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ATATÜRK'Ü ANARKEN *
Dr. SALAH~~R. SONYEL
Say~n Karde~lerim,
Yirminci yüzy~l~ n ilk yar~s~nda, sömürgecilik ve emperyalizme
indirdi~i büyük darbelerle Yak~n, Orta ve Uzak Do~u, Asya ve Afrika'
daki sömürge ülkelere ve köle halklara yeniden ya~ama gücü veren;
onlara özgürlük ve ba~~ms~zl~k yolu gösteren e~siz bir Türk önderini
anmak için toplanm~~~bulunuyoruz. Yok olmu~~bir ulusu yeniden
dirilten; temelini att~~~~modern ve ulusal bir devletin s~n~rlar~~içinde
Türk ulusuna ya~ama, çal~~ma ve kendine güven duygular~~a~~layan;
bu ulusu Ortaça~~dü~ünü~ünden kurtararak laiklik, devrimcilik, ilericilik, halkç~l~k ve cumhuriyetçilik yolunu açan; yüzde doksan cahil
b~rak~lm~~~bir halka okuma-yazma ve bilim alan~nda ileri at~l~mlar
yapma olana~~~sa~layan bir dâhiyi an~yoruz.
Ulusumuzun ender yeti~tirdi~i, ad~~ve ünü bütün dünyaya yay~lan;
hakk~nda yaln~z kendi dilimizde de~il, bütün dünya dillerinde binlerce
eser yay~nlanan ve hala yay~nlanmakta olan; yabanc~~boyunduru~u
alt~nda y~llarca ac~~çekmi~~halklar~n karanl~k gecelerinde bir ~~~k gibi
parlayan; küçük ve güçsüz uluslar~n ufuklar~n~~ karartan büyük ve
doymak bilmez devletlerin kara bulutlar~n~~da~~tan büyük kas~rgan~n
ba~lat~c~s~n~~ an~yoruz.
Atatürk'e kar~~~olan hayranl~k ve ba~l~l~~~m, son be~~y~ldan beri
~ngiliz, Yunan ve Türk ar~ivlerinde yapm~~~oldu~um ara~t~rmalar
sonucunda elde etti~im, hiç bir yerde yay~nlanmam~~~yüzlerce gizli
belgenin ~~~~~~alt~nda bir kat daha artm~~~bulunuyor. Bu gizli belgeler,
Onun "imkans~z" say~labilecek ko~ullar içinde sa~lad~~~~büyük ba~ar~lar~~dile getirmektedir.
Gerçekten ulusal direni~~"imkans~z" say~labilecek ko~ullar içinde
yürütülüyordu. 7 A~ustos 19 ~~g'da Mustafa Kemal'le görü~en Anadolu* to Kas~m ~ 972'de yazar taraf~ ndan Londra'da K~br~s Türk Cemiyetinde
yap~lan konu~ma.
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daki Ingiliz kontrol subay~~Yarbay R a wli ns on, daha sonra Londra'da, Ingiliz D~~i~leri Bakan~~Lord Curzon'a, Türk milliyetçilerinin
ileride Anadolu'da büyük bir Islam Cumhuriyeti kurmalar~~olas~l~~~ndan söz etmi~se de, buna ald~r~~~eden olmam~~~ve hiç kimse, Kemalistlerin o günkü ko~ullar içinde ba~ar~~sa~l~yabileceklerine zerre kadar
ihtimal vermemi~ti. Gerçekten o günlerde, Türkler aras~nda da ulusal
direni~in ba~ar~~sa~l~yaca~~na Mustafa Kemal' le yak~n arkada~lar~ndan ba~ka hemen hemen hiç kimse inanm~yordu.
Nas~l inans~nlar ki, yurdun dört bir yan~~ dü~manla çevrilmi~ti. Istanbul ve Bo~azlar Ingilizlerle Frans~zlar~n; Bat~~Anadolu Yunanl~lar~'', Güney Anadolu Italyanlar~n, Güney-Do~u bölgesi Frans~zlar~n, Musul bölgesi Ingilizlerin, Trakya ise önce Frans~zlar~n, sonra
da Yunanl~lar~n i~galinde bulunuyordu. Bu yetmiyormu~~gibi, Karadeniz bölgesindeki Rumlar bir Pontus Cumhuriyeti, Do~u illerindeki
Ermeniler Türk topraklar~nda bir Büyük Ermenistan, Kürtler de
Ingiliz koruyuculu~'u alt~nda ba~~ms~z bir Kürdistan kurmay~~dü~1üyorlard~.
Bu d~~~dü~manlar aras~nda s~k~~~p kalm~~~durumda olan Mustafa
Kemal ve yak~nlar~, bunlar yetmiyormu~~gibi, iç dü~manlarla da
bo~u~mak zorunda idiler. Istanbul'da Ingilizlere tapan Padi~ah
Vahdettin'le Sadrazam~~Damat Ferit, dü~manlarla el ele vererek
karde~~kan~~alutmaktan çekinmiyorlard~. Son Osmanl~~Padi~ah~~Vahdettin'in Bir ~haneti ba~l~kl~~ve henüz yay~nlanmam~~~bir yaz~mdan
izninizle bir bölüm almak istiyorum:
"~ngiltere'nin Istanbul'daki diplomatik temsilcisi Sir Horace
Rumbold'un 7 Mart, 1922' de ~ngiliz D~~i~leri Bakan~~Lord
Curzon'a gönderdi~i gizli bir yaz~dan anla~~ld~~~na göre
Vahdettin, o günlerde Istanbul'dan geçmekte olan Büyük
Millet Meclisinin D~~i~leri Bakan~~Yusuf Kemal (Tengir~enk)in özel kâtibi Kemal Beyin k~~y~npederinin evinde
bulunan valizini, kâtibin iki günlük yoklu'~undan yararlanarak alanlar~na açt~rm~~, içindeki alt~~gizli belgenin foto~raflar~n~~çektirerek 6 Mart 1922'de emektar bir mabeyincisiyle ~ngiliz Büyükelçili~i ba~tercüman~na göndermi~ti".
Padi~ah Vahdettin'in hainli~i burada aç~kça ortaya ç~kmaktad~r.
Damat Ferit ise, Mustafa Kemal'e kar~~~yabanc~~ i~gal kuvvetlerini
seferber etmeye, Kürtleri ayaklanmaya lu~k~rtarak Kemalistleri
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arkadan vurmaya çal~~~ yor, o günün en amans~ z dü~manlar~~olan
Yunanl~larla anla~arak Anadolu'yu onlarla payla~mak için Atina'ya
gizli bir temsilci gönderiyordu.
Mustafa Kemal, bu dü~ manlara kar~~~amans~z bir mücadele
yürütürken, o günlerde dünyan~n en iyi örgütlenmi~~kurulu~u olan
Ingiliz ~stihbarat' taraf~ndan sat~n al~nm~~~ birçok iç dü~ manlara
kar~~~da tedbir almak zorunda idi. ~stiklal Mahkemelerini de bu amaçla kurdurmu~tu. ~ ngiliz Istihbarat', Istanbul'daki hükümet çevrelerini
ele geçirmekle kalmam~~ , Ankara'da Mustafa Kemal'in yak~ nlar~na
kadar sokulmu~tu. örne~in, Büyük Millet Meclisinin gizli oturumlar~n~n tutanaklar~~bugün bile Türkiye'de bulunamazken, bu oturumlarda olup bitenler, o günlerde Ingilizlerin sat~n ald~~~~baz~~kimselerce
günü gününe Ingiliz Istihbarat~ na bildiriliyordu.
Yunanl~lara kar~~~giri~ilen Türk sald~ r~lar~n~n planlar~, Inönü
sava~lar~n~ n, Sakarya sava~~n~ n, hattâ bir gizli istihbarat raporuna
göre, Büyük Taarruzun büyük bir titizlikle haz~ rlanan planlar~~Ingilizlerin eline geçmi~tir. Sava~~s~ras~nda, komutanlar~m~z~ n askeri birliklerimize telsizle verdikleri emirler, çe~itli askeri karargahlar~m~z~n
kuruldu~u noktalar ; Türk ordularm~n i~gal etti~i bölgeler, sald~r~ya
geçece~i hedefler, ~ngiliz ~stihbarat~nca Türk kaynaklar~ndan ö~reniliyor ve saati saatine ~ngiliz Hükümetine bildiriliyordu. öte
yandan, Büyük Millet Meclisi Hükümetinin baz~~bakanlar~n~n a~~zlar~n~~pek tutamamalar~ndan yararlanan d~~~ dü~manlar, Kemalistlerin birçok plan ve kararlar~~hakk~nda kolayca bilgi sahibi oluyorlard~.
Bu bakanlar aras~nda yabanc~~sempatizanlar~~da yok de~ildi.
Ingiliz Istihbarat~ na göre, Mustafa Kemal'in çevresi ~ngiliz,
Frans~z, Italyan, Bol~evik ve ~ttihatç~~sempatizanlar~, hâttâ alanlanyla
çevriliydi ve 1921 yaz~ nda Yunanl~lar~n Ankara'ya dogru ilerlemeye
ba~lad~klar~~günlerde Mustafa Kemal, hayat~n~n en bunal~ml~~günlerini ya~~ yordu. Onun bu tehlikeli günleriyle ilgili gizli ~ngiliz belgelerindeki derkenarlarda, Ingiliz D~~i~leri Bakanl~~~~memurlar~ndan
baz~lar~, Mustafa Kemal'in gittikçe daralan çemberden ç~kam~yaca~~~
kehanetinde bulunuyorlar, ona adeta ac~yorlard~.
Gerçekten, Mustafa Kemal 1921 yaz~ nda iki k~skaç aras~nda
bulunuyordu: Bat~ da Yunan ordusu Ankara'ya do~ru ilerliyor; Do~uda
Enver Pa~a, bir k~z~ lordunun ba~~nda Anadolu'ya girmeye haz~rlan~yordu. Ama i~gal kuvvetlerinin ve Enver Pa~an~n bekledi~i olmad~.
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Ankara dü~medi; Mustafa Kemal yenilmedi; Türk ordusu, Yunan
ordusunu Sakarya'da geri püskürttü.
Mustafa Kemal'in büyüklü~ü yava~~yava~~~ngiliz D~~i~leri Bakanl~~~nca da kabul edilmeye ba~land~. Do~u Masas~~memurlar~ndan
George Kidston, bir derkenarda, Mustafa Kemal'den "Türkiye'nin
Lenin'i" olarak söz edildi~ini; ama onun Rus önderinden daha
yetenekli, askerlere ilham vermede Enver Pa~a'ya benzemekle birlikte, Enver pa~adan daha üstün bir kafaya sahip oldu~unu kaydeder.
Sonuçta ~ngiliz D~~i~leri Bakanl~~~ , Mustafa Kemal'in Anadolu'da
ba~latt~~~~ak~m~n ulusal ba~~ms~zl~k ak~m~~oldu~unu anlamaya ba~lad~.
O s~ralarda Savunma Bakan~~olan Winston Churchill, g Ekim
~ g~~g'da ~ngiliz Sava~~Hüld~metine sundu~u gizli and~r~da, Türk
ulusal alum~m :
"Ba~l~ca amac~, Osmanl~~Imparatorlu~unun parçalanmas~na
kar~~~koymak olan yurtsever bir örgüt"
olarak nitelendirmi~ti. D~~i~leri Bakanl~~~~Do~u Masas~~memurlarmdan
W. S. Edmonds, 21 Eylülde, bir derkenarda ~öyle diyordu:
"Ferit Pa~an~n politikas~~ancak Türkiye'nin parçalanmas~na
yol açabilirken, Mustafa Kemalinki en kötü haliyle ancak
Türkiye'nin ba~~ms~zl~~~na ve toprak bütünlü~üne yönelmi~~
bir çabad~r".
Ayn~~Bakanl~k yetkililerinden George Kidston ise ~öyle diyordu:
"Bugün bana yap~lan öneriye göre en iyi çözüm ~ekli, belki
bizim Milliyetçi önderle do~rudan temas etmemiz ve onu,
~artlar~~görü~mek üzere hattâ Londra'ya davet etmemizdir.
Sonuçta böyle bir yola ba~vurmayaca~~m~zdan emin de~ilim".
Ama D~~i~leri Bakanl~~~~Müste~ar~~Lord Hardinge ~unlar~~ekliyordu:
"Anadolu üzerinde bir güdüm kabulünden yana de~ilsek,
Mustafa Kemal'i buraya davet etmek gereksizdir."
D~~i~leri Bakan~~Lord Curzon ise, ~ngiltere'nin Anadolu üzerinde bir
güdüm kabul etmemesi dile~inde bulunuyordu.
1919 Eylülünde Anadolu'da bir inceleme gezisine ç~kan Amerikan
Harbord Kurulu da Mustafa Kemal'in önderli~i alt~nda mücadele
eden Türk ulusal kuvvetlerini, Türk kamuoyunun temsilcileri olarak
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tan~maya ba~l~yor ve aralar~nda ülkenin en zeki ki~ilerinin bulundu~unu kabul ediyorlard~.
•

Eskiden beri Türk sempatizan~~olan Ingiliz Savunma Bakanl~~~,
hükümetin Yunan taraftar~~politikas~n~~ her f~rsatta baltalamaya
çal~~~yor, ~ngiliz askeri kuvvetlerinin, Ingiliz ç~karlar~~aleyhine Türk
milliyetçilerine kar~~~seferber edilmelerini onaylarruyordu. 1919 sonbahar~nda Winston Churchill, Ingilizlerin, Türkiye'deki yurtseverlerin
dü~manl~~~n~~ kazanmaya ba~lad~~~na inan~yor; Mustafa Kemal ve
Türk milliyetçileriyle bir anla~maya var~lmas~n~~öneriyordu; ama
Ingiltere D~~i~leri Bakanl~~~~ve Yunan dostu Ba~bakan Lloyd George,
bu sözlere kulak vermiyordu.
Bize kar~~~bu Ingiliz resmi dü~manl~~~, kurtulu~~sava~~m~z~n ba~lang~c~ndan Lozan Antla~masm~n imzaland~~~~güne de~in sürmü~tür.
Hattâ bir aral~k Istanbul'daki Ingiliz siyasi memuru ve ba~ tercüman~~
Andrew Ryan, Türk milliyetçilerine kar~~~sinsi bir siyasa önermi~tir.
Ona göre "iyi niyetli Türklerle uzla~mazlar aras~nda bir ayr~m yap~lmal~ ; ulusal ak~m~~benimseyen ~l~ml~lar~n yard~m~yla, Türkiye'nin
gelece~inin Bat~l~~devletlere ba~l~~oldu~una inananlardan olu~an bir
grup meydana getirilerek Kemalist ak~ m ikiye bölünmeli" idi. Ba~~nda Padi~ah~n bulunaca~~~bu gruba "katlarulabilir" bir bar~~~önerilmeliydi. Böyle bir bar~~~"Türk ba~~ms~zl~~~~nazariyesine" sayg~~
gösteren "formüllere bürünmü~" olmal~yd~. Ama, Frans~zlarla Italyanlar~n Ingilizlerden ku~kulanmalar~~nedeniyle bu "böl ve yönet" siyasas~~
uygulanamad~.
I~te bu olanaks~zl~klar içinde ak~l almaz ba~ar~lar kazanan Mustafa
Kemal ve Türk ulusu, 9 Eylül 1 92 2 'de Yunan ordusunu denize dökerek
her türlü tahmini altüst etmi~ ; bir y~l kadar sonra Lozan Antla~mas~yla ulusal s~n~rlar içinde modern bir Türk devleti kurmu~tu.
Atatürk'ün ululu~unu ilk kavr~yan devletlerden biri de Ingiltere
olmu~tur. Yunan hayran~~Lloyd George'u ba~bakanl~ktan att~ktan ve
Musul sorunu çözüme ba~land~ ktan sonra, Türk dostlu~una büyük
önem vermi~, 1938'de bu dostluk doruk noktas~na ula~m~~t~. ~öyle ki,
Ingiltere'nin Ankara'daki büyükelçisi Sir Percy Loraine, 9 Nisan
~~938'de, D~~i~leri Bakan~~Lord Halifax'a gönderdi~i mektupta, Atatürk'e ya bir luraliyet ni~an~~ya da bir üniversite fahri doktoras~~
verilmesini öneriyor, Atatürk'ün buna lây~k oldu~unu ileri sürerek
onun erdemlerini ~öyle say~yordu:
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"Atatürk, bütün bir ulusun kültürel ve toplumsal düzeyini
yükseltmekle, kendi halk~na Bat~~ uygarl~~~n~~ a~~lamak yönündeki çabalar~yla, güzel sanatlar~~te~vik etmekle tüm bilim
dünyas~n~n takdirine lây~k olmu~tur. Bunlara ek olarak, modern
Türkiye'nin s~n~rlar~~içindeki tarihi hazinelerin dikkatli bir
bekçisi oldu~unu göstermi~tir. Türk halk~na bu hazinelere
sayg~~göstermeyi ö~retmi~~olmas~, birçok Türk tarihçi ve
arkeologu yeti~tirmesi ve yabanc~~ bilim adamlar~na birçok
kolayl~klar göstermesi bak~m~ndan bütün bilim adamlar~n~n
minnettarl~~~na l4y~kt~r."
Bundan sonra Ingiliz Büyükelçisi, Atatürk'ün ba~ard~~~~"büyük
eserlerden" baz~lar~n~~ ~öyle s~rallyordu : Ankara'da bir üniversite
kurdu; Van'da bir üniversite kurmak için planlar haz~rlad~ ; bilimsel
ara~t~ rma kurumlar~~ açt~ ; e~itimi ulusalla~t~rd~~ ; cehalete kar~~~sava~~açt~ ; Alfabede Latin harflerini, Gregoryan takvimini, ondal~k
sistemini, soyad~~usulünü kabul etti ve uygulad~. Kad~nlar~~özgürlü~e
kavu~ turdu; onlara oy hakk~~verdi; milletvekili, avukat, doktor
v.b. olmalar~n~~sa~lad~ ; çok kar~l~~evlili~i ortadan kald~rd~. Bat~'n~n
sivil, ticaret ve ceza kanunlar~n~~kabul etti; Adaleti ve cezaevlerini
geli~tirdi; köylüyü toprakland~rd~ ; modern i~~kanunlanyla i~çinin
ç~karlar~n~~korudu; Bat~'n~ n sosyal âdet ve giyimini benimsedi; kamu
sa~l~~~~kurumlar~n~n say~s~n~~artt~rd~ ; sporu te~vik etti; müzeler, sanat
galerileri, klasik müzik konservatuarlar~~kurdu; heykeltra~l~k ve ressamc~l~~~~te~vik etti.
Atatürk, 34 y~ l önce bugün öldü. Onun ölümü dünyan~n her
yan~nda yank~ lar uyand~rd~. Atina bas~n~, çe~itli yaz~larda Atatürk'ün
Türkiye için yapt~klar~ ndan övgüyle sözediyor; Atina'daki Ingiliz
Büyükelçili~i Birinci Sekreteri Henry Hopkinson'un Ingiliz D~~i~leri
Bakanl~~~na bildirdi~ine göre, "Atatürk'ün yas~n~~tutuyordu". Ankara'daki Ingiliz Büyükelçisi Sir Percy Loraine, kendi memleketi, Kanada,
Yeni Zelanda ve Güney Afrika ad~na Türkiye Hükümetine üzüntülerini
belirtiyor; Irlanda ve Avusturalya sempati mesajlar~~gönderiyorlard~.
Hindistan'~ n dört bir yan~ nda Atatürk için anma törenleri düzenleniyordu. Süket devletinin bayra~~~yar~ya indirilmi~, Derber taraf~ndan Atatürk'ün yasl~~ailesine içten sempati mesajlar~~iletilmi~ti. Çe~itli
kurum, kulüp ve Kurulu~lar yas tutuyor, özel toplant~lar düzenliyorlard~ . Naçik ilçesi Islam E~itim Derne~i, Atatürk'ün ölümünü
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"dünyan~n ve özellikle ~slam Aleminin u~rad~~~~giderilmez kay~p"
olarak nitelendirmi~ti.
Haydarabad Belediyesi ~u karar~~kabul etmi~ti:
"Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Pa~a'n~n ölümünden
büyük üzüntü duyuyoruz. Atatürk, dünyaca tan~nm~~~kale
gibi bir ~ahsiyetti. Onun ölümü dünya için büyük bir kay~pt~r".
Ravalpindi Belediye Komitesi kabul etti~i kararda, Atatürk'ten
"ulusculu~un babas~~ve zaman~n büyük yurtseveri" olarak söz ediyor;
"ülkesinin kölelikten kurtar~lmas~~mücadelesinde O'nun yapt~~~~
hizmeti takdir ederek ölümü dolars~yle hat~ras~n~~anmak için"
bütün belediye daireleri ve okullar~n kapanmas~n~~emrediyordu.
Üyeler derhal aya~a kalkarak be~~dakika sayg~~duru~unda bulunmu~lard~. Kasu Belediyesi, Atatürk'ten "Asya'n~ n de~erli evlâd~, modern
ça~~n üstün politikac~s~, Türkiye'nin en iyi generali, Türkiye'nin ve
Asya ~rklar~n~n kurtar~c~s~, güçlü önder" diye söz ediyordu.
Delhi Belediye Kurultay~n~n kabul etti~i bir kararda, "yaln~z
modern Türkiye'nin kurtar~c~s~~ve yarat~c~s~~ de~il, ayni zamanda
bütün Do~u'nun gurur duydu~u bir ~ahsiyet olan Atatürk'ün ölümünden ötürü duyulan derin üzüntü ve elem" belirtiliyordu. Bombay
ve Godhra belediyeleri, Türk önderlerine gönderdikleri yaz~larda, Türk
ulusuna ba~sa~l~~~~diliyorlard~. ~eyhpura Ilçe Encümeni, Atatürk'ten "Türkiye'nin kurtar~c~s~~ve tarihin en büyük adamlar~ndan biri"
olarak söz ediyordu.
Anzaklar~ n Gelibolu Lejyonu fahri sekreteri taraf~ndan Ankara'ya
gönderilen bir mektupta ~öyle deniyordu:
"Merhum Cumhurba~kan~~Atatürk'ün ölümü dolay~s~yla
Türkiye Hükümetine ve büyük sayg~~besledi~imiz Türk ulusuna en içten sempatilerimi iletrnenizi rica ederim. Mensup
oldu~um kurulu~un her üyesi, 1915 çarp~~malar~nda Gelibolu
yar~madas~nda bulunuyordu. Bu mektup, Gelibolu'ya ayak
basan Avusturalya'l~~ve reni Zekinda'l~~ askerler aras~nda
bulunan her ferdin sayg~~gösterdi~i bir insan, bir asker
için yaz~lm~~t~r. Merhum Cumhurba~kan~~Kemal Atatürk'ün
an~s~~lejyonumuz üyeleri taraf~ndan daima sayg~yla an~lacakt~r. Türkiye Hükümeti, merhum Cumhurba~kan~n~n bir
foto~raf~n~~bize göndermek lütfunda bulunursa çok minnettar
Bell~gen C. XXXVII, ~6
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kalaca~~z. Atatürk'ün foto~raf~n~, liderlerimizden Lord
Birdwood ve Sir Jan Hamilton'un foto~raflar~m~n yan~na
asarak bu ik büyük askeri tebcil edece~iz".
Ankara'daki ~ngiliz Büyükelçisi Sir Percy Loraine, 3 Aral~ k
1938'de Atatürk'ün cenaze töreni yap~ld~ktan sonra ~ ngiltere D~~i~leri
Bakanl~~~na gönderdi~i yaz~da ~öyle der:
"Dinamizmi ve miknatis gibi çekicili~iyle Atatürk'e özlem
duyulacakt~r. Atatürk için tutulan yas gerçektir. Atatürk'e
duyulan özlem, cenaze töreni s~ ras~nda halk aras~nda pek ac~~
bir biçimde kendini göstermi~tir. Kad~nlar gözya~lar~n~~tutamad~lar; hattâ cenaze kortejinin yava~ça geçti~i yollara
dizilen iri yap~l~~Türk erleri bile, askeri görevlerini kaya
gibi dimdik yerine getirirken, yüzlerinde elem okunuyor, gözlerinden ya~lar bo~an~yordu".
Türk Hükümeti de, Ata'nin ölümü dolay~s~yla yay~nlad~~~~bildiride, Türk halk~n~ n duygular~n~~en iyi biçimde dile getirmi~tir.
Bu bildiriye göre, Türk vatan~~Büyük Kurucusunu, Türk ulusu büyük
önderini, insanl~ k, büyük bir evlad~m yitirmi~tir. Ama Türk ulusu,
avuntuyu, onun büyük eseri olan Cumhuriyete ba~l~l~ kta ve yurduna
hizmette aram~~t~r. Onun büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyetinin
sa~laml~~~n~~tarih kan~tlam~~t~r. Türk gençli~i, onun de~erli arma~an~~
olan Türkiye Cumhuriyetini titizlikle korudu; onun izinden yürüdü
ve yürüyecektir. Mustafa Kemal Atatürk, yaln~z Türk'ün de~il,
bütün dünyan~n tarihinde ve gönlünde daima ya~ayacakt~r.

