TÜRK M~LLET~N~N BÜYÜK TARIHI KARAR~~
Hasan Cemil Çambel
Tufanlar, zelzeleler gibi, zaman zaman tabiatte nas~l cevvi hâdiseler vukua gelirse, milli varl~ klar da vakit vakit büyük tarihi vak'alarla sars~lmaktan kurtulamaz. 10 ikincite~rin sabah~~Türk milleti için
böyle bir mukadderat saati oldu. Çünkü o sabah, ~smet ~nönünün
tarifile :
«Devletimizin bânisi ve milletimizin fedakâr, sad~k hâdimi ;
~nsanl~k idealinin â~~k ve mümtaz simas~~;
E~siz kahraman Atatürk'
ebediyete intikal etti.
Henüz on be~~ya~~ nda genç bir cümhuriyet, en derin ink~ lâplarla
ruhu taze, genç bir millet ~imdi mukadderat~ m yeniden tayin edecek,
hayat ve istikbaline yeniden veçhe verecekti.
Büyük tarihi an gelmi~ti.
Cihan tarihi, milletler hayat~nda tecelli eden böyle mühim karar
saatlerinde, milli vahdete bedel umumi te~ettütün hâkim olmas~~yüzünden ink~raza sürüklenmi~, yahut uzun felaket devrelerine dü~mü~~
devletlerden bize misaller vermektedir. ~skenderin kurdu~u büyük
dünya devleti, ölümünü müteakip, eski generallerinin ihtirash veraset
kavgalar~~yüzünden vahdetini kaybederek parçalanm~~ ; Sezar~n ölümünü yine ihtiras ve te~ettüt yüzünden dahili harpler ve kanl~~devreler takip etmi~ ; Atilân~n ölümile, Avrupan~n göbe~inde kurdu~u
büyük devlet da~~lm~~ ; Osmanl~~ ~mperatorlu~u, Y~ld~r~m Beyaz~d~n
ölümü üzerine, ~ehzadelerinin taht kavgalar~~yüzünden ink~raz~na k~l
kalm~~ken, bakas~n~~tehdit eden bir fetret devrinden sonra ancak
kurtulabilmi~ti~%
Cihan tarihinin ve kendi tarihimizin bu felâketli misalleri gözönüne al~mnca, Atatürk gibi e~siz bir devlet banisinin üfulü~.den sonra,
Türk milletinin ve onu temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisinin,
tarihte misli görülmemi~~deruni, müstakil bir vahdetle, birinci evlad~~
~smet Inönü'nü cümhur reisli~ine seçerek, sulhte, harpte, onu devlet
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reisi, Ba~kumandan ve Milli ~ef yapmas~, ve zirvesinde Cümhuriyet
ve ink~lap bayra~~~dalgalanan yekpara muazzam bir kaya halinde
onun etraf~nda toplanmas~, bütün dünya milletlerine unutulmaz bir
ders ve ebedi bir imtisal nümunesi olm~ya lay~k muhte~em tarihi bir
manzarad~r.
Ismet Inönü'nün bu müstakil tarihi, milli kararla Türk milletinin
mukadderat~m kudretli ellerine al~r almaz, büyük devlet planlar~~
aras~nda, Atatürk'ün milli terbiyeye verdi~i tekamülü takviyeye
azmetmi~~oldu~unu görüyoruz. <Milli kültür inki~af~m~z~n mühim
esaslar~n~~ te~kil eden tarih ve dil ink~laplanyle ve bu yoldaki ilmi
çal~~malarla ötedenberi yak~ndan alakadar> oldu~unu bildi~imiz yeni
Camhurreisimizin bu iki kurumu do~rudan do~ruya himayeleri alt~na
almalar~~bunun mânidar bir misalidir.
Tarihin bütün devirlerinde kalk~nma azmini gösteren milletler
daima milli terbiye mesnedine dayanarak bunu yapm~~lar ve büyük
tarihi ~ahsiyetler dahili ve harici siyasetteki kudretleriyle devlete
baka temin ederken, bunun ba~l~~âmilleri aras~nda milli terbiyeyi
birinci derece ehemmiyette tutarak, ilimleri ve güzel sanatlar~~inki~af
ettirmi~ler ve milletlerinden büyük kültür devletleri vücuda getirmi~lerdir. Çünkü bütün maddi kuvvetler ve terakkiler, bütün iktisadi
kalk~ nmalar, bütün milli refah ve saadet ancak milli terbiyeye, fikri,
ruhi ve ahlaki temellere dayamrsa hayatiyet ve baka bulur.
Perikles, August, XIV üncü Louis ve Büyük Frederik ile, fetihten
sonra ~stanbulu islam alemi için, ~a'~aas~~çoktan sönen Ba~datla parlakl~k devrinin son y~llar~n~~ya~ayan Kahirenin yerine, en büyük bir
irfan merkezi haline koyan Fatih Sultan Mehmet, ve Ankaray~~bütün
~ark için bir ink~lap, kültür ve istikbal kayna~~~yapan Atatürk, bu
büyük devlet prensibinin layemut mümessilleridir.
Ismet Inönü'nün de büyük selefi gibi, ayn~~yüksek ideali tahakkuk ettirmeye azmetmi~~oldu~unu görmekle bahtiyar~z.

