~ zamda canland~ rd~m.
Mezar~~ ba~~ nda yapt~~~~konu~ mada M. Cathala, bu iki büyük adam~n dostlu~unu ve bunlar~n ölümlerinin memleketlerinde nas~l derinden
hissedilece~ini hat~rlatt~.
~ahsen heyecanl~~ taziyelerimi sunar ve ba~l~l~k duygular~ ma inanmalar~n~~ Ekselânslar~ ndan rica ederim."'
Çe~itli nedenlerle Paris d~~~nda bulunan baz~~ Frans~zlardan da, geçten
geç mektuplar geldi~i oluyordu. Atatürk'ün ölümünde Dordogne'da izin
geçirmekte olan Frans~z D~~i~leri Bakanl~~~~görevlilerinden M. Jean Fazzi,
22 Kas~ m günü Büyükelçi Suat Davaz'a a~a~~ daki mektubu yollad~:
"Atatürk'ün ölümünü nas~ l bir heyecanla ö~rendi~imi tahmin edersiniz. Derin taziyemi bildirmek için derhal Ankara'ya bir telgraf çektim ve
de~erli bir te~ekkür telgraf~~ alm~~~bulunuyorum.
3'1 Bayar'~ n mesaj~ , Paris Büyükelçili~i taraf~ ndan 17 Kas~ m günü M. Daladier'ye iletilmi~tir: P.B.A.-K. 180/A-1 Türkiye'nin Paris Büyükelçisi S. Davaz'dan M. Edouard Daladier'ye yaz~~ ve eki. Paris, 17.11.1938.
352 P.B.A.-K. 180/A-1 : M. A. Gerson'dan Türkiye'nin Paris Büyükelçisi'ne mektup.
14.113938.
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Paris'te olsayd~m gelip Büyükelçilik'te sizi görürdüm, ama bir ayd~r
Dordogne'day~m ve ancak hafta sonunda Bakanl~~a dönece~im.
~lk Cumhurba~kan~'n~za kar~~~besledi~im muazzam hayranl~~~~ ve
memleketinize olan eski ba~l~l~~~m~~ bilen Dordogne Valisi ile Akademi
Müfetti~i "Atatürk'ün hayat~~ ve eseri" hakk~nda bugün P6igueux'de bir
konferans vermemi benden rica ettiler. Yüzy~l~n en büyük adamlar~ndan
birine kar~~~sayg~m~~ belirtmek için bu f~rsata kavu~tu~umdan dolay~~ mutluyum.
Önümüzdeki bir günde sizi ~ahsen görme zevkini bulaca~~m~~ umuyorum. Sefire Han~mefendi'ye sayg~lar~m~~ iletmenizi dilereyerek derin sayg~lar~m~~ sunar~m." 3"
Paris Büyükelçili~i'nden ba~ka Fransa'daki Türk Konsolosluklanna da
çe~itli sempati mesajlar~~gönderilmi~, birçok kimse Konsolosluklara gelerek
taziyede bulunmu~lard~. Marsilya Ba~konsolosu H. Basri Dani~mend, Paris Büyükelçili~i'ne ~unlar~~ bildirdi:
"Atatürk'ün ölümleri münasebetiyle Bouche du Rhöne Prefesi ve
Konsoloslar, Ba~konsoloslu~a kart b~rakmak suretiyle tziyette bulundular.
Marsilya usu bahrisi kumandan~~Amiral Musaier mektupla taziyet etmi~tir. Kart b~rakanlara karda, mektup ya~anlara mektupla mukabele
3"

O tarihte Marsilya ve Paris'ten ba~ka Fransa'da, ba~ka muvazzaf
Türk Konsoloslu~u yoktu. Baz~~ Frans~zlar, Fahri Konsolosluklara gelerek
veya mektup göndererek, Atatürk'ün ölümü dolay~s~ yla Türk Milletinin
ac~s~na kat~ld~klar~n~~ bildirmi~lerdi. Lyon Fahri Konsoloslu~u Paris
Büyükelçili~i'ne ~unlar~~ yazd~:
"Yeni Türkiye'nin kurucusunun ölümü için bütün taziyetimi Türk
Hükümetine iletmelerini Ekselânslar~ndan rica ederim. O'nun ki~ili~ine ve
eserine kar~~~büyük hayranl~k besliyordum ve kendi çevremde tan~n~p takdir edilmesi için mütevazi ölçüde çal~~t~m. Kaybolan, insanl~~~n en büyük
simalanndan biridir ve bu kay~p ~iddetle hissedilmi~tir. Birçok kimseden,
bu arada bizzat bana ziyarette bulunan Rhöne Valisi'nden, Konsoloslardan taziyetler ald~m. Atatürk'ün ölümünün ertesi gününe rastlad~~~~için,
matem i~areti olarak benim kat~lmad~~~m bir toplant~s~ndan sonra KonsoIbid. M. Jean Tazzi'den S. Davaz'a mektup. Bergerac, 22. ~~ ~~ .1938.
P.B.A.-K. 180/A-1 : Marsilya Ba~konsoloslugu'ndan Paris Büyükelçili~i'ne yaz~ .
Marsilya, 25.1 I. ~~ 938, No. 282/30.
353

354
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loslar Heyeti bana taziyetlerini bildirdi, ayr~ca çe~itli konsoloslar kendi
~ahsi taziyetlerini bildirdiler. Hepsinin listesini ve mahalli bas~nda bu konuda ç~kan yaz~lar~~Ekselânslanna gönderece~im...” 3"
Türkiye'nin büyük yas~na kat~lanlar yaln~z Frans~zlar ve Fransa'daki
konsoloslar de~ildi. Frans~ z sömürgelerinden, Cezayir'den, Tunus'tan, Madagaskar'dan da mesajlar gelmi~ti ve geliyordu. 14 Kas~ m günü Paris
Büyükelçisi Ankara'ya ~u ~ifre telgraf~~çekti:
"Büyükelçili~e gerek bizzat gelerek, gerek telgraf ve mektup göndererek taziyede bulunan pek çok zevat ve heyetler meyan~nda Cezayir ve Tunuslu genç Müslümanlar ve Araplar Cemiyeti nam~na ve Madagaskar
Adas~ 'ndan Cause Islame nam~ na telgraflar ve mektuplar al~nd~~~~gibi buradaki Gürcü mültecisi olarak bulunan eski Gürcistan Hükümeti erkan~~
da vard~r.
Azerbeycan Milli Delegasyonu nam~ na Reisleri Mir Yakub, azalan ve
kâtipleri imzas~ yla pek müessir lisansla yaz~lm~~~mektuplar al~nm~~t~r. Arz~~
keyfiyet ederim." 356
Ölüm haberini duyar duymaz Cezayirlilerin Paris Büyükelçili~i'ne çe~itli sempati mesajlar~~ yollad~klan daha önce belirtilmi~ti. 'o Kas~m'dan
sonra da yeni yeni telgraflar gönderilmi~ti. Bunlar~n ba~kalar~n~ n metinleri yukanki sayfalara aktanlm~~t~ r. Telgraflar devam etmi~ti. 16 Kas~m
günü Paris Büyükelçili~i'ne çekilen bir Cezayir telgraf~~ Türkçe olarak kaleme al~nm~~t~. Cezayir ~ehir halk~~ ad~na Mehmet Ali imzas~yla gönderilmi~ti ve ~öyleydi:
"Atatürk'ün ani bir surette Türk Milletinin içinden ayr~lmas~~ umumI
bir teessüre badi olmu~tur. Derin bir duygu ile sonsuz sayg~ya malik
Yüce Kemal'in ölümünü hazin taziyet.
Alger'in Cezayirliler nam~na Mehmet Ali." 357
Telgrafin dili oldu~u gibi b~rak~ld~ . Atatürk'ün ölümü üzerine duyulan derin üzüntünün Türkçe olarak anlat~ lmaya çal~~~lmas~~ ayr~ca güzel
bir jestti. Cezayirli Mehmet Ali bunu dü~ünmü~~olmal~.
353
356

170.

Ibid. Lyon Fahri Konsoloslu~u'ndan Paris Büyükelçili~i'ne yaz~. Lyon, 14313938.
Ibid. Paris Büyükelçili~i'nden Hariciye Vekâleti'ne. ~ifre tel. Paris, 14.11.1938, No.

357 P.B.A.-K. 180/A-1 : Cezayirli Mehmet Ali'den Türkiye'nin Paris Büyükelçisi'ne tel.
Alger, 16.1 IA938.
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Ölüm olay~n~ n Cezayir'de gerçekten derin bir üzüntüyle kar~~land~~~~
anla~~lmaktad~r. Ki~iler gibi topluluklar, gruplar ve kurullar ad~ na da telgraflar gönderildi~i görülmektedir. Örne~in Cezayir ~ehri Meclis üyeleri
toptan Paris Büyükelçili~i'ne bir telgraf çekmi~ler ve ~öyle demi~lerdir:
"Cezayir ~ehir Meclisi Müslüman üyeleri, Atatürk'ün ~ahs~nda Türk
Milletinin u~rad~~~~feci kay~ p dolay~s~ yla size derin sempatilerini gönderirler. O'nun sosyal yenilik ve kuruculuk eseri, gelecek ku~aklar için e~itici
bir örnek olarak kalacakt~ r." 3"
Cezayirliler, Atatürk Devrimlerinin bilincine varm~~~görünmektedirler. Belki yabanc~~ yönetiminde olduklar~ , belki de telgrafla anlatmak durumunda bulunduklar~~ için duygular~ n~~ uzun uzun aç~ klam~yorlard~ . Ama,
yine de Atatürk'ü bir örnek olarak almay~~ arzulad~ldan anla~~ labiliyordu.
O'nun eserlerinin gelecek ku~aklar için ö~retici bir örnek olarak kalaca~~n~ n söylenmesi ilginçti.
Kuzey Afrika'da oldu~u gibi Ortado~u'da da Atatürk'ün ölümünün
üzüntüyle kar~~land~~~~görülmektedir. Ortado~u ülkelerinden de Paris
Büyükelçili~i'ne taziyede bulunanlar, Türk Milletinin yas~ na kat~ ld~ klar~n~~
bildirenler olmu~ tur. O günlerde Paris'te bulunan Suriye Ba~bakan~~ ile
Suriye'nin Ankara Mümessili Türkiye Büyükelçisi Suat Davaz'~~ ziyaret
ederek üzüntülerini bildirmi~lerdi. Ayn~~ kimseler 14 Kas~ m günü tekrar
Türkiye Büyükelçisi'ni ziyaret etmi~ ler, bir defa daha üzüntülerini bildirmi~lerdir. Büyükelçi Davaz bunu ~ifreli olarak Ankara'ya ~öyle bildirdi:
"Suriye Ba~vekili, refakatinde Ankara'daki Suriye mümessili Emin
Adil Arslan oldu~u halde ikinci defa olarak nezdime geldi ve Atatürkümüz'ün elim ziya! dolay~s~ yla gerek kendilerinin ve gerek bütün Suriyelilerin
milli matemimize candan i~tirak eyledilderini lisan~~ teessürle bildirdiler.
Emin Adil Arslan'~n da merasime (cenaze törenine) memur edildi~ini ve
yar~n hareket edece~ini ifade etti. Maruzdur." 3"
Paris'teki Iran Elçisi de Türkiye Büyükelçili~i'ne gelerek Özel Defteri
imzalam~~~ve ayr~ ca bir mektupla Atatürk'ün ölümünden duydu~u ac~y~~
bildirmi~ti. Iran Elçisi, 15 Kas~ m günü yeniden Türkiye Büyükelçisi Suat
Davaz'~~ ziyaret etmi~~ve bu defa yaln~ z kendi ad~ na de~il, bütün Iran Milib~d. Cezayir ~ehir Meclisi üyelerinden Türkiye'nin Paris Büyükelçisi'ne tel. Alger.
23.1 ~~ . 1938.
P.B.A.-K. 180/A-1 Paris Büyükelçiligi'nden Hariciye Vekâleti'ne ~ifre tel., Paris,
14.11.1938, No. ~~ 69.
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leti ad~na taziyede bulunmu~tur. Suat Davaz bunu Ankara'ya ~u telgrafla
bildirdi:
"~ran Seflri ziyaretime gelerek, hükümetinden emir ald~~~n~~ beyanla
yapt~~~~bu ziyaretin resmi oldu~unu ifade eyledi ve Türk Milletinin büyük
ac~s~na ~ran'ca da aynen i~tirak edilmekte oldu~unu bildirerek Tahran'da
saray~n bir ay müddetle matem tutaca~~n~~ ve hükümetinin talimat~~ mucibince Sefaretimizde oldu~u veçhile kendi Sefaretleri üzerinde yar~~ çekilen
~ran bayra~~n~n cenaze merasiminin hitam~ na kadar muhafaza edilece~ini
ilave eyledi. Kendisine, hükümetinin ve karde~~milletin izhar eyledi~i bu
samimi hissiyattan dolay~~ te~eküratta bulunarak keyfiyeti hükümetime arzedece~imi bildirdim. Maruzdur." 36°
~ran, özellikle ~ran ~ah!, Atatürk'e kar~~~beslemekte oldu~u derin sayg~y~~ bir kez daha ve son defa olarak gösteriyordu. ~ah'~n Atatürk'e, sevgi,
sayg~~ ve hayranl~k duygular~~ gerçekti ve bu defa Tahran Saray~'ndaki yas
da içtendi. ~ran Elçiliklerinde cenaze töreninin sonuna kadar bayraldarm
yar~~ çekilmesi ve Tahran Saray~'nda bir ay sürecek matem ilan edilmesi,
normal protokol çerçevesini fazlas~yla a~an çok samimi bir jestti.
~ran gibi Afganistan da yas içindeydi. Paris Büyükelçisi 14 Kas~ m
günü Ankara'ya ~u telgraf~~ çekmi~ti:
"Afgan Kral~~ nam~na cenazede bulunmaya memur edilen Kral'~ n
Amcas~~ Prens ~ah Veli Han bugün nezdime geldi. Bütün Afgan Milletinin milli matemimize i~tirak eyledi~ini ve derin teessürler içinde bulundu~unu ifade ettikten sonra, sal~~ günü refakatinde Sefaret Müste~ar~~ bulundu~u halde Simplon treniyle buradan hareketle cuma sabah~~ Istanbul'da
bulunaca~~n~~ bildirdi maruzdur."361
Dikkatler art~k Atatürk'ün cenaze törenine çevriliyordu. 10-15 Kas~m
günleri Paris Büyükelçili~i'ne yüzlerce kimse ak~n halinde ziyarette bulunup özel Defteri imzalam~~~ kart b~rakm~~, Büyükelçiye sözlü olarak da
derin üzüntülerini bildirmi~ti. A~layarak üzüntülerini belirten yüksek seviyeli ki~iler de olmu~tu. Atatürk'ün ölümü üzerine Paris Büyükelçili~i'nde
aç~ld~~~~anla~~lan özel Defteri Büyükelçilik ar~ivinde bulamad~k. Daha
do~rusu, ba~tan ba~a tarad~~~m~z bu ar~ivde özel Defter yoktur. Nereye
gitti~i hakk~nda herhangi bir ize de rastlayamad~k. Bu yüzden defteri kaç
lbzd., Paris Büyükelçili~inden Hariciye Vekâleti'ne. ~ifre tel. Paris, 15.11.1938, No.
~~ 76.
168.
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ki~inin imzalad~~~n~~ ve bunlar~n adlar~n~, unvanlann~~ kesinlikle tespit
edemedik. Yaln~z Büyükelçilik ar~ivinde uzun bir listeye rastlad~k. Kendilerine te~ekkür mektubu veya te~ekkür kart~~ göndermek üzere ç~kar~ld~~~~
anla~~lan bu listede, 323 ki~inin ad~~ bulunmaktad~r. Ama, Büyükelçili~e
taziyede bulunanlann bu rakam~n üstünde oldu~u anla~~lmaktad~r. Paris
ve Fransa d~~~ndan Büyükelçili~e sempati telgraflan veya mektuplar
göndermi~~olanlar~n adlar~~ da an~lan listede yoktur. Bunlar da hesaba kat~l~nca yaln~z Paris Büyükelçili~i'ne 500 kadar ki~inin taziyede bulundu~u
söylenebilir. Baz~~ mesajlar~n ar~ivde izlerine rastlad~k, metinlerini bulamad~k. Paris Büyükelçisi Suat Davaz, Büyükelçili~e taziyede bulunmu~~olanlar~~ ~~5 Kas~m günü Ankara'ya özetle bildiren ~u telgraf~~ çekti:
"Doyen Papa Vekili, ~ngiltere, Rusya, Almanya, Brezilya,
Arjantin, Belçika, ~talya, Çin, Amerika, ~spanya Büyükelçileri
bizzat nezdime gelerek taziyede bulunduklar~~ gibi bu Sefaretler
erkân~ndan birçoklar~~ defteri mahsusuna vaz-~~ imza etmi~lerdir.
Burada bulunan Büyükelçiliklerden yaln~z Polonya ve Japonya
Büyükelçileri ve Sefarete mensup herhangi bir memurlar~~ ziyarette bulunmad~klar~~ gibi tahriren veya kart gönderme suretiyle
de milli matemimize buraca i~tirak etmediklerini arz~n~~vecibeden addeyledim. Bunlardan maada bütün Avrupa Orta Elçileri
ve CenubI Amerika ve Asya di~er bilcümle Orta Elçiler ve Maslahatgüzarlar ayr~~ ayr~~ ziyarette bulunmu~lard~r. Büyükelçiler
meyan~nda bilhassa dostumuz ~ngiltere Hükümeti Büyükelçisi
nezdimde uzun müddet kalarak büyük matemimize candan i~tirak etti~i ve Atatürkümüz'ün mezayas~n~~ uzun uzad~ya ve bir saatten fazla bahse mevzu etti. Alman Sefiri, Büyükelçilik maktul
kâtibinin matemi içinde bulundu~u halde bizzat nezdime gelerek bir saatten fazla Atatürkümüz'ün senas~ndan ve bütün Alman Milletinin ba~ta Hitler oldu~u halde hissettikleri meftuniyet
ve takdir hislerinden uzun uzad~ya bahsederek beni tesellide bulundu. Her ikisi de Hükümetlerinin efkârma tercüman olmak itibar~yla bu gönül al~c~~hareket ve sözleri, bana kar~~~dostluk eserinden ziyade milletimin bu ac~~ matemine candan i~tiraklerini
göstermek itibar~yla keyfiyeti ayr~ca arza müsaraat eylerim.” 362
Bu telgraf, Paris'teki yabanc~~elçiliklerin taziyelerini özetler. ~ki elçilik
d~~~nda, bütün ülkelerin büyükelçileri orta elçileri, maslahatgüzarlan
362 P.B.A.-K. 180/A-1 : Paris Büyükelçili~i'nden Hariciye Velcâled'ne. ~ifre tel. Paris,
15.11.1938, No. 177.
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Türkiye Büyükelçili~i'ne gelip Atatürk'ün ölümünden duyduklar~~
üzüntülerini belirtmi~lerdi. Bunlar d~~~nda, Fransa resmi çevrelerinden,
Frans~z kolonisi ülkelerden yüzlerce sempati mesaj~~ gelmi~ti. Türkiye
Büyükelçili~i kadrosu telgraf, mektup gönderenlerin, kart b~ rakanlar~n,
Özel Defteri imzalayanlar~ n herbirine teker teker mektupla te~ekkür etmeye elverecek ölçüde de~ildi. Kalburüstü ki~ilere, kurumlara mektupla te~ekkür edildikten sonra, geri kalanlara gönderilmek üzere, siyah çerçeveli
özel bir kart bast~nld~. Kart ~öyleydi:
"Türk Milletinin ~efi Cumhurba~kan~~ Kemal Atatürk'ün ~ahs~ nda u~rad~~~~büyük mateme gösterdi~iniz sempatiye, Türkiye'nin Fransa
Büyükelçili~i size pek içten te~ekkür eder." 363
ikiyüz kadar ki~iye bu kartla te~ekkür edildi.
Yabanc~lar~n Paris Büyükelçili~i'ne gönderdikleri sempati mesajlar~=
yava~~yava~~arkas~~ kesilmi~ti. 15 Kas~m'dan sonra mesajlar art~k tek-tük
gelmekteydi. Ama, Atatarük'ün ölümünün yank~lar~~ bir süre daha sürüp
gitti.
Paris'te bulunan Türk ö~rencileriyle vatanda~lar~n~ n gözya~lan hâlâ
devam ediyordu. Türkler, kendi aralar~nda birbirlerine ba~sa~l~~~~dileklerinde bulunup Büyük C~lü'ye son bir defa daha sayg~~ ve ba~l~l~k duygular~ n~~ belirtmekteydiler. Büyükelçi ve Türk ö~rencileri Paris'ten gönderdikleri taziyet telgraflar~na kar~~l~ k Büyük Millet Meclisi Ba~kan~~ Abdülhalik
Renda'dan ~u telgraf~~ ald~lar:
"Atatürk'ün ölümünden duydu~umuz ac~~ derin ve mü~terektir. Taziyenize te~ekkür eder ve size ba~sa~l~~~~dilerim."'
Bu telgraf~ n bir örne~i, Paris Türk ö~renci Derne~i Ba~kanl~~~'na iletilmi~ti. Atatürk'e en çok ve en içten gözya~~~dökenlerin adeta ba~~nda
ö~renciler geliyordu. ölüm dolay~s~yla Paris'teki Türk ö~rencileri de, gözya~lar~~ içinde, Atatürk'e ba~l~ l~klar~n~~ bir kez daha tazelediler. Paris Devlet
Radyosu, Frans~z bas~n~~ gibi Atatürk'ün ölümüne geni~~yer veriyor ve
sürekli yay~n yap~yordu. Radyo, Paris Türk ö~renci Derne~i Ba~kan~~ Bay
Balci'yi de bir program~ nda konu~turdu. ö~renci Ba~kan~~ Frans~z Radyosuna k~saca ~u demeci verdi:
P.B.A.-K. 180/A-1.
Ibid., A. Renda'dan Paris Büyükelçisi S. Davaz'a. Tel. ~~ 1.11.1938. Renda ayn~~ telgraf~~ 15 Kas~ m günü yeniden Paris Büyükelçili~i'ne göndermi~ti ki, bu, Ö~renci Derne~i'nin telgraf~ na kar~~ l~ k yerineydi.
364
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"Ülkemizin tarih boyunca gördü~ü en samimi Demokrat Sefi'ne nas~l
ba~l~~ oldu~umuzu bu yasl~~ günde en ac~~ bir heyecanla hat~ rlat~rken, eminim ki, bütün Türk gençli~inin ortak duygular~ n~~ dile getirmekteyim.
Kendisi için gözya~~~döktü~ümüz adam~ n onbe~~y~lda Cumhuriyet'e
getirdi~i mutluluk, Osmanl~~ Sultanlan ~mparatorlu~u'nun sava~lar, ihmaller ve hurafeler ile dolu yüzy~llarca süren devrinde görülmü~~müdür?
Türk gençli~i, Atatürk'ün eseri demokrasiye kar~~~görevinin bilincine
bugün her zamakinden daha fazla sahiptir." 3"
Frans~z Radyosu'na verilen bu demeçten sonra Türk gençleriyle
ö~renciler 17 Kas~m'da ayr~ca bir toplant~~ yapt~lar. Toplant~ya Büyükelçi
Suat Davaz Ba~kanl~ k etti. Bir kez daha kar~~l~kl~~ gözya~lan döküldü ve
Atatürk'ün eserine olan ba~l~l~k belirtildi. Toplant~dan sonra, Büyükelçilikten "Cumhuriyet" Gazetesi'ne, "Hususi Muhabir" imzas~yla ~u telgraf çekildi:
"Paris'te muhtelif ~ubelerde tahsilde bulunan talebe ve Türk
gençleri, Maison de la Mutalit'de, Büyükelçimizin riyasetinde
bir toplant~~ yaparak Atatürkümüz'ün vefat~ndan duyduklan ac~~
ve kederleri, Atatürk'ün çok sevdi~i Türk gençli~inin milli ~ianna yak~~~r tarzda ve gözya~lan içinde izhar ederek, Cumhuriyet'e
olan merbudiyetlerini teyit eylemi~lerdir. Bu toplant~da talebe
müfetti~imiz ile birçok talebe söz alarak tahsilde bulunan umum
talebe ve gençlerin bu elim ziya~~ dolay~s~yla duyduklar~~hissiyata
veciz bir ~ekilde tercüman olmu~lar ve ~smet ~nönü'nün Yüksek
Riyaseticumhur makam~ na intihaplan münasebetiyle kalbi tebrikat ve temenniyatta bulunmu~lard~ r. Onlardan sonra Büyükelçimiz de bu münasebetle, çok allu~lanan ve talebemizin bu duygulann1 iftiharla anan çok aç~ k ve güzel bir nutuk irad ederek,
Atatürk'ün ~smet ~nönü ile birlikte yaratt~klar~~ Cumhuriyet'in
yüksek faziletlerini birer birer anlatm~~~ve kendilerini Atatürk'ün
emanetini iyi muhafaza ve bunun için burada iyi tahsille
mücehhez olmaya davet eylemi~tir." "6
rine Frans~z Bas~n:
Atatürk'ün ölümü üzerine Frans~z bas~n~nda, ~~~~ Kas~m 1938 günü
yap~lan yay~nlar gözden geçirilmi~ti. Frans~z gazetelerinde ii Kas~m'dan
P.B.A.-K. 180/A-1 Paris Türk Ö~renci Derne~i Ba~kan~~ Bay Baki'nin "Service de
la Radiodiffusion Nationale" e demeci. 11.11.1938.
366
Ibid. Paris "Hususi Muhabirinden" Cumhuriyet Gazetesine tel. Paris, 17.11.1938.
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sonra da bol yaz~lar ç~ kt~. Bu bölümde, 12 Kas~ m ve ondan sonraki
günlerde Paris gazetelerinde görülen belli ba~l~~ yaz~lar üzerinde durulacakt~r.
12 Kas~ m günü Frans~ z gazetelerinde yine birçok yaz~~ vard~. Ama
bunlar ço~unlukla Inönü'nün Cumhurba~ kan~~ seçilmesiyle ilgiliydi. Do~rudan do~ruya Atatürk'le ilgili yaz~ lar daha azd~.
Action Française Gazetesi'nde 12 Kas~ m günü "Kemal Atatürk" ba~l~kl~~
bir f~kra vard~ . Gazete, "Atatürk'ün hayat~ ndan al~nacak dersler bulundu~unu" söylüyor, bir gün önce RePublique ve Intransigeant Gazetelerinde ç~km~~~ yaz~ lardan parçalar veriyordu. F~ kra, bir polemik açmak amac~~
güdüyor gibiydi. Daha çok Frans~zlar~n kendi aralar~ndaki tart~~malar~~ niteli~indeydi. "Action Française", sa~c~~ ve kralc~~ bir gazeteydi. Atatürk'ün
ölümü üzerine, öteki Frans~ z gazetelerinde yay~nlanm~~~yaz~lardan, kendi
görü~üne uygun pay ç~ karmak istiyordu. "Republique" Gazetesi'nde Pierre
Dominique, Atatürk'ün bir kahraman oldu~unu ve O'nun gibi kahramanlar~n hayat~ndan Frans~ z gençlerinin ders almalar~~ gerekti~ini yazm~~t~.
"Intransigeant" Gazetesi'nde Gallus imzas~yla ç~kan bir yaz~da ise,
Atatürk'ten sonra O'nun eserinin ya~ayamayaca~~ , çünkü diktatörlerin arkas~nda bir~ey kalmad~~~~iddias~~ ortaya at~lm~~t~ . Bu iki yaz~ya de~inen
"Action Française", kendi kralc~~ görü~üne uygun delil ortaya ç~karmaya
çal~~~yordu: "Diktatörlü~ün sa~lam olmay~~~d~r ki, bizi monar~ist yapmaktad~r; çünkü kral ölmez" diyordu 367. Bu gazetenin yaz~s~~ ancak dolay~s~yla
konumuzu ilgilendirir. Fransa'da monar~inin son defa kald~ r~l~~~n~n üzerinden yetmi~~y~la yak~n bir zaman geçmi~ti. Böyle oldu~u halde, "Action
Française" hâlâ krall~ k hayaliyle ya~~yordu. Tabii tarih geriye do~ru de~il,
ileriye do~ru ak~ yordu ve bu gazetenin görü~ü de ham bir hayal olarak
kalmaya mahkumdu. Fransa'da krall~~~ n kurulamayaca~~n~~ tarih gösterecekti. Gazete, Frans~ z tarihi bak~m~ndan yan~ld~~~~gibi, Atatürk rejimi hakk~nda da yan~lmaktayd~ . Atatürk'ün kurdu~u Türkiye Cumhuriyeti, o zamanlar Italya'daki Fa~ ist, Almanya'daki Nazi ve Sovyetler Birli~i'ndeki
Komünist diktatörlüklerinden bamba~ ka, kendine has bir rejimdi. Gerçek
anlamda bir diktatörlük olmaktan uzakt~~ ve Türkiye Cumhuriyeti
Atatürk'ten sonra da ya~ayacakt~.
Humanite"' Gazetesi, 12 Kas~m günlü say~s~nda, Atatürk'ün ölümü dolay~s~ yla Sovyet liderlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Ba~kan~'na taziyet
telgraflan çektiklerini haber veriyordu: "Cumhurba~kan~~ Kemal
36'

"Kemal Ataturk", L'Act~on Française, ~~2. ~~ . 938.
Bel/elen C.LII, 85
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Atatürk'ün ölümü dolay~s~ yla Kalinin, Molotov ve Litvinov Türkiye Millet
Meclisi Ba~kan~ 'na pek içten taziyet telgraflar~~ göndermi~lerdir. Lenin'in
deyimiyle Atatürk'ün ad~ , büyük Türk halk~ n~n ba~~ms~zl~ k ve ilerleme
u~runda verdi~i bütün bir kahramanca sava~~devrini sembolize eder" diyordu'. Ayn~~ haber ayn~~ tarihli Temps Gazetesi'nde de verildi.
Intrans~geant Gazetesi, Atatürk'le ilgili üç k~sa f~ kra yay~nlad~. Birinci
f~ krada, Türk kad~nlar~n~ n Atatürk'e ba~l~ l~klarma de~iniliyordu: ~~ Kas~ m
günü Dolmabahçe Saray~'n~ n balkonuna ç~kar~ lmas~na müsaade edilen
Atatürk, ak~am üzeri, Bo~aziçi'nde güne~in bat~~~n~~ seyrederken kendisini
pek duyguland~ran bir ~ey görmü~. Türk kad~nlar~ , Atatürk'ün pek sevdi~i
siyah güllerden yap~ lan bir buketi saray~ n mermer merdivenine b~rakm~~lar ve üstüne ~u yaz~y~~ yazm~~lar:
"Kurtard~~~n~z kad~nlar~n size ~ifa dilekleriyle." 369
Gazetede, "Ankara'n~ n Bozkurdu" ba~l~~~yla ç~kan ikinci f~krada
Atatürk'ün ola~anüstü karakteri k~saca anlat~lmaktayd~ . Özetle ~unlar
söyleniyordu: Efsanevi bir ~ahsiyet olan Atatürk, kaderinde oldu~u gibi ki~ili~inde de çarp~c~~ tezatlar~~ birle~tirmekteydi. Bazen içine kapal~~ ve
münzeviydi. Bazen de kab~na s~~mayan, hayat dolup ta~an bir kimseydi.
Harika bir canl~l~~~~vard~. Bu ola~anüstü canl~l~ k, bu yorulmak nedir bilmeyen yarat~l~~~O'nun kendi sa~l~~~n~~ ihmal etmesine, zamans~z ölümüne
sebep olmu~tu. ~afak sökerken bir resepsiyondan ç~k~ p do~ruca bürosuna
gitti~i ve hiç yata~a girmeden ak~ama kadar durmaks~z~n çal~~t~~~~ s~ k s~ k
görülmü~tü. Üstelik Atatürk, birbirinden çok çe~ itli alanlarda yeni yeni
~eyler ö~renmeye susam~~~bir kimseydi. Ola~anüstü bir haf~zas~~ vard~. Bu
haf~za sayesinde, birkaç ayda Frans~zca'y~~ mükemmel 5~renmi~ ti. Hareketsiz çehresi, gri teni ve bak~~lar~~ yüzünden O'na "Ankara'n~ n Bozkurdu"
ad~~ tak~lm~~t~. Bunlar~~ söyledikten sonra gazete, Türklerin ~stanbul'u fethederken Bozkurt ba~l~~ bayraklar ta~~d~~~~için Atatürk'ün bu lakaptan ho~land~~~n~~ ileri sürmektedir 37°. Atatürk'e "Bozkurt" dendi~i gerçi do~rudur,
ama kendisinin bu s~fattan ho~land~~~n~~ pek sanm~yoruz. ~ngiliz yazar~~
H.C. Armstrong'un kendisi hakk~ nda yazd~~~~"Bozkurt" (Grey Wolf) adl~~
kitaptan, belki yazar~ n kas~tl~~ sat~rlar~~ yüzünden, Atatürk ho~lanmam~~t~.
Bir gün, bir rozete sembol olarak "Bozkurt" ba~~~konmas~na da Atatürk
itiraz etmi~, medeniyetin hayvan ba~~ ndan de~il, insan ba~~ndan ç~kt~~~ n~~
3" L'Humantti, ~~ 2. ~~ ~~ .1938.
3" "Les roses de Djenane", L'Intrans~geant, 12.11.1938.
37° "Le loup gris d'Angora", L'Intrangeant, 12.11.1938.
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söylemi~ti. Türk mitolojisinde, efsanelerinde bozkurt adeta kutsalla~t~r~lm~~~
bile olsa, Atatürk bunun kendisine yak~~t~r~lmas~ n~~ pek sevmemi~tir, san~ r~z.
Intransigeant Gazetesi'nde yay~ nlanan "Günde bir kararname" ba~l~ kl~~
üçüncü f~ krada da, Atatürk döneminde ç~ kar~lan kanunlara de~inilmi~ti.
~unlar yaz~l~yordu: Atatürk'ün ç~kartt~~~~kanunlar, kararnameler be~~bine
yak~nd~ . Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk üç döneminde 3.486 kanun,
karar ç~kar~lm~~t~, yani y~ lda ortalama 300 kadar. Hafta sonu tatilleri hesaba kat~l~ nca bu, günde bir kanun demekti. Atatürk, ç~kan kanunlar~ n geciktirmeden uygulanmas~n~~ da sa~lam~~, gerekti~inde uygulamaya kendisi
örnek olmu~tu. Bir ak~am verilen bir baloda, dans~~ yar~da kestirip, elinde
tebe~ir, karatahta ba~~na geçmi~~ve haz~ r bulunanlara yeni Türk alfabesini
ö~retmeye koyulmu~ tu. Ertesi gün yeni alfabeyi mecbur eden kanun ç~ kar~lm~~~ve bu harfleri ö~retmek için Atatürk bir yurt gezisine ç~km~~t~r. Yeni Türk alfabesini ö~renmeleri için memurlara belli bir süre tan~nm~~~ve
bu süre içinde ö~renmeyenlerin i~lerine son verilmi~tir'.
Yine 12 Kas~ m tarihli Intransigeant Gazetesi'nde, Atatürk'le ilgili ilgi
çekici bir yaz~, daha do~rusu bir mülakat yay~ nland~. Gazete yazarlar~ndan Maurice Montabre, Atatürk nezdinde Fransa Büyükelçisi olarak bulunmu~~olan Kont Charles de Chambrun ile bir mülakat yapm~~t~. Mülakat gazetede "Be~~y~ l Ankara'da Büyükelçilik yapan M. de Chambrun Kemal Atatürk'ün harika hayat~ n~~ anlatt~" ba~l~~~yla yay~ nland~. Bu ilginç yaz~~ a~a~~ya al~ nd~. M. Montabre ~öyle yazmaktad~ r:
"Mustafa Kemal'e içli d~~l~~ yakla~ma f~rsat~~ bulabilmi~~ki~ilerin aras~nda, 1928-1933 y~llar~nda Fransa'n~ n Ankara Büyükelçisi olan Kont Charles
de Chambrun'de bulunmaktad~r. Bu y~llarda, Frans~z-Türk ortak sorunlan nadir görülen bir mutlulukla çözümlendi. Türkiye-Suriye s~n~r~, Suriyelilerin Türkiye'de, Türklerin Suriye'deki mallar~~ sorunlar~~ çözümlendi~i gibi 193o'da dostluk pakt~~ imzaland~ . Borçlar sorunu bir çözüme ba~land~,
çe~itli ticaret sözle~meleri yap~ld~ . Gazi'nin M. de Chambrun'e dostça
güveni vard~.
Bu nedenle dün kendisini ziyaret etmeyi dü~ündüm.
Kendisini, robdö~ambr ile, a~z~ nda pipoyla, gülümseyen ve nazik bir
filozof olarak, kitap y~~~l~~ çal~~ma odas~ nda buldum...
— Verdi~iniz hazin habere çok heyecanland~~~m~~ görüyorsunuz, dedi.
Cumhurba~kan~~ Atatürk'ü çok yak~ndan tan~d~m. Be~~y~ll~k Do~u görevim
3

"Un cicret par jour", L Intras~geanl, 12.11.1938.

134

B~LAL N. ~IM~IR

s~ ras~ nda kendisine ~ahsen ba~l~yd~ m, O'nun dostça hayranl~~~~görevimi
kolayla~t~rd~.
Kendisiyle yapt~~~~son bir görü~meden ç~ karken, bir gün M. Venizelos
bana, "O büyük bir adam, çok büyük bir adam; Devlet i~lerini böylesine
iyi bilen bir generale hayat~ mda rastlamad~m" dedi.
Gerçekten Gazi Mustafa Kemal, bir asker, bir kanun koyucu, bir reformcu ve kendisini empoze eden bir Devlet Ba~kan~yd~ ."
Seçkin muhatab~ m, asker olarak O'nun destan~ n~~ birkaç f~ rça vurusuyla çiziverdi:
Dürzi ayaklanmas~ n~ n bast~ r~ lmas~ , Tarblusgarp'ta Türk-Italyan Sava
~~, Trakya'da Bulgarlara kar~~~muharebe, yeniden fethedilen Edime'ye gi
ri~. Sonra, sava~~içinde Çanakkale'nin savunulmas~, Avustralyal~ lar~ n Ana
farta çizgisinde durdurulmas~ , morali bozulan Ruslar~ n 191 rde Ermenis
tan derinliklerine kadar kovalanmas~ . Nihayet, Osmanl~~ imparatorlu~u
Sevres Antla~mas~ 'n~~ imzalar ve Sultan, kendisinden kurtulmak için Mustafa Kemal'i Do~u illerinde Üçüncü Ordu'yu kumanda etmeye (sic)
gönderir. Mustafa Kemal, Anadolu'da, Ankara'da milli bir Hükümet kurar ve onun Ba~komutan~~ olur. Anadolu hakimiyetini sa~layan büyük zaferler i~te o zaman kazan~l~ n
Mudanya Mütarekesi imzalan~ r. Türkler Istanbul'a geri dönerler. Lozan Konferans~ , Türkiye'nin Avrupa'ya ili~ kilerini kararla~t~ r~ r.
Saltanat~ n kald~r~lmas~ ndan sonra Mustafa Kemal art~ k hiçbir zaman
üniformas~ n~~ giymez. Cumhurba~kan~~ seçildikten sonra, samimi bir demokrat olarak kal~ r ve kendisini tamam~ yla sosyal ve politik reformlara verir.
M. de Chambrun söze devam etti:
"— Reformcu olarak da fevkalâdeydi. Eskiye ba~l~~ olanlar~ n ho~una
gitmese de reformlar~~ O'nun ~eref unvanlar~~ olarak kalacakt~ r. Ve o reformlar nas~l bir h~zla birbirini kovalam~~t~ ! Fes gitti, haremler aç~ld~, yerli
renkler solup uçtu, alfabe bat~ l~ la~t~, dil sadele~ti.
Yüzy~llardan beri al~~~ lagelmi~~geleneklere dokunmak demek, bir halk~ n genel zihniyetini de~i~ tirmek demektir.
Bu yenilikler kalacak m~ ?
Hiç ku~ kum yok. Her ne kadar Do~u'da kahramanlann eserleri
onlar~ n ünlerinden daha k~ sa önnürlü olsa bile. Hürriyetine kavu~mu~~
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olan, vatanda~~olarak devlette erkeklerle e~itlik güden, mebus olabilen
Türk kad~n~ n~ n yeniden hareme kapat~ lmaya boyun e~ebilece~ini
dü~ünmek bile güçtür. Büyük Petro'nun hürriyet verdi~i Rus kad~ nlar~,
bir daha o Slav haremi demek olan "terem"e hiçbir zaman geri dönmemi~lerdir.
~övelye de Vergennes misyonunda Istanbul'a gönderilmi~~olan Baron
de Tott'un ta XVIII. yüzy~ lda demode ve kar~~~ k diye hüküm verdi~i eski
yaz~ya da art~ k geri dönülemez.
Esasen Yunan as~ ll~~ olan ve XIX. yüzy~l~ n ilk yar~s~nda Sultan
Abdülmecid taraf~ndan Osmanl~lara empoze edilen fese gelince, onbe~~y~ ldan fazla bir zaman sonra onun da geri gelebilece~ini tasavvur etmek
güçtür.
Ya din sorunu?
Atatürk her zaman inanç hürriyetine sayg~~ gösterdi. Kendisi sofu
de~ildi.
O'nun karakterinin temelinde ihtiras m~~ yat~yordu?
M. de Chambrun bir an dü~ündü, sonra ~u f~ krayla cevap verdi:
Bir gün, Toros geçidini zorlamadan önce Ankara'da duraklam~~~
olan Büyük ~skender'den söz ediyorduk; Gazi'ye, bu Makedonya Kral~ n~ n
da kendi yöresinde, Selanik yak~ n~ nda do~du~unu hat~rlatt~ m.
Atatürk:
"— Benzerlik orada biter, diye cevap verdi. ~skender dünyay~~ fethetti.
Ben etmedim. Fethederken o as~l kendi ülkesini unuttu. Ben kendi yurdumu hiçbir zaman unutmayaca~~m." dedi.
Say~n Büyükelçi, son bir soru daha: Atatürk hayat~ n~ n hayalini
gerçekle~tirmi~~midir?
~ nce diplomat burada da bir mesel ile cevap verdi. Oldukça manal~:
Genç bir subay iken Atatürk, ~imdi öldü~ü Dolmabahçe Saray~ 'nda Abdülhamid'in huzuruna kabul edilir; Mustafa, K~z~ l Sultan'~~ sayg~yla selâmlar, ama protokolün gerektirdi~i biçimde Sultan'~n kaftan~n~n
yenini öpmez. Daha sonra bu sahneyi anlat~ rken Atatürk, Sultan'~n huzurunda bulundu~u anda genç zihninden geçenleri bana ~öyle aç~ klad~:
Ben de ayn~~ semtte oturdu~uma ve bu bina da ho~uma gitti~ine göre,
niçin gelip bu saraya yerle~miyeyim?" 372
3-2 Maurice Montabre, "Un conte des mille et une nuits: M. de Chambrun, qui fut,
. Ankara, nous parle de la prodigieuse vie de Kemal Atapendant cinq ans, ambassadeur a
turk", L'Intransigeant, I 2.1 I .1938.
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Eski Frans~z Büyükelçilerinden Kont de Chambrun, "Intransigeant"
Gazetesi yazarlar~ ndan Maurice Montabre'ye anlatt~ klar~~ bunlard~r. Bu
an~ lar, Atatürk'ün hayat~~ bak~m~ ndan ilginçtir. Frans~z gazeteleri,
Atatürk'le ilgili olarak an~, haber, f~kra ne bulabildilerse yay~ nl~yorlar ve
böylece Büyük Ölü'ye sayg~lar~ n~~ göstermeye çal~~~yorlar& 12 Kas~m
gönlü gazetelerdeki yaz~~ ve haberlerin a~~rl~k noktas~, Inönü'nün
Atatürk'ün halefi olarak Cumhurba~kan~~ seçilmesi konusunda toplan~yordu. Ama do~rudan do~ruya Atatürk'e ayr~lm~~~ yaz~~ ve haberler de
görülüyordu.
lournal des De6als Gazetesi, Atatürk'ün ölümü üzerine, çe~itli taraflardan Ankara'ya çekilen taziyet telgraflan konusunda haberler veriyordu.
Fransa Cumhurba~kan~~ M. Albert Lebr~~ n'dan, Hitler ve Ribbentroplardan sonra, Milletler Cemiyeti Genel Sekreteri M. Joseph Avenol da
Türkiye D~~i~leri Bakan~~ Dr. T. R. Aras'a ~u mesaj~~ göndermi~ti:
"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Kemal Atatürk'ün ölümüne derinden heyecanlanm~~~olarak, Türk Milletinin u~rad~~~~büyük mateme
Milletler Cemiyeti Sekretaryas~ 'yla kat~l~r ve en samimi taziyelerimin Türk
Hükümeti'ne iletilmesini rica ederim."'
Yine journal des Dt;bast Gazetesi'nin verdi~i habere göre, Milletleraras~~
Çal~~ ma Bürosu Müdür Vekili M. Phellen'da Dr. Aras'a a~a~~ daki telgraf~~
çekmi~tir:
"~efinin ~ahs~nda ülkenizin u~rad~~~~büyük milli yas dolay~s~yla, Milletleraras~~ Çal~~ma Bürosu ad~na ve kendi ad~ma size pek içten taziyet
duygulanm~~ gönderirim." "4
Ayn~~ gazete, Ankara'daki yabanc~~ elçiliklerin de Türkiye D~~i~leri Bakan~'na taziyelerini bildirdiklerini, Fransa Ba~bakan~~ M. Daladier'nin de
Ba~bakan Celâ1 Bayar'a bir taziyet telgraf~~ gönderdi~ini bildiriyordu.
12 Kas~m tarihli Frans~z gazeteleri, bir gün önce ba~ka ülkelerin bas~n~ nda Atatürk konusunda ç~kan yaz~lardan da parçalar verdiler. Le Pelit
journal Gazetesi, Ingiliz ve Amerikan bas~n~ndan baz~~ parçalar yay~nlad~.
Ingiliz bas~n~~ üzerinde daha a~a~~daki bölümlerde ayr~ca durulacakt~r.
New-York gazeteleri ise Atatürk'ten sonra, yaratt~~~~eserlerin ya~ay~ p ya~amayaca~~~konusu üzerinde durmu~lard~. New-Tork Times, "Bir diktatörün
ölümü üzerine, "Ondan sonra memleket ne olacak?" sorusunun ortaya
"Apres la mort de Kemal Atatürk", Le journal des Dibats, ~~ 2. ~~ 1.1938.
/b~d.
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ç~ kmas~, bir tek adam~n hayat~na ba~l~~ olan milletlerin durumlar~ n~ n ne
kadar nazik oldu~unu ispatlar; hele bu adam bir dâhiyse" demi~ti. NewTork Herald Tribune Gazetesi de ~unlar~~ yazm~~t~:
"Atatürk, dal~~ buda~~~kopar~lm~~~bir eski devletin kütü~ünü teslim ald~: çürümü~~ve can çeki~en bir devlet. Bundan, sapasa~lam kurulu~u, k~smen modemle~mi~, her türlü yabanc~~ vesayetinden kurtar~lm~~~olan ve
dünyada bir pozisyonu bulunan yeni bir devlet yaratt~. Eseri ya~arsa bu
devletin dünyadaki durumu bir gün d~~arda da hissedilecektir.
Eseri ya~ayacak m~ d~ r?
Türkiye'nin durumuna bakarak di~er diktatörlüklere uygulanabilecek
sonuçlar ç~ karmak belki do~ru de~ildir. Ama, yepyeni ve örnek bir yönetim metodu getirmi~~olan bu adam~ n ölümünden sonra, birçok kimse bu
sorunun kar~~l~~~ n~~ merakla bekleyecektir."'
RePublique adl~~ Frans~z Gazetesi de, Suriye bas~n~nda Atatürk'ün
ölümünün nas~ l yank~~ yapt~~~ n~~ k~saca anlatt~. Ölüm haberi ~am'da heyecanla kar~~lanm~~t~. Suriyeliler, Gazi'yi Do~u'nun en büyük simas~~ say~yorlard~. Suriye gazeteleri de Atatürk'e sayg~~ göstermi~ler, O'nun cesaretini ve
enerjisini övmü~lerdi 376
Yine 12 Kas~ m günlü RePublique Gazetesi'nde Atatürk Türkiyesi'nin
ekonomisi üzerine bir makale vard~. ~imdiye kadar Frans~z gazeteleri daha
çok Atatürk'ün ki~ili~i, askerli~i, sosyal ve siyasal alandaki devrimleri üzerinde durmu~lar, ama Kemalizm'in ekonomik yönüne pek e~ilmemi~lerdi.
Bu defa Sammy Beracha imzas~yla bu konuda bir yaz~~ kaleme al~nm~~t~.
Yaz~~ "Atatürk'ün miras~: Devlet bankalar~ nca yönetilen bir ekonomi" ba~l~~~n' ta~~yordu. Yazar, önce Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun ekonomisine k~saca bir göz at~yordu: Güçlü zamanlar~ nda Osmanl~~ ~ mparatorlu~u'nun
as~l gücü ekonomiye dayanmaktayd~ . Yeni zaman~n terimiyle, ileri zamanlar~nda Osmanl~~ Devleti bir otar~iye sahipti, yani kendi ihtiyaçlar~n~~ kendisi giderebiliyordu. G~da bak~m~ndan otar~i, iki k~tada bir büyük ordu beslemeye yetiyordu. O zamanlar Osmanl~~ sanayii de her alanda ileriydi, bir
iktisadi ba~~ms~zl~ k sa~l~yordu ve imparatorlu~un as~ l gücü buydu. Osmanl~~ maliyesi ve vergi sistemi de di~er ülkelere örnek olabilecek bir seviyedeydi. O devirlerdeki bütün ihtiyaçlar~~ giderebiliyordu. Ama zamanla
durum de~i~mi~ti. Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun çökü~ü, ekonomik
Nakleden: Le Pet:t journal,
La RePublique, 12.11.1938.
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gücünün gerilemesiyle at ba~~~beraber yürümü~tü. Birinci Dünya Sava~~~
arifesinde Osmanl~~ imparatorlu~u art~k iktisadi bak~mdan tamamen geri
bir ülkeydi. Sanayi devrimine, kapitalizme ayak uyduramam~~t~. Yaln~z
hammadde ihraç ediyor, buna kar~~l~k ihtiyac~~ olan hemen hemen bütün
mamul maddeleri d~~ardan ithal etmek zorundayd~. 1913 y~l~nda, bütün
imparatorlu~un sanayisi ~u kadarc~kt~: Tar~ m sanayiinde 76, seramik sanayiinde 20, dericilik sanayiinde 12, orman sanayiinde 19, tekstil sanayiinde 75, kimya sanayiinde 12 fabrikams~~ kurulu~~vard~. Tabii bu c~l~z sanayi
bütün ülkeye yetecek düzeyde olmaktan çok uzakt~.
Mustafa Kemal ülkeyi kurtard~~~~zaman, bu c~l~z sanayii de ayakta
bulamam~~t~. Bu nedenle, tar~mda zenginle~mek ve ayr~ca sanayile~mek,
Kemalizm'in ba~l~ca amaçlar~~olmu~tu. Yeni rejimi kurar kurmaz Atatürk,
"köylüler efendimizdir" derken, tar~m~~ zenginle~tirme amac~~ güdüyordu.
Gerçekten köy, memleketin zenginlik kaynaklar~ ndan biriydi. Bu rejimin
ilkesi "köylüye toprak" sözünde toplanm~~t~. Kemal Atatürk, bir yandan
modem tanm~~ te~vik ederken, ayn~~ zamanda tar~m kooperatiflerinin geli~tirilmesini de arzuluyordu. Modern Devlet Çiftlikleri kurulmu~tu. Gerek
alet ve edevat, gerek üretim bak~ mlanndan bu çiftliklere tek türlü bir
ahenk sa~lanm~~t~. Türkiye'de özel toprak mülkiyeti esast~r, kollektivizm
yoktur; ama tar~m~n toplum yarar~na geli~tirilmesi amac~~güdülür ve Ziraat Bankas~~ bu amaçla krediler açar. Bu banka, Türk tar~m~n~n kaderine
hükmeden bir devlet bankas~d~r. Tar~mla ilgili bütün eserlerin, tar~m
okullann~n, silolann, sulama tesislerinin ve bu konulardaki yenililderin arkas~nda hep Ziraat Bankas~~ vard~r. Bu banka arac~l~~~yla, Türk tar~m~n~n
gerçek ~efi devlettir.
Bunlar~~söyledikten sonra yazar, Kemalizm'in devletçi ekonomisini anlatmaya devam ediyor ve yine özetle ~öyle diyordu:
Yaln~z tar~m alan~nda de~il, ekonominin bütün dallann~~kapsayan çe~itli alanlarda da birer devlet bankas~~ vard~. 1925 y~l~nda bir Sanayi ve
Maden Bankas~~ kurulmu~tu ve bu banka yeni do~an endüstriye ilk hamleyi yapt~rm~~t~. O banka arac~l~~~yla ayakkab~~ sanayii kurulmu~, yeni
tekstil fabrikalar~~ aç~lm~~, ~eker fabrikalar~~ yap~lm~~~ve elektrifikasyona gidilmi~ti. 1937 y~l~ nda Atatürk, Sanayii Te~ vik Kanunu'nu ç~kartm~~, bunun sayesinde yeni yeni sanayi tesisleri kurulmu~tu. Sonra Sanayi ve Maden Bankas~~ ikiye bölünmü~, daha sonra, 1933'te kurulan Sümerbank
bunlar~~ yutmu~tu. Sümerbank gerçek bir devlet kurulu~udur. 1933-1938
y~llar~n~~ kapsayan be~~y~ll~k plan~n uygulanmas~na hizmet etmi~ti. özellikle dokuma sanayiine, maden sanayiine, selüloz sanayiine, kimya sanayiine
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ve seramik sanayiine önem verilmi~ti. Be~~y~ll~k plan~n uygulanmas~ndan
sonra ithalât~ n dörtte bir oran~ nda azalaca~~~umuluyordu.
Yine sanayile~me ve devletçilik dü~ üncesiyle Atatürk Etibank'~~ kurdurmu~tu, bununla madencilik alan~ ndaki devlet iktisadi te~ebbüsleri finanse
ediliyordu. Denizbank ise, limanlar~ n, tersanelerin, denizyollar~n~ n i~letilmesi amac~ na yönelmi~ti. Atatürk ayr~ca, eski rejimin imtiyaz verdi~i
bütün yabanc~~ ~irketleri peyderpey sat~ n ald~ rm~~t~. Halefler O'nun eserini
ya~atacaklard~ . Kemalizm sisteminin orijinalli~i, dört be~~devlet bankas~~
yoluyla güdümlü bir ekonomi kurmu~~olmaslyd~.... 3"
RePublique Gazetesi'nde bu yaz~dan ba~ka, J.M. Blanchet imzas~yla,
"Türkiye'nin kurtanc~s~~ demokrat diktatör Kemal Atatürk" ba~l~kl~~ bir
ba~ka yaz~~ daha yay~nland~. Yaz~da Kemalist Devrimler anlat~l~yor ve
Atatürk'ün demokrat ruhlu bir Devlet Ba~kan~~ oldu~u belirtiliyordu.
Önce, Cumhuriyet'in kurulu~u ve Atatürk'ün çizdi~i amaçlar k~saca özetleniyordu: 29 Ekim ~~923'te yeni Türkiye Devleti'ne kesin bir biçim verilmi~, Cumhuriyet ilan edilmi~ti. Cumhurba~kanl~~~'na seçilen Gazi, ilk konu~malannda ula~~lacak hedefleri göstermi~ti. Türkiye, zengin ve mutlu
hale getirilecekti. Yüksek bir uygarl~k düzeyine ula~t~ nlacakt~. Bunun için
yepyeni bir zihniyet ve ciddiyetle çal~~ mak gerekiyordu. Türkiye'nin emeli
uygar bir ülke olmakt~. Uygarl~k yolunda ba~ar~l~~ olabilmek için yenile~mek gerekiyordu...
Bunlar~~ söyledikten sonra yazar devam ediyor ve ~öyle yaz~yordu:
"Mustafa Kemal, çizdi~i program~~ madde madde gerçekle~tirdi. Art~k
i~e yaramayan geçmi~ i silip süpürdü; sebat gücü, cesaret, enerji ile eski
Osmanl~~ imparatorlu~u topra~~~üzerinde yepyeni bir millet yaratt~. Önce
yeni bir mistik yaratmakla i~ e koyuldu. O'nun etraf~na toplanan yenilikçi
ve öncü bir ekip, yine O'nun güçlü iti~ i ve dinamizmi ile yurdun çehresini de~i~tirdi.
Gazi haremleri açt~, çar~af~~ kald~rd~, fesi yasaklad~, ailede ve devlette
kad~nlar~n erkeklerle e~itli~ini sa~lad~... Bunlar~~ yapabilmek için birçok
önyarg~lan yenmek, ecdattan kalma geleneklerle sava~ mak zorunda kald~.
Ama Mustafa Kemal daha da ileri gitti. Din ve dünya i~lerini birbirinden ay~ rd~. Müminler için yine kutsal olan Kuran'~, yaln~z bir din kitab~~ olarak b~rakt~~ ve onun insanlar~n sivil hayat~~ üzerindeki etkilerini gider3" Sammy Beracha, "L'heritage de Kemal Atatürk: une economie dirigee par des
banques d'Etat", La RePublique, ~~ 2. ~~ 1.1938.
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di. ~eriat kanunlar~ n~~ kald~ rarak, çok kad~ nla evlili~i yasaklayarak ~ahsi
statüleri de~i~ tirmeye kadar gitti.
Dün bu sütunlarda Pierre Dominique, modern Türkiye'nin ~efi'nin
okullan laikle~tirdi~ini hat~rlatt~. O ayr~ca takvimi de~i~tirdi, eski alfabeyi
kald~rd~~ ve toplum düzeninde, sa~l~ k alan~ nda öyle tedbirler ald~~ ki, birkaç
y~l içinde halk~n~ n ruhunu de~i~tirdi.
Yüzy~ ll~ k gelenekleri y~kmak, milyonlarca insan~n uyu~uk durgunlu~unu sarsmak, a~~r alt~ n boyunduru~u k~rmak, can çeki~en ülkeyi gençIe~tirmek ve o ülkeyi bir ku~aktan az bir zaman içinde büyük devletler aras~ na
sokmak... ~~te, böyle bir devrimcinin insan~~ ~a~~ rtan ki~ili~i üzerinde durmay~~ gerektiren noktalardan baz~lar~.
Sava~~sonras~ nda Avrupa'n~ n ilk diktatörünün de~i~ik, merakl~~ simas~ ,
üzerinde yeteri kadar yazabilmek için burada pek yerimiz yok. Diktatördü
ama, ölmeden önce, kendi deyimiyle "dünyaya ~ah~s iktidar~ n~n zararl~~
örne~ini vermek istemeyen" bir diktatördü. Ve Ankara Meclisi içinde bir
muhalefet partisi kurdurdu, ba~~ na da o zaman Paris Büyükelçisi olan
Fethi Bey'i getirdi. Do~u'da e~siz bir denemedir bu. Kabul edilir ki, tâ tarihin en eski devirlerinden beri Do~u'da iktidar payla~~lamazd~...
Gazi, görünü~üne ra~men kendi rejiminin hür ve parlamenter bir
Cumhuriyet oldu~unu söyleyebilirdi.
Atatürk'ün eseri her alanda büyüktür. Bu eseri gerçekle~tirmek, halk~~
sömürenlerin tekelinde bulunan, güçlü bir dine cephe ald~~~~için pek güç
olmu~tur.
Kemal Atatürk gibi gerçek bir kahramana belki bir tek sitemde bulunulabilir: O da bizim Bat~~ uygarl~~~ n~ n de~erine pek fazla inanm~~~olmas~d~ r.
Bu konuda hükmü ancak Tarih verecektir. En büyük insanlardan bin
olarak O'nun ad~n~~ hat~ rlayacak olan Tarih." 378
Frans~ z Gazetecisi Jean-Marie Blanchet, Atatürk Devrimlerini anlat~rken ilginç noktalara de~iniyordu. Atatürk'ün büyük bir adam oldu~una,
eserinin de o ölçüde büyük ve önemli oldu~una yazann hiç ku~kusu yoktur.
Yaln~z yazar~n kafas~nda bir tek soru vard~r: Acaba Bat~~ uygarl~~~,
Atatürk'ün inand~~~~kadar de~erli miydi? Bu konuda da yazar kesin bir
1' Jean-Marie Blanchet, "KEMAL ATATÜRK, Dictateur democrate et redempteur
de la Turquie", La Re-publique, ~~ 2.1 I. ~~ 938.
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yarg~ da bulunmamakta, son sözü Tarihin söyleyece~ini belirtmektedir.
Böyle bir soru sorarken yazar, belki de iki dünya sava~~~aras~nda epeyce
yayg~ n olan karamsar felsefenin de biraz etkisi alt~ ndayd~. Untergang des
Abendlandes gibi karamsar eserlerin Bat~~ uygarl~~~ n~ n gerileyip çökrnekte oldu~unu ileri sürdükleri, Avrupa kamuoyunu oldukça etkiledikleri ve hatta
Nazizm ve Fa~ izm gibi diktatörlüklerin do~u~unu besledikleri bir dönemde Atatürk'ün Türkiye'yi bat~ l~ la~t~ rmaya do~ru götürmesi baz~~ kimselere
çeli~ik gibi görünmü~~olmas~ na pek ~a~ mamak gerekir. Atatürk karamsar
de~ildi. Türkiye'nin bat~ l~la~aca~~na, ileri bir uygarl~k düzeyine ula~aca~~na inan~yordu. Karamsar f~ lozoflar~ n etkisi alt~ nda kal~ p Almanya'da ve
~talya'da görüldü~ü gibi bir diktatörlük rejimi kurmas~~ da beklenemezdi.
Frans~z yazar~n~ n da belirtti~i gibi Atatürk, asl~ nda demokrat ruhlu bir
kimseydi. Türkiye'yi demokrasiye haz~rlamak için çal~~m~~t~ . Hakl~~ m~yd~,
de~il miydi? Elbette son sözü Tarih söyleyecekti. Ama herhalde Tarih,
Kemal Atatürk'ün gelmi~~geçmi~~en büyük simalardan biri oldu~unu daima hat~ rlayacakt~.
1 2 Kas~ m tarihli Temps Gazetesi'nde de, Inönü'nün Cumhurba~kan~~
seçilmesi haberlerinden ba~ka, do~rudan Atatürk'le ilgili haberler geni~çe
yer tutuyordu. "Kemal Atatürk'ün Ölümü" genel ba~l~~~~alt~ nda gazete,
Türk Hükumeti'nce yay~ nlanm~~~bildirinin tam metnini, Fransa Cumhurba~kan~'n~ n taziyet telgraf~n~, Türkiye'nin Paris Büyükelçili~i'ne gelip taziyede bulunanlar~ n listesini, Londra bas~n~ n~n Atatürk'ün ölümü üzerine
yapt~~~~yay~nlar~, Almanya'dan ve Sovyetler Birli~i'nden Ankara'ya çekilmi~~sempati mesajlar~ n~~ veriyordu. Gazete ayr~ ca Atatürk için muazzam
bir cenaze töreni yap~laca~~n~~ bildiriyordu 379. Bu konu ayr~~ bir bölümde
ele al~ nacakt~ r.
tarihli Paris gazetelerinde yine 20 kadar yaz~~ ve haber
13 Kas~m 1938
vard~. Bunlar~ n ço~u Atatürk için yap~ lacak cenaze töreniyle ilgili haberlerdi. Yeni Cumhurba~kan~~ ~ nönü ile yeni Türk kabinesi konusunda da
birkaç haber ve yaz~~ ç~km~~t~. Birkaç Frans~ z gazetesi, Ankara'n~ n ad~ n~n
"Atatürk" olarak de~i~tirildi~ine dair bir ~stanbul telgraf~~ yay~nlad~lar. Bu
haberde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, yeni Türkiye'nin kurucusu
Atatürk'e ebedi bir sayg~~ ni~anesi olarak Ba~kent Ankara'n~ n "Atatürk"
olarak ad~ n~ n de~i~tirilmesi hakk~ nda oybirli~i ile bir karar ald~~~~bildiriliyordu 38".
Pelit journal Gazetesi'nin 13 Kas~ m tarihli say~s~nda, Jean Lecoq'un
"Kemal'in Heykelleri" ba~l~ kl~~ bir yaz~s~~ vard~ . Yazar önce heykel bak~ m~nLe Temps, ~~ 2.11.1938.
L'Ilamme Libre, Le journal des Debats, Le Sor, Le Temps, 13. I 1.1938.
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dan Müslüman ülkelerinin durumuna de~iniyordu. Müslüman ülkelerde
dola~anlar, camileri, saraylar~, çe~itli an~tlar~~ görenler, oralarda hiçbir insan heykeli bulunmad~~~n~~ farkederler. Muhammed öyle istemi~tir. islâmda insan heykeli kesinlikle yasakt~ r. Avrupa'n~n meydanlann~, kö~eba~lann~, sokaldann~~ dolduran say~s~ z bronz ve mermer heykellere islam diyannda rastlanmaz. Kemal Atatürk'ün iradesiyle yap~lan büyük devrime kadar
Türkiye'de de durum buydu. Bunlar~~ söyledikten sonra yazar ~öyle devam
ediyordu:
"Bin üç yüz y~ l boyunca Muhammed'in iradesine dikkatle sayg~~
gösterildi. ~ slam ülkelerinde bir tek heykel, bir tek büst dikilmedi. Ama
Kemal'in kanunlarda ve örflerde yapt~~~~büyük reform ile, di~er birçok
kanunlarla birlikte bu kanun da (heykel yasa~~~da) kald~r~ld~. Türkiye bat~~
uygarl~~~na do~ru dev ad~ mlarla ilerledi ve kendisini geçmi~e ba~layan
ba~lar~~ hiç tereddüt etmeden kopard~. Türkler bu modemizme direnmek
~öyle dursun, vatan~n yenile~ tiricisi Gazi'ye minnettarl~ k ve hayranl~klar~n~~
göstermek için meydanlarda O'nun heykellerini diktiler.
Hayatlar~ nda heykellerinin dikildi~ini gören insanlar seyrektir. Bizim
Clemenceau bunu bir defa görebildi, Kemal iki defa. 1926 y~l~nda, Haliç'e
giri~te, Sarayburnu Park~ 'nda Kemal'in ayakta bir heykeli dikildi. Bunun
için gönüllü olarak halk 45.000 lira toplam~~t~. O zamandan beri O'nun
bir heykeli daha dikildi, bu defaki at üzerindeydi.
Bu heykel, XIV. Louis gibi Kemal'i ~aha kalkm~~~bir at üzerinde
temsil etmektedir. Oysa ~ahlanm~~~at "Eski Türklerin" sembolüydü. "Eski
Türkler" bo~~yere ~ahland~nlm~~t~ ; Kemal, ata boyun e~dirdi~i gibi onlara
da boyun e~dirmi~ti. Hiçbir ~ey O'nun iradesine kar~~~gelemedi. O öyle
istedi~i içindir ki, Türkler çok kad~ nla evlenmekten vazgeçtiler; Muhammed'in kanunlanna ra~men kad~nlar~ n sosyal ve siyasal e~itli~ine raz~~ oldular; en çok riayet edilen Kur'an geleneklerini bile feda ettiler.
Hiçbir halk, tarihin hiçbir devrinde, bu kadar çabucak ve bile bile eski gelenelderinden vazgeçmi~~de~ildir. Ve bunun için bir tek adam~ n iradesi kafi geldi.
Itiraf ediniz ki, böyle bir mucizenin yarat~c~s~ n~~ kutlamak için iki heykel çok de~ildir.""'
Bunlar~~ söyleyen Frans~z yazan yaln~ z bir noktada yan~lm~~t~ :
Atatürk'ün 1938'e kadar dikilmi~~olan heykelleri iki tanecik de~ildi. hal"Le billet de Jeaun Lecoq: Les Statues de Kemal", Le Peii journal, 13. 11.1938.
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yan Profesörü Heykeltra~~Canonica ile Avusturyal~~ heykeltra~~Krippel,
Atatürk'ün sa~l~~~nda Türkiye'de epeyce Gazi ve Zafer heykelleri dikmi~lerdi. Ankara'da Ulus ve Zafer Meydanlar~ndaki heykellerden ba~ka ~stanbul'da Saraybumu'nda ve Taksim Meydan~'ndaki heykeller ilk dikilenler
olmu~tu. Yine Ankara'da Güven An~t~, Samsun, Konya ve Afyon'daki
heykeller hep Atatürk'ün sa~l~~~nda yap~lm~~t~. Türk Milleti, vatan~n kurtanc~s~na, devrimlenn yarat~c~s~na olan ba~l~l~k, minnettarl~k ve ebedi sayg~~
duygular~n~~ O'nun heykellerini yükselterek de göstermeye çal~~m~~t~.
193olarda yabanc~~ heykeltra~lara yapt~r~lan heykellerden sonra, yeni yeni
yeti~en Türk sanatkarlann~ n yapt~klar~~ heykelleri de anmak gerekir.
Petit Parisien Gazetesi'nin 13 Kas~ m 1938 tarihli say~s~nda Maurice
Prax imzas~yla ilginç bir f~kra yay~ nlanm~~t~. Bu eski gazetecinin "Hem
nal~na hem m~h~na" diye bir kö~esi vard~~ gazetede. F~kra o kö~ede yay~nland~. F~kran~n ba~l~~~: "Mustafa Kemal bir mankafa say~ld~~~~günlerde"
idi. "Mankafa" sözcü~ünü yazar t~ rnak içine alm~~t~. Maurice Prax tâ
919'larda Atatürk'ü nas~ l, nerede tan~d~~~ n~~ anlat~yordu. F~ kra ~uydu:
"Hiç böbürlenmiyorum. Ama bir gazetecinin Kemal Atatürk ile yapt~~~~ilk mülakat, ~üphesiz ki Petit Parisien'de benim imzamla yay~nlanm~~t~r.
Gerçekten bu ta Ocak ~ 919'dayd~. Cumhurba~kan~~ Kemal Atatürk o zaman General Mustafa Kemal idi, aç~ktayd~.
General, benim gibi Pera Palas'ta kal~ yordu; oldukça içine kapal~, oldukça gizli ya~~yordu; birkaç genç subaydan ba~ ka kimseyi kabul etmiyordu; bütün zaman~n~~ okumaya ve dü~ünmeye ay~rm~~~görünüyordu...
General Mustafa Kemal'den bir mülakat istemeyi bana, zeki, alçak
gönüllü ve sayg~l~~ bir Frans~z olan Pera Palas Müdürü yi~it Montagnon
ö~ütledi.
Montagnon bana:
Sizi temin ederim ki, pek enteresan bir adamd~r, dedi.
General beni kibar ve so~uk bir nezaketle kabul etti. O'nun ola~anüstü gözleri -çelik gözleri- ene~ jik ve donuk çehresi beni hemen etkiledi. Bana sert bir aç~ k yüreklilikle ve tamamen askerce sunlan söyledi:
Ben size herkesin söyledi~ini söylemeyece~im... Bugün yenilmi~~ve
y~k~lm~~~olarak, Almanlann müttefikleri olmam~zdan pi~manl~k duydu~umuzu söylemeyece~im... Ben ~unu söyleyece~im ki, Almanlar~n kollar~na
dü~mü~sek bu, sizin memleketinizin hatas~d~r, bize kar~~~ k~skanç, açgözlü,
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doymak bilmeyen bir politika gütmü~~olan Fransa'n~ n hatas~d~r. Bu sözlerim, burada tan~d~~~ m~z Alman askeri ~eflerine kar~~~pek az sayg~~ duydu~umu söylememe de engel de~ildir...
General Mustafa Kemal benim önümde uzun uzun, sert bir biçimde
~ikayetlerini ve hayal k~ r~ kl~ klar~ n~~ say~ p döktü, daha sonraki günlerde kendisini s~ k s~ k gördüm... Kimi zamanlar ayn~~ masada birlikte yemek yedik.
Montagnon bize kendi usulüyle küçük bir pilav haz~ rlard~ !...
... Hala gülerim: General Mustafa Kemal ile mülakat yapt~ktan sonra
bu mülakat~~ hat~r~ n~~ sayarak bizim Türkiye'deki Yüksek Komiserimize,
Amiral Amet'nin halefi olan parlak diplomat~ m~za bildirdim.
Parlak diplomat bana kahkahayla güldü:
— ~lahi beyci~im, o General Mustafa Kemal ile gevezelik etmek de
nereden kafan~za esti! O mankafan~ n tekidir! Burada onun esamisi okunmaz! dedi.
General Mustafa Kemal'in çok enterasan, çok zeki ve çok çekici bir
adam oldu~una dair bizim temsilcimizi -ki kendisi onunla hiç kar~~la~mam~~t~- ikna etmek için bo~~yere çabalad~m.
~ki ay sonra Kemal dünyay~~ ~a~~rt~yor ve bütün Avrupa'ya meydan
okuyordu..." 382
Bu ilginç an~s~n~~ anlatan Frans~z Gazetecisi Maurice Prax, Mütâreke
günlerinde Mustafa Kemal Pa~a'y~~ "mankafa" diye vas~fland~ rm~~~olan
"parlak" Frans~z diplomat~n~n ad~ n~~ vermemektedir. Yaln~z bunun o zaman istanburcla Frans~z Yüksek Komiseri bulunan ki~i oldu~unu belinmektedir. 1919 y~l~ nda Fransa'n~ n ~stanbul Yüksek Komiseri M. Defrance'd~ r. Kim olursa olsun, Kurtulu~~Sava~~~ y~llar~nda Türkleri ve Mustafa
Kemal'i anlayamayan Bat~l~~ "mankafa" diplomatlar ve devlet adamlar~~
yüzünden Türkiye çok çekmi~tir. Burunlann~n dibindeki geli~meleri kavramaktan, insanlar~~ anlamaktan aciz olan birçok yabanc~~ kodaman
yüzünden çok Türk kan~~ alut~lm~~~ve Türk'ün özyurdu Anadolu'nun yeniba~tan fethi Türklere çok pahal~ya mal olmu~tur. ~imdi, o Büyük
Adam'~n arkas~ndan an~lar ortaya dökülüyor, geçten geç Büyük Ölü'ye
sayg~~gösteriliyordu. Kabul etmek gerekir ki, her ~eye ra~men Frans~z bas~n~~ ~imdi Atatürk'e sayg~da kusur etmiyor, elinden geldi~i, dilinin
döndü~ü kadar~yla O'nun büyüklü~ünü dile getirmeye çal~~~yordu.
3"2 Maurice PRAX, "Quand Mustapha Kemal n'etait considere que comme une "ganache" Le Pelit Parisien, ~~ 3.11.1938.
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13 Kas~m günü baz~~ Frans~z gazeteleri, Türk gençli~inin Atatürk'e ve
devrimlerine ba~l~l~~~n~~ bir kez daha belirtti~ini bildirdiler. Üniversite
gençleri Cumhuriyet An~t~~ önünde bir kez daha toplanm~~lar ve
Atatürk'ün gençli~e emanet etti~i Cumhuriyet'e ba~l~l~klar~n~~tazelemi~lerdi. Üniversite gençleri Atatürk'ü taparcas~na seviyorlard~~ ve Kemalizm'e,
Cumhuriyet ilkerine yürekten ba~hyd~lar383.
Fransa'n~n Ankara Büyükelçisi M. Ponsot, Türkiye'den ayr~lmak üzereyken "Cumhuriyet" Gazetesi'ne Atatürk konusunda bir demeç vermi~ti.
Bu demeç, özetle, 14 Kas~m günlü Le Jour Echo de Paris Gazetesi'nde de
yay~nland~. Büyükelçi, "Fransa bak~m~ndan Atatürk, her zaman prestijle
çevrili kalacakt~r" diyordu. Büyük ölü'nün askerli~ini, devlet adaml~~~n~~
övüyordu. Türkiye'nin Atatürk'ün izinde yürüyece~ini, ba~anlann~~ve refah~n~~ sürdürece~ini söylüyordu 384 .
14 Kas~m'~~ izleyen günlerde Frans~z gazetelerinde Atatürk'le ilgili yaz~lar daha çok cenaze töreni haz~rl~klar~~ konusunda toplan~yordu.
Atatürk'ün ki~ili~ine, eserlerine ayr~lm~~~yaz~lar daha seyrekti.
15 Kas~m günü Fransa Millet Meclisi Ba~kan~~ M. Edouard Herriot,
Belley'de Cumhuriyetçilik üzerine bir konferans vermi~~ve Atatürk'ün
övgüsünü de yapm~~t~. M. Herriot, eski Frans~z Ba~bakanlar~ ndand~. Sa~l~~~nda Atatürk'ü ziyaret etmi~ti. O'nun özellikle Lâildik ve Cumhuriyetçiligine hayrand~. Konferans~nda Büyük ölü'nün hat~ras~n~~ anmadan geçememi~ti. Bu konferanstan uzunca parçalar 16 Kas~m günlü Eie Nouvelle
Gazetesi'nde yay~nland~. M. Herriot, Büyük Atatürk'ün gere~i gibi anla~~lamam~~~oldu~unu söylüyor, gerek iç gerek d~~~politikadaki "miyoplan"
yeriyordu: "ön yarg~lar yüzünden iyi anla~~lamam~~~bir Büyük Adam'~n
ölümünü haber ald~k. Gerek d~~, gerek iç politikada miyopça davran~~lar
vard~r. Sözünü etti~im adam, Türkiye Cumhuriyeti'nin ba~~nda fevkalade
bir eser gerçekle~tirdi. O'nun bir diktatör oldu~u söylendi. Kendisi, Padi~ahl~ktan ve Halifelikten vazgeçmi~ti, yaln~z Cumhurba~kan~~ olmak ~erefimi
yüklenmi~ti. O'nun hakk~nda diktatörlükten söz etmek, hürriyete kavu~turmu~~oldu~u büyük bir halk~~ lazd~rmak olur... 1933 y~l~nda Mustafa
Kemal'i, Atatürk'ü, ziyaret etti~im zaman O'nun bana ilk sözü ~u oldu:
"Ben bir laikim." Bu sözlerin bütün anlam~n~~hissediyorum..." 385
383 "(En Turquie) La Jeunesse universitaire proclamera a nouveau sa fidelite â la Repu bliq ue", La ROublique, ~~ 3. ~~ . 938.
388 "Ataturk restera pour la France entoure de prestige", Le jour-L'Echo de Paris,
14.11.1938.
385 "Herrot parle â Belley", L'Ere Nouvelle, 163 1.1938.
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16 Kas~ m 1938 tarihli Le Soir Gazetesi'nde, Kont Sforza'n~ n önemli
bir yaz~s~~ yay~ mland~. Gazete bunu "Kemal Atatürk. Söz Kont Sforza'n~ n"
ba~l~~~~alt~ nda, dört sütunda verdi. Telif hakk~~ sat~ n al~nm~~, yaz~ n~ n k~smen olsun ba~ka yerde yay~mlanamayaca~~~da belirtilmi~ti. Gazete, Sforza'n~ n yaz~s~n~~ ~u sözlerle okuyucular~na sunmu~tu:
"21 Kas~m günü Türkiye Cumhurba~kan~~ Kemal Atatürk'ün milli cenaze töreni yap~ lacakt~ r. Bütün ülkelerin temsilcileri bu muazzam cenaze
töreninde haz~ r bulunacaklard~r. Fransa'y~~ temsil etmek üzere de M. Albert Sarraut seçildi.

Atatürk'ü çok yak~ ndan tan~ m~~~tek Avrupa devlet adam~~ olmas~~ dolas~yla, Kont Sforza'dan, yeni Türkiye'nin kurucusu hakk~ ndaki an~ lar~ n~~ rica ettik. Gerçekten Kont Sforza, 1919 y~l~ nda ~ngilizlerce sürgüne günderilmekten Kemal'i kurtarm~~~olan kimsedir. Burada Kont Sforza, Türkiye'nin Araplarla ili~kilerinin nas~ l olmas~~ gerekti~i konusunda Atatürk'ün
görü~lerini ilk defa aç~klamaktad~ r. Arap dünyas~ nda kayna~malar~n artt~~~~
bir s~ rada bu yaz~~ daha da büyük ilgiyle okunacakt~r."
Yaz~da Kont Sforza, Atatürk'ü ~öyle anlat~ r:
"Muzaffer general, devlet kurucusu, kurulu~undan son nefesine kadar o Devletin Ba~kan~ , sürekli olarak vatanda~lar~ n~ n
mutlak güvenini kazanm~~~bir insan. Bu ne ola~anüstü bir ba~ar~d~ r!
Bu kadar~ n~~ herkes görür. Ama Kemal Atatürk'ün durumu
daha da ola~anüstüdür; asl~ nda O, tarihte e~sizdir. (en v6-it'e il
est unique dans l'histoire) Kemal, eserini yaratm~~, bunu bar~~~
içinde geli~tirmi~, kökle~ti~ini gözleriyle görmü~~olarak, ~öhretinin ve gücünün zirvesinde, kendi yata~~ nda, bütün Türk halk~n~ n gerçek üzüntüleri içinde hayata gözlerini kapam~~~olan tek
diktatördür. O'nunkine k~yasla, bir Cromwell'in, bir Washington'un, bir Bonapart'~ n, bir Cavour'un, bir Bismarck'~ n... meslekleri ne kadar k~sa örnürlü menk~ belerdir. Öyleyse Kemal'in
ba~ar~s~ n~ n s~ rr~~ neydi? Tarih her zaman pek kar~~~ k bir ~eydir;
Kemal Atatürk'ün böylesine ola~anüstü zaferinin as~ l ve temel
nedenini, kanaatimce, belirtmeden önce, Türk kahraman~ n~ n giri~imlerine yard~ m eden olaylar~~ hat~ rlamak gerekir.
Eski ~slam sadakat~~ yerine bir Türk vatanseverli~inin uyan~~~, Kemal'in siyasal ba~ar~s~ n~ n ba~lang~c~yla ayn~~ zamana rastla-
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d~~ ve adeta bilinçsizce O'nun eseriyle bütünle~ti. Kutsal Cermen
imparatorlu~u gibi, Osmanl~~ imparatorlu~u da asla milli bir
devlet de~ildi. Ancak XIX. yüzy~ldad~ r ki, - yani Yunanistan,
S~ rbistan, Bulgaristan, Romanya arka arkaya Bab~âli'nin egemenli~inden kurtulduktan sonrad~ r ki- Türk Anadolu, imparatorlu~un merkezi olmaya ba~lad~. XX. yüzy~ l~ n ba~~nda edebiyat
da i~e kar~~t~ . Diyarbak~rl~~ bir Türk olan Ziya (Gökalp), Kur'an'~~
Arapça'dan Türkçe'ye çevirmek fikrini ortaya atm~~ , bütün camilerden Arapça yaz~lar~n kaz~ nmas~~ için ate~li ça~r~larda bulunmu~tu ve Kemal'in ö~renim yapt~~~~Selânik'te "temiz Türkçe"
kampanyas~ n~~ açm~~t~. O s~ ralarda gencecik bir diplomat olarak
Türkiye'de bulunuyordum. Daha sonra Kemal'i tan~d~ m; bu
ak~ m~n O'nun gençlik heyecan~ n~~ uyand~ rm~~~oldu~unu duyunca
~a~mad~ m.
Wilson, Lloyd George ve Celemenceau ile birlikte belki hatalar~n~ n en
a~~rm~~ i~ledi ve May~s ~~ ~~ g'da Yunanl~lar~n ~zmir'i almalar~ na müsade etti. Çanakkale'de ~ngiliz-Frans~ z ordulanna kar~~~büyük ba~ar~s~yla ün yapm~~~olan genç Kemal, o zaman Istanbul'da hiç kimsenin dü~ünmeye bile
cesaret edemeyece~i bir ~eye tek ba~~ na karar verdi: Türkiye, Yunanistan'a ve gerekirse ~tilâf Devletlerine kar~~~direnecektir.
Do~u~ tan hatip olan Kemal, Samsun Camii'nde bir nutuk söyleyerek
Türk halk~na imdat ça~r~s~ nda bulundu; bir hafta sonra nutku,
Müslüman ülkelerde haberlerin yay~ld~~~~o esrarengiz h~zla yay~ld~~ ve
Türkiye'nin bütün camilerinde tekrarland~. O s~rada Istanbul'da ~talya
Yüksek Komiseri olarak bulunuyordum, Sadrazam bana gelip dedi ki:
Kendisini sevdi~inizi bilirim; ama O bir ç~ lg~ nd~r, kendisini kurtarmak gerek. Sultan, geri dönmesi için kendisine emir
verecek, döner dönmez Italya'ya bir gezi yapmas~na müsaade
eder misiniz?
O geri dönmeyecektir,
diye cevap verdim ve o anda zavall~~ Damad Ferid'in gözlerindeki deh~eti
ve ayn~~ zamanda hayranl~~~~okudum. Kendi kendime, genç asiye hiçbir
Türk'ün kar~~~durmayaca~~n~~ söyledim. Nitekim öyle oldu. Anadolu içlerinde Kemal'in çeteleri güçlendikçe kendisine kat~ lan Türklerin say~s~~ art~yordu.
Bundan sonra art~ k Yunanistan'~ n askeri yenilgisi, ~tilâf Devletlerinin
diplomatik yenilgileri Avrupa tarihinin birer parças~~ oldu. Bu konuda maBellet~n C.LII, 86
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kale de~il, kitap yaz~ l~ r. Ben burada, kendi kanaatime göre, Kemal'in
sürekli ba~ar~~ s~ rr~ n~~ belirtmekle yetinece~im; Sürekli ba~ar~~ diyorum,
çünkü as~l ba~ar~ lar sürekli olanlard~ r. Bu s~ rr~~ belirtmek ~u bak~ mdan da
zahmete de~er ki, Kemal'in metoduyla sava~~sonras~~ öteki diktatörlerin
metodlan aras~ ndaki derin fark da böylece kavranabilir. Diktatörler genellikle felakete u~ramaya mahld~ mdurlar, çünkü bir prestij ve blöf politikas~~
izlemek zorunda kal~ rlar. Yaln~z Kemal, daha ba~a geçti~i ilk günde, imparatorlu~un Arap topraklar~~ üzerindeki iddialar~ndan vazgeçti~ini ilan etme gücünü gösterebilmi~tir ve üstelik sözünü tutmu~tur ki, bu daha da
ender görülen bir ~eydir." 3" Kont Sforza Atatürk'ü anlatmaya devam ediyor:
"Trablusgarp (Sirenayka) Araplar~~ konusunda Kemal ile yapt~~~ m
görü~me, psikolojik bak~ m~ndan en ilginç an~ lar~ m aras~ ndad~ r. Istanbul'da
Yüksek Komiser olarak, Büyük Sava~'ta Bursa'ya sa~~nm~~~olan Sünnisi
~efi'nin Libya'ya geri dönmesi için görü~meler yap~yordum. Italyan egemenli~ini sadakatle kabul etmesi ~art~yla Sünnisi ~erine geni~~otonomi
teklif ediyordum. Ahmet el Sünnisi boyun e~meye haz~ rd~. Ama onun tarikati ~slam dünyas~nda pek güçlü oldu~u için, Kemal'in hareketine engel
olmayaca~~ndan emin olmak istiyordum. Kemal bana ~öyle cevap verdi:
— istedi~inizi yap~n~z; görü~melerinizin ba~ar~s~ ndan pek memnun oldum; art~ k Araplardan söz etmek istemiyorum; Araplar
üzerinde Türk egemenli~ini sürdürmek bizim zay~f dü~memizin
nedenlerinden biridir.
Kemal, daha sonra Türkiye'de pek güçlendi~i zaman da bu görü~ünü
asla de~i~tirmedi. Bununla birlikte kendisini birçok kez yoklayanlar olmu~tu.
Osmanl~~ Imparatorlu~u, Halifelik arac~l~~~yla art~k çoktan ça~d~~~~ kalm~~~bir dünya politikas~~ gütme iddias~ndayd~ . Türkiye'nin hakimi olmak,
Türkiye'nin hakimi kalmak karar~n~~ veren Kemal, bir ülkenin tam ba~~ms~zl~~~n~~ sa~laman~n en iyi çaresinin s~ n~ rlar ötesindeki entrikalara art~k kar~~mamak oldu~unu kavram~~t~ . Fatihler milletinin çocu~u oldu~u halde,
baz~~ Avrupa Devlet ~eflerinin hala kavrayamad~ klar~~ ~u gerçe~i kavramakla
Kemal, daha da büyük bir meziyet gösterdi: Toprak kazançlan bir avantaj
olmak ~öyle dursun, tersine uzun sürede bir devleti bat~r~r. Kemal ~u derin dü~ ünceyi kavramakla büsbütün büyük oldu~unu göstermi~tir: ~mpa3" "La

parole est â... M. le comte Sforza: Kemal Ataturk", Le So~r, ~~6. ~~ ~~ 1938.
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ratorluk Türkiyesi, Avrupa ile Asya aras~nda kaderi belirsiz olan zay~f bir
devletti; Cumhuriyet Türkiyesi ise, esas itibar~yla bir Anadolu Devleti olarak, bir ilerleme faktörü ve Asya sahnesinde önemli bir unsur olabilirdi.
Asya'da dola~~rken, yeni Türkiye'nin yükselen prestijini kaç defa
gözlerimle görrnü~ümdür... Bütün bunlar Kemal'in eseridir ve yaln~z Kemal'in. Eski k~tan~ n en ücra kö~elerinde, belki ilk kez, devrimciye kar~~~
muzaffer sava~ç~dan bin defa daha fazla hayranl~k besleniyordu.
Bir d~~~belirti de Kemal'in diktötörlü~ü ile sava~~sonras~n~n öteki diktatörleri aras~ndaki derin ayr~l~~~~göstermeye yard~m eder. Demokrasinin
d~~~biçimini dikkatle korumu§ oldu~u için Türkler Kemal'e minnettard~ rlar. Do~uda uzun süre, hatta Abdülhamid döneminde bile ya~am~~~olanlar bilirler ki, Türkler derin e~itlikten yanad~rlar. Sadrazam (Damad) Ferit
Pa~a'n~n bana kona~m~n bahçesinde anlatt~~~~ ~u f~kray~~ hâlâ hat~rlanm:
1909 y~l~nda Konyal~~ bir köylü, bir dilekçe vermek üzere Saray'a gelir ve
Divanda vezirlerinin aras~nda oturan Padi~ah~n yan~na kadar ç~kar. Ve
köylü sadelikle sorar:
Hanginiz Hünkâr?
En bireyci ve ilerici olan Türkler bile ~unu hissettiler ki,.. Kemal'in
diktatörlü~ünün amac~, yeni bir hayata at~lmak isteyen bir milletin ba~~ndan Do~ulu tipi otokrasi tehlikesini ebediyyen uzakla~t~rmakt~r. Son defa
kendisini gördü~üm zaman Kemal de bana ~unlar~~ söylemi~tir:
Benim diktatörlü~ümün tek bir amac~~ vard~r, o da Türkler
için yeni bir diktatörlü~ü imkâns~z hale getirmektir.
Bat~~ Avrupa'da bu cümle çeli~kili görülebilir. Ama Bo~az k~y~s~nda
söylenince hiç de öyle çeli~kili de~ildi.
Uluslar~n kendi kendilerini kurtarmalan gere~ine inanm~~~bir kimse
olarak, o zaman aç~kça ~unu hissettim ki, Kemal'in cümlesi O'nun dudaldannda asla bir lâtife de~ildi, O, bana, dü~ündü~ünü söylüyordu ve
söylediklerini hararetle arzuluyordu."'
Bu ilginç yaz~s~nda Kont Sforza, Atatürk'ün "sürekli ba~ar~s~n~n s~rr~n~" anlatmaya çal~~~rken önemli noktalara de~inmektedir. Mustafa Kemal'in "zuhuru" anlat~l~rken tarihi ko~ullar, eksik, ama oldukça do~ru de~erlendirilmi~tir. Osmanl~~ imparatorlu~u içinde, Balkan milletleri birer
milli devlet kurup teker teker ayr~ld~ktan sonra, bir "Türk vatanseverli~i"
387

Ibid
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do~du~u ve genç Kemal'in bu ak~ mdan etkilendi~i elbette do~rudur.
Atatürk'ün, Birinci Dünya Sava~~~sonras~n~n öteki diktatörlerinden, ba~ka
bir deyimle Hitler'den, Mussolini'den tamamen farkl~~ oldu~unu söylerken
de Kont Sforza do~ru bir de~erlendirme yapm~~t~r, denebilir. Atatürk, imparatorluktan milli devlet yaratm~~t~ ; öteki diktatörler ise ba~~ na geçtikleri
milli devletleri imparatorluk yapmaya çal~~~ yorlar& Öteki diktatörler kendi ülkelerini demokrasiden diktatörlü~e götürmü~lerdi; Atatürk ise Türkiye'yi otokrasiden demokrasiye götürmeye çal~~~ yordu. Hangi yönden bak~l~ rsa bak~ ls~ n Atatürk'ün yolu, amac~ , ülküsü ötekilerden yüz seksen derece aynyd~ . Demek ki, Atatürk, diktatörlerle k~yas bile edilemezdi. Kont
Sforza, Atatürk'e sayg~ da kusur etmeksizin, O'nu diktatörlerle k~ yaslam~~t~.
Kontun diktatörler konusundaki kehaneti ise, ~ kinci Dünya Sava~~~sonunda do~ru ç~kacakt~. Bir prestij ve blöf politikas~ na sapland~ klan için diktatörlerin sonu felâket olacakt~. Atatürk ise ba~ar~s~ n~n zirvesinde, milletinin gerçek sevgileri aras~nda ve kendi yata~~nda gözlerini kapam~~t~. Araplar konusunda Atatürk'ün görü~ ü de O'nun milli devlet politikas~n~n
mant~~~ na uygundu. Bu mant~ktan ayr~ lmas~ , Arap ülkeleri üzerinde hak
iddia etmesi elbette beidenemezdi. Herhalde Kont Sforza, "O tarihte e~sizdir" derken Atatürk'ü övmü~~olmuyor, sadece do~ruyu söylüyordu.
17 Kas~ m 1938 tarihli La Tribune des Nations Gazetesi'nde Andre Clot
imzas~yla "Mustafa Kemal ve yar~ nki Türkiye" ba~l~ kl~~ uzun bir yaz~~ ç~kt~.
Yazar, Atatürk'ün tam Birinci Dünya Sava~~~sonras~~ bar~~~düzeninin "temelden sars~ ld~~~" bir s~rada öldü~ünü belirttikten sonra bu olay~n, Türkiye'nin iç ve d~~~politikas~nda ne gibi etkileri olabilece~ini sormakla yaz~ya
giriyordu. Ondan sonra Atatürk'ün ki~ili~i ve eserlerini anlat~yordu. Özetle ~unlar~~ söylüyordu:
~~ ~~g'da Türkiye, sözün gerçek anlam~ yla batm~~~bulunuyordu. Lloyd
George'lar Türkiye'yi haritadan silmek istiyorlard~. Mustafa Kemal'in
böyle bir zamanda giri~ti~i ve ba~ar~ya ula~t~rd~~~~Kurtulu~~Sava~~'n~n etkileri muazzam olmu~tu. Türkiye, Büyük Sava~'~ n yenilgisinden sonra aya~a
kalkabilen ve Avrupa diplomasisini yenilgiye u~ratan tek ülkeydi.
Zaferden sonra Mustafa Kemal üstüste bir seri reformlara giri~mi~ti. 3
Mart 1924 günü Halifeli~in kald~ r~lmas~, "~nsanl~ k tarihinin büyük bir olay~yd~ ". 68o y~ l~ndan beri var olan ve 1513 y~l~ ndan beri de Osmanl~~ Hanedan~ n~ n tekelinde bulunan bu kurulu~~ebediyyen tarihe kar~~m~~t~ . Bu olay~~ "Istanbul'un fethi", "Viyana ku~atmas~", "Verdun Antla~mas~ " ayar~ nda
saymak gerekir. Halifeli~in kald~ r~lmas~ , Muhammed'in devletinin
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yeryüzünden silinmesi demekti. Bunun yank~lar~~ geni~~olmu~tu. Protestolar yükselmi~ti. Ama Türkiye Cumhurba~kan~~ bunlara ald~ rmam~~t~. Mustafa Kemal, Türkiye'yi Yunanl~lardan, kapitülasyonlardan, ~ngilizlerden,
Frans~zlardan ve ~eriat kanunlar~ndan kurtard~ ktan sonra yepyeni bir devlet yaratm~~t~. Bu devlet, topraklar~~ bak~ m~ ndan Asya Devleti oldu~u halde, politikas~~ ve uygarl~~~~ bak~ m~ ndan bir Avrupa Devleti olmu~tu.
Atatürk, dinle devleti ay~ rm~~t~. Avrupal~la~man~n bir sembolü olarak ~apka mecburiyetini koymu~, fesi att~rm~~t~. Çok kad~nla evlili~i kald~ rm~~t~.
Kad~ nlar~~ peçeden kurtarm~~t~ . Arka arkaya ~er'i mahkemeler kald~ r~ lm~~,
tarikatler yasaklanm~~, tekkeler kapat~ lm~~t~. Türk milliyetçili~inin Arap etkisine kar~~~bir tepkisi olarak Arap harfleri kald~nl~ p, Latin alfabesi kabul
edilmi~tir. 1932 y~ l~ nda Kur'an da Türkçe'ye çevirilmi~ti. Bütün bu tedbirler, "Islam etkisinden ba~~ms~z yeni bir Türkiye yaratmak amac~~ güdüyordu". Mustafa Kemal, "Türkiye Türklerindir" parolas~n~~ ortaya atm~~t~. Bunun sonucu Yunanistan'dan 800.000 kadar Türk'ün mübadele yoluyla
Türkiye'ye getirilmesi olmu~tu. Ayn~~ zamanda bu formül, Türkiye'nin Avrupa ülkelerinin ekonomik pençesinden kurtanlmas~~ anlam~~ ta~~yordu. imparatorluk zaman~ nda Türkiye'nin demiryollar~, madenleri, her çe~it ~irketleri Ingilizlerin, Frans~zlar~n, Almanlar~ n ellerindeydi. Atatürk, Türkiye'yi geni~~ölçüde bu yabanc~~ vesayetinden kurtarm~~t~...
Bunlar~~ anlatt~ktan sonra Andre Clot, Türkiye'nin d~~~politikas~~ üzerinde duruyordu:
D~~~politikada Atatürk, bütün ülkelerle iyi ili~kiler kurup sürdürmek;
ama bunu yaparken Türkiye'nin ba~~ms~zl~~~ ndan ayr~lmamak ve hareket
serbestli~ini kaybettirmemek amac~ n~~ gütmü~tü. Bir ara çok s~k~~ olan
Türk-Sovyet ili~kileri ~imdi normaldi. Ankara'n~n ~ngiltere ve Almanya'yla
ili~kileri de iyiydi. Son olarak Türkiye bu iki ülkeyle ayr~~ ayr~~ önemli ekonomik anla~malar yapm~~t~, ba~~ms~zl~~~ndan ayr~lmamaya ve yabanc~~ etkisi alt~na girmemeye de dikkat etmi~ti. Türkiye'nin ~talya'yla ili~kileri ise
"sadece iyi" idi. Roma Hükümeti'nin Anadolu konusundaki baz~~ aç~klamalar~~ bu ili~kilerin daha da iyi olmas~na yard~m etmemi~ti. Fransa ile
Türkiye aras~ ndaki Hatay anla~mazl~~~~da Temmuz 1938'de giderilmi~ti.
Asl~nda Türkiye'nin d~~~politikas~~ daha çok Balkan Pakt~~ ile Sadabat Pakt~'na dayanmaktayd~. Sadabat Pakt~~ içinde yer alan ~rak, Türkiye ile Arap
dünyas~~ aras~ nda bir köprü rolü olacak gibi görünüyordu. Türkiye bu kanalla Ortado~u ülkeleri aras~ndaki nüfuzunu yeniden geli~tirmek amac~~
güdüyordu.
Özetle bunlar~~ da anlatt~ ktan sonra yazar, Atatürk'ün ölümünden
sonra laiklik politikas~nda bir gerileme olabilece~ini, d~~~politikada Türki-
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ye'nin daha ziyade Do~u'ya, islam dünyas~ na dönebilece~ini söylemekte
ve Atatürk'ün haleflerinin O'nun onbe~~y~ld~r yürüdü~ü do~ru yoldan
sapmamalar~~ dile~inde bulunmaktad~ r 388.
Atatürk'ün nâ~m~n Istanbul'dan Ankara'ya ve geçici kabrine ta~~nd~~~~
günlerde Frans~z bas~n~nda bol haberler vard~. Ama bunlar hep cenaze
töreniyle ilgili haberlerdi. Bununla birlikte ara s~ra yine do~rudan do~ruya
Atatürk konusunda yaz~lar. ç~ kt~~~~görülüyordu. 22 Kas~m 1938 günü Paris-Soir Gazetesi'nde tan~nm~~~yazar Emil Ludwig'in bir yaz~s~~ ç~kt~. Napoleon gibi baz~~ tarihi ki~iler üzerine kitaplar yazm~~~olan Emil Ludwig, Ankara'ya gelip Atatürk'le de görü~mü~tü. Gazetece telif hakk~~ sat~n al~nm~~~
olan yaz~da, bu görü~me anlat~llyordu. Yaz~~ "Atatürk bana dedi ki" ba~l~~~n! ta~~yordu. Yazar, görü~üp konu~tu~u Atatürk'ü anlamaya ve anlatmaya çal~~~yor ve ~unlar~~ yaz~yordu:
"Türk subay~~ üniformas~yla yirmi y~l önceki foto~raflar~na bak~l~rsa,
ince çehreli Atatürk... o zaman biraz melânkolik görünüyordu. Yaln~z fesiyle b~y~~~~sava~ç~~ belirtiyi d~~ar~~ vururdu... Birkaç y~l önce kendisini ziyaret etti~im zaman da Atatürk bu ince, nârin halinden bir~ey kaybetmemi~ti, yaln~z, art~k sivil giyiniyordu. Seyrekle~mi~~saçlar~yla aln~ndaki derin
çizgiler, aradan geçen zaman içinde O'nun bütün ya~ant~s~n~~ ve yapt~klar~n~~ anlat~yordu.
Ba~kent'in kenar~ nda bir tepeye tünemi~~olan villas~~ iddias~zd~, möbleleri, Türklerin Frans~z stiline hayran olduklar~~dönemden kalmayd~. Hizmet ve muhaf~z personeli gerekli asgari ölçüye indirilmi~ti.
Garip bir incelikle Atatürk, koyu lo~~bir kö~eye oturdu, kendisini adeta göremiyordum; bana ise ~~~klar~~ büsbütün gözlerimi kama~t~ran bir avizenin alt~nda yer gösterdi. Ancak ara s~ra sigaras~ n~~ yakarken, kibrit ~~~~~nda O'nun ya~la zedelenmi~~yüz çizgilerini birkaç saniye, yan karanl~kta
görebiliyordum. Aç~ k mavi, biraz da cam gibi gözleri, hemen hemen tam
hareketsiz hali, ve ciddi, bo~uk, üstelik k~s~k sesi ile önce, kendisine yakla~~lamayacak bir kimse gibi görünüyordu.
Eskiden pek çevik ve canl~~ oldu~u halde sonralar~~ durgun, dü~ünceli
bir hal ald~~~~ve kimi zaman haftalarca as~k yüzlü kald~~~~bana önceden
söylenmi~ti. Gerçekten, sava~~n kahramanl~ k diye adland~r~lan olaylar~ndan
birini de~erek konu~maya giri~meseydim Atatürk, hiç ku~kusuz, so~uk bir
ihtiyat~~ bütün görü~me boyunca sürdürecekti.
388
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1916'da Gelibolu yak~ n~ nda (sic) geçen o me~hur olay~~ bana objektif
olarak tam bir kesinlikle anlatt~:
Kar~~m~zda bulunan ~ngilizlerin, dedi, ate~~için toplar~ m
ayarlamaya heniz vakit bulamad~ klar~ n~~ biliyordum, öyleyse tehlike yoktu. Bu basit bir hesapt~~ ve ben yaln~z elveri~li bir andan
yararland~ m.
Bu vesileyle Gazi'nin bariz vas~flar~ ndan birini belirtmek uygun olur:
O asla hayalci ve fantezist bir kimse de~ildi. Kendisi de s~k s~ k bunu belirtir ve bundan gurur duyard~. Benim iki kitab~ m~~ Türkçe'ye çevirmi~ti ve
Napoleon'la ilgili eserim konusunda kendi görü~lerini uzun uzun anlatt~.
O'nun kanaatince büyük Korsikall'y~~ hayalleri mahvetmi~ti. Diyordu ki:
izlenen amaçlar asla ki~isel olmamal~d~ r. Ça~d~~~~ kalm~~~
sistemlere yap~~~k kalan, gelenekleri a~amayan bir kimse hiçbir
zaman ça~da~~bir devlet yaratamaz. Napoleon, kendisine ihanet
etti~ini bile bile Fouche'yi yan~ nda tuttu, sonra da bu ~a~k~nl~ kla
Fouche'nin amans~z dü~man~ na kendisi sald~ rd~. Plans~z i~e giri~mi~ti, geni~~projeler yapmaya onu olaylar itiyordu. Demokrasinin zaferini altm~~~y~l geri itti.
Bu yarg~lar bana Gazi'nin siyasal program~ n~~ anlatt~... Kendi milletinden ba~ka hiçbir millete güvenmeyecek kadar milliyetçi... Rakamla anlat~lmayacak hiçbir ~eyden ho~lanmaz. Mistiklerle, halifelerle, din adamlar~yla
mücadelesinde hararetli taraftar~~ oldu~u ak~ lc~l~~~~hakim k~ lmaktad~ r. ~öyle
demektedir:
~lk defa Kur'an~~ Türkçe'ye çevirttim. Muhammed'in hayat~ n~~ da. Halk bilsin... Günden güne camilerin bo~ald~~ma ~a~~yorsunuz, oysa kimse camileri kapatmay~~ dü~ünmüyor. Nedeni
~udur ki, Türk asl~ nda Müslüman de~ildir. Bu çoban millet yaln~z güne~i, y~ld~zlar~, bulutlar~~ dü~ünür. Bu bak~ mdan, topra~~n
havaya ba~l~~ oldu~unu bilen öteki dünya çiftçilerinden hiç fark~~
yoktur. Türk, tabiattan ba~ka bir ~eye tapmaz.
Bu konuda kendisinin, uygarl~~~ m~z~n en ayd~ n
dü~ünürleriyle ayn~~ fikirde oldu~unu belirttim. Göthe buna
"Tanr~-Tabiat" (Gott-Natur) derdi, dedim.
Felsefe yapan askerlerle hiçbir zaman tart~~maya giri~memek gerekti~ini tecrübemle bildi~im için, ayr~ca konuk ve yabanc~~ oldu~umdan dolay~, konuyu de~i~tirdim:
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Milletin ba~~ nda siz olmasayd~ n~z bu reformlar~~ ve yenile~meyi ba~aracak ba~kalar~~ ç~ kar m~yd~ ? dedim.
Ba~kalar~ n~ n ne dü~ ündüklerini bilmiyorum. Bu reformlar~~ ve yenilikleri ben yapt~~~ m~~ biliyorum, dedi.
Bize tercümanl~ k yapan D~~i~leri Bakan~~ bu sözleri biraz zafer edas~~
vererek çevirdi. Oysa ki Gazi bu sözleri sadelikle söylemi~ti ve bu pek ho~uma gitmi~ti....
Atatürk devam etti:
Az önce ihtirastan söz ettiniz. Elbette ondan vazgeçilemez. Ama ihtiras hiçbir zaman ki~isel olmamal~ : Milli menfaat
amac~~ gütmelidir. ~ef, büyük kararlar~ n~, dikkatle izleyip inceleyece~i millet hayat~na dayanarak almal~d~ r. Saltanattan kurtulduktan sonra Meclisi toplad~ m, Cumhurba~kan~~ olarak imtiyazlar~ mdan, hatta cezalar~~ affetme yetkimden bile vazgeçtim. Bütün
yetki milletin, yani milletvekillerinin elindedir. Zannetti~inizden
çok daha az aktifim. Örne~in Bakan~ ma sorunuz, onun yetkisindeki i~lere kar~~~ yor muyum? Kendimi okumaya, incelemeye vermeye, Cumhurba~kanl~~~ ndan ve hatta ordu ~efli~inden ayr~lmaya haz~r~ m.
Ya Parti Ba~kanl~~~ ndan?
Ondan asla (vazgeçmem), Çünkü benim partim, elzem
sayd~~~ m milli politikay~~ temsil eder."'
Bu konu~malar~~ aktard~ ktan sonra Emil Ludwig devam ediyor:
"Gerçekten, memleketin siyasal hayat~ n~~ iyi tan~ yan yabanc~~ gözlemciler oybirli~iyle ~ unu kabul etmektedirler ki, Atatürk, demokratik ilkeleri
yürürlü~e koymak için çok ~ey yapm~~t~ r. Bu O'nun mütevazi men~ eine
ve milletin "Atas~ " olma prestijine uygundur. 1924 y~ l~ nda kendisine Padi~ahl~ k ve hatta Halifelik teklif edilmi~ ti. Bu amaçla birçok Müslüman
ülkelerinden Ankara'ya özel heyetler gelmi~ ti... Ama Atatürk teklifleri reddetmi~ti. Bu bak~ mdan Napoleon'u yeriyorsa, hakl~~ oldu~unu itiraf etmek
gerekir.
Türkiye'nin her kö~esinde O'nun resimleri görülür. Bir banknotu ~~~~a kar~~~tutunca filigran~ nda Gazi'nin çizgileri göze çarpar, sembolik bir
uyar~~ gibi. Kendisinden korkuldu ~unu söyleyince Atatürk ~a~t~~ :
389
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Bu evin kap~c~s~ na sorun, o bile benden korkmaz. Korku
üzerine hiçbir iktidar kurulamaz. Top namlular~ na dayanan bir
iktidar pek i~retidir... Bugün burada bar~~ç~~ bir ülke görüyorsunuz. Bizim ülkemiz nüfusumuza göre fazlas~yla geni~tir.
Bugünkü topraklar~ m~zdan bir metre kare bile fazla topra~a ihtiyac~ m~z yoktur. Bütün ülkelerle bar~~~ve hakemlik antla~malar~~
imzalad~k. Ordumuzun görevi sadece sald~ r~~ halinde topraklar~m~z~~ korumakt~r.
Atatürk bana Avrupal~lar~ n amans~z bir dü~man~~ gibi göründü. Bu
O'nu nazik bir durumda b~ rak~yordu. Çünkü halk~ n~~ ezen Bat~~ boyunduru~unu k~ rabilmek için, Bat~'ya kafa tutabilmek için gereken her ~eyi yine
ayn~~ Bat~ 'dan almak zorunda kalm~~t~.... Bütün Türkler gibi ciddi olan
Gazi bu çeli~meden hiç rahats~z olur gibi görünmedi ve O'nun realite
duygusu, baz~~ etkilere keyfi bir s~ n~ r çizilebilece~ine kendisini inand~nr
duruma getirmi~ti. Bat~~ müzi~inden söz ederken bu durum aç~ kça belirdi.
Montesquieu'de okudum, dedi, bir milletin müzik zevkini hesaba katmadan o milleti kalk~ nd~ rma olana~~~yoktur. Çok
hakl~. Bu nedenledir ki müzik sanat~ n~~ geli~tirmeye çal~~~yorum.
Kendisine, Avrupahlann kulaklar~na göre do~u müzi~inin hiçbir inceli~i bulunmad~~~n~~ ve anlayamad~~~ m~z tek do~u sanat~ n~n bu oldu~unu
söyledim. Bu müzi~in Türk müzi~i oldu~unu reddetti:
O Bizans uyu~uklu~udur elbet! Bizim milli havalanm~z
ancak k~rlarda, çobanlar~ n yan~ nda dinlenilebilir.
Öyleyse bu halk sanat~~ devaml~~ durgun ve ilerleyemeden
kalm~~~olmuyor mu?
Bat~~ müzi~inin ~imdiki düzeyine eri~ebilmesi için ne kadar zaman harcand~?
Dört yüzy~ l kadar.
Bu çok beklemek olacakt~ r. ~~te bunun içindir ki, biz Avrupa müzi~ini almaya çal~~~yoruz.
Bu reformcu adam~ n realite duygusu i~te böyledir. Ve bana
foto~raf~n~~ imzalarken imzas~n~n sonundaki "l" harf~ ni a~a~~~do~ru uzatt~~~n~~ görünce hiç ~a~mad~m : Atatürk sanki burada bile
toprakla temas~~ kaybetmemeye çal~~~yor gibiydi." '9°
° Ib~d.
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Alman yazar~~ Emil Ludwig de Atatürk'ü böyle görmü~tü. Yazar~ n
Atatürk'le ilgili ba~kaca yay~ nlar~~ bulunup bulunmad~~~ n~~ saptayamad~ k.
Yaln~ z Par~S-Soir Gazetesi'nde gördü~ümüz bu yaz~s~ ndan anla~~ld~~~ na
göre yazar, Atatürk'le çe~itli konular~~ k~sa k~sa görü~mü~tür. Politikadan
müzi~e kadar birçok konuya de~inilmi~ tir ve yazar, Atatürk'ten çe~itli
sözler aktarmaktad~r. Bu k~sa görü~meye dayanarak, Atatürk'ün psikolojik
tahlilini yapmaya çal~~m~~t~ r. Tahlil yapmak isterken edebiyat yapt~~~~da
göze çarpmaktad~ r. Elbette k~sa bir görü~meyle Atatürk'ü anlayabildi~i ileri sürülemez. Soyad~~ kanunundan önceki dönemde yap~ ld~~~~anla~~lan bu
görü~me yine de baz~~ yönlerden ilginçtir ve Alman yazar~ n~ n makalesini,
birkaç cümle atlayarak buraya almay~~ uygun gördük.
Yine 22 Kas~ m 1938 günü La RePublique Gazetesin'de de Pierre paraf
imzas~yla "Kemal Atatürk" ba~l~ kl~~ bir yaz~~ vard~. Yaz~da Atatürk'ün hayat~, eserleri k~saca anlat~ l~ yordu, ama pek yeni bir ~ey söylenmiyordu.
Atatürk'ün, Hitler ve Mussolini'den çok farkl~~ oldu~u belirtiliyordu. Önce
padi~ahl~ kla halifeli~i ay~ rmak, sonra Cumhuriyet kurmakla reformlara giri~ti~i, kanunlar~~ laikle~tirdi~i, fesi kald~ rd~~~ , kad~nlar~~ kurtard~~~ , Arap
harflerine sava~~açt~~~~ s~ rayla anlat~ llyordu. "Güçlü ve ba~~ms~z bir ülke
yaratt~", "uygarl~~a kar~~~ de~il, cahilli~e kar~~~zafer kazand~ " deniyordu.
Yaz~~ ~u cümleyle bitiyordu :
"Tarihin sayg~yla yarg~ lad~~~~o kurucu askerlerden biridir."'
Buraya kadar, yaln~z Paris gazetelerinde ç~ kan Atatürk'le ilgili yaz~lar
üzerinde duruldu. Bunlardan ba~ka çe~itli Frans~z ta~ra gazetelerinde de
Atatürk'ün ölümüne geni~çe yer verildi~i anla~~lmaktad~ r. Marsilya Ba~konsoloslu~u'ndan Paris Büyükelçili~i'ne gönderilen bir yaz~da, Le Soleil,
Le Petit Provinçial, Marseille-Soir ve Ma~seille Matin adl~~ Marsilya Gazetelerinde Atatürk'ün ölümüyle ilgili çe~itli yaz~lar ç~kt~~~~bildirilmektedir'.
Bir ba~ka yaz~dan Le Feti! Marseillais ile Le Feti! Niçois Gazetelerinin de ayn~~ konuda yay~ nlar yapt~klar~~ anla~~llyor 393. Marsilya ve Nis gazetelerinden
ba~ka Bordeaux ve Lyon'da ç~ kan gazetelerde de Atatürk'ün ölümüyle
çe~itli yaz~ lar görillmü~tür'.
`" Pierre Paraf, "Kemal Atatürk", La Ripublique, 22.11.1938.
P.B.A. -K 180/A-1.• Marsilya Baskonsoloslu~u'ndan Paris Büyükelçili~i'ne yaz~ .
Marsilya, 15.11.1938.
"3 Ayn~~ dosya: Paris Büyükelçili~inden Hariciye Vekâleti'ne yaz~. Paris, I. ~~ 2.1938.
3" Ayn~~ dosya: Marsilya Ba~konsoloslu~u'ndan Paris Büyükelçili~i'ne yaz~. Marsilya,
29.11.1938. Ve Bordeaux Fahri Konsoloslu~u'ndan Paris Büyükelçili~i'ne yaz~. Bordeaux,
24.11.1938.
3
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Cherbourg Fahri Konsolosu, ayn~~ ~ehirde ç~ kan Cherbourg - Eclair ve
Ouest-Eclair Gazetelerinin de Atatürk'ün ölümüyle ilgili çe~itli yaz~lar yayinlad~klarm~~ bildirmektedir 395.
Ayr~ca Paris'te ç~kan Ermenice Haraç ve Abaka Gazeteleri de
Atatürk'ün ölümü üzerine yaz~ lar yay~nlam~~lard~r 396. Ermeni gazetelerinin
Atatürk hakk~nda söyledikleri ilginç olabilir. Ama Ermenice bilmedi~imiz
için bu yaz~lar~~ inceleyemedik. Ara~t~ rmalar~ m~z~~ ta~ra gazetelerine kadar
ilerletme olana~~n~~ da bulamad~ k.
Paris gazeteleri gerçekten Atatürk'ün ölümüne geni~~yer ay~rm~~lar,
Büyük ölü'ye sayg~~ göstermi~ler, O'nun hayat~ n~, eserlerini elden geldi~i
kadar dile getirmi,~lerdir. Bu ilgi, ba~ta Türkiye'nin Paris Büyükelçili~i olmak üzere, Türk makamlar~n' duyguland~rm~~t~ r. Ankara'dan ald~~~~talimata dayanarak Paris Büyükelçili~i bu yay~nlardan dolay~~ Fransa D~~i~leri
Bakanl~~~~arac~l~~~yla, Frans~z bas~ n organlar~na te~ekkürlerini sunacakt~r.

395 Ayn~~ dosya: Cherbourg Fahri Konsoloslugu'ndan Paris Büyükelçili~ine yaz~ . Cherbourg, 24.11.1938, NO.2 I .
"6 Ayn~~dosya: Paris Büyükelçiligi'nden Hariciye Vekâleti'ne yaz~. Paris, 3.12.1938.

ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜ:
~ NGILTERE'DE YANKILAR
Londra'n~n sempat~n
"Cumhurba~kan~~ bu sabah saat dokuz sular~ nda öldü. Krala duyuruldu." "7
~~ o Kas~ m 1938 sabah~~ ~ ngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Sir Percy Loraine, Atatürk'ün ölümünü bu iki cümlelik y~ld~ r~ m ~ifreyle ~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~'na duyurdu. Büyükelçi ayn~~ zamanda do~rudan do~ruya ~ ngiliz Saray~ 'na da bir telgraf çekip Kral~~ durumdan haberdar etmi~ti. Türk
Hükümeti'nin resmi bildirisi henüz yay~ nlanmam~~t~ r. Bu nedenle
Atatürk'ün "saat dokuz sular~nda" öldü~ü söylenmekteydi. Yine ~~ o Kas~ m
günü ak~am üzeri Büyükelçi Londra'ya ikinci bir y~ ld~ r~ m ~ifre daha çekti.
~lk habere ~unlar~~ ekledi:
"Cumhurba~kan~ 'n~ n öldü~ünü ve Büyük Millet Meclisi Ba~kan~ 'n~ n
geçici olarak Cumhurba~kanl~~~~görevini üzerine ald~~~n~~ aç~ klayan resmi
bildiri yay~nland~. Cumhurba~kan~~ Vekili, Anayasan~ n 34. maddesi gere~ince, yeni Cumhurba~kan~'n~~ seçmek üzere Meclisi ii Kas~ m saat
~ i.00'de toplant~ya ça~~rd~."'
Bu telgraf~ n arkas~ ndan Büyükelçi P. Loraine, yine ayn~~ gün, Türk
resmi bildirisinin ve Atütürk'ün öldü~ünü bildiren müdavi ve mü~avir
doktorlar raporunun çevirilerini Londra'ya postalad~ . Bu belgeleri gönderirken ~unlar~~ da yazd~ :
"Lord Hazretlerinin görecekleri gibi, hükümet bildirisinde müteveffa
Cumhurba~kan~ 'na güzel bir biçimde sayg~~ ve takdir ni~anesi gösterilmekte ve ~imdiki düzenin korunmas~~ görevinde Hükümetin millete olan güveni belirtilmektedir. Anayasa uyar~ nca Büyük Millet Meclisi Ba~kan~ 'n~n
Cumhurba~kanl~~~~Vekâletini üzerine ald~~~n~~ ve yine Anayasa uyar~nca
Meclisin hemen bir halef seçece~ini kaydettikten sonra bildiri, milletin,
39' F.O. 3 71/21926/E.6638 ve F.O. 424/282, p. 3o, No.36.: Loraine'den Halifax'a ~ifre
tel. Y~ld~ r~ m. Ankara, 10.11.1938. No. 194.
F.O. 371/21926/E.664 Loraine'den Halifax'a. ~ifre tel. Ankara, ~~ o. ~~ . 938, No.
195 (R).
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Hükümetin ve Türk Silâhl~~ Kuvvetleri'nin seçilecek Cumhurba~kan~'n~~
tam destekleyeceklerini eklemektedir." 3"
Türkiye D~~i~leri Bakanl~~~, ~~ o Kas~m günü bir genelge notayla
Atatürk'ün öldü~ünü, Abdülhalik Renda'n~n Cumhurba~kanl~~~~Vekâletini
üzerine ald~~~n~~ Ankara'daki yabanc~~ diplomatik temsilcilildere bildirmi~ti.
~ngiliz Büyükelçisi bu notan~n da bir örne~ini Londra'ya gönderdi".
Bu resmi yaz~~malar yap~l~rken kara haber zaten her tarafta duyulmu~tu. Ajanslar, radyolar haberi, resmi telgraflardan daha önce yaym~~lard~. Atatürk'ün ölümü Londra'da sürpriz yaratmad~. Bu haber beklenmeyen bir ~ey de~ildi. ~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~, Atatürk'ün art~ k son
günlerini ya~ad~~~n~~ biliyordu. Hastal~~~n~~ günü gününe izlemi~ti. Ölümü
halinde Türkiye'ye iletilecek ba~sa~l~~~~telgraf~, cenaze töreninde ~ngiltere'nin temsil edilmesi gibi konularda ~ngiliz makamlar~~ önceden haz~ rl~ k
da yapm~~lard~. ölüm haberi al~n~r al~nmaz ~ngiltere D~~i~leri Bakan~~ Viskont Halifax, lo Kas~m günü kendi imzas~yla Büyükelçi Sir Percy Loraine'e ~u y~ld~r~ m telgraf~~ çekti:
"Kral, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Ba~kan~~
Atatürk'ün ölümünü büyük bir üzüntü ile ö~rendi~ini ve Türk
Milletinin u~rad~~~~bu kayb~~ Majestenin derinden duydu~unu
Türk Devlet Ba~kan~'na bildirmenizi Ekselânslanndan rica etmemi bana emir buyurdu. -Halifax.”`"
Büyükelçi ertesi gün, bir mektupla Kral'~n mesaj~n~~ Türkiye D~~i~leri
Bakan~'na iletti ve bunun yeni Cumhurba~kan~'na sunulmas~ n~~ rica etti.
Kral'~n mesaj~ndan ayr~~ olarak ~ngiltere Hükümeti'nin de ba~sa~l~~~~dile~ini Türkiye D~~i~leri Bakan~'na bildirdi. Atatürk'ün ölümünü Ankara'daki
Misyon ~eflerine bildiren Türk genelge-notas~n~n al~nd~~~n~~ bildirdikten
sonra, ~ngiliz Büyükelçisi ~unlar~~ yazd~:
"O büyük Devlet Adam~'n~ n, askerin ve liderin ölümüyle
bütün Türk Milletinin u~rad~~~~onar~lmaz kay~p dolay~s~yla bu
kederli anda Ekselânslanna ve Türk Hükümeti'ne Birle~ik Krall~ k Hükümeti'nin en derin sempatilerini bildirir ve en samimi
ba~sa~l~~~~dileklerini sunanm.” «32
3" F.O. 371/21926/E.6834 ve F.O. 424/282, p. 31-32, No. 39: Loraine'den Halifax'a yaRN
_o. 569.
z~. Ankara, lo.11.193_,
4'
2 F.O. 371/21926: Türkiye D~~i~leri Bakanl~~~'ndan yabanc~~elçiliklere. Genelge nota,
Ankara, ~~o.~~~.1938, No. 23751/74.
4°' F.O. 371/21926/E.6638: Halifax'tan Loraine'e. Y~ld~r~m tel. 10.11.1938.
492 lbed. Loraine'den Türkiye D~~i~lerine nota. 11.11.1938, No. 212.
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~ ngiltere'nin Ankara Büyükelçili~i arac~ l~~~yla iletilen bu sempati ve
ba~sa~l~~~~mesajlanyla yetinilmedi. Ayr~ca Türkiye'nin Londra Büyükelçili~i kanal~yla da gerek Kral~ n, gerek ~ ngiliz Hükümeti'nin taziyetleri sunuldu. Londra Maslahatgüzar~~ Kadri Rizan, to Kas~ m günü Ankara'ya ~unlar~~ telledi:
"Madde 1. Saray Te~rifat Naz~ r~~ ~imdi Büyükelçili~e geldi.
Majeste Kral~ n Atatürk'ün vefat~~ ile duçar oldu~umuz büyük
milli felâketten mütehass~ l kederimize bütün kalbi ile i~tirak eyledi~ini bendenize tebli~e memur edildi~ini bildirdi.
Madde 2. Hariciye Te~rifat Müdiri Umumisi de ayr~ca gelerek hükümetin ve Hariciye Nâz~ rm~ n pek samimi teessür ve taziyetlerini bildirdi~i maruzdur."'3
Türkiye Maslahatgüzar~~ Kadri Rizan, ro Kas~ m günü ak~am üzeri ~ ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~~Müste~ar~~ Sir Lancelot Oliphant'~~ ziyaret etti.
Atatürk'ün öldü~ünü, anayasa uyar~ nca Büyük Millet Meclisi Ba~kan~'n~ n
Cumhurba~kanl~~~~Vekâletini üzerine ald~~~ n~~ resmen bildirdi. Bu arada
Maslahatgüzar, Atatürk'ün sözde bir "siyasi vasiyetnamesi" bulundu~u yolunda ~ ngiliz gazetelerinde baz~~ imalara rastlad~~~ n~~ bildirdi ve böyle bir
vasiyetin varl~~~ ndan haberi olmad~~~ n~, varsa bunun yak~ nda yap~lacak yeni Cumhurba~kan~~ seçimini etkileyip etkilemeyece~ini de bilmedi~ini
söyledi. Sir L. Oliphant, Türk Maslahatgüzar~ na te~ekkür etti; ~ngiltere
Hükümeti'nin ve D~~i~leri Bakan~~ Halifax'~ n "derin sempatilerini” bildirdi.
"~ ki ülke aras~ndaki s~ k~~ ili~kiler nedeniyle bu milli kay~p burada (~ngiltere'de) derinden duyulacakt~r" dedi'. Kadri Rizan, it Kas~ m sabah~~ Ankara'ya ~unlar~~ telledi:
"Büyük felaket haberini resmen bildirmek üzere dün ak~am
Hariciye Nezaretine gittim. Naz~ r Meclis'te me~gul oldu~u cihetle müste~ar ile görü~tüm. Son derece mütellim ve müteessir olduklar~ n~, kederimize bütün kalpleri ile i~tirak ettiklerini bizi cidden mütehass~s edecek bir lisan ile ifade etti. Türkiye'nin büyük
bir ~ef, cihan~ n harikulade beynelmilel bir sima, ~ngiltere'nin
büyük bir dost gaip ettiklerini söyledi."'
" L.B.A. -Atatürk'ün ölümü: Londra Büyükelçili~inden Hariciye Vekâleti'ne aç~ k
tel. Londra, 10.1 1.1938, No. 875/435.
" F.O. 371/21926/E.6692: Oliphant'~ n ~~ 2.11.1938 günlü servis notu.
L.B.A. -Atatürk'ün ölümü: Londra Büyükelçiligi'nden Hariciye Vekâleti'ne ~ifre
tel. 11.11.1938, No. 881/44.1.
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~ ngiltere D~~i~leri Bakan~'n~ n, Hükümeti'nin ve Krall'n~ n sempatileri
ve taziyetleri hem Türkiye Büyükelçili~i, hem de ~ngiliz Büyükelçili~i kanal~yla Türk Hükümeti'ne iletilmi~ti. Ankara'daki ~ngiliz Büyükelçisi ayr~ca Dominyonlar~n da Ankara'ya sempati mesajlar~~ göndermelerini arzulad~. Dominyonlar belki kendiliklerinden telgraflar çekerek ba~sa~l~~~~dile~inde bulunacaklard~. Ama Büyükelçi onlar~ n telgraflar~n~~ beklemeden ve
Londra'dan talimat almadan, kendili~inden Kanada, ~ rlanda, Güney Afrika, Avustralya ve Yeni Zelanda Hükümetlerine birer telgraf çekerek,
Atatürk'ün ölümü dolay~s~yla Türk Hükümeti'ne ba~sa~l~~~~dile~inde bulunup bulunmayacaklar~ n~~ sordu. Bu telgraflar~~ çektikten sonra da Londra'ya haber verdi 406 .
Büyükelçi'nin bu telgraf~~ üzerine ~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~~biraz ~a~~ rd~. Londra'n~n görü~üne göre, Kral~ n mesaj~~ bütün Britanya imparatorlu~u'nu ve bu arada Dominyonlar~~ da kaps~yordu. Bir ~ ngiliz D~~i~leri
görevlisi, "Kral~ n ba~sa~l~~~~mesaj~~ Birle~ik Krall~~~~kapsad~~~~gibi, Dominyon Hükümetlerini de kapsar diye dü~ünüyorum" dedi. Bir ba~ka görevli,
"Do~rusunu söylemek gerekirse durum budur; ama Dominyon Hükümetleri bunu bizim gibi geni~~dü~ünmeyebilirler" diye ekledi. Bir üçüncü
görevli ise, "Türk Hükümeti'nin de bu ilkeyi takdir etmeyece~ine eminim"
dedi'''. ~ngiliz D~~i~leri yetkilileri biraz çeli~ik ve güç durumda kalm~~lard~. Bir yandan imparatorlu~un bütünlü~ü dü~üncesi vard~ ; Dominyonlar
ba~~ms~z devletler gibi say~lm~yorlard~. Öte yandan da "Kral~n ba~sa~l~~~~
mesaj~~ Dominyonlan da kapsar" demekle, Türk Hükümeti'nin ve hatta
Dominyonlar~n kendilerini de ikna edememek kayg~s~~ görülüyordu.
Londra karars~zl~ k içindeyken Dominyonlar harekete geçmi~lerdi.
Avustralya ve ~ rlanda Hükümetleri do~rudan do~ruya Türk Hükümeti'ne
birer telgraf çekerek Atatürk'ün ölümü dolay~s~yla ba~sa~l~~~~dileklerini
bildirmi~lerdi. Ondan sonra da ~ngiltere'nin Ankara Büyükelçili~i'ne haber vermi~lerdi. Yani bu iki ülkenin mesajlar~~ ~ngiliz makamlan kanal~yla
gitmemi~ti. Kanada, Yeni Zelanda ve Güney Afrika Birli~i Hükümetleri
de Londra'ya dan~~mam~~lard~. Bunlar, taziyet mesajlar~n! Ankara'daki ~ngiliz Büyükelçili~i arac~l~~~yla Türk Hükümeti'ne iletmi~lerdi. Türkiye D~~i~leri Bakanl~~~~da bu üç ülkeye yine ~ngiliz Büyükelçili~i kanal~yla teF.O. 371/21926/E.6707: Loraine'den Foreign Office'e ~ifre tel. Ankara, ~~2.1 1.1938,
No.206.

4"7 Ibtd. ~ngiltere D~~i~lerinde yap~lan yorumlar.
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~ekkürlerini bildirmi~ti'''. ~ngiliz Hükümeti Dominyonlar~n kendi ba~lar~na Ankara'ya taziyet mesajlar~~ çekmelerine ses ç~ karmad~.
Atatürk'ün ölümü üzerine Londra Hükümeti, Türkiye Hükümeti'ne
çok yak~ nl~k göstermeye özellikle dikkat etmekteydi. ~ngiltere'nin sempatisi, cenaze töreni dolay~s~yla daha da aç~k olarak görülecekti. Türkiye'nin
yas~~ payla~~l~ rken, ayn~~ zamanda Türk-~ngiliz dostlu~unun güçlendirilmesi
amac~~ da güdülmekteydi. Yakla~makta olan ~kinci Dünya Sava~~~kar~~s~nda Türk Hükümeti de ~ngiliz dostlu~una büyük önem veriyordu. Ölüm
olay~, her iki taraf~ n birbirlerine daha da yakla~mas~~ için bir vesile oluyordu. ~ ngiliz Kral~'n~ n ve Hükümeti'nin ayr~~ ayn sempati mesajlar~~ göndermeleri, Türkiye'nin milli yas~n~~ payla~malar~~ Türk Hükümeti'ni duyguland~rd~.
12 Kas~m günü Türkiye D~~i~leri Bakan~~ ~ükrü Saraco~lu, yeni Cumhurba~kan~~ ~smet Inönü'nün "en hararetli te~ekkürlerinin" ~ngiliz Krall'na
iletilmesini ~ngiliz Büyükelçisi'nden rica etti. Kral~n mesaj~n~n Cumhurba~kan~'na iletildi~ini bildirdikten sonra Saraco~lu ~unlar~~ yazd~:
"Cumhurba~kan~, kendisine ve Türk halk~ na kar~~~göstermek lütfunda
bulunduklar~~ dostça ilgiden dolay~~ Kral Hazretlerine derin minnettarl~k
ifadesiyle en hararetli te~ekkürlerinin iletilmesini Ekselânslar~ndan rica etmek için beni görevlendirdi." 4°9
Ertesi gün Cumhurba~kan~~ Inönü, ~ngiliz Büyükelçisi Sir P. Loraine'i
özel olarak kabul etti. Atatürk'ün ölümü dolay~s~yla gönderdi~i taziyet
mesaj~~ için Kral'a te~ekkürlerinin iletilmesini istedi. Görü~meden sonra, yine 13 Kas~m günü, Büyükelçi ~ngiltere Krall'na ~u telgraf~~ çekti:
"Yeni Cumhurba~kan~~ bugün beni kabul etti ve büyük milli
kay~plar' dolay~s~yla Majeste Kral~n sempati mesaj~na kendisinin,
Türk Hükümeti'nin ve Türk Milletinin ne kadar büyük de~er
verdiklerini ve bundan ne kadar derinden duyguland~klar~n~~ Majestelerine bildirmemi benden rica etti.
Müteveffa Cumhurba~kan~'n~ n cenaze törenine Majestelerinin özel bir temsilci gönderme karar~ na da Cumhurba~kan~~ pek
duygulanm~~t~r." 410
408

F.O. 371/21927/E. 7725: Loraine'den Foreign Office'e yaz~ . Ankara, 16.12.1938, No.

651.
F.O. 371/21926/E.6948: Saraco~lu'ndan Loraine'e nota. Ankara, ~ 2. ~~I . ~~938 .
° F.O. 371/21926/E.6946: Loraine'den ~ngiliz Kral~ na y~ld~ nm tel. Ankara,
13.11.1938.
4°9
41
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Türkiye, ~ngiltere'nin göstermekte oldu~u sempatinin alt~nda kalm~yor, hem do~rudan do~ruya Cumhurba~kan~'n~n a~z~ndan, hem de D~~i~leri Bakanl~~~~arac~l~~~yla Ingiltere'ye te~ekkürlerini göndermeye dikkat
ediyordu. Bu vesileyle iki ülke aras~ndaki dostlu~un bir kat daha güçlendirilmesine önem veriliyordu. Cumhurba~kan~~ ile 13 Kas~m günü yapt~~~~
özel görü~meden sonra ~ngiliz Büyükelçisi, ~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~'na
~unlar~~ rapor etti:
"Kral~n sempati ve taziyet mesaj~~ dolay~s~yla Cumhurba~kan~~ 13 Kas~m Pazar günü beni özel olarak kabul etti. Bu vesileyle Cumhurba~kan~,
Türk-~ngiliz dostlu~una ba~l~l~~~n~~ ve iki ülkenin kar~~l~kl~~ yararlar~~ için bu
dostlu~u daha ilerletip geli~tirmek azmini en kesin bir biçimde belirtti.
Cumhurba~kan~'n~n karakter dürüstlü~ünü tan~mam~~~olsayd~ m bile bu
ifadelerin samimiyetinden yine etkilenirdim. “411
~ngiliz Büyükelçisi ayn~~ görü~me konusunda Londra'ya gönderdi~i bir
~ifre telgraf~nda, Türkiye'nin yas~n~n ~ngiltere taraf~ndan payla~~lmas~n~n
Cumhurba~kan~'n~~ pek duyguland~rd~~~n~~ bildirdikten sonra ~öyle diyordu:
"Cumhurba~kan~ , ortak stratejik ve politik ç~ karlara dayanan ~ngilizTürk dostlu~undan hararetle bahsetti ve tam samimiyet, iyiniyet ve imanla bu dostlu~u daha da i~leyip geli~tirmeye kendisinin ve Hükümeti'nin
kararl~~ olduklar~ n~~ belirtti.” 412
Atatürk'ün ölümü dolay~s~yla ~ngiliz Kral~ 'mn ve Hükümeti'nin Türkiye'ye gösterdikleri yak~nl~k, sempati bo~a gitmemi~~demekti. Türk Devlet
Ba~kan~~ ve Hükümeti bu sempatiden gerçekten etkilenmi~lerdi. Hararetle
te~ekkür ediliyordu. Te~ekkürler ve sempatiler, normal protokol s~ n~ rlar~ n~~
a~~yordu. Türkiye'nin büyük milli yas~~ payla~~l~rken, iki ülke bir kat daha
birbirine yakla~m~~~oluyordu.
Ba~sa~l~~~~dilekkri:
Atatürk'ün öldü~ünü haber veren D~~i~leri Bakanl~~~~genelge telgraf~n~~
ald~ktan sonra Londra Maslahatgüzar~~ Kadri Rizan, bir sat~ rl~ k bir telgrafla kara haberi K~br~s ve Kudüs Konsolosluklar~na duyurdu: "Atatürk'ün
bu sabah vefat etti~ini büyük elemle bildirmekle müteessirim" dedi 413.
41 ' F.O. 371/21924/E.7022 ve F.O. 424/282, p• 34, No. 42: Loraine'den Halifax'a yaz~.
Ankara, ~~4. ~~1.1938, No. 576.
4 " F.O. 371/21924/E.6727: Loraine'den Halifa~c'a. ~ifre tel. Ankara, 13.11.1938, No.
210.
4' 3 L.B.A. -Atatürk'ün ölümü: Londra Büyükelçili~i'nden K~ br~s ve Kudüs Konsolosluklar~ na tel. Londra Ba~konsoloslu~u'na yaz~. Londra, 'o.' 1.1938, No.879/77.
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Konsolosluklar zaten haberi ajanslardan, radyolardan alm~~lard~. Büyükelçili~in telgraf~~ kara haberi resmen do~rulam~~~oluyordu.
Lefko~a Konsolosu Fuat ~ rdelp, hemen k~ sa bir telgrafla taziyetlerini
ve üzüntülerini Londra Büyükelçili~i'ne bildirdi: "Büyük ac~ m~z~~ payla~an
muhitin, konsoloslar~ n ve yurtta~lar~ m~ z~ n taziyetlerini derin teessür ve
elemlerimle arzederim" diye yazd~~4". Konsolos ~rdelp, ölüm haberinin
K~ br~s'taki yank~ lar~ n~~ ertesi günü daha ayr~ nt~ l~~ olarak anlatt~~ ve ~unlar~~
bildirdi:
"Cumhurba~kan~~ Ulu Önder Atatürk'ün elim ziya' ~~ o/ ~~ 1/1938 ö~le
üzeri Ankara Radyosu vas~ tas~yla Ada'da haber al~ n~ nca derhal birçok
yurtta~, soyda~~ve di~er kimseler Konsoloshane önünde toplanarak Ulusumuzun bu e~siz kederini payla~t~ klar~ n~~ candan göstermi~lerdir.
Elim habere tebli~~eden tel yaz~ lar~~ al~ n~ nca keyfiyetten Mahalli
Hükümet ve Ada'daki Muvazzaf ve Fahri Konsoloslar haberdar edilmi~~ve
bize imtisalen di~er Konsoloshaneler bayraklar~ n~~ yar~ya kadar çekmi~lerdir.
Konsoloshanede ~~ ~~ / ~~ /1938 ak~am~na kadar aç~ lan deftere içlerinde
K~ br~s Türk Lisesi okurlar~ ndan birçok gençlerin de bulundu~u yüzlerce
insan imzalar~ n~~ koymu~lard~ r.
Lefko~a kasabas~~ d~~~ nda bulunan kimseler de telgraf ve mektuplarla
beyan~~ taziyet etmi~lerdir.
K~ br~s Valisi, (Colonial Secretary) nin Konsoloshane'ye gönderdi~i
kar~~ l~ k yaz~s~ nda Ekselâns Vali ve Ba~komutan~ n teessür ve sempatilerini
bildirmi~lerdir.
K~ br~s Hükümeti nam~ na da Lefko~a Kaymakam~ , yan~ nda K~ br~s Evkaf murahhas~~ oldu~u halde Konsoloshane'ye gelmi~ler ve defteri mahsusu
imzalam~~lard~ r.
Ada'daki Konsolosluklar~ n da kederimize i~tiraklar~ n~~ mutazamm~ n
yaz~ lar~~ al~ nm~~~ve yaz~ lar içinde en çok dikkati çeken ve formalite haricinde bir lisanla yaz~ lm~~~olan Yunan Konsolos Vekili'nin yaz~s~d~ r.
Ada'da ç~ kan Türkçe, ~ngilizce ve Rumca gazetelerin kâffesi bu büyük
kederimize i~tirak ettiklerini bildiren ve Ulu Önder ve O'nun eseri Türki-

Lelko~a,

L.B.A. (Ayn~~ dosya): K~ br~s Konsoloslu~u'ndan Londra Büyükelçili~i'ne aç~ k tel.
~~ .11.1938.
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yemize olan hayranl~ klar~ ndan ve dileklerinden bahseder yaz~ lar yazm~~lardin"'
Anla~~ld~~~na göre kara haber, K~ br~s Adas~'n~~ derinden sarsm~~t~.
K~ br~s gazetelerinde geni~~yank~~ yapm~~t~. Ada halk~, daha do~rusu Lelko~a halk~ , Türkiye Konsoloslu~u'na ak~ n etmi~, aç~ lan Özel Defteri imzalam~~t~ . Ada'daki ~ ngiliz makamlanyla yabanc~~ Konsoloslar da Türkiye'nin
büyük ac~s~ n~~ payla~t~ klar~ n~~ göstermi~lerdir. Sars~ lan yaln~ z Ada'n~ n Türk
toplulu~u almam~~ t~ r. Öteki unsurlar ve özellikle Rumlar da Atatürk'ün
ölümüne üzüldüklerini belli etmi~lerdir. K~ br~s Konsolosu Fuat ~ rdelp, 13
Kas~ m günü Londra Büyükelçili~i'ne ~unlar~~bildirdi:
"K~ br~s'~n Baf kazas~ nda ikamete mecbur edilen ve her vesile ile hakk~ m~zda dostluk gösteren ve son Anadolu yer sars~ nt~s~~ dolay~s~yla Ada
Elen halk~ ndan para toplam~§ olan K~ br~s Elen Ba~piskopos Naibi ve Baf
Metropoliti Eminano Leontios'un Cumhuriyet Hükümetimize ibla~~~z~mn~ nda bana çekti~i Rumca tel yaz~s~ n~ n dilimize çevrilmi~i, ili~ik olarak sunulan ka~~ ttad~ r:
Hâlâ, Ulu Önder Atatürk ve Cumhuriyet Türkiyesi hakk~ ndaki taziyetler ve temenni ve hayranl~ k yaz~ lar~~ gazetelerde ç~ kmakta ve Cumhuriyetin XV inci y~ ldönümünde oldu~u gibi halk, evler ve sokaklarda ve
dükkanlarda Ankara Radyo ~stasyonumuzun yay~ nlar~ n~~ pek büyük tehalükle dinlemektedir. n 416
Konsolosun söz konusu etti~i Ba~piskopos Naibi'nin telgraf~~ ise
~öyleydi:
"Türkiye Cumhuriyeti Reisi ve banisi ~anl~~ K. Atatürk'ün ölümü
münasebetiyle K~ br~s Rum Ortodoks Kiliseleri ve K~ br~s Rum halk~ n~ n en
hararetli taziyetlerinin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne ibla~~buyurulmas~ n~~ dilerim. Leontiyos, K~ br~s Rum Ba~piskopos Naibi.” 417
Telgraf, bütün K~ br~s Rum Ortodoks Kiliseleri ve Rum halk~~ ad~na
çekilmi~ti. K~ br~s Rumlar~, bu kara günde Türkiye'nin ac~s~ n~~ payla~~yorlard~.
K~br~s'ta oldu~u gibi, bir ba~ka Akdeniz adas~ nda, Malta'da da
Atatürk'ün ölümü yank~ lar yapm~~t~. Londra Büyükelçili~i ölüm haberini
41' L.B.A. (Ayn~~ dosya): K~br~s Konsoloslu~u'ndan Londra Büyükelçili~i'ne yaz~. Lefko~a, ~~ 2.1 I . I 938, NO.770/39.
41' L.B.A, (Ayn~~ dosya): K~br~s Konsoloslu~u'ndan Londra Büyükelçili~ine yaz~. Lefko~a, ~ .~~ 1.1938, No.775/41.
417 Ayn~~ yaz~~ eki: Leontiyos'tan ~rdelp'e tel. 12.11.1938.
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yaln~ z muvazzaf konsolosluklara bildirmi~ , fahri konsolosluklara ise resmen
haber vermemi~ti. Böyle oldu~u halde Malta'daki Türkiye Fahri Konsolosu haberi duyar duymaz ~~ o Kas~ m günü Londra Büyükelçili~i'ne bir telgraf çekti ve "Ekselâns Kemal Atatürk'ün büyük kayb~~ dolay~s~yla en derin sempatimi Ekselânslar~ na sayg~yla sunar~ m" dedi'.
Malta Fahri Konsolosu Frederik Gollcher, ertesi günü, "Pek Kahraman Asker ve Ünlü Kumandan ve Devlet Adam~~ Atatürk için derin yas
tuttu~unu" yeniden Londra'ya yazd~ . Ayr~ ca, Malta gazetelerinde ölümün
yank~ lar~ n~~ bildirdi. Malta Chronicle ve Times of Malta Gazetelerinin
Atatürk'ün ölümü üzerine yay~ nlar yapt~klar~ n~~ haber verdi". Bir süre
sonra da Konsolos, ~~ t Kas~ m'~~ izleyen günlerde Malta'da yay~ nlanan be~~
gazetede Atatürk'ün ölümüyle ilgili 40 kadar haber ve yaz~~ ç~kt~~~ n~~ bildirdi 420
Malta Fahi Konsoloslu~u'ndan sonra, öteki Fahri Konsoloslardan da
çe~itli taziyet mesajlar~~ geldi. ~ ngiltere'nin Galler bölgesi merkezi Cardili' teki Türkiye Fahri Konsolosu D. T. Williams, Londra Büyükelçili~i'ne
gönderdi~i taziyet yaz~s~ nda, hem kendi ad~ na hem de oradaki öteki Konsoloslar ad~ na sempatilerini bildirdi:
"Büyük Atatürk'ün ebediyete göçü~ü dolay~s~yla Türk Milletine içten
sempatilerimi iletmeme müsaade buyurulmas~ n~~ dilerim.
Bu ~ehirdeki Muvazzaf Konsoloslar doyeni ile Fahri Konsoloslar da derin üzüntülerini bildirmemi arzu ettiler." dedi 421. Birmingham Fahri Konsolosu G. Stanley Hawker de Büyükelçili~e ~unlar~~ yazd~:
"Cumhurba~kan~ m~z~ n ölümünü büyük bir üzüntü ile ö~rendim. Yurdumuzun u~rad~~~~bu onar~ lmaz kay~ p dolay~s~ yla en derin sempatilerimi
D~~i~leri Bakan~ 'na iletmek lütfunda bulunursan~z pek minnettar kal~r~m." 422
L.B.A. (Ayn~~ dosya): Malta Fahri Konsolosu'ndan Londra Büyükelçili~i'ne tel.
10.11.1938.
419 L.B.A. (Atatürk'ün ölümü): Malta Fahri Konsoloslu~u'ndan
Londra Büyükelçili~i'ne yaz~ . l ~~ .11.1 938, No. 33/38.
" L.B.A. (Ayn~~ dosya): Malta F. Kons.'dan Londra B.E.'ne yaz~. 29.11.1938, No. 36/
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421 L.B.A. :
Kardif Fahri Konsoloslu~ u'ndan Londra B.E.'ne yaz~. 1 2.11.1 938.
422 L.B.A. (Ayn~~ dosya): Birmingham Fahri Konsoloslu~
u'ndan Londra Büyükelçili~i'ne yaz~ . 14.11.1938.
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Liverpool Fahri Konsolosu John B. Bower, Londra Büyükelçisi Fethi
Okyar'a ~u mektubu gönderdi:
"Türkiye Cumhurba~kan~ 'n~ n ölümü dolay~s~yla bu hüzünlü anda, en
ac~~ kayba u~ram~~~bir ülkenin temsilcisi olarak Zat~alinize en samimi sempatimi iletmek isterim.
Müteveffa Cumhurba~kan~ 'n~ n sizin yaln~ z Lideriniz ve ~efiniz de~il,
ayn~~ zamanda ~ahsi dostunuz oldu~unu biliyorum.
Türkiye'yi ziyaretimde, Rahmetli Cumhurba~kan~m~z'~ n, Cumhuriyet
yarar~ na yaratt~~~~pek büyük ve kal~c~~ eserleri kendim de gördüm." 423
Glasgow Fahri Konsolosu J. Burns Cameron da, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Kemal Atatürk'ün ölümüyle u~rad~~~~büyük kay~ p dolay~s~ yla en
samimi üzüntülerimin ve sempatimin Türkiye Makamlar~ na iletilmesini
dilerim." dedi ve Atatürk'ün ölümü üzerine yöresinde ç~ kan gazetelerdeki
yaz~lar~~ toplad~~~ n~~ bildirdi '.
Bristol Fahri Konsolosu E. V. Shapley, Atatürk'ün cenaze töreni günü
Konsolosluk binas~ n~ n kapanaca~~ n~~ bildirdikten sonra, "böyle büyük bir
adam~ n ölümü dolay~s~yla derin üzüntülerimi belirttim" dedi '.
Newcastle-upon-Tyne Fahri Konsolosu R. S. Dalgliesh ise ii Kas~ m
günü Londra Büyükelçili~i'ne ~unlar~~ yazd~:
"Cumhurba~kan~~ Atatürk'ün ölümünü büyük bir üzüntüyle ö~rendim. Newcastle-upon-Tyne Belediye Ba~kan~ 'ndan, Emniyet Müdürü'nden
ve ~ehir halk~ ndan birçok sempati ifadeleri ald~ m.
Bu, yaln~z Türkiye için de~il, bütün dünya için büyük bir kay~ pt~ r.
Size ve Türkiye Hükümeti'ne samimi sempatimi sunar~ m." 4 26
~ngiltere d~~~nda, Hindistan'da Kalküta ~ehrinde, Yeni Zelanda
Auckland ~ehrinde de Türkiye'nin Fahri Konsolosluklar~~ vard~ . Seylon
Adas~ 'nda Kolombo ~ehrindeki Hollanda Konsolosu ise ayn~~ zamanda
Türkiye Fahri Konsolosuydu. Buralardan da Londra Büyükelçili~i'ne sem423

L.B.A.

yaz~. ~~1.11.1938.

(Ayn~~ dosya): Liverpool Fahri Konsoloslu~u'ndan Londra Büyükelçili~i'ne

424 L.B.A. (Ayn~~ dosya): Glasgow Fahri Konsoloslu~u'ndan Londra Büyükelçili~i'ne
yaz~. ~~5.1 ~~ .1938.
42 '
L.B.A. (Atatürk'ün ölümü): Bristol F. Konsoloslu~u'ndan Londra B.E.'ne. Yaz~ .
18.11.1938.
426
Ib~d. Newcastle-u-Tyne F. Konsoloslu~u'ndan Londra B.E.'ne yaz~. 11.11.1938.
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pati ve taziyet mesajlar~~ yolland~. Kalküta Fahri Konsolosu kendi taziyet
mesaj~ndan ba~ka, yerli halk~ n Konsoloslu~a göndermi~~olduklar~~ mesajlar~ n baz~lar~ n~~ da Büyükelçili~e iletti. Bunlar, Hindistan'daki yank~ lar
bölümünde gözden geçirilecektir. Kalküta'daki Frans~z Ba~konsolosu M.
P. Dubois Türkiye Fahri Konsolosu'na ~u mektubu yollam~~t~ :
"Türkiye'nin Büyük Cumhurba~kan~~ Kemal Atatürk'ün ölümünü en
derin bir üzüntüyle ö~rendim.
Temsil etti~iniz ülkenin bu büyük kayb~~ için size en içten taziyelerimi
gönderirim.
Gazi'nin halefinin de Cumhuriyet'in ba~~ nda ayn~~ ~ekilde ba~ar~ l~~ olmas~ n~~ dilerim." 427
Auckland Fahri Konsolosu ise, kendi taziyet mesaj~ n~~ ilettikten sonra,
Yeni Zelanda Hükümet çevrelerinden, oradaki yabanc~~ konsoloslardan
sempati mesajlar~~ ald~~~n~, bunlara uygun cevaplar verdi~ini bildirdi 428.
Fahri Konsoloslar Türk vatanda~~~de~illerdi, Muvazzaf Konsoloslar gibi maa~l~~ memurluk yapm~yorlard~ . Ama, Türkiye'yi temsil etmeleri bak~m~ ndan kendilerini yar~~ yar~ya Türk say~yor gibiydiler. Bu bak~ mdan
Türk Milletinin büyük ac~s~ n~~ gerçekten içtenlikle payla~maktan geri kalmam~~lard~ . Atatürk'ün ölümünü duyar duymaz Fahri Konsolosluklar
bayraklar~ n~~ yar~ya indirmi~ lerdi. Öteki Türk Devlet Daireleri gibi yas tutmu~lard~ . Bir ay süreyle davetlere, ziyafetlere, suarelere gitmemi~ lerdi. Baz~~ Fahri Konsoloslar, kara haberi duyar duymaz Konsolosluk binalar~ n~~
kapatm~~lar ve cenaze töreninin sonuna kadar da açmam~~ lard~ .
Öte yandan ölüm haberi duyulur duyulmaz Türkiye'nin Londra
Büyükelçili~i'ne de taziyet telgraflar~ , mektuplar~~ ya~maya ba~lam~~t~.
Bunlar çok çe~ itli kimselerden geliyor, toplumun her kat~ n~~ temsil ediyordu. Baz~lar~~ k~sa, özlü; baz~ lar~~ daha uzun ve duyguluydu. ~ngiliz halk~,
Atatürk'ün ölümünü derinden duyuyor, ~a~~lacak bir içtenlikle Türkiye'nin yas~ n~~ payla~maya çal~~~ yordu. Sempati ve taziyet telgraflan gönderenler aras~nda, Atatürk'ün eski dü~manlar~ n~ n da bulundu~u dikkati çekiyordu. Daha do~rusu bunlar, ilk mesaj gönderenler oluyordu.
Mütareke y~llar~nda ~stanbul'da ~ngiliz ~~gal Kuvvetleri Ba~komutan~~
olan General Sir Charles Harington, Atatürk'ün ölüm haberini, ~~ o Kas~ m
427

Ibid,

z~. 11.11.1938.

Kalküta'da Frans~z Ba~konsoloslu~u'ndan Türkiye Fahri Konsoloslu~u'na ya-

428 'bul, Auckland Fahri Konsoloslu~u'ndan Londra Büyükelçili~ine yaz~. 28.11.1938.
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günü saat 12.3o'da, Piccadilly Subay Kulübü'nde haber ald~. Emekli bir
general olarak kulüpte oturuyordu. Ölüm haberi üzerine yak~ n tarih bir
sinema ~eridi gibi gözünün önünden geçmi~~olmal~yd~. O Büyük Adam'~ n
"zuhurunu" adeta gözleriyle görmü~ , günü gününe ya~am~~t~ . Bir general
olarak Mustafa Kemal'e çok önceden sempati ve hayranl~ k beslemeye ba~lam~~t~. Sakarya Sava~~~arifesinde O'nunla ~nebolu'da görü~üp anla~may~~
denemi~ti. Ama ~ ngiliz diplomatlar~~ bu niyetini kösteklemi~ler, baltalam~~lard~ . Harington'un kendisine kalsayd~~ daha 1921'de Mustafa Kemal'le
anla~acak ve kumanda etti~i ~ngiliz ~~gal Kuvvetlerini daha o zaman
Türkiye'den çekip gidecekti. Gerçekten Mustafa Kemal'in ba~ar~s~ n~ n kesin olaca~~n~~ en önce anlam~~~olanlardan biri oydu. Atatürk'e hayranl~~~~
ondan sonraki y~ llarda daha da büyümü~ tü. Emekli General Harington,
~~ o Kas~ m günü saat 12.35'te Türkiye'nin Londra Büyükelçisi'ne ~u telgraf~~
çekti:
"Kendisine büyük sayg~~ besledi~im Büyük Lider ve Devlet Adam~'n~ n kayb~~ dolay~s~ yla size ve Hükümetinize en içten sempatilerimi
sunar~ m.
General Harington" 4"
Telgraf, Türkiye D~~i~ leri Bakanl~~~'n~ n Atatürk'ün öldü~ ünü bildiren
genelge telgraf~ ndan önce Londra Büyükelçili~i'ne ula~t~ . Harington'un
telgraf~ , Türkiye Büyükelçili~i'ne olayla ilgili olarak gelen ilk telgraf oldu.
Kurtulu~~Sava~~~ y~ llar~nda Türkiye'deki ~ngiliz ordular~ , daha sonra bütün
Müttefik ~~gal Kuvvetleri Ba~komutan~ 'n~ n bu jesti gerçekten insan~~ duyguland~ r~yordu. Bu k~ sa telgraf, ince bir nezaketten öteye anlam ta~~yordu.
Harington'un Atatürk'e "büyük sayg~ " besledi~i, O'nu "büyük bir lider"
olarak tan~d~~~~do~ruydu. Sempatisi yürektendi, denilebilir.
Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Fethi Okyar, bir süredir Türkiye'de
bulunuyordu ve Atatürk'ün sa~l~ k durumu a~~rla~~ nca iznini uzatm~~,
görevi ba~~ na dönü~ünü ertelemi~ti. Harington'un telgraf~ na, Büyükelçi
ad~ na Maslahatgüzar içtenlikle te~ ekkür etti. "Sevgili Cumhurba~kan~m~z
Kemal Atatürk'ün ac~~ ölümü dolay~s~ yla ifade etti~iniz nazik duygular ve
sempati için, henüz Türkiye'den dönmemi~~olan Büyükelçi ad~ na içtenlikle te~ekkür ederim." dedi'.
429 L.B.A. (Atatürk'ün ölümü): Harington'dan Türkiye'nin Londra Büyükelçisi'ne tel.
Londra, 10.1 1.1938, saat 12.35 (Al~n~~~~12.50)
43' L.B.A. (Atatürk'ün ölümü): Kadri Rizan'dan General Harington'a yaz~ . Londra,
11.11.1938.
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Ölüm haberinin daha ilk saatlerinde Londra Büyükelçili~i'ne sempati
mesajlar~~ gönderenler aras~ nda ~ ngiliz s~ nai, ticari ve mali kurulu~lar~ n~ n
bulundu~ u da dikkati çekiyordu. Atatürk'ten önce Türkiye'de kapitülasyonlardan yararlana gelmi~, kapitülasyonlar~ n kald~ r~ lmas~ yla gürültü koparmaya çal~~m~~~olan bu kurulu~lar~ n ~imdi Atatürk'e sayg~~ göstermeleri
ilgi çekiciydi. Gerçi sempati mesaj~~ gönderen ~ ngiliz kurulu~lar~~ Cumhuriyet Türkiyesi ile de i~~yapm~~lard~ , ama kapitülasyonlardan yararlanmaks~z~ n. En son, Atatürk'ün ölümünden az önce Türkiye'yle kredi anla ~mas~~
yapm~~~olan "Kredi Garanti Dairesi" (Credits Guarantee Department) Genel Müdürü F. H. Nixon, to Kas~ m günü Türkiye Büyükelçisi Fethi Okyar'a ~u mektubu yollad~ :
"U~ram~~~oldu~unuz hemen hemen onar~ lmaz kay~ p dolay~s~ yla size
bütün Türk Milletine derin sempatilerimi sunmama müsaadenizi dilerim.
Büyük Cumhurba~kan~ n~ z'~ n ki~ili~i, kendisini tan~ m~~~ olan herkes ve
Türkiye'nin bütün d~~~ili~kileri üzerinde sürekli etkiler b~ rakm~~t~ r. Ülkenizin dostlar~~ olan bizler, ac~ n~zda size kat~ l~ r ve ayn~~ zamanda Türkiye'nin
gelece~ine olan inanc~ m~z~~ yenileriz. Türkiye'de O'nun taraf~ ndan kabul
edili~ini de~erli bir hat~ ra olarak saklayan e~im de benimle birlikte ve
bütün kalbiyle derin sempatisini sunar... "431
Ankara'y~~ ziyaret etmi~, Atatürk taraf~ ndan da kabul edilmi~~olan F.
H. Nixon, Türkiye Maslahatgüzar~~ Kadri Rizan'a da ~unlar~~ yazd~ :
"Büyük Lider Kemal Atatürk'ün ölümüyle Türk halk~ n~ n u~rad~~~~
müthi~~kay~ p üzerine, Maslahatgüzar olarak size ve Türk halk~ na en derin
sempatilerimi sunmay~~ arzular~ m. O, benim ve vatanda~ lar~ m~ n ço~unun
kendisine en büyük sayg~~ ve hayranl~ k besledi~imiz bir kimseydi ve geçen
y~ l Türkiye'yi ziyaretimde kendisiyle görü ~ mek benim için imtiyazIar~ n en
büyü~ü oldu. Büyük ~ef~ niz'in ölümü üzerine ülkenizin ~ zd~ rab~ n~~ payla~~r~ m. Yaratt~~~~milletin ba~ar~ lar~yla O'nun eserinin ya~aca~~ n~~ biliyorum.
Ekselans Büyükelçiye de yazd~ m. Burada bulunmad~~~n~~ biliyordum,
ama kendisine ~ahsen yazmay~~ arzulad~ m. Ba~bakan'a da bir taziyet telgrafi çektim. Tabii bunlar~n hiçbirine kar~~l~ k beldemiyorum. ~u s~rada ne
kadar büyük bir sinir gerginli~i içinde bulunduklar~n~~ bilirim."'
Kadri Rizan, kar~~l~ k olarak: "Büyük Cumhurba~kan~ m~z'~ n onar~ lmaz
kayb~~ üzerine nazik sempati sözleriniz için içten te~ekkürlerimi kabul buyurunuz. Bu bütün vatanda~lar~ m~z için oldu~u gibi, Büyük Adam~~ tan~-

432

Ibid., F.H. Nixon'dan F. Okyar'a yaz~. Londra. ~~ 0.1 1.1938.
L.B.A. (Atatürk'ün ölümü): F.H. Nixon'dan K. Rizan'a mektup. 11.11.1938.
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m~~~ve O'na hayranl~ k beslemekte olan herkes için de ~iddetli bir darbe
oldu. Bu yas gününde sizin gibi Türkiye dostlar~ n~ n milletin sonsuz ac~s~ n~~ payla~malar~~ teselli edici oluyor." dedi'.
Türkiye ile i~~yapmakta, Türkiye'ye sava~~uçaklar~~ satmakta olan Bristol Uçak Kumpanyas~~ Genel Müdürü Sir G. Stanley White da to Kas~ m
günü Türkiye'nin Londra Büyükelçisi'ne ~unlar~~ yazd~ :
"Türkiye Cumhurba~kan~ 'n~ n ac~~ ölümünü bugün derin bir üzüntüyle
ö~rendik. Kemal Atatürk'ün Türk halk~~ yarar~ na büyük bir maharet ve
ba~ar~ yla gerçekle~tirmi~~oldu~u eserini takdir ediyorduk ve ~u kan~day~z
ki, O'nun kayb~~ Türkiye için pek ~iddetli oldu~u gibi bütün dünyada da
duyulacal: bir kay~ pt~ r. içten taziyelerimizin kabulünü ve Türk halk~ na,
özellikle Türk Hava Kuvvetleri mensuplar~ na iletilmesini rica ederiz."'
"Endüstri Kolayl~ klar~~ Korporasyonu" adl~~ ~ ngiliz Kurulu~u Genel
Müdürü de Türkiye Büyükelçili~i'ne ~u mektubu yollad~:
"Lideri Kemal Atatürk'ün zamans~z ölümüyle Türkiye'nin u~rad~~~~
kay~ p üzerine kendi ad~ ma ve Korporasyonum ad~ na taziyetlerimi sunar~m.
O'nun Türkiye ve uygar dünya ad~ na gerçekle~tirdi~i büyük eserleri,
kendisine tarihte ebedi bir yer sa~layacak, büyük milli bir lidere yak~~an
eserler olarak kalacak ve halefine ilham kayna~~~olacakt~ r." 43 '
Türkiye Büyükelçili~i'ne en önce sempati ve taziyet mektuplar~~ yollayanlar aras~ nda, Osmanl~~ Bankas~~ Genel Müdürü R. S. C. Pearce ile Genel Müdür Yard~ mc~s~~ Frank Fisher de vard~. Türkiye Maslahatgüzar~~
Kadri Rizan, Türkiye dostlar~~ olarak Osmanl~~ Bankas~~ Londra yöneticilerinin bu nazik jestlerinde de ayr~~ ayr~~ te~ekkür etti'.
Çe~itli ~ ngiliz ~irketlerinden, bankalar~ ndan oldu~u gibi ~ngiltere'deki
Yahudilerden de Türkiye Büyükelçili~i'ne taziyet telgraflar~~ gönderiliyordu. Siyonist Lider Dr. Chaim Weizmann, ~ o Kas~ m günü Türkiye
Büyükelçisi'ne ~u telgraf~~ çekti:
"Büyük asker, devlet adam~ , yönetici ve yeni Türkiye'nin kurucusunun onar~ lmaz kayb~~ dolay~s~ yla en derin sempatilerimin kabulünü ve
Türk Hükümeti'ne iletilmesini dilerim."'
Ib~d., K. Rizan'dan F.H. Nixon'a cevap. 14.11.1938.
Ibid., Sir. G. Stanley White'tan F. Okyar'a mektup. Bristol, 113.1 .1938.
435 Ibid., Endüstri Kolayla~urma Korporasyonu Genel Müdürii'nden Londra Büyükelçisi'ne mektup. Londra, 10.11.1938.
Ib~d., K. Rizan'dan R.S.C. Pearce ve F. Fisher'e mektuplar. Londra, 15.11.1938.
'3' L.B.A. (Atatürk'ün ölümü): Weizmann'dan Okyar'a tel. Londra, ~~ o.1 1.1938.
433
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Leeds ~ehrindeki Türkiyeli Museviler Kolonisi Ba~kan~~ Henry Engel
ise, yine ~~ o Kas~ m günü Türkiye Büyükelçisi'ne gönderdi~i taziyet telgraf~ nda: "Sevgili Büyük Cumhurba~kan~m~z'~ n ölümüyle u~ran~lan büyük kay~ p üzerine Türkiye do~umlu Leeds Musevilerinin en derin ve en içten taziyetlerini sunar~ m." dedi 43 .
Londra'daki yabanc~~ diplomatlar aras~ nda Türkiye Büyükelçili~i'ne en
önce taziyet mesaj~~ gönderen Sovyet Büyükelçisi Jean Nlaisky oldu. Türkiye Büyükelçisi Fethi Okyar'a hitaben ~unlar~~ yazd~ :
"Modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulu~unda pek büyük rol oynam~~~Büyük Adam'~ n pek ac~~ kayb~~ dolay~s~ yla Türk halk~ na ve Türk
Hükümeti'ne en derin sempatilerimi sunar~ m.
Samimi umudum ve inanc~ m ~udur ki, ülkenizin bu pek büyük kayb~ na ra~men Türkiye Cumhuriyeti h~zl~~ ilerlemesine ve geli~mesine devam
edecektir." '>
Londra'daki Iran Maslahatgüzar~~ Fazlollah Nabil de Türkiye Büyükelçisi Fethi Okyar'a ~u mektubu gönderdi:
"Sevgili Cumhurba~kan~ 'n~ n ölümüyle dost Türkiye'nin u~rad~~~~
amans~ z kayb~~ ac~~ bir heyecanla ö~rendim; bu amans~z kay~ p, yaln~ z karde~~Türk Milletinin bir kayb~~ de~ildir. Modern Türkiye'nin kurucusuna
kar~~~besledi~i takdir ve büyük sevgi dolay~s~ yla ve derinden sars~ lm~~~olan
asil Türk Milletine olan karde~çe sevgi ba~lar~~ nedeniyle ~ ran Milleti de
bu kayb~~ derinden hissedecektir.
Kendi ad~ ma ve bütün ~ ran kolonisi ad~ na en samimi ve heyecanl~~ taziyet duygular~ m~ z~~ Ekselanslar~ na sunar ve pek heyecanl~~ hazin sempatimizi
Sovyet Büyükelçisi'ne Türkiye Maslahatgüzar~~ Kadri Rizan hemen te~ekkür etti. ~ ran Maslahatgüzar~ 'n~ n heyecanl~~ mektubuna ise, biraz daha
geç, Büyükelçi Fethi Okyar ~öyle te~ekkür etti:
"Modern Türkiye'nin kurucusu Cumhurba~kan~~ Atatürk'ün ~ahs~ nda
Türk halk~ n~ n u~rad~~~~amans~z ve onar~ lmaz kay~ p dolay~s~yla, sizin ve
~ran kolonisinin taziyellerini bildirmek için bana göndermek lütfunda bulundu~unuz ii Kas~ m tarihli mektubunuzu Londra'ya dönü~ümde buldum.
4" Ib~d., Henry Engel'den Türkiye Büyükelçisi'ne tel. Leeds,
1.1938.
4" Ibtd., J. Maisky'dan F. Okyar'a yaz~. Londra, 10.11.1938.
4") lbid., F. Nabil'den F. Okyar'a yaz~ . Londra, ~~ 1.11.1938, No. 2371-1-15.
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Say~s~z dostluk ve karde~lik ba~lanyla Türkiye'nin ba~l~~ oldu~u karde~~asil milletin temsilcisinin göstermi~~oldu~u bu derin sempati ni~anesine pek duygulanm~~~olarak, size ve ~ ran kolonisine en hararetli te~ekkürlerimi sunar~ m... 441
Londra'daki Afganistan Maslahatgüzar~~ juma Khan S~dd~ ki, daha k~sa olarak: "Kemal Atatürk'ün ölümünü pek derin bir üzüntüyle ö~rendim
ve ülkenizin u~rad~~~~bu büyük kay~ p dolay~s~yla sempatilerimi sunar~ m"
dedi'. Fethi Okyar kar~~l~ k olarak: "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu
Kemal Atatürk'ün ölümüyle Türkiye'nin u~ram~~~oldu~u büyük kay~ p dolay~s~yla, sempatilerinizi bildiren ~ l Kas~ m tarihli nazik mektubunuza pek
duyguland~ m. Nazik sözleriniz için te~ekkürlerimin kabulünü dilerim" diye yazd~~ 443 .
Paraguay Maslahatgüzar~~ da k~ sa bir notayla "Paraguay Maslahatgüzar~~ Türkiye Büyükelçisi'ne sayg~ lar sunar ve Türkiye Cumhurba~ kan~ 'n~ n ölümü dolay~s~ yla derin sempatilerini ve taziyet ifadelerini gönderir." dedi'.
ii Kas~ m günü yine çe~itli ~ ngiliz firmalar~ndan Türkiye'nin Londra
Büyükelçili~i'ne ba~sa~l~~~~mektuplar~~ gönderildi. "Denizcilik Mimar ve
Mühendisleri Kumpanyas~ " Müdürü W. Scott Hill ~unlar~~ yazd~ :
"Cumhurba~kan~ n~z'~ n ölümüyle ülkenizin u~rad~~~~büyük kay~ p dolay~s~ yla sempatilerimin kabulünü dilerim. Geçen günkü konu~mam~zdan
sonra kendisinin iyile~ece~ini ummu~tum.
Ülkesinin gerçek ilerlemesine böylesine büyük ve h~zl~~ hizmette bulunmu~, tarihte bir ba~ka kimse olabilece~inden ~üphe ederim." 445
Bu mektuba Kadri Rizan: "Geçen günkü konu~ mam~zdan sonra
Cumhurba~kan~ 'n~ n sa~l~~~ n~ n birdenbire kötüle~mesi ve feci ak~ bet, ~iddetli bir darbe oldu. Nazik sempati ve ba~sa~ili~i sözleriniz için çok te~ekkür ederim." diye cevap verdi'.
Türkiye'de kapitülasyonlar~ n kald~ r~ lmas~yla büyük bir darbe yemi~~
olan "Vickers-Armstrong Ltd." adl~~ ~ ngiliz kumpanyas~~ da, Atatürk'ün
ölümü üzerine Türkiye Büyükelçisi'ne ~u mektubu gönderdi.
L.B. A. (Atatürk'ün ölümü): F. Okyar'dan F. Nabil'e mektup, Londra, 17.11.1938.
Ibid., J. S~dd~ qui'den Türkiye Büyükelçisi'ne nota. 11.11.1938.
"3 Ibid., F. Okyar'dan J. S~ dd~ qui'ye mektup, 17.11.1938.
Ibid., Paraguay Maslahatgüzar~ 'ndan Türkiye Büyükelçili~ine nota. 11.11.1938.
Ibid., W. S. Hill'den K. Rizan'a mektup. ~~ ~ . ~~ 1.1938.
Ibid., K. Rizan'dan W. S. Hill'e mektup. 4.11.1938.
442
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"Ünlü Cumhurba~kan~ n~ z Ekselans Kemal Atatürk'ün ölümünü pek
derin bir üzüntüyle ö~rendik. Ülkenizin u~rad~~~~bu büyük kay~ p dolay~s~yla samimi ba~sa~l~~~~dileklerimizi ve sempatimizi kabul etmenizi dileriz.""'
~ ngiliz ~ malatç~ lar Milli Birli~i Ba~kan~~ P. J. Hannon ise ~unu yazd~ :
"Imalatç~ lar Milli Birli~i, müteveffa Cumhurba~kan~ 'n~ n ülkesi yarar~ na gerçekle~tirdi~i muhte~em eserin geli~melerini pek büyük bir ilgiyle
gözlemi~ti ve u~rad~~~~bu büyük kay~ p dolay~ s~ yla Türk Milletine derin ve
sayg~ l~~ sempatisini sunar."'"
~irketler, birlikler ad~ na ba~sa~l~~~~mektuplar~~ gönderildi~i gibi, tek
tek tacirlerin, komisyoncular~ n da sempati mektuplar~~ yollad~ klar~~
görülüyordu. J. A. Baxter adl~~ bir otomobil sat~~~ma~azas~~ sahibi, öteden
beri Türkiye'ye kar~~~yak~ n ilgi besledi~ ini bildirdikten sonra "Türkiye'nin
bu büyük kayb~~ dolay~ s~ yla samimi sempatimi ifade ederim" diyor ve ~unlar~~ ekliyordu: "Ça~~m~z~ n en büyük birkaç adam~ n~ n ba~~ nda Gazi'nin
ad~~ ebediyete geçecektir." 449
Uzun zamandan beri Manchester ~ehrinde i~~tutmu~~Türk vatanda~~~
bir N~lusevi olan Isaac A. Anavi ise Türkiye Büyükelçisi'ne ~unlar~~ yaz~yordu:
"Pek sevgili Gazimiz Ekselans Kemal Atatürk'ün ~ahs~ nda ülkemizin
u~rad~~~~amans~z kayb~~ büyük bir üzüntü ve heyecanla ö~ rendim. Bu
amans~z ve onar~ lmaz kay~ p dolay~ s~ yla size hararetli ba~sa~l~~~~dileklerimi
sunarak bütün vatanda~lar~ ma kat~ l~ r~ m.
Otuzbe~~y~ ldan fazla bir zaman önce memleketimden ayr~ lm~~~olmakla beraber Türk vatanda~l~~~ m~~ muhafaza ettim ve ruhumun sevgili Türkiyemize devaml~~ ba~l~~ oldu~una inanman~z~~ dilerim. Rahmetli Cumhurba~kan~m~z'~n yapt~~~~büyük de~i~ ikliklerden sonra Türkiye'ye ba~l~ l~~~ m daha da güçlendi. Bu de~i~ iklikler Kurtanc~ m~z'm ~ahs~na dünyay~~ hayran
b~rakt~.""°
~~ ~~ Kas~ m günü Londra Maslahatgüzar~~ Kadri Rizan D~~i~leri Bakanl~~~ 'na ~unlar~~ telledi:
"Burada misafir bulunan Yunan Kral~~ nam~ na Saray Te~rifat Naz~r~ , Yunan sefiri ile birlikte ziyaretime geldi. Milli felaketimiz muvace"- L.B.A. - (Atatürk'ün ölümü): Vickers-Armstrong Ltd. Direktörü'nden Türkiye
Büyükelçisi'ne yaz~ . 11.11.1938.
Ibid., P. J. Hannon'dan Türkiye Büyükelçisi'ne yaz~ . 11.11.1938.
Ib~d., J. A. Baxter'den F. Okyar'a yaz~ . 11.11.1938.
4 'u Ibid., I. A. Anavi'den Türkiye Büyükelçisi'ne yaz~ . 11.11.1938.
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hesinde Majeste Kral'~ n duydu~u ac~y~~ bildirmeye memur olduklar~n~,
Kral'~ n ve Yunanistan'~ n Müttefik Türkiye'nin kederine bütün samimiyetleri ile i~tirak eyledi~ini söylediler." 451
Yaln~z Yunan Krall'n~n de~il bütün Yunanistan'~n da Türkiye'nin
büyük ac~s~ na kat~ld~~~~ ba~ka belgelerle de do~rulan~yordu. Atatürk'ün
ölümü bütün Yunanistan'da çok geni~~yank~ lar yapm~~t~. ~ngiltere'nin Atina Elçili~inin bildirdi~ine göre, Yunan bas~n~~ Atatürk'ün ölümü olay~ na
büyük yer ay~ rm~~t~ '. Yunan gazeteleri hemen hemen bir a~~zdan
Atatürk'ün muazzam eserini övmü~ler, Büyük Adam'a derin sayg~~ göstermi~lerdi. Atatürk yaln~z modern Türkiye'nin kurucusu de~il, ayn~~ zamanda Türk-Yunan dostlu~unun, Balkan Antant~'n~ n öncüsü ve koruyucusuydu. Yunanistan, Müttefik Türkiye'nin milli yas~ na içtenlikle kat~llyordu.
Kral~ n mesaj~ nda mübala~a yoktu. Ii Kas~ m günü Eleftron Vima Gazetesi,
"Türk-Yunan anla~mas~ n~~ O istemi~~ve bu anla~ma için hararetli bir
imanla çal~~an O olmu~tu. O'nun ad~, dünya tarihinin kahramanlar~~ aras~nda silinmez bir biçimde kalacakt~r" diyordu. Katimerini Gazetesi,
"Atatürk, herkesin özledi~i, dostlar~ n ve dü~manlar~n hayran oldu~u bir
adamd~, O'nun ölümü yaln~z Türkiye için de~il, bütün uygarl~k ve dünya
için de bir kay~pt~r... Türkiye Büyük Kurucusu'nu kaybediyorsa, Yunanistan da büyük ve emin bir dostunu kaybediyor. Yunan Milleti, dost ve
müttefik Türk milletinin yas~na bütün kalbiyle kat~l~r" diye yazd~. Etnos,
Atatürk'ün ölümünün "Elenler için de büyük bir kay~p" oldu~unu belirtiyor, "Elen Milleti, Büyük Ölü'nün önünde heyecan ve büyük sayg~yla e~ilir" diyordu. Kronos, "Türk-Yunan dostlu~unu ve i~birli~ini O'na borçluyuz. Elen Milleti, Türk Milletiyle birlikte yas tutmaktad~ r" diye ekliyordu.
Vradini Gazetesi de "O, hayat~ n~ n sonuna kadar Yunanistan'~n samimi
dostu olarak kald~~ ve iki millet aras~ nda i~birli~inin gere~ine bütün
gücüyle inand~. Yunan Milleti, dost ve müttefik milletin büyük yas~ na
bütün kalbiyle kat~l~ r" diye yazd~... Yunanistan'da görülen hava, özetle
buydu. Ve Londra'da konuk olan Yunan Kral~, "Yunanistan Müttefik
Türkiye'nin kederine bütün kalbiyle kat~l~ r" derken bu havay~~ yans~t~yordu.
~ ngiltere'deki hava da Yunanistan'dakinden farkl~~ de~ildi. Resmi makamlar~ n, kumpanyalar~ n, diplomatlar~n ba~sa~l~~~~ve sempati mesajlanyla
birlikte, do~rudan do~ruya ~ngiliz halk~ndan da Türkiye Büyükelçili~i'nelbid., Londra Büyükelçili~inden Hariciye Vekâleti'ne aç~ k tel. 1.11.1938, No. 88o/
440.
452

F. O. 371/22360/R. 9385, H. Hopkinson'dan Halifax'a yaz~. Atina, ~~ 7.11.1938.
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mesajlar ya~~yordu. Mesajlar, ~ngiltere'nin pek çe~itli bölgelerinden, sosyal
durumlar~~ pek de~i~ik kimselerden geliyordu. Atatürk'ün ölümünün
bütün Büyük Britanya Adalar~ n~~ derinden etkiledi~i görülüyordu.
~~ Kas~m günü, Ralph Foulks adl~~ Liverpoollu bir ~ngiliz, Türkiye
Büyükelçili~i 'ne ~unlar~~ yaz~yordu:
"Ekselans Cumhurba~kan~~ Atatürk'ün ölümü dolay~s~yla, en derin
üzüntülerimin ve yürekten sempatimin kabulünü dilerim. Bu Büyük
Adam'~n yönetimindeki Türklerin hayat~n~~ ve kültürünü inceledim. Bu
bak~mdan, büyük ülkesinin iyili~i için durmadan çal~~m~~, böylesine asil
bir insan~n ölümünü gerçek bir üzüntüyle okudum." Bunlan söyledikten
sonra mektup sahibi, "hat~ra olarak saklamak üzere Atatürk'ün bir foto~raf~n~~ rica" ediyor ve gi5nderilirse pek memnun kalaca~~n~~ yaz~yordu '.
Bu, Atatürk'ü tan~maya çal~~m~~~bir ~ngiliz vatanda~~n~n mektubuydu.
Ça~da~~tarihi, milletleraras~~ politikay~~ inceledi~ini söyleyen bir ba~ka
~ngiliz'den gelen mektup da ba~ka bak~ mlardan ilginçti. Kent ~ehrinden
Miss. M. D. Burnett adl~~ bir ~ngiliz k~z~, rt Kas~m günü Türkiye'nin
Londra Büyükelçili~i'ne ~u mektubu göndermi~ti:
"Büyük Cumhurba~kan~n~z'~n ölümü üzerine, tamamen yabanc~~ bir
kimsenin yürekten üzüntüsünü lütfen kabul buyurunuz. Türkiye'yi ziyaret etme ~ans~m olmad~, ama çok seyahat ettim ve milletleraras~~ politakay~~ derinlemesine inceledim. Gerçekten ~unu söyleyebilirim ki,
modern tarihte, milletleraras~~ sorunlarda Kemal Atatürk kadar ak~ldan
ve zekadan yana olan bir ba~ka sima tan~mad~m. Diktatörlerin kabaday~l~k ve sertlikle ba~ard~klar~~ veya ba~aramad~klar~~ i~leri O, parlak zekas~n~~ kullanarak ba~ard~. O'nun ileriyi görme gücü vard~ ; bu, uzun
sürede, gelece~i hesaplamayan öteki devlet yöneticilerinin ucuz zaferlerinden çok daha fazla Türkiye'ye yarar sa~l~yordu. O'nun alayc~~mizah
duygusu da pek ho~uma gidiyordu: Hemen hemen hiç üniformas~z
görünmeyen o onba~~lar, çavu~lar (Hitler, Mussolini) ile ac~~ ac~~ alay etmek istercesine Atatürk, parlak bir general oldu~u halde, törenlerde sivil giyiniyordu. Bir gün Avrupa "kanlar~yla dü~ünen" o kimseler taraf~ndan yutulursa, o zaman, dü~ünecek organ~n beyin oldu~unu bilen o
güçlü yöneticiyi arayarak hat~rlayaca~~z!" 454
453 L.B.A. (Atatürk'ün ölümü): R. Foulks'dan Türkiye'nin Londra Büyükelçili~i'ne
mektup. Liverpool, 11.11.1g38.
4" Ibid., M. D. Bumett'ten Türkiye'nin Londra Büyükelçisi'ne mektup. Marden,
Kent, t 1.11.1g38.
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Mektup sahibi son olarak, Türkiye'yi Atatürk'ün ruhuyla yönetecek
ve yine h~zl~~ ilerletecek bir Cumhurba~kan~~ bulunaca~~~umudunu belirtmektedir.
S. Leader adl~~ Lonc~ ral~~ bir avukat da ayn~~ umudu belirtiyor ve ~öyle
diyordu: "O Büyük Adam'~n, Cumhurba~kan~n~z'~n, ölümünü pek büyük
bir üzüntüyle ö~rendim ve Ekselanslar~ na içten ba~sa~l~~~~dileklerimi iletmeyi arzu etmekteyim. Türkiye'ye yapt~~~ m birçok gezi s~ ras~ nda o güzel
ülkeyi pek be~endim ve ba~ar~ lan ilerleme ve gerek yöneticilerin, gerek
halk~ n enerjisi beni hayretler içinde b~ rakt~. içtenlikle umar~ m ki, müteveffa Cumhurba~kan~n~z'~n yönetimindeki refah~~ devam ettirip geli~tirebilecek
bir kimse bulunacakt~r."'
Hull ~ehrinden J. H. Smart da, ii Kas~ m günü Türkiye Büyükelçili~i'ne gönderdi~i mektupta, Türkiye'yi dola~t~~~ n~, Türklere hayran oldu~unu bildiriyor, "Büyük Lideriniz Gazi Mustafa Kemal'in ölümü dolay~s~yla mütevazi ve içten ba~sa~l~~~~dileklerimi sunanm" diyordu 456.
Londra'dan G. A. McMahon ise Atatürk'ü iyi anlayamam~~~olanlara
sitem ediyor ve o da "mütevazi ba~sa~l~~~~dileklerini" sunuyordu. "Pek sevilen Cumhurba~kan~n~z'~n trajik ölümü üzerine halk~ n~za pek derin sempatilerimi sunmama müsaade ediniz. Kayb~ n~z dolay~s~yla birçok kimsenin
size ilettikleri sempatilere k~yasla benim ba~sa~l~~~~dileklerim pek mütevazi
kal~r" diyordu "7.
Türkiye Büyükelçili~i'ne ba~sa~l~~~~mektuplar~~ gönderenler aras~ nda
üniversite üyeleri, profesörler de göze çarp~yordu. Londra'dan Prof. M.
Grothwohl, ii Kas~ m günü Türkiye Maslahatgüzar~'na ~unlar~~ yazm~~t~:
"Bu yas gününde duydu~um derin üzüntüyü ve Türk milletine kar~~~besledi~im sempatiyi anlatmama bilmem ki gerek var m~d~ r?
Atatürk'ün ~ahs~ nda dünyan~n kendisi de yaln~z büyük bir adam kaybetmi~~de~il, ayn~~ zamanda en güçlü terakki ve bar~~~faktörünü de
kaybetmi~tir.
Ülkenize ba~sa~l~~~~dileyerek en içten dostluk duygular~ m~~ sunar~ m. " 458
Ibid., S. Leader'den Türkiye Büyükelçisi'ne mektup. 11.11.1938.
"6 L.B. A. (Atatürk'ün ölümü): J. H. Smart'tan Türkiye Büyükelçili~ine mektup.,
Hull, 11.11.1938.
Ibid., G. A. McMahon'dan Türkiye Büyükelçisi'ne mektup. Londra, 11.11.1938.
458 lbid., Prof. M. Grothwohl'dan K. Rizan'a mektup. Londra, ~~1.11.1938.
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Birinci Dünya Sava~~'nda Türkiye'ye kar~~~ sava~m~~~olan ~ ngiliz ve
Avustralya askerleri de çe~itli ba~sa~l~~~~mektuplar~~ yolluyorlard~ . Örne~in
Niliddlessex bölgesinde oturan Bernard Stacey adl~~ ~ ngiliz piyade yüzba~~s~~
~~ t Kas~ m günü Türkiye Büyükelçili~i'ne uzun bir ba~sa~l~~~~mektubu
göndermi~ti. Büyük Sava~'ta Türklere kar~~~sava~t~~~ n~ , Türklerin kahramanl~ klar~ na hayran kald~~~ n~~ uzun uzun anlatt~ ktan sonra ~öyle diyordu:
"Büyük Sava~'ta Türkiye'ye kar~~~sava~m~~sam da Kemal Atatürk'ün
Mütarekeden beri ülkesi yarar~ na gerçekle~tirdi~i büyük esere her zaman hayranl~ k beslemi~imdir... Grey Wolf (Bozkurt) kitab~~ da dahil Kemal Atatürk hakk~ nda bulabildi~im her kitab~~ doymak bilmezcesine
okudum. Öyle yüksek cesaret, ola~anüstü kahramanl~ k örne~i ve sözün
tam anlam~yla Halk~ n~ n Kurtar~ c~s~~ olan o adama hayran kald~ m..."
Bunlar~~ da yazd~ ktan sonra ~ ngiliz Yüzba~~s~~ Atatürk'ün ölümüne pek
üzüldü~ünü belirtiyor ve ba~sa~l~~~~dileklerini gönderiyordu.
Avustralyal~~ eski subaylar ad~ na Yüzba~~~Stuart Maclean, ~~~Kas~ m
günü Türkiye Büyükelçisi Fethi Okyar'a ~u içten mektubu yazm~~t~ :
"Ekselans,
Bu mektubu, Avustralya Ordusunun birçok eski subay~~ ad~ na, bizce
daha çok Kemal Pa~a olarak bilinen Ünlü Önderiniz Ekselans Kemal
Atatürk'ün ölümünü nas~ l derin bir üzüntüyle ö~rendi~imizi bildirmek ve
Büyük ~ef~ 'nin onanlmaz kayb~~ dolay~s~yla kahraman Türk Milletinin ac~ s~ n payla~mak arsuzuyla yaz~yorum.
Avustralya Ordusundan olan bizler... Liderinizin pek iyi temsil etti~i
Türk askerinin yi~itli~ini, cesaretini ve güler yüzlülü~ünü ate~~alt~ nda tan~ y~ p ö~rendik.
Bu nedenle, Ekselans Atatürk'ün zamans~z ölümü üzerine Türk Milletinin u~rad~~~~büyük kay~ p dolay~s~yla, baz~~ Avustralyal~~ eski askerlerin
derin sempatilerini Cumhurba~kan~n~z'a ve onun arac~l~~~yla Türk halk~na
iletmesini Ekselanslanndan rica ederiz.""
Bu duygulu mektuba Büyükelçi Fethi Okyar, ayn~~ içtenlikle kar~~l~ k
verdi. Dedi ki:
"Sevgili Cumhurba~kan~m~z Kemal Atatürk'ün ölümü üzerine, Avustralyal~~ birçok eski subay ad~ na, onlar~ n derin sempatilerini ve ba~sa~l~~~~
lbid., Bernard Stacey'den Türkiye Büyükelçisi'ne mektup. Wembley Park, Middlessex, 1.11.1938.
" P.B.A. (Atatürk'ün ölümü), Yüzba~~~S. Nlaclean'den Fethi Okyar'a mektup. Londra, 11.11.1938.
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dileklerini pek duygulu olarak bildiren ii Kas~ m tarihli mektubunuzu
büyük bir heyecanla okudum.
Yeni Cumhurba~kan~m~za ula~t~rmay~~ ihmal etmeyece~im. Nazik
sözleriniz için en samimi te~ekkürlerimi kabul etmenizi ve subay karde~lerinize iletmenizi rica ederim." 4<"
Avustralya ve Yeni Zelanda askerleri (ANZAC'lar) Çanakkale'de sava~m~~lard~. Yüzba~~~Maclean'in belirtti~i gibi, Türk askerinin yi~itli~ini o
zaman "ate~~alt~ nda tan~y~p ö~renmi~ler" di. Mustafa Kemal Pa~a'y~~ da o
zamandan beri iyi tan~yorlard~. O kanl~~ sava~~ n dü~manl~~~~zamanla dostlu~a dönü~mü~tü. Çanakkale ve Türkler, Avustralya ve Yeni Zelanda'da
unutulmaz bir kahramanl~ k hat~ras~~ olarak ya~am~~t~. Çanakkale Sava~~'n~ n
her y~ldönümünü eski ANZAC askerleri ta' Türkiye'ye kadar gelerek an~yorlard~. Türk askerine kar~~~ve özellikle Mustafa Kemal Pa~a'ya kar~~~
Avustralya'da da büyük hayranl~ k besleniyordu. Yüzba~~~S. Maclean'in
mektubu bu hayranl~~~~ve Atatürk'ün ölümü dolay~s~yla Avustralya askerlerinin derin üzüntülerini dile getiriyordu.
Avustralyal~~ askerler Mustafa Kemal Pa~a'y~~ Çanakkale kahraman~~
olarak tan~m~~lard~. Öncelikle O'nun askerli~ine, kahramanl~~~ na hayran
olmu~lard~. Üzüntüleri, daha çok büyük bir askerin ölümüne duyulan
üzüntü gibi görünüyordu. Ama "sokaktaki adam" ~ngilizlerden Türkiye
Büyükelçili~i'ne gönderilen ba~sa~l~~~~mektuplar~nda Atatürk'ün kurtar~ c~,
devrimci, ak~lc~~ yönleri üzerinde de duruldu~u görülüyordu. Mektuplar
aras~ nda gerçekten ilginç olanlar vard~. Örne~in, Surrey bölgesinin Croydon kasabas~ndan Mr. Bayard Simmons, Atatürk'e daha çok kad~nlar~~
kurtaran önder gözüyle bak~yordu. Mr. Simmons, kad~ nlara oy hakk~~ tan~nmas~ n~~ savundu~u için kendi ülkesi ~ngiltere'de hapse girmi~ti. Oysaki
Atatürk, Türk kad~ n~ na seçme, seçilme hakk~~ da dahil bütün e~itli~i sa~lam~~t~. Bu bak~mdan kad~n haklar~~ savunucusu ~ ngiliz, Atatürk'e hayrand~.
Ölümüne de o ölçüde üzülmü~tü. Mr. Bayard Simmons, ii Kas~m günü
~unlar~~ yazd~:
"Kad~nlara oy hakk~~ kampanyas~ n~~ savunmu~~oldu~um için kendi
memleketimde hapse girmi~~ilk ~ ngiliz olarak Türkiye Cumhurba~kan~'n~n ölümü üzerine derin üzüntüleiimi sunabilir miyim? O'nun kendi ülkesinin kad~nlar~~ için yapt~klar~~ bütün dünyan~n feministlerince
ebediyyen minnetle an~lacakt~r. Ya~as~ n Kemal Atatürk ülkülerine dayanan Türkiye Cumhuriyeti!" 462
Ibid., F. Okyar'dan S. Maclean'e cevap. Londra, 17.11.1938.
(Atatürk'ün ölümü): Mr. Bayard Simmons'dan Türkiye'nin Londra
Büyükelçisi'ne mektup. Croydon, ii.~~ .1938.
4.2
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Henüz en demokratik say~ lan Bat~~ Avrupa ülkelerinin baz~ lar~ nda bile
kad~nlara seçme, seçilme hakk~~ tan~ nmam~~ken, Türk kad~nlar~ n~ n erkeklerle tam e~it olarak bütün medeni haklardan yararlanmalar~, milletvekili
olarak Parlamento'ya girmeleri, Türkiye d~~~nda büyük hayranl~ k ve g~ ptayla izlenmi~ti. ~ ngiltere'de bile kad~ n haklar~ n~~ savunan insanlar~n hapse
at~ld~ klar~~ bir s~ rada, Atatürk'ün Türk kad~ n~ na bahsetti~i e~itlik büsbütün
de~er kazan~yor, takdir ediliyordu. Bu bak~ mdan kad~ n haklar~ n~~ savunan
Mr. Simmons, "Ya~as~n Kemal Atatiirk
lerine dayanan Tiirkiye Cumhuriyeti!" demekten kendisini alamam~~t~ . Bu gibi kimselerin gerçekten
Atatürk'ün zamans~ z ölümüne derinden üzüldükleri görülüyordu.
~ngiltere d~~~ ndan da Türkiye'nin Londra Büyükelçili~i'ne çe~itli ba~sa~l~~~~mesajlar~~ gönderildi~i oluyordu. ~sviçre'nin Lausanne ~ehrinden
Bertha A. Suche adl~~ bir bayan, gönderdi~i mektupta "Türk Hükümeti'ne
ve halk~ na samimi sempatilerini sunuyor, Türkiye'nin üzüntüsüne kat~ld~~~n~" bildiriyordu'.
Paris'ten, Mukbil Siyuk imzas~ yla Londra Büyükelçisi Fethi Okyar'a
gönderilen ii Kas~ m tarihli bir mektupta ~unlar yaz~lm~~t~:
"Birader Azizim Fethi Beyefendi,
Size bu mektubumu derin bir teessür ve mahzuniyet içinde yaz~yorum, Atatürk'ün vefat~~ memleket ve millet için pek elim bir zayiatt~ r. Vatan~ m bütün ruhuyla seven acizlerine büyük ve samimi bir yds ve kederi
mucib olmu~tur. Cenab~~ Hak rahmet buyursun.
Bu sat~rlar~~ yazar iken eski dostlu~unuz ve silah arkada~l~~~n~z
gözümün önünde (? kuzran) ediyor. Merhumun en aziz ve yak~ n dostu
olman~z hasebiyle taziyelerimi size yaz~yorum..." 464
Londra Büyükelçisi Fethi Okyar, Atatürk'ün öldü~ü gün Türkiye'de
bulunuyordu. Okyar ad~ na ~stanbul'a ba~sa~l~~~~telgraflar~~ çekildi~i de
görülüyordu. Amerika Birle~ik Devletleri'nin eski Ankara Büyükelçilerinden General Sherrill'in e~i New-York'tan ~stanbul'a ba~sa~l~~~~telgrafi çekmi~ti. "Derin ba~sa~l~~~~dileklerimin kabulünü ve iletilmesini rica ederim"
demi~ti'''. Fethi Okyar bu telgraf~ , Londra'ya dönmek üzereyken ~stasyon'da alm~~~ve Bayan Sherrill'e ~u cevab~~ yazm~~t~r:
463 Ibid. Miss Bertha A, Suche'den Türkiye'nin Londra Büyükelçili~i'ne mektup.
Lausanne, ~ o. ~~ 1.1938.
"4 L.B. A. (Atatürk'ün ölümü); M. Siyuk'tan F. Okyar'a mektup. Paris, 11.11 .1 938.
4" Ibid., Mrs. General Sherrill'den F. Okyar'a tel. New-York, 11.11.1938.
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"Londra'ya dönerken ~stanbul'da, ~stasyon'da bana verilen Büyük
Cumhurba~kan~ m~ z ve Liderimiz'in ölümü üzerine Türk Milletinin u~rad~~~~onar~lmaz kay~p dolay~s~yla nazik ba~sa~l~~~~dileklerinizi bildiren telgraf~n~za pek heyecanland~ m.
S~n~rs~z üzüntümüzün Türkiye'nin samimi dostlar~nca da payla~~ld~~~n~~ görmek büyük bir teselli oluyor""6.
Londra'daki "Yak~n ve Ortado~u Derne~i" Ba~kan~~ Lord Leamington
da ba~sa~l~~~~telgraf~ n~~ Fethi Okyar-Dolmabahçe Saray~~ adresine göndermi~ti:
"Yak~n ve Ortado~u Derne~i, Büyük Lideri'nin ac~~ ölümü üzerine
Türk halk~ na en derin sempatisini iletir" demi~ti"7.
Fethi Okyar, bu telgraf~~ da Türkiye'den Londra'ya dönerken alm~~,
Lord Leamington'a hararetle te~ekkür etmi~~ve "Yak~n ve Ortado~u Derne~i" ne de içten te~ekkürlerinin iletilmesini rica etmi~ti"8.
Buraya kadar, ~ o-~~~~ Kas~m ~~ g38 günleri, Türkiye'nin Londra
Büyükelçili~i'ne gönderilen ba~sa~l~~~~ve sempati mesajlar~~ gözden geçirildi. Türkiye'nin muvazzaf ve fahri konsoloslar~ndan ba~ka, yabanc~~ diplomatlar da mesajlar yollam~~lard~. Mesaj gönderenler aras~nda ~ngiliz ~irketleri ve kumpanyalar~~ vard~. Birinci Dünya Sava~~'nda Türkiye'ye kar~~~
sava~m~~~olan eski askerler vard~. Profesör, avukat, tacir gibi kimselerden
ba~ka halktan kimselerin de mesajlar gönderdikleri görülmekteydi. Mesajlar, ~ngiltere'nin çe~itli bölgelerinden gönderilmekteydi. Ayr~ca ~ngiltere
d~~~ndan mesaj gönderenler de olmu~tu.
Mesaj sahipleri, çe~itli biçimlerde Atatürk'e kar~~~sayg~lar~ n!, hayranl~klar~n~~ belirtiyorlar; Büyük Adam'~n ölümü üzerine duyduklar~~ derin
üzüntülerini aç~kl~yorlar; Türkiye'nin milli yas~ n~~ payla~t~klar~n~~ söylüyorlard~. Türkiye Büyükelçili~i, mektup ve telgraf gönderenlerin her birine
ayr~~ ayr~~ te~ekkür etmekteydi. Ama gönderilen mesajlar~~ ne teker teker, ne
de topluca Ankara'ya bildirmemekteydi. Yaln~z ~ngiliz resmi makamlar~n~ n gönderdikleri mesajlar ile o günlerde Londra'da bulunan Yunan Kral~'run mesaj~~ Türkiye D~~i~leri Bakanl~~~'na iletilmi~ti.
Atatürk'ün ölümü üzerine, Türkiye'nin Londra Büyükelçili~i'nde bir
Özel Defter aç~l~p aç~lmad~~~~anla~~lamamaktad~ r. Bu konuda Büyükelçilik
4" Ib~d., F. Okyar'dan Mrs Sherrill'e mektup, Londra, 18.11.1938.
467 /b~d., Lord Leamington'dan F. Okyar'a tel. Londra, 11.11.1938.
"H Ib~d., F. Okyar'dan Lord Leamington'a mektup. Londra, 17.11.1938.
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Ar~ivi'nde herhangi bir ize rastlayamad~k. Bu bak~ mdan Büyükelçili~e gelip sözlü olarak ba~sa~l~~~~dileklerinde bulunmu~~olanlar~ n adlar~ n~, kimliklerini saptamak olana~~ n~~ da bulamad~ k. Londra'da bulunan Türk
ö~rencileriyle yurtta~lar~ndan ba~ka bir k~s~ m yabanc~ lar~ n da do~rudan
do~ruya Türkiye Büyükelçili~i'ne gelmi~, Atatürk'ün ölümü üzerine duyduklar~~ büyük ac~ y~~ sözlü olarak Maslahatgüzara duyurmu~~olmalar~~ çok
muhtemeldir. Ama, bu konuda belge bulamad~ k. Ba~ka bir deyimle,
Türkiye'nin Londra Büyükelçili~i Ar~ivi'nde bulunan ba~sa~l~~~~ve sempati
mesajlar~ , yaln~z nota, telgraf ve mektup gibi yaz~ l~~ mesajlard~ r; yani eksiktir. Bir Özel Defter aç~ lm~~~olsayd~ , hiç ku~kusuz bunun içinde toplumun
çe~itli katlar~ ndan yüzlerce ki~inin imzas~~ bulunurdu. Paris'teki yabanc~~
diplomatlar~n ço~u, Türkiye Büyükelçili~i'ne gelip sözlü olarak ba~sa~l~~~~
dileklerini iletmi~ler, kart b~ rakm~~lar, Özel Defteri imzalam~~lard~ . Yaz~l~~
olarak mesaj gönderenlerin say~s~~ daha azd~. Londra Büyükelçili~i'ne yabanc~~ elçiliklerden gönderilmi~~sempati yaz~lar~~ da pek azd~ r. Londra'daki
yabanc~~ diplomatlann~n da ço~unun sözlü olarak ba~sa~l~~~~dile~inde bulunmu~~olduklar~ n~~ san~ r~z, ama bunlar~ n topluca bir listesini bile
Büyükelçilik Ar~ivi'nde bulamad~ k.
~ l Kas~ m'dan sonraki günlerde de Türkiye'nin Londra Büyükelçili~i'ne çe~itli ba~sa~l~~~~mektuplar~~ gönderilmi~tir.
Kas~ m günü Londra'daki Kolombiya Elçili~i, bir notayla, "Türkiye
Cumhurba~kan~~ Ekselans Kemal Atatürk'ün ölümü üzerine ülkelerinin
u~rad~~~~kay~ ptan dolay~~ Türkiye Büyükelçisi'ne ve Büyükelçilik üyelerine
içten ba~sa~~l~~~~dileklerini sundu~unu" bildirdi'.
12

Hove kasabas~ ndan Percival White adl~~ bir ~ ngiliz kad~n~~ ise ayn~~ gün
Türkiye Büyükelçisi'ne ~unlar~~ yazd~:
"Size yazd~~~ m için özür dilemem gerekir, ama hakl~~ bir mazeretim
var: Büyük Cumhurba~kan~ n~z Atatürk'e kar~~~ y~llardan beri hayranl~k
besliyordum; O'nun zamans~ z ölümü üzerine en derin sempatimin kabulünü dilerim. O'nun el yazmalar~ ndan acaba küçücük bir parçaya sahip olabilir miyim? Böylesine bir mutlulu~a sahip olabilirsem, bunu,
büyük bir hazine sayar ve dünyam~z~ n gördü~ü en büyük bir adam~~ kendilerine hat~ rlatmas~~ için sülalemin gelecek ku~aklar~ na devrederdim."
L.B. A. (Atatürk'ün ölümü): Londra'daki Kolombiya Elçili~i'nden Türkiye Büyükelçili~i'ne nota. Londra, ~~ 2.1 1 .1938.
Ibid., Mrs Percival White'tan Türkiye Büyükelçisi'ne mektup, Hove, 2.11.1938.
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Atatürk'ü "Dünyan~ n en Büyük Adam~" sayan, bu Büyük Adama
uzun y~ llardan beri hayranl~ k besledi~ini söyleyen ve bir de~erli hat~ ra
olarak O'nun el yaz~s~ ndan bir örnek rica eden bu ~ngiliz kad~ n~ n~ n mektubu, bir Türk olarak elbette insan~~ duyguland~ nr. Türkiye Büyükelçisi,
kendisine "nazik ba~sa~l~~~~ve sempati sözleri için" samimiyetle te~ekkür
etti. Ama, Atatürk'ün elyaz~s~ ndan bir örnek bulup gönderemedi~ini oildirdi "I.
13 Kas~ m günü Amiral Sir Percy Grant, Türkiye Büyükelçisi Fethi
Okyar'a bir ba~sa~l~~~~mektubu gönderdi. ~ngiliz Kral~~ Be~inci George'un
cenaze törenine kat~ lan Türk heyetine mihmandarl~ k etti~ini de bildiren
Amiral, ~unlar~~ yazd~:
"Cumhurba~kan~ n~z Kemal Atatürk'ün ölümü üzerine en derin
üzüntümü sunar~ m. Son olarak O'nun hayat~n~~ okudum ve Cumhurba~kan~ n~z'~ n üstün vas~ flar~n~n pek etkisi alt~ nda kald~m. O gerçekten harika
bir insand~. E~im de, O'nun ölümüyle Türkiye'nin u~rad~~~~büyük kay~ ptan dolay~~ ba~sa~l~~~~dileklerini sunar ve ben de kendisine kat~l~ r~m." 472.
Atatürk'e hayran olan, O'nun ölümü üzerine e~iyle birlikte ba~sa~l~~~~
dileklerini sunan ~ngiliz Amirali'ne Büyükelçi Fethi Okyar te~ekkür etti ve
~unlar~~ yazd~:
"Nazik sempati ve ba~sa~l~~~~duygular~ n~z ve Türk halk~n~ n ebediyete
göçen Büyük Lideri hakk~ ndaki samimi takdirleriniz için size ve Lady
Grant'a yürekten te~ekkürlerini ifade etmeme müsadenizi dilerim.
Bu yas gününde derin üzüntümüzün ülkemin dostlar~ nca da payla~~ld~~~n~~ görmek teselli edici bir dü~ünce oluyor."'
Yine 13 Kas~ m günü, Ankara'daki ~ ngiliz Büyükelçisi Sir Percy Loraine, o günlerde Türkiye'de bulunan Büyükelçi Fethi Okyar'a bir mektup
gönderdi. ~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~~Müste~ar~~ Sir Lancelot Oliphant'~ n
"en derin ve dostça sempatilerini" iletti. Bu, Okyar'a özel bir ba~sa~l~~~~dile~iydi. "Büyük ki~isel ac~s~" dolay~s~yla ona gönderilmi~ti'''. Atatürk'le
olan dostlu~u dolay~s~yla, Okyar'a özel olarak ba~sa~l~~~~dilekleri gönderildi~i görülüyordu.
Ibid., Türkiye Büyükelçisi'nden Mrs White'a mektup, 18.11.1938.
Ibid., Amiral P. Grant'tan F. Okyar'a mektup, Anglesey, 13.11.1938.
473 L.B. A. (Atatürk'ün ölümü): F. Okyar'dan Amiral Sir P. Grant'a mektup, Londra,

4.1
472

17.11.1938.
474

lbid., Sir. P. Loraine'den F. Okyar'a mektup. Ankara, 13.11.1938.
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14 Kas~ m günü Ankara'daki ~ngiliz Büyükelçisi, ~ngiliz Kültür Merkezi'nin (British Council) "içten ba~sa~l~~~~dileklerini" Türkiye D~~i~leri Bakanl~~~'na iletti'. ~ngiliz Kültür Merkezi, ba~sa~l~~~~dileklerini ~ngiliz
Büyükelçili~i arac~l~~~yla Türk halk~ na sunuyordu. Londra'daki Türkiye
Büyükelçili~i'ne göndermemi~ti. Türkiye D~~i~leri Bakan~~ Saraco~lu, biraz
gecikmeyle ~ngiliz Kültür Merkezi'ne te~ ekkür etti'.
Bu arada Türkiye'nin Londra Büyükelçili~i'ne yine ba~sa~l~~~~mesajlar~~ gönderilmeye devam olunuyordu. Mesajlar biraz seyrekle~mi~ti, ama kesilmemi~ti. 14 Kas~ m günü Güney Afrika'da Cape-Town ~eh~indeki "Türk
Deme~i"nden Londra Büyükelçili~i'ne bir ba~sa~l~~~~mesaj~~ gönderildi.
Mesaj~ , Dernek Fahri Sekreteri A.S. Baker Efendi imzalam~~t~~ ve ~unlar~~
yaz~yordu:
"Cumhurba~kan~~ Ekselans Kemal Atatürk'ün ölümü dolay~s~yla Derne~imizin sempatisinin Türk Hükümeti'ne iletilmesi için size sayg~ yla ricada bulunmakla görevlendirildim. Ayr~ ca, Ba~kan~ m~z~ n ve üyelerimizin yeni Cumhurba~kan~~ Ekselans General ~smet ~nönü'ye sadakatini iletmek
üzere görevlendirilmi~~bulunuyorum."'
Büyükelçi Fethi Okyar, Baker Efendi arac~l~~~ yla, Güney Afrika'daki
"Türk Derne~rne içtenlikle te~ekkür etti. "Büyük ve Sevgili Cumhurba~kan~m~ z Kemal Atatürk'ün ölümü üzerine, yurt içinde ve yurt d~~~ nda
Türk Milletinin u~rad~~~~derin üzüntüyle ilgili olarak gönderdikleri nazik
ba~sa~l~~~~dileklerinden dolay~ , Cape-Town'daki Türk Derne~i'ne içten te~ekkürlerimi lütfen iletmenizi dilerim" dedi 478.
Yine 14 Kas~ m günü Sir Harry Brittain, Londra Büyükelçisi Fethi
Okyar'a ~u ba~sa~l~~~~mektubunu gönderdi:
"Üstün dehan~ n ebediyete göçü~ ü üzerine büyük ülkenizin
u~rad~~~~kay~p dolay~s~yla, kendi ad~ma ve ailem ad~ na size pek
derin sempatimizi sunar~ m.
Türkiye'nin onar~lmaz kayb~ndan ba~ka, ~ahsen sizin de
gerçek bir dost kaybetti~inizi anl~yoruz. O'nun hayat~ nda gerçekle~tirdi~i eser, Türkiye ve Türk halk~~ hakk~nda az çok bir ~eyler
bilen bizleri hayranl~ k ve sayg~~ duygular~na garketmi~ti." 4"
F. O. 371/21927/E.7691.. Percy Loraine'den ~. Saraco~l~fna. mektup. Ankara, ~~ 4. ~ i.1938.
Ibid., S. Saraco~lu'ndan P. Loraine'e yaz~. Ankara, 9.1 2.1938, No. 647.
477 L.B.A. (Atatürk'ün ölümü): A. S. Baker Efendi'den Türkiye'nin Londra Büyükelçi476

li~ine yaz~. Cape - Town, 1411.1938.

' lbid., F. Okyar'dan A.S. Baker Efendi'ye cevap. 26.11.1938.
" L.B.A. (Atatürk'ün ölümü): Sir Harry Brittain'den F. Okyar'a mektup. Londra,

47
4

14.11.1938.
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Büyükelçi Okyar, "sempati dilekleri" ve "Büyük Lider'e kar~~~takdir
duygular~" için Sir H. Brittain'e ve ailesine içtenlikle te~ekkür etti~ini bildirdi 48°.
General Sir Herbert Lawrence de Türkiye Büyükelçili~i'ne içten bir
sempati ve ba~sa~l~~~~mesaj~~ göndermi~ti. Türkiye Büyükelçili~i ~ngiliz Generali'ne 15 Kas~m günü hararetle te~ekkür etti. "Sevgili Cumhurba~kan~m~z'~ n ölümü dolay~s~yla Türk Milletinin derin üzüntüsünün sizin gibi gerçek dostlarca payla~~ld~~~ n~~ görmek bu yas gününde bir teselli oluyor" dedi'''.
Londra Büyükelçisi Fethi Okyar, Atatürk'ün öldü~ü gün Türkiye'de
bulundu. Kendisi gibi baz~~ büyükelçilerimiz de cenaze töreninde bulunmak istiyorlard~. Hükümet, büyükelçilerin bu günlerde görevleri ba~~nda
kalmalar~n~~ uygun gördü. Büyükelçi Okyar da cenaze törenini beklemeden 16 Kas~ m günü Londra'ya, görevi ba~~na döndü. Asl~nda bu dönü~~
k~sa bir süre içindi. Londra Büyükelçili~i'ne, D~~i~leri Bakanl~~~~görevinden ayr~lm~~~ olan Dr. Tevfik Rü~tü Aras'~ n atanmas~~ kararla~t~r~lm~~t~.
Büyükelçi Okyar'~ n Londra'ya dönü~ü üzerine kendisine yeni yeni ba~sa~l~~~~mektuplar~~ gönderildi. Baz~~ kimseler, mesaj göndermek için Büyükelçi'nin Londra'ya dönü~ünü beklemi~~görünüyorlard~.
16 Kas~ m günü The Times Gazetesi Ba~yazar~~ Mr. Philip Graves, Okyar'a gönderdi~i mektupta ~unlar~~ söyledi:
"Ülkenizin ve ~ahsen sizin kayb~n~z dolay~s~yla derin
sempatimi sunar~ m. Atatürk'ün ölümüyle dünya pek müstesna
bir sima kaybetti. Ama halk~~ taraf~ ndan O'nun etkisinin ve verdi~i örne~in unutulaca~~n~~ sanmam. ~~~482
Bunlar~~ söyledikten sonra Mr. Graves, Okyar'~ n Londra Büyükelçili~i'nden ayr~laca~~na ~ahsen üzüldü~ünü bildiriyordu.
Büyükelçi Okyar, bu mektuba hararetle te~ekkür etti.
"Büyük Cumhurba~kan~ m~z Atatürk'ün ölümü üzerine ülkemin ve
~ahsen benim u~rad~~~m~z kay~ p dolay~s~yla, pek duygulu biçimde derin
sempatinizi bildiren ba~sa~l~~~~mektubunuza hararetle te~ekkür ederim.
~unu da ekleyeyim ki, ba~ka hiç kimse sizin kadar yeni Türkiye'yi
anlam~~~ve Sevgili Liderimiz'in ba~ar~lar~n~~ sizin kadar parlak biçimde anlatabilmi~~de~ildir..., 483
4 su Ibid., F. Okyar'dan Sir H. Brittain'e cevap. 17.11.1938.
48

' K. Rizan'dan General Sir Herbert Lawrence'e mektup. 15.11.1938.
Ibid., Philip Graves'den F. Okyar'a mektup. Londra. 16.11.1938.

482

L.B.A. (Atatürk'ün ölümü): Okyar'dan P. Graves'e mektup, 17.11 .1938.
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Yine 16 Kas~ m günü, Saint Bride Vakf~~ yöneticisi de Türkiye
Büyükelçisi'ne bir ba~sa~l~~~~mektubu gönderdi. Daha do~rusu bu konuda
Vak~ f Yönetim Kurulu'nun 14 Kas~ m'da ald~~~~~u karar~~ iletti:
"Bu Müessese, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Ba~kan~~ Ekselans Kemal
Atatürk'ün ölümü üzerine u~rad~~~~kay~p dolay~s~ yla, Türk Milletine sempatilerini sunmak arzusundad~r." 484
Büyükelçi Fethi Ok) ar'~ n Londra'ya dönü~ü üzerine ba~sa~l~~~~mektuplar~~ gönderilmeye devam olunuyordu. Büyükelçi'nin baz~~ ~ahsi tan~d~ klar~, ba~sa~l~~~~dile~inde bulunmak için onun Londra'ya dönü~ünü beklemi~lerdi. 17 Kas~ m günü General Bruce Hay, Okyar'a ~u mektubu yollad~:
"K~sa bir süre için buraya (Londra'ya) döndü~ünüzü ö~rendim. Bundan yararlanarak, Büyük Ba~kan~n~z'~ n ölümü üzerine ülkenizin u~rad~~~~
büyük kay~p dolay~s~yla size pek içten ba~sa~l~~~~ve sempati dileklerimi
yollar~ m.
Bütün dünyan~ n O'na kar~~~ne kadar büyük takdir besledi~ini belirtmek için benim bir ~ey söylemem gerekmez.
Cenaze töreninde Kral~ , Lord Birdwood'un temsil edece~ini ö~renmekten memnun oldum..."s
Büyükelçi, "Büyük Liderimiz'in kayb~~ üzerine gönderdi~iniz sempati
mektubunuza pek duygulandun" dedi ve tesekkürlerini sundu 486 .
Büyükelçi Okyar, Türkiye dönü~ünde, kendisine hitaben yaz~lm~~~çe~itli ba~sa~l~~~~mektuplar~~ bulmu~ tu. Bunlardan biri Cambridge'in King's
College'i Müdürü Mr. Provost'tan gelmi~ti. Hem Atatürk'ün ölümü dolay~s~yla ba~sa~l~~~~dileklerini sunmu~, hem de Kolejin 500. kurulu~~
y~ ldönümü törenlerine Büyükelçi'yi ça~~rm~~t~ . Büyükelçi, Mr. Provost'a
te~ekkür etti, ama yas dolay~s~ yla ça~~r~ld~~~~törene kat~lamayaca~~n~~ bildirdi'''. Yurt d~~~ ndaki Türk temsilcileri, 1 o Kas~m'dan sonra bir ay süre ile
hiçbir kabul törenine, ziyafete, e~lenceye kat~lmam~~lard~.
17 Kas~ m günü, Newcastle-upon-Tyne ~ehri Belediye Ba~kan~~ William R. Wallace'da Türkiye Büyükelçisi'ne uzunca bir ba~sa~l~~~~mektubu
gönderdi. ~unlar~~ yazd~:
4" but, St. Bride Foundation (Fleet Street Parliament) ten Türkiye Büyükelçisi'ne
mektup. Londra, 16.11.1938.
485 Ibid., General Bruce Hay'den F. Okyar'a mektup. Londra, 17.11.1938.
"6 (bul., F. Okyar'dan General Bruce'e cevap, 22.11.1938.
487 bul., F. Okyar'dan Mr. Provost'a mektup. 17.11.1938.

ATATÜRK'ÜN HASTALI~I

1401

"Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu ve ~ lk Ba~kan~~ Kemal
Atatürk'ün ölümünü bas~ ndan pek gerçek bir üzüntüyle ö~rendim. Harika
bir biçimde milli enerjiyi yeniden diriltip ülkenizi kalk~nd~rm~~~olan böyle
bir adam~ n kayb~~ üzerine, sizin arac~l~~~ n~zla ülkenize Newcastle-uponTyne Belediye Meclisi'nin içten sempatilerini sunmak isterim. O'nun tar~mla yak~ ndan ilgilendi~ini, milli ç~karlar bak~mdan pek yararl~~ olan
endüstriyi kurdu~unu ö~rendim. Ölümü, ülkesi için gerçek bir bahts~zl~kt~ r.
Ekselans, bu kay~p dolay~s~yla size de ki~isel sempatimi sunanm..." 488
18 Kas~ m günü ünlü ~ngiliz Asilzadesi Lord Athlone da Büyükelçi
Fethi Okyar'a kendisi ve e~i Prenses Alice ad~na bir ba~sa~l~~~~mektubu
gönderdi. Prenses Alice ve Lord Athlone, 24-26 Nisan 1931 tarihinde Ankara'y~~ ziyaret etmi~ler, Atatürk'le görü~mü~lerdi. Prenses'in ve Lord'un
bu ziyaretleri, gerek ~ngiliz, gerek Türk makamlar~nca adeta bir kral veya
veliaht ziyareti gibi önemsenmi~ti. Lord Athlone, Ankara'ya geldi~i gün
Atatürk taraf~ndan kabul edilmi~ti. Arkas~ndan Atatürk Türk Hükümeti'nce misafir edildi~i Ankara Palas'ta Lord Athlone'a iadeyi ziyarette bulunmu~tu. ~lk defa bu ziyaret dolay~s~yla Atatürk, bir yabanc~~ Büyükelçilikte ak~am yeme~inde bulunmu~tu. Prenses ve Lord ~erefine ~ngiliz
Büyükelçili~i'nde verilen ak~am yeme~ine gitmi~ti. Görü~meler, konu~malar dostluk havas~~ içinde geçmi~ti ve Prenses'le Lord'un Ankara ziyaretleri
Türk-~ngiliz ili~kilerini olumlu yönde etkilemekten geri kalmam~~t~. ~imdi
Lord Athlone, o ziyareti de hat~ rlayarak Atatürk'ün ölümüne duydu~u
üzüntüyü bildiriyor ve ~unlar~~ yaz~yordu:
"Türkiye'nin Büyük bir Adam, sizin de yak~n bir dost kaybetmeniz dolay~s~yla Prenses Alice ad~na ve kendi ad~ma derin
sempatilerimizi sunmam gerekir.
1931 y~l~nda yapt~~~m~z enteresan ziyareti, Gazi'nin bize
gösterdi~i büyük nezaketi ve kendisiyle görü~melerimizi hiçbir
zaman unutmayaca~~z. O'nun harikulade bir ki~ili~i vard~~ ve
ülkesine yapt~~~~(hizmetler) ise fevkaladedir... r~~ 489
Bunlar~~ söyledikten sonra Lord Athlone, Büyükelçi Okyar'~ n Londra'dan ayr~laca~~na üzüldü~ünü söylüyordu.
L.B.A. (Atatürk'ün ölümü): W. R. Wallace'dan F. Okyar'a mektup. Newcastleupon-Tyne, 17.1 ~ .1938.
16:d., Lord Athlone'dan F. Okyar'a mektup. :8.11.1938.
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Büyükelçi, Lord Athlone'un bu duygulu sempati mektubundan ötürü
Prenses Alice'e ve Lord'a derin minnettarl~~~n~~ sundu ve "ac~ m~z~n birçok
dostlarca payla~~lmas~~ bu ~a~k~nl~ k an~ nda bir teselli oluyor" dedi. ~ngiltere'de geçen günlerini ve buradaki dostlar~ n~~ unutmayaca~~n~~ söyledi. "Beni
her zaman ülkenizin bir dostu olarak bulacaks~n~ z" diyerek teminat verdi 490
Bir hafta-on günden beri Türkiye'nin Londra Büyükelçili~i'ne gönderilmekte olan ba~sa~l~~~~ve sempati mesajlar~ n~ n arkas~~ art~k hemen hemen
kesilmi~ti. ~lk sempati telgraf~, Mütâreke y~ llar~nda Türkiye'deki ~ngiliz ve
Müttefik ~~gal Kuvvetleri Ba~kumandan~~ General Harington'dan gelmi~ti.
Son ba~sa~l~~~~mektubu da, Birinci Dünya Sava~~ 'nda Çanakkale'de ve Filistin'de Mustafa Kemal'e kar~~~sava~m~~~kimselerden kurulu bir ~ngiliz eski muharipler deme~inden geldi. "2/4 Battn. Queen's Old Comrades" adl~~ eski muharipler derne~i, Croydon kasabas~nda y~ll~k genel kurul toplant~s~~ yapm~~, bu toplant~da Atatürk'ün ölümünden dolay~~ Türk Milletine
sempatilerinin iletilmesine karar verilmi~ti. Dernek Fahri Sekreteri H.
Mann, 24 Kas~m günü bu karar~~ Büyükelçi Fethi Okyar'a ~öyle bildirdi:
"2/4 th. Queen's Old Comrades Derne~i'nin 300 eski silah
arkada~~~ ad~na, Croydon'da yap~lan Y~ll~ k Genel toplant~s~nda
a~a~~daki karar örne~i teklif ve kabul edilmi~tir:
En sevgili liderleri Kemal Atatürk'ün ac~~ kayb~~ dolay~s~yla
Türk Milletine en derin sempatilerini bildiren bir mektup
gönderilmesi.
Gelibolu'da (Çanakkale'de) ve Filistin'de kendisine kar~~~sava~m~~~olan bizler, O'nu büyük bir asker, asil bir dü~man olarak
ve sava~tan sonraki yak~n y~llarda Türk Milletinin bar~~~ve refah
yolunda geli~mesi için O'nun harcad~~~~büyük çabalar~~ ebediyyen hat~rlayaca~~z." 491
Dünkü dü~ manlar, Büyük Colü'nün önünde sayg~yla e~iliyorlard~.
Londra Büyükelçili~imize gönderilmi~~olan ba~sa~l~~~~ve sempati mesajlanndan bizim bulabildiklerimiz bu kadard~r. Bulamad~klar~= da oldu. Baz~~ mesajlara Büyükelçilikçe gönderilmi~~ te~ekkür mektuplann~~
gördük. Ama mesajlar~ n metinleri ar~ivde yoktu. Sözlü olarak Büyükelçili° L.B.A. (Atatürk'ün ölümü): Fethi Okyar'dan Lord Athlone'a cevap. Londra,

49

22. I I .1938.

"1 Ibtd., H. Mann'dan F. Okyar'a mektup. Croydon, 24.11.1938.
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~e iletilmi~~ba~sa~l~~~~dileklerinin ise kayd~-kuydu tutulmam~~t~. Büyükelçilik'te bir özel Defter aç~l~p aç~lmad~~~, aç~lm~~~ise bunu kimlerin gelip imzalad~klan anla~~lamamaktad~r. Herhalde, yaz~l~~ya da sözlü mesajlar, bizim bulabildiklerimiz kadar de~ildi.
Eksik bile olsa, bu mesajlar, Atatürk'e kar~~~Ingilizlerin besledikleri
duygular~~ oldukça aç~klar, san~r~z. Son ba~sa~l~~~~mesaj~n~~gönderen ~ngiliz
eski muharipler derne~ine te~ekkür ederken Büyükelçi Okyar, "Böyle
dü~üncelerin o Büyük Adam'~n bir zamanki kahraman dü~manlanndan
gelmi~~olmas~~iki misli de~er ta~~r" dedi 492. Bu de~erlendirme geni~letilebilir. Bir bak~ma, yaln~z eski muharipler de~il, tümüyle ~ngiltere o Büyük
Adam'~n eski dü~man~yd~. O eski dü~manlar, ~imdi, Büyük Colü'nün arkas~ndan için için gözya~~~döküyorlard~. Gerçi ~ngilizler so~ukkanl~~bilinirler,
duygular~na gem vurmas~n~~ en iyi ba~aran kimseler olarak ün yapm~~lard~r. Böyle oldu~u halde, Atatürk'ün ölümü üzerine duyduklar~~ derin
üzüntüyü aç~klamaktan geri kalmam~~lard~r.
Ba~sa~l~~~~dilekleri, sempati mesajlar~, ev kad~n~ndan profesörüne, sokaktaki adamdan as~lzadesine, erinden generaline, amiraline kadar pek çe~itli kimselerden gelmi~ti. Atatürk'ün ölümü, Büyük Britanya'n~n dört buca~~nda derin yank~lar yapt~ktan ba~ka, Bfitanya ~mparatorlu~u'nda da
derinden duyulmu~tu. Toplumun her kat~ndan gelen mesajlar, protokol
gere~i gönderilmi~~de~ildi. ~çtendi. So~ukkanl~~ ~ngiliz, dilinin döndü~ü
kadar Türk'ün büyük ac~s~n~~yürekten payla~~yordu, duygular~n~~ aç~klamaya çal~~~yordu. Atatürk'ün büyük ki~ili~ine, eserlerine kar~~~duyulan hayranl~k, takdir sonsuzdu. Kimi mesajlarda O, "Büyük Dahi" diye adland~nl~yordu. Bir ~ngiliz ev kad~n~, O'nu, dünyan~n tan~d~~~~en Büyük Adam~~
olarak gördü~ünü söylüyor, ku~aktan ku~a~a sülalesine aktarmak üzere
O'ndan ufak bir hat~rac~k elde edebilmek için Türkiye Büyükelçili~i'ne
yalvanyordu. Bir gazeteci "dünya pek müstesna bir sima kaybetti" diyordu. Bir Profesör, Atatürk'ün ölümüyle "dünya en büyük bar~~~ve ilerleme
faktörünü kaybetti" diye hay~flan~yordu. ~ngiltere de büyük ve güvenilir
bir dost kaybetmi~ti. Bir ~ngiliz k~z~, kabaday~l~k taslayan ça~da~~diktatörler kar~~s~nda, ak~l ve zekân~n üstünlü~üne inanm~~~olan Atatürk'e
kar~~~duydu~u sonsuz hayranl~~~~dile getirmeye çal~~~yordu. Bir gün Avrupa o "kanlar~yla dü~ünen" (kafam) diktatörlerce yutulursa, o zaman ald~n
ve zeka= üstünlü~üne inanm~~~olan Atatürk'ü "arayarak hat~rlayaca~~z"
diyordu. Bir ba~ka ~ngiliz, Atatürk'ün Türk kad~n~na tam e~itlik verdi~i
L.B.A. (Atatürk'ün ölümü): F. Okyar'dan H. Mann'a cevap. Londra, 26.11.1938.
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bir dönemde, ~ ngiltere'de kad~ nlara oy hakk~ n~~ savunanlar~ n hapse at~ ld~~~n~~ hat~ rlat~yor, Büyük Adam'~ n büyüklü~ünün bir kez daha bilincine var~yor ve kendisini tutamayarak "Ya~as~ n Kemalist Türkiye!" diyebiliyordu...
Sokaktaki ~ ngiliz Atatürk'e hayrand~. Lord hayrand~ . Eski muharip
hayrand~ ; general, amiral hayrand~. Gazetecisi, profesörü, tüccar~ , diplomat~~ hepsi hayrand~ . Gerçek olan bir ~ey vard~: Atatürk büyüktü. Ve bu
gerçek, co~rafyayla de~i~miyordu. Atatürk, Ingilizlerin gözünde de
büyüktü, hem çok büyüktü. Bu Büyük Adam'~ n kayb~ na duyulan ac~~ da
o ölçüde büyük olmu~tu.
~ ngiliz bas ~ n ~ nda yank ~ lar.
Atatürk'ün ölüm haberi, to Kas~ m günü ö~le üzeri Avrupa'da duyulmu~tu. Ö~leden sonra ç~ kan ~ ngiliz ak~am gazeteleri Atatürk'le ilgili haberler ve yaz~ lar ile doluydu. The Evening News, The Evening Standard ve
The Star Gazeteleri o gün Atatürk'e geni~~yer ay~ rm~~lard~ .
"Kemal Atatürk ça~~m~z~n en ünlü adamlar~ndan biriydi.
Ba~ard~~~~ i~ler muazzamd~ r. Eski Osmanl~~ Imparatorlu~u'nun y~k~ nt~s~ ndan, kaosundan, çürü~ünden yirmi y~ ldan az bir zaman
içinde ça~da~, güçlü ve ileri bir Türkiye yaratt~.
Sava~ta yi~it bir ~efti; sava~~sonras~~ y~llarda uza~~~gören, birinci s~ n~ f pratik deha sahibi ünlü bir politikac~~ oldu. Eski Osmanl~~ emperyalizmini b~ rakt~ ; kendisini, dar s~n~rlar~~ içinde
Türkiye'yi bir millet olarak yeniden yaratmaya verdi. Halk~ n~n
karakterine uydukça, Bat~ 'dan bir fikir almaktan çekinmiyordu.
Demir iradesini gev~etebilecek kadar uzun ya~ad~ ; ülkesinin
eski dü~manlanyla, özellikle Ingiltere'yle bar~~~içinde ya~ad~~~n~~
gördü; emeklerinin sonucu olarak, milletini yeniden do~mu~,
özgür, güçlü, mürefreh ve bar~~sever gördü.
Bu Büyük Adam'~ n arkada b~rakt~~~~hat~ ras~ , kendi ülkesidir." "3
io Kas~ m 1938 tarihli The Evening News Gazetesi, "Büyük bir Ser
ba~l~~~~alt~ nda bu sat~rlar~~ yazd~ . Gazetenin ayn~~ say~s~ nda ayr~ ca "Atatürk"
ba~l~kl~~ uzun bir yaz~~ vard~. O'nu, özetle ~öyle tan~ t~yordu:
The Even~ng News, ~~ o. ~~ ~ . g38.
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Mustafa Kemal Pa~a veya Kemal Atatürk, "Türkiye'yi Bat~l~la~t~ran,
Türk kad~nlar~n~~ peçenin köleli~inden kurtaran adamd~" Türkiye'nin ilk
Cumhurba~kan~yd~. Sar~~~ n saçlar~, mavi gözleri ve ince dudaklar~ndaki
gülümsemesiyle Bat~~ Avrupal~~ bir tipi and~ nyordu, "hemen hemen Ar? soyundand~ ". Semi, yurtseverdi. ideolojisi ve felsefesi "Türkiye Türklerindir"
düsturuna dayan~yordu. Teorisyen de~ildi. "Asla ne sosyalistti, ne de antisosyalist". Son y~llarda en önemli d~~~ili~kileri Rusya ve ~talya ile olmu~tu.
Esrarengiz bir ki~ili~i vard~. Bo~~vakit geçirmek için en çok ho~land~~~~ ~ey,
poker oynamakt~~ ve bunu çok iyi oynad~~~~söyleniyordu. E~lencesinde ve
çal~~mas~nda a~~nyd~ . Çok sigara içiyordu. Yirmi y~ l kadar önce Viyanal~~
bir mütehass~s kendisine çok içmemesini sal~k vermi~ti. Yoksa çok ya~amayaca~~n~~ hat~rlatm~~t~. Ama o içkiyi kesmemi~ ti. Ve bir karaci~er sirozu'nun kendisini al~ p götermesi için yirmi y~l gerekmi~ti. Ha~indi. Bir
komplo sonunda, 1927'de muhaliflerini ast~ rm~~t~.
Gazete, Atatürk'ün Anadolu'ya geçi~ ini, Sultan'a kar~~~ayaklan~~~n~,
Erzurum ve Sivas Kongrelerini toplamas~ n~, bu kongrelerin O'nun "Türkiye'nin parçalanmas~na kar~~~sava~mak" yolundaki program~ n~~ tamamen
desteklediklerini, dört y~ l içinde bu program~n gerçekle~tirildi~ini ve 29
Ekim 1923 günü Mustafa Kemal Pa~a'n~ n Türkiye Cumhurba~kan~~ seçildi~ini k~saca anlatt~ktan sonra devam ediyordu:
188o y~l~nda SeUnik'te do~an Mustafa Kemal, genç bir subay iken
politikaya kar~~t~. Tutukland~. ~am'a sürüldü. Orada da gizli bir siyasi
dernek kurdu. 1908 y~l~ ndan sonra ise siyasetle u~ra~may~~ b~ rak~p kendisini askerlik mesle~ine verdi. ~ g~ o y~l~ nda Frans~z Ordusunun manevralannda gözlemci olarak bulundu. 191 ~~'de ~talyanlara kar~~~Trablusgarp'ta
sava~t~. Büyük Sava~~ç~k~nca Sofya'daki Ata~emiliterlik görevinden al~ n~p
cepheye gönderilmesini istedi. Çanakkale Cephesi'ne atand~ . "Burada,
Türk Yüksek Kumandanl~~~~bütün ümidini kaybetmi~~oldu~u bir s~rada,
O'nun cesareti ve kararl~l~~~d~ r ki, durumu kurtard~." Sava~~ n sonuna do~ru Fransa'daki Alman kuvvetlerini dola~t~ , Kayzer'i, Ludendorru, Hindenburg'u gördü. Ondan sonra alelacele Suriye Cephesi'nde Allenby'ye kar~~~
gönderildi. Mütarekede Anadolu'daki harekata ba~ lad~. ~kibuçuk y~l içinde
ak~l almaz bir program gerçekle~tirdi. Yaln~z ~stanbul Hükümeti'ne kar~~~
de~il, ayn~~ zamanda galip Müttefiklere, özellikle ~ngiltere'ye kar~~~da harekete geçmi~ti. 1919 y~l~nda Türkiye, "belki bir ~ngiliz mandas~ n~~ kabul
edecekti; 1922 y~l~ nda ise Türkiye o kadar güçlenmi~ti ki, art~k kendi ko~ullann~~ dikte edebildi." 1921 yaz~nda Ba~kumandan olarak s~n~ rs~z yetkiler ald~, 22 gün boyunca, geceli gündüzlü Sakarya Meydan Sava~~'n~~ ken-
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disi yönetti. Ondan sonra Anadolu'daki Yunan Ordular~ n~~ imha etti. ingiltere'ye "blör yapt~ . Lozan Bar~~~ 'n~~ sa~lad~. Saltanat~~ ve Halifeli~i kald~ rd~.
Bunlar~~ da söyledikten sonra The Evening News, Atatürk devrimlerini
anlat~yor ve özetle ~unlar~~ yaz~yordu:
Zaferden sonra Türkiye'nin kahraman~ , ülkesini Bat~ l~ la~t~ rmaya koyuldu. Jön Türklerin program~ n~~ izledi. Cumhuriyeti ilan etti. Ankara'y~~
ba~kent yapt~. Yeni bir Anayasa kabul ettirdi. Ama devrimlere giri~irken,
ülkesini ça~da~la~t~ rmaya çal~~~rken, Rusya'da Büyük Petro'nun kar~~la~t~~~~
kadar güç ko~ullarla kar~~la~t~. Türk halk~ n~ n % 9o'l okur-yazar de~ildi.
Toplum tutucuydu, bat~ l inançlara saplanm~~t~. Halk~~ e~itmek yetmiyordu.
Yeniyi kurarken eskiyi y~ kmak da gerekiyordu. Atatürk, fesi kald~ rd~. Çok
kad~nla evlili~i yasaklad~. Alfabeyi bat~ l~ la~t~rd~. Türk dilini yenile~tirdi.
"Eski camileri hububat deposu yapt~". Sa~l~ k tedbirleri ald~. Metrik sistemi, Avrupa takvimini ald~. Türkiye'de ilk nüfus say~ m~n~~ yapt~ rd~. Deneme niteli~inde bir gazino açt~rd~. Her Türk'e bir soyad~~ verdi. Kendisi de
Atatürk soyad~ n~~ ald~...
Yaz~, k~saca ~u cümlelerle bitiyordu:
Atatürk, Türkiye'de en iyi giyinen kimseydi. "Bütün elbiseleri Londra'da yap~l~yordu". Dans~~ seviyordu. Türk subaylar~ na dans mecburiyeti
koymu~tu. Günde yüz kadar sigara, inan~lmaz say~da kahve, ayr~ca ~ampanya ve rak~~ içiyordu. Bu bak~mdan 58 ya~~ nda ölmü~~olmas~ na sa~mamak gerekirdi. "Ça~~m~zdaki bütün diktatörler aras~ nda, devrimleriyle Napoly&)n'a en çok yakla~an kimse" olmu~tu. Kemal Atatürk, "~ngiltere
Kral~'m kabul eden tek diktatör"dü. 1936 y~ l~ nda Istanbul'u ziyaret etmi~~
olan Kral Sekizinci Edward, Atatürk'ü Ingiltere'ye davet etmi~ti.
Atatürk'ün ~ngiltere ile bir ba~ka an~s~~ da manevi k~z~~ Zehra Mehmet Aylin'in, 1936 y~ l~ nda Londra dönü~ünde trenden dü~erek ölmesi olmu~tu.
Oxford Üniversitesi'ne girmeye haz~rlanan Aylin, Calais ile Paris aras~nda
trenden dü~mü~tü'''.
to Kas~ m 1938 günü The Evening News adl~~ ~ngiliz ak~am gazetesi
Atatürk konusunda bunlar~~ yazm~~t~. Anla~~laca~~~gibi, yaz~da maddI yanl~~lardan de~er yarg~ lar~na kadar çe~itli yanl~~lar yap~ lm~~t~. Atatürk'ün
manevi k~z~~ Zehra Aylin, 1936 y~ l~ nda de~il, 20 Kas~m 1935 günü, Fransa'n~n Amiens ~ehrine bir kilometre uzakl~ kta trenden dü~erek ölmü~tü.
-Atatürk", The &ening News, I o. 11.1938.
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Atatürk'ün "bütün elbiselerinin Londra'da yapt~r~ld~~~ " iddias~~ da yanl~~t~.
Atatürk için Londra'dan, 1936 ve 1937 y~l~ nda yaln~z birkaç yün fanila sat~ n al~ nm~~t~. Bunun d~~~ nda Atatürk'ün Londra'dan elbise sipari~~etti~ine
dair ar~ivlerde herhangi bir kayda rastlayamad~k. Atatürk'ün Birinci Napoleon ile k~yaslanmak istenmesi ise yersizdi. Atatürk, kendisi böyle bir
benzetmeden ho~lanm~yordu. "Napoleon'u ihtiraslar~~ mahvetti" diyordu.
Napoleon, ölçüsüz ihtiraslanyla bütün Avrupa'y~~ yutmaya kalk~~m~~t~.
Atatürk öyle bir cihangirlik pe~inde ko~mam~~, Türkiye s~ n~rlar~ n~~ a~mam~~~ve "durmas~ n~~ bilmi~" bir kimseydi. ~ngiliz gazetesi Atatürk'ü "diktatör" olarak adland~nyordu. Türkiye'nin "tek partili" bir rejim olmas~na
bak~larak bu yarg~ya var~ lm~~~olmal~ yd~. Ama, Atatürk'ün diktatörlü~ü
hiçbir zaman Hitler'in, Mussolini'nin veya Stalin'in diktatörlüklerine benzememi~ti. Cumhurba~kan~~ olarak, Cumhuriyet Halk Partisi Lideri olarak
Atatürk, Türkiye'yi demokrasiye haz~ rlamaya çal~~m~~t~, çok partili rejimi
de iki kez denemi~ti. Kont Sforza'n~ n da bir yaz~s~nda belirtti~i gibi,
Atatürk, Türkiye'de ileride ~ah~s diktatörlü~ü olanaklar~n~~ ortadan kald~rmak için u~ra~m~~t~. ~uras~~ kesindi ki, Atatürk, öteki diktatörlerle k~yaslanamazd~. ~ngiliz gazetesi, Atatürk'ün büyüklü~ünü anlatmaya çal~~~rken,
O'nun ruhunu rahats~z edecek sözler de kullanm~~t~. Bunlar, Büyük
ölü'ye yeterince sayg~~ demek de~ildi. Gerçeklere de uymayan sayg~s~zca
sözlerdi. Buna benzer sözlere o günlerde ba~ka ~ngiliz gazetelerinde de
rastlanmaktad~ r. Baz~~ ~ngiliz gazetecileri, Armstrong'un "Bozkurt" (Grey
Wolf) kitab~ n~ n az çok etkisinde kalm~~~görünüyorlard~.
The Evening Standard adl~~ ~ngiliz ak~am gazetesinin ~~o Kas~ m günlü
say~s~ nda, Michael Foot imzas~yla "Atatürk" ba~l~kl~~ bir yaz~~ ç~kt~. Bu ~ngiliz gazetecisi de yaz~s~na Atatürk'ü yermekle ba~l~yordu. Atatürk'ün
Türkiye'yi s~ k~yönetim kanunlanyla yönetti~ini söylüyordu. Asker olarak
O'nun "ba~ka kanun tan~ mad~~~ n~" ileri sürüyordu. 1930'da bir muhalefet
partisini denedi~ini, ondan sonra yine s~ k~yönetim kanunlar~ na
döndü~ünü yaz~yordu. Yaz~da, Armstrong'un Bozkurt adl~~ kitab~ ndan aktar~lm~~~cümleler vard~. Atatürk'ün kendi yak~n arkada~lar~ndan Arif
Bey'in idam hükmünü eli titremeden imza etti~i iddias~, aynen Bozkurt kitab~ ndaki gibi tekrarlan~yordu. Bu iddiaya zaman~ nda cevap verilmi~~ve
cevap bir ~ngiliz dergisinde de yaymlanmi~t1495. Ama gazeteci Mr. Foot,
49 Bozkurt kitab~ , ç~ kt~~~~günlerde Türk bas~ n~ nda geni~~tepkiyle kar~~ lanm~~, Türk gazetecileri, ~ ngiliz Yazar~~ Yüzba~~~H. C. Armstrong'a sert cevaplar vermi~lerdi. Bu cevaplar
aras~ nda en uzun yaz~, 9-21 Aral~ k 1932 tarihleri aras~ nda, Ak~am Gazetesinde, Necmettin
Sadak imzas~yla ç~kan "Bozkurt: Mustafa Kemal" (Yüzba~~~Armstrong'a cevap) ba~l~ kl~~ yaz~~
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bunlar~~ görmemi~~veya görmemezlikten gelmi~ti. As~ls~z iddiay~~ tekrarl~yordu. Bundan sonra ~ngiliz gazetecisi, özetle ~unlar~~ söylüyordu:
Atatürk, gençli~inde, Voltaire, Hobbes, Mill gibi Frans~z ve ~ ngiliz siyasi yazarlar~ n~~ okumu~tu. ~yi bir hatipti, hatta "~air gibi" bir hatipti.
Büyük Frederik gibi, okumu~~bir askerdi ve dü~man~n~n kültürünü tercih
etmi~ti. Büyük Frederik, Prusya'n~ n ba~~ms~zl~~~~için sava~~rken Frans~z
edebiyat~na hayrand~ . Atatürk de Bat~~ Avrupa'n~ n Türkiye üzerindeki siyasi egemenli~ine kar~~~sava~m~~, sonra da Türkiye'ye Bat~~ uygarl~~~ n~~ empoze etmi~ti. Büyük Frederik gibi, sava~~meydanlar~nda rahatt~, ölüme meydan okumu~tu. Çanakkale'de, siperin kenar~ nda otururken bir gün birdenbire ~ngiliz toplar~ n~ n yayl~m ate~i ba~lam~~t~. Kurmay~~ O'na sipere s~~~nmas~n~~ söyledi~i halde Mustafa Kemal, k~ p~rdamam~~, siper almaya
kalkarsa, askere iyi örnek olmayaca~~n~~ söylemi~~ve top mermileri aras~ nda
oturup sigaras~n~~ tellendirmi~ti. Kendisine ~arapnel isabet etmemi~ti. "O
gün ölseydi, yeni Türkiye'nin ~efi olamazd~, ama tarihte yine iz b~rakm~~~
olacakt~. Kemal olmasayd~~ ~ngilizler, ilk hücumda Çanakkale Bo~az~'n~~
zaptederlerdi. Ve bu son sava~~~kaç y~l k~saltm~~~olurdu?"
Michael Foot, Atatürk'ü anlatmaya devam ediyordu:
Mustafa Kemal, parlak bir asker olduktan ba~ka, kendi ça~~n~n ilerisinde bir politikac~ycl~. Tarihçiler, O'nun devrimlerinin askeri ba~ar~lar~ndan daha önemli oldu~una hükmedeceklerdir. Türk topraklar~ n~~ dü~mandan temizledikten sonra Müslüman dünyas~n~ n Papas~~ demek olan Halifeyi kovdu. Ola~anüstü bir enerjiyle Modern Türkiye'yi kurdu. Halifeli~i
kald~rd~ktan sonra medreselerin yerine laik okullar~~ kurdu. isviçre'den Medeni Kanunu, Italya'dan Ceza Kanunu, Almanya'dan Ticaret Kanununu
ald~. On y~ld~r, islâm dini Türkiye Devleti'nin resmi dini de~ildir. Kemal,
Türk kad~nlar~n' kölelikten kurtard~. Latin alfabesini ald~~ ve bu alfabeyi
memlekete tan~ tmak için karatahta ve te~ebirle Anadolu'da dola~t~. Greolmu~tu. Bu yaz~ da Arif Bey'in idam~~ konusunda Armstrong'a ~öyle cevap verilmi~tir: "...
Muharrir (Armstrong), Arif'in idam karar~n~~ Mustafa Kemal'e Ankara'da Çankaya'daki
evinde imza ettirmek suretiyle uydurma bir sahne tertip etmi~... Halbuki Mustafa Kemal,
hayat~nda hiçbir idam karar~~ imza etmi~~de~ildir. Çünkü, bu selâhiyet kendisine asla verilmemi~~ve daima büyük Millet Meclisi taraf~ndan muhafaza edilmi~tir. Malu~ndur ki bizde,
idam hükümleri Meclis karar~ yla verilmi~tir ve verilir. ~ stiklâl Mahkemesi kararlar~n~~ ise
Meclis dahi tasdik etmezdi. Bundan maada Arif izmir'de idam olunurken Mustafa Kemal,
Ankara'da de~ildi, seyahatte idi..."

Necmettin Sadak'in Ak~am Gazetesi'nde ç~ kan dizi yaz~s~, Londra'da The Nem. East and
lndia Dergisi'nde de, k~ salt~larak yay~nlanm~~t~ . (1 o A~ustos 1933 tarihli, 116o say~l~~ derginin
653-656 sayfalar~ ).
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goryen takvimini, metrik sistemi kabul etti. Ama Türkiye hâlâ fakir bir
ülkeydi. Atatürk, tar~m modernle~tirdi. Eski dostlar~~ve dü~manlanyla ticaret antla~malan yapt~. Sava~ta y~k~lm~~~olan ülkeyi onanp kalk~nd~rmaya
giri~ti. "Bütün bunlar d~~ar~dan bir kuru~~ödünç para al~nmadan yap~ld~.
Türkiye, ba~~ms~zl~k için sava~m~~t~~ve O (Atatürk), yabanc~~sermayenin
siyasal engel oldu~unu anlam~~t~." Atatürk, "ailesiz, mirasç~s~z öldü. Ama
arkas~nda öyle bir eser b~rakt~~ki!..." 496
Yine ~~o Kas~m günü, The Star adl~~Londra gazetesinde, M. Samuels
imzas~yla, "Bir Milleti kurtaran asi" ba~l~kl~~ bir yaz~~vard~. Yaz~da daha
çok, Atatürk'ün halefinin kim olaca~~~konusu üzerinde duruluyordu.
Atatürk konusunda ise, k~r~k dökük cümlelerle, da~~n~k bir ~eyler söylenmi~ti. Fikir seviyesi dü~ük, yanl~~larla dolu, ç~rp~~t~rma bir yaz~yd~~ bu.
"Sava~~sonras~n~n büyük diktatörlerinden ikincisi öldü. Lenin'den sonra
Kemal de gitti" diyordu yazar. Sonra, O'nun ad~n~n ne anlama geldi~ini
~öyle anlat~yordu: "Gazi, kâfirleri cezaland~ran" anlam~~ ta~~yordu.
"Atatürk" ise, "Yüce Türk" demekti! Yaz~da, Atatürk'ün "uzun y~llardan
beri hasta" oldu~u söyleniyordu. Hastal~~~, O'nun "gençli~inde sürdürdü~ü
a~~r~~ ya~ant~n~n sonucu"ydu. "Ola~anüstü bir canl~l~k, s~n~rs~z bir enerji sahibi bir adam~n a~~r~~ya~ant~s~~gereldiydi", kaç~n~lmaz& Asker olmas~na
ra~men ihtilalci olmu~tu. Conkbay~n'nda, Avustralyahlan durdurmu~~ve
Çanakkale Bo~az~'m kurtarm~~t~. Allenby'nin kar~~s~nda, ordusunu zaman~nda geri çekebilmi~ti. Mütareke'de, Anadolu'da, Padi~aha, Yunanl~lara
ve Müttefiklere kar~~~direnmi~ti. Ankara'da bir Parlamento kurmu~tu. Saltanat~~ve Halifeli~i kald~rm~~t~. ~slâmiyetin sembolü fesi yasak etmi~ti. ~htilalini ba~latt~~~~Ankara Icasabas~n~~modernle~tirmek için yabanc~~mimarlar
getirmi~ti. Türkiye'yi Baulda~t~rmay~~ her ~eyin üstünde tutmu~tu. K~yafetleri de~i~tirmi~ti. Bat~~Avrupa'dan kanunlar alm~~t~. Çok kad~nla evlili~i
yasaklam~~t~. 1928'de Latin alfabesini alm~~t~. Ba~bakan~~ ~smet Pa~a
Hükümeti'ne kar~~~bir de Parlamento muhalefeti kurdurmu~tu. ~smet Pa~a ile muhalefet liderine (Fethi Bey'e), birbirlerini aç~kça tenkit etmelerini,
ama yine birbirlerinin en iyi dostlar~~olarak kalmalar~n~~ ö~üdemi~ti. "T~pk~~
Bau'daki politikac~lar
77te Star Gazetesi'nin da~~n~k yaz~s~nda, kayda de~er fikirler ve yarg~lar özetle bu kadard~. ~~o Kas~m günü ~ngiliz ak~am gazetelerinin
Atatürk'ün ölümü üzerine yazd~klar~~bunlard~.
496
497

Michael Foot, "Atatürk", The Evening Standard, 10313938.
The Star, 10.11.1938.
Belleten C.LII, 89
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ii Kas~ m günü, büyük ~ngiliz gazeteleri Atatürk'ün ölümüne geni~~
yer ay~ rm~~lard~. Yaln~z The Times Gazetesi'ndeki yaz~ lar, 15-20 sayfal~ k
bir bro~ür tutacak uzunluktayd~. Bu büyük gazete, Atatürk'e uzun bir yaz~ dan ba~ka bir de ba~yaz~~ ay~ rm~~t~. "Cumhurba~kan~~ Atatürk" ba~l~ kl~~
ba~yaz~da ~öyle denmekteydi:

"Yeni Türkiye'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Pa~a olarak da ün
yapm~~~olan Cumhurba~kan~~ Kemal Atatürk'ün ki~ili~iyle, bir büyük asker, politikac~~ ve devlet ba~kan~~ göçüp gitmi~tir.
~ g'da Anadolu'da Türk
Ordusunun kal~ nt~ lar~ n~ n kumandanl~~~ na ve milli hareketin ba~~ na geçti~i
günden beri, Türkiye'nin tarihi O'nun hayat~ n~ n tarihi demektir. O'nun
cesareti ve yurtseverli~i, kendisini, bir umutsuz macera gibi görünen, galip
Müttefiklerin hadsiz hesaps~z isteklerine kar~~~küçük, bitkin ve ba~lang~çta
da~~n~ k bir milletin direni~~hareketinin ba~~ na geçirmi~ti. Cesareti ve sebat~~ sayesinde, ba~ka her kumandan~ n cesaretini sarsabilecek güçlükler ve
terslikler içinde ba~ar~yla yürümü~tü; daha Gelibolu Yar~ madas~'ndaki
o destani sava~ta ~ ngiliz istilac~s~ na kar~~~dengeyi de~i~tirmi~~olan askeri
dehas~, O'nun davas~ n~~ parlak ve tam bir zafere ula~t~ rm~~t~. Ama birçok
ünlü generalden farkl~~ olarak O, zaferiyle muhakemesini buland~ rmad~.
A~~r bir miras~~ üzerine alm~~t~. Türkiye, sekiz y~ ld~ r aral~ ks~z sava~m~~t~.
Ula~t~ rmas~, ticareti, tar~ m~~ y~ k~nt~~ ve peri~anl~ k içindeydi; Kürtler ayaklanma halindeydiler; Türkiye'yi Büyük Sava~'a sürüklemi~~olan Ittihat ve Terakki'nin kal~nt~ lar~, kendilerini tenkit etmi~~olan adam~ n ülkeyi iflah olmaz bir felaketten kurtarm~~~olmas~ na kar~~~ k~skançl~ k içindeydiler; panislâmist entrikac~ lar ise, zafer co~kunlu~uyla Türkiye'nin yine ~slâm~ n m~zra~~~olaca~~~umudundayd~ lar.
Bu umutlar~ n nas~l k~ r~ld~~~~ve muzaffer bir askerin nas~l ileri görü~lü,
cür'etli ve bununla birlikte ihtiyatl~~ bir politikac~~ ve reformcu oldu~u bir
ba~ka makalede anlat~lmaktad~ r. Teokrasinin ba~l~ca kalelerinden biri olan
Türkiye'de, O'nun yeniliklerinin ve laikli~inin zafer kazanmas~~ bütün
dünyay~~ ~a~~ rtt~. O "Hasta Adam"a pek s~ k fatiha okumu~~olan Avrupal~~
birçok otoriteyi yalanlad~ ; bu otoriteler, Türk halk~n~n, uyand~r~lmak ve
devleti yeniden diriltmek için sadece bir ~efin sihirli de~ne~ini bekleyen
nice gizli hayat kaynaklar~~ bulundu~unu gözden kaç~rm~~lard~. Türkiye'yi
ziyaret etmi~~birçok Avrupal~'mn tersine, o cür'etli gerçekçi adam pitoresk
hayaller ard~ nda ko~muyordu. ~stanbul'un camileri, vaizleri, Padi~ah~ n etraf~ndaki debdebe ve ~a~aa... O'nun için çekici ~eyler de~ildi. O, sempatisini Anadolu köylüsüne, ku~aklar boyunca sava~larda kanlarm~~ vermi~,
Sultan'~ n ça~r~lar~na uyup tarlas~ n~~ ihmal etmi~~olan insanlara çevirdi.
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Türk kad~ n~n~n, kaderi, pek s~k dumura u~rat~lm~~~zihni geli~mesi ve s~ n~rland~r~lm~~~sosyal faaliyetleri ile ilgilendi. Genci tehditlere, O'nun radikalizmi kar~~s~nda ba~lar~ n~~ sallayan Türk olmayan Müslümanlar~n olumsuz
tutumlar~na ald~rmad~ ; Do~u'ya s~ rt çevirdi, yeni milleti Avrupa'ya do~ru
götürdü; Türklerce dü~man say~lm~~~olan Avrupa'ya do~ru.
Ba~ar~lar~, içeride ülkesini Avrupal~la~t~rmakla kalmad~. Her zaman ilham etti~i, kimi zaman da kendisi yürüttü~ü d~~~politikas~, Türkiye'yi Bat~~
milletleri toplulu~una katt~ ; Türkiye'ye eski dü~manlardan yeni dostlar kazand~rd~... O'nun himayesi alt~nda Türk d~~~politikas~~ ba~ar~~ üstüne ba~ar~~
kazand~. 1936 Montreux Konferans~'nda Türkiye, sava~ta kaybetti~ini
müzakereyle kazand~, konferans uyu~man~ n zaferi oldu. Daha yak~n zamanda, yeni ve eski diplomasi metodlar~ n~n hünerle birle~tirilmesi sayesinde, Türkiye'nin ~skenderun Sanca~~'n~~ geri ald~~~~görülüyor. Atatürk'ün
bu sorunu nas~l ilgiyle izledi~i, O'nun bu yaz öldürücü hastal~~a yakalanm~~~oldu~u halde s~n~ ra yapt~~~~geziyle de belirlendi. Bir ara Avrupa'da
tufeyli say~lan Türkiye, O'nun yönetimi alt~ nda Avrupa diplomatik toplulu~unun de~erli ve ileri bir üyesi oldu.
Türk halk~~ O'na kolay kolay bir halef bulamayacakt~r. Türkler bak~m~ndan bir mutluluk ~udur ki, O, öteki milli ~efleri eski arkada~lar~ n~~
uzakla~t~rmaya iten k~skançl~ k ve ku~ku gibi duygulara kendisini kapt~rmam~~t~. Kendisini her zaman yürekten desteklemi~~yard~mc~lar~~ vard~.
O'nun esen olan sosyal ve siyasal yap~~ ise sa~lam temeller üzerine kurulmu~~görünüyor. Latin harflerinin al~n~~~, kad~nlar~ n özgürlü~ü, idari ~slahat, ula~t~rman~n düzeltilmesi, tar~m metodlan, yeni ve insani kanunlar~n
kabulü, kamuoyunca desteklenecek olan reformlard~ r. Bu reformlar~n, kimi zaman yerli muhalefetin yergilerine ra~men yap~ld~~~~ve Cumhurba~kan~'n~ n bu muhalefeti sava~ç~~ bir ~ef sertli~iyle bast~rd~~~~gerçi do~rudur.
Bat~l~~ birçok liberallerin de O'nun ilk zamanlardaki otoriter metodlanna
ve kurup yürüttü~ü tek parti sistemine hâlâ kötü gözle bakt~klan da gerçi
do~rudur. Ama, bu teferruat ve metod tenkitleri, O'nun haz~rlay~p gerçekle~tirdi~i Türk devriminin, erkek, kad~n bütün vatanda~lara, Türkiye'nin
önceki ku~aklar~ ndan hiçbirine nasip olmam~~~daha özgür, daha dolu ve
daha emin bir hayat verdi~i gerçe~ini gölgelendiremez. Avrupa'da sava~~ve
ihtilal kan~~kl~klanndan ortaya ç~ km~~~öteki ~eflerden hiçbiri, daha fazlas~ n~~
yapamam~~~ve hiçbiri O'nun kadar büyük güçlüklerle kar~~la~mam~~t~ r. O,
halk~ n~~ yas içinde b~rakt~. Türkler ~ununla (belki) teselli olabilirler ki, eski
has~mlan, ~imdiki dostlar~~ ~ngiltere, yaman bir dü~man olarak hayranl~k
besledi~i o pek ünlü adam~n ölümüyle, Avrupa'n~n ve Türkiye'nin u~rad~~~~kayba derinden üzülmektedir.'
"" The Times, ~~ ~ . ~~ ~~ .1938.
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ii Kas~ m 1938 tarihli The T~ mes Gazetesi'nde bu ba~yaz~dan ba~ka,
"Modern Türkiye'nin yarat~c~s~~ Atatürk. Asker, te~kilâtç~~ ve yönetici" ba~l~ kl~~ be~~sütunluk uzun bir yaz~~ daha vard~. Atatürk'ün ki~ili~i, ya~ant~s~,
eserleri anlat~ llyordu uzun uzun. Gazete, Atatürk'ün ölümünü "en büyük
üzüntüyle haber veriyor" ve O'nu özetle ~öyle tan~ tmaya çal~~~ yordu:

1926 y~l~ nda bir Büyük Devletin Büyükelçisi Atatürk üzerine gizli bir
rapor kaleme alm~~~ve ~u fikri ortaya atm~~: Mustafa Kemal Pa~a, kab~ na
s~~mayan o macerac~~ fatihler ça~~nda do~rnallym~~. Orta Asya'n~n, Rusya'n~ n, Cengiz, Timur, Sabutay Bahad~ r gibi fatihlere hiçbir siyasi engel
ç~ karmad~~~~ça~larda. Bir yaz Kore'de, ertesi yaz ise Macaristan'da at ko~turan Sabutay Bahad~ r gibi kimselerin ça~~nda do~mal~ym~~~Atatürk.
Çünkü, kab~ na s~~mayan büyük bir gücü, ender rastlanan bir enerjisi vard~ . Ayr~ca sars~lmaz bir entelektüel radikalizmi vard~. Gazi, belki Kavalal~~
Mehmet Ali Pa~a'ya benzetilebilirdi. Askerdi, idareciydi, reformcuydu.
Ama, Mehmet Ali Pa~a'dan daha çok güçlüklerle kar~~la~m~~t~. Güçlükleri
yenmi~ti. Büyük Sava~'~n galiplerine meydan okumu~tu. Venizelos'un,
Kral Konstantin'in mesleklerini söndürmü~tü. Osmanl~~ hanedan~ n~~ s~ n~ rd~~~~ etmi~ti. Halifeli~i kald~rm~~t~. Ve bir f~ rt~ na gibi, Anadolu Türk'ü için
pek aziz olan eski kurulu~lar~~ silip süpürmü~tü.
Yaz~n~n ba~~ nda bunlar söylendikten sonra Mustafa Kemal'in hayat~~
anlat~ llyordu: Selanik'te do~u~u, Harbiye'ye giri~i, politikayla ilgilenmesi,
~am'a sürülmesi, orada gizli bir siyasi dernek kurmas~, Selanik'e gönderilmesi, Ittihat ve Terakki'yle ili~kileri, "Hürriyet Kahramanlar~" Enver Bey
ve ötekileri tenkit etmesi, Sofya Ata~emiliterli~i'ne atanmas~~ bir kaç paragrafta özetleniyordu. Ondan sonra Çanakkale'de Mustafa Kemal'in rolü
daha ayr~ nt~ l~~ olarak belirtiliyordu. Türk Kurtulu~~Sava~~~ y~ llar~ nda ~ngiltere Genelkurmay Ba~kan~~ olan Feldmare~al Sir Henry Wilson, 1913 y~ l~ nda
Balkan Sava~~~alan~n~~ dola~m~~~ve ~stanbul'da Türk subaylar~~ hakk~nda
olumsuz kanaatler ileri sürmü~tü. Enver ve Cemal Pa~alar hakk~nda da
olumsuz fikirler edinen Sir H. Wilson, o zaman bir tek Türk subay~ n~~
yergilerinin d~~~nda b~rakm~~~ve ~unlar~~ söylemi~ti:
— Mustafa Kemal ad~nda genç bir Kurmay Albay var.
Kendisini gözetleyin, çok ileri gidebilir.
Kemal'in yeteneklerini Almanlar da anlam~~ lar ve Türkiye'deki Alman askeri heyeti O'nu, "kumanda edecek adam" olarak görmü~tü. Çanakkale'de kendisine Tümen kumandanl~~~~verilmi~ti. Bu Tümen, Çanakkale Sava~~'n~ n kaderini de~i~tirmi~ti. Çanakkale Sava~~~üzerine ~ ngiliz res-
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mi tarih kitab~, "Türkler bak~ m~ndan bir ~ans eseri olarak 19. Tümen kumandan~, ola~anüstü bir dahi kumandan olan Mustafa Kemal idi" demektedir ve O'nun nas~ l sava~~ n kaderini tersine çevirdi~ini ayr~ nt~ lar~yla
anlatmaktad~ r. Önce 19. Tümen Kumandan~ , sonra Anafartalar Grup Kumandan~~ olan Mustafa Kemal, ~ngiliz Kumandanl~~~'n~ n plan~ n~~ çökertmi~ti. Ama Enver Pa~a, Mustafa Kemal'i k~skanm~~t~ .
The Times Gazetesi, Mustafa Kemal Pa~a'n~ n Çanakkale Sava~~ 'ndaki
tarihi rolünü uzun uzun anlat~ r. Sonra Kafkas ve Filistin Cephelerindeki
kumandanl~ klar~ n~~ daha k~sa olarak belirtir. Ve Türk Kurtulu~~Sava~~~
dönemine geçer, k~saca ~unlar~~ yazar:
Damat Ferit Pa~a, Mustafa Kemal Pa~a'y~~ Anadolu'ya gönderirken
O'nun ~ttihatglara kar~~~oldu~unu, içerlerde bir ~ttihatç~~ hareketini önleyece~ini dü~ünmü~tü. Ama Damat Ferit, Mustafa Kemal'in "her ~eyden
önce bir yurtsever oldu~unu unutmu~tu." ~ngiliz ~stihbarat Te~kilat~ n~ n,
Karadeniz ordusunun gözleri önünde, Mustafa Kemal'in ba~latt~~~~milli
hareket çabucak kökle~ivermi~ti. Sevr Antla~mas~ 'n~ n özellikle ~zmir bölgesi hakk~ ndaki hükümleri, Mustafa Kemal'i milli bir kahraman yapm~~t~.
Türk kamuoyu Sevr Antla~mas~ 'na kar~~~ art~k Mustafa Kemal'in arkas~ ndayd~. Ama, kar~~la~~lan güçlükler büyüktü. Baz~~ bölgelerde çeteler halk~~
eziyorlard~. Konya'n~ n ise "Selçuk özelli~i" su yüzüne ç~ km~~~ve burada
Kemalistlere kar~~~ayaklanma olmu~tu. Çerkesler de s~ k s~ k ayaklanm~~lard~. Co~rafya Türklerden yanayd~. Bir de Rusya. Ama Kemal Moskova'ya
kolunu kapt~ rmamaya da dikkat etmi~ti. Anadolu'ya Bol~evik kuvvetleri
gönderilmesini konu~maya bile yana~mam~~t~. Venizelos'un dü~mesi, Yunanistan'~~ yaln~z b~ rakm~~t~. Frans~zlar Kilikya'da sürüp giden gerilla sava~~ ndan usanm~~lar ve ayr~~ bar~~~yapmak için manevra çevirmeye ba~lam~~lard~. Sakarya'da, "Türk askerinin sebanyla co~rafya, Ankara'y~~ kurtarm~~t~ ". Bir y~ l sonra da Yunan Ordusu bozuldu. ~ngiltere yaln~z kald~.
Türklere Lozan zafer yolu aç~ld~.
Zafer O'nun gözlerini karartmad~. O, ~a~~lacak ba~ar~ lar~ n~~ tehlikeye
atmayacak kadar mahir bir politikac~yd~. Bat~~ Trakya'n~ n geri al~ nmas~,
Edime'nin, K~rlareli'nin silahland~r~ lmas~~ hareketine kalk~~mad~. Türkiye'nin kaderini Sovyetler'e ba~lamaktan da kaç~nd~. Musul sorunu ask~da
kald~. Bu konuda Gazi, "propaganday~~ harekete tercih etti."
~~ Kas~m ~~ 922'de Saltanat kald~ r~ ld~, 17 Kas~ m'da Vahdettin Malaya
gemisine binip ebediyyen Türkiye'den uzakla~t~ . 18 Kas~m'da Abdülmecid
Halife seçildi. Bu ihtilalci kararlar içeride Mustafa Kemal'e kar~~~muhale-
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feti artt~rd~. "Saltanat~n Hilafetten aynlamayaca~~" yolunda homurdanmalar ba~~gösterdi. ~ttihatç~lar Gazi'ye kar~~~homurdanmaya ve komplo haz~rlamaya ba~lad~lar. Türkiye, Yunanl~lara kar~~~askeri bir zafer kazanm~~t~. Lozan'da Avrupa'ya kar~~~daha parlak bir diplomatik zafer de kazanm~~t~; d~~ar~ya kar~~~birlik görünüyordu. Ama içeride muhalefetin ~iddetlenmesi gecikmemi~ti. Mustafa Kemal, 29 Ekim ~~923'te Cumhurba~kan~~
seçildikten sonra, Devlet'in laikli~ine üstünlük verdi. Halifeli~i, muhalefetin toplanma noktas~~ ve devrimlere kar~~~bir engel olarak gördü. A~a Han
ile Seyid Amir Ali'nin, Halifeli~in güçlendirilmesini (Papal~k gibi ayr~~ bir
devlet haline getirilmesini) isteyen ortak mektuplann~n üç ~stanbul gazetesinde yay~mlanmas~ndan sonra, 3 Mart 1924 günü Halifelik kald~r~ld~. Osmanl~~Hanedan~~ üyeleri s~n~rd~~~na sürüldüler. Mallar~n~n ço~u müsadere
edildi.
The Times, Cumhurba~kan~~olarak Atatürk'ü ~öyle anlat~yordu:
Halifeli~i kald~rd~ktan sonra Gazi, Türkiye'yi h~zla laikle~tirmeye ve siyasi dü~manlar~n~~ tasfiyeye koyuldu. Diktatör gibi davrand~. 1925'te, din
adamlar~n~n k~~k~rtmalanyla Kürt ayaklanmas~~ patlak verdi. Bunun üzerine Gazi, tekkeleri, zaviyeleri kapatt~; tarikatlan yasak etti. ~apka kanununu ç~kard~. Fese, kavu~a, kalpa~a darbe indirdi. Türkiye'de ~apkaya kar~~~
geni~~bir tepki olmamas~, Avrupa'y~~ ve öteki ~slam ülkelerini ~a~~rtt~. Türk
köylüsü dini tutuculu~unu büyük ölçüde yitirmi~ti, vergileri hafifletti~i
için yeni rejime minnettard~. Türk kad~nlar~n~n da ço~u Gazi'ye minnettard~; erkek-kad~n e~itsizli~i kald~r~lm~~, çok kad~nla evlilik yasaklanm~~t~.
Bu arada Musul sorunu bir çözüme ba'~lanm~~t~. Çok geçmeden Gazi'ye
kar~~~bir suikast te~ebbüsü ortaya ç~kar~ld~. Suikastç~lann eleba~~s~~ "Kara"
Kemal intihar etti, ~ttihatç~lardan Dr. Naz~m ile Cavid Bey, ~stiklal Mahkemesi'nce ölüm cezas~na çarpt~nl~p as~ld~lar. Böylece Gazi, ~ttihatç~lardan
"öç alm~~~oldu". Ertesi y~l, ilk defa Gazi ~stanbul'u ziyaret etti. Yeni seçim
yap~ld~~ ve Cumhuriyet Halk Partisi Meclis'teki bütün sandalyeleri kazand~.
Bu, zafer üzerine Gazi, Meclis'te, Cezar'~n De Bello Gallico'sunu and~ran
Büyük Nutuk'unu okudu; Türk milliyetçilerinin zaferini anlatt~.
Bu tarihten sonra, Gazi, Bakanlar~ yla birlikte, mutlu olarak devrimden devrime yürüdü. Daha önce zaten ~sviçre Medeni Kanunu zaten al~nm~~t~. 1928'de Anayasa de~i~tirildi ve ~slam dini Türkiye'nin resmi' dini olmaktan ç~kt~. Arkas~ndan Latin harfleri al~nd~. Geçici bir ~a~k~nl~k yaratmakla birlikte yeni harfler e~itime ve edebiyata yararl~~oldu. 1930'da Serbest F~rka kuruldu, ama üç ayl~k bir denemeden sonra kapand~. Ertesi y~l
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Halk Partisi seçimlerde yine parlak bir zafer kazand~, Gazi dördüncü kez
Cumhurba~kan~~seçildi. 1932'de Türk dilini Arapça'dan ve Farsça'dan temizleme hareketi ba~lad~. 1934'te bir Be~y~ll~k Kalk~nma Plan~~kabul edildi. Pa~a, Bey, Efendi gibi unvanlar kald~r~ld~. Kad~nlara mebus seçilme
hakk~~ tan~nd~~ ve 1935 seçimlerinde Meclis'e 17 kad~n milletvekili girdi.
Soyad~~ kanunu ç~kar~ld~~ ve Gazi, "Atatürk" soyad~n~~ ald~. Bu süre içinde
tar~m, sa~l~k, ula~t~rma, e~itim ~slah edildi. 1937'de Kürt ayaklanmas~~bast~nld~. Inönü Ba~bakanl~k'tan ayr~ld~, ama Türk politikas~~sa~s~lmad~.
Atatürk döneminde Türk d~~~politikas~~da önemli bir de~i~im geçirdi.
Rusya ile dostluk devam ediyordu. Ama Gazi, ~ngiltere'nin art~k Kürt ba~~ms~zl~~~n~~desteklemedi~ini, ~rak (Musul) Anla~mas~'ndan memnun kald~~~n~~anlad~ktan sonra, Türk-~ngiliz ili~kilerini de geli~tirdi. Ayn~~ ~ekilde
Türkiye'nin Ortado~u ve Balkan kom~ular~yla da ili~kileri düzeldi. Nüfus
mübadelesinden sonra Türk-Yunan kavgas~~ art~k ça~d~~~~kald~~ve iki ülke
dostluk ili~kileri kurdular ve hatta ittifaka gittiler. ~~934'te Balkan Pakt~~kuruldu. 1936'da Montreux'de Türk diplomasisi bir zafer daha kazand~.
Türk-~ngiliz dostlu~una hararetle taraftar olan Gazi, Habe~istan sava~~nda
~ngiltere'nin müeyyide politikas~n~~ve keza Nyon Konferans~'nda ~ngiliz
tutumunu desteldedi. Türkiye'nin Iran, Irak ve Afganistan ile yapt~~~~Sadabat Pakt~, Bat~~Asya'daki ko~ullara istikrar sa~lad~~ ve Kürtlere d~~ar~dan
yard~m yap~lmas~na kar~~~bir garanti oldu. Hatay sorununda Atatürk ~ahsen müdahele etti. Tehditle kar~~~ k mahirane bir diplomasi, Hatay'l
Türkiye'ye kazand~rd~. Bu, Atatürk'ün son ba~ar~s~~oldu.
Özetle bunlar~~anlatt~ktan sonra, The Times Gazetesi'nin uzun yaz~s~~
~öyle sona eriyordu:
"Karar~, cesareti ve kudreti Türkiye'yi önce dü~manlanndan kurtarm~~~
ve sonra, -ancak Rusya'da Büyük Petro'nun ve Lenin'in empoze etti~i de~i~ikliklerle loyaslanabilecek- sosyal ve politik de~i~iklikleri halk~na empoze
etmi~~olan bu ~a~~lacak adam, böylece öldü. Asker, organizatör ve yönetici
olarak O'nun ça~da~~Türkler aras~nda rakibi olmad~~~~gibi, eski ça~lar~n
padi~ahlar~~aras~nda da pek az rakibi vard~. Ba~ar~lar~~ Türkiye'yi bir Avrupa devleti yapt~, Ortado~u tarihini de~i~tirdi ve ~slâm~n geli~mesini de kesinlikle etkiledi.
Karakteri garip biçimde kan~~kt~ ; kendisinde hissilik izi yoktu; zihni
aç~kt~; fikirlerini aç~k ve kesin anlat~rd~. Bu sevimlili~ine ra~men, a~~r~~sertli~e gidebiliyordu... Zaman zaman strateji ve tarih incelemelerini b~rak~r,
kendisini a~~r~~ içkiye verir, sabahlara kadar dans eder veya geceli
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gündüzlü iskambil oynard~. Oyunun sonunda kaybederse borcunu öder,
kazan~rsa ald~klar~n~~geri verirdi. Dostlanndan ve vatanda~lanndan para
kazanmak istemezdi. Hayat~nda kad~nlar~n pek önemsiz rolü oldu. 1923'te
mükemmel bir Türk kad~myla evlendikten sonra, birdenbire e~inin, siyasi
kararlar~n~~etkilemeye çal~~t~~~~kan~s~na vard~~ ve hemen bo~and~; Sekizinci
Henry gibi, bo~anma karann~~da kendisi imzalad~. Daha sonra sava~~yetimleri aras~ndan birçok sayg~de~er k~z çocu~unu evlatl~k edindi ve bunlar~n ihtiyatl~~tutumlar~, skandal söylentilerine gem vurdu.
Çiftçinin rolü O'nun ba~l~ca ilgilerinden biriydi; Anadolu köylüsünü
severdi ve kendisine ayr~lan ~~milyon Türk Liras~yla sat~n al~p kurdu~u
çiftli~i, Ankara'n~n toprak sahipleri için bir örnek oldu. Dostlar~~azd~, tam
olarak ancak ~imdiki Londra Büyükelçisi Fethi Okyar'a güvendi. Büyük
manyetizmi ve Hükümetindeki adamlara tam güven ilham etme yetene~i
vard~; ama as~l sevgisini, ça~da~, laik ve disiplinli bir Türkiye ülküsüne
vermi~ti. "Hiçbir ~eyi sevemeyen harika bir ~er diyen bir Türk kad~n~n~n
tenkidi, belki haks~zd~; ama hiç de~ilse, bu Ortado~u Cromwelli'nin çelik
gibi sertli~ini belirtiyordu.” 499
The Daily Telegraph Gazetesi de Atatürk'ün ölümüne geni~~yer ay~rm~~t~. Bu gazete, bütün Kurtulu~~Sava~~~boyunca sistematik olarak Mustafa Kemal'e kar~~~yay~n yapm~~t~. Bu tutumu yüzünden o zamanki Türk
makamlannca "minelkadim Türk aleyhtar~" say~l~yordu. Mart 1924'te Halifeli~in kald~r~lmas~~ üzerine de en büyük gürültü koparan yine ayn~~ gazete olmu~tu. Zamanla Daily Telegraph, Atatürk'ü anlamaya ba~lam~~t~. 1933
y~l~nda Cumhuriyet'in Onuncu Y~ldönümü dolay~s~yla, birer hafta arayla
dört "Türkiye sayfas~" yay~nlam~~~ve Atatürk'ün eserlerini övmü~tü. ~imdi
Atatürk'ün ölümüne derin üzüntü duyan büyük ~ngiliz gazeteleri aras~nda
yer al~yordu. ii Kas~m'da gazetede önce haber niteli~inde bir yaz~~vard~.
"Türkiye Atatürk'ün ölümüne yas tutuyor" ba~l~~~n~~ ta~~yordu. Istanbul'dan verilmi~~bir haberdi. ~öyle deniyordu:
"~stanbul, Cumhuriyet'in yarat~c~s~~ Kemal Atatürk'ün ölümüne a~l~yor. ~stanbul bu ak~am yar~~ karanl~k içinde. Bütün sinemalar, tiyatrolar,
gece kulüpleri kapal~. Restoranlarda müzik yok.
Resmi haber bültenlerinden ba~ka radyoda program yok. Dolmabahçe Saray~'nda bayra~~n yar~ya indirildi~i saat 9.05'ten beri memleket
üzüntüye gömülü.
4" The

Times,

i 1.11.1938.
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Kemal Atatürk 58 ya~~ ndayd~. Aylardan beri karaci~er sirozu'na yakaland~~~~biliniyordu. Üç hafta önce iyiydi. Ama sal~~ günü art~ k ölümün kaç~ n~lmaz oldu~u anla~~ld~. Büyük Millet Meclisi Ba~kan~~ Abdülhalik Renda, Cumhurba~kanl~~~~Vekâleti'ni üzerine ald~~ ve yar~n sabah ~~~ .00'de
Meclisi toplant~ya ça~~rd~. Bu toplant~ da yeni Cumhurba~kan~~ seçilecek...."
Gazete, ~smet Inönü'nün seçilebilece~ini söyledikten ve Atatürk'ün
ölümüyle ilgili Türk Hükümeti bildirisinden parçalar verdikten sonra devam ediyor:
"Mustafa Kemal'in (Gazi ve Atatürk) ölümü ülkemiz için gerçekten
ac~d~ r. O, içgüdüleriyle ~ngiltere'den yana olan tek diktatördü. Bu ~ngiliz
taraftarl~~~~çe~itli nedenlerden ileri geliyordu.
Bir yandan, sava~~içinde Almanlar~n kendisine kar~~~tak~ nd~ klar~~ patronluk tutumlar~ n~~ ve ~~ 922'den sonra da Frans~zlar~n tutumlar~n~~ hat~ rl~yordu.
Gelibolu'da (Çanakkale'de) kendisine kar~~~sava~t~k... Birinci Lozan
Konferans~'nda Lord Curzon, ~smet Pa~a ile öyle tantanal~~ ili~kiler kurdu
ki adeta tuhaf kaçt~. Ankara'ya dönünce bu ufak-tefek General, Frans~zlar~n dost görünüp has~m davrand~ klar~ n~, Italyanlar~n yüze güldüklerini,
Lord Curzon'un ise ne gürültü kopartt~~~n~ , ne de yüze güldü~ünü Gazi'ye anlatt~. Curzon, her noktada generalle sava~m~~t~, yenilince de heybetli bir safl~kta gülümsemi~ti. Bu hikâyelerden Gazi pek etkilendi.
Gazi ayr~ca ba~ka yak~ nl~ klar da buldu. ~ngilizler genellikle poker oynarlar... Hele Sir Percy Loraine, Gazi'nin tam ho~lanaca~~~bir tipti. Pek
az insan onun kadar uzun boylu ve zevkle poker oynayabilir. Ve sonra
Kral Edward Gazi'yi ziyaret etti. Ankara'n~ n Aslan~~ pek duyguland~...
O, ülkesini de~i~tirdi ve muhte~em eserinin ço~u kendisinden sonra
da ya~ayacakt~ r. Bununla birlikte Türkler, yarad~ l~~lar~~ dolay~s~yla, O'nun
eserini iyi biçimde koruyabilecek durumda de~illerdir."
Bunlar~~ yazd~ktan sonra The Daily Telegraph, "Modern Türkiye'nin yarat~c~s~" ara ba~l~~~~alt~ nda ~unlar~~ yaz~yordu:
"Bizim ku~a~~m~z, uluslar~ n ya~ant~s~nda ve gücünde pek çok de~i~iklikler ve çe~itli güçlü adamlar~ n birdenbire otokrat olduklar~ n~~ gördü. Tarih, bu olup bitenleri gözden geçirince ~u hükme varacakt~r: Ba~ka hiçbir
halk~n ve devletin yeniden yarad~l~~~, Kemal Atatürk'ün ilham etti~inden
daha iyi ve daha ~a~~rt~c~~ olmam~~t~r.
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O'nun reformlar~~pek göze çarp~c~~ olduktan ba~ka, Türkiye'yi ekonomik bak~mdan yeniden diriltmek u~r~~ndaki eseri daha da dikkat çekicidir.
Çok daha önemlisi ~udur ki, Atatürk, halk enerjisini diriltebilmi~tir....
Büyük Petro, hiçbir zaman Rusya'da böylesine de~i~ikliklere kalk~~maya
cesaret edememi~ti. ~eri mahkemeler medeni kanunla de~i~tirildi. Avrupa
k~yafetleri mecbur edildi. Daha da ~a~~rt~c~~ olarak, kad~nlar özgürlü~e kavu~tu. Hiçbir ülkede birdenbire bu kadar h~zl~~ bir ilerleme görülmemi~tir.
Gerçekten, bütün bir halk~n böylesine toptan de~i~mesinin tarihte ba~ka
bir e~i yoktur. Kemal Atatürk, pek az ~efin ve millet kurucusunun hak iddia edebilecekleri bir ~erefe hak kazanm~~t~r."50°
The Dail Tekgraph Gazetesi, Atatürk'ün ard~ndan bunlar~~ yazd~. Ayn~~
gazetenin yine 11 Kas~m 1938 tarihli say~s~nda, "Kemal Atatürk Modern
Türkiye'yi Nas~l Yaratt~. Balkan Bar~~~~için büyük reformlar" ba~l~kl~~ daha
uzun bir yaz~~ vard~. Bu yaz~, ayn~~ gün The Morning Post Gazetesi'nde de
yay~nlanm~~t~. Yaz~da, Yeni Türkiye'nin do~u~u anlat~l~yordu. Atatürk'ün
tarihi rolü anlat~l~yordu:
"Kemal Atatürk,... 1922'de Türkiye'yi Yunan istilac~lanndan kurtaran,
ülkesine, manevi ve diplomatik bak~mdan büyük devletlerle e~it bir durum
kazand~ran.., kimse olarak tarihe geçecektir.
Kendisi, halk~~yürekten hâlâ tutucu olan bir bölgedeki sosyal ve dini
ko~ullar~~ba~tanba~a de~i~tiren bir ~ef veya diktatör olarak da an~lacakt~r."
Bundan sonra yaz~, özetle ~öyle devam ediyordu:
Mütarekede Atatürk, d~~ar~da hemen hemen tan~nm~yordu. Türkiye'de öyle de~ildi. Sava~ta kazand~~~~ün sonucu, kendisi 1919'da Anadolu'daki Türk Ordular~~ Umum Müfetti~li~i'ne atanm~~t~. Atanmas~~ müttefiklerce de uygun görülmü~tü. Ama, Anadolu'ya geçer geçmez, Türk haklar~n~~savunup koruyacak olan Türk kuvvetlerini örgütlemeye koyuldu. ~stanbul tela~land~. Kendisini geri ça~~rd~. Kemal, geri dönmeyi düpedüz
reddetti. Ondan sonra birkaç y~l boyunca Türklerin "sava~~na~ras~” olacak
ünlü Milli Misala haz~rlad~. 192o'de aç~lan ~lk Büyük Millet Meclisi Ba~kanl~~~na seçildi. Eski çeteleri düzgün ordu yapt~. Ruslarla anla~t~. Silah
ve para ald~. Tam bu s~rada, Türkleri büsbütün çileden ç~karan Sevr Antla~mas~~imzaland~; Yunanl~lar Anadolu içlerine yürüdü.
1921 ve 1922'de olaylar h~zla geli~ti. Kemal'in kumanda etti~i Sakarya
Sava~~~(A~ustos-Eylül 1921), Yunan ba~ar~lar~n~n sonu oldu. 1922'de Yu"°° The Daily Telegraph, 11.11.1938.
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nanl~ lar denize dökülünce Kemal'in prestiji büsbütün parlad~. Dü~mana
kar~~~parlak bir zafer kazanm~~t~ . Müttefikler, Türklerle ya sava~mak, ya
da görü~üp anla~mak gibi bir durum kar~~s~ nda kald~lar. Frans~zlar sava~maya yana~mad~lar. ~ngiliz halk~~ da yeniden sava~a kar~~yd~. Mudanya
Mütarekesi yap~ld~. Anadolu ile Do~u Trakya'n~n Türkiye'de kalmas~~ kabul edildi. ~ngiltere'de Ba~ bakan Lloyd George çekildi. Türkiye, Saltanat~~
kald~rd~. Uzun görü~melerden sonra Temmuz ~ 924'te imzalanan Lozan
Bar~~~Antla~mas~ 'yla Türkiye, Milli Misak'la istediklerinin hemen hemen
hepsini ald~.
Yaz~da, Cumhuriyet dönemi de k~saca ~öyle anlat~l~yordu:
Gazi'nin rejimi bir diktatörlüktü. Kendisi milliyetçiydi ve din adamlanna kaq~yd~. ~mam~n nüfuzunu azaltmak için elinden geleni yapt~~ ve
1928'de devleti tamamen laikle~tirdi. Anayasa'n~n dinle ilgili maddeleri
kald~r~ld~. ~lk ilgisi orduydu. Ama, tar~ m~n ~slah~na çok dikkat etti. E~itimi, yönetimi ~slah etti. Atatürk'ün karakteristik bir özelli~i, parlak askerlik
mesle~ini istismar etmeyi~iydi. Üniformay~~ bir kenara koydu. Onun için
askerlik bitmi~ti. Cumhurba~kan~~ seçildikten sonra bir daha üniforma giymedi. Politikas~~ "yurtta bar~~, dünyada bar~~"t~. Üniforma giymesinin yersiz ve mant~ks~z olaca~~n~~ dü~ünürdü. Kendisini askeri deha da saymazd~...
Kendisinin yüce bir gücü vard~, ama görevin kötüye kullan~lmas~na
hiç göz yummazd~. Bir küçük memura kötü davran~ld~~~n~~ duyunca hemen sorumlular~~ cezaland~r~rd~. Ba~ar~s~zl~k ve tembellik O'nun z~dd~yd~.
Ba~ans~zlan hiç ho~~görmezdi. Türkiye'yi de~i~tirip bat~l~la~t~ran bütün
devrimlerin sorumlusu tek ba~~na kendisiydi. Ve yaln~z emir verip i~i ba~kalar~na da yapt~rmazd~. Konu~ma konular~~ engindi. Bir kez, iki saat boyunca yabanc~~ diplomatlara, politika, tarih, Darwin, Napol&m ve Lloyd
George konular~nda tart~~ma örne~i vermi~ti. Ankara'da her y~l verdi~i y~ll~k baloda, birbirine taban tabana z~t politika güden ülkelerin temsilcilerini bir kö~eye ça~~r~p kar~~la~t~nrd~. Tart~~malar~n~~ zevkle dinlerdi.
Çal~~mas~n~~ bildi~i gibi oyun oynamas~ n~~ da bilirdi. En sevdi~i oyun
pokerdi. Seçkin ve uzman oyuncularla oynad~~~~pokerde hemen hemen
her defa kazan~ rd~. Ama kazan~nca, jetonlar~~ masan~n ortas~na iter, yaln~z
e~lenmek için oynad~~~n~~ söylerdi.
Cömertli~i Türkiye'de dillere destand~. Ama kendisi ba~~~~ve yard~mlar~n~n reklam~n~~ yapmazd~. Subay karde~lerinin birçok yetim çocu~u, e~itimlerini ve hayatlar~n~~ kazanmalann~~ O'na borçludurlar. Kemal

1420

B~LAL N. ~IM~IR

Atatürk'ün ~ahsi kazanç dü~üncesi yoktu. Halk~ n ve ülkenin zarar~na ~ahsi
kazanç pe~inde ko~an herkesin amans~ z dü~man~yd~. Dünyan~ n o bölgesindeki bar~~~ n en büyük faktörü, hiç ku~kusuz Atatürk'tü. Ve O, amac~n~ n tam bilincine varm~~, kendi eserini y~ kmadan göçüp gitmi~~olan tek
diktatördür.
Atatürk, Ingiltere'ye hayrand~~ ve iki ülke aras~ndaki dostlu~un güçlenmesini arzu ediyordu. Bir süre önce Türkiye'yi ziyaret eden seçkin bir ~ngiliz çiftiyle konu~urken, K~br~s'~ n tahkimi konusu ortaya at~ld~. Atatürk,
"Niçin K~ bns? Türkiye k~y~s~~ daha iyi bir deniz üssü olmaz m~?" diye sordu. ~ ngiliz çifti, "Evet olur, yeterki iki ülke her zaman birbirine dost kals~ n" kar~~l~~~ n~~ verdi. Cumhurba~kan~~ Atatürk, "~ngiltere ile Türkiye birbirinin ancak dostu olur ve olmal~d~ r" dedi. ...
1936 y~l~ nda Sekizinci Edward, Türkiye'yi ziyaret eden ilk ~ngiliz Kral~~ olarak Istanbul'a vard~~~~zaman, Atatürk, onun elini tuttu ve Sultanlar~ n
eski ba~kentine ayak basmas~na yard~m etti.... 501
Daily Tekgraph Gazetesi, Atatürk'ün Türk-~ngiliz dostlu~u konusundaki dü~üncelerini anlatmaya çal~~~ rken çok a~~ r~~ gitmi~~ve a~~r bir yanl~~l~k
yapm~~t~ r. Gerçi Lozan'dan arta kalan pürüzler çözümlendikten sonra,
~ 93o'lardan ba~layarak Atatürk'ün ~ ngiltere ile dostluk politikas~~ arzulad~~~~
do~rudur. Avrupa ad~ m ad~ m yeni bir büyük sava~a do~ru yakla~~ rken,
Atatürk'ün ~ngiliz dostlu~una daha da önem verdi~i inkar edilemez. Ama
Türkiye'nin ba~~ms~zl~~~ na toz kondurmayan Atatürk'ün, dostluk u~runa
~ngilizlere Anadolu k~y~lar~ nda deniz üssü vermeyi akl~ ndan geçirdi~ini
dü~ünmek bile yanl~~t~ r. Böyle bir iddia ortaya atmak, Atatürk'ü Sultan
~kinci Abdülhamid'e benzetmek kadar tarihi gerçeklere ayk~ r~~ dü~er ve
Büyük Ölü'ye düpedüz sayg~s~zl~k olur. Bununla birlikte, Büyük Adam'~n
ard~ndan ne gibi yalan-yanl~~~iddialar ortaya at~ld~~~= bilinmesinde de
yarar olabilir, san~ r~z.
Atatürk'ün ard~ ndan geni~~yay~ n yapan say~ l~~ ~ngiliz gazetelerinden
biri de Manchester Guardian idi. ii Kas~m 1938 günü bu gazetede Atatürk
üzerine iki uzun yaz~~ vard~. Birinci yaz~~ "Kemal Atatürk" ba~l~~~n~~ ta~~yordu. Oldukça olgun bir yaz~yd~. Atatürk'ü tarih aç~s~ ndan de~erlendirmeye
çal~~~yordu. Yaz~n~ n alt~ nda imza yoktu. Ama, Kurtulu~~Sava~~~ y~llar~nda
bu gazetenin Türkiye muhabirli~ini yapm~~~olan tan~nm~~~Tarihçi Arnold
Toynbee'nin kaleminden ç~km~~~izlenimini veriyordu. Yaz~da, Atatürk'ün
'°' The Daily Telegraph ve The Moming Port, ~~ 1.11.1938.
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önderli~inde zafere ula~t~ r~ lan Türk Kurtulu~~Sava~~'na daha geni~~bir tarih perspektifiyle bak~l~yordu. A~~rl~ k noktas~~ sava~a de~il, Türklerin tarihten gelen kurtulu~~mücadelesine veriliyordu. Bu mücadele, daha köklü ve
daha uzundu. Sava~~n kendisi bu geni~~mücadele içinde sadece olaylar
zincirinden biriydi. Türk tarihini oldukça kavram~~~bir kimsenin kaleme
ald~~~~anla~~lan yaz~da ~öyle denilmektedir:
"Osmanl~~ imparatorlu~u vatanda~lar~~ içinde, milli kurtulu~unu en son gerçekle~tiren soyun Türkler oldu~u hakl~~ olarak
söylenmi~tir. Atatürk'ün mesle~ini ve eserlerini, Büyük Sava~'tan
sonra ba~a geçmi~~öteki milli sellerin yapt~klanyla kar~~la~t~ r~rken
bu noktay~~ ak~ lda tutmak gerekir. Atatürk'ün de kavrad~~~~ve
Türk Milletine anlatt~~~~gibi, Türkiye bak~ m~ ndan sava~, as~l
özgürlü~ün elde edilmesi mücadelesinde sadece bir olayd~ ; öteki
ma~lup ülkeler için oldu~u kadar önem ta~~m~yordu ve Türklerin zihinlerindeki yaray~~ durmadan de~ebilecekleri bir Versailles
veya Trianon Antla~mas~yla da sonuçlanmam~~t~. Böyle sonuçlanmamas~~ hemen hemen sadece Atatürk sayesinde mümkün
olabilmi~tir. Atatürk, müttefiklere kar~~~ ba~ar~~ dolu askeri sava~lanyla Türkiye'ye kar~~~intikamc~~ bir bar~~~ihtimalini yoketmi~~ve
d~~ar~da dü~man~~ kalmayan Türkiye için bir gelecek tasarlayabilmi~tir. Bu bak~mdan Kemal'in havarili~ini yapt~~~~ve ilham etti~i
Türk milliyetçili~ini anlayabilmek için, sava~~n ötelerine bakmam~z gerekir. Çünkü Kemal, tipik bir sava~~sonras~~ adam~~ gibi
görünmekle birlikte, asl~nda Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun mahsulüdür. Yurtsever bir Türk için Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun
son on y~llar~, yo~un biçimde küçük dü~me ve utanç y~llar~~ oldu. imparatorluk Libya'da, Suriye'de ve Trakya'da durmadan
parçalan~rken, Kemal'in kendisi de bu küçük dü~meyi duydu ve
bu arada O, ~stanbul'da, kim olursa olsun her reformcunun kar~~la~aca~~~ a~~lmaz engelleri ke~fetti. Eski rejimle bir uyu~maya
varmak her zaman mümkündü, ama bu, genellikle öldürücü
olurdu. Kemal'in büyüklü~ü, çabas~n~ n, yava~layaca~~~yerde gittikçe artmas~yla ölçülebilir.
Türk köylüsünün bildi~i tek sadakat kavramlar~, Saltanat ve
Halifelikti; bunlar Kemal'e kar~~~kullan~labilirdi ve kullan~lm~~t~r
da. "Türkiye Türklerindir" doktrini, Yunanl~larla ~ngilizleri Türk
topra~~ndan atmak anlam~ na geldi~i sürece kolayl~kla kavranabiliyordu; ama bu dokrini Halife-Sultan'a kar~~~sald~r~~ anlam~ nda
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geni~letince, tutucu Türkler ayakland~ lar. Bu direni~leri yenebilmek için Kemal, yaln~ z kendi enerjisine ve sertli~ine, ordu içindeki ~öhretine ve muhaliflerinin birle~ememi~~olmalar~ na güvendi. Pek yumu~ak say~ lamayacak metotlarla 29 Ekim ~~923'te
Türkiye Cumhuriyeti'ni ilan edebildi ve kendisi Cumhurba~kan~~
oldu. Bu ihtilali, pek kolay olmayan ba~ka reformlar izledi. Zaten Saltanattan ayr~ lm~~~olan Halifelik kald~ r~ ld~ , e~itim ve mevzuat laikle~tirildi, dil yabanc~~ sözcüklerden temizlendi, a~~r olan
Arap alfabesi yerine Romen alfabesi kabul edildi, Türk kad~ n~~
özgürlü~e kavu~tu, bat~~ giysileri mecburiyeti kondu ve sert bir
sanayile~me hareketi ba~lad~. Türkiye, kendisine ilgi göstermeye
ba~lam~~t~. Bütün bunlar büyük ad~mlarla yap~ ld~. Bat~ n~ n ö~retebilece~i ne varsa hepsi denendi: Parlamento, genel seçim, resmi bir muhalefet, izciler, kooperatif bankalar~, uçaklar, hastaneler, klinikler, müzeler vb. Türkler, Bat~ya kar~~~husumet önyarg~lanyla, Bat~ n~ n olgunluk yoluna koyuldular ve Türkleri bu yola
koyan ~ef, 13. yüzy~ lda Osmanl~~ Türklerini Avrupa'ya geçiren
ilk göçebe seller kadar güçlü, ho~görür, zorba ve sevilen bir
kimseydi. Türkiye'nin gelece~i ne olursa olsun, Atatürk, on sekiz
y~ l önce millet ad~~ olmayan ve millet ad~ na lay~ k bile olmayan
bu ülkeyi güçlü, sayg~de~er ve kendisine güvenen bir millet olarak b~ rakt~." 502
Manchester Guardian Gazetesi'nin yine ~~~Kas~ m tarihli say~s~ nda, yukandaki yaz~dan ayr~~ olarak, "Kemal Atatürk'ün ömrü" nü anlatan daha
uzun bir yaz~~ vard~. K~saca ~unlar yaz~ lm~~t~ :
Kemal Atatürk, "diktatörler aras~ nde en ilginç ki~ili~i olan" kimseydi.
Eserleri, birçok bak~ mdan "Lenin'in yapt~ klanyla k~yaslanabilirdi". Türkiye'de Hükümeti ele ald~~~~zaman, Türk imparatorlu~u tam batm~~; Türk
Ordusu çözülmü~~ve silahs~zland~ r~ lm~~ ; Frans~z, ~ ngiliz, ~ talyan ve Yunan
kuvvetleri ba~kenti ve ülkenin stratejik noktalar~ n~~ i~gal etmi~~bulunuyorlard~. ~ ngiliz Yüksek Komiseri, ürkmü~~Padi~aha her ~eyi dikte edebiliyordu ve çe~itli devletler Anadolu'yu payla~maya haz~ rd~ lar.
Kemal Atatürk bir diktatördü ve yumu~ak bir diktatör de de~ildi.
Ama diktatörlü~ü ile padi~ahlar~ n istibdad~~ aras~nda büyük bir fark vard~.
Padi~ahlar~n istibdad~, Osmanl~~ hanedan~n~ n adi ç~ karlar~~ için kullan~ lm~~t~. Kemal Atatürk'ün diktatörlü~ü ise Türk halk~ n~ n gerçek ç~ karlar~~ u~"Kemal Atatürk", The Manchester Guard~an, 1 1.1 I. 1938.
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runda kullan~ld~. O Anadolu köylüsünün Osmanl~~ emperyalizmi u~runda
kan dökmesi kural~n~~ kald~rd~. Yüzlerce y~ll~k Osmanl~~ hanedan~n~~ kald~r~p
ça~da~~bir Cumhuriyet kurdu. Yüzy~ llarca gerici, a~~r~~ tutucu bir
Hükümetin yönetiminde kalm~~~ülkeyi sistematik olarak bat~l~la~t~rd~. Halk~n~n ancak yüzde on kadar~~ okur yazar olan bir ülkede, Halifeli~i kald~rmaya, cahil köylüyü dervi~lerin ve gerici imamlann nüfuzundan kurtarmaya cesaret etti. Ba~ka hiçbir büyük ülke, on y~l gibi pek k~sa bir zaman
içinde bu kadar köklü de~i~iklik geçirmemi~tir. Bu denemenin ba~ar~s~zl~~a u~rayaca~~~kehanetinde bulunanlar oldu. Ama, bu Türk subay~n~n demir pençesi devrimleri dar bo~azdan geçirebildi ve sapasa~lam oturmu~~
bir rejim sayesinde Atatürk, 18 milyonluk milletini ömrünün sonuna kadar kontrol edebildi. Mussolini, Hitler ve Stalin gibi O da seçkin bir sülaleden gelmemi~ti, ama onlardan farkl~~olarak Atatürk'ün arkas~nda bir askeri e~itim ve parlak bir subayl~k mesle~i vard~. Daha ziyade Pildsuski'ye
veya Napokon'a benzetilebilir...
Bundan sonra yaz~da, Selanik'te do~u~undan ba~lanarak Atatürk'ün
hayat~~özetle anlat~l~yor, Enver Pa~a ve Liman von Sanders ile çat~~malar~na de~iniliyor, Vahdettin'in tahta ç~kmas~~ üzerine ayr~~ bar~~~yap~lmas~n~~
istedi~i söyleniyor, Trablusgarp ve Birinci Dünya Sava~lanndaki rolü belirtiliyor ve sava~~sonras~na gelmiyordu. Yaz~~yine devam ediyordu:
Büyük Sava~~Türkiye bak~m~ndan Ekim I g 18'de bitti. Müttefik kuvvetler Bo~azlar~~ ve Istanbul'u i~gal ettiler. Kemal ve arkada~lar~~yurdun
parçalanmas~n~~önlemek istediler, Sultan Vahdettin ise kendi güvenli~ini
dü~ünüyordu, yetkilerini Müttefik Yüksek Komiserlerine teslim etmi~ti.
Anadolu ayakland~. Kemal bu ayaldanman~n ba~~na geçti. Son Istanbul
Meclisi, milliyetçi ço~unlu~a sahipti ve milliyetçilerin isteklerini formüle
eden "Milli Misak"~~ kabul etti. Bu yüzden Istanbul Meclisi da~~t~ld~, milliyetçilerin ço~u tutuklan~p sürüldü, baz~lar~~ Ankara'ya s~~~nd~. Mustafa Kemal'in buna cevab~ , Ankara'da yeni bir Hükümet ve Meclis kurmak oldu.
Anadolu ayaklanmas~n~~ bast~rmak için Yunanl~lar Ankara'ya do~ru
yürüdüler. Sakarya'da yenildiler. Daha sonra da Anadolu'dan at~ld~lar.
Sevr Anda~mas~~Lozan Antla~mas~'yla de~i~tirildi. 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyet oldu ve Kemal ilk Cumhurba~kan~~ seçildi. Be~~ay sonra
Halifeli~i kald~rd~. Geri ve hurafelere inanan halk~n direni~ine bakmadan
yeni yeni reformlara giri~ti. Kürtlerin ve Menemen'de dervi~lerin ayaldanmalan sert bir biçimde bast~nld~. Bu arada ülkenin sanayile~mesine de
devam edildi. Soyad~~ kanunu ç~k~nca Kemal, "Atatürk" soyad~n~~ ald~~ ve
bunu ikinci ad~~olarak ölümüne kadar ta~~d~~5°3.
°3 The Manchester Guardian, 11.1 13938.
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Atlayarak özetledi~imiz bu yaz~da, Atatürk hakk~nda ~ngiliz okuyucular~na k~saca bilgi veriliyordu. Yak~ n Türk tarihini bilenler için ise pek yeni bir ~ey söylenmiyordu. Atatürk, bir "diktatör" olarak niteleniyordu,
ama O'nun öteki diktatörlerden ayr~~ oldu~u da belirtiliyordu. Buna benzer yaz~lar, öteki ~ ngiliz gazetelerinde de ç~km~~t~. ii Kas~m 1938 tarihli
The News Chronicle Gazetesi'nde, Vernon Bartelett imzas~yla ç~kan "Yeni
Türkiye'yi yaratan adam" ba~l~ kl~~ yaz~da da Atatürk'ün "ba~ka kategori"
bir diktatör oldu~u söyleniyordu ve ~öyle deniliyordu:
"Bugün diktatör ad~~ verilen adamlar aras~ nda,., halk~ n~n al~~kanl~klar~n~~ kesinlikle de~i~tiren reformlar~~ yürürlü~e koymu~~olan yaln~z Çankaya'n~ n sakinidir.
Portekiz'in Dr. Salazar'~~ ülkenin bütçesini denk hale getirmekle mucize yaratt~. Signor Mussolini emperyalist an~lar~~ ve birkaç milyon ~talyan'~ n
ihtiraslar~n~~ canland~rd~. Herr Hitler, mistisizmle ve Alman halk~n~ n öç
duygusuyla ustaca oynad~...
Kemal Atatürk ba~ka bir kategoridendi. Haliç'in epey ötesinde, ~stanbul'un Avrupa semtinde bir an~t hat~ rlar~ m. Kemal'in önderli~inde Türkiye'nin özgürlük sava~~ n~~ canland~ r~ r. An~ t~ n bir yüzünde Kemal, üniformal~~ olarak, insanlar~n~~ sava~a götürürken görülür. Öteki yüzünde, sava~~kazan~lm~~t~ r ve O, yeni Avrupa redingotu ile yine redingotlu Bakanlar~~ aras~ ndad~r.
Gazi'nin ve halk~ n~ n kendilerine uymayan elbiseler giymeleri için,
Türkiye'nin sava~tan ve ihtilalden geçmesi de~er miydi? diye sorars~ n~z...
Ba~kentin ~stanbul gibi ~irin bir yerden al~n~ p neden Asya yaylas~ n~ n
yüzlerce mil ötesinde Ankara'ya ta~~nd~~~ n~~ kendi kendinize sorars~ n~z. Bu
sorulara ve akl~ n~za gelen öteki sorulara kar~~l~klar~~ ke~fettikçe, Kemal'e
olan sayg~ n~z büyüyecektir.
Ba~kenti de~i~tirdi. Çünkü ~stanbul, büyük bir ülkenin bat~~ k~y~s~nda
bulunuyordu ve ülkeyi yöneten memurlar, kendi vatanda~lar~n~~ Avrupal~lardan daha az tan~yorlard~.
Anadolu'nun en mutass~ p bir bölgesinde ba~~nda ~apkayla görünerek
bir de~i~ikli~e ba~lad~~ ve bunun toplumsal bak~ m~ ndan sonuçlar~~ muazzam oldu... Kur'an'~ n yaz~ld~~~~Arap alfabesi o kadar kar~~~ kt~~ ki, pek az
kimse okuma yazma ö~renebiliyordu. Kemal Atatürk cahilli~i yok etmeye
ve dini önyarg~lara meydan okumaya karar vermi~ti. Latin alfabesini kabul etti ve devlet memurlar~ n~ n bu alfabeyi ö~renip kulland~ klar~na emin
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olmak için, s~ k s~k kara tahtayla dairelere gelip memurlar~~ s~navdan geçirdi. Çar~af, ekonomik de~ildi ve ilerlemeye engeldi. Bu nedenle Kemal
Atatürk yüzy~ll~ k sert geleneklere meydan okudu ve çar~afs~z bir k~zla herkesin önünde dans etti.
Birkaç y~l önce Ankara'da büyük bir okulu gezdim. Bin kadar genç
k~z ~apka ve elbise yapmay~, reklamlar yazmay~~ ö~reniyor ve Londra'n~ n
Paris'in ve New-York'un çal~~an kad~ nlanyla boy ölçü~üyordu...
Eski bask~~ rejimini Türkiye'ye geri getirecek bir din ayaklanmas~~ art~k
tasavvur edilemez. Kemal Atatürk'ün devrimleri ya~ayacakt~r, çünkü bunlar Türk halk~na özgürlük getirmi~tir...
Kimi zaman Çankaya yolundaki nöbetçilerin say~s~~ al~~~lmam~~~ölçüde
artard~... Kemal Atatürk geziye ç~kard~. Bir kez kendisini orada gördü~üm
zaman mavi bir kostüm giymi~ti... Sar~~~n saçlar~, gri-mavi derin gözleri,
ince dudaklar~~ vard~. Tehlike an~nda kendisine tam güvenebilirim, ama
dü~man olarak O'nu kar~~ma almak istemem. Avrupa'n~n herhangi güçlü
adam~ndan daha fazla kapal~~ bir hayat ya~ard~... Hiç ku~kusuz Türkiye'nin ~efiydi.
Ve Türkiye öylesine de~i~mi~ti ki, sava~tan önce buray~~ görmü~~olanlar ülkeyi hemen hemen tan~yamazd~. Atatürk, çökü~~halindeki Türkiye'yi
güçlü ve halin say~lan bir ülke haline getirdi ve dü~mans~z b~rakt~. Bu, ça~~m~z~n hiçbir diktatörünün ba~aramad~~~~bir ~eydir. Diktatörlük, sonuçlanyla me~rula~~r; Atatürk, bize bunu ö~retti. Ne derece me~rula~aca~~n~,
ölümünden sonra ç~kacak olaylar gösterecektir." 5"
The News Chronicle Gazetesi'nin ii Kas~m tarihli say~s~nda Vernon
Bartlett'in bu yaz~s~ndan ba~ka, "Bozkurt" ba~l~kl~~ k~sa bir yaz~~ daha vard~. Bu yaz~da ~öyle denilmekteydi:
"Atatürk pek nadir adamlardan biriydi ve O olmasayd~~ tarih bamba~ka olurdu. O 1915 y~l~nda kedisine ~arapnel parças~~ isabet etti~i zaman,
kalbinin üstünde bir cep saati bulunmas~yd~, ~ngilizler Çanakkale Bo~az~'n~~ zaptederlerdi ve sava~~iki y~l k~salm~~~olurdu.
Atatürk sa~~kald~~ ve Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun y~k~nt~lar~ndan kompakt bir devlet kurdu. öteki diktatörler aras~nda, ihtilalinin a~~r~~ pervas~zl~~~~bak~m~ndan yaln~z Lenin O'nunla k~yaslanabilin Halifeli~in kald~r~lmas~~
ve Türk kad~n~n~ n peçeden kurtar~lmas~~ öyle yeniliklerdir ki, biz Bat~l~lar
bunlar~~ancak ~öyle böyle kavrayabiliriz..." 5°5
50'
505

Vernon Bartlett, "Yeni Türkiye'yi yaratan adam", The News Chn~nicle 11.11.1938.
The News Ch~onicle, 11.11.1938.
Belleten C.LII, 90
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Yine ii Kas~m günü The Daily Express Gazetesi'nde Atatürk üzerine
k~sa bir yaz~~ vard~. Atatürk'ün, "tarihi renklendirmi~~ki~ilerden biri" oldu~u, 1922 y~l~ nda Türkiye'yi Yunan istilac~lar~ndan kurtard~~~~ve ondan
sonra da Türk Milletini yeniden umuda kavu~turdu~u belirtiliyordu
Ama yaz~~ da dikkate de~er fazla bir ~ey söylenmiyordu.
Ölüm haberi üzerine s~ ca~~~s~ca~~na ~ngiliz gazetelerinde ç~kan yaz~ lar~ n belli ba~l~lan bu kadard~. ii Kas~ m'dan sonraki günlerde de yeni baz~~
yaz~ lar ç~kt~. 13 Kas~ m 1938 günü The Sunday Times Gazetesi'nde
"Atatürk" ba~l~ kl~~ bir yaz~~ vard~. "Bugün, devlet adam~, büyük asker ve
asil bir insan olan Kemal Atatürk'ün ölümüne a~lan~yor" diye ba~layan
yaz~da, O'nun hayat~ ndaki ~ans~ n rolü üzerinde duruluyordu. Nisan
1915'te, Avusturalyal~~ askerler, Conkbay~ n'na t~rmanmaya ba~lad~klar~~ s~rada Mustafa Kemal, bir ~ans eseri olarak orada bulunmu~~ve tepeyi zaptetmi~ti. Böylece ~ngilizlerin Gelibolu Yar~madas~'n~~ zaptetmeleri ~ans~n~~
yoketmi~ti. Mustafa Kemal'in y~ld~z~~ böylece parlam~~t~ . Ondan sonraki
zaferleri ile Mustafa Kemal, yepyeni ve disiplinli bir Türkiye kurdu.
Bütün dünyan~ n sayg~s~ n~~ kazand~. Sava~~bittikten sonra Kemal Atatürk,
Avrupa için herhangi bir bunal~ m yaratmad~. Bununla birlikte ~ngilizler,
Çanakkale'de kendilerini yenil~iye u~ratan bu adam~n bir ~ngiliz dostu oldu~unu geç anlad~lar...
Gazete, "dahi bir politikac~ " diye adland~rd~~~~Atatürk'ü biraz daha
tan~tt~ktan sonra ~öyle diyordu: "Disiplini ve fedakarl~~~~sayesinde ülkesini
güçlendirdi. Bugün ~ ngiltere, kendisini önce cesur bir dü~man, sonra da
candan bir dost olarak tan~d~~~~o adam~~ selamlar." 5'
Yine 13 Kas~ m 1938 tarihli The Observer Gazetesi'nde "Atatürk" ba~l~~~yla ç~kan bir yaz~da ~unlar söylenmi~ti:
"Ça~da~~tarihte hiç bir isim, Cumhurba~kan~~ Kemal Atatürk veya
Gazi Mustafa Kemal Pa~a kadar tart~~ma konusu olmam~~t~ r ve yine hiç
kimse O'nun kadar büyük sayg~~ ve derin hayranl~ k yaratmam~~t~r. Per~embe günü ölümün O'nu al~ p götürmesi, yaln~ z Türkiye'nin hayat~ n~~
ba~tan ba~a de~i~tiren bir dahinin de~il, ayn~~ zamanda milletleraras~~ ili~kilere iyilik ve yaln~ z iyilik yapm~~~bir adam~ n sonu olmu~ tur. Diktatörlerden biriydi. Ama bamba~ ka s~ n~ ftan olan bir diktatördü. Siyasi i~leri sevk
ve idare mucizesiyle ihtilalin ihtilalini yapt~. Yeni fikirler ba~ka hiçbir yer" The Daily Express, ~~ . 1.1938.
The Sunday Times, 13.11.1938.
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de, Türkiye'de oldu~u kadar tiskinti yaratm~yordu. Buna ra~men Atatürk,
cesareti, akl~, inceli~i, nüktecili~i, sevimlili~i ve sebat~~ ile müreffeh bir
Türkiye yaratt~. Eski toplumsal gelenekler ve önyarg~lar silindi ve Türkiye
ça~da~~bir devlet oldu.
Kahinler, ele~tirmenler ve edepsizler, Kemal'in ba~ar~ lar~yla ~a~~ np
kald~ lar. E~siz cesaretini Çanakkale'de göstermi~~bir asker olarak i~e ba~lad~ ; Türk Ordusunun Müttefik zaferinden arta kalan kal~nt~ lanndan yeni
bir ordu yaratt~. Yaln~z bir ordu de~il, milli bir dava yaratt~. Galiplerin
empoze ettikleri bütün siyasi güçlükleri yendi, ho~nutsuzluklan yat~~t~rd~,
tar~ m~~ ve ticareti yenile~tirdi, muhalefete ra~men Avrupa âdetlerini ald~~ ve
tek bir dü~man b~ rakmad~. D~~ar~da, Yunanistan'la dü~manl~~~~giderdi;
Avrupa, Balkanlar ve Rusya ile dostluk ili~kileri kurdu; ~ngiltere'nin dostu
oldu ve Türkiye'nin sava~ta kaybetti~ini 1936'da Montreux'de yeniden kazanarak eserini zaferle taçland~ rd~.
~ ngiliz halk~~ Kemal Atatürk'ün an~s~ na sayg~~ gösteriyorsa sebepsiz de~ildir. O, diktatörlüklerle demokrasilerin ba~da~maz olmad~klar~n~ n klasik
örne~ini verdi. Ba~da~malar~~ demokrat ve diktatöre ba~l~. Bütün diktatörler ve bütün demokratlar O'nun kadar iyi ve O'nun kadar büyük
olabilselerdi, iki sistem aras~ nda hiçbir zaman çat~~ma ç~ kmazd~." 5"
Empire News Gazetesi'nin 13 Kas~ m 1938 tarihli say~s~nda da Atatürk
üzerine iki yaz~~ vard~. Con O'Leary imzal~~ ve "Atatürk'ün iki hayat~" ba~l~ kl~~ birinci yaz~da, O'nun gündüzden ziyade geceleri ya~ad~~~, "geceleri
gündüze çevirdi~i" söyleniyor, eserleri k~saca anlat~l~yordu. Gazetenin yazd~~~na göre, Çanakkale Sava~~'nda ~ngiliz Ordular~~ Kumandan~~ General
Sir Ian Hamilton, "Mustafa Kemal Türk Ordusunun en iyi generali" demi~ti. Çanakkale'de Ingilizlerin sava~~planlar~n~~ altüst ettikten sonra Mustafa Kemal, "bir me~ale gibi Anadolu'yu dola~m~~~ve umutsuz gönülleri
alevlendirmi~ti". Daha sonra, Yunanl~ lar~~ denize dökmü~, Sultan'~~ devirmi~, Türklerin giyim ku~amlar~ n~~ de~i~tirmi~, sekiz milyon Türk kad~ n~n~~
özgürlü~e kavu~turmu~tu... 5°9
Birinci yaz~da k~saca bunlar anlat~lm~~t~. Ayn~~ gazetede J.D. Ewing
imzas~yla yay~ nlanan ikinci yaz~da ise, Atatürk ve kad~nlar konusu üzerinde duruluyordu. Atatürk'ün Lâtife Han~ mla evlili~i, bir süre sonra bu evlili~in sona ermesi anlat~l~yor, ondan sonra bir daha evlenmedi~i belirtiliyordu. "Kad~nlardan nefret etti~i söylenmi~~olmas~na ra~men, sava~ta ölen
"Atatürk", The Observer, 13.11.1938.
'°9 Con O'Leary, "Atatürk'ün iki hayat~ ", Empire News, 13.11 .1938.
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birçok kimsenin k~z çocuklar~n~~ evlatl~k edindi, onlar~n okul paralar~n~~
ödedi" deniyordu. Yaz~da son olarak Atatürk'ün ölümünün, Avrupa politikas~~ bak~m~ndan da önem ta~~d~~~, çünkü O'nun yaratt~~~~Türkiye'nin
dünya olaylar~nda büyük rol oynayacak bir ülke oldu~u söyleniyordu'.
Atatürk'ün ölümü ~ngiliz bas~n~nda epeyce geni~~yank~lar yapm~~t~.
10-13 Kas~m 1938 günleri Londra gazetelerinde bu konuda 35 kadar yaz~~
ve haber görülmü~tür. Bundan ba~ka ~ngiltere'nin öteki ~ehirlerinde ç~kan
gazeteler de Atatürk'e oldukça geni~~yer ay~rm~~lard~r. Türkiye'nin Londra
Büyükelçili~i'nden D~~i~leri Bakanl~~~'na gönderilen bir yaz~dan anla~~ld~~~na göre, yine 1 0-13 Kas~m günleri, Newcastle, Birmingham, Nothingham, Leicester ve York ~ehirlerinde ç~kan gazetelerde Atatürk'ün
öl~imüyle ilgili 25 kadar yaz~~görülmü~tü 511. Ayr~ca Glasgow, Bristol, Cardiff gazetelerinde de epeyce yaz~~ ç~km~~t~~512. As~l ~ngiltere'den ba~ka, ~skoçya ve Galler bölgesinde de ölüm olay~~yak~ndan izlenmi~, duyulmu~tu.
Türkiye'nin çe~itli Konsolosluklan raporlanndan görüldü~üne göre,
Atatürk'ün ölümü bütün Britanya imparatorlu~u'nda da derinden duyulmu~tur. Malta Adas~'nda ç~kan Malta Gazetesi'nde 5, Daily Malta Choronicfr Gazetesi'nde 8, Berka Gazetesi'nde 8, Lehen-is-Sewwa Gazetesi'nde g ve
Times of Malta Gazetesi'nde 13 yaz~~olmak üzere toplam 43 yaz~~ve haber
yarmlanm~~t~r513.
Seylon Adas~'nda yay~mlanan gazetelerde de Atatürk'ün ölümü üzerine 15 yaz~~ ç~km~~t~r. özellikle Times of Ceylan ve Ceylon Obseroer Gazeteleri
geni~çe yay~n yapm~~lard~r 5". Hindistan'da Atatürk'ün ölümü derin bir
üzüntüyle kar~~lanm~~~ve çok geni~~yank~lar yapm~~t~r.
Resmi yaz~~malardan anla~~ld~~~na göre, Atatürk'ün ölümü tâ Yeni
Zelanda bas~n~nda bile yank~lar yapm~~t~r. Auckland Fahri Konsoloslu~u'nun bir yaz~s~nda, ölüm olay~n~n Yeni Zelanda bas~n~ndaki yanlulan
bildirilmekteydi 515
J.D. Ewing, "Kemal ölenlerin k~zlar~n~~evlatl~k edinirdin, Empire News, 13.11.1938.
(Atatürk'ün ölümü): Londra Büyükelçili~i'nden Hariciye Velcaletrne yaz~.
28.11.1938, No. 917/461 ve ayn~~yaz~n~n eki.
512 Ibi t, Londra Büyükelçili~i'nden Hariciye Velcaleti'ne yaz~. 6.12.1938, No. 951/480.
513 /bid., Malta Fahri Konsoloslu~u'ndan Londra Büyükelçili~i'ne yaz~. Malta,
29.11.1938, No. 36/38.
s'' Ibid., Colombo Fahri Konsoloslu~u'ndan Londra Büyükelçili~i'ne yaz~. Colombo,
18.11.1938, No. 545 ve Londra Büyükelçili~i'nden Hariciye Vekaleti'ne yaz~. 28.11.1938,
No. 917/461.
5I5 Ibid,
Yeni Zelanda Fahri Konsoloslu~u'ndan Londra Büyükelçili~ine yaz~,
1.12.1938 ve Londra Büyükelçili~i'nden Hariciye Veicaleti'ne yaz~. 23.12.1938, No. loo6/
510

5" L.B.A.

509.
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K~sacas~ , Britanya ~mparatorlu~u'nun hemen hemen hiçbir kö~esi,
Atatürk'ün ölümüne kay~ts~z kalmam~~t~r. Türkiye'yi derinden sarsan ac~~
olay~n titre~imleri, dünyan~n en uzak yerlerinde bile duyulmu~tu. Bu yank~lar~ n tümünü saptayabilmek, Malta'dan Yeni Zelanda'ya kadar bütün
ülkelerin bas~ n~ n~~ tarayabilmek, apayr~~ ara~t~ rmalar~~ gerektirir. Yaln~z ~ngiltere bas~ n~ ndaki yaz~lara bakarak ~unlar söylenebilir: Atatürk'ün ölümü
her tarafta derin üzüntüler yaratm~~t~. ~ngiliz gazeteleri, genellikle, Büyük
Adam'~n arkas~ndan sayg~l~~ yaz~lar yay~ nlam~~lard~ r. Büyük Ölü'ye sayg~~
gösterilmi~tir. O'nun ki~ili~i, eserleri çe~itli biçimlerde övülmü~tür.
Atatürk'ü "diktatör" diye nitelerken bile ~ngiliz gazeteleri yine O'nun ki~ili~ine, eserlerine hayranl~ klar~ n~, sayg~lar~ n~~ gizlememi~lerdir. O'nun Hitler, Mussolini gibi diktatörlere benzemedi~i, "ayr~~ kategori bir diktatör"
oldu~u belirtilmi~tir. ~ ngiliz gazeteleri, Atatürk'ün ~ngiltere'nin dostu oldu~u noktas~ na da özellikle parmak basmaktan geri kalmam~~lard~ r. Kimi
gazeteler, bu konudaki yaz~lar~nda a~~r~~ gitmi~lerdir.
Hindistan 'da üzüntü
Hindistan derken, bugünkü Pakistan, Hindistan ve Benglade~~Devletlerini kapsayan yar~m k~ ta kastedilmektedir. Atatürk'ün ölümü, bütün
Hind yar~m k~tas~ nda derin bir üzüntüyle kar~~land~. Bu konuda ilk mesajlar, ~ngiltere'de ya~ayan Pakistanl~lar ve Hindlilerden geldi. Ölüm haberini duyar duymaz, "Pakistan Milli Hareketi"nin Londra ~ubesi Kurucu
Ba~kan~~ C. Rahmet Ali, Türkiye Büyükelçili~i'ne ~~ o Kas~ m günü ~u ba~sa~l~~~~telgraf~ n~~ yollad~:
"Cumhurba~kan~~ Ekselans Kemal Atatürk'ün ac~~ ölümü dolay~s~yla, Pencap s~n~r bölgesini, Ke~mir'i, Sind'i ve Blücistan'~~
temsil eden Pakistan Milli Hareketi'nin Londra ~ubesi ad~na
Ekselanslar~ na yürekten ba~sa~l~~~~dileklerimizi sunar ve bu dileklerimizi Türk Milletine iletmelerini kendilerinden rica ederiz.
O'nun ölümüyle Türkiye yarat~c~s~n~, Asya Kahraman Milliyetçilik
Havarisini ve dünya en büyük Devlet Adamlar~ndan birini kaybetti.
Büyük Ba~kan'~n kayb~na yas tutarken, Türk Milletinin ~an ve
~erefi için dua ediyoruz." 516
Bu telgraf, bir bak~ma Asya'n~n sesi demekti. 1938'lerde Pakistan,
henüz ba~~ms~zl~~~ na kavu~mu~~de~ildi. "Pakistan Miii? Hareketi", Pakis516 L.B.A. (Atatürk'ün ölümü): C. Rahmat Ali'den Türkiye'nin Londra Büyükelçisi'ne
tel. Londra, I o. ~~1.1938.
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tan'~ n ba~~ms~zl~~~~ u~runda çal~~an ve sava~an çe~itli kurulu~lardan biriydi. Ba~~ms~zl~ k derken, örnek tuttuklar~~ Türkiye oluyordu. Atatürk, ba~~ms~zl~ k için çal~~an Asya milliyetçilerinin de önderiydi. Asya milliyetçileri O'nu, "Asya'n~ n Kahraman Milliyetçilik Havarisi" say~ yorlard~ . Ölümü,
yaln~ z Türkiye için de~il, Asya için de büyük bir kay~ pt~. Pakistan milliyetçileri, Türk Milletinin büyük yas~ na yürekten kat~ l~yorlar&
C. Rahmet Ali, telgraf~ n~~ Türkiye Büyükelçisi'ne göndermi~ti. Ama
o günlerde Büyükelçi Fethi Okyar Türkiye'deydi. Maslahatgüzar Kadri
Rizan, ertesi gün k~sa bir mektupla te~ekkür etti. "Pek nazik ba~sa~l~~~~ve
sempati sözleri için samimi te~ekkürlerinin" Pakistan Milli Hareketi'nin
Londra ~ubesine iletilmesini Rahmet Ali'den rica etti'''. Ama nedense
Maslahatgüzar, bu yürekten ba~sa~l~~~~mesaj~ n~~ Türkiye'ye iletmedi.
~ kinci bir mesaj, Cambridge Üniversitesi'ndeki Pakistanl~ lardan geldi.
15 Kas~ m günü, Cambridge Üniversitesi Pembroke Koleji'nden Muhammed Yusuf Han, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi'ne ~u mektubu gönderdi:
"Ça~~ m~z~ n en büyük kahraman~~ Gazi Mustafa Kemal
Atatürk'ün ölümü dolay~ s~yla, halen Cambridge Üniversitesi'nde
bulunan Pakistan Müslümanlar~~ ad~ na, ülkemizin temsilcisi olarak size yürekten üzüntümüzü ve derin kay~ p duygumuzu sunar~ m.
Türkiye'nin u~rad~~~~onar~ lmaz kayb~ n tamamen bilincine
ermi~~olarak, Türk Milletinin en büyük milli yas~ na yürekten
kat~ l~m."'
Cambridge Üniversitesi'ndeki Pakistanl~ lar da Atatürk'ü "ça~~ m~z~ n en
büyük kahraman~" say~yorlard~ . Daha dikkate de~er nokta ~uydu ki,
Atatürk'ün ölümünü kendileri için de bir kay~p say~ yorlard~ . "Derin kay~ p
duygumuzu sunar~z" derken bunu belirtmeye çal~~~ yorlard~. Bu Asyal~~ ayd~ nlar art~ k bilinçlenmi~ lerdi. Atatürk'ü anlam~~lar, kavram~~lard~~ ve O'nun
izinde yürümeye çal~~~yorlard~ . "Kayb~ n tamamen bilincine ermi~" olduklar~n~~ belirtiyorlard~. Türk Milletinin büyük yas~ n~~ derinden duyuyorlar ve
payla~~yorlard~.
Büyükelçi Fethi Okyar, bu mektuba "pek samimi olarak" te~ekkür etti. "Büyük Cumhurba~kan~ 'n~ n ve Sevgili Önderi'nin ölümüyle Türk Mil1/ad., Kadri Rizan'dan C. Rahmat Ali'ye mektup. 11.11.1938.
'18 L.B.A. (Atatürk'ün ölümü): Muhammed Yusuf Khan'dan Türkiye'nin Londra
Büyükelçisi'ne mektup. Cambridge, 15.11.1938.
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letinin u~rad~~~~yasl~~ kay~p üzerine, nazik ba~sa~l~~~~dü~üncelerini ve sempatilerini bildiren Cambridge Üniversitesi'ndeki Pakistan Müslümanlar~ na
pek samimi te~ ekkürlerimi lütfen iletmenizi rica ederim" dedi 519. Bu üniversiteliler, ba~sa~l~~~~mesajlar~ n~~ yaln~z Büyükelçi'ye göndermi~ lerdi. Bu
mesaj da Türkiye'ye iletilmedi.
Pakistanl~ lar~ n milliyetçi derne~inden ve üniversite ö~rencilerinden
sonra, Büyük Britanya Müslümanlar~~ Derne~i'nden de Türkiye Büyükelçili~i'ne bir mesaj yolland~ . Dernek Ba~kan~~ ~smail imzas~yla gönderilen 21
Kas~ m günlü bu mektupta ~öyle denilmekteydi:
"Büyük Britanya Müslüman Derne~i Ba~kan~~ olarak Ekselanslar~ na ~ unu arzederim: Cumartesi günü Dernek Genel Merkezinde bir ba~sa~l~~~~toplant~s~~ yap~ lm~~~ve Türkiye'nin rahmetli
Cumhurba~kan~~ için dua edilmi~tir.
Derne~in ba~sa~l~~~~dileklerine kendi dileklerimi de ekler ve
yaln~z Türkiye'nin de~il bütün dünyan~ n büyük bir adam kaybedi~ini ~iddetle hissetmekte oldu~umuzu bildiririm." 520
Asyal~~ milliyetçiler gibi, Müslümanlar da Atatürk'ün kayb~ na derinden üzülüyorlard~. O'nu "dünyan~ n büyük adam~" say~yorlard~. Mustafa
Kemal Pa~a Halifeli~i kald~ rm~~t~r, Türkiye'yi laikle~tirmi~tir diye bir k~rg~nl~ k yoktu Müslümanlarda. O'nun büyüklü~ünü kavram~~lard~. Ölümü
için yas tutuyorlard~. Toplanm~~lar, dua etmi~lerdi. Büyük Adam'~ n kayb~n~~ içlerinde ~iddetle duymu~lard~.
Büyükelçi Fethi Okyar, Müslüman Derne~i'nin "asil ve içten duygular~na", "derinden duyguland~~~ n~ " bildirdi ve te~ekkür etti. Dernek Ba~kan~ na gönderdi~i mektupta:
"Büyük Britanya Müslüman Derne~i Ba~kan~~ olarak gönderdi~iniz
nazik ba~sa~l~~~~mektubunuz ve derne~in toplanarak rahmetli Cumhurba~kan~ m~z için dua etti~ini bildirmenize derinden duyguland~ m. Bu asil
ve içten duygular~~ için Derne~e minnettarl~~~ m~~ iletirseniz müte~ekkir kallr~m." dedi 521.
Ibid., Büyükelçi F. Okyar'dan Muhammed Yusuf Khan'a mektup. Londra,
17.11.1938.
'2" Ibid., Büyük Britanya Müslüman Derne~i Ba~kan~~ IsmaiFden Türkiye'nin Londra
Büyükelçisi'ne mektup. Londra, 21.1 1.1938.
52' L.B.A. (Atatürk'ün ölümü): Büyükelçi F. Okyar'dan Büyük Britanya Müslüman
Derne~i Ba~kan~ 'na mektup. Londra, 22.11.1938.
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Atatürk'ün ölümüne üzülen yaln~z Pakistanl~lar olmam~~t~. ~ngiltere'deki Hindliler de Londra Büyükelçili~i'ne ba~sa~l~~~~mesajlar~~ göndermi~lerdi. "Hindistan Sosyal Kulübü" Ba~kan~~ P. V. Subba Row, 23 Kas~ m'da Türkiye'nin Londra Büyükelçisi'ne içten bir ba~sa~l~~~~mektubu
yollad~. Londra'daki Hind toplulu~u ad~na ba~sa~l~~~~dileklerini ve sempatilerini bildirdi. Hindlilerin Atatürk'ü nas~ l görüp tan~d~ klar~ n~~ göstermesi
bak~m~ ndan bu mektup ilginçti. Hindistan Sosyal Kulübü Ba~kan~~ ~öyle
diyordu:
"~anl~~ liderleri Mustafa Kemal Pa~a Atatürk'ün ölümü üzerine u~rad~ klar~~ büyük kay~ p dolay~s~yla, Ekselanslar~ n~ n
Hükümetine ve Türk Milletine Londra Hind Toplulu~u'nun en
derin sempatisini Ekselanslar~ na iletmem Hindistan Sosyal
Kulübü üyelerince benden rica edildi. Londra'daki Hindlilerin
kanaatince, Kemal Pa~a yaln~z Türkiye'ye de~il, fakat bütün Asya
halklar~na da büyük hizmetlerde bulunmu~tur. O, kendi iilkesinde yapt~~~~reformlarla öteki Asyahlara da ilerleme ve özgürlük yolunu göstermi~tir. Hat~ras~~sonsuza de~in ya~asin.
Hindistan Sosyal Kulübü'nün Pazar günü, Buckingham Gate, ST. James Coureta yapt~~~~toplant~da, Hind Toplulu~u ayakta sessiz sayg~~ duru~unda bulunarak Cumhurba~kan~~ Mustafa
Kemal Pa~a Atatürk'ün an~s~na sayg~s~n~~ belirtmi~tir. Ekselanslan
bu mesaj~m~z~~ Hükümetine iletirlerse minnettar kal~r~z." 522
Demek ki, Hindliler de Atatürk'ü bir önder olarak bilmi~lerdi. O'nun
Türkiye'de yapt~~~~devrimler, bütün Asya halklar~~ için de birer örnekti.
Hindliler, Atatürk'ün izinden yürüyerek ba~~ms~zl~~a ve özgürlü~e kavu~abileceklerinin bilincine varm~~lard~. Ölümü üzerine üzüntü duyuluyordu,
"en derin" sempatiler iletiliyordu. Ama, ölmü~~olsa bile O'nun an~s~ n~ n
sonsuza de~in ya~ayaca~~na inan~lm~~t~. O'nun gösterdi~i yol, açt~~~~ ç~~~ r
belliydi. Hindliler de bu yoldan yürüyeceklerdi. D~~ar~ dan hiçbir dürtü olmaks~z~ n Hind Toplulu~u kendili~inden toplanm~~, Büyük Ölü'nün aziz
hat~ras~na sessiz sayg~~ duru~unda bulunmu~tu. T~pk~~ kendi liderleri imi~~
gibi. Atatürk, yaln~z Türkiye'nin kutlar~m', önderi olarak görülmüyordu,
O, henüz yabanc~~ egemenli~inden kurtulamam~~~Asya-Afrika halklar~n~n
da önderi say~l~yordu. Ba~ka bir deyimle Atatürk, önderlerin önderiydi.
Gandhiler, Cinnahlar ve benzerleri milli' liderler, hep Atatürk'ün izinde
522 Ibid., Hindistan Sosyal Kulübü Ba~kan~~ P.V.S. Row'dan Türkiye'nin Londra
Büyükelçisi F. Okyar'a mektup. Londra, 23. ~~ 1.1938.
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yürüyen, O'ndan ilham alan önderlerdi. Pakistanl~ lar, "Atatürk, Asya'n~ n
kahraman Milliyetçilik Havarisidir" diyorlard~ . Hindliler, "O, Asya halklar~na özgürlük yolunu göstermi~tir" diye ekliyorlard~. Nereden bak~l~rsa bak~ls~ n, Atatürk, öncülerin öncüsü; liderlerin lideriydi. Ölümü üzerine, bu
gerçek bir kez daha su yüzüne ç~k~ yordu. Ve Asya halklar~ , Büyük
Ölü'nün aziz hat~ras~~ önünde sayg~yla e~iliyorlard~.
Büyükelçi Fethi Okyar, Hindlilerin bu önemli mesaj~ n~~ da Ankara'ya
iletmedi. Bu ve bunun gibi nice nice derin anlam ta~~ yan mesajlar Türkiye'de duyulmad~~ bile. Türk bas~ n~nda bunlardan söz edilemedi. Bunlar
derlenip toplanmad~ , kitaplar haline getirilmedi. Atatürk'ün Türkiye milli
s~n~rlar~n~~ fazlas~yla a~an, dünya çap~ nda büyük bir adam oldu~u yeterince de~erlendirilip duyurulamad~. Hind Sosyal Kulübü, mesajlar~ n~ n
Türkiye Hükümeti'ne iletilmesini rica etmi~ lerdi. Belki Türk Hükümeti'nden bir te~ekkür de bekliyorlard~. Te~ekkürü Büyükelçi kendi ad~na
iletmekle yetindi. "Büyük ve Sevgili Cumhurba~kan~m~z Kemal Atatürk'ün
ebediyete göçü~ ü üzerine, Londra'daki Hind Toplulu~u ad~ na bildirdi~iniz
nazik duygular için Hind Sosyal Kulübü'ne en içten te~ ekkürlerimin iletilmesini dilerim. Milletimin derin üzüntüsünün denizler ötesindeki samimi
dostlarca da payla~~ld~~~ n~~ görmek, teselli edici bir dü~ünce oluyor" dedi "3.
~ngiltere'de ya~ayan Pakistanl~ lar ve Hindlilerden ba~ka, do~rudan
do~ruya Hindistan'dan da Londra'daki Türkiye Büyükelçili~i'ne ba~sa~l~~~~
telgraflar~~ çekilmi~ti. ~lk telgraf, Haydarabad Ba~bakan~~ Sir Akbar Haydari'den geldi. Haydari, 1936 y~l~nda ~ ngiltere Kral~~ Be~inci Georges'un cenaze töreni dolay~s~yla, Londra'da, Türkiye Ba~bakan~~ ~smet ~nönü ile
görü~mü~tü. Londra dönü~ ünde Türkiye'den geçerek Atatürk'le de
görü~mek arzusunda bulunmu~tu. Ama bu arzusuna kavu~ma f~ rsat~ n~~ bulamam~~t~. ~ki y~l sonra da görü~üp yüzyüze tan~~may~~ pek arzulad~~~~
Atatürk'ün ölümünü haber alm~~t~. 14 Kas~ m 1938 günü Türkiye'nin
Londra Büyükelçisi'ne çekti~i telgrafta, "Müthi~~kayb~~ üzerine Türk Milletine en derin sempatilerimi (sunar~ m)" dedi 524.
Büyükelçi Türkiye'deydi. Maslahatgüzar Kadri Rizan, ayn~~ gün k~sa
bir mektupla, Büyükelçi ad~na te~ekkür etti: "Büyük Cumhurba~kan~ m~z
523 L.B.A. (Atatürk'ün ölümü): Büyükelçi F. Okyar'dan Hind Sosyal Kulübü Ba~kan~ 'na mektup. Londra, 26.11.1938.
5" Ibiti., Sir Akbar Haydari'den Türkiye'nin Londra Büyükelçisi'ne tel. Haydarabad,
14.11.1938.
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Kemal Atatürk'ün hazin ölümü üzerine bildirdi~iniz nazik ba~sa~l~~~~ve
sempati sözleriniz için, henüz Türkiye'den dönmemi~~olan Büyükelçi ad~na, en derin te~ekkürlerimin kabul buyurulmas~n~~ rica ederim" diye yazd~~ "5.
14. Kas~ m günü Kalküta'dan Yunus imzas~yla Türkiye'nin Londra
Büyükelçili~i'ne bir ba~sa~l~~~~telgraf~~ çekilmi~ti. "Cumhurba~kan~ 'n~ n
ölümü üzerine u~rad~~~~ onar~ lmaz kay~ p dolay~s~yla Türk Milletine
Müslümanlar~ n ba~sa~l~~~~dileklerini sunar~z" deniyordu '.
Ayn~~ gün Kalküta'daki Türkiye Fahri Konsolosu Mausel de Londra
Büyükelçili~i'ne bir telgraf çekti: "Hindistan'daki Türk vatanda~lar~~ ad~na
ve kendi ad~ ma, Büyük Ba~kan~ 'n~ n ölümü üzerine Cumhuriyetin u~rad~~~~
onar~ lmaz kay~ p dolay~s~yla, Ekselanslar~ na derin üzüntümüzü ve geçirdi~imiz ~oku bildiririm" dedi ''.
Atatürk'ün ölümüyle, Hind yar~ m k~ tas~n~ n adeta bir "~ok geçirdi~i"
do~ruydu. Kara haber, yaln~ z Türkiye'yi de~il, Hind yar~ m k~ tas~ n~~ da derinden sarsm~~~ve oralarda da büyük üzüntü yaratm~~t~ . Hindistan'daki
üzüntünün gerçekten pek yayg~ n ve derin oldu~u resmi yaz~~malardan anla~~lmaktad~ r. Afgan s~ n~ r~ ndan tâ Bengal'e kadar bütün Hindistan
Atatürk'ün ölümüne üzülmü~, üzüntüsünü aç~ klamaya da çal~~m~~t~ r.
Okullar, belediyeler, dernekler ve çe~itli kurulu~lar Türkiye'nin
üzüntüsüne kat~ lm~~lard~ r. Atatürk'ün an~s~na bütün Hindistan'da büyük
sayg~~ gösterilmi~tir. Hindistan yas tutmu~tur. Hindistan'~ n çe~itli kurulu~lar~~ ve dernekleri, Atatürk'ün ölümü üzerine kendiliklerinden çe~itli kararlar alm~~lar, Türkiye'nin yas~ na kat~ lmakla kalmayarak kendileri de yas
tutmu~lard~ r. Hindistan'~ n çe~itli ~ehir ve kasabalar~ nda al~ nan bu karar
örneklerinin bir k~sm~ , Türkiye'nin Kalküta Fahri Konsoloslu~u'na da sunulmu~tur. Fahri Konsolos L.C. Mausell, 29 Kas~ m günü Türkiye'nin
Londra Büyükelçili~i'ne bu konuda ~unlar~~ yazd~:
"Cumhurba~kan~~ Gazi Kemal Atatürk'ün ac~~ ölümü üzerine,
Hindistan'daki çe~itli kurulu~~ve derneklerin kabul edip bana da
ilettikleri 63 karar örne~ini ili~ikte sunuyorum.
Bütün bu kararlara taraf~ mdan cevap verildi.
525 Ibid., K. Rizan'dan Sir A. Haydari'ye yaz~. Londra, 14.11.1938.
L.B.A. (Atatürk'ün ölümü): Kalkütal~~ Yunus'tan Türkiye'nin Londra Büyükelçili~ine tel. Kalküta, 4. ~~ . 938.
527 Ibid., Türkiye'nin Kalküta Fahri Konsolosu Mausell'den Londra Büyükelçi F.
Okyar'a tel. Kalküta, 14.1 1.1938.
526
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18 Kas~ m günü, bütün Hindistan'da "Kemal Günü" olarak
an~ ld~ . Bütün Müslüman dükkanlar~, okullar~~ ve kamu kurulu~lar~, Rahmetli Cumhurba~kan~'na ve Türk halk~ na sayg~~ gösterisi
olarak kapat~ld~. Yaln~z Müslüman halk de~il, Hindular~n da
büyük ço~unlu~u a~~ r~~ sempati gösterdiler.
... Milletin u~rad~~~~büyük kayb~~ yorumlayan Hindistan'~ n
belli ba~l~~ gazetelerindeki yaz~lar~n kesitlerini de bugün, ayr~~ paket halinde, deniz yoluyla postalad~m."'
Anla~~l~yor ki, bütün Hindistan'da, özellikle Müslümanlar Atatürk
için yas tutmu~lard~ r. Dükkanlar, okullar, daireler kapanm~~, "Kemal
Günü" ilan edilmi~tir. Fahri Konsolos'a, tomar halinde karar örnekleri sunulmu~tur. Üç gün sonra ayn~~ Fahri Konsolos, ilk kez gönderdi~i 63 karar örne~inden ayr~~ olarak, 5 karar örne~i daha göndermi~tir'''. On gün
sonra Fahri Konsolos, bir miktar karar örne~ini daha Londra Büyükelçili~i'ne iletmi~tir'.
Atatürk'ün ölümüyle ilgili olarak Hindistan'daki çe~itli kurulu~~ve
derneklerin kabul ettikleri bu karar örneklerinden ancak onda bir kadar~n~ , 9 tanesini ar~ ivde bulabildik. Geriye kalanlar Londra Büyükelçili~i Ar~ivi'nde bulunmamaktad~ r. Oysa ki, Türkiye'nin Kalküta Fahri Konsoloslu~u'na iletilmi~~olan bu karar örnekleri, bütün Hind yar~ m k~ tas~ nda
al~ nm~~~ olan bu çe~it kararlar~ n sadece ufak bir parças~yd~. 1938 y~l~ nda
Türkiye'nin Hindistan'daki tek temsilcili~i, Bengal Körfezi'ndeki Kalküta
Fahri Konsoloslu~u'ndan ibaretti. Do~u Hindistan ve Bengal bölgeleri, ald~ klar~~ kararlar~~ bu Fahri Konsoloslu~a iletmi~lerdi. Hindistan'~ n di~er
bölgeleri ise Atatürk'ün ölümü üzerine duyduklar~~ derin üzüntüyü Türkiye'ye iletecek makam bulamam~~lard~. Haydarabad, Sind, Blücistan ve
Ke~mir bölgelerindeki baz~~ ~ehir ve kasabalar, Atatürk'ün ölümü dolay~s~yla kaleme ald~klar~~ karar örneklerini, ba~sa~l~~~~ve sempati mesajlar~ n~~
en yak~n ~ ngiliz makam~ na gönderip bunun Türkiye'ye iletilmesini rica etmi~lerdir. Ama bu kararlar, Hindistan sömürge idaresinin çe~itli idari kademelerinde aylarca sürüncemede kalm~~t~ r. Kararlar, yöresel idari makamlardan Hindistan Genel Valili~i'ne ve oradan Londra'daki Hindistan
~~leri Bakanl~~~'na ve D~~i~leri Bakanl~~~'na ula~t~r~l~ ncaya kadar bazen üç528 Ibid. Kalküta Fahri Konsolusu Mausell'den Londra Büyükelçisi F. Okyar'a yaz~.
Kalküta, 29.1 1.1938, No. 40/38.
529 L. B.A. (Atatürk'ün ölümü): Kalküta Fahri Konsoloslu~u'ndan Londra Büyükelçili~i'ne yaz~. Kalküta, .1 2. 1938.
53° Ibid., Kalküta F. Konsoloslu~u'ndan Londra Büyükelçili~i'ne yaz~. 10.12. 1938.
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dört ay geçmi~, 1939 y~ l~n~ n Mart ay~na kadar zaman kaybedilmi~tir. Ve
Hindistan halk~ n~ n resmi yoldan Türkiye'ye ula~t~ r~ lmas~ n~~ istedi~i bu mesajlardan ancak bir tanesi ~ ngiltere'nin Ankara Büyükelçili~i'ne iletilmi~tir.
Geri kalanlar ise ~ngiliz ar~iv dosyalar~~ içinde kalm~~, daha do~rusu ço~unlukla kaybolup gitmi~tir. Hindistan halk~ n~n ~ ngiliz makamlar~ na ilettikleri ve say~lar~~ yüzleri a~t~~~~anla~~lan karar örneklerinden ancak 14 tanesini ~ngiliz D~~i~leri Bakanl~~~~ar~ivlerinde bulabildik.
Türk ar~ivlerinde buldu~umuz 9, ~ ngiliz ar~ivlerinden ç~ kartt~~~= 14
karar örne~i, bütün Hindistan'daki havay~~ ayd~ nlatmaya elbette yetmez.
Bununla birlikte bu belgeler, Hindistan halk~n~n Atatürk'ü nas~ l tan~d~~~n~~
ve O'nun ölümüne ne derece üzüldü~ünü az çok gösterir. Bu bak~ mdan
ilginç ve önemlidir. Sömürge idaresine ra~men, Hindistan halk~ n~n içten
duygu ve dü~üncelerini az çok aç~~a vurmas~~ bak~ m~ ndan belgeler daha
da önem ta~~ r. Bunlar~~ k~saca gözden geçirmek uygun olur.
Londra Büyükelçili~i, Hindistan halk~ n~n ald~~~~ba~sa~l~~~~kararlar~n~ n
ilk partisini Ankara'ya iletti ve iletirken, Kalküta Fahri Konsoloslu~u'nun
yaz~s~ ndaki noktalar~~ hemen hemen aynen bildirdi:
"Atatürk'ün ölümü münasebetiyle Hindistan'daki muhtelif ~slam te~ekküllerinden Calcutta Fahri Konsoloslu~umuza gönderilen ve suretleri
mezkOr konsoloslukça Büyükelçili~e yollanan taziyet kararlar~~ ili~ik olarak
sunuldu.
Calcutta Fahri Konsoloslu~umuz karar suretlerini gönderdi~i mektupta, bütün Hindistan'da "Kemal Günü" olarak an~ lan 18 Te~rinsânide
Büyük Ölü'nün hat~ ras~ n~~ tekrimen bütün ~slam dükkanlar~n~n, mekteplerinin ve âmme müesseselerinin kapanm~~~ve buna gayri Müslim Hindular~ n da i~tirak etmi~~oldu~unu ilave etmektedir." 531 dedi.
Hindistan'~ n çe~itli bölgelerinde al~ nan ba~sa~l~~~~ve sempati kararlar~,
kronolojik s~rayla, a~a~~da gözden geçirilmektedir.
12 Kas~ m 1938 günü Ravalpindi Belediye Meclisi topland~~ ve oybirli~iyle
~u karar~~ ald~:
"B. Prithmi Chand Chadha, Ravalpindi Belediye Meclisi'nin bu toplant~s~ nda, Türkiye Cumhurba~kan~, ülkesinde Milliyetçili~in Babas~~ ve ça~~n~ n büyük adam~~ Mustafa Gaz~~ Kemal Pa~a'n~ n zamans~z ölümüne duydu~u
531 L.B.A. (Atatürk'ün ölümü): Londra Büyükelçili~inden Hariciye VeUleti'ne yaz~ .
~~ 2. 12.1938, No. 972/491.
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derin ac~y~~ ve üzüntüyü kaydetmesini teklif etti. Toplant~da aynca O'nun
ülkesinin kurtulu~~mücadelesindeki hizmetleri takdir edildi.
Bundan ba~ka, ölüye bir sayg~~ belirtisi olarak, belediye dairelerinin ve
okullar~ n kapat~lmas~na karar verildi. Toplant~~ ertelendi.
Chaudhri Wasawa Singh, teklifi destekledi ve karar, bütün üyelerin
oybirli~iyle, aya~a kalk~ larak kabul edildi.
Bütün üyeler ayakta, be~~dakika rahmetliye dua ettiler." "2
Pakistan'~n bugünkü Ba~kenti Ravalpindi Belediyesi, Büyük Ölü'ye
sayg~s~n~~ böylece gösterdi. O'nu, "Milliyetçili~in Babas~" "Ça~~n Büyük
Adam~" diye nitelendiriyordu. Belediye Meclisi, öteki bölgelerin kararlar~ n~~
beklemeden, kendili~inden belediye dairelerinin ve okullar~ n tatil edilmesine de karar verdi. Tek kelimeyle, Ravalpindi, yas tutuyordu. Atatürk'ün
ölüm haberi üzerine, s~ca~~~s~ca~~na al~nan bu karar, Pencap Valili~rnden
Hindistan Genel Valili~i'ne üç ay gecikmeyle, 25 Ocak ~~939'da iletildi.
Oradan Londra'ya ve ~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~'na ula~t~r~lmas~~ ise 1939
~ubat ortalar~ n~~ buldu. Ve Ravalpindi'nin Türk Milletinin yas~n~~ içtenlikle
payla~t~~~~Türkiye'de duyulmad~. Öteki ba~sa~l~~~~ve sempati kararlar~ n~ n
da ço~unun kaderi bu oldu.
Ayn~~ gün Haydarabad Belediye Meclisi, 355 say~ l~~ bir karar ald~~ ve ~unlar~~ belirtti:
"Belediye Meclisi, Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Pa~a'n~ n ölümünden dolay~~ duydu~u büyük üzüntüyü kaydetmek
ister. Kemal Atatürk, dünyaca tan~ nm~~~kale gibi bir ~ahsiyetti.
O'nun ölümü bütün dünya için bir kay~ pt~r. Belediye Meclisi,
bu ac~~ anlar~ nda Türk Milletine sempatisini sunar ve bu karar
örne~ini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iletmesini Belediye
Ba~kan~'ndan rica eder."'"
Yine 12 Kas~ m günü, Naçik ilçesi islâni Derne~i ~u karar~~ kabul etti:
"Dernek, Türkiye Cumhurba~kan~~ Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünü
büyük bir üzüntüyle ö~renmi~tir. Merhumun yasl~~ ailesine içten sempatisini iletmesi; dünyan~ n ve özellikle ~slam dünyas~n~n u~rad~~~~giderilmez
kay~ptan dolay~~ duydu~u üzüntüsünü belirtmesi için Ba~kana yetki vermeyi karar alt~ na al~r."' Büyük Ölü'ye bir sayg~~ belirtisi olarak, bütün Dernek üyeleri aya~a kalkarak bu karar~~ alm~~lard~r.
F.O. 371/23291/E. 910 eki.
F.0.371/23291/539.
'34 F.0.371/23290/387
32
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Haydarabad Atatürk'ü dünyan~ n "kale gibi" bir adam~~ görüyordu.
Naçik ~slam Derne~i O'nun ölümünü "dünyan~ n ve özellikle ~slam
dünyas~ n~ n bir kayb~ " say~yordu. Sind Eyaleti'nin Kasur Belediye Meclisi ise
Atatürk'ü "Asya'n~ n Kurtar~ c~s~" olarak an~ yordu. Kasur Belediye Meclisi,
14 Kas~ m 1938 günü ~u karar örne~ini kabul etti:
"Biz, Belediye Meclisi üyeleri Dr. Mohammed Bashir, Hac~~
Rab Niwaz Kan, Hac~~ Abdül Kadir, Mian Muammed Serdar ve
Han Muhammed Ömer Han, Gazi Mustafa Kemal Pa~a'n~ n ac~~
ve zamans~z ölümüne Ba~kan'~ n dikkatini çeker ve Belediye
Meclisi'ni ola~anüstü bir toplant~ya ça~~ rarak bu ac~~ talihsizlikten dolay~ , Belediye Meclisi'nin kederini belirtmesini Ba~kan'dan
rica ederiz. Ba~kan vekilinin emriyle, ~anl~~ ölünün hat~ ras~ na bir
sayg~~ belirtisi olarak, belediye dairesi ve okullar ayn~~ gün kapat~ld~.
Belediye Ba~kan~, konunun genel komiteye sunulaca~~n~~ belirtti.
~u karar al~nd~: Biz Belediye Meclisi üyeleri, Kudretli Lider,
Asya'n~n De~erli Evlad~, Modern Ça~~n Üstün Devlet Adam~, En ~yi
General, Türkiye'nin ve Asya Irkzmn Kurtanc~sz Gazi Mustafa Kemal
Pa~a'n~n birdenbire ve zamans~z ölümüne duydu~umuz içten ve yürek
dolusu uzuntu ve sempati duygumuzu belirt~ riz.
~~bu karar ayakta kabul edildi.
Karar~ n örne~i bas~ na gönderildi.
~~bu karar örne~inin Türkiye Cumhurba~kan~ 'na iletilmesi Yüksek makamdan rica edildi" "5.
Yüksek Makam Pencap Eyalet Valili~i, bu karar~~ da Hindistan Genel
Valili~i'ne ta 25 Ocak 1939'da iletti. Londra'ya 1939 ~ubat ortalar~ nda
ula~t~ r~ lan karar örne~inin, Türkiye Cumhurba~kan~ 'na ve halk~na duyuruldu~unu gösteren herhangi bir ize, ise, ~ngiliz ar~ivlerinde rastlayamad~ k. Belki, bu kan a~layan yürekler, ~ ngiliz sömürge makamlar~ n~~ ciddiyetle kayg~ land~rm~~~ve karar örnekleri kasten sürüncemede b~rak~ l~ p uyutulmak istenmi~ti. Ama, yaz~ lar~~ sürüncemede b~ rakmakla, uyanan kitleleri
uyutmak mümkün de~ildi. Art~ k Asya bilinçlenmi~ti. Atatürk, Asya'y~~
uyand~ r~ p bilinclendirerek bu dünyadan gitmi~ti. Bundan böyle Asya,
O'nun izinde gidecekti. Pencap Valili~i'nin sinsi taktikleri, bu gidi~i önleF.O. 371/23291/ 910 eki.
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yemeyecekti. Asya'n~ n göbe~inde, Pencap içlerindeki bir kasabada, Büyük
Atatürk'ün nas~ l derinden anla~~l~ p sevildi~i, bir Türk olarak, insan~~ sevindirici ve dü~ündürücüdür. O kasaba halk~~ Atatürk'ün yüzünü görmedi,
sesini duymad~. Ama, O'nu anlamak için yüzünü görmek gerekmemi~ti.
Denilebilir ki, o uzak diyar~ n halk~, Büyük Atatürk'ü Ankara halk~~ kadar
anlayabilmi~ti. O'nu anlatabilmek için yeterli söz bulam~yordu. Dilinin
döndü~ü kadar bütün üstün niteliklerini say~p döküyordu. Her niteli~i,
bir sayg~~ belirtisi olarak, büyük harflerle ka~~da döküyordu. Belliydi ki,
Büyük ölü'nün ard~ ndan, o kasaba halk~~ da kan a~l~yordu. Çünkü O,
yaln~z Türkiye'nin de~il, Asya'n~ n da "De~erli Evlad~" (The Worthy Son
of Asia) idi. Çünkü O, yaln~z Türkiye'nin Kurtar~c~s~~ de~ildi. "Asya Irklar~ n~ n da Kurtar~ c~s~" (The Liberator of Asiatic Racess) idi. Kendi kurtar~ c~lar~n~, kendi evlad~n~~ kaybeden Asya halk~, elbette ki kan a~layacakt~. Karar, ayakta, a~layarak kabul ediliyordu...
Bütün bunlar~~ bilmek ve duymak, bir Türk olarak elbette insan~~ sevindirir, duyguland~r~ r. Ama, ne var ki, bunlar, bir Türk olarak insan~~
dü~ündürür de. Dü~ündürür, çünkü biz, Büyük Atatürk'ü dünyaya yeterince anlatamam~~~zd~ r. Sa~l~~~nda böylesine derinden duyulan Atatürk
sevgisini gere~ince ya~atamam~~, yayamam~~~zd~ r. "Atatürk büyük adamd~ r" derken bile, ço~u zaman kendi dar s~ n~ rlar~ m~z~~ pek a~amam~~~zd~ r.
Atatürk, Asya-Afrika halklar~n~ n bir numaral~~ kurtulu~~bayra~~yd~. Bu
bayrak 1938'lerde kendili~inden dalgalan~yordu. Biz bu bayra~~~yücelerde
tutabildik mi? Atatürk, Türkiye s~ n~rlar~ n~~ fazlas~yla a~an, k~ talar
ölçüsünde, dünya çap~nda bir Büyük Adamd~. Biz bu büyüklü~ü, kendi
dar s~n~ rlar~ m~z ötesinde de ya~atabildik mi? Asya-Afrika halklar~,
Atatürk'ü kendilerinin kurtar~c~s~~ gibi görüp bayrakla~t~ rm~~lard~. Biz bu
bayrakla~t~rmay~~ yeterince belgelendirebildik mi? Yukar~daki belgeler, binlerce belgeden sadece birer örnekti. Ara~t~ r~lsayd~~ bunlar gibi daha say~s~z
belge bulunacakt~. Biz bunlar~~ ara~t~r~p derleyebildik mi? S~ca~~~s~ca~~na
yay~nlan~p yay~lacak olan binlerce belgeden bugün ancak pek az~ n~~ bulabiliyoruz. Zarar~ n neresinden dönülürse kârd~ r avuntusuyla, Asya derinliklerinde gömülü kalm~~~duygular~~ geçten geç gün yüzüne ç~ karmaya çabalayal~ m.
Hind yar~m k~ tas~ n~n ba~sa~l~~~~kararlar~~ devam ediyor.
15 Kas~ m 1938 günü, yine Pencap Eyaleti'ne ba~l~~ Ku~ab (Kushab) Belediye Meclisi, 265/1 say~l~~ ~u k~sa karar örne~ini kabul etti :
"Diwan Wishwa Nath'~ n teklifi ve Belediye Komiseri Serdar Muhammed Halif Han'~n deste~i ile Belediye Meclisi, bu özel toplant~s~nda, Mus-
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tafa Kemal Pa~a'n~n bhim~ir~ an, Do~u için onar~lmaz bir kay~p oldu~unu kaydeder ve Türk halk~ na sempatisini ifade eder. Bir sayg~~ belirtisi olarak, toplant~ya be~~dakika ara verildi ve bu karar örne~i, Mahalli Hükümet arac~l~~~yla Türkiye Ba~bakan~ 'na
Mahalli Hükümet Pencap Eyalet Valili~i, öteki kararlar gibi bu karar
örne~ini de aylarca sürüncemede b~ rakt~~ ve Ku~ab Belediyesi'nin duygular~~ hiçbir zaman Türkiye Ba~bakan~'na iletilmedi.
16 Kas~ m günü, Do~u Hindistan'da Budaun ilçe Meclisi a~a~~daki karar~~ ald~~ :
"Budaun Ilçe Meclisi üyeleri Sayed Abdul Halim Sahib, Ba~kan
Yard~ mc~s~~ Moulvi Mohammad Yahya Sahib ve Choudhury
Chunna Lal Sahib taraf~ ndan verilen 16.11.1938 tarihli önerge.
Budaun ilçe Meclisi'nin bu toplant~ s~ , Türkiye Cumhurba~kan~~ Gazi Mustafa Kemal Pa~a'n~ n zamans~z ölümünden dolay~~ duydu~u derin üzüntüyü belirtir.
Ayr~ ca, sayg~~ ve üzüntü ni~anesi olarak oturumun ertelenmesine ve ilçe dairesinin (Kaymakaml~~~ n) kapat~ lmas~ na karar
verildi.
Bu toplant~~ ayr~ ca, i~bu karar örne~inin Hindustan Times,
National Herald ve Pioneer Gazetelerine gönderilmesine karar verdi.
Bundan ba~ka toplant~ , bu karar örne~inin refakat mektubu ile birlikte Türkiye Cumhurba~kan~ 'na gönderilmesini kararla~t~ rd~ .
Karar, toptan aya~a kalk~ larak oybirli~iyle kabul edildi" 5".
Karar örne~i, bir refakat yaz~s~yla Türkiye'nin Kalküta Fahri Konsoloslu~u'na iletildi ve bunun, bilgi için Türkiye Cumhurba~kan~ 'na sunulmas~~ rica edildi'''.
Delhi Belediye Meclisi, 17 Kas~ m günü, ~~ say~ l~~ ~u karar~~ kabul etti :
"1. Görü~melere ba~lanmadan önce Ba~kan Yard~ mc~ s~~ K.B. Hac~~ Ra~it Ahmet a~a~~daki karar önerisini verdi ve öneri aya~a kalk~ larak kabul
ibld.
L.B.A. (Atatürk'ün ölümü): Budaun ilçe Nleclisi'nin 16.11.1938 günlü karar~ .
538 lbid. Budaun ilçe Ba~kan~'ndan Türkiye'nin Kalküta Fahri Konsolosu'na yaz~.
29. ~~~~ .1938.
536

537
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edildi. Ondan sonra, rahmetlinin hat~ras~na sayg~~ olarak, toplant~ya ~~ o dakika ara verildi :
"Delhi Belediye Meclisi'nin bu toplant~s~, Kemal Atatürk'ün
ölümünden dolay~~ duydu~u üzüntüyü ve ac~y~~ kaydeder. O, yaln~z Modern T~irkiye'nin kurtanc~s~~ ve yarat~c~s~~ de~il, ayn~~ zamanda
bütün Do~u'nun iftihar kayna~zyd~.
Belediye Meclisi, u~rad~~~~kay~ptan dolay~~ Türk Milletine sempatisini bildirir ve bu karar örne~inin normal yolla, (Türk Milletine) sunulmas~na karar verir"
Bu karar örne~i, resmi yolla 1939 Ocak ortalar~ nda Londra'ya iletilebilmi~tir. Türkiye'ye gönderilip gönderilmedi~i anla~~lamad~. Herhalde
Türk halk~, öteki ba~sa~l~~~~ve sempati mesajlar~ n~ n ço~u gibi, Delhi ~ehrinin bu mesaj~ n~~ da duymam~~t~.
Yeni Delhi Eyaleti'ne ba~l~~ Beawar Beled~ye Meclisi, yine 17 Kas~ m
günü topland~. 31 Ekim 1938'den beri ilk defa toplanan Meclis,
Atatürk'ün ölümüyle ilgili ba~sa~l~~~~karar~~ al~ p toplant~ya son verdi. Haz~ r
bulunan 14 üyenin oybirli~iyle al~ nan karar örne~i ~uydu :
"M. Gulam Hüsseyin Han'~ n önerisi ve M. Mahmud
Han'~n deste~i üzerine Belediye Meclisi, en seçkin reformcu ve
Modern Türkiye'nin yarat~c~s~~ Mustafa Kemal Pa~a'n~n ac~~
ölümünden dolay~~ duydu~u derin üzüntüyü kaydeder. Aziz
Ölü'nün ruhuna sayg~~ ni~anesi olarak Meclis, toplant~ n~ n bugün
ertelenmesine ve bu karar örne~inin normal yolla Türkiye Meclis Ba~kan~'na iletilmesine karar verdi.
Oybirli~iyle kabul edildi"'.
18 Kas~ m 1938 günü, bütün Hindistan'da "Kemal Günü" olarak ilan
edilmi~ti. O gün, Hind yar~m k~ tas~, büyük yas tutmu~tu. Bu Kemal
Günü veya yas gününde, Büyük Ölü'ye derin sayg~~ gösterilmi~, devlet daireleri, okullar ve dükkanlar kapat~lm~~t~.
"Kemal Günü"nden sonraki günlerde de çe~itli kurulu~~ve dernekler,
yeni yeni ba~sa~l~~~~ve sempati kararlar~~ ald~lar. 19 Kas~m 1938 günü,
Pencap Eyaleti'ne ba~l~~ Lyallpur Belediye Meclisi, oybirli~iyle ve aya~a kalk~larak ~u ~~ numaral~~ karar~~ kabul etti:
"Ba~kan~n teklifiyle Belediye Meclisi, Türkiye Cumhurba~kan~~ Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ac~~ ve zamans~z ölümü üzes"

F.O. 371/23290/388.
FO. 371/23290/38Z
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rine duydu~u yürek dolusu üzüntüyü kaydeder. O, general olarak
büyüktü, diplomat olarak büyüktü, sosyal reformcu olarak bi~:yüktü. Devlet adam~~ olarak büyüktü, kurucu olarak büyüktü ve ülke milliyetçili~inin gerçek ruhu olarak büyüktü Bu karar örne~inin bas~ na ve Türk
Milletine iletilmesi de ayr~ca önerildi."
Lyallpur Belediyesi de Atatürk'ün büyüklü~ünü say~ p dökmü~tü.
Özellikle, O'nu "milliyetçili~in ruhu" diye nitelendiriyordu. Bu ba~sa~l~~~~
ve sempati karar~ n~ n da Türk Milletine ula~t~ r~ labildi~ini gösteren bir ize
rastlayamad~ k. Pencap Eyalet Valili~i bu karar~~ da aylarca gecikmeyle
Hindistan Genel Valili~i'ne iletmi~ti. Londra'ya ula~t~ r~ ld~ ktan sonra karar
örne~inin Türkiye'ye de iletildi~ini belirten bir kay~ t yoktu.
21 Kas~ m 1938 günü, Atatürk'ün naa~~ n~ n büyük bir törenle topra~a
verildi~i gündü. O gün Türkiye yas tutmu~tu. Hindistan'~ n baz~~ bölgeleri
cenaze töreninin yap~ ld~~~~günün yas~ na da kendiliklerinden kat~ lm~~lard~ r.
Örne~in, Hindistan'~ n Pencap Eyaleti'ndeki Süket De~deti'ndeki bayraklar
yar~ya indirilmi~ti. Bu devlet ayr~ca, ~ ngiliz makamlar~~ arac~ l~~~ yla
"Atatürk'ün yasl~~ ailesine yürekten ba~sa~l~~~~ve sempati" duygular~ n~~ iletmi~tir. ~ ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~ , Süket Devleti'nin bu dile~inin yerine
getirilmesi için Ankara Büyükelçisi'ne talimat vermi~ tir'''. Hindistan halk~n~ n çe~itli sempati ve ba~sa~l~~~~mesajlar~~ içinde Ankara'ya iletilen yaln~z
bu olmu~tur.

Cenaze töreninden sonra da Hindistan'da ölüm olay~ n~ n yank~ lar~~
sürüp gidiyordu. 1938 y~ l~~ Kas~ m ay~~ sonlar~ nda ve Aral~ k ay~~ ba~lar~ nda
da, çe~itli kurulu~~ve derneklerin yeni yeni ba~sa~l~~~~ve sempati karar
örnekleri ald~klar~~ görülüyordu.
25 Kas~ m günü Pencap Eyaleti'nin Hoshiarpur Belediye Meclisi ~u karar
örne~ini kabul etti:
"Belediye Komiseri M. Ghulam Nabi'nin önerisi üzerine ~u
karar al~nd~: Bu Meclis, Türkiye'nin ~anl~~ diktatörü, Büyük Devlet Adam~, General, Reformcu ve Modem Türkiye'nin Yarat~c~s~~
Mustafa Kemal Pa~a'n~n ac~~ ve zamans~z ölümünden duydu~u
derin üzüntüyü kaydeder ve bu ölüm dolay~s~yla Türkiye'nin u~rad~~~~kayb~~ tamam~yla payla~~ r.
54 '
542

F.O. 371/23291/910.
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Bu karar örne~inin bas~ na gönderilmesi ve Hindistan
Hükümeti arac~ l~~~yla ~imdiki Türkiye Cumhurba~kan~ 'na sunulmas~~ ayr~ca kararla~t~r~ ld~."'"
Ertesi gün, yine Pencap Eyaleti'nin Khanewal Belediye Meclisi,
Atatürk'ün ölümü üzerine bir ba~sa~l~~~~mesaj~~ kabul etti, bunun bas~na
ve Türk makamlar~ na sunulmak üzere Pencap Eyalet Valili~i'ne gönderilmesini kararla~t~rd~. Bu karar~~ Chaudhri Gulam Nabi teklif etmi~~ve kendisi Lala Hukam Chad taraf~ndan desteklenmi~tis".
Yine 26 Kas~ m günü, bu kez Do~u Hindistan'da, Trivandrum ~sldm
Gençlik Derne~i ~u karar~~ ald~~ : "Trivandrum Müslüman Gençlik Derne~i'nin bu toplant~s~, Modern Türkiye'nin Kurtar~ c~s~~ Atatürk Gazi Mustafa
Kemal Pa~a'n~n zamans~z ölümünden duydu~u derin üzüntüyü belirtir ve
rahmetlinin ebedi ~starahat~~ için Ulu Tanr~'ya dua eder." Karar, A. Osman Sait'in önerisi ve A. Abdül Raman Sait'in deste~i üzerine oybirli~iyle
kabul edilmi~ti. Karar örne~i, Türkiye Ba~bakan~ 'na sunulmas~~ ricas~yla,
Kalküta'daki Türkiye Fahri Konsoloslu~u'na da iletildi
Ertesi gün yine Trivandrum kasabas~~ ~sldm Cemaati de hemen ayn~~ biçimde bir ba~sa~l~~~~karar~~ al~ p Kalküta Fahri Konsoloslu~u'na iletti ve
bunun Türkiye Ba~bakan~ 'na sunulmas~ n~~ rica etti "6.
28 Kas~ m günü Bengal'in Chittagong Belediye Meclisi ~u karar~~ kabul
etti :
"Chittagong Belediye Meclisi'nin bu toplant~s~ nda, Türkiye
Cumhurba~kan~ , Modern Türkiye'nin kurucusu, dünyan~ n ~imdiye kadar tan~d~~~~en büyük adamlardan biri Gazi Mustafa Kemal Pa~a'n~ n zamans~z ölümü dolay~s~yla, derin üzüntü ve kay~ p
duygusunu kaydetmesi kararla~t~ r~ ld~.
Bu karar örne~inin mahalli bas~ na, Kalküta'daki Türk
Konsoloslu~u'na, Bas~n Birli~i'ne ve bütün Kalküta gazetelerine
gönderilmesine de ayr~ca karar verildi.
F.O. 371/23291/910.
Ibid.
545 L.B.A. (Atatürk'ün ölümü): Trivandrum Gençlik Derne~i'nden Türkiye'nin
Kalküta F. Konsoloslu~una yaz~ . 30.11.1938 ve eki.
Ibid. Trivandrum ~slürn Cemaati Ba~kan~~ Avukat Muhammed ~smail'den Türkiye'nin Kalküta F. Konsolosu Mausell'e yaz~ . 30.1 ~~ .1938 ve eki karar örne~i.
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~anl~~ Ölü'nün an~s~ na bir sayg~~ belirtisi olarak, 7 Aral~ k
1938 Çar~amba günü saat ak~am 5.30'a kadar toplant~ya ara verilmi~tir.
Ba~kan taraf~ndan teklif edildi.
Toptan aya~a kalk~larak kabul olundu." 547
Chittagong Belediyesi, on gün süreyle toplant~ lar~ na ara vermi~ti. Yas
tutuyordu. "Dünyan~ n en büyük adamlar~ ndan biri" diye nitelendirdi~i
Atatürk'ün ölümünü, kendileri için de bir kay~ p say~yordu. "Kay~ p duygusunu" kaydediyor tutana~a geçiriyordu. Bengal'de, Belediyelerin, Gençlik
Derneklerinin yan~~ s~ ra, okullar~n da Türk Milletinin büyük yas~ n~~ payla~t~~~~görülüyordu.
29 Kas~m günü Nadiad kasabas~~ Yeni ~ngiliz Okulu'nun bütün ö~renci
ve ö~retmenleri ortak bir toplant~~ yapt~lar ve Atatürk'ün ölümünden dolay~~ duyduklar~~ üzüntüyü belirttiler. ~u karar~~ ald~lar:
"Nadiad, Yeni ~ngiliz Okulu'nun bütün ö~renci ve ö~retmenlerinin
bu birle~ik toplant~s~, Büyük Kemal Pa~a'n~n ac~~ ölümüne üzüntüsünü belirtir, Türk halk~ n~n u~rad~~~~ac~y~~ ve yas~~ payla~~ r, O'nun büyük ve asil
ruhunun ebedi istirahat~~ için Büyük Tanr~'ya dua eder."'"
Okul Birli~i Ba~kan~~ G.V. Patel imzas~yla, karar örne~i Kalküta'daki
Türkiye Fahri Konsoloslu~u'na iletildi ve bunun ilgili makamlara lütfen
sunulmas~~ rica edildi. Karar örne~ini iletirken Birlik Ba~kan~~ tamamlay~c~~
bilgilerde verdi: Atatürk'ün ölümünü biraz geç haber alm~~lard~ . Haberi
duyunca bütün ö~retmen ve ö~renciler "sonsuz üzüntü" duymu~lard~.
"Ola~anüstü bir ba~sa~l~~~~toplant~s~" yapm~~lard~. Toplant~ya Okul Birli~i
önayak olmu~, Okul Müdürü Ba~kanl~ k etmi~ti. Toplant~da, Büyük
Ölü'ye "üç dakikal~ k sayg~~ duru~u" yap~lm~~t~... 549
Yine 29 Kas~ m günü, Bengal'in Brahmanbaria Baro Birli~i de bir ola~anüstü ba~sa~l~~~~toplant~s~~ yapm~~~ve ~u karar~~ kabul etmi~ti:
"Brahmanbaria Baro Birli~i üyeleri bir toplant~s~ nda, Modern Türkiye'nin yarat~c~s~~ Kemal Atatürk'ün birdenbire ve erken ölümü üzerine
duyduklar~~ derin üzüntülerini belirttiler ve Kalküta'daki Türkiye Konsoloslu~u arac~l~~~yla, bu milli yas gününde Türk halk~ na yürek dolusu ba~sa~l~~~~ve sempati duygular~n~~ sundular." 550
547 Ibid.,
5" Ibid.,
5" Ibid.,
55° bid. ,

Chittagong'un 28. 1.1938 günlü karar örne~i.
Nadiad Okulu'nun 29.11.1938 günlü karar örne~i.
Patel'den Türkiye F. Konsolusu'na mektup, 29.11.1938.
Brahmanbaria Baro Birli~i'nin 29.11.1938 günlü karar~.
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Avukatlar gibi hukuk ö~rencileri de derin üzüntülerini bildirdiler. Yine ayn~~ 29 Kas~m günü, Bengal bölgesinde Gautai Hukuk Koleji, yukar~daki karara benzeyen bir karar ald~:
"Earle Hukuk Koleji görevli ve ö~rencileri, bu toplant~s~ nda, Modern
Türkiye'nin yarat~c~s~~ ve dünyan~n en büyük reformculanndan biri Gazi Mustafa
Kemal Atatürk'ün erken ölümünden duyduklar~~ yürek dolusu üzüntüyü belirtirler ve O'nun ebedi istirahat~~ için Ulu Tanr~'ya dua ederler."' Bu
karar örne~i de Kalküta Fahri Konsoloslu~u'na iletilmi~ti.
Ertesi günü, yine Bengal bölgesinde Comilla Baro Birli~i bir toplant~~
yaparak, "Yeni Türkiye'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün
ölümünden dolay~~ duydu~u derin üzüntüyü" bildirdi ve "yasl~~ ailesine
yürekten sempatilerini" iletmeye karar verdi'.
2 Aral~k 1938 günü, Surat Belediyesi Ba~kan~, Türkiye'nin "Bombay
Konsoloslu~u'na" bir ba~sa~l~~~~yaz~s~~ gönderdi, Belediye Meclisi'nin bu
konudaki karar~ n~~ bildirdi. O tarihte Bombay'da bir Türk Konsoloslu~u
yoktu. Surat Belediyesi, ba~sa~l~~~~dile~ini Türkiye'ye iletmek için karars~zl~k içine dü~mü~~ve biraz zaman da kaybetmi~ti. Türk Konsoloslu~u'na
de~il de, Bombay'daki ~ngiliz makamlar~ na ula~an bu yaz~s~nda Belediye
Ba~kan~~ ~öyle diyordu:

"Belediye Meclisimizin geçen ay~ n 16 nc~~ günü yapt~~~~toplant~da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ac~~ ölümünden duydu~u derin üzüntüyü
belirten bir karar ald~~~ n~~ bildirmekle onur kazan~r~m. Rahmetli'nin hat~ras~na sayg~~ olarak, o gün toplant~~ ba~kaca herhangi bir i~~görü~meksizin
da~~ld~. Bu karar~ n bir örne~iyle ~ ngilizce çevirisi ili~ikte sunulmu~tur.
Yukar~da an~lan karar örne~inin, tez elden ilgili makamlara iletilmesine müsaadenizi rica ederim."'
Bu karar örne~i de, benzerleri gibi, ne "tez elden", ne de ilgili Türk
makamlar~ na iletilebilmi~tir. ~ngiliz sömürge yönetiminin çe~itli kademelerinde süründükten sonra 16 Ocak 1939'da Londra'ya postalanm~~~ve orada kalm~~t~ r.
Bir zamanlar Bombay'da Osmanl~~ Ba~konsoloslu~u vard~~ ve ~air
Abdülhak Hamid de burada Konsolosluk yapm~~t~. Bunu hat~ rlam~~~ola' Ibid., Gautai Koleji'nin 29. ~~ ~~ . 1938 günlü karar örne~i.
Ibid., Comilla Barosu'nun 30.11.1938 gönlü karar örne~i.
553 F.O. 371/23291/539.
552
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caklar ki, Hindistan kasabalar~ ndan "Türkiye'nin Bombay Konsoloslu~u"
na hitaben ba~sa~l~~~~mesajlar~~ gönderildi~i görülmekteydi. Surat Belediyesi'nden ba~ka, yine Bombay bölgesinde bulunan Godhra Belediyesi de buna benzer bir karar alm~~t~. Bombay Valili~i'ne gönderilen 3 Aral~ k 1938
günlü ve 570 say~l~~ yaz~da ~öyle deniliyordu:
"Godhra ~ehri Belediye Meclisi'nin ili~ik karar örne~inin, Bombay'daki Türkistan Elçisi'ne veya Türkistan ad~ na Bombay'da bulunan ~ahsa iletilmesini rica etmekle onur kazan~ r~m. Türkistan Konsoloslu~u'na yazd~ ksa da yaz~m~z geri geldi."'"
Anla~~ld~~ ma göre, Godhra Belediyesi, hem Bombay'da bir Türk
Konsoloslu~u bulundu~unu sanmakta, hem de Türkiye ile Türkistan'~~
birbirine kar~~t~rmaktad~ r. Bombay'daki "Türkistan Konsoloslu~u'na" yaz~~
yaz~ lm~~, tabii mektup geri dönmü~tür. Bununla birlikte bu Belediye, ba~sa~l~~~~dileklerini Türkiye'ye iletme arzusundan vazgeçmemi~, bu kez
Bombay Valili~i'ne ba~vurmu~tur. Valilik, belediyenin karar örne~ini Hindistan Genel Valili~i'ne iletirken, "Türkiye Cumhurba~kan~~ Kemal
Atatürk'ün ölümü üzerine Godhra ~ehri Belediyesi'nin kabul etmi~~oldu~u ba~sa~l~~~~mesaj~n~ n, bir sak~ nca yoksa, ilgili makamlara iletilmesini"
rica etti'''.
Hindistan halk~, Atatürk'ün ölümü üzerine duydu~u derin üzüntüyü
Türkiye'ye duyurmak istiyordu. Ama, mesajlar~ n~~ Türkiye'ye iletecek makam bulmakta güçlüklerle kar~~la~~yordu. O tarihlerde, Bengal Körfezi'nde
Kalküta'daki Türkiye Fahri Konsoloslu~u'ndan ba~ka koskoca Hind yar~ m k~tas~nda ba~ka herhangi bir Türk temsilcili~i bulunmay~~~~ bir ~ans~zl~k olmu~tu. Hindistan'~n belli ba~l~~ ~ehirlerinde birkaç Türk Konsoloslu~u
bulunsayd~, hiç ku~kusuz buralara yüzlerce ba~sa~l~~~~mesajlar~~ gelmi~~
olurdu.
Yüzlerce ba~sa~l~~~~mesaj~~ derken, mübala~a etti~imizi sanm~yoruz.
Çünkü, Hindistan'daki üzüntünün gerçekten çok yayg~n oldu~u anla~~lmaktad~r. Yaln~z ~ehirlerde de~il, en ücra köylerde bile Atatürk'ün kayb~~
yürekten duyulmu~tu. Bu üzüntülerini Türk makamlar~ na duyurma olana~~n~~ bulabilmi~~köyler de olmu~tu. Örne~in, Bengal bölgesinde, Hughly
ilçesine ba~l~~ Konnagar Köyü Gençlik Derne~i Sekreteri Prahbat Kumar Mitra, 6 Aral~k 1938 günü Türkiye'nin Kalküta Fahri Konsolosu L.C. Mousell'e ~unlar~~ yazd~:
" F.O. 371/23290/387.
lbid.,

5
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"Bengal bölgesi Hughly ilçesine ba~l~~ Konnagar köyünde, 4 Aral~ k
1938 günü ak~am saat 7.00'de yap~lan büyük toplant~da al~ nan karar
örne~ini a~a~~da sunuyorum:
Konnagar Gençlik Derne~i'nin himayesinde, Konnagar halk~n~n yapt~~~~bu toplant~, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ani ve
ac~~ ölümüne duydu~u en derin ve yürek dolusu ac~y~~ ve
üzüntüyü kaydeder ve bu onar~ lmaz kayb~~ dolay~s~yla Türkiye
Cumhuriyeti'nin erkek ve k~z karde~lerine en içten ba~sa~l~~~~dileklerini sunar. Toplant~~ ayr~ca, En Büyük Milli Kahraman ve
Modern Türkiye'nin yarat~c~s~~ rahmetlinin an~s~ na yürek dolusu
sayg~lar~ n~~ gösterir.
Yasl~~ yüre~imle derin sayg~ lar~ m~~ sunar~m, efendim.
(~mza) Prahbat Kumar Mitra
Konnagar Gençlik Derne~i Sekreteri." 556
Bu k~sac~k belgenin bir anlam~, bir önemi vard~r. Bengal'in tâ köylerine var~ ncaya kadar Atatürk sevgisinin yay~lm~~~oldu~unu göstermektedir
bu. Türkiye nerede, Bengal nerede! Ankara nerede, Bengal'in Konnagar
köyü nerede! Bu köyü Türkiye'de duyan var m~d~ r? Türkiye, Atatürk'ü
tan~tmak için buralarda çaba harcam~~~ de~ildir. Bengal köylerine kadar
Türk propagandac~lar~~ gönderilmi~, Atatürk propagandas~~ yap~ lm~~~ de~ildir. Konnagarl~~ gençler Atatürk'ün yüzünü görmü~, sesini duymu~~da de~illerdir. Böyle oldu~u halde bu köy de Atatürk sevgisiyle dolup ta~maktad~ r. O'nun ölümüne "yürek dolusu" üzüntü duymaktad~r, O'nun hat~ras~~
önünde sayg~yla e~ilmektedir. Atatürk, bir ç~ ra gibi buralardaki bilinmeyen gönülleri de tutu~turmu~tu. Buralardaki gençler de Atatürk'ün saçt~~~~
~~~ktan nasiplerini alm~~lard~. Kavram~~lard~ r Atatürk'ü. O, "En Büyük
Milli Kahraman"d~r. Yaln~z Türk gençli~inin gözünde de~il, Bengal gençlerinin gözünde de Atatürk, kurtulu~~bekleyen uluslar~n kahraman~d~r.
Atatürk, Türkiye'yi kurtaran, yeniden yaratan adamd~r. Ama, bundan daha öte, Atatürk, kurtulu~~bekleyen uluslar~n da umut kayna~~, iftihar kayna~~~ve tabii önderidir. Pencap'ta, Bengal'de, Asya'n~ n veya Afrika'n~n bilinmeyen daha nice nice yerlerinde Atatürk, bir kurtar~c~, bir önder, bir
milliyetçilik havarisi olarak sevilmekte, say~lmaktad~ r. Arkas~ ndan a~lanmakta, yas tutulmaktad~ r.
L.B.A. (Atatürk'ün ölümü): Konnagar Gençlik Derne~i Sekreteri'nden Türkiye'nin
Kalküta F. Konsoloslugu'na yaz~ . 6.12.1938.
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Konnagar köyü gençlerinin uyan~ kl~~~~ayr~ca ilginçtir. Gençlik derne~i
halka önderlik eder. Köyü toplar. Atatürk an~ l~ r. Atatürk'ün ölümüne topluca derin üzüntü belirtilir. Ka~~da dökülür, karara ba~lan~ r. Bunu Türkiye'ye duyurma yolu da ara~t~ r~l~r. Kalküta'daki Fahri Konsolosluk akla
gelir. O konsolosluk ki, ba~~ ndaki konsolos Türk de~ildir. Türkiye'den
maa~~al~yor de~ildir. Ama ne de olsa bir arac~~ olabilir. Konnagar köyü
gençleri, Türk gençlerine seslenirler. K~z erkek Türk karde~lerine ba~sa~l~~~~dilerler. Atatürk, o köy gençleriyle Türk gençleri aras~ nda bir ba~~kurmu~, bir köprü yaratm~~t~ r. Atatürk'ün büyüklü~ü öyledir ki, Bengal'in en
ücra bir köyüne var~ ncaya kadar gençli~i etkileyebilmi~, uyand~ rabilmi~tir.
Anadolu'nun herhangi bir köy gençli~i bir yabanc~~ büyük adam~ n
ölümünü duyar m~? Duysa bile köy halk~ n~~ toplay~ p topluca ba~sa~l~~~~dile~inde bulunmay~~ ak~l eder mi? Etti diyelim, bunu ka~~da döküp o yasl~~
ülkenin Türkiye'deki temsilcili~ini aray~ p bulur ve ba~sa~l~~~~dile~ini o
ülke gençli~ine iletmek uyan~kl~~~ n~~ gösterir mi? Göstermi~~midir? Pakistan Devleti'nin kurucusu Kaidi Azam Cinnah'~ n, Hindistan'~n kurtar~c~s~~
Mahatma Gandhi'nin ölümlerini kaç Türk köyü derinden, yürekten duymu~tur ve kaç Türk köyü Pakistan'a Hindistan'a ba~sa~l~~~~dilemeyi ak~l
etmi~tir? Bir tek örnek gösterebilir miyiz? Bengal'in balta girmez ormanlanna Atatürk sevgisinin girebilmi~~olmas~~ büyük anlam ta~~ r. Biz, yeterince
ara~t~rma yapmad~~~ m~z, ara~t~ rmalar~ m~z~~ derinle~tirip belgelendiremedi~imiz içindir ki, belki Atatürk'ün büyüklü~ünü gere~ince kavramakta ve tan~ tmakta güçlük çektik. Atatürk, Türkiye'nin hiçbir özel çabas~~ olmaks~z~ n
dünyan~n en ücra yerlerinde bile tan~ nm~~t~.
Pencap'ta, Sind'da, Haydarabad'da, Bengal'de, ta köylere, ücra köylere var~ncaya kadar Atatürk sevgisinin yay~ lm~~~olmas~ n~ n nedenleri nedir?
Neden Konnagar köyü gençleri bu Büyük Adam'~ n ard~ ndan gözya~~~
dökerler? Atatürk bunlar için ne yapm~~t~ r? Ve ayn~~ Atatürk Türkiye için
ne yapm~~t~ r? Bir an için durup üzerinde dü~ünmeye de~mez mi?
Atatürk, Bengal köylüsünü dü~man i~galinden kurtarmad~, o halk~n karn~n~~ doyurmad~. Atatürk, oralar~ n hayat seviyesini yükseltmedi. Onlara okuma-yazma kolayl~~~~bah~etmedi. Onlar~ n giyimini ku~am~n~~ düzeltmedi.
Ama Atatürk, bir ruh a~~lad~. Atatürk bir ç~ ra yakt~. Yol gösterdi. Bir mesajd~~ Atatürk. Bu dünyadan gelip geçmi~ti. Ama bir mesaj b~rakarak geçmi~ti. Bunlar, üzerinde durup dü~ ünülmesi gereken noktalar de~il midir?...
Son bir belge daha:
"Sheikhupura ilçe Meclisi, Türkiye'nin herkesçe kabul edilmi~~Kurtar~c~s~~ ve Tarihin en büyük adamlar~ndan biri Mustafa Ke-
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mal Pa~a'n~n ac~~ ve zamans~z ölümünü ö~renmekle pek büyük
bir üzüntü duymu~tur. ilçe Meclisi, yasl~~ millete içten ba~sa~l~~~~
dileklerini ve yürekten sempatilerini sunar. Bu karar örne~inin
Türkiye Cumhurba~kan~'na sunulmas~na karar verildi." 557
Sheikhupura, Pencap Eyaleti'nin bir kasabas~d~ r. Yukar~daki karar~ n
tarihi, 5 Aral~ k 1938'dir. Bu uzak kasaba, Bengal'in Konnagar köyü gibi,
Atatürk'ün ölümünü geç haber alm~~t~r. Atatürk öleli 25 gün, topra~a verileli de 15 gün olmu~tur. Türkiye'de yas, hemen hemen sona ermi~tir.
Ama bu uzak kasaba ileri gelenleri, art~ k çok geçtir demezler. Toplan~rlar,
karar al~ rlar. Atatürk'ün ölümünden duyduklar~~ derin üzüntüyü belirtirler,
Türk Milletine ba~sa~l~~~~dile~inde bulunurlar ve bu dileklerinin Türkiye'ye ula~t~ r~lmas~~ için, Pencap Eyalet Valili~i'ne ba~vururlar. Bizim ilçelerimiz bir yabanc~~ devlet adam~ n~ n ölümü üzerine böyle bir jest göstermi~~
midir? Türkiye'de ad~~ bile duyulmam~~~olan o Pencap Eyaleti'nin kasabas~ n~~ Türkiye'den dürtükleyen mi olmu~tur? Yoksa bu kasaba halk~, Türkiye'den bir ç~kar m~~ beklemektedir? Hiçbiri de~ildir. Kasaba Meclisi, kendili~inden karar al~ r. Türkiye bize çok uzakt~r, demez. Türkiye uzaksa bile, Atatürk onlara çok yak~ nd~ r. Atatürk, onlar~ n yüreklerinde, kafalar~ ndad~ r. Onun ölümüne yak~ nl~ k göstermek, Türk Milletine ba~sa~l~~~~dilemek,
onlar için adeta kaç~ n~lmaz bir görevdir.
Asya halk~~ Atatürk'ün ölümüne a~lar. Çünkü Atatürk, yaln~z Türkiye'nin de~il, Asya halklar~n~n da önderiydi. Atatürk, Türkiye'yi kurtarm~~t~ , ama ondan daha öteye, Asya ve Afrika'n~ n sömürge halklar~na da kurtulu~~yolunu göstermi~ti. Tarihte ç~~~ r açm~~t~~ Atatürk. Asya-Afrika'n~ n
kurtulu~~için sava~an halklar~~ bu ç~~~ rdan yürüyorlard~. Türkiye'yi örnek
al~yorlard~. Atatürk'ü önder biliyorlard~. Türkiye, Bat~'n~n sömürgecilerine
kar~~~zafer kazanm~~t~. Atatürk, sömürgecinin aya~~n~~ Türk yurdundan
kesmi~ti. Bir Asya soyu olarak Türkler, öteki Asyal~~ soylara örnek olmu~lard~. Demek ki, sömürgeciler at~labiliyordu. Birinci Dünya Sava~~'n~n insafs~ z galiplerini yurttan kovmakla, Atatürk, büyük devletlerin sözümona
"yenilmezli~i" efsanesini y~ km~~t~. Mustafa Kemal, büyük devletleri yendi~ine göre, demek ki, bunlar~ n yenilmezli~i bo~~bir efsaneydi. Asya ve Afrika'n~ n milli önderleri, Atatürk'ü önder ve örnek biliyorlard~~ ~imdi. Onlar
için Atatürk, iftihar kayna~~, güven kayna~~, ilham kayna~~yd~. Liderlerin
lideri, önderlerin önderiydi Atatürk. Bu bak~ mdan Asya (ve Afrika) halklar~~ O'nun zamans~z ölümüne yüreklerinin derinliklerinden a~l~yorlard~.
55-
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O'nun için yas tutuyorlard~. Büyük Olü'nün önünde Asya halklan sayg~yla e~iliyorlard~. E~ilmeyi, boyun borcu biliyorlard~.
~ngiltere ile sömürgeleri, Atatürk'ü ba~ka ba~ka görür. Atatürk'ün
ölümü üzerine, ~ngiltere'de duyulan üzüntüyle Britanya ~mparatorlu~u'ndaki üzüntü birbirinden ayr~d~ r. Her iki tarafta Atatürk, ba~ka ba~ka
de~erlendirilir. ~ngiltere'nin de~erlendirmesiyle Hindistan'~ n de~erlendirmesi, temelden ayr~l~r. Bu nokta ilginç ve önemlidir.
Atatürk'ün büyüklü~ü konusunda Avrupa'yla Asya, Metropol ile imparatorluk, efendiyle u~ak birle~irler. ~ngilizler de, Hindistan halk~~ da
Atatürk'ün büyüklü~ünü temsil eder. Atatürk'ün ölümü üzerine ~ngiltere'de yayg~n ve gerçek bir üzüntü görülür. Atatürk'ün üstünlükleri say~l~ p
dökülür. ~ngilizlere göre Atatürk, büyük bir askerdir, büyük bir devlet
adam~d~ r, büyük bir liderdir. Bunu inkar eden hemen hemen hiç kimse
yoktur. ~ngiliz bas~n~nda Türkiye'nin Londra Büyükelçili~i'ne gönderilen
ba~sa~l~~~~mesajlannda, Atatürk'ün üstün nitelikleri pek s~k kullan~l~ r.
"Harika insan", "Büyük Dahi", "Ola~anüstü Deha", "Pratik Deha Sahibi"
denir. Böyle bir ola~anüstü insan~n ölümü de büyük bir kay~p say~l~r.
Yaln~z Türkiye için de~il, ~ ngiltere hatta bütün dünya için de büyük bir
kay~p denir. Türk Milletinin üzüntüsü payla~~l~ r. Bu, duyguland~nc~d~r.
Ne var ki, ~ngilizler, Atatürk'ün, Asya ve Afrika halklar~ n~ n da bir bak~ ma önderi oldu~unu belirtmekten dikkatle kaçm~ rlar. Bu noktada Imparatorluk halk~yla ~ngiltere birbirinden tamamen ayr~l~ r. ~ngilizlere göre
Atatürk'ün büyüklü~ü, Türkiye'ye yapt~~~~hizmetlerle ve bir de dünya ban~~na hizmetleriyle ölçülür. Atatürk, "dünyan~n en büyük bar~~~faktörü"
say~l~r. Ayn~~ zamanda Atatürk, ~ngiltere'nin dostudur. Büyük bir dost kaybetmi~~olmaktan dolay~~ ~ngiltere üzgündür.
Hindistan halk~~ise bir önder kaybetmi~~olmaktan dolay~~ a~lar. Henüz
ba~~ms~zl~~~na kavu~mam~~~Hindistan halk~n~n gözünde Atatürk, "Asya'n~ n milliyetçilik havarisidir", "Asya'n~n kurtanc~sid~ r", "Milliyetçili~in
gerçek ruhudur", "Asya'ya kurtulu~~yolunu göstermi~~olan kimsedir".
Atatürk'ün bu özellikleri, Ingilizlerin ç~ karlar~na taban tabana ters dü~er.
~ngilizler bu s~fatlan kullanmaktan dikkatle kaçm~rlar. Ingilizlerin gözünde
Atatürk bir "liderdir", bir "milli liderdir", ama bu liderlik, yaln~z Türkler
içindir. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, yeni Türkiye'nin lideridir. Bundan daha fazlas~n~~ söylemeye Ingilizlerin dili varmaz. Atatürk,
yaln~z Türkiye'nin de~il, henüz ba~~ms~zl~~~na kavu~mam~~~Asya ve Afrika
halklar~n~n da lideridir diyemezler. Hindliler, Atatürk'ü "Asya'n~n çocu-
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~u", "Asya'n~n de~erli evlad~" sayarlar. ~ngilizler bu noktay~~ sessiz geçerler. ~ngilizler Atatürk'ü "Türkiye'nin kurtanc~s~ ”, Hindliler ise ayn~~ zamanda "Asya soyunun kurtar~c~s~ ” gibi görürler.
Atatürk'ün devrimcili~i bak~m~ndan da ~ngiltere ile Britanya ~mparatorlu~u'nun görü~leri birbirinden ayr~l~r. ~ngilizler, Atatürk'ün Türkiye'de
yapt~~~~devrimleri say~ p dökerler, övmekle bitiremezler. Ama, ondan sonra
Atatürk'ü, art~k durgunla~m~~, devrimcili~i yava~latm~~~ve Türkiye d~~~na
ta~~rmam~~~bir kimse olarak görürler. Henüz ba~~ms~zl~~~na kavu~mam~~~
halklar~ n gözünde ise Atatürk, hâlâ devrimcidir, ihtilalcidir. Asya'da ve Afrika'da patlak verecek devrimlerin ilham kayna~~d~ r, ruhudur. Ba~ka bir
deyimle Atatürk, Avrupa'n~n gözünde bar~~ç~ , Asya'n~n gözünde ise ihtilalcidir. Avrupa, Atatürk'ü "bar~~~faktörü" olarak över, Asya ise "ihtilal n~hu” olarak sever.
Bu noktada, Atatürk'ün ola~anüstü büyüklü~ü ortaya ç~kar. Sömürgelerde "ihtilâl ruhu" say~ lan Atatürk, sömürgecilerin gözünde de "bar~~~
faktörü" say~ labilmektedir. Bu iki unsuru kendi ki~ili~inde birle~tirebilmek,
denebilir ki, hiçbir kimseye nasip olmam~~t~ r. Dünya çok ihtilalciler
görmü~tür. Bunlar, bir taraf~~ kar~~lar~na, di~er taraf~~ arkalar~na alm~~lar;
bir taraf~~ kendilerine dü~man, öteki tarafi dost bilmi~ lerdir. Atatürk ise,
dü~man yaratmaks~z~n bar~~ç~~ ve ihtilalcidir. Ölümü dolay~s~yla bir kez daha görülür ki, Atatürk'ün yabanc~~ ülkeler aras~nda tek bir hasm~ , dü~man~~
yoktur. Bütün ülkeler Atatürk'ün ölümüne üzüntü duyarlar. Atatürk,
bütün ülkelerle, bu arada Ingiltere ile dostluk politikas~~ izler. Ingilizlerin
güvenini kazan~r. Ama, ~ngiliz Imparatorlu~u'ndaki halklar~n da güvenini
kaybetmez. Ingiltere'ye kar~~~bar~~~politikas~~ izlerken, ~ngiliz imparatorlu~u'ndalci halklar~n gözünde, Atatürk'ün kurtar~c~~ ve ihtilalci özellikleri zedelenmi~~de~ildir. Hem sömüren, hem sömürülen Atatürk'ü sever ve sayar. Hem efendi, hem u~ak Atatürk'e güven duyar. Bu, Atatürk'ün hem
ola~anüstü üstünlü~ü, hem de öteki ihtilalcilerden ayr~l~~~d~r.
Atatürk, devletlerle, bu arada ~ngiltere ile dosttur. Dostlu~unda
dürüsttür. ~ngiliz ~mparatorlu~u'na kar~~~ ucuz k~~k~rtmalara giri~mez.
Ucuz ihtilalcilik yapmaz Atatürk. Örne~in, Hindistan'a k~~k~rt~c~~ ajanlar
salmaz. Basit kar~~~kl~klara özenmez. Bu bak~mdan ~ngiltere'nin güvenini
kazan~r. Ama, öte yandan Atatürk, ihtilalcidir. ~htilalci olarak da samimidir. Yaln~z bu ihtilalcilik, Türkiye d~~~nda eylem de~il, fikirdir. Atatürk,
kurtulu~~bekleyen sömürge halklar~na ajanlar, k~~k~rt~c~lar göndermez;
ama ruh verir, yol gösterir, ç~~~ r açar. Bu halklar, özellikle bu halklar~n
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yerli önderleri, Atatürk'ün açt~~~~ç~~~ rda yürürler. O'nu izlerler. Bu, ihtilal
ruhudur. Milli kurtulu~~yoludur. Özgürlük ç~~r~d~ r. Atatürk, sömürgelerde
fikir kayna~~, ilham kayna~~d~r. Ama do~rudan do~ruya kar~~~ kl~ k kayna~~~
olarak görünmez. Sömürgelerde Atatürk fikir önderidir, eylem önderi de~ildir. Oralarda Atatürk'ün fikirleri vard~ r, parma~~~yoktur. Oralardaki geli~melerde Türkiye'nin do~rudan do~ruya parma~~~olmad~~~~için imparatorlu~un sahibi, Atatürk'e hakl~~ güven besler. Ayn~~ zamanda fikirleri oralarda da yay~ld~~~~için imparatorluk halklar~~ Atatürk'ü önder bilir.
~ngiltere ile Hindistan aç~ lar~ ndan yap~lan bu kar~~la~t~ rma geni~letilebilir. ~imdilik elde nisbeten belge azd~ r. Ama, Fransa ile Frans~z imparatorlu~u aras~ ndaki görü~~ayr~ l~~~~da hemen hemen ayn~ d~ r, denebilir.
Frans~z imparatorlu~u'nda, özellikle Kuzey Afrika'daki Atatürk anlay~~~yla,
Fransa'daki Atatürk anlay~~~~az çok Hindistan ile ~ngiltere'deki iki ayr~~ anlay~~a benzemektedir. Frans~ zlara göre Atatürk, Türkiye'nin kurtar~c~s~ d~ r.
Kuzey Afrika halklar~ na göre ise ayn~~ zamanda kurtulu~~bekleyen halklar~ n da önderidir. Ara~t~ rmalar derinle~ tirilince bu nokta daha aç~ k olarak
ortaya ç~kacakt~r, san~ r~z.
Belirtmek gerekir ki, Ingilizlerin ve Frans~zlar~ n Atatürk'ü de~erlendirmeleri, yanl~~~de~ilse bile eksiktir. Atatürk'ü yaln~z Türkiye'nin kurtar~c~s~~
gibi görmek yetersizdir. Böyle bir de~erlerdirme, Atatürk'ü daraltmaktad~ r.
Atatürk, Türkiye milli s~n~ rlar~ n~~ a~an yüceliktedir. Hindistan'daki duygu
ve dü~ ünceler, Atatürk'ün Türkiye milli s~ n~ rlar~ n~~ a~an bir önder oldu~unu aç~ kça ortaya koyar. Bu yöndeki ara~t~rmalar~~ derinle~tirmek gereklidir.
~imdiden ~u kadar~~ söylenebilir ki, yurt içinde ve yurt d~~~ nda bu güne
kadar Atatürk üzerine yaz~lan say~s~ z eserler Büyük Adam'~ n büyüklü~ünü
yeterince ortaya koyamam~~ t~r. Çünkü Atatürk, yaln~ z Türklerin Önderi,
Kurtar~c~s~ , Atas~~ olarak gösterilmek istenmi~ tir. Asl~ nda Atatürk, yaln~z
Türkiye'nin de~il, bütün dünyan~ n ve özellikle Asya-Afrika'n~ n da bir
büyük adam~d~ r. Ba~ ka bir deyimle Atatürk, yaln~z Türk'ün de~il, Insanl~~~n da çocu~udur. Hindistanl~lar~ n O'nu "Asya'n~ n kahraman evlad~ " diye
adland~ rmalar~ nda bu aç~ kça görülür. Ara~t~ rmalar derinle~tirilince,
Atatürk'ün nas~ l bütün insanl~~~n çocu~u oldu~u ortaya ç~kacakt~ r.
~leri ülkeler, özellikle ~ngiliz, Frans~ z ve Sovyet yazarlar~, Atatürk'ü
yaln~z Türklere maletmi~lerdir. ~lk bak~~ ta bu Türk'ün gururunu ok~ay~ c~d~ r. Ama bu yazarlar, Atatürk'ü yaln~z Türk'e maletmekle asl~ nda kendi
ulusal ç~ karlar~n~~ gözetmi~ lerdir. Çünkü Atatürk'ü, Türkiye s~ n~ rlar~ na
"hapsetmekle", O'nun yerine kendi de~erlerini, kendi büyüklerini sürmek
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amac~~ gütmü~lerdir. Türk yazarlar~ n~ n ise Atatürk konusunda "tekelci"
davranmalar~~ hem yersiz, hem de Atatürk'ün büyüklü~üne ayk~ r~d~ r.
Atatürk, insanl~~~ n mal~~ olmakla, Türklerin kurtar~c~s~, yarat~c~s~, önderi
olmak özelliklerini yitirmez. Türklerin Atas~~ olmak ile insanl~~~ n çocu~u
olmak ba~da~maz özellikler de~ildir. Türk yazarlar~ , Atatürk'ü yaln~z
Türk'e maletmekle, payla~maya yana~mamakla, fark~ nda olmadan O'nu
küçültmü~lerdir. Atatürk konusunda böylesine a~~r~~ k~skançl~k, yersiz olmaktan daha öteye, zararl~ d~ r da. Bu bak~ mdan Atatürk konusundaki
ara~t~ rmalar~ , O'nun ne bak~ mlardan insanl~~~ n çocu~u oldu~unu ortaya
koyacak yönde geni~letip derinle~tirmek yerinde olacakt~ r. Bu alanda, yeni
ba~~ms~zl~~a kavu~mu~~Asya-Afrika ülkeleri ara~t~ r~c~ lar~ n~ n da orijinal
eserler ortaya koyacaklar~~ umulur. Ama, as~l ara~t~ rmalar~ n, Türk yazarlar~ ndan gelmesi beklenir. Nispeten k~ sa ve herhalde pek yetersiz bu ara~t~ rmam~z bile, Asya-Afrika ülkelerinde de Atatürk'ün önder ve kurtar~ c~~ say~ ld~~~n~~ gösteren baz~~ belgeleri ortaya ç~ karmam~ za olanak vermi~tir. Ara~t~ rmalar derinle~tirilince bu konularda kimbilir daha nice nice belgeler ortaya ç~ kacakt~ r. Atatürk, yeni yeni ara~t~ r~c~ lar beklemektedir.
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