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HIKMET BAYUR
Ilk örne~i 1918 b~rak~~mas~~s~ralar~nda ç~km~~~olan Minber gazetesinden alaca~~z. Bu gazeteyi Dr. Rasim Ferid (Talay) ç~kar~yor ve
orada Ali Fethi (Okyar)'~n ba~kan~~bulundu~u "Osmanl~~Hürriyetperveran Avam" partisinin görü~leri yay~nlan~yordu. Bunlar~n ikisi
de Mustafa Kemal'in dü~ünce arkada~~~idiler ve o da gazeteye, daha
önce atlar~n~~Bahriye Naz~r~~ve IV. Ordu Komutan~~Cemal Pa~aya
satarak elde etti~i paran~n bir k~sm~n~~yat~rm~~t~~1.
Minber'in 19 Kas~m 1918 gönlü nüshas~nda "Nühüfte bir Sima" 2 ba~l~kl~~bir yaz~da Mustafa Kemal övüldükten ve gördü~ü
i~ler belirtildikten sonra onun, ad~~söylenilmeyen bir dostuna, Frans~zlar'la Almanlar aras~ndaki Marn 3 vuru~mas~ndan az sonra yaz~lm~~~bir mektubunu, içindeki bütün öz adlar~~ç~kararak yaymlam~~t~r 4.
Bk. Hikmet Bayur "Atatürk Hayat~~ve Eseri" S. 135 ve 195.
"Gizli bir yüz", daha do~rusu "Gizli bir uz ki~i" anlam~ndadm "Bilinmeyen
bir Büyük Adam" denilmek istenilmi~tir.
Marne vuru~mas~~(5 - to Eylül 1914). An~lan mektupta imlenen öbür vuru~malar Almanlar'la Ruslar aras~ndaki Tannenberg (26 - 31 A~ustos 1914) ve Mazuries Gölleri (7 - 9 Eylül 1914) vuru~malar~d~ r. Bunlardan mektubun Eylül 1914 ün
ikinci yar~s~nda yaz~ld~~~~anla~~labilir.
4 Bu mektup "Atatürk'ün Hayat~~ve Eseri" adl~~kitab~m~zda, S. 66 - 67 de
ana çizgilerini yay~nlad~~~= Dr. Tevfik Rü~tü Aras'a gönderilen mektuptan
ba~kad~r. O, Marne vuru~mas~ndan önce yaz~lm~~t~ ; ~imdiki ise bundan sonra
yaz~lm~~t~r. Bu mektup, Türk ink~lap Tarihi Enstitüsünce yay~nlanm~~~olan "Atatürk'ün Söylev, Demeç, Tamim, Telgraf ve Beyannameleri" adl~~dört ciltlik yay~nda
bulunmamaktad~r.
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A~a~~ da görülecek olan bu mektup daha önce bir gazetede ç~ km~~~olmakla birlikte, bugün bulunmas~~zor olan Minber gazetesinde
yay~nlanm~~~ve eski harflerle bas~lm~~~olmas~~dolay~siyle onu burada
yeniden ele almay~~uygun gördük.
O s~radaki güç ve geç haber alma ko~ullar~~içinde bulunulmas~na
ra~men pek ufak tefek yanl~~ lar kapsayan bu mektup daha dört y~l
sürecek olan genel sava~~n nas~l geli~ece~inin ana çizgilerini ~a~~lacak
bir aç~kl~ k ve gerçeklikle belirtmekte olup henüz Sofya'da asker ata~esi bulunan genç Yarbay Mustafa Kemal'in öngörü~ ünün ne ölçüde
güclü oldu~unu aç~~a vurmaktad~r.
Mektup alayl~~ve ~akac~~bir biçimde yaz~ld~~~na göre yak~n bir
arkada~a gönderilmi~~olmal~d~r. Orada Mustafa Kemal genel sava~~n
ilk vuru~malariyle ilgili olarak ~unlar~~demektedir :
"Hangi tarafin galip gelece~ine dair olan kanaat-i fikriyemi 5
söylemekten hazer ederim 6 . Nazik ve mühim bir devrede bulunuldu~una ~üphe yoktur; Almanlar büyük ve ~ayan-~~hayret bir savletle 7
müteaddit Frans~z kalelerini çi~neyerek sa~~cenahiyle Paris'i geçip
Frans~z ordusunu arkas~~Isviçre'ye olmak üzere s~k~~t~rd~ . Bu, Almanlar~n maksad~~oldu~unda ve ona göre muvaffak~yet elverdi~inde herkes müttehid-ül fikir 9 idi ve bütün kâinat " art~ k son ve kat'i Il meydan muharebesine ve onun neticesine intizar ediyordu. Halbuki bu
neticeye mukabil Alman ordular~mn Frans~z ordular~~kar~~s~nda yüzlerce kilometre geri çekildi~i görüldü.
"~arkda Ruslar'la Almanlar ve Avusturyal~lar aras~nda cereyan
eden vekayi'de 12 ~arki Prusya'da Ruslar bozuldu, fakat Cenupta
Ruslar'~n pek faik 13 kuvvetleri kar~~s~nda Avusturya ordusu çekiliyor.
"Garpta Frans~z ordusu müheyya-y~~ taarruz 14, binaenaleyh
Alman ordusu serbest de~il, ~arkta Rus ordusu pek faik ve Avusturya
ordusu çekilme~e mecbur.
Dü~ünce bak~m~ndan inanc~m~.
Sak~n~r~m.
7 Sald~r~yla.
Alman ordusunun Paris'in Do~usundan Fransa Ba~kenti parallelinin Güneyine inmi~~olmas~na im.
Dü~ünce birli~inde idi.
1° Acun.
11 Kesin.
12 Olaylarda.
12 üstün.
14 Sald~r~ya an~k.
5
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"Vaziyeti ~öyle tefsir edebiliriz 15 : Almanlar Frans~z ordusunu
kat'i bir meydan muharebesiyle henüz ma~lûp edemiyeceklerini ve
Avusturya ordusunun faik Ruslar kar~~s~ nda daha ziyade mukavemet
ederniyece~ini görerek Garpta bütün ordu ile geri çekilerek bilnisbe 16
~~arka yakla~mak ve sonra Frans~z ordusu kar~~s~nda bir müdafaa ordusu terkederek mütebaki ordulariyle ~arka teveccüh edip Avusturya
ordusiyle birlikte Rus ordusunu vurmak istiyorlar.
"Pek güzel, fakat bu defa Rus ordusu geri çekilmiye ba~larsa ve
bu orduyu yakalay~p yok etmek mümkün olmazsa ve di~er taraftan
Frans~z ordusu kar~~s~nda müdafaa kuvvetleri de nihayet mukavemet
için muavenet talebine mecbur olursa bu defa yine ~arkda Ruslar'a
kar~~~bir müdafaa kuvveti b~rak~p Garba m~~teveccüh edilecek 17 . Ve
böyle mekik gibi bir ~arka, bir Garba gide gele Alman ordusunun hali
ne olur?. ..".
Ileride zamanla ve yap~lacak resmi ve özel yay~nlarla ö~renilecek
bir tak~m ayr~nt~lar ayr~~tutulursa Atatürk daha sava~~n ilk haftalar~nda
ba~l~ca Avrupa sava~~bölgelerini ilgilendiren sava~~stratejisini ve bunun Alman ordular~~için sonda y~pranmaya varan Do~u ve Bat~~cepheleri aras~nda yok edici bir mekik gibi gidi~~geli~~sorunu olaca~~n~~
aç~kca görmü~tür. Ancak Rusya'daki ayaklanma ve devrimle Bol~evikler'in son a~ama y~pranm~~~olan Rus ordusunu kendi elleriyle da~~t~p ezici bir bar~~~~kabul edeceklerini hesaba katamazd~. Bu olay ve
Rus çökü~ü bile Atatürk'ün görü~ünün gerçekle~mesini engelleyememi~tir.
* *

1934 ~ubat~nda Balkan Misak~~imzalanarak Türkiye, Romanya,
Yugoslavya ve Yunanistan bir tak~m ko~ullarla ba~la~m~~lard~r.
"Küçük Anla~ma" veya "Küçük itilâf" diye adland~r~lan ve
Birinci Genel Sava~~sonucu olarak imzalanan andla~malar~n kendilerini ilgilendiren k~s~mlar~n~~ hep bir elden korumak için kurulmu~~
bulunan Yugoslavya, Çekoslovakya ve Romanya devletler toplulu~u,
hem Almanya'ya kar~~, hem de genel siyasada Fransa'ya güvenmekteydi, hattâ onu kendine destek saymaktayd~.
Durumu ~öyle yoruml~yabiliriz.
Oranla.
17 Yönelinecek.
15

16

Belle ten C. XXXII, 28
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Ancak Fransa 1927 y~l~nda Alman s~n~r~~boyunca Majino (Maginot) çizgisi ad~~verilen bir berkitmeler zinciri yapmaya koyulunca
ona kar~~~küçük devletlerce beslenen güven azalmaya ba~lam~~t~r.
Yap~m ilerledikce ve durum gitgide daha iyi anla~~ld~kca bu güven
azalmas~~da artm~~t~r. Anla~~l~yordu ki Fransa, Almanya ile bir sava~a tutu~acak olursa ba~lang~çta bu berkitilmi~~çizginin gerisinde
Ingiltere'nin, belki Amerika'n~n yard~m~n~~bekliyecekti. Böyle olunca
da Lehistan'~~ve "Küçük Anla~ma" devletlerinin Alman tehdidi alt~nda bulunanlar~n~, veya bu tehdidin alt~na girecek olanlar~n~, sava~~n tâ. ba~~nda Almanlar'ca ezilmekten koruyacak durumdan ç~km~~~
bulunuyordu, çünkü Almanya, Fransa'n~n sava~~ba~~nda savunma
durumunda kalmas~ndan ç~karlanarak küçük kom~ular~~üzerine yükyüklenip onlar~~ezebilirdi. Nas~l ki 1939'da Polonya'y~~ve az sonra
yans~z Danimarka ve Norveç'i bu ko~ullar alt~nda ezecektir.
Böylelikle Fransa'n~n genel olarak bar~~~andla~malar~n~~koruyucu
nitelikte olan a~~rl~~~~kaybolm~ya yüz tutunca ve yap~m~~on y~l sürecek olan Majino berkitmeleri ilerledikce Bat~~Avrupa'da kuvvetler
denkli~inin bozulmakta oldu~u gitgide daha iyi sezilir. Italya Ba~bakan~~Mussolini de daha çat~c~~bir siyasa gütme~e koyulur.
Italya'n~n sa~a sola gözda~~~veren bu siyasas~, onun Arnavutlu~u
kar~~t~rmas~~ve Bulgaristan'la anla~~k bir durumda görünmesi hem
Yugoslavya, hem de Yunanistan'~~ku~kuland~r~yordu. Bu son devlet
ise ayr~ca da Yugoslavlar'~n Selânik'te gözleri oldu~u inanc~ndayd~~
ve bu yüzden de kayg~lanmaktayd~.
Bu etkenler alt~nda önce Yunanistan Türkiye ile yak~nl~k arar ve
kurar.
Balkan Devletleri aras~nda Majino berkitmelerinin yap~lmas~ndan do~an durumu gere~i gibi de~erlendiren ve Frans~z stratejisinin
çok sak~ncal~~oldu~unu anlamakta gecikmiyen ilk devlet Yugoslavya
olmu~tur. Almanya'da Hitler'in i~ba~~na geçmesiyle onun at~lgan
siyasas~~ve hele Avusturya'ya elatmak, yani Yugoslavya'ya kom~u
olmak, amac~n~~güttü~ünün bilinmesi Belgrad Hükümetini büsbütün
tedirgin etmi~ti. Romanya ise herhangi bir tehlike s~ras~nda Bulgaristan'~n kendisine sald~rmas~ndan korkuyordu.
Türkiye de Mussolini' nin sald~rgan dü~ünceleri kar~~s~nda Bulgaristan'~~uslu durmaya zorl~yabilecek inancalar elde etmeyi gerekli
buluyordu.
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Bütün bu dü~ünce ve etkenler yüzünden Türkiye, Yugoslavya,
Romanya ve Yunanistan ~ubat 1934 de Balkan Misal= imzalarlar.
Daha sonra da bunu bütünleyen bir tak~m askerlik anla~malar~~yap~l~r. Böylelikle Bulgaristan'~n Balkan d~~~~bir devletin aleti olmas~na
kar~~~gereken ölçemler al~nm~~~olur ve Yunanistan'~n Yugoslavya yönünden besledi~i ku~kular bu ba~la~ma içinde erir.
Misalun Türkiye bak~m~ndan ayr~ca bir önemi vard~. 1922 büyük zaferinden ve Lozan Bar~~~ndan sonra da o, Bat~~Avrupa acununca
hala bir türlü yabanc~~say~l~yor ve ona kar~~~siyasal bak~mdan sanki
karantina alt~ndaym~~~gibi davramhyordu. Bu Misak ile bu acaip
durum sona ermi~~bulunur.
Bu i~in yap~c~s~~Atatürk idi ve D~~i~leri Bakan~~Dr. Tevfik Rü~tü
Aras'~n i~de çok ustaca eme~i geçmi~ti. Diplomatik çevrelerde, ka~~t
oyunlar~ndan "as" ~n yani "bini" nin üstünlü~ü imlenerek Balkan
Devletler toplulu~unda bir "as" ile üç "roi - rua" yani "Kral" var
denilirdi.
Öbür yandan Yugoslavya ve Romanya, ne olur ne olmaz diye
"Küçük Anla~ma" toplulu~u içinde Fransa ile yak~n dostluk ba~lar~n~n çözülmemesine önem veriyorlard~.
A~a~~da anaca~~m~z olay bu ko~ullar gözönünde tutularak de~erlendirilmelidir:
Sözü geçen Misak ve askerlik anla~malar~n~n gerçekle~mesinden
sonra Yugoslavya'da yap~lan ilk büyük manevralarda Türk ordusu
ad~na Genel Kurmay Ba~kam Mare~al Fevzi Çakmak, Fransa ordusu
ad~na da bu devletin Genel Kurmay Ba~kan~~Orgeneral Moris Gamölen (Maurice Gamelin) haz~r bulunmu~lard~.
Manevralar sonuçland~ktan sonra verilen ~ölende rütbesi dolay~siyle Mare~al Fevzi Çakmak'~n Kral Naibinin sa~~nda onur yerine
oturtulmas~~kararla~t~r~hnca Orgeneral M. Gamölen buna kar~~n olur.
Kendisinin Frans~z ordusu gibi Genel Sava~~~kazanm~~~olan bir Büyük Devletin ordusunu temsil etmesi dolay~siyle rütbesi ne olursa
olsun Türk ordusu temsilcisinin kendisinden üstün bir durumda bulundurularruyaca~~n~~ileri sürer. Ayr~ca da Yugoslavlar'a Türkler'de
Mare~all~'~a yükselmenin pek kolay oldu~unu, ~stabl-i âmire 18 müdürlerine bile Mare~allik rütbesinin verilegeldi~ini söyledi~i daha sonralar~~duyulur.
18

Padi~ahm ah~rlar~.
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Her ne kez kendisine dile~inin yerine getirilemiyece~inin nedenleri ve Cumhuriyet Türkiyesinde i~lerin de~i~ik oldu~u anlat~l~rsa da
o direni~inden yaz geçmez ve bu ko~ullar alt~nda sofraya oturm~yaca~~n~~bildirir.
Sonda hem Türkiye'yi hem de Fransa'y~~k~rmaktan çekinen Yugoslav protokolcular~~durumu kurtarmak için bir ç~kar yol bulurlar.
Balkan Misak~~içinde Ba~la~~k olan Türkiye'nin Mare~alini kendilerinden sayarak onu da ev sahibi gibi Kral Naibinin kar~~s~na oturturlar, böylelikle onur yerlerinin birincisi Kral~n ve ikincisi Mare~al Fevzi
Çakmak'~n sa~~ndaki yer olur. General Gamölen de i~deki inceli~i ve
olay~n Türk-Yugoslav yak~nla~mas~na kazand~rd~~~~de~eri pek anlamadan bu çözümü onayl~yarak Kral~n sa~~na oturur.
Bir süre sonra Mart 1936 da Hitler, Versay (Versailles) Andla~mas~n~n bir hükmünü daha çi~neyerek askerlikten ar~nm~~~olan Ren
(Rhin) ~rma~~n~n Bat~~ yakas~ndaki bölgeye (Renani - Rh&~anie)
Alman ordusunu sokar. O s~rada Frans~z bar~~l~k (hazeri) ordusu
Alman ordusundan çok daha güçlüdür. Bunu bilen Alman Genel
Kurmayl~~~, e~er Frans~zlar ordular~n~~ilerletirlerse Renani'ye girmi~~
olan birliklerini hemen geri çekme~e kararl~d~r.
Ancak Paris'de Hükümet ~a~k~n ve karars~zd~r ve Genel Kurmay
Ba~kan~~Orgeneral Gamölen de Versay Andla~mas~n~n Fransa'n~n
güvenini sa~layan ba~l~ca bir hükmüne sayg~~gösterilmesini elde etmek için çok üstün kuvvetlerine ra~men Almanya'ya girip Alman
ordusunu askerlikten ar~nm~~~olan Renani'den ç~karmak için önceden
genel seferberlik yap~lmas~, yani epey zaman kaybedilmesi gibi bir
tak~m ko~ullar ileri sürer ve hemen i~e giri~mekte büyük bir isteksizlik
gösterir. Onun bu çekingenli~i Frans~z Hükümetinin bir ~ey yapmamas~na bir türlü neden ve mazeret te~kil eder. Böylelikle Hitler, Versay Andla~mas~n~n en önemli hükümlerinden birini y~rtarak bedavadan büyük bir ba~ar~~sa~lam~~~olur.
Bu olaylar~~izleyen Atatürk Orgeneral Gemölen'in Yugoslavya'daki ~ölende ç~kard~~~~yer kavgas~n~~ hat~ rlayarak: "Ziyafet sofras~nda
at~lgan ve inatc~~amma sava~mak, hattâ kendi ordusundan çok zay~f
bir orduya kar~~~sadece yürümek i~inde bu kadar çekingen bir komutandan hay~r gelmez" demi~ti.
Atatürk'ün ölümünden bir y~l bile geçmeden ikinci genel sava~~
patlak verdi~inde Ba~komutan Orgeneral Gamölen Frans~z ordusunu
Majino berkitmelerinin gerisinde bir bekleme durumunda tutmu~~ve

ATATÜRK'ÜN GELECE~I SEZI~~GÜCÜ

437

önce Lehistan'~n sonra da Danimarka ve Norveç'in ezilmesine seyirci
kalm~~t~r.
Bir kaç ay sonra da 'o May~s 1940 da s~ra Holanda, Belçika ve
Fransa'ya gelince Almanlar bir kaç hafta içinde ve yaln~zca 6o.000
kadar kay~p vererek bu üç ülkeyi de silip süpürmü~lerdir.
Böylelikle Atatürk'ün tan~lamas~~do~ru ç~km~~~ve kehaneti gerçekle~mi~tir.
* *

Çok kez an~lm~~~olmakla birlikte yukardaki sav~m~zla ilgili olmas~ndan ötürü Mustafa Kemal'in Izzet Pa~a ile bir çat~~mas~n~~ve o
s~rada söylediklerinin sonraki y~llarda bir tüm olarak gerçekle~mi~~
Oldu~unu hat~rlataca~~z.
1918 son bahar~nda Alman Generali ve Osmanl~~Mare~ali Liman
von Sanders'in çekilmesi üzerine onun komutanl~~~~s~ras~nda ezici bir
yenilgiye u~ram~~~bulunan Y~ld~r~m ordular~~grupuna Mustafa Kemal
komutan olmu~tu. Ingilizler yeni imzalanm~~~olan Mondros B~rak~~mas~~hükümlerini çi~nemekten ve onlar~~diledikleri gibi yorumlamaktan çekinmiyorlard~. Osmanl~~Hükümeti de onlar~n bu davran~~lar~~kar~~s~nda boyun e~mekten ba~ka bir ~ey yapmaya yüreklenemiyordu.
Mustafa Kemal 8 Kas~m 1918 günü Sadrazam ve Harbiye Naz~r~~
Izzet Pa~aya çekti~i telde Hükümetin bu tutumunu yererek ~unlar~~
demi~ti:
" ... Yoksa Ingilizler'in tekâlifine 19 bugüne kadar oldu~u tarzda mukabelede devam edildi~i takdirde bugün Payas-Kilis hatt~na
(çizgisine) kadar olan araziyi isteyen Ingilizler'in yar~n Toros'a kadar
olan Kilikya m~ntakas~mn (bölgesinin) ve daha sonra Konya - Izmir
hatt~n~n (çizgisinin ve demir yolunun) lüzum-u i~gali tekâlifinin yekdi~erini velyedece~i (birbiri ard~ndan gelece~i) ve binnetice ordumuzun kendileri tarafindan sevk ve idaresi ve hattâ heyet-i vükelây-~~
Osmaniye'nin Britanya Hükümeti taraf~ndan lüzum-u intihab~~
(seçilmesi) kar~~s~nda kalmak müsteb'at (olanaks~z) de~ildir".
Atatürk'ün bu kehanetlerinin tümü gerçekle~ecektir. Çok geçmeden Kilikya bölgesi Ingilizler'ce, Konya ise Istanbul'daki Ingiliz
19
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komutanl~~~na bakla olarak ~talyanlar'ca i~gal olunur ve bütün Anadolu demiryollar~~ ~ngilizler'in denetlemesi alt~na girer.
Kas~m 1918 den beri gerçekten i~gal alt~nda bulunan Istanbul'un
16 Mart 1920 de bilinen zorbal~kla resmen de i~gal edilmi~~oldu~u
o zamanki dü~manlarca bilitlenildikten sonra 5 Nisanda Damat Ferit
Pa~a dördüncü Hükümetini kurar. O s~rada Ingiltere'nin Sava~~Bakan~~ve dolay~siyle Istanbul'daki Ingiliz komutan~n~n büyü~ü bulunan Çörçil (Churchill) an~lar~nda: " ~~ 6 Martta Istanbul Ingiliz, Frans~z ve Italyan birliklerince i~gal edilmi~ti. Ferit elden geldi~i ölçüde
renksiz bir Hükümet kurma~a ça~r~ld~" ve daha sonra "Ferit itaatla
bir kuklalar Hükümeti kurdu ve 'o A~ustosta Türkiye Sevr (Svres) e,
bar~~~~yeniden kuran belgeyi imzalamaya geldi" der 21.
Bu kuklalar Hükümetinin Anadolu'da yurdu kurtarmaya çal~~anlara kar~~~sald~ rtt~~~~"Kuvay~~Inzibatiye" ad~~verilen birliklerin
kurulu~u, komutan ve subaylar~n~n seçilmesi, gerçek yönetimi ve da~~l~~~~hep Istanbul'daki Ingiliz komutanl~~~n~n oy ve buyru~una ba~l~~
olmu~tur. A~a~~daki belgeler bunu gösterir 22 :
26.11aziran 1920 de Sadrazam Damat Ferit Versay'dad~r. Sadaret Kaymakam~~(Vekili) olan ~eyhülislâm Dürrizade Abdullah Efendi
ona gönderdi~i bir ~ifre telde Kuvay~~Milliye, yani Anadolu'yu dü~manlara kar~~~savunan yurtseverler için ~unlar~~ der:
"Ahiren Izmit'te vuku bulan taarruzat-~~ ~edid e def ve tenki123
edilmi~~ve neticede yaln~z oradaki fabrikam~z~n duçar-~~hasar 24 olmas~ndan ba~ka bir zarar has~l olmam~~t~r. Bundan ba~ka Kandere istikametinden çete ~eklinde Gebze ve Ömerli taraflar~na gelen ~erzime-i kalile 25, tedabir-i müttahize-i tenkiliye 26 üzerine kezalik ted21 Winston S. Churchill : La Crise Mondiale C. IV S. 371 ve 372, Frans~zca
çevirmesi. Metinler ~öyledir: "Le 16 Mars, Constantinople etait occupe par des
troupes britaniques, francaises et italiennes. Ferid fut invite â composer un Gouvernement de couleur aussi attenuee que possible". Ve daha sonra : "Ferid, avec
obeissance composa un Ministrere de Marionnettes et le to août la Turquie vint
signer â Sevres l'acte qui retablissait la paix".
22 Bk. Yusuf Hikmet Bayur : Türkiye Devleti'nin D~~~Siyasas~, Istanbul
1938, S. 61.
23 Ba~kalar~n~~korkutacak biçimde cezaland~rmak.
24 Zarar görmek.
25 Az say~da olan kötü kimseler.
26 Cezaland~rmak
için al~nan ölçemler.
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mir edilmi~~27 ve cihet-i askeriyece ~ngiliz kuvay-~~askeriyesi kumandanlariyle birlikte ahval-i mümasile-i ~akavetkaranenin 28 esasl~~ bir
surette men ve def'i 29 için üç dört bin ki~ilik bir kuvve-i müsellahan~n
tertip ve te~kiline tevessül 30 olunmu~tur".
27 Haziranda ayn~~Dürrizade Abdullah Efendi Damat Ferid'e
~u ~ifre teli çeker:
"Izmit m~ntakas~nda asayi~i temine memur müfreze al Haziran~n
54 ünde Alemda~~~osesinde bâ~ilerin 32 kesretli 33 kuvvetiyle harbe-

derek ~zmit'e ricat etmi~~ve eslihas~n~~karr~ilen ~ngilizler alm~~t~r.
Müfreze silahs~z Çobançe~meye getirilmi~tir. Müsademede 34 izmit
kuvvetlerinden yüzü mütecaviz efrat ba~ilere geçmi~, bize silah kullanm~~, müfrezenin ricatine sebep olmu~tur. Bundan dolay~~Kuvay-~~
inzibatiyenin tedricen ilgas~na mecburiyet has~l oldu 35 .

Atatürk'ün uzun y~llar önceden uza~~~görü~~ve sezi~inin örnekleri
pek çoktur. Ondaki bu yetenek yak~nlar~~aras~nda onun her dü~ünce
ve buyru~unun yerinde oldu~u inanc~n~~kökle~tirmi~tir. ~u da unutulmamal~d~r ki Atatürk kesin kararlar~n~~önce halk aras~nda belirli
belirsiz yoklamalarda bulunarak, sonra da bütün ilgilileri dinleyerek
ve onlarla tart~~arak verirdi, ancak karar~~karard~~ve herkes Onun
en do~ru ve uygun oldu~una inan~rd~.
Onun bir tak~m kimselerce yersiz olarak "diktatörlük" diye adland~r~lan her önemli konu ve sorunda son sözü söyleyip bunu her
kese onaylatabilmesi bu görü~~ve sezi~~gücüne sahip olmakla birlikte
gereken herkesle dan~~may~~ uygun bulmas~n~n sonucudur. E~er
Atatürk'e "diktatör" denilecekse bu "diktatörlük" onu yak~ndan tan~Yok edilmi~.
Buna benzer e~k~yaca davran~~lar~n (veya durumun).
29 Önlenmesi ve savulmas~~için.
30 Giri~ilmi~tir.
34 Asker birli~i.
32 Ayaklanm~.~~olanlar~n. Istanbul'daki Kuklalar Hükümeti Kuvay-~~Milliyeye bu ad~~takm~~t~.
93 Kalabal~k.
34 Çarp~~malar.
85 Azar azar ortadan kald~r~lmas~~zorunlu~u do~du.
27

28
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yan herkesin ruhuna girmi~~ve sinmi~~olan onun en do~ru yolu seçece~i üzerindeki kesin inançtan do~an bir "diktatörlük" idi.
Aristo'nun a~a~~daki sözü Atatürk çap~nda kimseler için söylenilmi~tir :
"Kendisi için dü~ünen ve etraf~~inceleyen kimse bir bilge (hakim,
filosof) d~r. E~er O bundan da ileri giderek ba~kalar~n~n dü~ünceleriyle k~namalar~n~~ göz önünde tutar ve önemsiz say~lan kimselerin
görü~lerini de hor görmezse Yüzy~llar~n Efendisidir".

