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Atatürkten bahsetmenin güçlüklerini herkes kolayca anlar.
O, o okadar büyüktürki, dehas~~o kadar derindir ki, o kadar çok
ve çe~itli i~ler ba~arm~~t~r ki onun ~ahsiyet ve eserini lây~k~yle
kavray~p anlatmak imkans~zd~ r denebilir. Atatürkün büyüklü~ü
onun hakk~nda yaz~~yazmak veya söz söylemek isteyen onun
k~rat~nda olm~yan herkesi daima ezecektir.
Bundan ba~ka Atatürk Türklük, ve insanl~~~n hiç olmazsa
Türklükle ilgili k~sm~~için bir tarih dönümüdür; o bir çok yönlerde
bir çok yeni ç~~~rlar açm~~, o ç~~~rlarda Türklere ve insanl~~~n
onlarla ilgili kütlelerine bir çok ad~mlar att~rm~~~ve att~rmakta
devam ederken ölmü~tür. Bu ç~~~rlar ülkünün en yüksek katlar~ndan ya~am~n bir çok teferruat~na kadar giden sonsuz alanlar~~
kaplar.
Bu i~ler üzerinde yaz~~yazan ve söz söyleyen herkes onlardan ancak anlay~~, duyu~~ve dileyi~inin derece ve tarz~ na göre
bahsedebilir, dolay~s~ yie tarih bir çok, pek çok Atatürk kaydedecektir, ve bu Atatürklerden her birinin öbür Atatürklerden fark~~
yaz~c~ lar ve söyleyicilerin biribirinden fark~n~~gösterecektir.
insanl~~~n pek az insan~n eri~ti~i yüksekliklerine ç~kanlar~n
hepsi için bu böyle olmu~tur. Geni~~anlamda yurtseverlik ve Türkçülük (bu sözü Türkü sevmek ve onun sonsuz büyüklü~üne inan
etmek anlam~nda al~yoruz), halkç~l~ k, Cumhuriyetçilik, layiklik
gibi bir kaç esas müstesna Atatürkün her i~i ve her sözü yüzlerce
y~l sonra dahi herkesin kavray~~, duyu~~ve dileyi~ine göre tefsir
edilece~inde ~üphe yoktur. Hulâsa onun ~ahsi ve eseri hakk~nda
son ve kati hüküm hiç bir vakit verilmiyecektir. Zaman geçtikçe
onun yayay~~, dü~ünü~~ve i~leyi~ inden yeni yeni ibretler ç~kar~ lacak, onlar üzerinde yeni yeni bulu~lar yap~lacakt~ r; o sonsuz bir
hazinedir. Ebedi $ef oldu~u için ebedi ilham kayna~~d~r.
A~a~~daki yaz~ lar okunurken bu kay~tlar hat~rda olmal~d~r.
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Bundan ba~ka onun yak~n~nda ya~am~~~olanlar tabiidir ki
onun ölümünden herkesten fazla kederlenmi~ ler ve sars~lm~~lard~r; onun dünyadan gitmesi yüzünden has~ l olan yaralar hiç bir
vakit kapanm~ yacaksa da bunlar henüz daha çok tazedir, onunla
beraber bulundu~umuz herhangi bir yere yeniden gitsek, onun
herhangi bir hat~ras~~yeniden canlansa gözlerimiz dolmaktad~ r.
Ruhen bu halde olmak tabiidir ki ona dair yaz~~yazmay~~güçle~tirir.
* *

Dünyada hiç bir ~rk yoktur ki her alanda Türk ~rk~~kadar,
bilhassa geni~~anlamda al~nd~~~~vakit, büyük adam yeti~tirmi~~
olsun.
Dehas~n~n büyüklü~ü ve mitli~i itibariyle Atatürk bunlar~n
hepsinin çok üstündedir; haklar~nda tarihi bilgilerin nisbeten bol
olan islam devrinde siyasa ve askerlikte temayüz etmi~, türkçe
konu~an Türk büyüklerini al~ rsak, bu hüküm daha bariz surette
meydana ç~kar.
Gaznelilerden Sevüktekin o~lu Mahmut, Selçuklardan Tu~rul
ve Alpaslan, Büyük Timur ve onun torunlar~ ndan Babur ve Ekber,
Osmanhlardan Fatih Mehmet ve Yavuz Selim Atatürkle k~yas edilince sönük kal~rlar.
Bunlar~n her biri Türklü~ün veya onun bir k~sm~n~ n ba~~nda
olarak ona yeni yeni yerler kazand~rm~~~veya elden ç~km~~~ülkeleri onun yeniden eline geçirmi~tir, bazen onu birle~tirmek için
muvaffakiyetli bir çok i~ler görmü~, pek büyük ülkelerde her
çe~it halk~n rahat ve huzurunu temin edip pek parlak medeniyetler kurulmas~ na vesile vermi~~ve yard~m etmi~, bazen de muhitlerinde derin ink~ laplar yapma~a çal~~m~~lard~ r. Fakat bunlardan
hiç birisi Atatürkün yenme~e mecbur oldu~u derecede güçlüklerle kar~~la~mam~~, Türklü~ün mukadderat~n~~bu derece ac~~bir
vaziyette ele almam~~, Türklü~ün ba~~nda netice ve verim bak~m~ndan bu kadar mühim ve kat~~zaferler kazanmam~~ , Türklü~ün
taliini bu derece esasl~~surette de~i~tirmemi~tir. Bilhassa hiç
birisi Türk tarihinde en esasl~~dönüm noktas~~olacak surette
Türkü zamana uymayan hurafelerden kurtarmak, zaman~n icaplanyle onu manen ve maddeten teçhiz etmek, Türke benli~ini
iade ederek ona 5 - 10 bin y~ l önce cilal~~ ta~~ve maden de virlerini yaratt~ ran ve dünyaya yayd~ ran ve devir devir medeniyet
yolunda ona en esasl~~hamleleri yapt~ ran manevi ve ak!! kudreti
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tekrar vermek, onu cihan mücadelesi yoluna yep yeni fakat türklü~ün derinliklerinden f~~k~ra gelip son iki üç as~ r içinde unutulmu~~ve paslanm~~~olan, her alanda her bak~mdan sonsuz büyüklükler yaratmak, usul ve ananeleriyle yeniden silahland~ rmak
i~ine giri~memi~lerdir.
Bu yolda i~~görmek Timur ve Yavuz için de hat~ragelebilirdi,
zira bunlar~n ya~ad~ klar~~ve kudret saçt~klar~~ devirler ~ark ve
garp türklü~ü için tesirleri çok geçmeden görülecek olan birer
dönüm noktas~~ idi. Halbuki bunlar ve emsali zafer üzerine zafer,
ülke üzerine ülke katmay~~esas ve belki de tek amaç bilmi~lerdir.
Bütün cihan tarihini de alsak Atatürk ayar~nda bir ~ahsiyete
raslamay~z. Ri~ölyö, Napolyon, Bismark milletlerini ald~ klar~~ ve
b~rakt~klar~~noktalar mukayese edilirse onun yan~nda keza sönük
kal~rlar.
* *

Atatürkün yeti~ti~i ve gençli~ini geçirdi~i devirde Türk ulusunun nas~l bir hava içinde ya~ad~~~n~~ hat~rda tutmak Atatürk ü
anlamak bak~ m~ ndan zaruridir.
Ekonomi bak~m~ndan istiklâlden mahrum olan Osmanl~~ imparatorlu~unun, 19 uncu asr~n, sonlar~nda ve yirminci asr~n ba~lar~ nda
art~k d~~arda kimseye kar~~~haysiyeti kalmam~~t~. Mesela Fransa
hükümeti tebaas~ndan iki ki~inin Osmanl~~hükümetinden alacaklar~n~~almak için Midilli gümrü~tinü i~gale donanmas~n~~göndermi~~
ve hem o paralar~~ alm~~, hem de mektep, sair müsssese ve
mezhep i~lerinde II inci Abdülhamitten bir çok yeni faydalar
koparm~~t~r.
Makedonyada Rusya ve Avusturyan~n sivil ajanlar~~Osmanl~~ valilerini makamlar~nda alenen tahkir ve tezyif ederlerdi, Makedonyay~~ te~kil eden üç vilayette mali murakebelerini kabul ettirmek
için büyük devletler Midilli ve Limnos adalar~na donanmalar~ n~~
gönderip i~gallerde bulunmu~~ve o suretle dileklerini Osmanl~~
hükümetine kabul ettirmi~lerdi. Kendine Allah~n gölgesi dedirten
Osmanl~~ padi~ah~~ yabanc~lar kar~~s~nda rüzgara tutulmu~~b~ r
mumun yapt~~~~gölge gibi tirtir titriyordu.
Türk köylüsü Makedonyada, Arnavutlukta, Yemende ve bir
sürü da~l~k veya çöllük a~iret m~ntakalar~ nda daimi bir seferberlik halinde binbir eksiklik içinde, durmadan, faydas~z yere, kan~n~~
ak~t~p dururdu. Kan~~ babas~na kazand~~~~zaferler hiç bir netice
vermezdi, ne sonu gelmiyen isyanlar~n devam~na veya yeniden
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patlamas~na mani olurdu, ne de memleketin git gide parçalanmas~na veya baz~~ k~s~mlar~n~n git gide devletten ayr~lmas~na set
çekerdi. Giridi ele geçirmek isteyen Yunan Tesalya seferinde
ezildi, az sonra Yunan k~ral~n~n o~lu Girit idaresinin ba~~na geçti.
Makedonyada binlerce kurban verilerek çeteler tepelenirdi, fakat
öbür mevsimde yeniden canlan~rlar ve her y~l büyük devletler
kah sivil ajan, kâh jandarma kumandanl~klar~, kâh mali murakabeleriyle Osmanl~~devletinin hâkimiyetini bir parça daha elinden
al~rlard~. O suretle ki vatan u~runda, vatan~n bütünlü~ü u~runda,
kan~n~~ ak~tmak Türkler için manas~z bir ~ey olmu~tu.
Yabanc~lar kar~~s~nda bu kadar âciz olan devlet kendi tebas~na kar~~~son derece müvesvis, zalim ve gaddar idi. Nam~k Kemal
veya Abdülhak Hâmidin tiyatro eserleri gizli bas~l~r, gizli sat~l~ r
ve gizli okunurdu. Lö Tan gibi muhafazakâr bir Frans~z gazetesi
bir Harbiye talebesinin elinde görülse çok kere onun sürülmesi
için kafi sebep addedilirdi. Bir çok memurlar ancak y~lda alt~~ ay
maa~~al~rlard~.
Fakat Osmal~lar aras~nda en ac~~vaziyette Türkler bulunuyordu. Türk unsurunu hor görmek ve ona Türklü~ünü unutturmaga çal~~mak için Osmanl~~hükümetinin bir çok sebepleri vard~,
bunlar aras~nda:
Son defa Timur taraf~ndan husule getirilme~e çal~~~lan ve
Cengiz, Gök Türk devleti vesaire zinciri boyunca gidilirse ta
ezellere kadar ç~kabilen Türk birli~i ve umum Türk aleminin orta
Asyadaki Türk devletine tabi olmas~~ iddias~n~n Beyaz~ttan sonra
bir müddet Osmanl~~padi~ahlar~n~~yeniden ürkütmü~~olmas~,
~smail Safevinin Anadolunun ~ark~ndaki türkleri bazen kütle
halinde k~~~lba~l~~a ve dolay~s~yle Osmanl~~ hanedan~~aleyhine
kazanm~~~olmas~.
Türk unsurunun Fatih unsuru te~kil etmesi dolay~s~yle ekseriyetle kolay boyun e~meyen insanlardan te~ekkül etmesi, halbuki
saray~n git gide daha çok nisbette padi~ahlara ve etraf~ndakilere
yaranmak için her kal~ba girme~e, her türlü dalkavuklu~a ve
müdaheneye haz~r insanlar~~ tercih etmesi ve bunlar~n da tabiat~yle
yenilmi~~ve esarete al~~m~~~unsurlar içinde daha çok bulunmas~.
10 ve 11 inci as~rlarda ise islam arap alemi çökme~e yüz
tutunca Türk ve garp aleminin onun yerini alma sava~~na giri~mi~~olmalar~~ve zaferin türklerde kalmas~~ ve Türklerin h~ristiyanl~~a kar~~~islam müdafii olmalar~~umumiyetle garp âleminde ve
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~ark h~ristiyanlar~nda Türk dü~manl~~~n' bir ikinci tabiat haline
sokmu~~olmas~~keyfiyetleri say~labilir.
Bütün bu âmillerin tesiriyle, Osmanl~~devletini kurmu~~olup
onun yükünü omuzlar~nda ta~~yan unsurun Türk unsuru olmas~na
ve Osmanl~~ padi~ahlar~n~n O~uz Karahan soyundan olduklar~~
efsanevi iddiaya ra~men Türk ad~~ve Türk unsuru hükümetçe,
yerli ve yabanc~~ gayr~~ Türk unsurlarca (bunlardan bir ço~unun
Türkün bir kolu olmas~ na ra~men) fena ve hakir görülürdü.
Abdülhamit devrinin sonlar~na yeti~mi~~olanlar «kaba Türk» «etraki
bi idrak» gibi tabirleri duymu~~ve mektep kitaplar~nda görmü~lerdir.
Halbuki Balkan ve cihan sava~lar~~ yüzünden Osmanl~~ Imparatorlu~u da~~l~p her unsur kendi ba~~n~n çaresini arama~a mecbur olunca en cevherli unsurun hangi unsur oldu~unu hadiseler
hiç itiraz götürmez surette gösterecektir.
~~te Atatürk ve onunla beraber yeti~en bat~n gençli~ini böyle
maddi ve manevi haks~z bir felaket ve hakaret havas~~ içinde
gecirmi~tir.
Kendisindeki k~ymet ve cevheri kâh ~uurlu surette bilen, kâh
~ uursuz surette içten içe duyan Türkler bu vaziyetten tabiatile
gazebe gelmekte ve filen isyandan çok önce ruhen isyan halinde
idiler. Atatürkü tan~m~~~olanlar bu duygunun onda ne derece derin ve ~iddetli oldu~unu bilirler.
* *

Türk soyunun en yüksek çocu~u bulunan ve Türklü~ün en
felaketli anlar~nda yeti~mi~~olan Atatürkün ~ahsiyeti incelenirken
onun «Türkün» bütün vas~flar~n~~harikulade ileri götürülmü~~bir
derecede nefsinde toplad~~~~görülür.
Emsalsiz derecede cesurdu ve ~uurlu surette cesurdu; bunu
lüzumu oldukça, mesela çanakkalede Türk neleri dünyan~n en
müthi~~silahlarma kar~~~süngüsü ile sava~~ rken, ona, ba~~ndakilerinde kendisi kadar ve kendisile birlikte tehlikeye gö~üs gerdiklerini duyurmak gibi bir vaziyet kar~~s~ nda mütemadiyen göstermi~tir. Anafartalarda bir kere hayat~n~, kur~unun h~z~n~~ k~ ran cebindeki saata borçlu olmu~tu.
Sebat ve azminden bahsa lüzum mu vard~ r; ondaki bu hassa1:~r Balkan sava~ile büyük cihan sava~~ndan sonra i~bu cihan sava~~n~~ kazanm~~~olan büyük devletlerin azmini k~ racak, onlar~~
usand~r~p b~kt~racak, surette harbe devam etmi~~ve nihayet zafere
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eri~ip murad~na ermi~~olan Türk azim ve sebat~n~ n bir tim sali, en
yüksek ~ahikalara yükselmi~~bir parças~d~r.
Atatürk yorulmak bilmemezlikte yine Türkün e~siz bir timsali
idi. Sakarya muharebesini yeni k~r~lm~~~kaburga kemiklerinin
verdikleri a~r~lar içinde bir koltu~a oturmu~~olarak yirmi iki gün
yirmi iki geçe, hemen hiç uyumadan, idare etmi~~olmas~~bunun
binbir örne~inden biridir. Ankarada ink~ lap hamlelerini, büyük
nutkunu, tarih tezini ve ehemmiyet verdi~i bütün i~lerin esaslar~n~~tesbit eder ve haz~ rlarken günler ve gecelerce uyumad~~~na
ve masa ba~~ ndan ayr~ lmadan çal~~t~~~ na ~ahit olmu~tuk.
En sade köylü çocoklar~m~zda gördü~ümüz sevdi~i ve sayd~~~na kar~~~sonsuz fedakarl~ k, vefakarl~ k, ona iyilik edebilmek veya
onu bir tehlikeden korumak ~çin at~lganl~ k ve uyan~ kl~ k Atatürkte
yurda ait en yükse i~lerde oldu~u kadar herhangi bir arkada~~n~~
ilgilendiren i~lerde de görüldü, herkesin gönlünü ho~~etme~i
onu kendisinden fazla dü~ünme~i ve koruma~~~bilirdi. Bir kere
birini sevip ona itimat besledimiydi onun bariz ve kat'i bir fenail~ili tesbit etmeden ondan yüz çevirmezdi. Türkün do~ruluk ve
samibmiyeti en üyük dü~manlar~~taraf~ ndan teslim edilegelmektedir. Atatürk bu s~f atlar~~kendisinde en geni~~anlamda toplam~~t~~
ve bunlara sonsuz derecede k~ ymet verirdi; biri için: «Bu beni
aldatt~» dedi~i vakit onu kalbinde o adam hakk~nda esasl~~bir ~eyin k~r~ld~~~~ve silindi~i duyulur ve görülürdü, ve kimse samimi
olarak: «Atatürk beni aldatt~» diyemez. Sevdi~i ve her ne suretle
olurs olsun ilgili oldu~u biri aleyhine ister siyasal, ister ~ahsi mahiyette olsun kendisine bir ~ ey söylense günün birinde söyliyenle
söylenileni yüzle~ tirir ve mütekabil vaziyetlerinden çabucak do~~
ruyu sezerdi. Bu itibarla onun yan~nda ulu orta ~unun bunun aleyhinde bulunmak imkans~z«
Atatürk, Türk ülüvvücenab ~n~n bir ~aheseri idi, samimi oldu~una inan etti~i her söz ve i~ i kabul ederdi; kötü dü~üncelerle yap~lm~~~kötülükleri ise onlar~~yapanlar muz~ r ve tehlikeli olmaktan
ç~ kt~larm~yd~~derhal affederdi. Yüz ellilikleri affetmesi bu cümledendir.
Bütün Türkler gibi mütevazi, gösteri~siz olup herkesle temaEtan ho~lan~ r« Fakat icap etti~i vakit hakk~n~~ isteme~i ve bunu
istihsal etme~i, bilhassa bu hak ayni zamanda yurdun selâmell
ile ilgili ise pek iyi bilirdi; Anafartalar kumandanl~~~n~~ al~~~~
ve milli mücadelede temin etti~i mevki bunu gösterir. Me~ rutiyet
ve büyük sava~~boyunca k~ ymetçe ondan çok geri olan birçok
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~ahsiyetler ondan pek ileri makamlara geçmi~lerdir; hatta Trablusgarp harbi arifesinde unutturulup çürütülmek üzere Asire gönderilmek üzere idi. Fakat büyük harbin kan ve elim zaruretleri
onun dehas~n~n ihmal edilmesine imkan b~rakmam~~lard~, o da lay~k oldu~u mevkii almay~~bilmi~ti.
Keza bütün Türkler gibi hayat~n bütün tatlar~n~~tatma~~~severdi, ve e~lence aleminde de çal~~mada oldu~u gibi hiçbir ölçü ve
ba~~tammay~p ifrata giderdi; fakat buhranl~~ve mühim anlarda
her e~lence durur yaln~z i~~görülürdü.
Tarihinin büyüklü~ü ve derinli~i dolay~sile her Türk do~u~undan devlet i~lerinin icaplar~m, onlar u~runda katlan~lmas~~zaruri
zahmet ve fedakarl~klar~, takdir etmek, büyük i~leri kavramak,
tabii olarak disiplin kabul etmek hassalar~n~~haizdir. En saf ve
cahil görünen Türk çocuklar~~aras~nda öyle mudil vaziyetleri ve
onlar~n icaplar~n~~kavray~~~hadiselerine tesadüf edilir ki insan
hayretlere dü~er. Atatürkün, pek nadiren tek bir adamda toplanan
dahas~, büyük i~lerde ve devlet i~lerinde Türk fertlerinde yay~k
bir halde bulunan bu anlay~~, sezi~~ve kavram~~harikulade bir
dereceye götürmekte idi.
En mudil siyasal i~lerden en basit aile i~lerine ve ~ahsi dertlere var~ncaya kadar hiçbir mesele yoktur ki, o herkesten çabuk
o i~in esas ve teferruat~n~~ay~rt edip ne yap~lmas~~laz~mgelece~ini
yan~lmaks~z~n görmesin. Katolik dininin inan ve ibadet i~lerinde
Papaya tan~d~~~~layuhtilik yani yan~lmamazl~k hiç ~üphesiz siyasal, askeri ve ruhi (pisikolojik) i~lerde Atatürkte sahiden vard~.
Bugün kimse samimi ve mukni surette iddia edemez ki içinde
bulunulan durum ve ~artlara göre Atatürk taraf~ndan verilmi~~
kararlar ve ba~ar~lm~~~i~lerin bir tanesinde isabetsizlik bulunmu~~
olsun.
Fakat bir karar~~olgunla~t~rd~~~~devirde onunla ilgili olabilecek mümkün mertebe çok ki~ilerin rey ve fikirlerini alma~~~esas
~iar edinmi~ti, her türlü itiraz~~ sab~rla hatta ~ükranla dinlerdi;
ancak bir kere kanaatini edinip i~e geçme~e ba~lad~m~yd~~oyun
bozucu itirazlara ve samimi olm~yan tenkitlere k~zard~. Kendisine
olgunla~an bir fikrinin muhtelif safhalar~nda ona tesadüf edenler
ve onu kafi tan~m~yanlar tenkit ve itirazlar~n~~muhtelif surette
kar~~lanm~~~olmas~ndan ~a~~r~p onun hakk~nda muhtelif hükümler
vermi~~olmalar~~bu yüzdendir. Esasen itiraz ve tenkidi ho~~kar~~lamak onu kabul etmek demek de~il, kendi kafas~nda inki~af eden
fikri ona göre bir kere daha mihenk ta~~na vurmak demektir.
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Kararlar~n~~tatbik edecek olanlar~n bunlar~~iyice kavram~~~ve
onlar~n isabetine inanm~~~olmalar~n~~ ister ve bu sonucu elde
etmek için onlarla her türlü münaka~ay~~arard~, ta ki onlar görecekleri i~leri "emir kulu„ gibi de~il fakat o i~leri benimsemi~~
olarak görsünler.
Atatürk açt~~~~her yeni ç~~~rda, yapt~~~~her yeni ink~lapta
bunlar~~kavray~p ileri götürebilecek kimse veya kimseleri bulunca o i~i ona veya onlara devreder ve kendisi yeni ~eylerle
me~gul olurdu; bu suretle onun yarat~c~~dehas~~daima taze ç~~~rlarda çal~~~rd~~ve azami verim elde edilmi~~olurdu.
Bu bak~mdan ~unu da ilave etmelidir ki Atatürkün hemen
her fikri ilk ortaya at~ld~~~~vakit etraf~ndakilerin pek büyük bir
ekseriyeti taraf~ndan icra edilmesi imkans~ z hayal addedilmi~,
çok kere ancak ona olan inan ve onun iradesinin tesiri alt~ndad~r ki bazen fikir tamamen kavran~lmam~~~oldu~u halde icraata
geçilmi~tir; fakat vakit geçip i~~inki~af ettikçe karardaki isabet
herkesçe takdir edilmi~tir. Atatürkten «dehan~n» ezcümle ~u
suretle tarifini duymu~tum (1926 yaz~): «dahi o dur ki ileride
herkesin takdir ve kabul edece~i ~eyleri ilk ortaya koydu~u
vakit herkes onlara delilik der» [1
Atatürkün ileriyi görmek hassas~ ndan bir örne~ini çok kere
tekrar edilmi~~olmakla beraber burada yeniden hat~ rlatmaktan
kendimi alam~ yorum, bu örnek kendisinin daha devlet i~lerinde
mümarese kazanmad~~~~bir devreye ait olu~u daha ziyade dikkate
de~er. Mütarekeden sonra «y~ld~r~m» ordular~~grup kumandan~~
bulunan Mustafa Kemal Pa~ a bir taraftan mütareke hükümlerine
uygun olsun olmas~ n azami fayda temin etmek isteyen Suriyedeki
~ngiliz kumandanl~~~n~n tazyikine, öbür taraftan da azami derecede ürkek ve korkak olan Osmanl~~hükümetinin ~ngilizler ne
derlerse emir gibi kabul et deme~e varan tazyikine u~ramakta
idi. Bu vaziyette mütarekeden beri daha henüz 13 gün geçmi~~
iken ~stanbula, Ba~kumandanl~k erkan~harbiye riyasetine 12/11/918
tarihinde çekti~i telde ~unlar vard~r :
«. . . . Yoksa Ingilizlerin tekâlifine bugüne kadar oldu~u
tarzda mukabelede devam edildi~i takdirde bugün (Payas - Kilis)
hatt~na kadar olan m~ntakay~~ isteyen Ingilizlerin teklifini yar~n
«Toros> a kadar <Kilikya» m~ntakas~~ve daha sonra (Konya-~zmir)
hatt~n~n lüzumu i~gali tekâlifinin yekdi~erini velyedece~ine ve
Takriben naklediyorum.
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binnetice ordumuzun kendileri taraf~ndan sevk ve idaresi, hatta
Heyeti Vükelây~~Osmaniyenin Britanya hükümeti taraf~ndan
lüzumu intihab~~ gibi tekâlifin kar~~s~nda da kalmak müstabat
de~ildir....»
Filhakika çok geçmeden Torosa kadar Kilikya o vak~tki dü~rnanlar eline geçer ve bunlar daha sonra tâ Mara~a kadar ç~karlar. Nisan 1919 sonunda Antalyay~~ i~gal eden Italyanlar Konyaya
kadar uzan~rlar. 15 May~s 1919 da izmire ç~kan Yunanl~lar daha
sonra Polatl~ya kadar sokulurlar. 16 Mart 1920 ~stanbul i~galinden
bahseden ve o anda ~ngiltere Harbiye Naz~r~~ ve dolay~sile i~gal
kuvvetlerinin amiri olan Mister Çörçil der ki:
<16 Marta ~stanbul Ingiliz Frans~z ve Italyan askerleri taraf~ndan i~ gal edildi. (Damat) Ferit mümkün mertebe soluk renkte
bir hükümet te~kiline davet edildi.»
Ayni zat bir sahife ötede Yunanl~lar~n kendilerine bir çok
arazi kazand~ ran Haziran 1920 taarruzlar~ndan bahsettikten sonra
~unlar~~yazar:
«Bu suretle muahede perçinlenmi~~oldu. (Damat) Ferit mut tane bir surette bir kuklalar hükümeti kurdu ve 10 A~ustosta
Türkiye Seyre sulhu tesis eden vesikay~~imzalama~a geldi.» [1]
Padi~ah murahhaslar~nca imzalanan muahedenin 200 üncü
maddesi mucibince ise Müttefiklerin Türkiyede birer kara, deniz
ve hava askeri murakabe komisyonlar~~bulunacakt~; bunlar~n vazifesi muahedenin bu i~lere ait hükümlerinin tatbik ve murakabesi yani ufac~ k bir hale sokulan Türk silahl~~kuvvetlerinin
hakiki emir ve kumandas~~idi.
Bu suretle aradan iki y~l bile geçmeden Mustafa Kemalin
sezip hükümetine bildirdi~i at~~ tahakkuk etmi~~bulundu; fakat
kendilerine bildirilmi~~oldu~u halde bu âtiyi ne görebilmi~, ne de
tedbirini dü~ünebilmi~~olanlar art~ k birer gölge haline gelmi~~
olup Mustafa Kemal i~~ba~~nda bulunuyor ve kurtulu~~tedbirlerini
birer birer tatbika koyuluyordu.
Atatürkün kuvvet s~rr~n~~anlamak istiyenler için kendisinde
harikulâde bir dereceyi bulan âtiyi görmek hassas~~üzerinde
durmak laz~md~r; deha ve hassasiyetinin mahsulü olan bu görü~~
kabiliyeti sayesinde filen üzerine ald~~~~i~lerde hiçbir vakit gafil
avlanm~yacak, daha kimse taraf~ndan sezilmiyen tehlikeleri çok
önceden görüp tehlike belirme~e ba~lamadan onu önliyecek ted[1] Winston S. Churchill : la crise mondiade, Cilt IV. S. 371 372. isaretler
benimdir.
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binleri tesbit ve tatbika giri~mi~~bulunacak ve bu sayede memleket her an her alanda emniyet içinde mütemadiyen yükselecktir.
Atatürkün etraf~ndakilerde onun görü~~ve dü~ünü~lerine olan
güvenin esas temeli de bu yolda yap~lm~~~ve beraber ya~an~lm~~~
sonsuz tecrübelerdi. Onun söylediklerinin ve yapmak istediklerinin do~rulu~u ve derinli~i bütün ~ümulile kavran~lmasa bile
eski tecrübelere dayanarak herkes isabetin onda olaca~~na içinden inanmakta oldu~u için i~aret ve emirleri tereddütsüz icra
edilirdi.
Atatürkün ileriyi görmek ve ona göre en isabetli tedbiri almak hususundaki fevkalade kabiliyeti bir çok ecnebi ricalince
de kabul edilmekte ve f~rsat bulundukça ona bu yl da dan~~~lmakta idi.
Keza Atatürk kendisindeki bu hassalar sayesinde her ~eyin
verimini gayet iyi tayin eder ve durulmas~~ laz~m gelen noktay~~
bilirdi.
Atatürkün do~ruyu ve do~ru yolu herkesten önce ve herkesten çok keskin surette görmesi keyfiyetine bir de her ~ey için
en müsait zaman~~ kollamay~~ ve o an~n geldi~ini sezme~i emsalsiz
surette bilmesi ilave edilmelidir. Bu suretle görece~i i~~asgari
sars~nt~~ile görülür ve ülke ve ulus görülen i~~ve yap~lan ink~laptan edece~i istifadeleri en az tehlike, külfet ve zarar mukabilinde elde etmi~~olurdu.
Atatürkün do~ruyu görü~ünün ilk kuvvetli örne~i Me~rutiyetten sonra zabitlerin siyasetten ayr~lmalar~nda ~srar etmesidir; o
devri ve Balkan harbini ya~am~~~olanlar bu genç zabitin hemen
bütün Ittihat ve Terakki te~kilat~n~~kendine dü~man edecek kadar
bu i~te ileri gitmi~~olmas~ndaki mutlak isabeti takdir ederler.
Sofya ata~emiliteri iken büyük harbe girmememiz laz~m geldi~ini, Marn muharebesinden sonra harbin uzay~p Almanlar~n
yenileceklerini kuvvet ve kanaatle ifade edi~inden, büyük sava~~
esnas~nda Çanakkaledeki muzafferiyetlerile büyük sava~~n iki y~l
fazla sürmesinden, Çarl~~~n y~k~l~p cihan tarihinin yeni bir gidi~~
almas~ndaki kat'l tesirinden uzun bahsetmeyip mütarekeyi takip
eden devreye geçelim.
Mütareke esnas~nda Mustafa Kemal devlet ve ulusun maddeten ve manen ezik ve takats~z oldu~unu bilmekle beraber Türklü~ün u~ram~~~oldu~u bu felakete lay~k olmad~~~n~, bu hal bir
sürü hatanm neticesi olup bundan sonra ülke iyi idare edilirse,
bütün müttefikleri ezilmi~~oldu~u, Almanya, Avusturya, Macaris-
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tan ve Bulgaristan yere serilmi~~ve galiplerin her emrini boynu
bükük bir halde kabule haz~ r olduklar~~bir anda, Türk ulusunun
haklar~ n~~cihan harbi galiplerine kabul ettirecek kudrette oldu~unu anl~yacak bu inan~ n~~ resmen yazacak ve resmi, husus' binbir
te~ebbüsü ile buna etraf~n~~ ve halk~~inand~rma~a çal~~acakt~r.
Bu yolda çal~~man~ n manas~~ ~u idi.
Türk ulusu bütün bir cihan ile birlikte u~rad~~~~bu felâketten sonra dahi büyük sava~a girmeden evvelkinden daha kudre,tli olarak, daha mesut ve ~erefli bir ya~ay~~ a kavu~abilir. Yani
ondaki e~ siz cevhere sonsuz inan~ m vard~ r.
Ben onu bu yola sevkedecek ve onun ba~~nda olarak bu
nimetleri koparacak kudretteyim. Yani kendi siyasal, askeri ve
idari dehama sonsuz itimad~m vard~r.
Mustafa Kemalin eseri bu iki inan~ n yerinde oldu~unun ~aLididir.
Mütareke kendisine teblig edildi~i andan itibaren gidilecek tek
yolu görüp o yola hükümet ve ulusu sevketmek için durmadan
çal~~ma~a koyulur; dü~ manlarla temasa gelecek olan zabitlerin
her n~eselede çetin olmalar~n~~maiyetine derhal tamim eder; ayni
surette hareket etmesi için hükümetle mücadeleye ba~lar; bunun
bir örne~ini yukarda gördük. Hükümetin aciz ve korkakl~~~n~~
görünce ona olacak ~ eyleri aynen bildirip istifa eder ve hususi
olarak amac~~ u~runda çal~~ma~a koyulur.
istifas~ndan sonra ~stanbula gelmek üzere Eski~ehirden geçeren mutasarr~ fa sancakta nekadar tüfek oldu~unu sormas~~ daha
o andan itibaren ne yolda çal~~ma~a haz~ rland~~~n~~ meydana
koyar.
1918 ve 1919 y~llar~~ahvalini incelersek ~unlar~~görürüz
Haz~ rlanan sulh muahedesinin bütün inceliklerine tabiat~yle
ak~l erdiremiyen fakat yurtlar~~ yabanc~~ ellerine geçerse neye
u~r~yacaklar~ n~~ pekâlâ anl~ yan Türk kütleleri nerede yabanc~~ ile
kar~~la~m~~ larsa mukavemete koyulmu~lard~ ; Adana ve ~zmir m~ntakalarmda ~ ngiliz, Frans~z ve Yunana kar~~ ; Karadeniz k~y~ lar~nda
Pontos denilen eyalet veya devletin kurulmas~na temel te~kil
etmek üzere Rusya ve Kali\ asyadan getirilen rumlara kar~~, küçük
mahalli kuvvetler kendi kendilerine te~ekküle ba~lam~~~ve gitgide
büyüme~e yüz tutmu~lard~. ~ark vilâyetlerinde oran~ n Ermenistan
olmas~ na mani olmak üzere müdafaai hukuk cemiyetleri kurulmu~~
ve mukavemet tertibatma giri~mi~lerdi,
Belleten C. III F. 17
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Hulttsa, büyük halk kütleleri de Mustafa Kemal ile ayn~~ruh
ve duygu içinde idiler. Milli mücadele ve milli zafer harikalar~,
yani pek nadiren hep birden bir ulus üzerine bu kadar ~iddetle
çöken felaket ve ihanet y~~~nlar~n~ n mucizeyi surette yenilip
ortadan kald~r~lmas~, e~~olan bu ruh ve duygular~n bulu~up birle~mesinin mahsulü olacakt~r.
O s~ ralarda Büyük Dahi ve Büyük Ulus ba~lang~ çta herbiri
kendi ba~~na ayn~~yolu tutmu~larken birçok münevverin kurtulu~u
dü~manlar~n bir k~sm~n~n teveccühünü kazanmakta ve onlar~n
yard~m~yle di~erlerin ~errini azaltmakta veya mesela Amerika
mandas~n~~temin etmekte aramalar~n~n manas~zl~~~~münaka~a
götürmez surette tebeyyün etmi~tir. Hakikatte o anda iki yol ve
yaln~z iki yol vard~, biri halk kütlelerinin ve Mustafa Kemalin
tuttuklar~~yol idi: zafer elde edilinceye kadar mukavemet yolu.
~kincisi Vahdettinin ve sadrazam~~damat Feridin tuttuklar~~yoldu:
dü~mana teslim olmak yolu. Birincisi kendine güvenenlerin di~eri
güvenmiyenlerin yolu idi. Bütün öbür yollar ancak ve ancak bu
ikinci yola ç~kabilirlerdi. O vakitki dü~manlar Türk milletindeki
e~siz cevheri ve Mustafa Kemaldeki e~siz dehay~~takdir etmedikleri, ve bunlar~n harikuladeli~i dolay~sile, edememeleri tabii
oldu~u için hareket ve tedbirleriyle, ~uray~~buray~~ i~galler ile ve
Sevr muahede tasla~~~ile samimi olan ve sat~lmam~~~bulunan herkesi meseleyi tam ~ümuliyle kavramasa dahi nihayet birinci yola
girme~e mecbur edeceklerdir.
Ulus ve ülke için yürünülebilecek tek iki yol kald~~~~anla~~l~nca Mustafa Kemalin kurtulu~~yolunda yürünülebilmesi için dü~man ellerinin eri~emiyece~i bir yerde bir hükümet nüvesi kurmas~~
ve as~rlardanberi saray ve Bab~aliden gelen emirleri dinleme~e
al~~m~~~olan ulusu o nüveyi tan~ma~a al~~t~rmas~~ ~art idi; zira
ancak bu surette dü~man elinde bir alet olan o zaman~n ~ngiliz
Harbiye Naz~r~n~n dedi~i gibi «kuklalar» ulus ve ülkenin amir
dima~~~vazifesini görmekten menedilmi~~ve bu vazile müstakil ve
Atatürkün kullanmas~n~~çok sevdi~i bir tabire göre <Türk ulusundan ilham alanlar~n» eline geçmi~~bulunurdu ve dolay~sile ulusu
kurtaracak olan zincirleme harikalar~n yap~lmas~~mümkün olabilirdi. Daha mahdut amaçlarla daha evvel kararla~t~r~ld~~~~halde
ancak Mustafa Kemalin gayretile toplanabilen Erzurum kongresi.
heyeti temsiliye te~kili, nihayet Ankarada Büyük Millet Meclisinin
toplan~p resmen milli hükümetin kurulmas~~bu amaca varmak için
at~lm~~~ad~mlard~r.
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Bütün bu müddet zarf~nda Mustafa Kemal bir sürü samimiyetsiz
tenkide u~ram~~t~r, bunlar iki zümrede toplanabilir:
Esas amac~~ yurdu korumak ve kurtarmak de~il kendi
ihtiras~n~~ tatmin etmektir ve bunun içindir ki bir düziye hükümet
veya hükümet taslaklar~~kurmakla u~ra~~yor,
Niçin ~zmir cephesine gidip te kumanday~~ele alm~yor.
Bu tenkitlerin saçmal~~~n~~Mustafa Kemale ba~tan ba~a hak
vermi~~olan hadiseler göstermi~tir; zira
Dü~man elinde «kukla» olan hükümetin yerine dü~man
elinin eri~emiyece~i bir yerde bulunan bir hükümet kurulmad~kça
ulusun maddi ve manevi bütün gücü ayn~~ yönde çal~~t~ r~lamazd~,
bu yap~lmad~ kça da bütün müttefikleri ezilmi~~ve yere serilmi~~
bir halde olan Türkün cihan harbi galiplerine ra~men zafer kazanmas~~ve her alanda istiklâlini hatta büyük harpte yenilmeden önce
mevcut dahi olm~yan iktisadi istiklâlini elde etmesi kabil olamazd~.
Milli hükümet olmadan milli kuvvetlerin muhassalas~~demek
olan milli ordu olamazd~ ; onu yapmadan da Mustafa Kemal gibi
büyük bir kun~andan~n cepheleri tutan ufak tefek te~kilât~n ba~~na
geçmesi ulusu kurtarma~a de~il ancak ~erefle ölme~e vesile
olabilirdi. O ise ya~atmak istiyordu.
Mütarekeden sonra olan bitenler padi~ahl~ k ve halifelik meselelerini zaruri olarak ortaya atm~~lard~. Osmanl~~hanedan~n~ n
temsil etti~i bu iki makam, Türk asl~na a~~lanm~~~öldürücü mikrop
gibi Türklükle alâkas~~ olm~ yan, çürük ve onun belini do~rultmas~ na mani olan bir sürü adet, anane ve usullerin bir timsali olmu~tu. Bunlar yetmiyormu~~gibi bir de mütarekeden sonra Padi~ah - Halifenin aç~k ihanet! ve o zamanki dü~ manlarla elbirli~i
etmesi keyfiyeti ortaya ç~ kt~.
Cihan harbi galiplerince mü~terek müstemleke haline getirilmek yani müstemlekelerin en kötüsü haline sokulmak istenilen ~l
Türk yurdunda onlar~ n bu i~ini kolayla~t~rma~a te~ne bir Padi~ahHalife vard~. ~~ bu devletlerin ondan ne beklediklerini anlamak
için yirminci asr~ n en büyük müstemlekec.di olup Fas k~tas~n~~
Fransaya bedava denecek derecede ucuza maletmi~~olan Mare~al
Liyotenin Hindi Çinide Frans~ z himayesi alt~nda olan Anam imparatoru hakk~nda yazd~~~~ ~u sat~rlar~~ okumak kâfidir
«Onun hakk~ nda serdedilen bütün ittihamlardan bana ne! benim için o Anam ~mparatorlar~n~ n torunudur, bu yirmi milyonluk
Il Bunu takdir için hissei sayiall çiftliklerin halini düsünmeli.
r] General Gouraud: Lyautey, s. 16
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imparatorlu~un büyük içtimai kuvvetidir, o, o adamd~ r ki geçti~i
yerler de halk tozlar içine kapan~ p yatar, küçük parma~~n~ n her
hangi bir i~areti kati bir emir mahiyetindedir. Ulu Tanr~ ! biz
ondan istifade edelim ve madem ki ipleri elimizdedir bu kuvveti
zafa u~ratm~ yal~ m, ve inan idelim ki ne do~rudan do~reya idare,
ne de teknik bilgilerimiz bu kuvvetin yerini tutamazlar. »
Vahdettinin o zamanki dü~manlar~ m~ zdan gördü~ü aldat~c~~
itibar~ n mahiyetini bu yaz~ lar iyice gösterir.
Durum böyle olmakla beraber bir taraftan Padi~ah - Halifenin
rolü, akl~~ eren ermiyen herkese bariz surette görününceye kadar
onun aleyhine yürümek, ulus aras~ nda tefrika ç~ karmak ve dolay~ s~ yle zafer ümitlerini zay~ flatmak olurdu. Mustafa Kemal bundan
kati surette kaç~ nd~~ ve her i~te oldu~u gibi münasip zaman~~ ve
i~in olgunla~mas~n~~ bekledi.
Her görülecek i~te azami taraftar temin etmek esas~na da
çok dikkat ederdi. Bunun en büyük mikyasta örne~i milli mücadelede görülür. o vakit onunla beraber yürüyen samimi yurtseverler aras~ nda, eski kafada dindarlar, yani din ve dünya i~lerinin birbirinden ayr~ lmas~n~~ ak~ llar~na s~~d~ ram~ yanlar ve dolay~ s~ yle Hilafetin kalkmas~ n~~ katiyen kabul edemiyecek olanlar; Hilâfeti siyasal bir kuvvet farzedip onu o yüzden ya~atmak isteyenler, saltanat~~ atma~a keza ak~ l erdiremiyenler vard~. Mustafa
Kemalin siyasal mahareti bütün o devirde yaln~ z ve yaln~z her
samimi yurtta~~~birle~ tiren yurtseverlik duygusunu ileri sürmesi,
onu mihver yapmas~~ ve yurdu kurtarmak dile~inden gayri dü~ünce ve i~ leri sonraya b~ rakmay~~ ve bu u~urda gayretke~lik
etmek isteyenleri susturmay~~ bilmesidir.
Keza daima her i~ i azami taraftarla görmek dile~i yüzünden
dir ki Atatürk durmadan kongrelerde, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, hususi toplant~ larda, ba~ba~ a görü~ melerinde, münaka~a
ve telkin f~ rsatlar] arar ve yarat~ rd~.
Misak~~ Milli esaslar~ n~ n tâ A~ ustos 1919 ba~ lar~nda tesbit
edilmi~~olmas~~ da herkesin gözü önüne konulmas~~ icap eden
amac~~ aç~ k olarak ifade etmek ve gidilecek yolu göstermek
içindi.
Atatürk her i~ te ve her anda icap ettikçe ehemmi kurtarmak
için mühimn~ i feda etme~i, veya daha do~rusu, onun istihsalini
daha sonraya b~ rakmag~~ bilmekle beraber esas prensiplerin tehlikeye girmesine katiyen raz~~ olmazd~ ; ve bozgunculuk havas~~
esince onu önlemek için bütün mevcudiyetiyle ortaya at~l~ rd~.
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1920 sonbahar~ nda ~ark vilayetlerinden Ermenilere yer verilmesi
meselesi mevzuubahs oldu~u vakit ki mütecellidane hareketi ve
1921 ilkbahar~nda Londra konferans~ndan sonra baz~~ kimselerde
görülen zâf emarelerini ortadan kald~ rmak için gösterdi~i at~lganl~ k buna misaldir.
Keza samimiyetle yap~lan her türlü münaka~a ve itiraz~~ iyi
kar~~lamakta beraber itiraf edilmiyen maksatlarla yap~ lan intrikal~~
beyanata son derece k~ zar ve bunu faillerine yüzlerdi; ve e~er
istedi~i ve yap~ lmas~~ memleket için faydal~~ oldu~una kanaat
getirdi~i ~eyin behemehal yap~ lma zaman~~ geldi~ini görürse ~iddet ve tehditten çekinmezdi. Saltanat~ n ilgas~~meselesinde tuttu~u
yol ve te~kilat~~ esasiye, ~eriye ve adliye encümenlerindeki beyanat~~ buna misaldir.
Atatürkteki ikna kuvveti ve gönül kazanmak hassas~~ fevkalade
idi. Evvelden kat! surette ba~ ka emellere hizmete karar~~ dolay~siyle kazan~lmas~~ imkans~ z olanlar müstesna, Atatürk kiminle
görü~mü~~ise onu kazanm~~t~ r. Bazen i~e muhatab~ na kar~~~ ~iddet
göstermekle de ba~ lasa bu neticeyi behemehal elde ederdi.
Bunun en parlak misali Sevr muahedesinde ufak tefek de~i~iklik mukabiliude Frans~ ztar~~ Türk cephesi derdinden kurtarmak
maksadiyle Ankaraya gelen ve Türkleri o anda her Avrupal ~~
gibi âciz ve fena bilen eski Frans~ z naz~ rlar~ndan Franklen
Buyondur. Bu zat Mustafa Kemal ile bir iki günlük temastan
sonra bir taraftan onun hayran~~ ve öbür taraftan da Misak~~ millinin candan inanm~~~bir müdafii ve bütün dünya muvacehesinde
onun propagandac~s~~ olacakt~ r. O derecede ki Fransada onun
hakk~ nda «Ankarada ona büyü yap~ ld~» sözü ç~ kar~ lacakt~ r. Bu
zat~n do~rulu~ una kani oldu~u fikirleri kendi memleketinde çabuk ve tam olarak kabul ettiremeyi~i ancak iki memleket aras~ nda ania~mamazl~ klar~ n devam~ na sebep olmu~, fakat nihayet
Frans~ zlar dahi do~ru yolun onun tavsiye etti~i yol oldu~unu
kabute mecbur kalm~~lard~ r.
Atatürk birçok siyasal muvaffakiyetlerini dehas~na ve ikna
kabiliyetine oldu~u kadar bu ~ahsi cazibesine ve gönül alma
hassas~ na borçludur.
Atatürk kafas~nda kararla~t~ rm~~~oldu~u birçok i~lerin görülmesi için müsait zaman~~ bekledi~ini söylemi~tik; o zaman gelince
çok kere hiç ehemmiyetsiz zannedilecek bir hadiseden istifade
ederek o hadiseyi son neticelerine kadar götürmek suretiyle
karar~ n~~ tatbik ettirirdi. Keza çok kere bu karar~ n tatbiki için
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ortaya at~lanlar i~e kendiliklerinden giri~tiklerine ve eskidenberi
kendilerinde mevcut bir fikri tatbik ettiklerine zahip olurlard~;
saltanat~ n ve Hilafetin ilgas~~ve Cümhuriyetin ilan~~gibi hadiseler
bu tarzda görülen i~lere örnektir.
Görülmesi zaruri olan i~in en münasip zaman~n~~ tayinde oldu~u kadar herhangi bir alanda elde edilen bir muvaffakiyetin
azami verimini tayinde de son derece mahir idi. Franklen Buyon
anla~mas~nda o günkü ~eraite göre azami faydalar~~ koparmas~~
ve o gün için üzerinde israr edildi~i takdirde lüzumsuz yere
tehlikeli bir vaziyet ihdas edecek olan Iskenderun ve Antakya
i~ini sonraya b~rakmas~~buna delildir.
Mustafa Kemalin askeri dehas~ndan bahsetmek bize dü~mez.
Bu dehan~n ~aheserleri olan Çanakkale ve Sakarya muharebeleriyle 1922 yaz~~büyük taarruzunu Annibal, Alpaslan, Cengiz, Timur,
Yavuz, Napolyon vesairenin muharebe ve seferleriyle mukayese
etmek mütehass~s i~idir. Fakat çarp~~an dü~manlar aras~ndaki
vesait ve ~erait farklar~~ ve al~nan askeri neticeler gözönünde
tutulursa Mustafa Kemalin zaferlerini tarihin herhangi me ~hur
zaferleriyle boy ölçebileceklerini ve onlara nisbeten faikiyet
iddia edebileceklerini herkes yekten görebilir.
Bu zaferlerin siyasal neticelerine gecersek bunlar~~tamamiyle
takdir etmek için henüz kafi zaman geçmemi~~olmas~na ra~men
diyebiliriz ki siyasal neticeleri nisbeten çabuk bir zamanda ortadan kalkan Annibal ve Napolyonun bir çok zaferleri bertaraf
Mustafa Kemal zaferlerinin Cengizin k~z~ l kum üzerinden Buhara
seferi ve Alpaslan~ n Malazkirt zaferinden daha büyük neticeler
vermi~tir, veregelmektedir ve bunlar~ n gerek Türk, gerekse cihan
tarihi üzerindeki tesirleri ancak as~ rlar geçtikten sonra muhakeme ve tamamiyle takdir edilebilecektir.
Rusyada Çarl~~~n yerine Bol~evikli~in geçmesi, cihan~n bugünkü durumu ve bol~ evik, otoriter ve demokrat Uç zümreye
ayr~lmas~, cihan sava~~ ndan sonra tamamile istiklalleri kaybolacak
san~lan ~ark milletlerinin bilâkis inki~af edegelen halleri hep bu
zaferlerin birer neticesidir.
Mustafa Kemal zaferlerinin birer istilâ ve fetih zaferi de~il
yurt ve ulus kurtaran zaferler oldu~u da ayr~ca kaydedilmelidir.
Mustafa Kemalin a~ustos 1922 taarruz ve zaferi ba~ ka bir
bak~ mdan da Türk askeri tarihinde bir dönüm noktas~~te~kil eder. Bir
iki as~rd~r Türk dünyas~n~ n bir düziye gerilemekte olmas~~ve ba~l~ ca
askeri muzafferiyetlerinin, Plevne, Çatalca, Çanakkale, Inönü,
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Sakarya ve sairenin hep tedafüi muzafferiyetler olmas~~ bütün
dünyada ~u zann~~ do~urmu~~ve kuvvetle~tirmi~ ti ki Türk askeri
iyi bir müdafidir, fakat taarruz kabiliyetinden mahrumdur. Orta
Asyadan kalkan bir ulusun üç büyük Okyanus k~y~lar~ na kadar
olan yerleri istilâ edebilmi~~olmas~~ tedafüi muharebelerle olan~iyacag~~ besbelli olmakla beraber, gerek anlay~~s~ zl~k, gerek bugünkü Türklerde atalar cevherinin kayboldu~u iddias~~yüzünden
bu zar~~ her tarafa yay~ lm~~~bulunuyordu. Dumlup~nar bu zann~~
y~ km~~~ve bugünkü Türklerde atalar cevherinin aynen ya~amakta
Oldu~unu göstermi~tir.
Dumlup~ nardan sonra o vakte kadar Mustafa Kemal ile çal~~m~~~olanlar~n bir ço~u i~in bitti~ine hükmetmi~lerdi, onlara göre
eski tertip devlet devam etmeliydi; hattâ baz~lar~na göre ~arkta
yeniden canlanan Türk kuvveti muhtelif diplomatik oyunlar içinde
muhtelif ~ark memleketlerinde me~ rutiyetten sonra yap~ lan, ve
daha do~rusu yap~ lmak istenilip neticesi berbat ç~ kan bir çok hayali
te~ ebbiislere propaganda ve tahriklere alet olmal~yd~. Bu o s~rada
dünya ve yak~ n ~ arkta mevcut olan kuvvet muvazenesine göre
ilk Osmanl~~padi~ahlarm~ n fütuhat politikalar~n~ n çok tehlikeli ve
fena ~ erait içinde tekrarlanm~~~bir taklidi olurdu.
Mustafa Kemal ise büsbütün yeni bir yol tuttu. 16 ~ nc~~ ve 17
inci as~ rlara kadar dünyan~ n en muazzam devletlerine, ordular~na
ve hazinelerine malik olan Türkler 19 ve 20 inci as~ rlardaki o
elim vaziyete neden dü~mü~lerdi?
Bu dü~ü~~âmilleri ortadan kald~r~ l~ rsa, dünyada insan olal~~
insanl~~~ n önünde yürümü~~olan Türklerin eski mevkilerini tekrar
almalar~~tabiidi. ~~ te keskin görü~~ve anlay~~~, ve ~iddetli iradesi
ile Mustafa Kemalin dehas~~ bu dü~ü~~âmillerini ortadan kald~ rma
ve yükseli~~âmilleri yaratma yoluna gidecektir.
Milli hâkimiyetin kurulmas~, iktidar~ n alelade bir mal gibi
miras olarak baba, amca veya a~abeyden al~nmas~~ keyfiyetinin
ortadan kald~r~ lmas~~ i~ ine zaten istiklal harbinin icab~~ olarak
tevessül edilmi~ti.
Lozan sulhu imzaland~ ktan sonra Cümhuriyetin ilân~yle filen
mevcut olan vaziyet kati olarak tesbit edilip müphemiyet yüzünden baz~lar~ n~ n eski halin geri gelece~ine dair besledikleri ve
yaymak istedikleri vahi ümitlerin kökü kesilir.
içeride taassubun ve terakki dü~manlar~n~ n mesnedi ve d~~arda binbir gailenin memba~~ olan hilafet kald~r~l~ r. Bütün müterakki
alemde oldu~u gibi din ve dünya i~ leri birbirinden ayr~l~ r; din bir
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vicdan; inan ve ibadet meselesi haline sokulup devlet i~leri ulus
ve ülkenin ihtiyaçlar~na göre tedvir edilmesi esas~~kabul edilir,
bu suretle bu i~ler her terakkiyi durduran veya yav~latan as~ rlardan kalm~~~adet, anane, usul, emir ve sairenin tesirinden kurtar~l~ r; ve ülke bütün müterakki âlemin kabul etmi~~oldu~u esaslara dayanan kanunlarla cihazland~r~lir.
Bu meyanda ~apka ve tekkeler hakk~ ndaki karar ve kanunlardan bir nebze bahsetmek isterim. Dinle alakas~~olmamakla
beraber körü körüne taassubu körükleyenlerce bir küfür alâmeti
olarak gösterilen ~apka meselesinde Mustafa Kemal cezri davran~p Türk alemi zafa u~rayal~ dan beri Avrupa ve Amerikada bir
e~lence vesilesi ve bilhassa orta kurunda her din ve cemaat
mensnbunu ayr~~bir kisveye bürünmeye mecbur eden zihniyetin
devam~n~n ni~anesi olan fes, kalpak ve saireyi b~rakt~ r~p medeni
ve müterakki bütün âlemin ba~l~~~ n~~ giymek mecburiyetini
koymu~tu, ve s~rf ~uursuz bir taassuba dayanan bir zihniyeti
baltalam~~t~.
Halbuki kad~nlar~ n yüzlerini örtmeleri meselesi de ~üphesiz
bir gerilik alâmeti ve keza orta kurun ve daha eski devirlerden kalma bir adetti. Burada ise Mustafa Kemal i ~i zamana ve
kültürün ilerlemesine b~rakma~~~tercih etmi~tir; zira burada cezri
gitmekle birçok kimselerde be~ eri en derin hislerden biri olan
k~skançl~k hissini bo~u bo~una tahrik etmi~~olacakt~ .
Ayni surette Mustafa Kemal birçok inananlar için ruhi ve
vicdani bir ihtiyaç olan dua yerlerine yani camilere hürmet ederken birer siyasal ve sosyal nüve halinde zaman~m~ za uym~yan
köhne bir zihniyeti ya~atma~a vesile olan ve baz~~ ~eyhler elinde
tehlikeli bir alet haline girebilen tekke ve zaviyeleri kald~rm~~t~r.
Bu iki ~slahat~ ; da yapmak için ~eyh Sait ~syan~n~n bast~r~lmas~~
an~n~, yani irtica~n tepelenmi~~ve sinmi~~bulundu~u bir an~~ seçmekle bunlar~~ulusa asgari külfete mal etmi ~tir.
Kad~nlar~n sosyal ya~ay~~a son derece az kar~~malar~~baz~~ kavimlerde adet olup islâmdan sonra ~uursuz bir taassup bunu son
derece, hatta Muhammet devrinin bile dü~ünmedi~i derecede ileri
götürmü~tü; halbuki bu hal esas Türk adetlerine muhalif olup islamdan sonra dahi hükümdar, devlet adam~, kumandan, asker vesaire s~fatile filen i~~ba~~nda bircok Türk kad~n~ na rasgelinir.
Islam âleminde kad~n~ n vaziyeti bir taraftan onun manevi
mevkiini küçültmekte ve öte taraftan da Türk camias~n~n yar~s~n~~bilhassa çocuklara ilk duygu ve bilgileri a ~~l~yan yar~ s~ n~~
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dün bir vaziyette tutmakla camiay~~zay~ flatmakta idi. Atatürk kad~nlar~~ her makama getirmekle, onlardan memur, hakim, meb'us
vesaire yapmakla onlar~ n maddi ve manevi mevkiini yükseltmi~,
cahil kimseleri dahi onlar~~ sayma~a mecbur etmi~~ve dolay~sile
Türk bütünlü~unün k~ ymet ve kuvvetini artt~ rm~~t~ r.
Kad~nlar~~küçük görmek ve hafife almak zihniyetini baltalamak için kad~ nlardan mebus seçildi~i s~ralarda alel~tlak kad~nlar
için her kim sayg~ s~z bir dü~ ünce beslerse kendi anas~, kar~s~, k~z karde~i ve k~ zlar~~ için o dü~ ünceyi besliyor der ve erkekler aras~ nda kad~nlar hakk~nda baz~~ sayg~s~ z dü~ünce ve ~akalar~~
bu surette durdurmak isterdi.
Burada istitrat olarak Hindistan hakk~ nda bir inceleme~e Atatürkün dikte etti~i bir ha~iyeyi koymak isterim. Bu incelemede
Hindistandaki Türk devletlerinde ordunun ba~l~ca Türklerden mürekkep oldu~u söylenmi~~fakat ordudaki bütün Türk unsurunun
daha elveri~li oldu~u için do~rudan do~ruya sava~ ta kullanabilmek üzere bilhassa geri hizmetleri için ba~ ka unsurlardan da asker al~nd~~~~ve bununla belki de gönül alma dile~i gibi baz~~ siyasal maksatlar güdüldii~ii yaz~ lm~~t~ . Atatürkün ha~ iyesi ~udur,
bu 1933 te dikte edilmi ~~fakat eser henüz bas~lmad~~~~için inti~ar
edememi~tir:
«~ kinci derecede unsurlar~~bunlara (Türklere) yard~ mc~~ olarak
kullanmak çok isabetli bir dü~ ünce idi. Nitekim Avrupay~~ istilâ
eden Hun Türkleri de böyle yapm~~lard~ ; imkân bulabilip istilâ ve
taarruz politikas~n~~ tak~ p etmi~~olan bütün Türkler ayni sistemi
tatbik etmi~ lerdir. çünkü Türkler için esas, zafer unsurunu birinci
safta bulundurmak idi, o unsura yard~mc~~ve hizmet edici herhangi
bir unsur olabilirdi.
«Cümhuriyet Türkiyesinde bu prensip de~i~tirilmelidir. Çünkü
bunun tarihi mahzurlar~~ görülmü~tür; bu mahzurlar~ n ba~l~ calar~~
yüksek asil Türk ~rk~n~ n hizmette kullan~ lan ~ rklarla kar~~mas~ d~r.
Bundan sonra Türk ~ rk~~kad~nlar~n~ , erkeklerin yapma~a mecbur
oldu~u askerlik vazifesi dahil, bütün hizmetlere te~rik ederse,
Etilerde, ~ skitlerde, Amazonlarda oldu~u gibi kendi ~ rk~ndan ba~kalar~n~n hiçbir yard~m~ na muhtaç olmaks~z~ n büyük milli ülkülerine ba~l~~ ba~~ na ve müstakil olarak yürümek kabiliyetini ihraz
edebilir.»
Türklere terakki yolunda yürüme~i zorla~t~ran di~er iki âmil
de harf ve dil meseleleri idi. Eski Türk harflerile okuma yazma
ö~renmenin ~imdikilerle ö~renmeden bir kaç misli zaman ald~~~,
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onlarla telaffuzu bilinmiyen bir kelimenin okunmas~~imkans~z
oldu~u inkar edilemez bir hakikattir.
Kullan~lan dil ise üç sarf ve üç nahvin ö~renilmesini icap
ettirmekte ve dolay~sile as~l filmleri ö~renme~e hasredilecek
zaman~n mühim bir k~sm~n~~yemekte idi; bundan ba~ka ~st~lahlar
için adet edinilmi~~oldu~u ~ekilde yeniden arapça kelimeler al~n~p arap sarf ve nahvine uygun ~ekilde kullan~larak ve hatta
uydurularak dile sokulmas~~yüzünden fazla güçlükler husule
geliyordu. Dil ink~lab~~bu iki nevi derdi ortadan kald~rma~a matut idi, fakat Atatürk'ün vakitsiz ölmesi bu i~i sona eri~tirmesine
mani oldu.
Osmanl~~devrinin propagandalar~na ra~men bütün Türklerin
içinde, malüm tabirle tahte~~ uurunda, e~siz i~ler ba~arm~~~ve
ba~arabilir bir ulusun üyesi olmak duygusu ya~amaktad~r; bu
bilinen ve bilinmiyen geçmi~in ruhlarda b~rakt~~~~babadan o~ula
geçen bir duygudur. Bu duygu Atatürk'te son derecede ilerlemi~~
bir halde idi. Bir çok Avrupal~~ alimler tetkiklerinde, medeni
hamlelerin Avrupa ve dünyada Orta Asya b~ rakisefallerinin yay~lmasile husule geldi~ini ve onlar taraf~ndan getirildi~ini mü~ahede etmi~ler, bundan üç dört bin y~ l önce Anadoluda Etilerin
anaya ana, ataya ata dediklerini ve daha bir çok bugünkü türkçemizde ya~ayan kelimeleri kulland~klar~n~ , Anadoludan yine
ayn~~devirlerde italyaya geçip orada büyük bir medeniyet kuran
Etrüsklerin ad~n~n Türski oldu~unu ve buna mümasil bir çok ~eyleri yazmakta idiler.
Atatürk harf ink~lab~n~~yapar yapmaz yorulmak bilmez bir
çal~~ ma ile tarihi incelemelere koyulur. Dünyaya medeniyeti yayan Orta Asya b~ rakisefallerinin tabiat~ yle elan bugün orada ya~ayan b~rakisefallerin atalar~~yani Türk olduklar~n~~söyler, antropolojik ve lengüistik izler boyunca ilerleyerek, Sumer, Eti, Türski
ve saireden geçen orta kurundaki islam medeniyetinin esaslar~n~~
da ihtiva eden, Orta Asyadan gelme bir sürü göçle beslenilmi~,
dünyada muazzam bir Türk siyasal ve kültürel inki~af~~oldu~unu
ifade eder, ve bir çok Avrupal~~alimlere bunu teslim ettirir.
Bu suretle her Türk için geçmi~~ile gö~sünü kabartacak ve
gelece~ine inanla bakmak hakk~n~~verecek tamamiyle ilmi bir
bilgiler zinciri husule gelmi~~olur.
Osmanl~~Imparatorlu~u ekonomi bak~m~ndan bir sömürge idi,
öbür devletler gibi sanayiini gümrükle himaye edemezdi, dolay~s~yle sanayi sahibi olamazd~~ve Türk ulusu ancak az kar geti-
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ren i~lerle me~gul olmaya mahkC~ m olup memleket sadece zirai
ve madeni ham maddeler ihraç etme~e ve onlarla yap~ lan mamut
e~yay~~30 - 40 misli pahal~ ya Avrupa ve Amerikadan getirme~e
mahkf~m idi.
Müstakil Avrupa devleti ile sömürge aras~nda di~er esasl~~
farklar: bankac~l~ k, denizcilik ve bay~nd~rl~k i~lerinin memleket
çocuklar~n~ n veyahut yabanc~lar~ n elinde olmas~~keyfiyetidir. Bu
bak~mlardan da Osmanl~~ülkesi tam bir sömürge halinde idi.
Bu alanlarda bir sömürge durumundan ç~kabilmemizin önüne
geçmek üzere, birçok samimi dü~ünenlerimizi de aldatan, alttan
alta propagandalar yap~lm~~~ve gümrük himayesile ayakta duran
sanayiin k~ymet ve faydas~~olmad~~~~gibi garibelere birçok türkler
inand~r~lm~~lard~ . Sanki hemen bütün dünyada sanayi gümrük
himayesi sayesinde kurulmam~~~imi~~ve bugün dahi Fransa ve
~talya gibi büyük devletler dahil, ekseni memleketlerde sanayi
gümrük himayesi olmadan ya~~yabilirmi~~gibi.
Birinci be~~y~ll~ k sanayi program~~propaganda ve bilmemezli~in do~urdu~u böyle bir aleyhtar hava içinde yap~lm~~~ve tatbik
edilmi~~ve herkes görmü~tür ki bu i~~yürür ve Türkler için iktisadi bak~ mdan bir sömürge ulusu halinden ç~kmak mümkündür.
O andan itibaren bütçede görülen mütemadi art~~~ta Atatürkün bu
yoldaki azminin nekadar yerinde oldu~unu göstermi~tir. "ülkede
hemen bütün banka muamelelerinin türkler eline geçmesi, denizcili~imizin inki~af~~ ve saire de ayn~~ink~lab~ n birer hamlesidir.
Atatürk Balkan sava~~~facias~ ndan bahsederken «ben i~~ba~~nda
olsayd~ m bu böyle olmazd~ » derdi. Balkan anla~mas~n~~yap~s~, ona
bu sözü söyleten amillerin mahsulüdür. Bu anla~ma, yap~ld~~~~
andaki vaziyete göre en muvaf ~ k tedbirdi ve Türkiyeyi mütecerrit
vaziyetinden ç~kard~.
Atatürk sulhtan sonra sekiz on y~l kadar bilhassa iç i~leri ve
ink~lap i~leri ile u~ra~m~~t~ , fakat ink~lt~b~n ve iç durumun sa~lamla~mas~~ve ekonomik alanda ülkeye laz~mgelen h~z verilip be~~
y~ll~k plan~ n vücude gelmesi üzerine d~~~siyasa ön s~ raya geçer
ve derhal Türkiyenin, kullan~lmas~~moda olan tabire göre, dünyada say~ lan 2 - 3 «dinamik» devletten biri oldu~u görülür; bar~~~
içinde siyasal menfaatler temin etme yolu tutulur, ve bu hiç bir
güceniklik husule getirilmeden yap~l~r, bo~azlar mukavelesi Türkiye lehine de~i~tirilir, bo~azlar üzerinde tam hakimiyetimiz
kurulur ve Hatay, Türklü~e kazand~r~l~r.
*
4% *
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Bu yaz~ lara bir sonuç yapma& lüzum görmüyorum.
Ebedi ~ efimizin unutulmaz hat~ ras~ n~~ Türk ulusunun bir ferdi
ve kendisinin maiyetinde çal~~m~~~ve çok iyiligini görmü~~bir
adam s~ fatiyle ruhumun en derinliklerinden kopan sayg~~ ve sevgi
ile selâmlamakla iktifa edece~im.

