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Başlamadan Önce 

Atatürk'ün manevi şahsiyetine dair bu küçük tah l i l  tecrübesinde ne 
Kurtu luş Mücadelemizin ,  ne de Büyük Türk l nki lab ın ın  tarih in i  veya 
ideoloj i k  tefsirin i  yapmak iddiası vardır. Böyle bir mevzu, ancak, muh
telif c insten b i r  yığın vesikaya istinat edeceği gibi mahiyeti itibariyle 
de, Atatürk' le beraber kendis ine yard ım etmiş o lan arkadaşların ın ,  
kendis in i  hazırlamış olan siyasi ve  içtimai hadiselerin , hu lasa, bütün 
bir devrin tetkik  ve tah l i l i n i  lüzumlu k ı l acaktır. B u rada ise ,  Büyük 
Adam, daha plastik gösterilmek için tek başına ve yal ın şahs iyet ha
l inde a l ınmıştır; her portrede ve her monografyada yapı ldığı gib i .  

Bundan başka, beni okuyacak olanlara şunu da hatırlatmak iste
rim k i ,  bu kitap,  Atatürk'ün ölümünü takip eden yas ve elem haftala
rı nda ve hemen bir hamlede yazıldığı için onda büsbütün objektif bir 
vakıf aranmamalıdır. Bu yüzden , Atatürk'e dair görüş ve düşünüşlerim 
çok kimse üzerinde ya bir "mersiye" veya b ir  "kaside" tesirin i  icra 
edecektir. Bense bu çeşit "edebiyat"ı pek sevenlerden deği l im. 

Onun içindir k i ,  bundan sekiz y ı l  ewe l ,  Büyük Adam'ın tabutu etra
fında yapı lan nümayişlere gerek söz ve gerek yazı i le  karışmaktan 
çekinmiş ve bu kitabın müsveddes in i ,  belk i ,  mübalağal ı  bir heyeca
nın eseridir korkusuyle ,  hemen bastırıp yayın lamakta tereddüde düş
müştüm.  
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Şimdi, o heyecanlı devrenin üstünden, her biri öbüründen ağır ha

diselerle yüklü sekiz yılın silindirleri geçmiş bulunuyor. Gerek dışarı

da, gerek içeride teneffüs ettiğimiz kuru ve sert realiteler havası, ar

tık, bizim kalbimizde herhangi bir co$kunluğa, herhangi bir taşkınlığa 

imkan veı·meyecek kadaı· soğuyup buz tutmuştur. Türk İnkılabının kah

ramanlık safhası kapanarak yerini yalnız maddi ihtiyaçların çalkandığı 

"pragmatik"' bir devre bırakmak üzeredir. "Atatürk"ü. işte, bu hava 

icinde ve böyle bir devrin eşiğinde tekrar gözden geçirdim; onda de

ğiştirilmesi gereken hiçbiı· nokta bulmadım ve onu halka mal etmenin 

tam zamanı geldiğine asıl şimdi kanaat getirdim. 

Zira, fork milletı her vakitten ziyade bugün, o Büyük Rehberin ar

dısıra yürüyüp geçtiği yola dönüp bakmak ihtiyacındadır. Türk milleti. 

bu yolda ne kadar imkansızlıkların üstesinden geldiğini ve "makus 

talihini" ne çetin engellerle çarpışarak yendiğini bir keı·e daha hatır 

layacaktır. 

Atatürk, kendisini unutmayanlar için, tükenmez bır enerji ve opti

nıizma kaynağıdır ve onu unutturırıam<ık hepimize kutsal bir vatan 

borcudur. 
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BAŞLANGIÇ 

Bizim i lk gençl ik  yıllarımız b ir  mi l l i  kahramana hasretle geç
t i .  Biz; -şimdi ell isine varanlar, e l l iden ötedeki ler- gözlerimi
zi dünyaya b i r  bozgun havası iç inde açtıktı. Babalarımız, 
analarımız , b ize Moskof seferlerinden, Rumeli kıyamların
dan [ayaklanmalarından] , Arap isyanlarından ve b unları ta
kip eden ecnebi müdahalelerinden tutuk bir  di lle bahseder 
dururlardı. Kaybolmuş ü lkelere, gid ip de d ö n meyen lere, 
gözleri yaşlı  nişanlılara dair yanık halk türk üleri bizim n in
n ilerimizdi ve sonsuz bir  mi lli haile  [ trajedi ]  o lan "Yemen" 
kabusu, a ilelerimiz iç indeki gündel ik konuşmaların en al ı

şılmış mevzularından b iriydi.  Erkek evlat sahipler in in  ve ye
tişkin delikanl ı ların kafasında sosyal endişe namına yalnız 
şu vardı: Askerden kurtul mak çaresi . . .  çocuklar bunun iç in  

mektebe veril ir ve  yüksek tahsile bunun iç in  rağbet ed il ird i .  
Namık Kemal i le  çağdaş o lan ve beni mki g ib i  "Vaveyla"yı 

"Rüya"yı , "Celaleddi n  Harzeınşah" ı  okumuş bulunan baba

larımızın yüreğinde b i r  vatan duygusu , bir ta eskiden kal
ına destani soluk var mıydı , yok muydu;  pek iyi hatırlamı
yorum. Yal nız b i ldiğim bir şey varsa, büyüklerimiz in  b ize, 

13 



düşmanlarımızdan, Avrupalılardan daima saygı ve korku i le 
bahsedişleridir. Arasıra l imanlarımızda yabancı harp gemi 
lerin i n  görü nüşü veya herhangi  b ir fren k  hükümdarın ı n  
memleketimize ayak basışı halkı çoşturan  v e  o n a  kolektif 
heyecan veren yegane mehabet l i  [ görkeml i ]  hadiselerd i .  
Çünkü , kend is ine  ve k e n d i  devleti n e  i t i madı  kalmayan 
halk,  kendi mukadderatına hakim olan kudretlerin b u  sem
bollerde tecessüm ettiğin i  [somutlaştığını ]  görüyordu. 

Bir gün ,  on b i r  yaşında b i r  çocuktum.  Manisa'da, büyük
lerimden b iriyle gez int iden eve dönüyorduk. Otu rduğumuz 
sokağın ağzında, Sultan Cami i  meydan ında b i r  acayip kala
balığa rastladıktı. Beş on kişi l ik,  kızıl yüzlü, panama şapkalı 
b i r  seyyah grubu e llerinde kalın bastonlarla, etrafını  alan 
bir alay mahalle çocuğunu merhametsizce dövüyordu. Bu 
yavrucakların bir kısmı haykırarak kaçışıyor, diğer b i r  kıs
mı  yerden top ladığı taşlarla kendi n i  müdafaaya çalışıyordu. 
Çoğun u  şahsen tanıdığım ve iy i  ailelere mensup olduklarını 
bi ldiğim bu çocuklar, h i ç  şüphesiz ,  memleketin adetlerine 
göre tuhaf kıyafetli b u  seyyah grubuna, sırf tecessüs saika
sıyle [ nedeniyle ]  yanaşmış bulunuyorlar! öbürleri de, bun
ları sanki b ir  sürü muzır [zararlı] ve rahatsız edic i  mahlu
katmış gibi yanlarından defetmek ist iyorlardı. Fakat bunun 
iç in ,  kullandıkları tedbir o kadar vahşi ve gayri i nsani id i  
k i ,  ben i m  b ile küçücük yüreğim isyanla doldu ve boğazım 
hıçkırıklarla tıkanarak bağırdım: 

- Ne  hakla vuruyorlar? 
Yan ımdaki,  başını  önüne eğd i  ve bana cevap vereceği yer

de dayak yiyen çocuklara seslend i :  
- Haydi ,  savulun  bakayım, haydi savulun . . .  
Lak i n  savulmak isteyenler d e  b ir  müddet gene dayaktan 

kurtulamıyorlardı: 
- Bırakın, dedim;  bırakın beni .  Gidip karakola halın ve

reyim. 
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Aldığım cevap şu oldu: 
- Karakol,  ecnebilere karşı ne yapabi lir, a oğu l !  . .  
B u  söz üzerine,  sanki b irden , yaşıma o n  y ı l  daha katıl

m ıştı. Üstüme gamlı bir c iddiyet çökmüştü ve mil l i  guru
rum -zannederim- o andan beri  kanamaya başlamıştı. O an
dan beri , tam yirmi beş yı l ,  bu yaranın kanı ,  ölüm işkence
sine mahkum Ç i nl i ler in tıraşlı tepesin e  akıtı lan damlalar gi
bi tıp tıp yüreğimin  üstüne damladı ,  damladı, damladı. 

Yirmi beş yı l ,  bu bütün bir gençlikti r. Yirmi. beş yıl ,  b ütün 
mi lli ve sosyal kıymetleri altüst o lmuş, "bütün kaleleri zap
tedilmiş" ;  etrafı b ir demi r  çemberle çevri lmiş viran ve peri
şan bir  ülkede, bir asırdan beri durmadan kovalanan, dur
madan tekmelenen yılgın ve avare b i r  sürün ü n  arasında,  
içeriden dışarıdan sövüle sayıla ,  i t i le kakıla ve  o yara , o mil
li gurur yarası bağrımızın i ç inde damla damla kanayarak, 
yirmi beş yıl sürünmek, sürünmek. .. İşte, b iz im n esli n  dün
ya real iteleri.ne i lk temasından olgunluk çağına ayak basın
caya kadar geç irdiği ömür bu olmuştur. 

Bizim nesi l ,  dediğim bu kürek mahkumları kafiles in in  or
tasından, arasıra başımızı kaldırıp ufka bakardık. Nerede sa
bah yıldızı? İ çi mizden b ir  ses daima "O,  h iç  doğmayacak" 
derdi .  Okuduğumuz kitaplar, konuştuğumuz tecrübeli , b i l
giç adamlar da bunu söylerdi .  Mektepler ise, sadece bir  zeka 
mezarı id i .  Bir gün, sınıfta, alnım sıraya dayalı, dizlerimin 
üstünde tuttuğum " Cezmi"y i  okurken b ir el, b ir  demir pen
çe beni  ensemden yakalamış, sokağa atmıştı . Nereye gitme
l i ?  Nereye kaçmalı? On altı yaşımda ya var, ya yoktum. Fa
kat, b il iyordum ki ,  bazı memleketlerde hürriyet deni len b i r  
saadet vardır ve  oralarda herkes istediği kitabı okuyabi li r. 

Ve o hürriyet d iyarlarından b ir ine gittim. 
Ey Kemalist Türkiye'n in  bahtiyar gençleri; s iz ki, on altı 

yaşı nızda daha bir  futbol maçına b ile başlayamıyorsunuz; . 
bense, o yaşta, hürriyet sevgisi yoluna " hayat mücadelesi" 
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denilen korkunç oyuna atılmıştım .  -Size nası l  anlatayım?- o 

zamanlar, adını  ağzımıza almadığımız "vatan" ın dışında " fi
rar:i" d iye anılan b irtakım Türkler dolaşırdı. Frenkler bun
lara "Jeune Turc"ler lakabını vermiş olmakla beraber arala

rında benim gib i  çocuklar ve ak sakall ı  i htiyarlar da vardı 
ve sanmayınız k i ,  bunlar b irtakım kah ramanlard ı .  Hayır. 
Bunlar ne yaptıklarını b ilmez b i r  sürü bedbahtlardı ve altı 
aşınmış pabuçlarıyla d iyar d iyar dolaşarak " hürriyet" dile
n irlerdi. Lakin başkalarının hürriyeti acı b ir  l okmadır. Bu
nunla h içbiri doyunamazdı  ve gözleri daima arkalarına çev
rik, b ir gün ,  kendi toprakların da b itecek olan  buğdayın ek
meğini ,  anayurdun kendi has nimetini  beklerlerd i .  Hangi el 

bunu ekti? Hangi e l  bunu b içecek? O milli kahraman nere
de idi?  O,  b ir  türlü meydana ç ıkamıyordu.  

Kafalarımızı  saran m i l lI kabusun humması i ç inde,  kah 
şunu, kah bunu o kahraman heyetinde [suretinde ,  kılığın
da] gördüğümüz oldu. Hasta muhayyilemizin icat ettiği bu 
yalancı Mythe'ler arkasında bir  müddet koşuyor, sonra b ir
den, soluğumuz tıkanarak duruyorduk ;  eyvah , b u  da bizci
leyin avarenin bir iymiş. 

Yirmi yaş ımıza girdiğimiz zaman,  artık h içb i r  kimseye 
h içbir şeye i nanmıyorduk. Meşrutiyet i nkılabın ın  şarkıları 
bize birtakım herzeler gib i  gel iyordu. Hele sokak destancı la
rın "yaşasın ! "  çığlıklarıyla ortaya attı kları , salaş tan tiyatrola
rın şanolarına çıkardıkları "hürriyet kahramanları" na başı
mızı çevirip bakamıyorduk bi le .  Panayır mız ıkacılarının ,  kö
şe başı şarlatanlarının ve acemi ş i i r  okuyucuların ın yardı
mıyla yapılan halk nümayişleri b iz i  t iksindi riyor, evlerimize 
kaçıyorduk. Bir gün ,  evde aileden yaşlı bir ada m  bana şunu 
demişti: "Canım; böyle incesaz takımıyla inkılap mı olur ? " *  

(*) Bu >rızlcrlc "ittihat \T Terakki" hareketini tezyif ctıııck i'tcdıgiıııc lıukıııolun

maınalıdır. "ittihat ve Terakki" bizdeki milll ve inkıLıp,ı ıc,kıLitlarııı anasıdır. 

:;;ıı halde süzlcriıııdc Meşrutiyet ve inkılabıııa dair hir ıc.:yı l knkıı'ıı varsa hu, 
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Lakin b iz ,  top ve tüfekle de o lsa zaten inkılap ve i htilal 
elenilen şeye inanmıyorduk. Şahsi hayatımızda olduğu ka
dar millet ve memleket meselelerinde ele tamamiyle reyb i
leşmişıik [kuşkucu olmuştuk] ve b i rçok fren kçe k itapların 
yardımıyla bu ruh ve iman i flasın ı  b i r  nevi i lmi fikir  sistemi 
haline sokmaya çabalıyorduk. Bunda ela, doğrusu, çok güç

lük çekiyorduk. On dokuzuncu asr ın  sonu Avrupa'da b i r  
büyük inkar ve "cl issociation" devridir. Bütün kıymet hü
kümlerinin batıl ve bütün ölçülerin bozuk olduğunu ispat 
yolunda birbir iyle müsabaka eden muharrir ve mütefekkir
lerin aded i ,  o devi rde, sayılmayacak kadar çoktu.  Bunlar, 
b i rtakım kötü gençl ik arkadaşları gibi  b iz i  baştan çıkarı r, 
biz i  maceradan maceraya sürüklerken kafamızda yüksek
lerde dolaşan kimseleri n sarhoşluğunu h issederdik.  O frenk 
üstatlarından ödünç aldığımız inkar ve istihza kanatlarıylc, 
san ki,  muhit imiz in üstüne çıkmış, sanki mensup bulundu
ğumuz cemiyetin perişanlıklarına, adi l iklerine, "yalan larına 
ve şarlatanlıklarına" yukarıdan,  b i r  hakaretl i  yabancı gö
züyle bakmış gibi oluyorduk. 

"31 Mart" ı ,  "10 N isan"ı ,  onu takip eden terör devrin i ,  iş
te biz ,  o zamanın Türk entellektüelleri, hep b öyle yüksek
lerden, böyle b i r  fi ldişi  kules in in tepesinden seyrettik. * O 
hadiselerin ö n  plana attığı siyasi şefler bizi  ya güldürüyor, 
ya t iks ind iriyor, ya sadece lakayt b ı rakıyordu. Hareket Or
dusunun başında lstanbul'a b i r  ik inc i  Fat ih tantanasıyle 
girmiş olan Mahmut Şevket Paşa, b iz im nazarı mızda, b i r
kaç ay iç inde, sakallı kukla hal in i  almıştı .  Meşrutiyetin i lk 

ilk günlerin acemice hareketlerine ve hizim o zamanlardaki rulı lıaliınize atfe

dilmek lazımdır. (YK.K.) 
("') Bu fıkralarda ınütcınaclıyen (biz) zamirini kullanışım (ben) demeyi scvınecli

gimclendir. Balıscttiğinı manevi ve fikri huhranlarda, o vakitler, benimle eş 

olan akranlar epeyce kalahalıktı. f<akat, itiraf etmek lazım gelir ki, kah fikir, 

kalı vatan ıııudafaası yolunda caııvcrıniş çağdaşlarımızm sayısı hunlardan, hiç 

şüphesiz dalı.ı pek çok fazlaydı. (YK.K.) 
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yıllarında, bütün i nançsızlığımıza rağmen şahsında destani 
b i r  kudret sezmekten kend imiz i  alamadığımız Enver, b u  

genç ,  güzel çehrel i ,  mütevazı miralay, vaktinden evvel paşa
l ık ün iformasını takıp ,  b i r  saraya damat o lunca, b izim iç in ,  

b i rdenbire,  öbür paşalar sırasına gir ivermişti .  Merkez ku
mandanı Cemal Bey'den sadece korkmaya başlamıştık. "it
t ihat ve Terakki "n in ruhu olduğu söylenen Talat Bey'e ge

l ince, onu, b i r  türlü anlayamıyorduk. O ,  bizce, sevk ve ida
re ettiği komiteni n  manevi şahsiyeti ,  p rensipleri ve ideoloj i
s i  gib i  karışık bir  şeydi .  

Tam bu s ıralarda,  Boğaz i ç i  tepeler in in  b i r inde,  b i r  şair, 
b i r  büyük Türk şairi, demir kafes i ç ine  hapsedi lmiş b i r  as

lan gibi homurdanmaya başladı . Hepimiz kulaklarımızı ka
barttık. Ne diyordu? D iyordu ki bütün bu adamlar düzme 
vatanperverlerdi r ;  diyordu k i ,  hepsi Abdül hamit devrine 
rahmet okumaktadır. Diyordu k i ,  milleti aldattılar hepsi b i r  
"hanı yağma" n ı n  başına oturdular. Yiyorlar, " tı kın ıyorlar" .  
irfan ve fazi let  sahipleri eskisi  gibi ,  n ikbet ve h usrandadır  
[düş künlük ve hüsran i ç i nded i r] Hakkı söylemek isteyen 
ağızlar eskiden beter ki l i tlenmiş ve gerçek halk rehberleri

n i n  ayakları na pranga vurulmuştur. Memleket, eskisinden 
daha büyük b i r  h ızla felaket uçurumuna sürüklenmektedi r. 

Türk şai r i  aşağı yukarı b iz im duyduklarımızı ,  b izim dü
şündüklerimizi söylüyordu. Çoğumuz, onun bu sayhaların 
d a  [ haykırışlarında] kendi ruhumuzun isyanların ı,  h usran
lar ı nı dile gelmiş sandık .*  

Acaba ,  n ice y ı llardı r, hasre t in i  çektiğimiz kahraman bu 
muydu? İçimizden çoğu, ümit lere kapılarak şair in oturdu
ğu tepeni n  yolunu tuttu. Bu tepeye o ldukça d ik ,  uzun ve 
dolambaçlı bir yokuştan çıkıl ırdı ve üstünde manzum söz
ler kazı l ı  bir kayanın önünden geçilerek bir büyük güvcr-

(*) Bu şair Tevfik fikret'tir. 
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cinliği andıran münzevinin evine girilirdi. O ,  sert yap ıl ı ,  ge

niş omuzlu bir adamdı. Kemikli yüzünün ortasında, sivri , 
uzun ve saldırıcı b ir burnu vardı .  Bu burunda, biz b ir  kartal 
gagasının mahabetin i  [ heybetin i ]  buluyorduk.  Lakin ,  b u

nun altındaki çökük ağız, yapmacıklı b ir  sesle konuşmaya 
başlayınca, biraz evvelki kartal, yerini yavaş yavaş bir öfkeli 
papağana terk ediyordu.  Papağanda b ir fassal [ded ikoducu]  
acuze tavrı vardır. Biz im şair de mükemmel fasletmesin i  
[ çekiştirmesini]  bil irdi .  Yalnız o kadar mı? Heyhat evet, yal
nız o kadar . . .  

Fikretperestlik, b izde, ço k uzun sürmedi .  Zira, o nu n  yap
tığı hicivlerin ,  kendi aramızda, b iz alas ını yapıyorduk. o 
kadar ki ,  hepimize, b u  kocakarı ideoloj isinden artık gına 
gel mişti .  Ço k vakitten beri abur cuburla beslenen ve kötü 
içkilerle neşelenmeye çalışan kimseler gibi ,  bu çeşit  şeyler
den artık bir nevi gönül b ulantısı h isseder olmuştuk. Ruhu
muzun sağlam, temiz bir gıdaya ihtiyacı vardı: 

Benim gönlüm hış günü aç 

Kalan bülbül gibi muhtaç 

Ruhum hasta, sensin ilıiç 
Beni dertten hurtar Tanrım . 

Lakin Ziya Gökalp, o zaman henüz b u  mısraları yazmış 
değildi .  Onun adı, uzaklardan, bir Kaf dağının arkasından, 
ancak, kulaklarımıza erişebil iyordu ve o nunla b u  perişan 
gençl i k  arasındaki yolu birtakım politika eşkıyası kesmiş 

b ulunuyordu.  
1 9 1 1  - Trablus'un zaptı; 
1 9 1 2  - Balkan harbi. 
Bu vakalarla beraber eski tarihçilerin kaydettikleri  gibi  

bazı "semavi" alametler de belirmiş miydi?  Hatırlamıyo
rum. Fakat ,  bizim içimiz gökyüzünde ejderha şekilli yıldız
lar görmüş ve yerin altından  acayip u ğu ltular işitmiş kadar 
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önceden sezişler ve kara kuruntularla doluydu. Artık otur

duğumuz b ina, her tarafından çatırdamaya başlamıştı . Bü
tün memleketi ,  Vardar kıyı larından Boğaziç i  yalılarına,  Bo

ğaz içi yal ı larından en yüksek Anadolu yaylalarına kadar, 
baştan başa, korkunç b i r  panik havası kaplıyo rdu. Payitaht 
birkaç hafta i ç i nde b i r  mahşer yer ine dönmüştü.  İstanbul 
sokaklar ından yaral ı ,  koleralı ve kaçak askerlerle perişan 

muhacir kafi leler in in  b irbir ine karışarak b i tmez tüken mez 

b i r  felaket seli hali nde akar, akar ve H ıristiyan arabacılarla 
ecnebi şi rketlerin nakliyat vasıtaları bu kan l ı  paçavra yığın

ları a rasından, nemrutça b i r  kayıtsızlıkla geçi p  giderken ,  
Beyoğlu kald ırımlarının üstünde Avrupalı ve tatlı su frenk
lerin in  bu kalabalığa nefretle bakarak burunların ı  tıkadıkla
rı görülüyordu . 

Ve bütün Avrupa basını ve bütün Avrupa b iz i m  mil li fela
ketimiz karşısı nda bu jesti  tekrar eder gibiydi .  Biz ;  nafi le 
yere, büyük devletlerin payi tahtlarına b i rtakım ricacı heyet
ler gönderiyorduk. N afile yere Rumeli' de Türk ahaliye yap ı 
lan zulüm ve fecayiden [ facialardan ] ş ikayet ediyorduk. La

kin,  bize her taraftan kapılar kapanıyordu, ya ela kapanma

sa b i l e  bir cüzzamlıya b i r  iğren ç  di lenciye açı l ı r  gibi yarı 
aralanıyor, b ize açlığı doyurmayan ve belki ıstı rabı artı ran 
b i r  yüksekten merhamet sadakası uzatılıyordu. 

Hakikatte b i z i m  d üştüğüm üz halden h e rkes,  i ç in  i ç in  
memnundu: Türkler, akibet, Avrupa topraklarından dışarı
ya atılmışlardı. Yar ın ,  öbür gün ,  Asya' nın içeri lerine doğru 
sürüleceklerd i .  Bu, aşağı yukarı yüz elli yı ldan beri, bütün 
medeniyet (yani ,  H ıristiyanlık) m üdafii poli t ikacılar ın ,  fikir 

ve i l im adamlarının,  şair ve sanatkarların yegane gayesi , ye
gane tezi ,  yegane hulyası deği l  miydi?  işte ,  bu h ulya niha
yet gerçekleşiyordu.  Sağdan olsun, soldan o lsun,  demokrat 
memleketler in bütün s iyasi part i le r i ,  şefleri n i n  ağzından 
yüz b inlerce i nsanın ana topraklarından bu kanl ı  sökülüşü-
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nü alkışlıyor; hiç değilse laz ım ve mukadder b i r  had ise gibi 
telakki ediyordu.  

Yeryüz ünde her mil let in hakları ,  hakikatle r i ,  yurdu ve 
Tan rısı vardı. Yalnız Türk millet i  haksız,  hakikats iz ,  yurtsuz 

ve Tan rısızdı.  Tıpkı ,  büyük perseküsyon devirlerindeki Be
ni-İsrail gibiydik. Gökten inecek Mesih'i bekli yorduk ve iki 
ası r hasretiyle yandığımız mil li kahraman, hala b i r  türlü gö
rünmüyordu. 

Hani çoban nerede? 

Ziya Gökalp,  o zaman henüz bu mısraı da yazmış deği ldi .  
fakat, o zamana kadar, bir nevi Tanzimat üsrnanhcılığı i le 
Ahmet Vefi k Paşa Türkçülüğü arasında sal lanan mi l l iyet 
şuuru bu ıstırapla ,  art ık,  kendi sentez in i  bul ur  gibi olmuş
tu.  Vatan viranesinin yıkıntıları arası nda sendeleyerek, düşe 
kalka yürürken iç imizde i lk defa olarak muayyen b i r  hedefe 
doğru ilerleyen insanların kuvvet ve metanet ini  hissetmeye 
başlamışt ık .  Hatta aras ı ra ,  çatısı a ltına i l tica et t iğ imiz bir 
''mabet" bi le  bulmuştuk: Tü rkocağı .  Laki n  içerisinde adam, 

Buda heykel in i  andıran acayip adam, bize, muttas ı l ,  gelecek 
olan b ir  kurtarıcıdan ve b i r  kurtuluş gününde n  bahseder  
dururdu. 

Bu adam, ne şeki l ,  ne ruh i t ibarıyle o güne kadar tanıdığı
mız fik i r  üstatlarından hiçbir ine benzem iyordu: Daima ken
el i üzer ine yığıl ı  duran t ı knaz vücL1Cluna muayyen b i r  yaş 
vermek mümkün deği ld i .  Çenes in in  ik i yanından aşağıya 
doğru sarkan bakı msız bıyıkları ve daima arkaya itil i külah 
biçimindeki fesiyle onu pekala Tanzimattan evvelki Tü rkler 
aras ına sokabi l i rd ik .  Hareketlerindeki ağırlı k ,  nutkundaki 
tutukluk ve gülümseme nedir  hiç b i lmeyen dudakları ela 
onu ayrıca o clevrin erleri sın ıfına layık göste riyordu. Yoksa 
bu, Hacı Bektaş ocağının türelerini alttan alta gütmekte olan 
tebd i l i  kıyafet bir Yeniçeri miydi?  :Hayır, o daha ziyade Ho-

21 



rasan illerinden gelmiş b ir  gizli tarikat şeyhine benziyordu. 
Memlekette işgal ettiği siyasi mevki in  şevket ve azametine 

rağmen hususi hayatı bir " tariki dünya"nın * maişet tarzın
dan farksızdı. Bütün gösterişlerden çekiniyordu. Dünya ni
metleri nedir  b il miyordu ve yaşama pratiğinde ise bir ma
sum çocuk kadar acemi id i .  Meşrutiyetin i l k  yıllarındaki 
kuru inançsızl ığımızı  müteakip ,  ş imdi iç inde yaşadığımtz 
traj ik devrenin sıtmalan b iz i  hastalıklı b ir  mistisizme atmış 
olduğundan , onda bir derviş hüviyeti bulmak daha ziyade 

işimize geliyordu. Arasıra yazdığı  tasavvufi ş ii rlerle o da bi
zim bu meyl imizi kuvvetlendirmekte idi :  

Vaiz, deme cehennemin  ateşi ;  

Çılwr bilmem, haç bin çeh i odundan. 
De h i, vardır b ir  güzel l ih  güneşi 
Doğmuş bizim aşhımızın  odundan. 

Bu dörtlükde veya şu aşağı kinde: 

Ne uzağım, ne yahın ım, 
Yüz verilmez bir şaşkınım, 

Ayrılmam alışlwıım, 
Dost olal ım telırar Tanrım. 

bir Yunus Emre'n in nefesin i  bulmamak ne mümkündü? 
Lakin o ,  bunlarla övünmez, bunları benimsemezdi .  Bize, 

sık sık bahsettiği üstat, Yunus Emre'den büsbütün başka b i
ri, tasavvufla taban tabana zt t  Dürkheim isminde b i r  frenk 
al imiydi .  O zamana göre Dürhheim cemiyet i l m i n i ,  Kari 
Marx'tan sonra matematiğe belki en çok yaklaştırmış olan 
bir sosyolog sayılabil i rdi .  "lş bölümü" ve " mesleki temsi l "  
sistemleri , ahlaki hadiseleri iç t imai kanu nlarla tarif usulü 
ve tarih i ,  Marx'ın ekonomik materyalizınas ına muvazi o la-

(*) !'.skiden dünya nimetlerini terkeden dervişler için kııll.1111Lı ıı bir deyi m .  
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rak b i r  nevi sosyoloj ik determinizma ile tefsir ediş cereyanı ,  
gene sanıyorum k i ,  bu al imin nazariyeleriyle başlam tş bir  
fikir hareketiyd i .  Türkocağı'n ın şeyhi ,  işte, b ize en çok bu 
nazariyeleri izah ve telk in  etmeyi severdi .  Fakat, sol e l in in 
başparmağını sağ avucunun iç ine alarak ve gözleri b i r  i lahi 
rüyaya dalmış gibi kapanarak, ceb i r  düsturlarını andıran  bu 
sosyoloj i  formüllerini anlatırken, gene üzeri mizdeki o arka
i k, m istik tesirini  kaybetmezdi .  Aksine,  Dürkheim nazari
yeleri onun ağzında eski  şark " felsefesi "  g ib i  ampirik bir  
şekle girerdi .  

"Fert yok,  cem iyet var" onca, bütün antropoloj i k  hadise
lerin izahı ancak bu formülden çıkardır ve b u  formüle i rca 
edileb i l irdi .  Fert yo k. Lakin , b ir taraftan da bize, Türk mil
letin i  kurtaracak destanı kahramanla, Türk kültürünü ku
racak destan şair inin hayalı tasvir ini  yapan,  hasretiyle ş i i r
ler yazan gene o değil miydi? o da, biz imle beraber, bu ma

bedin boş mi hrabı kar�ısında ö n ümüzde geçecek i mamı 
beklemiyor muydu? N i hayet, her  Türk i dealist i  gibi  o ela 
bütün noksanını  Mesih'siz bir  havari o luşunda h issetmiyor 
muydu? 

Günün b irinde, ondan, bu tezadı n  izahını  d ilediğimiz za
man, gözlerin i  büsbütün kapamış ve: "Mi l li kahraman b i r  
fert değil, mil let in müşahhas timsalidir" demişti . 

Fakat, bunu söyleyen şai r üç ay sonra, tam "Sarıkaırnş" 
faciasının ertesi,  Enver Paşa'ya, " mi l li kahraman" u nvanını 
veriyordu. Kirnbil ir, belki beklemekten artık bıkmtştı .  Belki 
bir destanla b i r  hai leyi [ trajediyi ] b irb ir ine karıştırırnştt. 
Belki ordusunu karlar i ç ine gömerek tek başına lstanbul'a 
kaçan bu bedbaht serdarın felaket i  onu n  yüreği ne dokun
muştu. 

Lakin ,  biz, "İttihat ve Terakki" ideo logunun bu hareketi 
karşısında yen i  bir hayal kırgın lığına daha uğramış ve onun 
fikri samimiyetine inancımızın yar ıs ını  kaybetmiştik. 
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O sıralarda, muhtel if harp cephele rinden sızan haberler 
ise bu sarsı lan imanımızı ve bu sönen şevkımızı canlandıra
cak mahiyette deği ldi .  Memleket in her yan ında b i r  perişan
lık, bir sökülüş, b i r  çöküş hissedi l iyordu .  Resmi. teb l iğlerin 
d i ls izl iğine rağmen doğu vi layetler imizdcn b irkaçın ı n  elden 
gittiği n i  ve Suriye, F i l isti n ,  Arabistan namları a l t ında topla
dığımız cenup imparatorluğun u n  ela yıkılmak üzere o ldu
ğunu b i l iyo rduk.  Fakat ,  bu m üthiş i n hi damcla [ yıkı l ış ta ]  
-doğrusunu söyleyeyim- hiçbir  halle mehabeti [ t rajedi hey
beti] yoktu. Ancak b i r  aciz ,  b i r  meskenet  [ misk i n l ik ]  b i r  

beceriksizl ik ve  b i r  idaresizl ik manzarası vardı ve  bunun b i
ze verdiği h is,  b i r  büyük millI felaket in  eleminden z iyade, 
bir kend i kendim izden utanış ,  b i r  iş baş ında bulunanlara 
karşı kızıştan ibaretti .  

Ama, günün b i r inde, Çanakkale müdafaas ın ı n  yankıları 
kulakları mıza gelmeye başlayınca her şey değişiverdi. Desta
ni unsur, baştan başa harp yangınıyle tutuşmuş yurd un , yal 
n ız bu noktasından tekasüf etmiş [yoğunlaşmış] gibiydi .  Bu, 
bıçak kemiğe en çok orada dayanmış o lduğu için mi böyle 
ol muşt u/ Bütün mil l iyetçil iğimize rağmen ,  Tanzimatçı baba
larımızdan kalma b i r  batıl fik irle hala vatanı ya ln ız  lstan
bul 'clan ibaret telakki ettiğimiz için midir ki ,  savaşın en ziya

de bu safhasına ehemmi yet vermekte idik? lşte, k ırk ik i l ik 
düşman topların ı n  sesleri evler imiz in iç ine  kadar gelmeye 
başladı . lşte, bazen çocuklarıylc Adalara gezmeye ç ıkan ai le
ler şirket vapurların ın güvertesi nden den izaltıları n ayna pı· 
r ı l t ı lar ını  görür  oldular ve herkes b i l iyor ki düşman akla 
durgunluk verecek derecede kud retl idir. En büyükten en kü
çüğe kadar herkes b i l iyor ki , bütü n Türk donanması lngi l i
z in  bir  tek zırh l ısına karşı koyamaz ve zorlanan l3oğazlar her 

tür lü modern müdafaa teçhizatından rnahruındur. Asker, Sa
nkaınış'ta, Fi l istin'de, Bağclat'ta bozgun veren aske rdir. Teşki
lfü, gene o bozuk düzen , gene o anarşik v e  iptidai teşki lfütır. 
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Fakat, beş on ''iniri bozuk insandan başka hiç kimse kork
muyor. Bellibaşlı bazı şahsiyetlerin ailel eriyle beraber Ana
dolu'ya kaçtıkları söyleniyor; hüküınetin kıymetli hazine eş
yasını Konya'ya naklettiği fısıldanı yor. Hatta bugün yarın pa
dişahm bile o vilayet merkezine sıvışacağı haberl eri dolaşı
yor. Fakat, gene hiç kimse korkmuyor. İşte adal arla Kadıköy 
kıyılarına siperler kazıldı. lşte, bin;ok gizli noktalara toplar 
konuldu. Demek ki, düşman ın Boğazlardan geçmesi imkanı 
çoğal ıyor. lş başında bulunanlar i se imalı bir tebessümle sırı
tarak: "Her şey muhtemeldir" diyor ve kaçıp gitmek isteyen
lere "kalınız! diyen yoktur. Buna rağmen, yüreklerdeki bu 
acayip, bu delice emniyet nereden gel iyor? Halk sanki,  dev
letin bilmediği bir sırra ermiş gibidir. Halk emin ve mutına
indir [içi rahattır] . Halk, binbi r tehlike ile dolu Marmara'ııın 
ufukl arına bir yeni sabahın doğmasını bekler gi bi bakıyor. 
N eydi? Ona gaipten bir şey mi malüm olmuştu? 

Evet, halk; bizim bil mediğimiz bir sırra ermişti; evet, ona 
gaipten bir şey malüm ol muştu. Şu kupkuru resnıf t ebliğl e
ri, şu gemli gazete ağızlarını; şu bize hep bir "nihai" zafer
den bahseden İttihat ve Terakki propagandacılarını bir yana 
bırakıp ona kulak verelim' lşte, bir şeyler mırıl damyor. Mil 
l etin, bütün hayatı prensipler gibi , en canlı hikmetleri n 
kaynağı olan bağrından birtakım nidalar geliyor. Ne cliyor7 
Bir rüya mı görüyor7 En son haddine varan şu fel aket sıt
masıylc mi sayıkl ıyor? Yoksa i nsanlığın ilk çağlarında oldu
ğu gibi yeni bir efsane mi yaratıyor? Zira, bunun ağzında, 
Çanakkal e harbi adeta bir ''llyada" destanı şekl ini almaya 
başl adı. Bunun içinde şimdiden birçok hamasi menkıbeler 
[kahramanlık öykül eri] , ruhu bir deniz gibi coşturan dina
rnizmasıyla birbiri ni takip etmekte ve muhayyil emi zde, 
keskin profili, otuz ikilik topl arın füsılalı ateşinde parlayıp 
sönen, sönüp parlayan bir gcıw kahramanın yal ın endamı 
<.;izgil enmckte idi. Bu kahraman, bu genç kumandan -gene 
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halkın söylediğine göre- yanında bir avuç süngülü askerle, 
yerden, gökten, denizden kopan sürekli bir gülle, kurşun 
ve şarapnel sağanağının ortasında durmadan ileriye doğru 
atılıyor ve kollarıyle kızgın boyunlarından yakalayıp deni ze 
yuvarlıyacakmış gi bi düşmanın sıra sıra topları üstüne sal
dırıyordu. Bu insan, ateşte yanmıyordu. V ücuduna kurşun 
i şlemiyordu ve zırhların attığı gülleler başının üstünden 
munisleşmiş yırtıcı kuşlar gibi geçip gidiyordu. 

Kimdi bu acayip adam? Nereden peydah olmuştu? Admı 
hi çbir gazetede, hiçbir resmi tebliğde görmedik, okumadık. 
Fakat, halk onun adını da biliyordu: Mustafa Kemal! di yor
du. Bir paşa mı? Bir miralay mı? Kimi bir paşa, kimi bir mi 
ralay olduğunu söylüyor. Zaten rütbesinin ne hükmü var
dı? Böyle adama rütbe ne ilave edebilirdi? 

lşte, onun ismini, halkın arasında, böyle bir efsane at
mosferi nin içinden, ilk defa böyle i şi ttimdi. 

Fakat, ona, henüz "beklediğimiz mi li! kahraman işte bu
dur! " diyemi yordum. O, Türk ordusuna yüz elli, belki i ki 
yüz seneden beri mahrum olduğu bir "zafer"in gururunu 
ve Türk milletine bunun şevkini vermişti . O, yüz elli yıldan 
beri, bütün Osmanlı devletini korkudan titretmek için Şi 
mal Denizindeki adasının üstünden Saray ve Babıali 'ye ufak 
bir tehdit i şareti yapması kafi gelen bir imparatorluğun -bü
tün manasıyle emperyal- ordusunu bir avuç çarıklı Anado
lu çocuğu ile tepeleyi vermi şti . Beş kıtanın askerleri bu or
dunun i çi ndeydi ve buna di ğer bir imparatorluğun kuvvet
leri de yardım ediyordu. Boğaz boyunca aylardan beri, her 
bir tanesi "Niebelungen" deki ejder gibi ateş kusup duran 
sıra sıra "dreclnot" ların çelikten kale duvarı ela bir an içinde 
eriyip gi tmiş, "hak i le yeksan [yerle bir]" olmuştu. Birtakım 
yüz yıllık havan topları, birtakım perakende sahra batarya
larıyle başladığını bildiğimi z bu müdafaanın böyle kati bi r 
zaferle nihayet buluşunda, halk muhayyilesinin masal kabi-
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liyetini geçen bir şey, bir mucize ma hiyeti vardı. Fakat, ne 
yazık ki, lstanbul'un fethinden ve Viyana muhasarasından 
beri Osmanlı saltanatının bütün harp tarihinin, belki bu ka
dar mühimmini kaydetmediği bir askeri muvaffakiyeti bize 
izah edecek tek bir söz söylenmiyor, tek bir satır yazıhnı
yordu. Bir sabah, gazetelerde çıkan bir resmi tebliğ bize, 
"düşmanın sisten bilistifade" topraklarımızdan çekilip gitti
ğini bildirmekle iktifa etmişti. 

İstanbul halkı, hiç değilse, kendini kurtaranın bir resmini 
görmek istiyordu. H eyhat, bir yıl geçmeden onun ismi bile 
unutuldu. Daha sonra artık Çanakkale zaferinden hiç bah
sedilmez oldu . . .  Mütareke devrinde ise, buna dair, yanık bir 
halk türküsünün şu nakaratından başka bir şey kalmamıştı: 

Vah gençliğim . . .  Eyvah! 

Fakat bir gün . . .  1919 yılının Mayıs sonlarına doğru bir 
gündü. 

"Osmanlı devletinin dahil bulunduğu grup, harbi 
umumide mağlup olmuş, Osmanlı ordusu her tarafta 
zedelenmiş; şeraiti ağır bir mütarekename imzalan
mış, Büyük harbin uzun seneleri zarfın da, millet fa
kir, yorgun bir halde. Millet ve m emleketi harbi 
umumiye sevk edenler kendi hayatları endişesine dü
şerek memleketten firar etmişler. Saltanat ve hilafet 
mevkiini işgal eden Vahdettin mütereddi, şahsını ve 
yalnız tahtını temin edebileceğini tahayyül ettiği yeni 
tedbirler araştırmakta. Damat F erit Paşa'nı n riyase
tindeki kabine; aciz, haysiyetsiz, cebin. Yalnız padişa
hın iradesine tabi ve onunla beraber şahıslarını vika
ye cclcbilccck herhangi bir vaziyete razı. 

Ordunun elinden esliha ve cephanesi alınmış ve 
alınmakta ... 
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ltilaf Devletleri, mütareke ahkamına riayete lüzum 
görmüyorlar. Birer vesile ile, ltilaf donanmaları ve as
kerleri lstanbul'da. Adana vilayeti Fransızlar; Urfa, 
Maraş, Ayıntap, İngilizler tarafından işgal edilmiş. An
talya ve Konya'da İtalyan kıtaatı askeriyesi; Merzifon 
ve Samsun'da İngiliz askerleri bulunuyor. Her tarafta, 
ecnebi zabit ve memurları ve hususi adamları faaliyet
te. Nil;ayet, mebdei kelam kabul ettiğimiz tarihten 
dört gün evvel, 15 Mayıs 1919'da ltilaf Devletlerinin 
muvaffakıyetle Yunan ordusu lzmir'e ihraç ediliyor."* 

Evet; işte, tam bu sıralarda, bir Mayıs sonu veya bir Hazi
ran iptidası idi. Bağımsız, fakat, bütün kalbiyle İtilaf Devlet
lerinin zaferini kutlayan bir Avrupa şehrinde başım eğik 
gözlerim yaşlı dolaşıyorum. Yüreğim bir derin uçurum, ka
fam bir cehennemdir. Hele Yunan askerinin lzınir'e çıktığı
nı. birkaç zaman sonra Manisa'yı, benim Manisa'mı işgal et
i iğini duyduğum andan beri hiç aklım başımda değildir. 
Geceleri gözüme uyku girmiyor, gündüzleri yemiyorum, iç
miyorum. Gideceği yeri yapacağı işi, göreceği kimsesi ol
mayan fıkara serserilerin otomat adımlarıyle o kaldırımdan 
bu kaldırıma, o sokaktan bu sokağa yürüyorum. Ben, yal
nız, evsiz barksız, anasız babasız bir serseri değildim. Yurdu 
yad ellere geçmiş, bayrağı yırtılmış, milleti perişan olmuş, 
yeryüzünde ne idiği belirsiz, bir garip insan, bir lanetleme 
idim. Şu anda, babamın mezarı düşman ayakları altında 
çiğnenirken benim milli şerefim, benim insani gururum bu 
yabancı şehrin içinde türlü türlü tahrikler, ıczyiOcr ve teca
vüzlerle hırpalanıp eziliyordu. Gün geçmiyordu ki, elime 
aldığım bir gazetede meınlckeıirn hakkında yeni bir icbrn 
hükmüne rasıgclmeycyim. Gün geçmiyordu ki, bir umumi 
mecliste veya bir konferans salonunda Türk ırkın ın manevi 

"'ilttl'llk Nutuk"'tan - Yf.: K 
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şahsiyetini çamurdan çamura sürüklenir görmeyeyim. Gün 
geçmiyordu ki, bir mağazada, bir lokantada Türk olduğum 
anlaşılınca acı bir istihza veya ağır bir hakaretle karşılaşma
yayım. Nihayet, itilaf memleketleri matbuatının ve bunlara 
yardakçılık edenlerin şeni [alçakça] propagandaları dünya
nın her tarafında olduğu gibi bu bağımsız şehirde amme ef
karını bizim aleyhimize o derece kışkırtmıştı ki, bir sokak
larda, mahalle çocuklarının bizi taşlamaclıkları kalıyordu. 
Makak (Macaque) -yani bir nevi şempanze maymunu- bi
zim lakabımızdı ve bunu, gazeteler, bizden bahsederken, 
sık sık kullandıkları gibi, halk arasında bazı kimselerin ele 
yüzümüze haykırdıkları oluyordu ve gönül verdiğimiz gen<.; 
kızlar Türklüğümüzü sezince bizden iğrenip kaçıyordu. 

İşte, o şehrin bu cehennem atmosferi içinde, bir gün, yıl
gın ve çekingen dolaşırken, gözlerim, ansızın, bir gazete sa
tıcısının sergisinde, bir sürü gazete adı ve başlıkları arasın
da, iri har!krk dizilmiş şu satlra ilişiverdi: "für Türk gene
rali ltilaf kuvvetlerine karşı yeniden harbe hazırlanıyor". 
Titreyerek gazeteyi aldım. Yürürken, okuyorum: "Mustafa 
Kemal Paşa isminde bir Türk generali ... " 

I-Iosa1111u, lıosanncı! . .  O dakikadan itibaren artık büsbütün 
başka bir adamdım. O dakikadan itibaren artık benim 
Martyre'imin, benim çektiğim azap ve işkencenin bir amacı, 
bir manası, hatta bir ruhani zevki vardı. Keneli kendime: 
"Gideceğim, eliyordum; onun bayrağı altına, onun bayrağı 
altına ... " diyordum ve bu kararı verirken gene ilk defa ola
rak elini menkıbelerin naklettikleri korkunç şahadet vakala
rının tadını, güzelliğini anlıyordum. Bir iman yoluna ateşte 
yananların, eti cımbızla koparılanların veya bir çarmıha ge
rilen veya Hüseyin gibi bir Kerbela'cb susuzluktan canve
renlerin yüzündeki yiğitçe sukünetle semavi [tanrısal] te
bessümün sırrı artık bana ela ayan olmuştu. Gidecektim; 
onun bayrağı altına gidecektim. 
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Bir hakikate varış, nice yüksek fikir adamlarının kaybo
lup gittikleri bu dolaşık ve çapraşık, bu engin ve karanlık 
insanlık aleminde kendine en doğru selamet yolunu buluş, 
demek ki, bu kadar kolaydı. Kaç yıldır, kimbilir, kaç yüz 
cilt kitap arasında, bin mihnet, bin ihtilaç ve bin humma ile 
boş yere aramakta olduğum sefer planını, nihayet, şu kısa
cık gazete yazısında okuyup bellemiştim. 

Avrupa'nın namert politikacıları Osmanlı imparatorluğu 
en çok nasıl parçalanabilir diye haritalarının üstüne eğile
dursunlar; askerleri, kalelerimizi içinden ve dışından-zapte
dedursunlar; basınları bizi sövüp saymaktan ve amme efüar
ları [kamuoyu] bize lanet okumaktan bıkıp usansınlar. Var
sın, padişah, payitahtını işgal eden düşman kumandanları
nın ellerine ayaklarına sarılsın. Varsın onun vezirleri e nter
nasyonal konferans kapılarında el pençe divan dursunlar ve 
bazı gafil Türk entellektüelleri kendilerini bir hakik1 adalet 
divam karşısında sanıp Türk milletinin teorik müdafaasına 
savaşsınlar. Ben, gideceğim yeri ve yapacağım işi biliyorum. 

Bu emniyet ve cüret bana nereden geliyordu? Şimdiden 
bir zafere inandığım için mi? Hayır, zafer ümidi, o anda 
benden hayalimin erişemeyeceği kadar uzak bir mıntıkada; 
adı bilinip ele kendileri teleskopla bile görünmeyen yıldız
lar kadar abstrait bir şeydi. Fakat, milli: kurtuluş savaşının 
mukadder ve mübarek yolu gözlerim önünde, yakın ve aşi
na, serilmiş duruyordu. Hiç şüphesiz, bu yol, yeşil gölgele
riyle dümdüz uzanan bir "hıyaban [iki yanı ağaçlı yol] " de
ğildi. Tersine, yalçın kayalıklar arasından başdöndürücü te
pelere doğru kıvrıla kıvrıla tırmanan dik ve dikenli bir yo
kuştu v.e onda, birdenbire okunaklaşan bir alınyazısının 
sert ve yılankavi çizgilerini görüyordum. Bundan geri dön
mek ne mümkündür? Bu benim kaderimdi. Bu bizim kade
rimizdi ve işte, ta orada, o başdöndürücü tepelerin ardında, 
yığın yığın kara bulutlar arasından, bir ı�ık, boralık bir de-
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nizde bir mors aydınlığı gibi bize işaret veriyor. Bu Türk 
milletinin burcudur. Balan geminin içinde son duasını mı
rıldanan kazazede gibi kendi kendime, durmadan, onun 
adını tekrar ediyorum: Mustafa Kemal, Mustafa Keı:nal, 
Mustafa Kemal. Ve batan bir gemide son duasını mırılda
nan kazazede gibi yüreğimde derin bir emniyet, derin bir 
sukünet hasıl oluyordu. 

İşte, ben, ona doğru, bu ruh hali içinde, kendi kaderimi, 
keneli elimle bir ayna gibi tutarak böylece yürüdümdü ... 

tik adımdan itibaren eski benliğimi, eski gölge benliğimi 
bir kirli ve partal cevap gibi arkamdan sıyırıp atmıştım; ilk 
gençliğimin bütün yanlış, sakat ve batıl fikirlerini bu esvabın 
ceplerinde avuç avuç kalp paralar halinde bırakmıştım ve ye
ni bir hayat, yeni bir gençliğe çırılçıplak doğmuştum. Tenef
füs ettiğim havada hilkatin ilk devirlerinin billur safiyetinden 
bir şey vardı. Yürüyordum. Yürüdükçe gücüm, kuvvetim ar
tıyordu. Yürüdükçe büyüyordum. Yürüdükçe olgunlaşıyor
duın. Ve clerirnle etim iskeletirnin üstünde bir çelikten zırh 
gibi sertleşiyor, ayaklarım demirleşiyordu. Böylelikle sık bir 
düşman süngüsü ormanının içinde hiçbir yanı m  sıyrılma
dan, hiçbir yanım kanamadan geçip gidiyordum, geçip gidi
yordum. Etrafımdaki diken diken çalılıkların arasından sayı
sız haşereler beyhude yere hışırdıyorlar, ıslık çalıyorlar, yolun 
üzerine atılıyorlardı. Ezip gidiyordum, ezip gidiyordum. 

İşte, mehip irtifaların [korkunç yüksekliklerin] rüzgarları 
kulaklarımda oğuldamaya; işte, duyulmamış bir kahraman
lık senfonisinin orkestrası içimde çalmaya başladı. İşgal or
dularının kasketleri, kepleri, şapkaları ve sarhoş tayfaları 
nın beyaz takkeleri arasında ve medeniyet pişdarı [öncüsü] 
yamyam askerlerinin kara yüzleri ve Franchet d'Esperey'in 
kır atı ve Arapyan Hanı önünden, sesimin en yüksek tem
posuyla onun şanına şarkılar çağırarak geçiyordum. Yürü
yüşüm, gitgide bir destani şahlanış haline giriyordu. 
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Bununla beraber, onun yüzünü henüz görmemiştim. 
Onun sesini henüz işitmemiştim. Ondan henüz ne bir savaş 
emri, ne bir zafer va'di almıştım. Ortada, henüz ne ikinci, 
ne birinci "lnönü"nden işaret vardı. Mustafa Kemal, Ana
dolu dağlarına çekilmiş bir asi askerden, bir idam nıahkü
rnunclan başka bir kimse değildi. Fakat, arada bir, onun im
zasını bir vatani beyannamenin altında görmek, herkesle 
beraber benim için ele büyük bir coşkunluk kaynağı olu
yordu. Bu beyannameleri birer kutsal muska gibi katlayıp 
koynumuza sokuyorduk ve bunların her bir satırında, her 
bir kelimesinde bir ayrı hikmetin, bir ayrı hakikatin sırrını 
keşfediyorduk. Zira, bunların herbiri bizim düşüncemizin, 
duygumuzun ifadesiydi. Onları okurken, sanki keneli vic
dantmızın sesini duyar gibi oluyorduk. Mustafa Kemal: 
"Hiçbir kuvvet mazlum Türk milletini keneli hakkını kendi 
eliyle istihsalden ınenedeıneyecektir" diyordu. Mustafa Ke
mal: ''emperyalist devletler bilmelidirler ki ... " diye başlıyor
du. Mustafa Kemal: "lradei milliyenin her müşküle galebe 
çalacağı"ndan bahsediyordu. Bu sözlerde sanki millet, bü
tün Türk milleti onun ağzından konuşmaya başlamış gibiy
di. Vatan müdafaası için fertlerin kendi gönüllerinde ayrı 
ayrı besledikleri ümitler, verdikleri kararlar onun ifade ve 
iradesinde en kesin sentezini buluyordu. On dört milyon
luk perişan bir insan sürüsü, dağınık dilekleri, müphem ga
yeleriyle tek bir adamın, bir idam mahkumunun şuurunda 
ve iradesinde birleşiyordu. (Bir idam mahkumu ... Kader, 
kendisini idama mahkum bir millete ne münasip bir şey 
bağışlamı ştı! Ve bu vakıanın, milli hayatta ne kadar sembo
lik bir manası vardı!) 

Bir adam; nasıl bir millet haline girer? Bir millet, kendini 
bir tek adamda nasıl bulur? Fertle kollcktivitc arasındaki 
bu "eriyip mczcoluş" hadisesi, ne gibi esrarlı cemiyet ka
nunlarının tesirleri altında vuku bulur? Bütün hu noktala-
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rın izahını bilgiç ve tahlilsever tarihçilere bırakırım. Böyle 
bir işi, ancak, gelecek nesillerin içinden yetişecek objektif 
bir zeka başarabilir. Buraya kadar okuduğunuz sahifeleri 
yazan adamın ise böyle bir objektiviteden ne derece uzak 
olduğunu tahmin güç değildir. Bu uzun başlangıç ise her
hangi bir tarihi etüde hazırlanış veya herhangi bir biyografi
ye girişten ziyade, birtakım milli kargaşalıklar içinde yetiş
miş, birtakım fikir ve his buhranları arasında yolunu şaşır
mış bir gencin itiraflarım ve acıklı dert yanmalarını andırdı. 
Gerçi, bundan sonraki sahifelerde kendisinden bahseclece
ği m harikulade insanın büyük gölgesi benim titrek hayale
timi büsbütün örtecek, hiç sevmediğim bu şahsi ifade şek
linden beni kurtaracaktır. Fakat, buna rağmen korkarım ki, 
gene kalbimin çarpıntılarını işitmekte devam edeceksiniz. 
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KAHRAMAN LiGi 

Türk Milletinin Kurtarıcısı ,  Türk Cemiyetinin Kurucusu ve 
Büyük Türk İ nkılapçısı  Mustafa Kemal hakkında, -gerek 
yaşarken ve gerek öldükten sonra- yeryüzünün bütün dev
let, siyaset ve edebiyat erleri tarafından türlü türlü d illerde, 
türlü türlü mevzularda o kadar çok neşriyat yapılmıştır k i ,  

bunlar, b i raraya toplansa, ş imd iden oldukça büyük bir c i l t  
teşkil ederdi .  Bütün bu neşriyata Büyük Şef'in kendi Nu
tuk'larını, kendi eserleri hakkında gene kendi ağzından öğ
ren ilmiş malumatı, yakın iş arkadaşlarının ona dair müşa
hedelerini ve hafızalarda henüz taptaze duran hatıraları i la
ve edecek olursak, o engin şahsiyeti muhteli f  cephelerinden 
aydınlatabilecek vesaike [belgelere] kafi derecede malik bu
lunduğumuz kanaatine varırız. 

Bütün bunlar sayesinde Mustafa Kemal'in ne yiğit b ir  as
ker, ne dahi bir kumandan, ne tam bir inkılapçı  ve ne kadar 
realist bir devlet adamı olduğunu bil iyoruz. Gene bu vesi
kalardan aldığımız intibaa ve insanlık tarihinin umumi: kıy
met ölçülerine göre i nanıyoruz k i ,  o, y iğitlerin en yiğidi ,  
dah ilerin en dahisi ,  inkılapçıların en inkılapçısı ve devlet 
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adamlarının en mükemmeli idi. Harp dehalarından bahse
dilirken daima, en belirli bir örnek olarak ileriye sürülen 
Napoleon Bonaparte'ın askeri hayatının birçok zaferlerle 
dolu olduğu kadar, bir sürü mağlubiyetlerle de yüklü bu
lunduğunu bilmeyen kimse yoktur. Buna karşı tarih Musta
fa Kemal'in tek bir mağlubiyetini, tek bir hatasını kaydet
memektedir. Devlet kurucusu ve siyaset eri olarak ise Fran
sı z İmparatoru, birinci Türk Cumhurreisi'nin yanında bed
baht bir cücedir. İnkılapçılık sahasına gelince, onu, gene eş
siz bir şahsiyet olarak telakki etmek ıstırarında [zorunda] 
kalıyoruz. Birçok ecnebı: müellifler Mustafa Kemal'lc Lenin 
arasında bir paralel yapmak istemişlerdir. Hiç şüphesiz ki, 
Lenin büyük bir ihtilalci idi. Fakat Lenin, Mustafa Kemal 
gibi kendi ideolojisini kendisi bulmuş; kendi taktiğini ken
disi tespit etmiş yıktı ğı kadar ve yıktığından fazlasını yap
mı ş bir ihtilalci değildir. 

Türk lnkı lapçısı, gayesini yazılmamış bir dava haline.le 
ortaya koydu ve onu sırf kendine mahsus metotlarla hayata 
tatbik etti. Kemalist inkılabın bütün azametini, bütün kuv
vetini her şeyden evvel bu orijinalliğinde aramak gerekir. 
Bundan başka, "Kemalizm'', ne komünizm gibi yalnı z bir 
sınıf kavgasının, ne de faşizm gibi yalnız bir devlet inzibatı 
hareketinin adıdır. O, evrensel bir platform üstünde vuku 
bulmuş, umum! tarihin seyrine şamil* ve bütün insanlığın 

. mukadderatıyle alakalı bir geniş hadisedir. Yeryüzünde ya
şayan milletleri, itibarı bir tasnifle birtakım eşitsiz kategori
lere taksim eden ve büyük camiaların menfaatini küçükle
rin veya zayıfların hakkına hakim kılan adaletsiz ve zalim 
enternasyonal hiyerarşi sistemi ilk defa, bu hadise karşı sın
da sarsıldı. Birkaç emperyalist devletin, sırf makine kuvve
tiyle hayvan sürücüleri gibi alıp sattı ğı veya kanlarını emip 

(*) Ccncl tarihin gelişim sürecini kaplayan, içine alan. 

36 



derilerini yüzdürdüğü mazlum milletler, bu hadiseden son
ra, artık insan! haysiyetlerini duymaya ve başlarını kaldır
maya başlamışlardır. "Milll istiklal" sözü, artık yeni bir hu
manizmanın parolasıdır. Yirminci asrın son yılı, bir sonun
cu kurtuluş mücadelesiyle kapanacaktır ve ikinci bir Rena
issance devri olan bu asra, gelecek tarihçiler Kemalizm çağı 
demekte asla tereddüt etmemelidirler. 

Lakin, bütün bu mukayeseler ve bütün bu hükümleri 
Mustafa Kemal'in şahsiyetindeki büyüklük vasfı tamamıyle 
belirmiş; onun yüksek ve emsalsiz kahraman siması, gözle
rimiz önünde en sentetik tarihini bulmuş olacak mıdır? 
Onu, pek yakından tanımak şerefine erenlerle beraber be
nim de şüphe ve tereddüde düştüğüm nokta budur. 

Şimdiye kadar, insanlığın içinden sivrilmiş olan "büyük 
adam" ların enini boyunu, meydana koydukları eserler veya 
başardıkları işlerle ölçmek; hacımlarını bu işlerin ve bu 
eserlerin fayda veya kıymetleriyle tartmak adetine bir ilmi 
metot nazarıyle bakmaya alışmış bulunuyoruz. Lakin eski 
masallarda ejderlerle dövüşen kahramanların kudret ve yi
ğitlik derecelerinin de bu ejderlerin boyuna ve enine göre 
tayin edildiğini düşünecek olursak, "büyük adam" tarifini 
yapmak için alıştığımız bu usulün ilmi olmaktan ne kadar 
uzak bulunduğunu derhal takdir ederiz. 

Bu usul gayri ilmi olduğu kadar insafsız ve haksızdır da. 
Zira, nice "büyük adam"lar vardır ki, meydana koydukları 
eserlerin ve yaptıkları işlerin paye ve mahiyeti ancak muay
yen bir devrin telakkilerine tabidir. Hele sanat ve fikir saha
sında bu telakkiler o kadar çok değişir ki., bugün azametine 
hayran olduğumuz bir şahsi.yeti, yarın -küçük bulmazsak 
bile- ihmal etmek mecburiyetinde kalırız. Birçok tarihi kah
ramanların kıymetleri, bu yüzden, muttasıl [sürekli] tadil
lere (revision) uğrayıp durmaktadır. Peygamberler -ne di
yoruz? - Tanrılar bile bu imtihanlardan kurtulamadılar. 
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Bundan başka, " büyük adam" m utlaka muvaffak olan ve 
yenen adam değildir. N apoleon Bonaparte'ın destani sergü
zeşti bir hezimetle nihayet buldu diye onu büyük adamlar 
safından çıkarmayız. N itekim, beyhude fütuhatlarından do
layı hiçbir tarihçi, lskender'le Sezar'ın, Atilla ile Timur'un 
yüksek cihangirlik s ıfatlarını nez' edemez [çekip alamaz] . 
Eğer Mustafa Kemal, Sakarya harbinden sonra - hatta daha 
evvel- bir s erseri kurşunla vurulup ö l müş olsaydı, onun 
adını, Türk milleti alelade kumandanlar arasında mı yade
decekti? H ayır. O bizim nazarımızda bir mübarek şehit 
mertebesine erecekti ve kanının aktığı noktadan taptaze bir 
milli enerji kaynağı fışkıracaktı. Zira, o hepimiz için mu
kaddes olan bir maksat yolunda ilk adımı atmış, millete 
muhtaç olduğu hamleyi vermiş ve mil li kurtuluş cehdinin 
[çabasının] ateşini damarlarımıza geçirmiş bul unuyordu. 

Büyük Alman filozofu N ietzsche, "Übermensche"in -yani 
insandan üstün insanın- tarifini yaparken bize, ne yalnı z 
"Siegfrid"i, ne de yalnız Herkül'ü misal olarak gösteriyor; 
sadece, "Übermensche; tehlikeli bir surette yaşayan insan
dır" diyor. Buna göre, " insandan üstün insan", hem bir 
"Herkül", hem de bir "Promete" olabilir. N itekim Mustafa 
Kemal, genç Mustafa Kemal, H arbiye mektebinden çıktığı 
günden, Dumlupınar zaferini kazandığı güne kadar hep o 
asi martyr Tanrının çektiği azaplar ve ıstıraplar içinde yaşa
m ıştır. Çürümüş ve karanlık bir cemiyetin taaff ünleri [leş 
gibi kokuları] arasında daha ilk adımlarını atmaya başladığı 
andan itibaren tehlike onun yegane arkadaşıydı. Tıpkı Pro
mete gibi, yüreğinin üstünde " bir milleti kurtarmak" risale
tinin* ilahi i htirası, fakat ayaklarında esaretin, çeresizliğin 
ağır prangaları olduğu halde, Türkiye denilen o zindanı ay
dınlatacak yıldırım ışığını çetin bahtın elinden kapmak için 

(*)  Görevinin (risalet, peygamberlik anlamını taşıdığı iı; i ı ı  goıcv bu açıdan alın

malıdır). 
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yola çıkmış bulun uyordu. Bu genç kahraman, bu mehip 
[ulu] teşebbüsün peşinde yıllarca yıllarca tek başına yürü
yecektir. Kah kapanıp dilsiz topraklardan ses almaya çalışa
cak, kah taş kesilmiş in sanlara söz d inletmeye çabalayacak
tır ve yıllarca hiç kimse ondan yana dönüp bakmayacaktır. 
Bakan olsa bile, kimi, bir serseri, kimi bir adi şarlatan zan
nedecektir. Bunun içindir ki, 1 908 inkılabının ilk temel ta
şını atanlardan biri olan Mustafa Kemal, Meşrutiyet devri
n in siyasi şereflerinden hiçbirini elde edememiştir. Ordu
nun resmi kadroları içinde, uzun müddet, küçük rütbeleri
nin solgun şeritlerini taşımaya mahkum bir adsız zabit ola
rak kalmıştır. Gerçi bu ordu erkanı arasında m ahdut ve fa
kat seçkin bir zümrenin ondaki yüksek kumanda kabiliyet
lerine pek erkenden inanmış olduğunu biliyoruz. Hatta, ge
ne bu zümre içinde bazıları vardı k i, Çanakkale zaferinden 
evvel bile Mustafa Kemal' in askeri d ehasına kani bulunu
yordu. Lakin, ona, layık olduğu mevkii vermek bahsi açı
lınca en takdirkar ağızlar bile kilitleniyor veya itiraf edile
meyen bir end işe ve tereddütle kekelemeye başlıyordu. 
Dünya Savaşının sonlarına doğru, artık bütün m ukavemet 
imkanlarının yok olduğu bir devirde, bunlardan bir tanesi 
bana elemiştir ki: "Bizi muhakkak bir hezimetten kurtara
cak tek bir adam var: Mustafa Kemal! Lakin ne çare ki, bu
nun da ihtirasına payan yoktur. Bugün eline bir fırka verir
sin, yarın bir kolordu ister, kolordu kumandanı yaparsın, 
grup kumandanı olacağım, d er. Biraz sonra bunu ela az bu
lup, Umumi Erkanıharp [Genelkurmay] reisliğine göz di
ker. Umumi Erkanıharp reisliğine geçtikten sonra ela, baş
kumandan vekilliğine el uzatır. 

Mustafa Kem al'e bir çılgın, bir serseri ve bir şarlatan na
zarıyle bakmayanlar ela, onu, işte bu hadsiz ikbalperestlik 
ve bu sonsuz hırsla itham ederek keneli küçük ve d ar gö
rüşlerine mantıki bir izah bulmak istiyorlardı. Bu yüzden, 
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yıllarca "Kolağası" kalan ve hemen bütün arkadaşlarının bi
rer birer kendisini geçip gittiğini gören Mustafa K emal, ni
hayet askeri kariyerinin her derecesini - bir kale zapteder gi
bi- kendi pazısının zoru ile kazanmak ıstırarında [ zorunda] 
kalmıştır. Nitekim, Liman von Sanders'in, hatta belki ele 
başkumandan vekilinin bütün muhalefetine rağmen Ana
fartalar kumandanlığını ne büyük mücadelelerle elde ettiği
ni hepimiz biliyoruz. Lakin, Mustafa K emal'in ordu kadro
su içinde bu çekişme ve bu didişmelerinde, sadece, mağdur 
bir zabitin izzetinefis ihtilaçlarını [çırpınmalarını] veya sa
dece hakkını arayan bir adamın şahsı ihtiraslarını keşfe kal
kışmayalım. Mustafa Kemal'e göre, rütbe derecelerinin ye
gane manası, tasarladığı büyük işleri yapabilmek için muh
taç olduğu maddı ve manevi imkanları kendisine teminden 
ibaretti. Son derece realist ve duru zekası sayesinde pekala 
biliyordu ki, insanları sevk ve idare etmek için yalnız hak 
ve hakikatin belagatiyle cihazlanmış olmamız kafi değildir, 
ayrıca, içinde yaşadığımız cemiyet ölçülerine göre bir kıy
met ve prestije sahip bulunmamız şarttır. A nafartalar ku
mandanı olmamış ve o zamanın tabirlerine göre " ümerayi 
askeriye [büyük rütbeli subaylar] " sırasına geçmemiş bir 
Mustafa Kemal'in Anadolu harekatına başlayabilmesi epey
ce güç olurdu. Böyle olduğu halde bile, şark vilayetlerinde 
bir ordu müfettişliği elde etmek için İstanbul hükürneti 
nezdinde ne kadar ceht ve gayret sarf ettiğini, bütün kapalı 
kapıları nasıl zorladığını bilmeyen yoktur. 

Kapalı kapıları zorlamak! . .  Lakin, bu, onun mektepten 
çıktığı günden Anadolu'da bir rnilll hükümet teşekkül edin
ceye kadar bıkmaksızın, yorulmaksızın durmadan tekrar 
etmeye mecbur kaldığı yegane iş değil midir? Eserinin bir
çok noktaları, yazık ki, yanlış tefsir edilm iş b ir lngiliz mu
harriri, genç Mustafa Kemal'i duygusuz ve kayıt sız bir mu
hitin içinde boş yere kaynayan bir enerji mihrakına benzet-
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mişti. O zamanlara ait resimlerinde bize, avurd u avurduna 
çökmüş; gö zleri şiddetli bir sıtma ateşiyle çakmak çakmak 
parl ar görünen bu genç "Erkanıharp" zabitinin, bu ıstıraplı 
çeh resine bakıp d a  gerc.; ekten onda, kend i kendini kendi 
içinden kemirip bitirmekte olan bir yanar enerj i cevherinin 
sembolünü bulmamak mümkün değildir. 

Gerçi, İkinci Abdülhamit devrinin inkılapçı gençliği ara
sında, sürgün yoll arını boylayan, zindan köşelerinde inle
yen, kahır ve sefalet içind e çürüyüp giden bedbahtların sayı
sı, yalnız Mustafa Kemal'le onun birkaç arkadaşına inhisar 
etmez. "Hürriyet ve vatan" yolunda mücad elenin en trajik 
safhası da, h erhalde, Yüzbaşı Mustafa Kemal'in S uriye'ye sü
rüldüğü 1904 ve 1905 yıllarına rastlamaz. Zira, bu tarihten 
çok evvel bir "Mithat Paşa" ve arkadaşlarını n tüyler ürperti
ci "şehadet hadisesi" vardır ve bu, bizdeki h ürriyet mücade
lesinin en ulvi destanlarından biri, belki, başlıcasıdır. 

Onun içindir ki, biz, genç Mustafa Kemal'i, genç Mustafa 
Kemal'in nihai zaferi elde ettiği güne kadar d evam ed en 
nikbet ve h usran h ayatını bu bakımdan tetkik etmek iste
miyoruz. Bu büyük "martyr"in çektiği işkenceler büsbütün 
başka nevidendi. Mustafa Kemal'de, muhiti tarafınd an ta
nınmamış, takd ir edilmemiş ve ka h istihza, kah istihfaf 
[ küçümseme] , kah şüphe ve zan altınd a kalmış bir takdir 
edilmemiş dehanın d ramı vardı. 

Mustafa Kemal, mektepten çıktığı günden, ta Sakarya h ar
bine kadar cehaletin demir pençesi ağzına tıkılmış ve h aset 
bir yılan zinciri gibi elini kolunu bağlamış bir bed bahttı. 
1908 inkıla bının başında, h areket ordusunun içinde, Trab
lusgarp müdafaasında, Balkan muharebesind e, Umumi 
Harpte Mustafa Kemal bize hep bu heyeti, bu trajik siması, 
bu demir kafes i çine konulmuş aslan manzarasıyla gö zükür. 

Yıldızının ilk defa parlar gibi olduğu Anafartalar zaferini 
müteakip, bütün Türk milleti gibi Mustafa Kemal de niha-
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yetsiz enerjisinin artık kendisine memleket mikyasın da bir 
geniş saha bulacağına zahip olmuştu. İmparatorluğu n payi
tahtını kurtarmış, adı dillerde destan bu şanlı Kumandan 
artık devletin u mu mi: siyasetinde bir fikir ve sö z sahibi ol
mak hakkını kazanmış sayılabilirdi. 

Nitekim, bu sıralarda,  bir gün, devrin Hariciye N azırı ile 
dış politikaya dair bir hasbıhalde bu lunmaya gitti. Lakin, 
bir N ezaret'in intizar salonunda iki saa t  süren bir bekleme
den sonra, ancak Nazır'ın resmi: bir sükı1tile karşılaştı. Me
ğer, kapı lar  ona hal a kapal ıymış. G ene bu sıralarda bir genç 
muharrir,* mensup olduğu bir mecmua namına, onun ağ
zında n Çanakkale destanının bazı safhalarını dinlemeye 
gitmi şti. Fakat bu mülakatın çıktığı mecmua birkaç gün 
içinde ortada n .. . yok edileli. Demek ki, lstanbul'u kurtarana 
lstanbul matbuatına birkaç sö z söylemek hakkı bile veril
miyordu. 

Anafartalar Kumandanlığından sonra, Mustafa Kemal Pa 
şa'ya verilen hizmetleri birer menküplukta n* *  ayırt etmek 
m üşküldür. Birtakım ücra ve ıssız cephelerde hiçbir şey 
yapmamaya ve yavaş yavaş unutulmaya mahkum edilerek 
ve en son Mütareke devri nde O'nu, bir kadro harici general 
halinde, esir lstanbul' un sokaklarında ve işin en fecii, Be
yoğlu halkı arasında dolaşırken görecektik. 

"Mondros" kapitül asyonundan ve lstanbul'un i şgal inden 
s onra, Doğruy ol'da , Tepebaşı'nda veya Şişli ca ddesi nde 
Anafartalar Kumandanı hazin bir anakroni zınadır. Çoktan, 
eski ve efsanevi bir destan haline girmiş olan Çanakkale za
ferinin bu henüz kı rkma varmamış genç kahramanına, in
sanın: "Sen nereden çıktın? H ala sağ mısın? Burada işin 
ne? " diyeceği geliyordu . Her gün bir sürü İ ngiliz zabiti, ela -

( k )  Ruşen Eşref Ü naydın - Y K. K .  

(")  c;özdeıı düşüp oncııısiz b i r  göreve atananlar için kul laıııLııı deyimlerden. 
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ha iki yı l evvel, Büyük Britanya İmparatorluğunun en bü
yük kumandanına en ağır mağlubiyet darbesini indirmiş 
olan bu Türk generalinin yanında, her şey i unutmuş, hiçbir 
şeyi hatırlamaz gibi geçip gidiyordu. Bununla beraber, İngi
liz erkanıharbiyesinin arşivlerini dolduran Çanakkale harbi 
raporlarının mürekkebi mutlaka henüz kurumamış; Sir Ha
milton'un buna dair hatıratı henüz matbaadan çıkmış bulu
nuyordu. Ve İstanbul'u dünyanın en ezici ordularının saldı
rışından kurtarmış olan adam, kendine rağmen teslim edil
miş bir şehrin i çinde hala aynı uğursuz günlerinin kabusu
nu yaşam akta idi. Arkasında tek bir neferi yoktu. Elinde 
tek bir topu, tek bir tüfeği yoktu ve kendisinin düşmana 
esir düşmüş bir askerden farkı kalmamıştı . Fakat hala bir 
büyük ordunun başında ve bir çelikten kalenin zırhı içinde 
gibi kendini, ümitlerle dolu bir müdafaa cephesinin ku
mandasıncla hissediyordu. Hakikatte yaptığı şey ise, hey
hat\ gene birtakım kapalı kapıları zor1 amaktan ibarettir. 

Halep'ten İstanbul'a döndüğü gün, ayağının tozu ile, dev
rin padişahını görmeye gitmişti. Dolmabahçe Sarayının, 
pencerelerinden "ltilaf" harp gemilerinin bacaları gözüken 
bir odasın da vuku bulan bu mülakat, bize, Atatürk' ün 
muhteli f  vesilelerle neşredilen hatıralarında canlı ve ibret 
verici bir levha halinde hikaye edilmiştir. M ustafa Kemal 
Paşa, Osmanlı hanedanının bu son ve soysuzlaşmış padişa
hına: "Bakınız, şu gemilerin topları ağızlarını sarayınızın 
duvarlarına nasıl çevirmiş duruyorlar. Bu vaziyette taç ve 
tahtınızdan emin olabilir misiniz? " diye sorduğu vakit, Al
tıncı M ehmet, ona, yalnız göz kapaklarını indirmekle cevap 
vermişti. Al tıncı Mehmet'in bu jesti o zaman payitahtta ha
kim olan ruh halinin bir ifadesi gibi telakki olunabilircli. 
Mustafa Kemal'in sökülmüş harp cephelerinden İstanbul'a 
getirdiği acı hakikatler karşısında yalnı z gözler kapanıyor, 
kulaklar da tıkanıyordu. Sade Vahdeddin nevinden namert-
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! erin değil, yıkılan saltanatın enkazından ne kurtulursa kar 
saymayı düşünen bazı safderun vezirlerle kendi köşelerinde 
memleket yası ile için için ağlayan birçok iyi kalpli vatan
perverlerin sinirlerinde bile artık herhangi bir katı mantığa, 
herhangi bir şiddetli aydınlığa mukavemet gösterecek takat 
kalmamıştı. Mustafa Kemal Paşa, boş yere, bu saraydan çı
kıp birtakım vezir konaklarına baş vuruyor, bu vezirlerin 
konaklarından çıkıp o vatanperverlerin evlerine koşuyordu. 

Bu ordusuz kumandan ne diyordu? Galip devletlere karşı 
hala bir mukavemetten mi bahsediyordu? Mukavemet' Bu 
kelime, o devrenin ve muhitin boşluğu içinde adeta bir de
linin kahkahası gibi tüyler ürpertiyordu. Herkes onu bir 
ikinci Enver Paşa zannediyordu. H ayır, bu ikinci Enver Pa
şa'ya art ık hiçbir ana e vladını vermeyecekti. 

Mustafa Kemal, bu m anevi hezimetin önüne geçmek için 
gazete idarehanelerinin eşiklerine düşüyor. Hatta bir müddet 
kendisi de gazetecilik ediyor. Birleşmiş bir " efkarı umumiye" 
milll vahdeti [ birliği] doğurabilir. Lakin, gazeteler saç saça 
baş başadırlar. Kimi kaçan şeflerinin ardından ağız dolusu 
sövmekle yürek serinl endirmeye, kimi birtakım boş ah ve 
vahlarla teselli bulmaya çabalıyor. Kimi bir büyük sıtma ateşi 
i çindeymiş gibi sadece hezeyan ediyor. Bazısı ortaya "man
da" diye acayip bir kurtuluş çaresi atmıştır, fakat bunu kime 
vereceğini bilemiyor; k ah Amerika mümessili Amiral I3ri s
tol'a, kah İngiliz kuvvetleri kumandanı General Harrington'a 
teklif ediyor. Doğrudan doğruya hıyanetle taayyüş edenler 
[geçinenler] ise, muttasıl Türk milletinin namusunu, şerefi 
ni, h aysiyetini çamurdan çamura sürüklemekle düşmanları 
nın gönlünü çeleceğine zahip oluyor. Bir manzara ki, H ı risti
yanların tabirine göre, "meleklerin sabrını t aşırır". 

fakat, Mustafa Kema l asla fütur [bezginlik] getirmemiş
tir. Bu tımarhane curc unası arasında en zırdeli lere akıl ve 
mantık dersi verm ekten ve en kötü ahlaklılara fazilet yolu-
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nu göstermekten b ı k ı p  yorulmamıştı r. Bu m eyanda Sait  
Mol la* gibi  b i r  leşin yanına kadar sokulmak ve onun efen
disi papaz Frou* *  serseris ine el uzatmak fedakarlığını b ile 
göstermiştir. Yine bu sırada, Damat Fe ril' i n  Dahiliye N azırı 

Mehmet Al i i l e  ne sık temaslarda bulunduğunu ve günün 
birinde onun delaletiyle Damat Ferit  hükü met in i n  e linden 
Şark Ord usu müfettişliğ in i  nası l  kopardığını bi l iyoruz. 

Her büyük idealist gibi  o ,  gayesine varmak iç in  bütün va
s ı taları kendisi ne mübah telakki etmektedi r. Bu yol çam u r
lu ,  bu mıntıka bataklık demeyecektir ;  yürüyecektir. lstan
bul'a nüfuzlu b i r  İngi l iz pol it ikacısı mı gel m işt ir?  Günlerce 
onun arkasından koşacaktır. Beyoğlu otel ler inden b ir ine ta
nınmış b i r  F ransız muharri r i  m i  i n mişti r? Günlerce "Pera 
Palas" ın hol ünde veya "Tokatl ıyan" lokantasında o adamla 
yaklaşıp b i rkaç söz söylemek fırsatını kol layacaktır. Bunlar
dan b i r i  anlatır: 

" . . .  Bu büyük ' ressuciteur' (ölüyü diri l tici) , bir  gün bana, 

'Pera Palas'ın  salonlarında göründü id i .  Otelc i ,  o na bazı ec
nebilerle görüşme fırsatları hazırlıyordu. Bende, (bu mü la
kattan) yalnız sert b i r  sükütil iğ in ,  b i r  astragan kalpağın ve 
bir şehla bakışın hatırası kaldı . O zaman benimle beraber 
bulunanlar, bana, son günlerde hatırlattılar ki, muvakkaten 
gözden düşm üş bu generali n  yanından ayrı lırken: 'Bu adam 
ya b i r  del i , ya b i r  dahid i r' demiş im.  Hiç şüphesiz bu kısa 

gö rüşmen i n  bende bıraktığı i ç  sıkıntısını ancak bu sözlerle 

örteb i lmişt im. Demek ki, büyüklüğün önünden h içb i r  şey 
görmeksizin geç ip  gitmişt im . "  

O zamanın bütün Avrupa gazeteci ler i n i  ve bütün Avrupa 
siyaset adamlarını  kavrayan bu gaflet in tahl i l in i  tar ih in  hü
kürn l e r i ne b ı rakarak ası l mevzu muza gel e l i m .  G en e ral  

( * )  Damal Ferit hukümetiııin nazırlarından, İngiliz Muhipleri Cemiyeti uycsidir. 

( ""' )  Rahip hew. O donemde lııgiliz Kız ı l lıaç temsilcisi olarak lswnbul'cla bulu

nuyordu. Nutııh'ta her ikisinin etkinlikleri uzeriııc yeterli bilgi vardır. 
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Mustafa Kemal, bu satırları yazan, "Le Temps" gazetesi mu
harririne, bu " kısa görüşme" esnasında ancak bir " iç sıkın
tısı" telkin edebilmiştir. Hiç şüphesiz, "Le Temp s" muharri
ri, bu inatçı, musirr [ısrar eden, ayak d ireten] ve muztarip 
Türk p aşasının yanında esneyerek ayrılan yegane ecnebi 
değildi. Kimbilir, onun gibi kaç F ransı z, kaç İngiliz, kaç 
Amerikalı o büyük vatanperverin önünden böyle bir dudak 
bükmesi, bö yle bir omuz silkmesiyle geçip gittiler. Bu bize, 
şimdi sabrımı zı taşıran bir haksızlık ve adaletsizli k gibi gö 
rünüyor. Fakat 1918-1919 atmosferi. içinde, bunun böyle 
oluşundan tabii bir şey yoktu. Umulmadık bir zaferin sar
hoşluğuyle mağlupları sayıp sövdükten, dünyanın her tara
fında yalnı z kendi iradelerini, kendi keyif ve heveslerini. 
dikte etmekten ve ganimetleri p aylaşmaktan başka bir şey 
bilmeyen o devrin Garplılarına haktan ve adaletten bahset
meye kalkışmak trajik bir kahramanlık ve korhınç bir te
şebbüstü. Hele, bunlar tarafından bin bir türlü cinayet ve 
f ecayi ile suçlanan Türklerden herhangi bir ferdin böyle bir 
cürette bulunuşu, kürenin kendi etrafındaki dönüşünü ter
sine çevirmek arzusu kadar delice bir hareketti. 

Hem, Mu stafa Kemal d enilen bu T ürk generali, kim olu
yordu? Kimin namına ve ne selahiyetle söz söylüyordu? Pa
d işah ve halife, bir hapishaneden farkı olmayan sarayında 
tam bir teslimiyetle idam hükmünü beklerken, Babıali.'nin 
veziri, vüzerası ikide bir sulh konferanslarının eşiklerini. 
köpekler gibi yalarken, bu ordusuz General, otel köşelerin
de, hangi muhataplarla boy ö lçüşmeye ve eşit bir t onla 
kimlere söz geçirmeye çalışıyordu? 

Doğrusu, bu suallere; o zamanki Mustafa Kemal'i haklı 
gösterebilecek bir cevap vermek oldukça güçlü. Onda her
hangi bir resmi salfi.hiyet aramak şöyle dursu n, hatta mem
l eketin içinde taraf taraf organize olmaya çabalayan ve her
biri kendi başına hareket etmek isteyen birtakım dağınık si-
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yası fırkalarla milli l<.'şckküllerin tasdik edebileceği bir sıfat 
bulmak bile mümkün değildi. Bu milli teşekküllerle yarının 
milli şefi arasındaki münasebetlerin ne kadar gevşek ve pla
tonik olduğu "Büyük N uıuk" un ilk sahifelerin deki tafsilat
tan kolaylıkla anlaşılır. 

Tarih, günün birinde "Mustafa Kemal, 1919 senesi Mayıs 
on dokuzunda Anadolu'ya geçip milli kurtuluş hareketine 
baş oldu ve onun sevk ve idaresinde vatan kuruldu" diye
cektir. Lakin, hakikat bu kadar basit olmaktan çok uzaktır. 
Mustafa Kemal, Anadolu'ya geçtikten sonra b ir "Erzurum 
Kongresi"nin reisliğini almak için bile b ir meydan muhare
besindeki cehdi sarf etmiştir. Onu takip eden "Sıvas Kong
resi"n de ise, ken di fikri ve kendi şahsı aleyhinde b in bir 
türlü muhalif cereyanlarla çarpışmak zorunda kaldı. Bu sa
tırları yazan muharrir, kendi müşahedelerine dayanarak id
dia edebilir ki, l 920'de, Akhisar, Aydın ve Balıkesir'deki 
"Kuvayı Milliye" erkanı b ile hen üz Mustafa Kemal diye bir
şey tanımıyordu. Ondan ziyade b ir " Demirci E fe" ile bir 
" Çerkes E tem"e bel bağlamış bulunuyordu; milli kurtuluş 
harbimizin tarihinde "Mustafa Kemal Paşa - Çerkes Etem 
ikiliğinin" İ kinci lnönü'nün ferdasına [ ertesine] kadar de
vam ettiği görülecektir. H atta, gün olacak, b u  çete reisi, 
Anafartalar kumandanından daha ziyade rağbet ve itibara 
erecektir. Milletvekilleri onun huzurunda ayağa kalkacaktır 
ve Mustafa Kemal Paşa, onu, An kara'ya gelip gidişinde 
" merasimi mahsusa [ö zel devlet tören i] " ile karşılayıp 
uğurlayacaktır. Mustafa Kemal gibi gururlu bir insan ın ,  ta
kip ettiği gaye yolunda, bu kadar ağır b ir zarurete boyun 
eğişi b ize fedakarlığın en son haddi gibi görünebilir. Halbu
ki, O, b un dan daha ağır şartlara tahammül göstermiştir ve 
her adımda b ir haysiyetinden vererek, gönlünden vererek, 
sinirlerinden vererek, o sarp yolu, böylece, içi kanaya kana
ya sökmüştür. 
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Diyebil ir im ki ,  onun kendi nefsine ve nefsaniyetine karşı 
bu c idali [ savaşı] ,  muhiti üzerindeki bu azm i  ve atıl madde

yi i t ip kımıldatı p harekete getiriş cehdi [ çabası ]  ömrünün 
son yıllarına kadar devam etmiştir. 

Ben,  onu ,  i lk  gördüğüm zaman , O ,  b i rkaç aydan ber i ,  
Mecl is i , Nazırları, memurları ve ordusu olan b i r  devleti n  
başında bulunuyordu ve c ihan matbuatı edebiyatındaki adı 

artık "asi general"  veya "çete reisi" değild i .  Memleket iç in
deki otoritesi, artık, her  taraftan kabul  ve tasdik edi lmiş gi
biyd i .  B irb ir in i taki p  eden i k i  " İ nö n ü  zafer i "  ve  Çerkes 
Etem' i n  tenki l i  [ tepelenmes i ]  onun sönm eye yüz tutmuş 
y ıldızına yeni bir parı l tı getirm işti . S ıvas Kongresi'nden be
ri , b irçok mühi m  bahislerde hak kazanmış olmak, ona m i l 
letvekilleri arasında i tibarlı b ir  mevki kazandırmış; onu,  ak
l ından ist ifade edilir, sözü din lenir  i nsanların ön safına ge
t i rmişti . Hele Mecl i s in ,  onun reyi n e  rağmen lstanbul'da 
toplanış macerasından sonra artık bir Celaleddin Arif' in  ak
l ı ,  dirayet iyle bir Mustafa Kemal' in  zekası arasında mukaye
seler yap ılmaktan vazgeçilmiş ve bunun yerine Meclis reis
l iğ ine acaba onu getirsek mi gib i  tereddütler artık n ihayet 

bulmuştu. Mustafa Kemal Paşa artık kuşkusuz, it irazsız Bü
yük Mil let Meclis in in Başkanı id i .  Ve bu Mecl is "teşrii" ve 
" icral" [ yasama ve y ü r ü t m e ]  s e l a h i y e t l e r i  k e n d i n de n  
cem'etmiş b i r  müessese olduğu i ç in ,  o nun reisi bütün dev
let salahiyetler in i ,  devlet kudret ini  ve devlet şereflerini ken
d i nde toplamış sayılabil irdi .  Mustafa Kemal Paşa'nın yaşa
yış üslubu da çoktan buna göre değişm iş bulunuyordu.  

Öyle ki ,  b ir  araba i çi nde onun henüz yerleştiği i lk Çanka
ya köşküne doğru yol alırken , yüreğimde,  yıl lardan beri ,  
gölgesiyle beraber yaşamaya alıştığım bir mi lll kahramana 
kavuşmak m utluluğundan ziyade, o zamana kadar hiç te
mas etmediğim devlet reislerinden birine yaklaşmanın he
yecanını duyuyordum. Oturduğu ev çok sade ve her türl ü 
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gösterişten uzak o lmakla hnabn, yave rler i ,  nöbetç i leri ,  res
mi kabul şerait iyle  yine bcıı i ııı g ib i  lı i r  genç gazeteci üzerin
de tesir yapacak bazı merasi ıııdcıı uzak değ i ld i .  N i tekim, bu 
i lk mülakata dair o zaman yazmış o kluğum bir makalede, *  
"Yarınki  müstaki l  T ü rk iyc'n i n  pay i taht ı ndayı m  ve  m i l li 
devlet in  reisiyle diz dize b i r  sofrada oturuyoru m "  mealinde 
bir öğünmeden kendi m i  alamamıştım .  

Lakin,  o tarihte, gerçek h i ç  de bana bu emniyeti verecek 
mahiyette ·deği ld i .  Mustafa Kemal Paşa'n ı n  r iyaset ett iği 
Meclis b i rbirin i  tutmaz b irçok muhalif  cereyanların kaynağı 
i d i .  "Müdafaai Hukuk"çu m ebuslar, i k i  muarız  safa ayrı l
m ışlar, bir i  Mustafa Kemal lehinde,  d iğeri aleyhinde, hep 
didiş ip du ruyorlardı .  Eski İ ttihatçılar, küçük fakat kuvvetl i  
b ir  kl ik hal inde bu iki cereyan arasında durmaksızın kenel i  
oyunların ı  oynamakta idi ler. Hacılardan, hocalardan,  şeyh
lerden ve ağalardan mürekkep d iğer b ir  zümre ele, her çe
k işmeden fırsat kollayarak milleti ,  Ortaçağın karanlıklarına 
itmeye çabalıyordu. 

Mustafa Kemal'i n  halk aras ında da "popu larite" kelime
siyle i fade olunabilecek bir i tibarı yoktu. Hususi hayatı nda 
demagoj iye ve mürail iğe tenezzül etmediği, bütü n fazi letle
ri gibi ,  bütün "vice"leri de herkesin gözü önünde apaçık se
r i l i  durduğu iç in  birtakım b edhah fiskoslar, çirkin iftiralar 

onun teneffüs ettiği havayı zehirleyip durmakta id i .  O za
mana göre denebi l i r  ki, Mustafa Kemal Paşa ordudaki nüf  u
zuna dayanmasa, ne Meclise sözünü geçirmek, ne  de Anka
ra'da rahatça yaşamak imkanını bulurdu. Zaten ,  daimi bir 

tehlike i ç inde gibi  sıkı bir  m uhafaza, dikkat ve tetiklik terti
batıyle çevrilmiş o luşu da bunu ispat ed iyordu. 

Madem ki ,  o ndan bahsed iyorum,  n iç in  her şeyi b ildiğim 
gibi söylemekten çekineceğim 7 Evet, Mustafa Kemal, dağıl -

(*)  " Ergenekoıı", "Mi llı M ücadele Y:ızılaı ı "  Y K.K.  
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mış orduyu topladıktan,  bütün mill1 müdafaa teşkilatın ı ik
mal ettikten ,  mil leti devleti kurduktan ve Anadolu'yu h iç  
görülmemiş b i r  sükun ve asayişe kavuşturduktan  sonra da
hi , hala "vatanın harimi ismetinde" bir barut fıçısı üstünde 
gibi oturuyordu.  Bu i tibarla Çankaya'nın ,  yalçın Kafkas te
pelerinden farkı yoktu ve Türk milletine yeniden can veren 
bu genç Titan'ın c iğerlerin i ,  n i fak, fesat ,  iftira ve haset kar
talların ı n  gagalan durmaksızın didikliyor ve o ,  tıpkı P rome
te gibi kahhar [ kahredic i ]  ve zalim bahtın ters ve asık sura
tına kahraman dehasın ı n  verdiği  bir sü kun ve emniyetle 
gülümseyerek bakıyordu. 

Kütahya ve Eskişehir  r icatı esnasında, Büyük M i llet Mec
l is i 'ndeki aleyhtarları ,  ge mi büsbütün azıya aldı lar. Niç in 
bizzat cepheye gitmiyor, n iç in  kumandayı kendi  elin e  almı
yordu? Polit ikayı pol i t ikacılara, idareyi idareci lere bırakıp 
n iç in  kendi vazi fesiyle meşgul o lmuyordu? Millet,  onu,  bir  

büyük devlet adamı o larak m ı  başa geç ird i?  Hayır. Onun 
yegane sıfatı askerl ikt ir. M il letvekilleri ,  onu yaln ız b i r  talih i  
yaver kumandan olarak tanıyor ve ondan,  yalnız -Çanakka
le'de olduğu gibi- düşmanı sürüp denize atmasını istiyordu.  
Ondan ötesi, kanundan, idareden, devlet ve hükümet işle
rinden anlar k imseler i n  elinde kalmalıdır ve Mustafa Kemal 
Paşa'nm asıl vazifesi ni bırakıp bunlarla meşgul o lmak iste
y iş i  bir " hadnaşinaslık"tır. lttihatçılar, "Yok canım !  d iyordu; 
becere meyeceğin i b il iyor da onun i ç i n  gi t mek istemiyor. " 
Bunlar aras ında ş imdiden ; "Ah,  E nver olsaydı,  gö rürdü
nüz ! "  diyenler bile vardı .  

Düşman orduların ın  ta Haymana ovasına kadar geldiğin i  
duyan halk ise yalnız ona karşı deği l ,  bütün Meclis ve hü
kümetin erkanı aleyhine ,  homurdanmaya başlamıştı. An ka
ra'nm kahvehaneleri nde, mahalle aralarında, " lşte, lzmir'de 
uslu uslu oturan düşmanı kışkırta kışkı rta ta  burnumuzun 
dibine kadar soktular. Zaten bu  "yaban" lar gelel i  başımız 
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beladan kurtul maz oldu" sözleri artık bir mırıltı halinden 
çıktı; adeta bir sokak yaygarası mahiyetini aldı. 

Sökülen yalnız cephe değil, cephenin arkasıydı. 
Çankaya'daki adam, bunların heps i n i  işitiyor, bi liyordu.  

Fakat, dudaklarındaki o muammalı tebessümü,  gözlerinde
ki o çelik parıltısını hala kaybetmiyordu.  

Bir gece,  -ah, o geceyi hiç unutmayacağım- bu,  gündüz 
gibi aydınl ık bir Ağustos gecesiydi.  Çıplak, ıssız Anadolu 
yaylası,  donuk bir ay ışığında büyülenmiş, kaskatı kesi lmiş 
bir Okyanus gib i  ta ufuklara kadar seri l ip gidiyordu. Anka
ra tepelerin in  b irinde, boz renkli b ir  b i nanın ç ıplak ve dar 
bir odasında O'nunla karşı karşıyayız. Ara mızda, üstü b i r  
harita i le örtülü küçük b ir  masa var. Perdesiz, aç ık  pencere
den  giren ay ayd ınl ığına karışmış bir  gaz l ambası ış ığı ,  
onun yüzüne bir  mevta solukluğu veriyor. Yalnız b irtakım 
nadide ve nazik sanat eserleri tutmak iç in yaratılmış sanılan 
el in i ,  haritanın bir noktasına uzatt ı  ve parmağının ucu i le 
helezonlu bir çizgi ç izerek şöyle dedi : 

"- Şimdi, b uradayız. Kuvvetlerimiz Eskişehir' in şimal ve 
cenubundan b i r  kavis hali nde yavaş yavaş geri çekiliyor. 
Gece, serin ,  aydınlık ve yürüyüş için müsaittir. Fakat, bu 
tatlı hava, günün yorgunluğundan sonra insanı uykuya da 
sevk edebilir. Ben, çok defa yürürken uyuyan askerler gör
düm. Hele at üstünde . . .  Bizim arkadaşlardan bir süvari alayı 
kumandanı vardı k i ,  yalnız  at sırtında rahat uyuduğunu 
söyledi .  Yatağına girince uykusu kaçarmış .  Askerlik çok tu
haf şeydi r. İ nsanın bütün h ususiyetleri orduda bell i  o lur. 
Han i ,  i çk i  mehenk taşıdır derler. Bence mehenk taşı harp 
meydanıdır. Şu dakikada gözümü kapayınca biz i m  bütün 
cephe arkadaşlarınm ne yaptıklarını, n e  halde olduklarını 
görür gibi oluyorum. Mesela (. . . ) fırka kumandanı ( .  . . ) Bey, 
hesapça ancak (S . . .  ) köye varmış o lacak ve varır varmaz 
mutlaka kendine köyün en rahat ev ini  buldurmuş, hazırlat-
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mış, seyyar karyolası üzerinde " habı gaflet"e [gaflet uyku

suna] dalmıştır. lster misiniz, bunun böyle olduğunu şimdi 
ispat edeyim?" 

Zi.le bastı: 
"- Çocuğum,  bana derhal (. . . ) fırka kumandanını bulur 

musunuz? "  
Aşağıda, telgraf durmadan işliyor. Halim, birtakım şa i ra

ne teşbihler yapmaya müsait o lsa bu ıtt ıratsız [b i r  clüziye] 
ve fasılasız "tık tık" lar için hummalı gecenin nabzı atıyo r, 
diyeceğim. 

Mustafa Kemal Paşa, sözlerine birkaç saniyel i k  ara ver
dikçe bu nabız vuruşunu adeta kendi kulaklarımızda, kendi 
göğsümüzün altında duyar gibi o luyoruz. O sıcak ve karık 
sesiyle kah gülerek, kah gülümseyerek, arasıra ela ciddi ve 

metin b i r  ton alarak konuşmasına devam ediyor: 
"-Yarın, düşmanla bizim aramızda " laakal [ en azından] " 

yüz, yüz e l l i  kilometrel ik bir  mesafe koymak lazımdır. Böy-

le e m i r  verdim. Sakarya'nın ş imali  biz i m  için e n  müsa i t  
mevkidir. Ha ha, büyük muharebe asıl şimd iden sonra ola

cak. Yunan ordusu, tabii bizi  tak ip  etmek isteyecek ve Hay
mana ovasıyle, Mıhalıçç ık'a doğru ilerleyecek; yani . . .  " 

Bu sırada, demincek çağırdığı genç zabit giriyor: 
"- Efendim; ( .  . .  ) fırka kumandanı ( .  . .  ) Bey, ( .  . .  ) köyde ist i

rahatteymişler. Telgraf memuru "uyandıralım ını" diye so
ruyor. " 

Mustafa Kemal Paşa, kısık ve küçük bir  kahkaha salıver
di: 

"- Hay, ben size demedim mi?  Bak, bak !  Şimdi bana, ( . . . )  
kumandanı ( .  . .  ) Beyi arayınız. " 

Ve bize dönerek gözünün ucunu kırptı :  
"- Bulamayacaklar. O, dediğ i m  mevkide bir an evvel yer

leşmek için doludizgin yürüyordur. Sakın kehanet taslaclığı
ma hükmetmeyiniz. Bütün bu tahminler gayet basi t  hesap-

52 



!ara m üstenitti r [dayanmaktadır ] . Asıl mühim o lan mesele, 
has ım tarafın n iyet ve h areketlerin i  keşfedebi l m ektedir. 
Düşman bu muntazam ricalim iz esnası nda biz i  takipte de

vam edecek midi r, etmeyecek midir? Demin s iz in teşri.fi.niz
den evvel Fevzi Paşa hazretleriyle bu bahis üzerindeydik . "  

o konuştukça, b ize ,  adeta ferahl ık di.yebi leceği mi.z b i r  
huzur ve  sükun geliyordu.  Yarım saat evvel ,  yandaki odala
r ın  birinde artık her şeyin bittiğine, h içbir ümi t  kalmadığı
na zahi.p [ zanneden , düşünen]  şaşkın  ve perişan b irtakım 
biçarelerd ik. Ş imd i  i se ,  damarlarım ızda yeni  bi.r hamleye 

hazı rlanan pehlivanların şevki kaynamaya başlamışt ı .  Buna 
sebep, yalnız onun gülüşleri , şakaları ve neşesi. değild i .  Ha
yır! Hissediyorduk ki,  bunlar, bizi avutmak, bize tesell i  ver

mek iç in ,  onun, kendini  zorlayarak takındığı b irtakım su n! 
tavırlardan ibarettir. Biz, bu şevki ,  onun vücudundan i nti 
şar eden [yay ı l a n ]  b i r  esra rengiz  kudret  seyyales inden  
[ akıntıdan,  akından]  alıyorduk.  Bütün  o da ,  bütün gece, 
pencereden görünen ıssız ve donmuş sahalar yavaş yavaş 
bu seyyale i le dolmaya, canlanmaya başlamış gibiydi .  

Biraz sonra telgraf zabi t i  içeri  girip de, ( .  . .  ) fırka kuman
danın ın  bulunmadığın ı  söyley ince neşemiz adeta taşkın bir 
hal  aldı . Çocuklar gibi. gülüyorduk. Bu  neşemiz o meş'um 
geceni n  sabahına kadar devam etti . 

Lakin,  bu sabah b ile başlayan gün ,  Mustafa Kemal i ç in  si
yasi ve askeri hayatının en  zorlu, en sarp dönüm noktala
rından b iriyd i .  Bunu,  b ize ,  kendisi. ,  "Büyük N utuk" u nda 
şöyle hikaye etmiştir: 

" . .  .llk teessürat Mecliste tezahü r  etti .  Bilhassa muha
l il1er bedbinane nutuklarla feryada başladı lar. 'Ordu 
nereye gidiyor? M illet nereye götürülüyor? Bu hare
katın elbette b i.r mesul ü  vardır. O ,  nerede? Onu gö
rem iyoruz. Bugünkü e l im halin ,  feci vaziyetin amil i 
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hakikisini ordunun başında görmek isterdik' diyor
lardı. 

Bu mealde iradı kelam eden zevatın ima ve i fade 
etmek istediklerinin ben olduğuna şüphe yoktu. Ni

hayet, Mersin mebusu Salahaddin Bey, kürsüden be
n im ismimi telaffuz ederek, 'Ordunun başına geçs in ! '  
dedi. Bu teklife iştirak edenler çoğaldı.  Buna muarız 
olanlar da vardı. 

Efendiler, bu tehalüfü efkarın esbabı hakkında bi
raz izahatta bulunmak muvafık o lur. Bir defa, benim, 
fiilen ordunun başına geç mem teklifinde bulunanla
rın fikir ve maksatlarını ikiye ayırmak mümkündür. 
Benim ve benimle beraber birçoklarının o zaman an
ladığımıza göre, bir kısım zevat, artık ordunun tama
men mağlup o lduğuna, vaziyet in in  iades i ne imkan 
kalmadığına ,  binaenaleyh davanın ,  takip ett iğimiz 
davayı mil l inin kaybolduğuna hükmetmişlerd i .  Bu  
sebeplerle duydukları h iddet ve  şiddeti, benim üze
rimde teskin etmek istiyorlardı. İstiyorlardı ki ,  kendi 
tasavvurlarına göre münhedim o lmuş ve in hidamı 
devam edecek olan ordunun başında benim ele şahsi
yetim münhedim o lsun."  

Demek ki ,  b ir  akşam evvel, b izimle fut bol  maçından bah
seden bir delikanlı sadeliğiyle gülüşüp kon uşan adam, böy
le bir tuzağa düşürülmek istenen ve böyle bir tuzağa düşü
rül mek istendiğini önceden h issedip bilmiş olan adamdı .  
Ve ertesi günü,  -ne diyoruz?- belki , birkaç saat sonra, ke
mentlerle ağları n  hazırlandığı ve üstü dallarla örtülü kuyu
ların kazıldığı alana doğru ilerleyecekti .  

O ,  böyle zorlu m ücadele anlarında, ne aslan gibi kükre
meyi, ne de boğa gibi sald ırmayı severdi .  Bütün kudreti n i  
"akıl"dan ve "zeka"clan a lan insan[ kahramanl ığı ,  hem has-
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mını kahretmek, hem de kendisini  korumak için o cinsten 
y ı rt ıc ı  hayvan göste r iş ler i n e  tenezz ü l  e tmezdi .  Cöngü!  
prenslerinden onda,  yalnız, havayı koklayıp tehlikeyi önce
den sezmek içgüdüsü vardı. Buna göre tedbirlerin i  al ır, az
mini b i le rdi ve neticede daima hikmet ve mantıkla müceh
hez olduğu anlaşılırdı. 

Mustafa Kemal Paşa, politik düşmanların ı n  ö nüne ,  yirmi 
iki  gün süren bir meydan m u harebesinden sonra ,  defne  
dallarına sarılmış tunçtan  b i r  zafer abidesi gibi diki lmişti .  
Fakat, bununla ,  yine aleyhindeki düşmanlık nihayet bul

mamıştı .  Hatta, D u mlupın a r, lzmir, Mudanya dahi bunu 
tasfiye edemedi. Topal Osman vakasında, Türk milletinin 
bu  mübarek  bandırası, c inayet mahkemelerinin kapısı önü
ne sürüklenmek üzereydi. B iraz son ra Büyük Mil let Mecli
sindeki m uhalefet grubu, bize bir vatan vermiş olan bu bü
yük Türk'ü vatandaşlık hakkından düşürmeye çalışacakt ı r. 
Mustafa Kemal Paşa, "Büyük Nutuk"ta bu tüyler ürpertici  
denaetten [a lçaklıktan] şu suretle bahseder: 

"Meclisteki muhali flerin m uhtelif tarzda, başka başka 

zeminler üzerinde hücum hazırlıklarında bulunduk
ları yeni değildi. Seyahate çıktığım tarihten bir gün 
sonra 'Hi lafeti İslamiye ve Büyük Millet Meclisi ' un
vanl ı  risalenin o rtaya atıldığını ,  bütün Mecl i s in  ve 
mil letin aleyhimize tahrik edilmek istenildiğ ini  arz 
etmiştim. Buna takaddüm eden bir  manevra vardı r  
ki ,  henüz ondan bahsetmedim. Sebebi ,  Kanunuevvel , 
U37 (yani ,  Büyük Zafer'den dört beş ay sonra) ipti
dası nda oynanmak istenen  oyun, netayic i itibariyle, 
seyahatim esnasında da devam etmişti. Müsaade bu
yurursanız, bu  meseleye dair burada hatıranızı ihya
ya vesile olacak b irkaç söz söyleyeyim: 

. . .  Üç mebus, inti habı mebusan layihai kanun iyesi -
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nin tadi l i  hakkında bir teklif hazırlamışlar. Muhtevi
yatına muttali olmuştum. 

Bu mese len in  ne olduğunu ve Mecl is te  cereyan 
eden mazakereyi o güne ai t  zabı t  ceridesinde o ku
mak mümkündür. Fakat ,  heyeti a l iyenizi bu külret
ten kurtarmak için müsaade b uyurursanız, o celsede 
benim, vuku bulan beyanatımdan bir kısmın ı  aynen 
arz edeyim :  

. . .  Efendi m ,  b u  teklifi kanuni, maksadı mahsusu ih
t iva ediyor ve bu maksadı mahsus doğruca şahsıma 
teal lük ettiğinden, müsaade ederseniz,  b i rkaç kel ime 
i l e  fikr imi arz edeyim. Erzurum mebusu Süleyman 

N ecati, Mersin mebusu Salahaddin ve Canik  mebusu 
Emin Beyefendiler tarafından tekl i f  o lunan layihai  
kanun iye doğrudan doğruya benim şahsımı vatan
daşl ık hukukundan iskat etmek noktai nazarına ma
tuftur. l 4'üncü maddede yazı l ı  olan satırları gözden 
geçi recek o lursanız orada deniliyor ki: 'Büyük Mil let  
Meclisine aza intihap olunabilmek iç in  Türkiye'n in  
bugünkü hudutları dahilindeki mahall in ahalisinden 
olmak meşruttur veya dairei int ihabiyesi dahi l inde 
mütemekkin o lmak meşruttur. Ondan sonra muha
ceretten gelenlerden Türk ve Kürtler, tarih i  iskanla
rından i t ibaren beş sene mürur etmişse intihap olu
nabilirler.' 

Maalesef, mahalli tevellüdüm [ doğduğum yer]  bu
günkü hudutlar haricinde kalmış bulunuyor. Saniyen 
herhangi b i r  daire i  i nt ihabiyenin beş seneli k müte
mekkini  değil im.  Mahall i  tevellüdüm bugünkü hu
dutlarımızın haricinde kalmıştır. Fakat bu, böyleyse 
bunda benim katiyen bir  kast ve kabahat im yoktur. 
B u n u n  sebebi ,  bütün memleket i mi z i ,  m il le t i m i z i  



mahv ve müzmahi l  etmek isteyen düşmanların, hare
katında m uvaffak o lmaktan kısmen ınen'edilcmemiş 
o lmas ıdır. Eğer düşmanlar tamamen maksat ları na 
m uvaffak ol muş olsalard ı ,  Allah muhafaza ets in ,  bu
raya vazıül i mza o lan efendi ler in dah i memleketleri  
hudut haricinde kalabil ird i . "  

M i l li kahramanın, s iyasi: düşmanlar ının o kancıkça s u 

ikastına karşı b u  ast! mukabe lesi , büyük ruhlara mahsus 
sükunet ve vakarın insanlık tarihinde pek az görülen tecel
li lerinden b ir id ir. H iç  şüphesiz ki, o anda, onun yüreği kan 
ağlıyordu.  Fakat, bu ıstırabın reaksiyo nunda ne b i r  ö fken in ,  
ne  de  b i r  k in in  feveran ın ı  görüyoruz. Bu şen i [ iğrenç] teca
vüzün vuku bulduğu tarihte, o, bir i nsana mukadder olab i 
lecek şan ve şere fler in en  yüksek b i r  tepes i ndeydi .  Türk 
mil letin in  bütün kudret ve haki miyeti onun şahs ında top
lanmış bulunuyordu.  Dört gal ip  imparatorluğu ve bunların 

emrindeki düşman orduları nı s iyasi: ve askeri: izmihlallerin 
[yok o lmaların ,  çökmelerin, dağılmaların ]  en  ağırına uğra
tan b i r  savaştan henüz dönmüştü. Yolunu kesmek isteyen 

şu bir avuç sokak polit ikacısına ne istese yapamazdı? Ve ni
ç in  yapmadı? Çünkü ,  o ,  kudret ve heybetini s inirlerinden 
ve adelesi nden alan b i r  kahraman değ i l d i .  Çünkü, onun 
kahramanlığı , Promete'n in  ulühiyeti [ tanrı ni tel iği ,  tanrısal
lığı ] gibi sırf akıldan, zekadan , ruhtan gelen insani. b i r  kah
ramanl ıktı .  
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DAHİ LİGİ 

Klasikleşmiş, vecizeleşmiş bir  tarife göre "deha, uzun bir sa
bırdır" , l l im ve sanat sahasında o lsun ,  aksiyon sahasında ol
sun, insanlık tarihini  dolduran büyük adamlar serisi içinde 
hiçbir büyük adam M ustafa Kemal kadar sabırl ı  o lmasın ı  
bi lmemiştir. O kadar ki ,  ben, bu tarifin en sadık misallerin
den başlıcasının onun dehası o lduğuna hükmedeceğim. O ,  
bize, şahsiyetinde toplu duran ,  "küllI kudret" in  [ Tanrısal 
gücün]  i lk sentetik meyvelerini vermek için lam otuz sekiz 
yıl bekledi. Bu yaşta koca lskender, çoktan ölmüştü. Sezar'la 
Bonaparte karyerlerinin sonuna ermişti. M us tafa Kemal, fıt
rattan aldığı tarih! misyonuna bir an evvel başlamak iç in ,  
bunlardan daha mı  az  i h tiraslıydı? Nefs ine emn iyeti daha 
mı eksikti? Cüret ve cesarette onlardan daha mı geriyd i? 

Harbiye mekteplerinden beri i lk genç l ik hayatına dair el i
mizde bulunan vesikalar bunun aksini ispat ediyor. Sınıf ar
kadaşları , daha o n  yedi ,  o n  sekiz yaşlar ında i ken ,  onun  

üzerlerinde b i r  nevi nüfuz ve  tesir tecrübes i yaptığını ve  bir 
nevi şeflik tasladığını söylerler. Şam'da sürgün bulunduğu 
zamanlar, henüz yirmi üçüne basmamış, yüzbaşı rütbesinde 
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b i r  delikanlıydı .  Fakat, b ir  taraftan i hti lal teşkilatı kurmak
tan ,  b ir taraftan da yüksek kumanda işlerine karışmaktan 
kendini alamıyordu. Ordunun ıslahına ve isyan i çinde kay
naşan mıntıkalar ın  teskinine dair şahsı birtakım fik irleri 
vardı .  Bunları , kendisinden gerek yaşça, gerek rütbece kat 
kat üstün olan amirlerle münakaşa ettiği ve çok defa hak 
kazandığı o luyordu.  O devirde çekilmiş fotoğraflarının b i r
çoklarında, onun , bu amirler arasında en amirane bir tavır
la durduğun u görürüz. Heyet halinde toplanmış miralaylar, 
mirl ivalarla herhangi b i r  c iddi müzakere esnasında ya ken
di lerinden bir emir almak, veyahut sadece söylene n  şeyleri 
not etmek vazifesiyle yanlarında b ulunan bu genç yüzbaşı
dan adeta çekinirler ve mütalaaların ı  izah ederken: "Acaba 
o ne düşünüyor? Acaba bize hak veri.yor mu? "  eler gibi. göz
lerin i  endişeyle ondan yana çevirmekten kendileri n i  zapte
demezlerd i .  

Falih Rıfkı ,  Kolağası Mustafa Kemal Bey'e ait  b ir  hatırası
nı anlatıyor. Balkan harbinden sonra, İ t ti.hat ve Terakki'ni n  
i leri gelenlerinden v e  bazı mühim erkanından müteşekki l  
bir heyet Edirne'de valinin yanında toplanmıştır. Edime he

nüz geri alınmıştır ve b u  vaka İ ttihat ve Terakki Partisinde 
Enver'i.n tek büyük zaferid i r. H i ç  şüphesiz, b urada bunu 
kutlama için yapı lması lazım gelen millı törenlerden bahse
diliyor. Meclistekiler in bu sevinçl i  bahis etrafında taşkın b i r  
neşe ve  hatta biraz da  çalımla konuşması laz ım geli rd i .  Fa

kat, odanın bir köşesinde oturan sarışm, ası k  çehreli ve sü
küt1 bir zabi t ,  yalnız oradaki huzuriyle hepsinin şevk in i  kı
r ıyor gibid i r. İ t iraz mı ediyor? B i r  küstahlık m ı  yap ıyor/ 
Hayır. Sadece susuyor. Ve bu susuş, bu ağır, vakur susuş, 
h içb irinde, serbestçe, rahatça hasbı hale imkan b ırakmıyor, 
sanki, bu seçk in heyetin "merkezi s ıkleti [ ağırlık merkezi ] "  
bu küçük rütbeli, sessiz ve mütevazı zabit in  kapı kenarma 
çekilmiş sandalyesi ndecl ir. Kolağası Mustafa Kemal susu-
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yordu Çünkü, ıncvzubahis olan zaferin hiçbir  askeri kıy
met i  o l madtğını ve Balkan harbi hezimeti yüzkarasırnn bu
nunla s i linmiş addcd ildikten çok uzak kalacağını b i l iyordu .  
Bi l iyordu ki ,  karşısı ndaki bu adamlar, bi rtakım demagoglar
dır ve Londra sul h  muahedesiyle Türk mil letin in bünyesin
de yapılan acıklı  ampütasyonun dayanılmaz ıs tı rabını avut
mak için burada halka bir avuç afyon hazırlamakla meşgul
dürler. 

Kolağası M ustafa Kemal susuyordu. Kimbilir, belki ,  onun 
ıstırabı,  h i çb i r  müsekki nle avun mayacak kadar der ind i .  
Doğduğu yer, i lk genç liğinin en tath demlerinin geçtiği gü
zel şehi r  elden gideli henüz birkaç ay o luyordu. Belki ihti
yar anası,  genç hemşiresi henüz düşman elinde esird i  veya

hut cesetlerle, viranelerle tıkanan uzun muhaceret yolların
da bir ç ıkış yeri bul mak için sürünüp duruyorlard ı .  Fakat, 
Kolağası Mustafa Kemal o adamdır ki, şahsi dertler ve ken
di a ilesine ait felaketler üzerinde durmaz; bütün hadiselere, 
da ima m i l let  ve mem leket aç ısı ndan bakar. F rans ızcada 
"sensiblerie" kelimesiyle i fade edilen bir nevi yumuşak içl i

liğin ne o ld uğunu b i lmemiştir. O, Ed irne'nin ist irdad ı n ı  
[ geri a l ın ış ı n ı ]  ku tlamaya hazır lanan bu h eyet in  i çinde ,  
böyle küskün ve mahzun susuyorsa, bunun sebebi ,  Balkan 
h arbinde  yapılan hataların ,  h ıyanetlerin b irer b irer gözü 
önünden geçmes indend ir. * Ona göre bu harbi sevk ve idare 
edenler, kendilerine düşen vazi feyi ,  h akkıyle ifa etmiş o lsa
lardı ,  bu büyük felaket başımıza gelmeyecekti . Hata ve hı

yanetler . . .  Bunların nevi  ve mahiyetini kafasının içinde çok
tan tespi t  etmiş, kritiğini yapmış ve hükmünü vermiş bulu
nuyordu.  Fakat, ne  çare ki ,  bu hez imetin m esul iyetini taşL
yan larla o nun arasındaki resmi mesafe ,  ne kadar bağı rsa, 

( * )  ı\taturk\i n  o zamanlara a i t  bu psi koloj ik  tah l i l i n i ,  birtakım hayali tahmi nlere 
göre değil, bizzat, kendi ağzından dinlediğim ve yakınlarının ona dair soylc

diklcri hatıralardan i lhanı alarak yapıyorum - Y.K.K.  
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yine sesinin erişemeyeceği kadar uzundu. Bunların her  bir i ,  
bir kolağasının başını döndürecek kadar yüksek makamla
rın z irvesinde, b irer fildişi  kulenin iç ine kapanmış gibiydi
ler. Yakın olsalar, ona kulak verseler de, neye yarardı?  İş iş
ten geçmişti .  Vatanın büyük bir parçası , artık bir daha dön
memek üzere, b izden kopar ılmış, ayrılmış, yad ellere veril
mişti .  

Fakat, bizim Kolağası ,  her şeye rağmen, optimist ve inat
çıdır. Bu anda geriye kalanın nası l  korunab ileceğini düşü
nüyor ve kendi kendine d iyor ki :  "Her şeyden önce, o rduyu 

tensik [düzene sokmak] ve ıslah etmek lazımdır ." Lak in ,  
bu ordu, onca çoktan birtakım yanın ıslahatç ıların, birta
kım yanın kahramanlar ın eline geçmiştir ve bu adamlar, şu 
"Ed irne Zafer i "  nev' inden kolay, göz boyayıc ı  başa rı larla 
onun kara lekeleri üstüne bir p erdah geçirmekle meşgul
dürler. Bunlar, ş imdiden, ordunun bütün yüksek kadroları
nı işgal etmişler;  rütbeleri ve nişanları paylaşmışlard ı r. Bi r 
crkanıharb kolağas ı ,  diyel im, b i r  b inbaşı ,  bunlara nasıl söz 
geçirebilirdi? Gerçi ,  bunların hepsi o nu n  yakından tanıdığı  

k i mselerdi; onun yakın arkadaşlarıydı .  Fakat, öteden beri  
malum o lan toksözlülüğü, d ikbaşlıl ığıyla onları gücend ir
miş, onların hasretlerini tah ri k  etmiş bulunuyordu. Bundan 
başka, bir de, adı i kbalperestliğe, iht iraslılığa çıkmıştı .  Ha
rekete geçmeye kalkışsa, b inb i r  şüphe ve i ft i ra i le  karşılaşa
caktır. Zaten, onun düşündüğü şekilde b i r  radikal ıslahat 
ancak bir "coup d'Etat" ile kabi ld ir. Mustafa Kemal ise, ne 
Enver, ne de Yakup Cemil gibi b i r  "coup d'Etat" adamıdır. 
O, her şeyi kanun, nizam, akıl  ve mantı k dairesinde yap
mak ister. Onun için,  işte, böyle suratını asmış, küskün su
suyordu. 

Susmak. Ama ne vakte kadar? Bazen sab rı  tükeniyor;  
kendisine sadık  b ildiği s i lah arkadaşlarına dert  yanıyordu. 
Bunlar arasında, sözünü yüksek makamlara geçirebi lecek 

62 



salah iyetli fırka kumandanları ,  ordu erkanı harb reisleri ve
ya n üfuz sahibi po l itikacılar vard ı .  Mustafa Kemal ,  arada 
bir, bunları öne sürmekle maksatlarından h iç o lmazsa bir 
kısmını yaptırabi leceğin i  sanıyordu. Hatta, bazen zeka ve 
dirayetleri nden değilse bile,  namusları ndan emin bulundu
ğu paşalara, amirlere hulul ederek,* onları kendi ç izdiği hat 
üzerinde yürütmeye çalışıyordu .  Fakat, h eyhat !  Bunların 
h içbiri yürümesini  bi l medi. Hatta baz ısı patavatsızl ıklarıyle 
o nu ele vereli .  Mustafa Kemal'in ,  Sofya elçi l iğine ateşemil i
ter tayini ,  belki  bu gizl i  teşebbüslerin i n  bir neticesidir; zira, 

biz, bu tayine ancak bir sürgün nazariyle bakabi l ir iz .  
Lakin,  Binbaşı Mustafa Kemal Bey' in ,  memleketten uzak

laşmakla, memleket iş lerine alaka göstermekten vazgeçtiği

ne hükmedilemez. Bu, onun bütün fi kirleri ni ,  tenkicl lcrini 
hususi muhabere hal i nde ve büyük bir  takt [ takt ik ]  ik 
memlekete neşrettiğ i  bir devirdir. Bazılarını kend i gözüm le 

okumak fırsatına nal! o ld uğum bu mektuplar, d iyebi l i r im 
ki ,  peygamberane "vision" larla doludur. Hele Osmanlı Dev
letin in  merkezi i mparatorlukların yanısıra harbe iştirak et
memesi i ç in  yazdığı bir mektubundaki del il ler ve müşahe
deler, gerek bir büyük kumandanın ,  gerek bir büyük diplo
matın b iyografisine şeref verecek görüşlerle dol udur. Mus
tafa Kemal Paşa, hele "Marne" taarruzundan sonrn, Alman
ya'n ı n  tarafını tutmayı bir del i l ik telakki ediyordu.  (Umumi 
harbten sonra, her iki muhari p ordunun askeri uzmanları 
tarafından yazılmış olan etütler, bu görüşün doğruluğunu 
bize kes i n  b i r  surette ispat etmişt ir. )  De mek k i , Binbaşı 
Mustafa Kemal (Bey) Çanakkale müdafaasında vazife al ır
ken, biz im tarafın herhangi b i r  n ihai zafere erebi leceğin i  
çoktan imkan d ışında görüyordu.  Fakat o ,  her şeyden önle 
bir asker ve bir vatanperverd i ;  kend isine verilen vaz i feyi ka-

(*) Cirme, geçme ;  burada, "bir çevreye girme, biriyle yakınlık kurma'' anlaııııııcla. 
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bulden kaçı namazdı. Bundan başka, Mustafa Kemal,  en güç 
ve en tehl ike l i  vaziyetlerin adamıdır. İşin ağırlığı n ispetinde 
i radesi artar ve teh l ikenin  büyüklüğü n ispetinde cüret ve 
cesareti galeyana gel irdi .  Onun iç in ,  taze bir  şevk le i lk ateş 

hatlarına atı ldı . 
Hiç şüphesiz ki ,  onu,  oraya gönderenler, bu iddial ı  ve i h

tiras l ı  zabitin bir facial ı  ç ıkmazda mahvolup gideceğini tah
min ediyorlardı .  Fakat bu zabit ,  kendini  u cuza satmayacak, 
birtakım cahi l  ve beceriksiz kumandanların sevk ve idare 
hatalarına kendini  kurban vermeyecektir. Önce,  salahiyet 

ve mesul iyeti kendi eline al ıp tehl ikeye ondan sonra atıla
caktır. Bu hareket, bir cüretin deği l ,  korkunç ve end işe veri
ci  bir zeka berraklığının alametidir. Bunun aydı n l ığında,  
ş imdiden kendi a l ınyazısını okuyor ve kenel i  kab i l iyet ve 
iktidarı n ı n  h udutların ı  ö l çüyor. Artık, hayat ında,  çoktan 
beri beklediği karar saat i  çal mışt ır. Devrin kara bulutları 
arasında bir  batıp b i r  ç ıkan şu ufuktaki parlak yıldız, onun 
yıldızıdır. Kenel i  kendi ne emrediyor: Yürü!  Ve sonu ebedi
yete dayanan şan ve şeref yoluna ilk adımın ı  atıyor. 

Bu karar ı  vermek i ç i n  tam o tuz  beş y ı l  bekl ed i .  Deha, 
uzun bir  sabırdır. 

Fakat, sadece sabır  neye yarar? Mahatma Gandhi  de sa

bırl ı  bir adamdı .  Yetmiş y ıldan beri , yosun tutmuş bir kaya 
parçası gibi Büyük Britanya İmparatorluğunun ummanı  or
tas ında sessiz ,  hareketsiz duruyordu. Ne vakte kadar? N e  
yapmak i çin?  Kendisi ele b i lm iyordu. Bu şuursuz, gayesiz 
ve pasif  bir sabırd ı r  ve bizim bildiğimiz eski şark tevekkü
l ünden fa rkı ,  devranın  d inamizmasın ı sekteye uğratacak 
kadar donmuş ve yoğunlaşmış o luşundadı r. Buna mukabi l 
b ir  de " termit" lerin faal ve kurucu sabrı vardır. H int  Okya
nusunda, bazı adalarda i nsanların d inamitlerle ancak del
m eye muvaffak o ld u k ları o beto ndan karınca yuvalar ı ,  
bunların eseridir. Evet, uzun, y ı lankavi deh l izleri ,  kubbeli  
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d ivan hanelcr i ,  bod ru m ları ,  zah ire ambarlarıyle eski masal

lardaki ec inni  saraylarını andıran ve bütün seyyahlar ın par
mağını  ağzında b ı rakan bu harikulade inşaatı uzun ve i nat
çı bir gayret le ,  bi rtakım kızıl renkl i ,  küçük kar ıncalar yap

nı ışt ı r. 
Genç Mustafa Kemal' in içgüd ü le ri ele den ilebi l ir  k i ,  t ıpkı 

bu termitler gib i  sessiz  bir yeralt ı  faa l iyet iy le  durmaksız ın  
çal ışarak ke nel i dehas ın ın  emsals i z  ve sağ lam mimaris in i  
kurdu. Yani,  yaradıl ıştan aldığ ı  müstesna malzeme i le kenel i  
kendi n i  yeniden yaratt ı .  

Buraya kadar, dehanın nası l  vücuda geldiğ i n i  ve teşekkü l 
ettiğ in i  gördük. Bundan sonra ,  onun fii l  sahas ındaki ge l iş
melerine şah i t  olacağız. F ii l  ve hareket sahası , yani objektif 
alem, hiçbir h esap ve kitaba sığmayan meçh u l  "do nnec" lcr 
ve insanı gafi l avlayan hadiseler le doludur. 

Büyük Yunan fil ozofu, hikmet (sagesse) in  yega ne düstu

ru olarak " kenel i  kendin i  öğren, b il "  vecize s i n i  söylemiş .  
M ustafa Kemal Paşa, hassat e n  " Çanakkale"  i mt iham ııdan 
sonra kendin i  çok iy i  öğre n m iş ;  nefs i ne e m n iyet i  azami 
haddine ermişt i .  Savaşçı kab il iyet in in  ne lere güçl ü olduğu

mı b i l iyordu.  Bundan başka, Türk askerin in  fedakarl ığına, 
kah ramanl ığ ına da büyük b i r  i t i madı vard ı .  Fakat ,  bu i k i 
'' ma l u m"dan yüz le rce " meçh u l " ün keşfi n e  g iden yol lar  
epeyce clolaş ıkt ı r. Bah usus k i ,  1 9 1 9  yı l ı n da bah is kon usu 

olan dava, yalnız askeri ve sevkulceyşi [s tratej ik ]  b i r  dava 
o l maktan çok uzaktı . Türk mi l le t i ,  yaln ız  harp kaybetm iş 
değil pol i t ik ,  ekonomik ve sosyal b i r  y ık ı lışa ela uğram ışt ı r. 
M ukadderat ı  galip imparator lukların haşin ve çe t in  pençe
s inde bir kırık oyuncak hal ine g i rmişt i r. Avrupa'n ın  d iğer  
iki büyük i mparatorluğu, (biz im eski müttefi kler imiz) bu 
pençenin içinde sess izce ezi l i p  paramparça o la l ı  daha b i r  yı l  
geçmemişt i r. Bu pençe, yeryüzünü,  b i r  yu muşak pasta g ib i  
d i l im di l im koparıp durmakta ve bir  gökten inme {ıfet ha-
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\inde kainatı şekilden şekile sokmaktadır. Bu müthiş i rade
ye öteden beri boyun eğmeğe alışmış Osmanlı  Devletinin 
enkazı arasından bir Türk genera l in in  çıkıp da b i r  avuç 
"bakıyetüssüyuf" la [kı l ıç artığıyla] buna karşı koymayı dü
şünmesi ne tehl ikeli bir deli l iktir. İşte, bu noktada, Mustafa 
Kemal'i yakından tanımayanlar, Lombroso'ya kolaylıkla hak 
verirler ve dehanın cinnetle bir  o lduğuna hükmedebil ir ler. 
Fakat, biz ki onun ne kadar real ist ,  ne kadar ölçülü b i r  ze
kaya sahi p  o lduğunu b i l iriz; bu basit ve ampirik hükümden 
çekineceğiz ve onun akla hayret verici bu cüretini  izah iç in 
"cinnet" kelimesinin yerine, gene dehanın en t ip ik vasıfla
r ından biri  o lan " intuition" tabirini kullanacağız. Eski man
tık ve felsefe kitaplarında " istid lal " ,  " teferrüs" , "hades" söz
leriyle ifade edilen bu "önceden seziş" hassası ,  bize M ustafa 
Kemal'i n  yalnız bu cüretini izah etmez; onu takip eden da
ha b irçok tehlikeli işlerdeki başarılarının kemer ki l idini  ve

rebilir. 

Mustafa Kemal Paşa , kötü b i r  teknenin i ç i nde,  yanında 
b i rkaç arkadaşıyle  Samsun'a doğru yo l  a l ı rken, mutlaka 
kendi kendine şöyle konuşuyo rdu: "Osmanlı  Devlet inin 

Harbiye Nazır ı  tarafından Üçüncü Ordu Müfettişliğine ta
yin edi lmiş bulunuyorum.* Cebimdeki talimata göre, Sam
sun'a çıkar çıkmaz, iki  kolordu emrim altına girecek. Bun

dan başka, gene cebimdeki talimata göre, müfettişl ik mın
takasına yakın bulu nan v ilayetlere de tebligatta bulunabile
ceğim ve istediğim zaman oradaki askeri kıtaları emrim al
tına alacağım. Ankara'daki, Diyarbekir'deki kolordularla ve 
hemen bütün Anadolu " rüesayi memurini mülkiye"siy le * *  
muhabere ve münasebette bulunmak salahiyetin i  de ha
izim. Fakat, bütün bunlara rağmen ben, hakikatte, bir hi-

C,l  "Büyük Nutuk"ıaki muhakeme ve mütalaalara göre yazıyorum - Y. K . K .  

C'*)  Mülkiye memurlarının reisleri, kaymakam, vali gihi yüksek devlet memurları. 
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çim; zira, salahiyet ve kudretimi ,  hiçbir kudret ve salahiyeti 
kalmamış bir devletten alıyorum. Bu saydığım ordular, hep 
"ismi var, cismi yok" birtakım heyulalardır. Mondros müta
rekesi imza olunur olunmaz, bütün muharip kıtaların efra
ch terhis edilmedi mi? Silah ve cephaneleri e llerinden alınıp 
"kıymeti harbiye"den mahrum bir  sürü kadrolar haline ge
tirilmedi mi? Ben neyi teftişe gidiyorum?" 

Ve vatanın o zamanki manzarası ,  daha genel ve kapsayan 
bir şekilde gözünün önünden geçiyor. Bunun tasvirini, "Bü
yük Nutuk"un başlangıcında bizler, ibret ve ıst ırapla oku
duk. Fakat, onun beyni gittikçe daha b üyük b ir vuzuhla iş
l iyor. Bu levhanın tasvirinden tahli l ine geçiyor: 

"Muhasım devletler, padişah ve halife o lan zat, hayat 
ve rahatını kurtarabilecek çareden başka bir şey d ü
şünmüyor. Hükümeti de aynı halde, fark ında olma
yarak başsız kalmış o lan millet ,  zulmet ve müphemi
yat içinde tecel l iyata muntazır. Fe laketin dehşet ve 
sıkletini  idrake başlayanlar, bu lundukları  muhit ve 
hissedebildikleri tesirata göre, çarei halas telakki ey

ledikleri tedbirlere sarılmış . . .  Ordu, ismi  var c ism i 

yok bir halde. Kumandanlar ve zabitler; Harbi Umu
minin bunca mihnet ve meşakkatleriyle  yorgun, vata

nın parçalanmakta o l duğunu görmekle yüreği kan 
ağlar; gözleri önünde derinleşen karanl ık  felaketin 
uçurumu kenarında dimağları çare, çarei halas ( ku r
tuluş çaresi) aramakla meşgu l . . .  

. . .  Millet ve ordu, padişah v e  halifenin hiyanetin
den haberdar o lmadığı gib i ,  o makam ve o makamda 
bulunana karşı asırların kökleştirdiği dini ve ananevi 
rabı talarla muti ve sadık. Millet ve ordu çarei halas 
düşünürken bu mevrus i t iyadın (atalardan miras kal
mış a l ışkanlığın - Y.K .K . )  sevkiyle kendinden evvel 
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makamı  ınuallay ı h i lafet ve saltanat ın halas ve masu
n iyetini düşünüyor. Halife ve padişahsız h alas ın ma
nas ın ı  anlamak istidadında değil .  Bu akideye m uhali f 
rey ve içt ihat  izhar edecekler in vay ha l ine .  Derhal 
dinsiz , vatansız, hai n ,  merdut olurlar. 

Çarei ha las ararken lngi l tere ,  F ransa,  İ talya gibi  
düvel i  muazzamayı gücendirmemek esas gibi telakki 
olunmakta idi .  Bu devletlerden yalnız bi riyle dahi ba
şa ç ık ı lamayacağı vehmi,  hemen bütün d imağlarda 
yer etmişt i .  Osmanlı Devletin in  yanı nda, koskoca Al
manya, Avusturya-Macaristan varken hepsini b i rden 
mağlup eden,  yerlere seren İ ti laf kuvvetleri karşısın
da, tekrar onlarla h usumete müncer olabi lecek vazi
yetler almaktan daha büyük mantıksızl ık ve akı lsızl ık 
olmazd ı .  Bu z ihn iyette olanlar, yalnız avam deği ldi ; 
bi lhassa, havas elen ilen insanlar böyle düşünüyordu. 

Şu halele çarei halas ararken iki şey mevzubahis ol
mayacakt ı :  B ir  defa İti laf Devletlerine karşı vaz'ı hu
sumet a l ınmayacakt ı .  Ve padişah ve hal i feye canla 
başla merbut ve sadık kalmak şartı  esas olacaktı . 

Bunun n eticesi o larak üç türlü "karar" o rtaya at ı l -
mış bulunuyo rdu:  

1 .  İngiltere h i mayesini  talep etmek; 
2 .  Amerika mandasını talep etmek; 
Bu iki nevi karar sahipleri ,  (eski)  Osmanlı  Devlet i

n in  b ir  kül (bütün) hal inde muhafazasını düşünen
lerd i r. Osman l ı  menıal ik inin muhtel if devletler bey
n inde taksi minden ise kül hal inde,  bir devlet in taht ı  
h imayesinde bulundurmayı terc i h  edenlerd i r. 

3 .  Üçüncü karar, mahalli halas çareler ine matuftur. 

M esela, baz ı  ırnntakalar kend iler inin Osma n l ı  Devle
tinden fe kkecl i leceği nazariyesine karş ı ondan ayrı l
mamak tedb i rlerine tevessül ediyo r. Öbür mıntakalar 



cla Osmanlı Devlet in in imha ve Osmanlı memleketle
r in in  taksim olunacağı emrivaki in i  kab u l  ederek ken
di  başlarını kurtarmaya çalışıyorlar. 

. . .  Ben, bu  kararların hiçbirinde isabet  görmedim.  
Çünkü bu kararların istinat  e t t iğ i  bütün del i l le r  ve 
mant ıklar çürüktü;  esassızd ı .  Hakikat halde ,  iç i nde 
bulunduğumuz tarihte,  Osmanlı Devlet inin temcileri 
çökmüş, ömrü tamam olmuştu. Osmanl ı  memleket
leri tamamen parçalanmıştı .  Ortada bi r avuç Türkün 
barındığı bir anayurdu kal m ıştı .  Son m esele bunun 
ela taks imin i  teminle uğraş ı lmaktan ibaret t i .  Osmanlı  
Devlet i , o n u n  i s t i klal i ,  pad işah,  hal i fe ,  h ü k ü me t ,  
bunlar hepsi mecl lülü kalmamış b irtakım b imana cl
fazclan ibaretti. 

Nenin ve kimin masuniyeti iç in  k ime.len ve ne m u
avenet talep olunmak isteniyordu? 

O halele ciddi ve hakiki karar ne olab i l i rd i ?  
. . .  Bu  vaziyet karşısında b i r  t ek  karar vard ı. O da 

hakim iyeti  m il li yeye müsteni t ,  b i la kaydü şart m üsta
kil yeni b i r  Türk Devleti  tesis etmek. " *  

Mustafa Kemal ; işe, n iç in böyle b i r  devlet tesis inden baş
lamak istiyor? Z i ra, eski Osmanlı Devleti namına artık söz 

söylemeye i mkan kal mamıştır. Bu m üessese, U mu mi Harbe 
kadar, üstüne yığılan bir sürü hataların ,  günahların,  hıyanet 
ve d ivaneliklcrin yükü alt ında çökmüş, tarihe in tikal etmiş

t i r. Ve onu terk ip eden m uhte l i f  c i ns ve d inden b i rta kım 
mi l letler gib i ,  Türk m i l let i  de bu yıkıl ıştan ayr ı  b i r  varl ık 
olarak meydana ç ıkmışt ı r. Kendine mahsus m i lli ve tabii 
hudu tlarının iç inde yaşayan bu on üç, on  dört m i lyon l uk 
mil let ,  o anın yegane real itesi ve kurtuluş davasının yegane 
sağlam mesnedidi r. 

(') "Jlüyuk Nutuk'"taıı - Y.K.  K.  
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Bundan başka, (Milli şef bu noktayı da hesaplarına kat
mış mıdır, b il m iyoruz; fakat) tahmin olunabi l ir  ki, Mustafa 
Kemal Paşa, kendis in i ,  Karadeniz' in emniyetsiz dalgaları 
arasında Samsun'a doğru götüren küçük, çürük teknenin 
iç inde,  başlamak azminde bulu nduğu c idale [ savaşa]  bu 
m illi temeli bulmakla, gali p  ve haris düşmanların gayzını 
daha az tahrik edeceğine kani bulunuyordu. Onlar, arala
rında akdettikleri mukavelelerle tespit  o lunan parçaları za
ten almışlar; yan i ,  ası l  harp ganimetini aralarında paylaş
mışlard ı .  İngiltere, F i list in'de, Basra'da, Bağdat'ta ve hatta 
Mekke's i ,  Medine'si i l e  Arabistan'da id i .  Fransa, Suriye'yi ,  
Lübnan'ı mandası altına almıştı. Büyük Garp devletlerince 
Şark Meselesinin kördüğümünü teşk i l  eden Boğazlar mese
lesinin ise, onlarca, Rus Çarlığının inhilalinden [ çöküşün
den] sonra h içbir ehemmiyeti  kalmamıştı .  

Evet, Üçüncü Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa, ana

yurdun top raklarına yaklaşırken, belki ,  tasavvurlarını  ke
mentleyen yüzlerce menfi donnee'ler arasında, bu birkaç 
müspet donnee'yi de h esaptan ç ıkarmıyordu. Bundan baş
ka, anayurdun toprakları ne Hindistan yollarının ağzıdır, ne 
de emperyalist h ı rsları tahrik edecek kadar yağlı b i r  parça
dır. Lakin,  buna rağmen, Anadolu'nun da parçalanma plan
ları m illetlerarası konferans masalarının üstüne seri lmiş bu
lunuyordu. Şark v ilayetlerinden Toros'lara kadar uzanan b i r  
Ermenistan'ın ve Karadeniz'de b ir  Pontus eyaletinin icat ve 
teşkilleri lüzumundan açıkça bahsedil iyordu. Ve şu dakika
da Yunan ordusu, gene onların emir ve müsaadesiyle lzmir' i  
işgal etmiş, eski  Aydın vilayetinin en uzak hudutlarına doğ
ru yayılma arzusunu gösteriyordu. 

Demek k i ,  gal ip  devletler yalnız eski Osmanl ı  İ mparator
luğunu taksimle kalmıyorlar; Türk m il letini mahvetmek ve 
Türk ismini. "haritai  alem " den [ dünya haritasından] s il mek 
istiyorlardı .  
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Şu halde, bu cinayete karar vermiş bir  düşmandan hala 
medet ummak, onu b irtakım diplomatik inceliklerle yola 
get i rmeye çal ışmak , veya h u t  yalvara rak, b oy u n eğerek 

onun merhametini ve affını kazanmak istemek a hmakça bir  
zillet  deği l  miydi? 

Hayır, böyle bir denaeti [ alçaklığı ] General Mustafa Ke-
mal'in ne aklı ,  ne vicdanı kabul ediyordu :  

"Ecnebi bir  devletin h imaye v e  sahabetini  kabul  et
mek, insanlık  evsafından mahrumiyet i ,  aciz ve mes
keneti i tiraftan başka bir şey değildir. F i lhakika, bu 
derekeye düşmemiş olanların isteyerek başlarına b i r  
ecnebi efendi getirmelerine asla i h timal verilemez. 

Halbuki ,  Türk'ün haysiyet ve izzetinefs i  ve kabi l i
yeti çok yüksek ve büyüktü r. Böyle b i r  millet esir ya
şamaktansa mahvolsun evladı r. 

Binaenaleyh, ya istiklal, ya ölüm! 
İşte hakiki kurtuluş isteyenlerin parolası bu olacaktı. 
Bir an için, bu kararın tatbikatında ademi muvaffa-

k iyete duçar olunacağın ı  farz edelim. N e  olacaktı? 
Esaret.  

Peki efendim; diğer kararlara mutavaat halinde ne
tice bunun aynı değil miydi? 

Şu farkla ki, İstiklal i ç in  ölümü göze alan millet in
sanl ık  haysiyet ve şerefinin icabı olan b ütün fedakar
l ığı yapmakla müteselli olur ve bittabi, esaret zinciri
n i  kend i el iyle boynuna geçiren m iski n ,  haysiyetsiz 
b i r  millete nazaran yar ve ağyar nazarındaki mevkii 
farklı olur. " *  

Ne sade, ne açık, n e  dosdoğru b i r  muhakeme! İnsanın,  

adeta, "Kristof Kolomb'un yumurtası " parabo lünü hatırla-

(*) "Büyük Nutuk"tan - YK.K. 
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yacağı geliyor. Lakin ,  "aklı  sel im" in iki yolu yo ktur k i  . . .  
Muhakkak o dakikada, dört b ir  yanından tehlikeyle sarı ldı
ğını hisseden Anadolu köyl üsünün ele -gerçi  müphem b i r  
şekilde- milli şuurunda bel iren düşünceler bunlardı .  

Yüksek c ihan diplomasis inin gi r i ft ınant ığıyle tab;ın taba
na zıt olan bu karar, ancak Türk mi l le t inin tarihi real i teleri
ne uygundu ve Mustafa Kemal' in  berrak dehası b ütün özü
nü bu rea l i telerden alıyordu. 

Mi l l iyetçi bir  F ransız muharri r i ,  keneli. vatanının menfa
atleri ne aykırı olan hak ve haki kat ler i ,  "Bunlar, F ransızca 
cleğilcl ir" eli.ye reddederdi. ve yalmz F ransıza gö re hak ikat in ,  
Fransıza göre hakkı n  doğru o lduğunu söylerd i .  M ustafa 
Kemal de i lk defa olarak "Türk hak ikatleri" prens ibinden 
az imet elli [ yola çıktı ]  ve onun için muvaffak oldu.  Onun 
dehası,  Türk vatanın ın toprakları ndan çıkmış, Türk vatan ı 
n ın  topraklarına kök sal mış b ir  heybet l i  ağaçtı .  Onun iç in
dir  k i ,  yabancı lar ın mantığı  onu yerinden sökemedi ;  onu 
yerinden söküp deviremedi. 

Gene onun içindir ki ,  bu ağaç, milli ist iklal hasad ını ta
kip eden mevsimlerde m illi ikl i me has yem işlerini vermek
te devam edecektir. Osmanl ı  hanedanını mil li hudutlarının 
dışına atarken olsun ,  bi rtakım tufeyli kanunları ve adetleri 

değiştirirken olsun,  hep bu ikl imin  icapların ı yerine getir
m iş olacaktır. Anadol u'nun tar ihi ,  ası rlardan beri, bu  hane
dan aleyh ine vuku bulmuş isyan ve i ht i la l lerl e  doluydu. 
B irtakım yabancı kabilelerin ırki ve mahalll ih tiyaçlar ından 
doğma bu kanun ve adetler, b iz im mi l li bünyemizi as ı rlar
dan ber i  s ık ıp  ö rseleyip kötürümleşt i ren bağlard ı .  T ü rk 
mil let i ,  kendisine zorla giydir i l miş bu deli gömlekleri nden 
kurtu lmak için, asırlarca, uğraşmış; türlü türlü tarikatlcr  ve 
mezheple r icat ederek mil li benl iğinin zaruret ler ini  yerine 
get irmek istemişt i .  Osmanlı  İmparatorluğu nun belkemiğini  
teşkil eden Yeniçeri t eşkilatın ın daimi b i r  isyan ve feveran 
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halinde bulunuşunun da başl ıca sclıcplc rinden biri, medre
se oligarşisinin mill1 bünye üzerinde yaptığı bu sosyal bas
kıydı. Bu itibarla diyebiliriz ki, Büyük Türk lnkılapçısının 
yaptığı inkılaplar bu anormal halin m{iııa sını ifade eder. 

Gerçi, Osmanlı Devleti çerçevesi içinde Türk mil letinin 
kültürel ve sosyal t arihine dair şimdiye kada r  böyle bir t ef
sir yapılmamı ştır. Bunu, Musta fa Kemal'in kendi k afasında, 
bizzat kendi içtihadiylc yapmış olduğuna da katiyetlc hük
medemeyiz. Fakat, deh{i sının mümeyyiz vasıflarından biri 
olan intuition kudreti sayesinde b u  gizli hakikati sezmiş ol
duğuna k uvvetle i na nabili r iz. 

Eski rejim erkanından, hatta esk i k azaskerlerden birisi, 
b ana, bir gün elemişti ki: "Tarihimizde bunun k adar büyük 
bir psikolog t anımıyorum. Mille tin ruhunu avucunun içi 
gibi biliyor." Milletin ruhunu avucunun i çi kada r  b i l iyord u .  
Zira, hiçbir fert, mensup olduğu millet le onun k adar kay
naşıp bi r leşmemiştir. Mi l letin bütün ı st ı raplarını kendi vü
cudunda hissetm iş; milletin neyi istediğini, neyi istem ediği
ni, ne düşünüp, neden şikayet et tiğini k endi beyninin hare
ketlerinde ve keneli vicdanının fcveranlarında keşfedip an
lamıştı r. 

Lakin, bu noktada gene bir sürü istifham işa re tleri k arşı
sında k ahyoruz. Çünkü, b u  hadiseyi müşahede ve t espit et 
mekle onu izah etmiş olmadık. Biliyoruz ki, Türk milleti. 
susan ve derdinden ipucu ve rmeyen bir millett ir. Mustafa 
Kemal, bu Sfenks'in muammalı çehre sini nasıl ok uyabildi? 
Onun granitten gövdesine hangi yerinden hulül et ti7 Ve 
onu nasıl, cins bir küheylan gibi derhal harekete get ireli? 
Hiçbir alim in bize keşfedemeyeceği sır işte buradadır .  
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DEVLET KURUCULUGU 

Devlet kurmak, Türklerin en m illl fonksiyonlarından biri
d i r. Terzi kuşları yuvalarını nasıl ö rerse, anlar kovanlarını 
nasıl yaparsa, Türkler de öylece devlet kurarlar. Bu hassa, 
onlarda bir  Tanrı  vergisi ,  b i r  ik inc i  tabiat, b i r  içgüdüdür. 
Hangi ahmak: "Türk o rdularının geçtiği yerele o t  b itmez" 
elemiş? Türk orduları nereye gittiyse o raya nizam, intizam 

ve sükun götürmüştür. Asırlardan beri anarşi içinde çalka
lanan ü lkeleri bir anda, huzur ve vifaka [ barışa] kavuştur
muştur. Keneli kendini idareden aciz n ice yabancı milletlere 
baş olup, onları istiklal ve istikrar  yoluna sokmuştu r. 

Türk, tek başına b i le bir devlet kudretidir. Yarım pabuçlu 
bir garip olarak u ğradığı memleketin , çok sürmez, mukad
deratı başına geçmesin i bilir. Burada bir Vezir, şurada b i r  
Serdar, ötede b i r  Hükümdardır. Yakın ve uzak şarkın bütün 
tahtlarında menşei Türkçe bir  ismin turasını görürsünüz. 

Kavalalı  Mehmet Ali Çavu ş ,  o ku ması yazması yok b i r  
adamdı .  Napoleon ordularının b ile n izam vermeye muvaf
fak olamadığı geri ve kargaşal ı  Kölemenler ü lkesini, birkaç 
yıl i çinde, kırk asırdan beri mahrum o lduğu b i r  refah ve tc-
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rakkiye götürdü ve sanki doğrudan doğruya Ramses'ler in ,  
Tutankamon'ların sülales in in  b i r  devamı imiş g ib i ,  eski Mı
sır medeniyeti tar i h i n i n  sahifeleri n i  yeniden açtı .  

Daha yakın bir zamanda, Umumi Harb i n  sonlarında, b i r  
gen<,- Türk zab i t i ,  Rus lmparatorl uğu n u n  e nkazı üstü nde 
bir hükumet ku rmak üzereyd i ,  eğer, me nsup olduğu devlet  
onu  bu kahramanca teşebbüsten men'etmiş olmasayd ı. . .  

N e  yazık ki ,  daima kötü n iyetl i  veya cahil  ki mseler t a ra
fından yazı lmış olan c ihan tarih i ,  mil letler in  mukadderat ın
da Türk dehasın ın oynadığı bu  ön  rolü b el ir tmem işt i r. Bun
d a n  başka ,  o dehanın e ngi n b i r  zaman v e  mekan sahası 
iç inde ,  her ik l imin ve her devr in  icaplarına göre muhtel if  
devlet ve meden iyet şe killer i  yaşatmak kabil iye t in i  gösteri
şi , bence, b i taraf hakikat kaşifleri n i ,  bu m üesseseler in  ayni 
yetinde şüphe ve tereddüde düşürmüşt ür. Onun iç indir  ki , 
bugün Ç in  yaylalarından Gobi sah rasına ,  Gobi  sahrası ndan 
Hi malaya'n ı n  etekler ine ,  I-I imalaya'nı n etekler i nden Ganj 
kıyı ları na ,  o ralardan Orta ve Küçük Asya'ya, Küçük As
ya'dan Mezopotamya'ya, Mısır'a ,  Akden iz'e ve Akdeniz' in 
sathı maillerine doğru ccvelan lar yapan arkeologlar b i rb ir
leri üstüne ist i f  olmuş türlü tür lü  medeniyetle r in  iz ler ine 
rastgelmekte ve bunların başka başka m il let ler  tarafından 
tesis edildiğine zahip olmaktadı rlar. Fakat ayn ı sahada yapı
lan antropoloj ik  ve fi loloj ik  tetkikleri n  net iceler i ,  sırf şekle 
a i t ,  bu çeşitl i l iğ in esastaki b irl iği n i  veya benzerliği n i  b ize is
patta güçlük çekmeyen vesikalardır. 

Uzak yerlere ve uzak dev irlere gi tmeye ne hacet !  Bugün,  
üzerinde yaşadığımız Anadolu topraklan , b u  zahi ri ve şekli 
başkalığın ve bu esas benzerliğin aç ık ve canlı deli ller iyle 
dolu değil midir? Orta ve Garbi Anadol u'yu dolaşan b i r  Av
rupalı etnograf, "Truva" muharebesinden ber i  i z in i  kaybet
tiği Frigyal ı ların külahını bundan y i rmi  yıl evvel yaşayan 
Anadolu köylülerin in  başı üstünde kolaylıkla bulab i l i r. Ke-
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za, herhangi b i r  Avrupal ı antropoloğun hayret dolu gözleri 
önünde,  beş bin yıllık b i r  H it i t  kafatasıylc o tuz  yıl l ık b ir  
Anadolu Türk'ün ü n  kafatası kardeş ç ıkab i l i r. Za h i ri şekil  
farklarına lüzumundan fazla ehemmiyet verecek o lsak, Sel
çuk\lerle Osmanlı  Türklerinin medeniyet ve kültür hususi
yetler in i  b i rb ir ine yabancı iki ayrı mi l lete n i spet etmemiz 

lazım gel i rd i .  
N itekim, bundan b i rkaç yüzyıl sonra ,  tar ihi tetkiklerde 

bu lunmak i ç i n  Ankara'ya gelecek he rhangi  b i r  yabancı  
al i m ,  dünkü şehir le bugünkü şehi r  arasın da m ukayese l i  
etütlerini  yaparken aynı zehaba düşecek; bu ik i  şehr in ,  en 
az yüz yıllık b ir  ara i le  iki ayrı mil let tarafı ndan kurulduğu
na hükmedecekt i r. Hele Osmanlı Devletinden Büyük M il let 
Meclisi hükumetine yaptığımız başdöndürücü atlayışın d i 
namik seyrin i b i r  türlü ölçemeyecekt i r. 1 920 senesi nin ya
rım yamalak meşruti Osmanlı saltanatı i le gene aynı y ı l ın 
i ç i nde teşe kkül eden Büyük Mi l l e t  Mecl is i ' n i n  "kayıtsız 

şartsız" halk hakimiyet i  rej imine ,  aynı m i l let in si nesinde 
yaşamış iki çağdaş müessese nazariyle bakmak, yalnız böyle 
bir yabancı alim iç in değil, hatta o devri b izzat id rak etmiş,  

hatta o devrin inkılaplarına karışmış kimseler için bi le zo r 
anlaşılı r bir  hadisedir. 

N itekim ,  Osmanlı  Mecl is i  M ebusanımn,  m i lli hareket in  
arkasından gelmiş ve  bu mecl is in basıl ı p dağıl ışını müte
akip Anadolu'ya i lt ica e tm iş bell ibaşlı re is ve azaları bu ye ni 
devlet şeklini an lamak şöyle d ursun ,  onun tasavvurunu da
hi nefret ve ist ihza i le karşılamışlardı .  Bunların en başında 
yer alan hukukçu Celaleddin Arif' in  Ankara' da ki ''l Ieyet-i 
Temsi liye" tarafmdan verilen kararı ne suretle tenki t e tt iği
ni  burada hat ırlamak lazımdır. Bu zat, kendisi gibi daha b ir
çok " hukuku esasiye" uzmanı mebusların fik i rlerine tercü
man olarak, "devlet ve m i l l e t in  kuvayı umum iyes in i  hü
küm ve murakabes i altında bulunduracak bir meclisi  fevka-
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ladenin " içtimaı fikrini ,  daha yoldan telgrafla şu suretle ten
kit etmişti: 

" . . .  Böyle bir meclisin elden geldiği kadar kanuna te
mas etmesi lazımdır. Vakıa, b izim Kanunu Esasimiz
de böyle fevkalade bir meclisin top lanabilmesine dair 
bir işaret mevcut değilse de, kavanini esasiyei sairede 
mevcut desatirden istifade olunabilir. Mesela, Fransız 
Kanunu Esasisine göre, Meclis, gayri kanuni bir su
rette fesholunur veya bir taarruza duçar olursa duçan 
taarruz olan meclis azalarından kurtulabilenler, vila

yet ve elviye meclisi idaresinden i ntihap olunan iki
şer aza ile birlikte bir mahalll münasipte içtima eder
ler ve Meclisin yeniden küşadı veya taarruzun ref'i 
için ittihazı mukarrerat ederler. " *  

Türk milletinin içtimaı bünyesini  v e  hayatı prensiplerini  
altüst eden bir büyük i nkılab ın  başlangıcında, hala 93 Ka
nunu Esasisine göre düşünen bu statik adam, bize şimdi , 
gülünç olacak derecede anakronik  görün mektedir. Fakat, 
Celaleddin Arif zamanının ileri kafalı entellektüellerinden 
biri sayılırdı. Bütün gençliği, hürriyet yol unda mücadeleler
le geçmiş, Garp irfan aleminin ta içinden yetişmişti ve ifade 
ettiği bu Avrupakari skolastik zihniyet kendi devrinin ve 
kendi neslinin ideolojik vaziyetine tamamiyle uygundu.  Za
ten , Kemalist inkılaptan ö nceki "Jeune Turc" lük cereyanı ,  
Celaleddin Arif'in bu kısa telgrafında gördüğümüz "kanuni 
esasicilik" ten başka bir şey değildi .  Ziya Paşa - N amık Ke
mal devrinden beri yapı lan "hürriyet edebiyatı"nda da, ne 
hissi manada bir halk sevgisine, n e  konkretize olmuş bir 
demokrasi idealine rastgeliriz .  Bu, baştan son u na kadar, 
kupkuru , kitabı bir meşrutiyetçil ik hareketiydi; hatta, milli 

(*)  "Büyük Nutuk"tan - Y.K.K. 
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gayelerle sarih bir alakası b i le yoktu. "Jcune Turc" ler, yal
nız, Osmanl ı  camiası i ç inde "b i latefrik ı  c ins ve mezhep" 
(yani , soy ve mezhep farkı olmaksızın) herkesin hürriyeti
ne kavuşmasını istiyordu. 

lmdi ;  M ustafa Kemal'in ,  günün b irinde, düşünüp meyda

na koyduğu mill iyetçi halk rej imiyle, Osmanlı devlet ve fi
kir adamlarının altmış, yetmiş yıl süren "hürriyet" nazari
yeleri arasında hiçbir münasebet bulmak mümkün deği ldir. 
Belki, "ittihat ve Terakki" devrinde parmakla say ılab i lecek 
birkaç Türkçü (Yusuf Akçora ile Z iya Gökalp gibi) bir nevi 
mil ll ve meşrutı demokrasi taslağını akıllarından geçirmiş 
ve buna dair bazı neşriyat yapmışlardır. Fakat, M ustafa Ke
mal' i n  bu neşriyattan dahi az çok i lham almış olduğunu 
tah m in edemiyoruz.  Büyük M il le t  Mec l i s i  Hükümet i  ve 
onun değişik bir devamı olan bugünkü Türk Cumhur iyet i ,  
o kadar orij inal b ir  eserdir k i ,  bunun bir m isali n i ,  ne  evvel 
zamanın  demo krasilerinde, ne de Büyük Fransız inkılabı
nın doğurduğu çeşitl i devlet şekillerinde bulabil iriz .  "Hu
kuku Esasiye" i lminde Kemalist rej i m  başlıbaşına bir fas ıl
dır ve sosyal ,  ekonomik, hatta pol i ti k  strüktürü i t ibariyle, 
harp sonrası buhranlarının meydana ç ıkardığı d iğer bazı 
devlet şekillerine de örneklik etmiştir. 

Bu i ddiay ı , b u  tezi ortaya sürerken, Leni n' i n  k urduğu 
"Sovyetler" i dare sisteminin de M ustafa Kemal'in " tevhidi 
kuva [ kuvvetler birliği] "  sistemi kadar orij inal bir müessese 

olduğunu hatırdan çıkarmıyorum. Şu farkla k i ,  Türk lnkı
lapçısı ,  Kari Marx gibi bir ihtilal ustasının çırağı deği ldi;  ne 
de elinin altında yarım asırlık bir "Marksist d iyalektiği"nin 
teknik kuvvetlerini kazanmış düsturları vardı .  Bir  m illetin 
henüz tespi t  ve tasnif edilmemiş problemleri ve ihtiyaçları 
ortada tek bir adamdı.  Teşhisi , kendisi koyacak, ham reali
teleri kendisi işleyecek ve bunların sentezini kendi d ima
ğından çıkaracaktı. Bu , kurtuluş mücadelesine karar ver-
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mekten ve " ya ölüm, ya istikLi.l" paro lasını bulmaktan çok 
daha zo r bir işti. Nitekim , B üyük Millet Meclisinde, bu 
rn evzua dair ilk söz aldığı gün, ifadesi o ldukça kapanık ve 
karışıktır. O kadar ki, ne demek istediğini anlamakta güç
l ük çekeriz. Bir "milli siyaset" tcn bahseder; eski saltanat ve 
emperyalizm devirl erinin kapandığın ı söyler; Türk milleti
nin kendi milli hudutları içinde "keneli kuvvetine istina
den" "muhafazai mevcudiyet" etmesi lüzumunu ileri sürer. 
Bunlara, hayır! diyen, bunları inkar eden kim7 Milletvekil
leri, bu basmakalıp sözler altında, hatibin asıl maksadına 
nüfuz etmek istiyo rlar; şüpheli şüpheli birbirlerinin yüzüne 
bakıyorlar. Hatibin asıl maksadı mı? Onu, niçin bir türl ü 
açığa vuramıyo r? Cuınhuriyet'in teessüsünden altı yıl sonra 
bu keyfiyeti, bize bizzat kendisi izah edecektir: 

"Hakikat, Osmanlı saltanatının ve hilafetin münk ariz 
((;ökınüş) ve mülga (kapatılmış) olduğunu düşüne
rek yeni esaslara müstenit, yeni bir devlet kurmaktan 
ibarettir. F akat, vaziyeti o lduğu gibi telaffuz etmek, 
maksadın büsbütün ziyaın ı  mucip o l abilirdi. Çünkü, 
efkar ve temayülatı umumiye, henüz padişah ve hali
fenin mağdur mevkiinde bulunduğu merke zinde id i. 
Hatta, Mecliste, ilk anda makamı hilafet ve saltanatla 
irtibat ve hükümeti merkeziye il e itilaf aramak cere
yanı baş göstermişti."* 

Görüyoruz ki, devlet mimarı, planını tatbik hususunda, 
henüz tereddütlüdür. Büyük bir ihtiyatla zemini yokluyor. 
Temelleri atacak. F akat, bilmiyo r; toprak ka fi clerececlc ka
zılmış ve hazırlanmış mıdır? Çoğu, eski Osmanl ı mebusl a
rından toplu bu Büyük Mil let Meclisi azasının hal ve tavrı
na bakılacak o l ursa, zeminin henüz müsait o lmadığ ı na 

( ' )  ·'Buyuk Nurnk"taıı - Y. K . K  
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h ükmetmek laz ı rn  gel i r. Şu ha lde ,  bek l eyecek t i r. Ta i l k  
gençl ik yı l larından beri ,  gördük ki  o ,  daima, beklemesini 
bi len bir adamdır. Ne işitiyoruz? İşte,  kürsüden padişah ve 
hal i feyi bile müdafaa ediyor: 

"İstanbul şerai tinin padişah ve halife i l e ,  ne ak ııl ve 
ne de hususi ve mah rem temasa müsa i t  o l m, ıd ı(C, ı ıı ı  
izaha çalıştım. Böyle bir temasla ne anlamak istediği
mizi sordum ve milletin; ist iklal ve tamamiyeti m ül
kiyenin temini için çal ışmakta o lduğunu haber ver
mek iç inse; buna hacet yoktur. Pad işah ,  hal i fe o lan 
zat ın  ela bundan başka b i r  şey düşünmesine ve arzu 
etmesine imkan var mıyd ı ?  Bunun aks in i  ağzından 
işitsem inanmam; mutlaka bunun icbar ve tazyi k al
t ında söyleti ld iği ni  kabul ederi m . " *  

Büyük M il let  Meclisi azalarına verdiği bu tavizlerle, Mus
tafa Kemal , kend isindeki " teenni" ve "kiyaset" [dikkat l i l ik  
ve  uyanıkl ık]  hassas ını  en  yüksek bir  hakiml ik z i rvesine ç ı 
karmışt ır. Ş imd iden, bir  eski devlet  reisi teclbirliği5 i le  ko

nuşuyo r. Genç ve muzaffer b i r  generalde bu kadar bir  iht i
yatl ı l ık , bu kadar bir ölçülülük6 bizi hayrete düşürmesin.  
O, her şeyden evvel ,  dünyaya bi r devlet reis i o larak gelel i .  
İnsanları sevk ve idare etmek h ünerini  o ,  hiçbir  k i taptan 
öğrenmedi .  Bu b ilgi ve bu hasletle doğdu. Onun içind i r  ki, 
tasavvur ett iği bütün inkılapları ,  sokağa düşmeksizin,  gayri 
mesul y ığınlar ın kör kuvvet ine kapı l maksızın,  bi r damla 
kan dökmeden, bağır ıp çağırmadan ,  yıkıp yakmadan,  da
ima kamını şekillere dayanarak, daima bir "devlet adamı" 
otoritesi , bir devlet adamı mesuliyetiyle başa r ıp  meydana 
getirecektir. Bu kadar insani, bu kadar medeni b i r  inkılap 
hadisesine cihan tar ih inde i lk defa rastgel iyoruz. M ustafa 

( * )  "Büyük Nutuk"ıan - Y.K.K .  
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Kemal , harp tekni ği nde old uğu gibi ,  iht ilal tekniği nde ele 
emsalsiz b i r  taktikçiydi. Lenin de dahi l  o lmak üzere,  bütün 
harp sonrası inkılapları l iderlerin i n  hiçbir i  bu sahada onun
la boy ölçüşemez. 

Bu iddiamızı ; kuru bir  mi l ll övünme halinde bırakmamak 
iç in hemen izah etmeliyiz: 

Harp sonrası inkılapları l iderleri , hep hazıra konmuş cle
başı lard ı r. Rusya'da olsun, ltalya'da olsun, Almanya'da o l 
sun, bu liderler başa geçtiği vakit, zaten her ü ç  i nkılabın 
kendi lerine mahsus i deoloj ileri yapı lmış ,  organ izasyonları 
kurulmuş ve bütün ayaklanma ve hareket kadroları doldu
rulmuş bulunuyordu.  Birtakım uzun ve eski sını f kinleri ve 
parti kavgalarıyle fanatikleşmiş yığınlar, sokakların ortasın
da,  önlerine düşecek " meneur"ü  bekliyorlard ı .  Böyle b i r  
zincirden boşanmış kalabalığın i çinden herhangi b i r  gözü
pek ve cerbezeli fert bir adım i leriye atı lsa, bu vaz i feyi üstü

ne alıp zaten harekette o lan yığınları istediği tarafa sürükk
yeb il ird i .  Bu, b i r  anlık karar, b i r  anl ı k  cüret meseles id i r; 
" meneur" , ondan sonra geriye dönecek olsa da, artık döne
mez. Galeyan eden kol lektif ruh öyle bir kuvvetti r ki ,  onu 
bir coşkun sel gibi arkasından i ten ve sürükleyen, bu suret
le sürüklenen bir insan haline girer. Artık, onun tabi oldu
ğu ve olacağı kanunlar, bu kitleni n  iht i raslarıclır. Olmaya ki 
bunlara i taatten ve bunları tatminden vazgeçmeye kalkış

sın. O vakit,  ya tethişle yerinde tutunmaya çalışan b i r  ele
başı derekesine düşecek; yahu t  da gene o y ığın ların iç inden 

çıkacak yeni bir  " meneur"ün ayakları altında ezil ecektir. 
Kitlenin ih tirasları , eledik. Lakin, bu,  histerik b ir  kadının 

kaprislerinden daha zorlukla tatmin ed i l i r  b i r  şeyd i r. Yığ ın,  
bugün bi r geçi t  alayı i le  avunur, yarın şefin bir  ateş l i  h itabe
siyle şevke gelir, öbür gün b i r  askeri zafer, b i r  destani hadi
se veya bir fütuhat ister. Meneur, bu istekleri sıcağı sıcağ ına 
yerine getirmed i mi,  yavaş yavaş i ti barı küsufa [güneş tu-
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tulmasına] yüz tutar. Sözlerini ısl ıklar kesmeye, yolunda 
pusular kurulmaya başlar. Onun içindir ki ,  mesela, b i r  Ne
ron, sokak kalabalıklarının herhangi b i r  azgınl ığını  kuvvet
le bastıramayınca, onların hayran gözleri önünde , "arena"
nın aslanlarını b i r  avuç mazlum üzerine saldır ır ;  b u  vahşi 
sahnenin verdiği heyecanlar, ayaktakımmın homurdanma
ların ı  b irkaç zaman için teskine muvaffak o lurdu .  

Harp sonrası d iktatörlerinin de, mütemadiyen geçit  alay

ları tert ip ettirmelerinin; b i r  sürü çoluk çocuğa üniforma 
giydirip aleme meydan okumalarının, arada b i r, Yahudi ma
ğazalarının camlarını kırdırıp talana verdi rmelerinin veya 
bi rtakım kanlı porgrom'lar yapt ı rmalarının ve fırsat bul
dukça bazı müdafaasız milletlerin üzerine saldırmalarının 

en doğru sebebi, işte budur:  
Bu d iktatörler, hükumet ve devlet duygusundan tama

miyle mahrum bulundukları ve dibinden fırladıkları muta
assıp kalabalığın salgın histerisiyle kendi ruhları da daima 
bulaşık olduğu için, mütemadiyen kaynama halinde b i rer 
içtimai heyetin isim borusu veya kazan kapağı vaziyetinde 
kalmışlardır. Gene aynı sebepler dolayısıyle, günün b irinde, 
altlarında kaynayan unsurun herhangi b i r  baskı ve patlayı
şıyla devrilip gideceklerdir. 

M ustafa Kemal'in kurduğu milli cemiyet mekanizmasın

da böyle kazalara yer var mıdır? Hayır, O, m illetinin başına 
kazara gelmediği için, milletinin başından kazara çekip git
meyecektir. Ölünceye kadar milletin mukadderatına nazım 
[ düzenleyen kiş i ]  o lacaktır. Ya ö ldükten sonra? 

Nitekim,  Türkiye dışında, çok kimseler, Atatürk'ün vefa
tından sonra m emleketim iz in  al tüst  o lacağına ve onun 
meydana getirdiği  eserlerden h içb i r  şey ka lmayacağına 
hükmetmiştiler. Yalnız düşmanlarımız değil , dostlarımız bi
le, "O gidince ne yapacaksınız? Yerine koyacak bir  adamı
nız var mı?"  d iyorlardı. Bu endişenin sebeb ini ,  Kemalist re-

83 



j iınin başka diktatörlüklerle karışt ırı l m ış o lmasında arama
l ıd ı r. Bütün diktatörlükler şahsi idarelerd i r  ve başa geçen 
fevkalade i nsanların kuvvetinden başka bir kanuna veya bir 
müesseseye dayanmad ıkları iç in,  d iktatörün ö m rüyle bera
ber n ihayet bulurlar. 

Halbuki  Atatürk, b i r  d iktatör deği ld i .  B ir  inkılapçı devlet 
kurucusu i d i  ve o ,  hiçbir vakit, "Ben böyle istiyo rum; böyle 
o lacak ! "  demedi .  " M il let  böyle ist iyo r, böyle yapacağız ! '' 

dedi .  Onun iç in ,  ne Türkiye Cumhuriyeti , ne ondan evvelk i  
"Büyük M illet Meclisi  Hükumeti" devr inde, h içbir  in kılap 
olmadı k i ,  b i r  mecl isin tasvip ve tasdikinden geçmemiş ve 
hayata tatbik edilmezden evvel b i r  kanuniyet şekli almamış 

bulunsun. 
Mustafa Kemal, "Hakimiyet kayıts ız şarts ız, m i lletindir" 

prensibini  koyarken,  kendis i  başta olmak üzere, d iktatör 
olmak isteyeceklere zaten bütün kapıları kapamış  ve bütün 
" hükümranlık" hakkını ,  otorites i n i  "Büyük M il let Mecl i
s i"nde teksif etmiştir. Halbuki ,  ta  evvel zaman Ti ran ların
dan, ahır zaman l iderlerine kadar bütün d iktatörlerin hattı 
hareketi bunun tamamıyle zıddıdır. Bunlar, mil let mecl is le

rinden kendi lerine m ü temadiyen hak, salah iyet ve otorite 
koparmasını  bi lm işler ve bunu vermeyen meclisleri  b i r  tek

mede devirmişlerdir. 
Bundan başka, gene bir kıs ı m  insanlar var k i ,  bugünkü 

Türkiye Cumhuriyetini,  zam a m m ız ı n  dinamik ve total i ter  
elen i len rej i mleriyle eş telakki etmektedir. Gerçi ,  Türkiye 
Cumhuriyeti , ruh i t ibariyle d inamik ve totaliter bir rej imdir  
ve icra!, teşrii kuvvet leri kend inde toplam ış bir Mecl ise isti
nat ettiği için,  şekil i t ibariyle klasik demokrasi lerin hiçbiri
ne benzemez . Fakat, bu benzemeyiş, Türkiye Cumhuriyeti
n i ,  demokrasiler  tasni fi n i n  dış ın a ç ı karamayacağı g ib i ,  o 
benzeyiş de Kemalist rej i m i ,  Faşist ve Nasyo nal-Sosyalist 
sistemler s ırasına sokmaz . Zira ,  "Türkiye Cumhuriyeti" en 
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i leri bir demokrasinin ve "Kemal izm" bir mi l li kurtuluş ci
dali n in adıdır. 

Klas ik  nam ın ı  verdiği m iz bugünkü demokrasi ler, ha lk  
haki miyeti prensibini i fade e tm ekten epeyce uzaklaşmışlar
dır. *  İktisadi hayatın m üfri t kapi tal ist sistem iç i ndeki  te
kemmülleri [o lgunlaşmaları ] , bu, demokrat u nvanını  taşı
yan cemiyetlerin sosyal yapısını o kadar karıştırm ış ve bun
ların i ç inde yaşayan mil li  varlığı ,  menfaatlerin tezatlarına 
göre o kadar anarşik bir hale sokmuştur ki, burada, artık 
lam manasıyle bir m il let hakimiyeti nden bahsetmeye i m
kan kalmamıştır. M il l e t ,  birtak ım s ınıOara, hatta h iz ip lere 
ayrı lm ıştır ve bunlar, kend i  menfaatlerinin zaruretlerine uy
gun sistemler, keneli tar ihi gel işmelerinden doğma ideoloj i 
leriyle b irbirlerinin aleyhine diki lmiş b i r  sürü düşman saf
lar teşki l  etmişlerdir. Bazı siyasi sevkülceyş [s tratej i ]  hare
ketlerine göre, kah birinin, kah öbürünün galebesiyle neti

celenen mütemadi b ir  mücadele, ne  halkın serbestçe rey ini 
beyan etmesine, ne ele devam l ı  bir  devlet  o tor i tes in in  tees
süsüne fırsat vermektedir. Herhangi bi r nizam ve ist ikrar, 
herhangi bir  mil li b ir l ik imkanı,  ancak bu çatışı k  saflar ara
sında geçici bazı mütareke hükümlerine ve üstünkörü uz
laşma şanlarına bağlıdır. Bu şartlara göre, kah en sol ların , 
kah en sağların ve bazen de " ikisi ortaları "  n ın  i ktidar mev
kiine geldiği görülür. Bu halde, m il letin mücerret iradesini ,  
as ı l  milleti temsil edenlerin k imler o lduğu b ir  türlü anlaşı l
maz.  Bu irade, birtakım hi lelerle e lden ele geçen veya zorla 
ele geçi ri len bir bayrak gibidir. 

Bundan başka, "kuvvetlerin muvazenesi" denilen ampi
rik devlet şekline göre b irtakım parti anlaşmalarına ist ina
den devlet reisliğine seçilen zatın derhal bir gayri mesul h ü
kümdar vaziyetini alışı ve kendisini seçen meclislerle kendi 

( * )  Bu mukayeselerin Birinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonraki cluruıııa gorc ya

pıldığ,ını hatırlatmak isterim - Y.K.K. 
85 



arası nda icra salahiyetini  haiz b i r  kuvveti i kame ett ikten 
sonra, lüzum gördüğü takdirde bunun vasıtasıyle -bunun 
yüzünden- kendi kudret ve salahiyetin i n  kaynağı olan mil
letvekil lerini  dağılışı , gene mücerret ve mutlak demokrasi 
prensibiyle, b ilmem ne dereceye kadar uygun tutulabi l ir. 

lşte, Garp demokrasi lerin in  bünyesindeki bu zaafları ,  bu 
tezatları ve bu kusurları göz önünde tutaraktu ki ,  biraz ev
vel ,  Türkiye Cumhuriyetinin en ileri b ir  demokrasi şekli ol
duğunu söyledik.  Bütün icra ve teşri [ yürütme ve yasama] 
yetkis in i  tek partil i  bir "Büyük Mi llet  Mecl is i "nde topla

makla, belki harcıalem demokrasi nazariyelerinden inhiraf 
etmiş [ ayrılmış] ,  fakat halis ve ideal  demokrasi p rensibine 
her sol i nkılapçıdan daha sadık ve mutabık kal m ış ızdır. Bu 
uni lateral devlet strüktürü içinde mi lletin manevi şahsiyeti 
fırkalaşarak,  s ın ıOaşarak farazi ve müphem b i r  hale d üş

mekten kurtuluyor ve ahenk l i  bir n izam içinde kendi mu
kadderatına kendisi hakim oluyor. 

1921 yıl ı ,  "Büyük Millet Meclisi" içtimaların ı n  birinde , o 

zaman bu Mecl is in reisi o lan Mustafa Kemal Paşa'n ın  şu be
yanatta bulunduğunu hat ırlıyoruz; 

"Biz ne demokratlara, ne de sosyal istlere benzemeyiz. 
Tarzı idaremiz ne demokrat hükumetlerin, ne de sos
yalistlerinkine muadildir. Biz, kendi kendimize ben
zemekle müftehiriz ." * 

Bu kes in  söz, o nu n  kurduğu rej im etrafında zaman za
man tazelenen uzun bir münakaşanın Meclis zabıtlarındaki 
klotö rünü teşkil eder. Fakat, bunu müteakıp "bila kaydü 

şart millet hakimiyeti" ve "tevhidi kuva" sistemi aleyhinde
ki  münakaşalar kapanmış o lmayacaktır. Daha yıllarca Mec
lis dışında, matbuat sahasında açılıp kapanarak devam ede-

(*) Nutuklarından - Y K . K .  
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cekti r. Kimler tarafından? Medrese ve tekke kaçkı nı bi rta
k ı m  hal i feci ler ve saltanatç ı lar tarafı ndan mı?  Hayır. Bu  
m ü nakaşayı , e n  ziyade ,  memlekette garp irfanı nı temsil 
eden " ileri fikirli" k imseler yapacaktır. Böyle bir devlet şek

linin hangi kitapta yeri var? M edeniyet aleminin neresinde 
böyle bir demokrasiye rastgelinebil ir? Komünizme doğru 
mu gidiyoruz? Yoksa kıyafet değiştirmiş bir keyfi idarenin 
eşiğinde miyiz? Avrupai skolastiğin ve ansiklopedik bilgiç
liği n ,  kapitü lasyon devrinden kalma bu son dümdarları , 
büyük Garp endüstrisinin emrindeki l iberal Avrupalı akı l  
hocalarıyle beraber, Mustafa Kemal'in bu o rij inal eser i  kar
şısında, bu istihzalı sualleri yı l larca tekrar edip d urdular ve 
günün birinde, totali ter devlet şekil leri m eydana ç ıkınca,  
"Hah, işte ,  o ,  buymuş! "  elediler. 

"O"nun, ne kadar "bu" olmadığını anlamak için, totaliter 
rej imleri meydana getiren sebepler ve bunları n  takip ettiği 
hedefler le Kemalist rej imin  p rensip ve gayelerini  b i r  defa 
gözden geçirmemiz lazım gelir. 

Pek yakın bir geçmişte olduğu için, hepimiz iyi bi l iriz ki ,  

Faşizm olsun, Nasyonal-Sosyal izm olsun, birtakım sosyal 
krizlerden doğmuş müesseselerdir. Harpten sonra İ talya ve 
Almanya, her bakımdan anarşiye d üş müştü. Poli tika çevre
lerinde, sokakta ve hatta aynı memleketin muhtelif şehirleri 
arasında, bir sürü s iyasi partiler, silahlı hizipler halinde b ir
birler ini n üzerine saldırıyordu. lşsiz l ik  ve grevler, gerek 
fabrikalarda, gerek tarlalarda bütün istihsal faaliyetini dur
du rmuş ve fukaralık ,  yoksulluk, adeta, bir u m u mi k ı tl ı k  
şeklini almıştı . Devlet ve hükumet otoritesindense hemen 
hiçbir  eser kalmamıştı . Bellibaşlı devlet aclamlannclan hiç
biri parlamentolarına lazım gelen ekseriyeti bir türlü temi
ne muvaffak o lamıyordu. Kabineler birbi rinin arkasından 
yuvarlanıp gidiyordu. Bu şartlar içinde , iktidar mevk i ine ya 
ko münizma, veyahut en sağ cereyanl ara ist inat eden b i r  
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tazyik ve inzibat rej imi gelecekti. Zira ,  durumun vehameti ,  
şiddetli, kesin ve aşırı tedbirleri gerektiriyordu.  

Bu gibi anlarda ise halk,  asıl halk, istibdad ı ,  kargaşalığa bin 
kere tercih eder. Onun içindir ki, l talya ve Almanya'cla, ko
münizma geleceği yere Faşizm geleli. Senelerden beri, sini rle
ri türlü halecan, endişe, kaygı ve politika kavgasıyle yıpran
m ış o lan insanlar -ki mil let in,  h iç şüphesiz , çoğu nluğunu 
teşkil ediyorlardı- tal ihlerini, bir adamın veya bir hizbin el ine 
bırakarak bizzat did inip durmadan kurtulmakla geniş bir ne
fes aldılar ve kendilerini oyundan yorgun çocuklar gibi yeni 
dirijanlarının ninnilerine  ve masallarına terk ettiler. 

Bunun tamamiyle zıddına olarak, Mustafa Kemal' in get ir
diği rejim, Türk milletini  bir uzun uykudan uyanclırış, bi r 
çetin faaliyete itiş hareketid i r. O ,  "Hakimiyet, bi la  kaydü 
şart m illetindi r" elerken , milletin her ferdin i ,  c i ns ve s ınıf  
farkı olmaksızın, müşterek b i r  vazife ve mesul iyete davet 
etmiş o luyordu. "Hakimiyet, b i la kayclü şart milletind ir" sö
zü bir kalk borusudur. Hiçbir i t t i faka, h içbir  yardıma da
yanmaksız ın  kendi  kendini , tek baş ına mu hakkak b i r  
ö lümden kurtarmış o lan  Türk mi l leti , b u  rej imi  tesis et
mekle kenel i  mukadderatına h iç kimseyi karıştmnamaya 
kara r vermiştir. Bu,  tam ve katıksız bir  m illı istiklal rej im i
dir. Çünkü, bir m il li istiklal harbinden doğmuştur. Menşei 
bu  prensip o lduğu gibi , gayesi de bundan ibarett ir. 

Halbuki , tota l i ter  devl etler, b u l unduklar ı  memleketi n 
topraklarına kök sal ıp  teessüs ettikten sonra, önceki milli 
kalkınış hassalar ın ı  kaybederek dal ve budaklarını tuf  eyl! 
nebatlar gib i keneli muhi tlerinin dışarısına uzatmaya başla
mışlardır. Bu i tibarla, Faşist ve Nasyonal-Sosyal ist rej imler, 
yalnız kuruluşlarındaki prensipten sapmış olmuyorlar; tari
hin umumi seyrine zıt istikamete doğru yürüyorlar. 

Eğer yeryüzünün birçok yağlı parçalarıyle ,  b i rikmiş ser
vetleri ,  kapi talist gel işmesi ni sağlamış b irkac,; devlet tarafın-
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elan,  on  dokuzuncu asrın ortalarında taksi m edi l ip tüket i l 
m iş ve bugünün d i namik devletleri o yağmaya yetişcınc
mişse, bunun sebeple r in i  tarihin kanunlarında aramak la
z ım gelir. Bil iyo ruz k i ,  o dev irlerde, İ ta lya olsun ,  Al manya 
olsun,  henüz m i l li b i rl iğ i n i  kurmuş değ i l d i l er ve büyük 
devletle r  konsertosuncla, bugün, madu n [ aşağ ı ]  nazariy le  
baktıkları ik inc i  s ınıf  mil letler mevki indeycli ler. İşte ,  ş imdi ,  
bütün h ı rs ve  gayretleriyle o kaybolmuş zamanı ve o kaçı
rılmış fırsatı elde etmeye çabalamakta ve başdöndürücü bir 
hızla fütuhat yolunda koşmaktadırlar. 

Bu koşuya, b irçok kimseler d i namizm adı n ı  verel i .  D i na
m izm . . .  Evet. Lakin tersine bir d inamizm. Z i ra ,  bu başdön
dürücü h ızla Faş izm i mperyumunu,  Nasyonal-Sosya l izm,  
orta zamanın  Şarlman imparato rluğunu aramaya çıkmıştır. 
Amma bu saltanatlar nerede? Bunların yıkıntıları ,  bazı ma
mutların kemikleriyle birl ikte, yen i ,  genç ve hür m i l let lerin 
ekip b i çt ikler i  ve üstü nde sev iş ip  ü redikler i  toprakların 

çoktan dibine çökmüştür. 
Mustafa Kemal Paşa, "Büyük Mil le t  Meclisi" nde söylediği  

n utukların b i rinde der ki :  "ş imdiye kadar, c ihanda ist i lü 
üzerine müesses h i çb ir  devletin istikrar buld uğu görülme
miştir" ve bunu ispat iç in ,  tari hin büyük fütuhat dev i rler in
den ve bunların çabuk i n hitatlarından, inh iclamlarından 
[ çökmelerinden, y ık ı l ış larından ] bahseder. Misa l  o larak 
gösterdiği fütuhatçılar, Atilla'clan Kanuni Süleyman'a kadar 
hep Türk ve İslam cihangirlerid i r. 

"Türkler, kablclislam (lslamiyetten önce) ve badelis
lam (lslamiyetten sonra) Avrupa içerisine gi rmişler; 
taarruzlar, ist i lalar yapmışlardır. Garba taarruz eden 

ve istilalarını İ spanya ve Fransa hudu tlar ı na kadar 
temdit  eden harpler de vardır. Fakat ,  her taarruza 
karşı d a i ma m u kabi l  taa rruz düşünmek lazımd ı r. 
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(Bunu) düşünmeden ve ona göre tedbi r b u l madan 
hareket edenlerin akıbeti mağlup ve münhezim ol
maktır. 

Garbın Araplara mukabi l  taarruzu, Endülüs'te acı 
ve şayanı ibret bir felaketi tarih iye ile başladı .  Fakat, 
orada bitmedi .  Takip,  Afrika'nın şimalinde hala de
vam ediyor. 

Atil la'nın, Fransa ve Garbi Roma topraklarına ka
dar teşmil edilmiş o lan i mparatorluğunu hatırladık
tan sonra, Selçuk Devleti enkazı üzerinde teşekkül 
eden Osmanlı Devletinin ,  İstanbul'daki Şarki Roma 
i mparator luğunun taç ve tahtına sah i p  olduğu devi r
lere i rcaı nazar edeli m  (göz çevirel im) . Osmanlı  tac

darları içinde, Almanya'yı ,  Garbi Roma'yı zapt ve is
tila ederek, muazzam b i r  i mparatorluk kurmak te
şebbüsünde bu lunmuş olanlar vardı .  Yine bu hü
kümdarlardan bir i ,  bütün İslam alemi n i  bir no ktaya 
raptederek,  sevk ve idare e t meyi  düşündüler. Bu  
emelin sevkiyle Suriye Mısır'ı zaptetti . Hal i fe u nva
nını takındı .  D iğer b i r  sultan da, hem Avrupa'yı zap

tetmek, hem alemi İslamı hükmü ve iradesi altına al
mak gayesini  takip ett i . (Laki n )  Garbın m ü temadi 
mukabi l  taarruzu,  İslam aleminin hoşnutsuzluğu ve 
isyanı ve böyle cihangirane tasavvurlar ve emellerin 
aynı hudut  iç ine a ldığı muhte l i f  unsurların ademi 
imtizaçları (kaynaşamamazlıkları) b innet ice emsali 
gibi  Osmanlı İ mparatorluğunu da, tar ih in  s inesine 
tevdi ett i . " *  

Şu halde . . .  Şu halde b ir devlet ,  kudret v e  istikrarını , top
raklarının hudutlarını  genişleterek ve b irtakım yabancı m i l 
le tler i  hakimiyeti  a l t ına alarak değil ;  ancak,  bütün mi ll!  

(*)  Nutuklarından - YK.K .  
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kuvvetlerini ,  kendi milli hudutları içinde teksi f  ederek sağ 
lamlayabilir. 

Mustafa Kemal ,  aynı nutukta; bu konsantrik devlet mef
humunu şu şekilde ifade eder: 

"Milletimizin , kuvvetli ,  mesut ve müstakar yaşayabil

mesi için devletin tamamen mil li bir siyaset takip et
mesi ve bu  siyasetin, teşkilatı clahiliyemize (iç istikla
limize) tamamen mutabık ve müstenit o lması lazım
dır. 'Milli siyaset' elediğimiz zaman, kasdettiğim mana 
ve medlul şudur: Hududu milliyemiz dahilinde, her 
şeyden evvel kendi kuvvetimize müsteniden muhafa
zai mevc udiyet ederek millet ve memleketin hakiki 
saadet ve u mranına çalışmak, uzun emeller peşinde 

mil let i  işgal ve ızrar etmemek. . .  Medeni c ihandan, 
medeni ve insani muameleye , mütekabi l  dostluğa in
tizar etmektir. " *  

Avrupalı  diktatörlerin des tani edebiyatından n e  kadar 
uzaktayız? Bununla beraber, yukarıya naklettiğimiz bu re
alist sözlerin sahibi ,  b ir destan kahramanıdır. Bir  İ ngiliz as
ker muharrir, ondan bahsederken: "Yazık ki ,"  der; "bu dahi 
serdar büyük fütuhat devirleri nin kapandığı dar ve çorak 
bir zamanda geldi; yoksa, Attila'lar, Cengiz Han'lar ve Ti
mur'lar çapında bir  c ihangir olurdu . " * *  

Halbuki bize göre Mustafa Kemal , İ ngiliz muharririnin 

işaret ettiği o devirlerde gelmiş olsaydı da, gene milletin ra
hat ve refahını, kendi şan ve şöhretinden üstün tutar ve fış
kıran enerj isini gene böyle bir dürüst hendesel i  sağlam dev
let mimarlığına hasrederdi. 

Vücuda getirdiği bina bir katedral gibi muğlak ve aza-

(*) Nutuklarından - Y. K.K.  

(**)  Bozlıurt, Armstrong - Y. K . K .  
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metl i deği l ,  b i r  Partenon kadar sade ve ölçülüdür. Bunun 
iç indir ki,  nice lwtedraller yıh ı ldıhtan sonra, o gene ayah iis
l ii ııdc duracaht ı r  ve Fidyas'ın yekta şaheseri gib i  bütün ge
lecekteki mimarların başvuracakları b ir  örnek abide olarak 

kalacaktı r. 
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MİLLİYETÇİ LİGİ 

Hudutsuz b i r  gurur; hudutsuz bir izzetinefis  . . .  İşte, mi lliyet 
duygusu onda böyle tecel l i  etmişti . Dünyanı n en rint ,  en 

kalender ve en müsamahalı b ir insam olan Mustafa Kemal , 
b i r  yabancının,  hassaten b i r  Avrupalı yabancının bulundu
ğu yerele, dünyanın en kaygıl ı ,  en ted irgin ve en al ıngan 
adamlarından b i ri haline girerd i .  

Onunla i lk  tanışmak şerefine nail olduğum gün, bana an-
lattığı şu hikaye hiç hatırı mdan çıkmaz. Demişti ki : 

"Benim i lk Avrupa seyahatim baştanbaşa bir  kepaze
liktir. Bu, Meşrut iyet ilanından hemen sonra idi .  B in
başı Selahaddin Bey isminde bir arkadaşla ,  Paris'e git
meye karar vermiştik. l lk işi m iz ,  -o zamana kadar hiç 

sivi l  giyi nmediği miz için- bir  hazı r esvap mağazasına 
koşmak oldu .  Gerç i ,  böyle b i r  yolculuk iç i n laz ı m  
olan şeylerin neden ibaret olduğu hakkında h içbi r 
fikrimiz yoktu ama, neyse, gene kendi zevkim ize gö

re b i r  iki kat esvap ald ık. Benimki geniş kırmızı  sat
ranç l ı  b ir  neltl kostümdü. Arkadaşımınki -zannede-
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rim- gene buna yakın bir şeydi; ben, ne olur ne ol
maz diye bavulumun içine bir de şapka koydurd um. 
B inbaşı Salahaddin Bey; 'İstemez ; ben fesle  gidece
ğim. Fesin i tibarı şimdi yükseldi .  Görmüyor musun? 
Meşrutiyet ilanı ndan beri bütün Avrupa matbuatı bi
z i  öve öve bit iremiyor.' diyordu. Ben, gene ihtiyatı el
den bırakmadım. Hududu geçer geçmez, şapkamı ba

şıına geçirdim.  O zamana göre i lk Avrupa istasyonu 
Belgrad . . .  Bizim arkadaş tren durur durmaz, hemen 
fesli başını pencereden dışarıya uzattı .  Gülümseyerek 

ahaliye bakıyor. Sepetlerle dolaşan yemiş satıcıların
dan birini çağırıyor. Başl ıyor pazarlığa . . .  Satıcı bir ke
lime Türkçe anlamıyor. O, bir  kelime Sırpça konuş
muyor. Derken, aralarında ne oldu bi lm iyorum. Sey
yar manav çocuğunun kafası kızdı ve yüzünü bir  şid
detl i öfkeyle buruşturarak Binbaşı Salahaddin Bey'in  
suratına şu hakareti savurdu:  'Tuh ,  Turkos ! '  Bereket  
versin k i ,  tren hareket etmişti . 'Gördün mü,  birader?' 
dedim. O, gene kanaatinde musır [ ayak direyip] , fesi

ni  terk etmek istemiyordu. Paris'e vası l  o lunca, man
zaramız artık u mumi bir istiğrap [garipseme] ve is
t ihza mevzuu teşkil  etmeye başladı .  Liialettayin gitti
ğimiz otelde Salahaddin Bey bir i kinci garabet daha 
yapmasın mı? U cuza gelir diye mutlaka iki yatakl ı bir 
oda istiyordu. Otelin adamları artı� kendilerini tuta
mayıp bize garip garip bakmaya başladılar. Bu esna
da, o zaman Paris Sefaretinde ataşemi l i ter  o lan A l i  

Fethi Bey imdadımıza yetişti. Bizi görür görmez: 'Bu 
ne hal , bu ne kıyafet ! '  dedi . "  

Mustafa Kemal Paşa, bu o n  iki , on üç yıllık eski hatırayı 
anlatırken hala acı acı gülüyordu. Sanırım ki, b üyük inkı
lapçı , subconscience'ında tasarladığı geniş inkılap p lanının 
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içine bir de kıyafet reformu koymayı o günden beri tasarla
mış olacaktır. Fikir ve ruh it ibariyle kendisin i  müsavi telak
ki ettiği insanlar arasında, şeklen exotique b ir  mahl uk gibi 
dolaşmak onun ağırına gidiyordu. Türk camiasını,  Garbın 
medeni camialarından ayrı tutmadığı ve belki Türk'ü bu  
medeniyetin  öncülerinden bir i  farzettiği iç in  onun harici  
manzarasını da buna göre değiştirmek iştiyakını duyuyo r
du. Gerçi ,  denilebi l ir ki,  "papazı papaz yapan cübbe değil
dir. "  Lakin, hasseten efkarı umumiyen in ve halk görenekle
rinin zahiri görünüşlerden ne derece müteess ir  o lduğunu 

ve hükümlerini nasıl  buna göre verdiğini b i l i rdi .  Avrupa 
müzelerinde ve tarih k i tap lar ında teşhir  edi len " G rancl 
Turc" ve Yeniçeri tasvirleri , birçok safderunlara, ancak me
hip kavukları, kalın kuşakları ve buna takıl ı  duran kıvrık 
yatağanlarıyla haşyet [ korku] vermektedir. Dişi t ırnağı sö
külmüş, inhitat Türkiye'sini  de Pierre Loti cinsinden frenk 

m uharrirleri, b i r  fes, peçe, sarık, kafes ve nargi le dekoru 
i çinde seyredi p  anlattılar. Yıkık duvarlarla çevr i lm iş çökük 
mezarlıklar; ç ınar altı kahvelerinde uykuya dalmış afyon
keşler; mezbele sokakların uyuz köpek sürüleri; bekçilerin , 
"Yangın var ! "  naraları . . .  lşte, dostumuz Pierre Loti'nin mü
dafaa ettiği, "Dokunmayın ! "  ded iği Türk dünyası ,  bu çapa

çul, bu zavallı şeyden ibaretti .  P ierre Loti , Madagaskar zen
cilerinden, Seylan maymunlarından ve Havai adalarındaki 
kelebeklerden de bu sevgi ve alaka ile bahsetmiştir. Çünkü, 
onun bezgin ve endişeli ruhu, kendini avutmak için yeryü
zünde arkaik ve pitoresk manzaralar keşfine ç ıkmış bulu
nuyordu. 

Bundan dolay ı ,  ne Loti , ne de Loti gibi b iz i  acayip ve za
vallı bularak seven frenk muharrirler i ,  Mustafa Kemal'in i t i 
bar ın ı  asla kazanamamış l a rd ı r. O ,  ken d i s i n i  b i r  "Ye n i  
Adam" hissettiği ve Türk milletinden bir canlı ve i leri cemi
yet çıkacağın ı  b i ldiği için ,  memleketimizi bir müze hal inde 
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görmek isteyenlere karşı ,  bize doğrudan doğruya düşman
lık edenlerden ziyade kızıyordu.  

Onca, bir mil let in müzelik olmasından daha haz in  bir şey 

yoktu. Zira, müze mazid i r, müze mezardır. Müze, art ık,  ye

niden vücut bul masına imkan olmayan eşyan ın  mahzeni
d i r. Müze, F i ravun'ların lah i tleri ,  eski Yunan'ın ve eski Ro
ma'nın taşları ; müze, Asur, Kelclan; müze, Baalbek; müze, 

Babil viranelericlir. Hani, nerede bunların sahip leri? Hepsi 
ele ,  bir daha diril memek üzere tarih i n  d ib i n e  gö müldüler. 
Gerç i,  bıraktıkları eserler in  her biri bir medeniyetin belges i,  
bir şan ve şe refi n hatıras ı ,  bir büyük ve yüksek i nsanl ık de
hasın ın bergüzarıcl ır  [ anısıd ır ] . Fakat, neye yarar? G üneş 
alt ında,  fışkıran, yayı lan, koşup coşmakta o lan hayat, bütün 
bu taş ve demir kesilmiş şeylerden daha şan l ıdır. Kuvvet ve 
zaferin gerçek timsalleri ,  kimbil ir  hangi batmış i mparator
luğun mezarı olan şu topraklar alt ındaki defne taklidi  pasl ı 
çelenkler deği l ,  o toprakların üstünde dalgalanan altın ba
şaklardır ve yaşamak hakkı bunları ekip biçenlerdedir. 

Gene o na göre, yalnız geçmişleriyle övünen m il letler, bu 

dünyada artık yapacak bir şeyleri kalmamış olanlardır. 

Maz i ?  Fakat, maziye istinat etmeyen m il l iyetç i l ik o lur  
mu7 Şimdiye kadar görmeye alıştığımız bütün "nasyona
lizm"ler hep gelenekçi ve maziperesttir. Bunların ideolojisi 
hep b irden ve daima, geçmiş zamanı n  "ocak" ve "ecdat" 

mezheplerine dayandırılab ilir. Hele, vatan muhabbeti tama
miyle bu mezhebe dayanır. Üzerinde yaşadığımız topraklar, 
bizim iç in  mukaddestir. Çünkü, bu topraklar, bizim ataları
m ız r n  kemikler i n in tozudur ve on lar ın  kanıylc y uğrula 
yuğrula i lahi leşmiştir. 

Böyle bir metafiz ik ,  mi l l iyetç il iği n bu mist iği , Mustafa 
Kemal' i n  realist ve pratik dehasına bir türlü mutabık gelmi
yordu .  Husus iyl e ,  Türk vata n ın ı  yeni baştan inşa et tiği , 
Türk mill etine yeniden can verd iği b i r  devirde,  bu ınist i -
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sizm, onun şahlanmış iradesin i  bazı zaaflara ve tereddütlere 
düşürebi l irdi. Muttasıl  i leriye doğru atılan ve m i lyonlarca 
kişiden mürekkep kocaman bir halk k itles ini  kan ter içinde 
arkasından sürüklemekte bu lunan bu emsals iz  aksiyon 
adamının dönüp arkasına bakacak vakti yoktu. Hem arkası 
na  dönüp neye baksın? Geçmişten öğrenecek bir  dersi , geç
mişlerden alacak bir örneği var mıydı? Onun başarmak is
tediği  işin bir misline uzak ve yakın Türk camialarının b i
rinde rastgelmek mümkün değildi ve Türk tarih ini şerefler
le dolduran eski Türk serdarlarının hiçbiri nde  maksadına 
uygun üstadı bulamayacaktı. 

Lakin, bir gün gelecek, eserini i kmal ettiğine kanaat ge
tirdiği bir gün, on yıl zarfında kat'ettiği yüz yıl l ık yolun ha

kim bir merhalesinde durup meydana gelen mucize alemini 
seyretmek ve bunun mesahasını* ölç mek i h ti yacını  duya
caktır. Bu a lem o kadar geniştir ki, manevi h udutlarını göz
le tayin etmek mümkün olmayacaktı r ve o vakit, Mustafa 
Kemal, bunu, mümkün olduğu kadar engin b ir tar ihi ufuk, 
bir tarihi vüsat [genişl ik]  içine a lmak ıstırarında [zorunda] 
kalacaktır. 

Sayısız fabrika bacalarıyle,  nihayetsiz demiryollarıy le ,  be

ton köprüleri ve tünelleriyle, kızı l  kiremitl i  beyaz şehi rle
riyle ayaklarının a ltında serilen bu mamur ve medeni ülke 
beş on yıllık kısa bir zaman zarfında, dünkü harap ve peri
şan Osmanlı İmparatorluğundan çıkmış olamaz. Her dem 
taze bir şevk ve sürur [sevinç] i ç inde muttasıl çalışıp mut
tas ı l  üreyen; m uttası l  kurup, muttasıl başaran bu tetik ve 
hamarat halk yığınları dünkü uyuşuk ve pej mürde nesil le
rin çoc uğu değildir. Şu halde ,  bu yeni h ayat kaynağı ,  bu 
kuru Anadolu topraklarından b irdenbire nasıl fı şkırıverd i ?  
Buna, -bütün izah edemediğimiz hadiseler gib i- b ir  mucize 

( ' )  Yer okırıc;  burada, "'alan, boyut"' aıılaııılarında alıııabi l ir  
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deyip geçelim mi? Lakin, bil iyoruz ki ,  Mustafa Kemal mu

c izeye inanmazdı.  
Büyük İzmir zaferinden sonra Ankara'ya döndüğü gün, 

kendisini karşılamaya gelenler arasmda bü Hoca Efendi , 

onu ayağının tozu i le "Hacı Bayram Yel!" türbesini ziyarete 
davet etmişti . Bu hocaya göre, zafer ancak o Vel!nin kera
meti  sayesinde kazanı lmışt ı .  Mustafa Kemal : "Hayır, "  de
mişti ;  "Türk Kumandanları , kumanda etmesini , Türk aske
ri savaşmasını  bildi .  Harbi kazanışımızın sırrı bundan iba
rettir. " 

Şu halde mi l li kurtul uş zaferinin bu mütevazı tarifin i ,  

milli kalkınış hadisesine de teşmil [ yayma} edebi l i r  m iyiz? 

Bu giri ft, geniş ve hayret verici hadiseyi izah için de mesela 
diyebilir  miyiz ki: "Şefler yol gösterdi , mi llet yürüdü ve bu 
neticeye vusul [ u laşma] kabil oldu." Hayır. 

Mili! Şef' in bir gün gelip de Türk tarihini ı rkı bakımdan 

tetkik ettirmeye ve menşeimizin Prehistoire'a kadar daya
nan en uzak kaynaklarına kadar gitmeye lüzum görüşü is

pat eder k i ,  bu Türk Rönesansı hadisesine bundan daha 
çok deri n ve daha çok i \mı bir izah bulmak lazı mdır. "Türk 
Tarih Kurumu"nun altı yedi yıl l ık,  arkeoloj ik ve antropolo

jik araştırmaları , ortaya, Avrupal ı  tarihçilerin tezlerini altüst 
eden yepyeni bir tarih metodu koydu. Bu metoda ve bu me
tot sayesinde meydana çıkan vesikalara göre, artık kanaat 

getiriyoruz k i ,  Türkler, bu tarihçilerin tefsir ve iddia ettikle

r i  g ibi , i nsanl ık  tari h inde yalnız akın ve fütuhat yapmış ,  

yalnız yıkıcı  bir rol oynamış bir mil let  değildir. Belk i ,  bu
nun tamamiyle aksine olarak, yeryüzünün her  tarafında 
(Avrupa da dahil o lmak üzere) teşkilatçı ,  kurucu ve mede
mleşti.rici bir unsur kabiliyetini göstermiştir. Yerahından çı
kan birçok eski şehirlerin kitabeleri bize hep onun di liyle 
hitap ettiği gibi ,  ilk cilalı taş ve işlenmiş maden parçaları 

üzerinde de onun dehasının izlerini okuyoruz. Bunların ba-
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zısı kırk, bazısı elli asır evveline aittir ve hemen hepsi "Yu

nan mucizesi" denilen ve bugünkü kültürün yegane kayna
ğı addolunan Akdeniz medeniyetine takaddüm etmişlerdir 
[önce gelmişlerd ir ] . Kaldı ki,  "Türk Tarih Kurumu"nun ar
keoloji ve etnografi alanındaki tetkiklerinin neticelerine gö

re , bu medeniyet dah i ,  kaynağı i tibarıyle Türk dehasının 
damgasını taşımaktadır. 

Bu i lmi bah isler, mevzuumun ve i htisasımın dışında ol
duğu iç in ,  burada onların münakaşasına girişmekten çeki
n irim. "Türk Tari h  Kurumu"nun çalışmalarına temas edi
ş im,  onun ve onunla paralel olarak T.D .K.'nun kuruluşla
rındaki maksat ve gayeyi izah i çindir. 

Bence, Atatürk'ün böyle bu müesseseleri kurup onlara 

her teşebbüsün fevkinde bir  kıymet ve ehemmiyet verişi
nin,  ölüm yatağında bile onun devam ve bekasını düşünü
şünün başlıca saiki sade ilmi bir hareketi teşvik kaygısın
dan z iyade ,  mi l li şuuru, mi l li guru ru ve Türk mil let inin 
kendi nefsine emniyet ve i t imadını kuvvetlendirmek endi
şesidir. Bundan başka, b iraz yukarı da söylediğimiz gibi ,  
Mustafa Kemal Türk İ n kı lab ı ,  c ihanın nazarında,  yalnız 

kendi cehdiyle vücut bulmuş zoraki ve köksüz bir  hadise 
şeklinde kalsın istememiştir. Zira, Türkiye Cumh uriyeti ta
rihini bu kadar ampirik b ir  tefsirle izaha kalkışmak, Os
m:ml ı  "vakanüvis" ler inin ve Osmanlıcıl ık ideo loglarının 
düştüğü hataya bir daha düşmek olurdu. Hepimizin b ildiği , 
mekteplerde öğrenip inandığı ve büyük Osmanlı şai rin in 
meşhur mısralarla klasikleştirdiği bu tefsire göre, Türk mil
leti beş, altı-yüz kişilik bir aşiretten çıkmış ve ancak altı  ye
di asırlık bir maziye mal iktir. Osmanlı saltanatının teessüsü 
hadisesine bir m ucize kıymeti vermek iç in  icat edilmiş o lan 
bu faraziye, Türk millet inin asalet ini  inkardan başka bir  
mana i fade etmiyor. Sonra, bu ne hakikate, ne de mil l iyet 
prensiplerine uygundur. İmdi ,  Atatürk , bunun tamamiyle 
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zıddına o larak, milll tarihimizin hud utlarını enginleştirmck 
hareketiyle hem Kemalist inkılabın en şümu l lü bir izahını  
yapmak, hem de bu inkılabın köklerini üstünde yaşadığı
mız toprağın en derin tabakalarına saplamak, hem ele Türk 
milletinin asaletini şüphe götürmez şecerelerle ispat etmek 
istemiştir. 

Lozan Sulh Muahedesiyle yarı sömürge b i r  ülke halkı du

rumundan kurtulup enternasyo nal siyaset aleminde, i leri  
ve müstakil devletler sırasına geçen yeni Türkiye, onun ba
nisi olan Atatürk'e göre, gene, kendisine layık o lan mevkii 
bulmuş değildi .  Zira ,  bu büyük Türk, hissediyordu ki ci
han, bu siyasi zaferin bütün şerefin i  kenel i sahasına inh isar 
ettirmekte ve Türk mil letine hala eski gözle bakmakta ber
devamdır. Yüzyıllarca yerleşen kanaatler kolay kolay yıkıl ır 
mı?  Avru pa i rfan aleminin bütü n kütüphaneleri Türkler 
hakkında çoğu yanlış binbir çeşit vesika i le  doludur. Bunla
ra göre Türk, cengaverdir, cesurdur:  fakat her türlü medeıü 
kabiliyetten mahrumdur. Sulh zamanında uyuşuk, tembel; 
harp zaman ında kandökücü ve yakıp y ıkıcıd ı r. Bu  barbar 
unsurun Orta Asya steplerinden çıkı p  da Avrupa'nın etekle
r i n e  ve bazen içerlerine doğru sald ırıp yayı lış ı ,  meden iyet 
alem i iç in bir bela, bir afet o lmuştur. Kuvvet ve fırsat bulur
sa gene öyle o lac::;\tır. Gerçi, b u  milletin iç inden zaman za
man bazı yüksek ve akıllı devlet adamları çıkmamış değil
dir. Fakat bunların muhitleri üzerindeki tes i rleri yalnız ya

şadıkları müddetçe devam etmişt i r  ve kend i le r i  sah neden 
çekilir çekil mez , T ürk m i lleti gene her vaki tk i  letarj is ine 
el üşm üşlür. 

Hem de bakalım, bu adamlar hal is Tü rk ı rk 1 11dan m ı i d i 
ler? N e  gezer. Bunların kimi Macar, k im i  Boş na k , k i m i  Ar
navut ,  k i m i  Rum'dan, Ermeni'den, hat tfı Yal ı ı ıd i'd c n  dön
med i r. lbni S ina bir Arap al imidir, Mevlan<\ hir hırs şai r id i r. 

Evet, tarafg i r  ve müfteri  Avru pa müc l l i l  ve ı ı ı t ı \Trrı h l c ri 
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Türk milletine, arada bi r büyük bir adam yetiştirmiş olmak 
şerefini bi le vermemişlerdir. Ve nihayet, bir gün gelip, Mus
tafa Kemal'i de  b iz im e limizden a lmaya kalkış mışlardır. 
Onu ya ana, ya baba tarafından Türk'ten gayrı bir  sürü ırk
lara mal etmek istemişler veya hiç değilse bu kadar yüksek 
bir insan örneğinin Türk dünyası gibi geri ve çorak bir  mu
hitten çıkmış olmasına esef etmişlerdir. 

Atatürk, bunların hepsini görüyor, okuyor ve içleniyor
du.  Demek ki ,  ne Dumlupınar zaferi ;  ne Lozan sulh mu
ahedesi, ne onu takip eden bir sürü polit ik,  sosyal ,  kültü rel 

inkılaplar cihanın, Türk milleti aleyhindeki. kötü zannını ve 
kötümser kanaatlerini hala sarsamamıştı !  Kendi yurdunda 
kök salmış bütün asırlık  hurafeleri bir hamlede söküp atan 

bu adam, objektif ilmin, hak ve hakikatin öz kaynağı telak
ki edilen Garp aleminin kafasından bu kara cehalet beneği
ni bir türlü silemiyordu.  Meğer, arkasında bir avuç vatan f e
daisi ile bütün bir düşman dünyasının ordularını yenmek, 
meğer alt ı  büyük İmparatorluğu n  murahhasları nı ,  kendi 
hezimetlerinin hücceti [ kanıtı ] o lan bir sulh muahedesi n i  -

adeta bileklerinden kavrayıp b ükercesine- imzaya mecbur 
etmek, bunun yanında ne kadar kolay bir işmiş ! 

Atatürk, di l  inkı labını yapar ve milli tari h tezimizi ortaya 

koyarken işte bunun içindir k i ,  bütün zekasını ve bütün 
enerj isini yeni bir meydan muharebesine hazırlanır gibi or
taya atmış bulunuyordu. 

Aramızdan b irçok kimseler, Atatürk'ün bu  yoldaki uğraş
masın ı lüzumsuz değilse bile,  haddinden fazla mubalağalı 
buldular. Halbuki Atatürk, bu cehdiyle millI kurtuluş mü
cadelemizin ikinci bir safhasını  açmıştır. Bu mücadelenin 
birinci safhası siyasi ve i ktisadi istiklalimizle neticelenmiş
tir. İkinci safhanın hedefi kültürel istiklalimizdir. Bunu elde 
etmedikçe, yani ,  Türk milleti muasır medeniyet aleminin 

i l im ve irfan sahasında bir Dumlupınar zaferi kazanmadık-
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ça, medeni milletler hiyerarşisindeki yüksek makamına ge

çemeyecektir. Daima madun [ aşağı, ikinci  sınıf] muamelesi 
görmeye mahkum kalacaktır. 

İşte, Atatürk'ün buna tahammülü yoktu. Asaletin i ,  fazile
tini ,  ahlakını, zekasını ,  kabiliyetini ve enerj is ini  diğer bütün 
mi lletlerin manevi kıymetlerinden üstün bildiği Türk m ille
tinin b irinci derecede büyük devletler sırasında yer tutama
yışını ancak bir haksızlığa, tarihi mukadderatın bir ters sey
rine atfediyordu. Gece gündüz bütün düşünces i ,  bütün hırsı 
bunu bir an evvel değiştirmek endişesine dayalıydı .  

Evvela eks iklerimizi  araştırmadan işe başlamıştı . Türkiye 
fakir  bir memleket miydi? Onu b i r  an evvel zenginleştir
mek icap ediyordu. Hemen fabrikalar açmak, istihsal kuv

vetlerini artırmak, nankör toprağa rasyonel z iraat usullerini 
tatbik etmek lazımdı. Türkler teknik terbiyeden mahrum 
mu kalmıştı? Hemen çaresi ne bakılacak, yüzlerce, binlerce 

teknisyen yetiştir ilecekti . l l im ve irfan sahasında mil letlera
rası şöhretlerimiz m i  yoktu? Atatürk'e göre bunun yegane 
sebebi ,  şimdiye kadar Türkçenin, kadük ve karışık bir alfa
be i le yazılmasından i leri geliyordu.  Şu halde, hemen Latin 
alfabes in i  a lmak zarureti başgöstermişti . Atatürk bu inkıla

b ı  yaparken etrafındaki yazarlara ve fikir adamlarına: " Gö
receksiniz ,  ş imdi  bütün eserleriniz ecnebi d i llere nasıl ter
cüme edilecek. Şöhretiniz nası l  bütün dünyaya yayı lacak! "  
derdi .  Türk mil letine o kadar derin b ir  emniyet ve i ti madı 
vardı k i ,  bütün dünya rekorlarının yeni baştan Türk nesli 
iç inden ç ıkan teknik i l im ve marifet erbabı tarafından he
men kırılmak üzere o lduğuna i nanırdı .  

Bu optimizm, Atatürk'e hem bu kanaatten, hem başardığı 
büyük işlerin kendine verdiği güvenden geliyordu.  O, rni l 
letlerarası bir p latform üstünde umumi tarihin seyrini de
ğiştiren yekta bir harp ve siyaset şampiyonu değil miydi?  
Bu kudreti , o ,  Türk m il let inin enerj is inden başka nerede 
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bulmuştu? Onun yegane hocası ,  yegane iş arkadaşı ,  yegane 
zırh ı  ve silahı ,  Türk milletinden başka kimdi? Her vesile 
düştükçe, hassaten [özellikle ] , kendi büyüklüğünden bah
seder yabancı devlet temsilcilerine tekrar etmekten usan

mad ığı : "Bu millet  benim gibi daha binlerce Mustafa Ke
mal'ler ç ıkarır" sözünü Atatürk'ün yalnız tevazu için söyle
diğine kani değiliz. 

Ona ilk tarih merakını veren İngiliz yazarı Wells' in maruf 
eserinde Attila'ya atfolunan şöyle bir söz vardır :  

"- Ben sizin gibi  zengin ve hanedan kişilerden değilim. 
Fakat asıl bir  millettenim."  Wells,  Türk serdarının Garbi 
Roma'yı fethettiği zaman, tantanalı bir alay ve şatafatlı bir 
kıyafetle karşısına çıkan bir Romalı Patricien'e böyle söyle
diğini rivayet eder. Atatürk, ömrünün sonuna kadar bu fık
rayı ve bu sözü tekrar etmekte hususi bir haz duyardı. Son
radan, yavaş yavaş, bu söz onun ağzında, "Ne mutlu Türk'
üm diyene ! "  h i tabı şeklini almıştır. 

Bu hitapta, Atatürk'teki milli gururun artık azami bir rad
deye vardığını  ve adeta ağrıya karşı bir  meydan okuma hali
ne girdiğini müşahede ederiz. Bunu fazla bulmayalım.  Bir 
gün gelecek, tamamiyle yabancı alimlerden müteşekkil bir 
dinleyici grubu önünde, Türkiye Reisicumhuru, bütün me
deniyetlerin banisi  Türkler o ld uğunu ve bütün  d il ler in 
Türkçeden ç ıktığını iddia edecektir. 

Bilmiyoruz; acaba bu alimler, Atatürk'ün yanından çıkar
ken, bundan yirmi yı l  evvel *  General Mustafa Kemal'le Pe
rapalas Oteli'nde buluşan Fransız muharriri g ib i ,  b irbirinin 
kulağına eğil ip:  "Bu ya bir deli, ya bir dahidir" sözünü tek
rar etmişler midir? 

Hayır, ona, bu bahiste ne delilik, ne ele dahil ik atfedilebi
lirdi. O ,  sadece koyu ve imanlı bir mill iyetç i  idi. Buna rağ-

C') Bu satırlar ı 938 sonlarında yazılmıştır - YK.K. 
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men o, bütün medeniyetlerle bütün di llerin menşeini Türk
lüğe irca ederken, i lmi mevzuatı ne Pan-Germanist Gobine

au , ne Tötonist Houston Stewart Chamberlain, ne de N as
yonal-Sosyalist Rosemberg kadar hı rpalamış sayılabil ir. Ha
tırlarız ki ,  Gobineau, bugünkü Avrupa'yı baştanbaşa Ger
menlerin inşa ettiğine ve bütü n  sanat ve mezheplerin Ger
men dehasından doğduğuna kanidi ve kanaatini ispati için 

hayli tarihi delil ler göstermişti .  Houston Stewart Chamber
laine'e gelince, bu müell ifin  "On dolwzuncıt Asrın Tehvi n i" 

adlı eseri ,  adeta Töton ırkırnn Tevrat'ı gibidir. Bunda umu

mi tarihin bellibaşlı fütuhatçı ve medeniyetçi mi lletlerinin 
öz babalığ ı  Germenlere veri ldiği  gibi , Koca lskender' in ,  
lsa'nın ve Leonardo da  Vinci'nin aslen Germanik oldukları 
iddia edilmektedi r. 

On dokuzuncu asırda bütün Alman tarih ilmi bu c ins fa
raziyelerin tesiri altında gelişmiştir. Bu tesirin yalnız tarih 
tetebbüleri [çalışmaları] sahasında deği l ,  metafizik, felsefe, 
şi ir, musiki ve mimari sahalarında da derin izleri müşahede 
olunur. Nihayet, gün geldi ,  Germen ırkının yeryüzündeki 
d iğer bütün ırklardan üstünlüğü faraziyesi bir siyasi parti
nin programı, derken bir devletin -bir muasır devletin- ana 
kanunu mahiyetini aldı. Yani ,  ilim ve nazariyat laboratuva
rından çıkıp pratik hayata intibak etti . 

Bunda hayreti ve garipsemeyi mucip bir şey yoktur. Had
d izatında b irer hurafeden ibaret olan nice mezhepler, teşki
latlar ı ,  sosyal ve moral kanunlarıyle m ilyonlarca insanın ya
şayış ve düşünüş tarz ın ı  tayin eden b irer canlı  müessese 
şekline girmedi mi? Katol ik  k i l isesi , bugün, yarım milyara 
yakın tabaası olan bir kocaman devlet değil midir? Halbuki, 
bunun esası ,  bir Meryem ve Yesu masal ından ibarettir. Bu
nun için mesela bir Nasyonal-Sosyalizm Almanyasını  doğu 
ran Germanist nazariyelerin ,  asıllarında , birer mücerret ha
kikati ifade edip etmediklerine bakmayal ım. Bunların kuv-
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veti ve kıymeti işte vücut verd ikleri ve adına "Üçüncü Re
ich" deni len korkunç realite i l e  ölçüleb i l i r. 

Zaten , mücerret hakikat diye b i r  şey var mıdır? Hakikat, 
hayatın bizzat kendisidi r ve i l imler asıl bi l inmeyen bu s ı r

rın etrafında yapılan yorumlardan i barettir. Bunun içind i r  
ki ,  her i l im ,  cebirdeki meçhul işareti o lan ''x" i l e  başlar ve 
meçhulden malümlara doğru gider. Şu halde ,  en müspet 
i l imlerin esası bi le ,  bir faraziyedi r. Kaldı k i ,  nesilden nesile 
i nt ikal  etmiş birtak ı m  rivayetlerden ibaret olan tarih (son 
zamanlarda i mdadına yetişen a rkeoloj iye rağmen) henüz 

sanat ve edebiyat vadisinden , yani nisbl ve tahayyül! fi kir 
mahsulatı  kategoris inden dışa rıya ç ıkmış deği ldi r. Gerç i ,  

s o n  zamanlarda tarihin müspet i li mler meyanına sokulması 
için epeyce gayretler sarf edi ldiğini bi liyoruz. Geçmişin ha
d iselerin i  tespit  bahsi nde artık hikaye tarzı terk edilmekte 
ve yal nız arşivlerdeki belgeler in kro noloj i k  tasn i fi yapı l
maktadı r. Buna nazaran şu veya bu tari h'i vaka hakk ında 
sentetik h üküm vermek vazifesi öğretenden ziyade, öğrene
ne b ırakılmış oluyor. Ş imdil ik değişen şey ele, sanırız,  bun
dan başka bir şey değildir. 

Bugüne kadar bildiğimiz bir  hakikat varsa, o ela ,  her ta
r ihçinin tarihi vakaları keneli mezhep ve hatta mizacına gö

re tarif etmiş o lmasıd ır. Büyük Fransız İnkılabı ,  m uasır ik i  
F ransız yazarı ,  Hippolyte Taine ve Michelet tarafından b i r
birine o kadar taban tabana zıt tefs irlere uğramıştı r k i ,  her 
iki eser üzerinde incelemelerde bulunan bir tarafsız,  net ice
de,  Büyük Fransız İnkılabı denilen bir hadisenin gerçekten 
olup olmadığından şüpheye düşebi l ir. Bu tarihçi lerin ikis i  
de bir  millettendi ;  tarihini yazdıkları devirle kendi araların
da altmış beş y ı l l ık b i r  zaman mesafesi bi le yoktu ve bir i ,  
-Michelet-, o devir olaylarım hemen yarıdan yarıya keneli  
babasının ağzından d inlediği h ikayelerle, öbürü -Hippolytc 
Taine-, resmi arşivlerden ve hususi muhaberclerclen topla-
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d-ığı vesikalarla doğrulanmış bulunuyordu.  Halbuki ,  ne gö
rürüz? Büyük Fransız İ nkılab ı ,  cumhuriyetçi Michelet'nin 
eserinde bir insani destan, kral iyetçi Taine'in eserinde b ir  
vahşi anarşidir. 

Artık,  bir de daha uzak devirlere dair b irtakım yabancı ta
r ihçi ler tarafından yazı lmış tarih lerin isabet ve s ıhhatini  
gösterelim. Farslardan Yunan'ı ;  Kartacalılardan Roma'yı d in
leye! im. Ya da bir Avrupalı tarihçinin, mesela, memleketleri
ni hiç görmediği, d i l lerini hiç bilmediği eski Türklerden na
sı l  bahsedebileceğini düşünelim. Hemen müşahede ederiz 
ki, Türk tarihi ,  Garp tarihçileri tarafından ya koyu bir ceha
let, ya düşmanca bir zihniyetle yazılmıştır. Biraz evvel temas 
ettiğimiz üzere Garp aleminde Türk ırkı aleyhine teessüs et
miş olan birtakım menfi kanaatler, bu tarihçilerin tezlerinde 
en esaslı azimet [ hareket] noktalarım teşkil eder. Medeniyet 
dünyasına ispat etmek lazımdır ki Türkler, barbar bir ka

vimdir. Şu halde, her şeyden önce, umumi tarihten buna ya
rar vesikalar bulunup ç ıkarmalıdır. Bu iş zor bir iş değildir. 
Çünkü, muasır ahlak ve milletlerarası nezaket (o da kaldı 
mı, bi lm iyoruz?)  ölçülerine göre her milletin bundan üç 
dört asır evvelki hayatında, vahşet ve huşuneti [ katı l ığ ı ]  i fa
de eden birçok sahnelere tesadüf etmek mümkündür. Has
saten Ortaçağ Avrupası bu hususta çok zengindir. Bizim ta
rihçilerimiz de Avrupalıların tarihini yazarken, yal nız Engi
zisyon zul ümlerinden, St. Barthelemy gecelerinden, masum 
kızların ve mezhep idealistlerinin diri dir i  ateşte yakılmala
r ı ndan ve -Türk d i l i nde mukab i l i  o l madığı i ç i n  burada 
frenkçesini yazmak mecburiyetinde kaldığımız- o tüyler ür
pertici "ecartelement" (parçalatarak idam e tme) cezaların
dan bahsetmiş olsalardı ,  bugünkü medeniyet inhisarc ı ları
nm dillerini yutup başlarını önlerine eğmeleri lazım gel irdi .  

Avrupa tari h  b i lginlerinin ikinci  b ir  haksızl ığı  da, kendi 
mensup oldukları memleketi dünyanın merkezi zannetme-
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leridir. Bu egoccntrique metoda göre cihan tarih in in bütün 
hadiselerin in ya münhasıran Fransa, ya mün hasıran İngil
tere veya Almanya etrafında döndüğüne inanmamız lazım 
gelir. Güya Roma İmparato rluğu bu devletler k urulsun d iye 
batmıştı r. Güya lkinci Mehmet, Bizans' ı ,  malum olan "Re
naissence" hadisesinin meydana gelmesine yardım için zap
tetmiştir. 

İmdi ,  bir gün gelip, Türk mi l letinin içinde n ele  bir tari h 
uzmanı çıkarak bu metoda karşı aynı metotla mukabeleye 
kalkış ınca neden ilmi mevzuata aykırı bir  harekette bulun
muş sayılsın? Dış tesirlere ,  daima tam vaktinde en isabetli 
reaksiyon yapmasını b ilen Mustafa Kemal , bu hareket iyle 
de çok uzun zaman sürmüş bir taarruza, mukabi l  taarruzu
nu yapmış o luyordu. Bu Büyük Kumandan ve Büyük Dev
let Adamı ,  harp ve siyaset meydanlarında kazanmaya alıştı
ğı  mukabil  taarruzları, bu sefer, büsbütün başka bir sahada 
gene kazanmaya muvaffak o labi lecek miydi?  Buna zaman 
cevap verecektir. Biz im mevzuumuz, Atatürk'ün mi l l iyetçi
l iğini tahlildir. 

Buna, faslın başında, hudutsuz bir gurur, hudutsuz bir iz
zetinefis vasfını vermişt im. Epeyce uzun b i r  parantez aç
mak suretiyle, buraya kadar izahına çalıştığım fi kri faal iyet
ler, Atatürk'ün bu vasıflarının azami noktaya kadar teka
mülünü gösterir. Fakat, her mağrur adam, gururu nispetin
de alıngandır. N i tekim, onun alınganl ığı ela, son zamanlar
da, adeta bir hypersensibil ite (aşırı hassasiyet) şekl ine gir
mişti .  S inirleri havadaki en küçük, en bel irsiz hareketleri 
bi le zapteclen ve onları bir seyyalenin i htizazı [ t itreş imleri ]  
halinde bütün memlekete sirayet ettiren birer anten kesil
mişti . Hele Türk mi l letinin haysiyet ve menfaatiyle uzaktan 

yakından alakal ı  mil letlerarası hadiseleri adeta b i r  ş imşek 
süratiyle seziyordu. Bilmem hangi gazetede a leyh imize tef
sir  olunabilecek b ir  satır yazı mı intişar etmiş? Buna derhal 
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cevap vermek lazımdı. Elçilerim izden bir is i ,  b i lmem hangi 
hükümet reisinden istediği günde mülakat mı alamamış? 
Bu  elçiyi hakarete uğramış bir memur gib i  derhal geriye ça
ğırmalıdır. Avrupa devlet ricalinden b i ri Türkiye'den bahse
derken kafi derecede hürmetkar b i r  d i l  mi kullanmamış? 
Türk devlet ricalinden biri ele onun memleketinden aynı ta
vır ve ifadeyle bahsetmek fırsatını bulmalıdır. 

O,  Türk milletinin daima tetikte uyanık şuuru idi .  Türk 
mi l let i ,  onda tek bir  adam haline i nkılap etmişt i .  Bütün 
duygululuğu , bütün dehası ,  bütün enerj isi milli faziletleri

mizin bir hulasası gibiyd i .  Öyle ki, Türk m i lletin i n  manevi 
vasınarını incelemek isteyen herhangi b ir  ecnebi tetkikçi ,  
Atatürk'ün şahsında bu  vasıfların bütün karakterlerini top

lanmış bulabil i rd i .  Tek b ir insanı n bir millet hal ine bu te
messülü { c is imlenmeyi ]  t ıp k ı ,  Pagan d i nlerin bazı i lahi 
misterlerini andırıyor. Zaten , onun millet yolunda her hare
ketinin bir sembolik ayinden farkı yoktu. Acaba,  mil l iyetçi 
l iğ i  b i r  mezhep, b ir  d in  hali ne sokmayı aklından geçi reli 
mi? Geçirmemiş olsa b i le ,  Türklüğü, bütün Türk olan şey
leri ,  cl indarane bir aşkla sevdiğini bil iyoruz ve eminiz ki , 
dünyaya gözlerini kaparken asil "soy"un ebediyeti i ç inde 
eriyip gittiğine imam vardı .  
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ASKERLİGİ 

Benim gibi eline h iç s i lah almamış, harp cephesinde ancak 
üç dört aylık  bir misafi rlikte bulunmuş sivil b i r  yazarın Ma
reşal Mustafa Kemal çapında bir b üyük kumandanın asker
liğinden bahse kalkışması b irçok kişi tarafından tam mana
siylc bir cüretkarlık telakki edilebil ir. Bunu,  ben de böyle 
telakki ettiği m içind ir ki ,  eserimin ilk müsveddesinde Ata
türk'ün bu kişiliğine temastan çekinmişti m. Lakin, bu müs
veddeyi objektif bir tenkitçi gözüyle son bir tetkik adese
sinden geçirince, tahli l  mevzuumu teşkil eden büyük ada
mın askerliğini i hmal eder görünmenin ondan bahsetmek

ten daha ağ ı r  b i r  suç olacağını düşündüm ve epeyce deri n 
b i r  tereddütle küçük k itabıma bu faslı da ilaveye l üzum 
gördüm. 

Zira, Mustafa Kemal her şeyden evvel bir  askerdi .  lnlz ılap
çı lığı, ııı i l l iyelçi l iği, lwlmımcın l ığı ,  dah il iği, devlel lrnrııcıı lıığıı, 

hatta insanlığı bütün usa reler in i  [ özleri ni ] , bütün kud retle
r ini bu ana vas ı ftan ,  bu kökten,  hu aslı cevherden a l ımşlar
clır. Öyle ki, Atatürk'üıı biyogralyasını okuyan her  insanı n ,  
bu b iyografyayı teşkil eden h e r  sahifenin sonunda kendi 
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kendine: "Mustafa Kemal, asker olacağı yerde sivil meslek
lerden birine girmiş olsaydı ,  acaba bütün bu işleri gene ba
şarabilir miydi? "  diye soracağı gelir. 

Gerçi ,  son otuz beş, kırk yıll ık inkılap tarihimizin sahife

lerini çevirirken ele buna benzer bir suali sık sık tekrarla
maktan kendimizi alamayız .  Zira, Türk camiasının bütün 
ileri hareketlerinde en birinc i  rol leri oynayanların daima, 
ya Harbiye Mektebi ,  ya Asker! Tıbbiye mezunlarından ol
duklarını  görürüz. Bu iki müessese, son yarım asır zarfında, 
mil l1 kalkınma cidalimizin [ savaşımızın]  avant-garde kad
rosuna durmaksızın adam yetiştirmiştir. En coşkun vatan
perverlerin, en gözü pek yiğitlerin, en serdengeçti f eclaile
rin, hatta en büyük sergüzeştçilerin fideliği bu iki müesse
sedir. Abdülhamit devrinin ele avuca sığmaz asiler i ,  komp
locuları ve çiçeği burnunda ihtilalcileri m emleketin her  ye
rinden ziyade bu iki ocakta barılanmış gibiydiler.. 

Namık Kemal'in "Vaveyla" s ı ,  "Va tan yahut S il i s tre" s i ,  
"Celaleddin Harzemşah" ı  hususi ve  umumi bütün kütüp
hanelerden hep kaldırılmış olduğu halele, Harbiye ve Tıbbi
ye mekteplerinin dershane sıralarından bir türlü yok edile
miyordu. Geceleri, müzakere esnasında veyahut yatakhane
lerde kör bir tavan lambasının bulanık ışığı altında bu teh li
keli kitaplar, yeni bir mezhebin remizleri gibi yüzlerce genç 
arasında elden ele dolaşıyordu ve gündüzleri, teneffüs saat
lerinde, avlu köşelerinde toplanan talebe grupları arasında

ki konuşmaların başlıca konusu idi .  Onun içindir ki, bu ta
lebelerin çoğu, daha yirmi yaşına basmadan , hatta bazen 
tahsillerini bile bitirmeden, uzak sürgün yollarını boyluyor
lar, Bodrum, Trablus ve Fizan zindanlarında prangaya vuru
luyorlardı .  

Fakat, bu korkunç cezalar, geride kalan çocukların gözü

nü yıld ıracağı yerde, bilakis ,  yüreklerindeki isyanı artırıyor 
ve her yıl ortadan kaybolan b ir kafileyi yeni bir kafi le takip 
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ediyordu. Zira, bunların ruhları kadar bedenleri de her tür
lü cefa ve meşakkate idmanlı idi .  

O vakitler, zaten, bir hapishaneden farklı olmayan bu iki 
müessesede gövdeler kat ı yatağa, kursaklar  kötü yemeğe, 
kulaklar sert ve kaba sözlere , göğüsler yumruğa alışmıştı r. 
Bundan başka , talebeler arasında hiç eks ik olmayan ve ba
zen kanlı şekiller alan kavgalar, dövüşler en cılız bünyeleri 
bi le tehlikeli b i r  surette yaşamaya kanıksatmış b ulunuyor
du. Bir kısmı zaten fazla yaramazlıkları ve haşarılıkları yü
zünden bu ağır ve sıkı inzibat ocaklarına tıkılm ış mektep 
talebeleri, hakiki inzibat yerine bir nevi keyfi: zulüm rej i
miyle karşılaşır karşılaşmaz, büsbütün azıyor ve karakte rle
r i  sertleştikçe sertleşiyordu. Kadim Yunan ordularına en yi
ğit askerleri yetiştiren eski lsparta'nın haşin del ikanlıların ı 
andıran bu genç kabadayılar, bir kazaya uğramayıp da zabit 
çıktıkları takdirde, bunun iç indir  ki, m utlaka, ya Balkan 
dağlarında k o mi tacı takibine, ya Havran taşlıklarında asi 
tenkil i  gibi memleketin en çetin vazifelerine tayin edilirdi 
ve buraları, onlar için; artık, hakiki bir dayanıklık ve sert
leşme mektebi olurdu. 

Atatürk,  gerç i ,  tam manasiyle bunlardan b i r i  deği ld i .  
Onu, i lk gençlik anlarından beri tanımak şerefine nail olan
lar, mektepli Mustafa Kemah b ize daima temiz ve düzgün 
giyinir, kibar tavırl ı ,  nazik ve çelebi bir delikanlı suretinde 
vasıflandırmışlardır. O zamandan kalma bazı resi mleri de 
bize, bu tarifin isabeüni gösterir. Bu resimlerde civan Mus
tafa Kemal'i mektepli üniformasının bütün düğümleri il ikl i ,  
fesi alnının tam orta hizasında v e  çuha yakası içeris inden 
ya beyaz bir mendil veya dimdi k bir kolalı yakal ıkla bezen
miş görürüz. Saçlar ı  daima muntazam taranmış o lup ,  ne 
yandan, ne arkadan kabartı lmış perçemleri vardır. Sınıf ta 
- hocalarını bazen zorlu sualler sorarak s ıkmakla b erabcr
ekseriya uslu, d ikkatli ve çalışkan bir  talebe o larak tanın-
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ınışt ır. Ta Manastır İdadisinden beri ta lakatlc konuşmayı ve 

yaşından üstün, başından aş ır ı  b i rt akım yüksek fikirler be
yan etmeyi severd i .  Edebiyata, ş i i re ,  musikiye ele büyük bir 
i lgisi vardı .  Lakin , bütün bu hususi ve k ibar vasıflarına rağ
men,  genç Mustafa Kemal' i n ,  b i raz evvel kısa b i r  tarifini  
yaptığımız o haşin m uhite i ntibak edememiş veya mektep 
aleminde ekseriya bu c ins çelebi tavır l ı  çocuklar i ç in  mu
kadder bir  h içe  sayılmaya, küçümsenmeye uğramış o lduğu
na dair ele e l imizde hiçbir vesika yoktur. Bunun aksine ola
rak, genç Mustafa Kemal, yara mazlıkları ,  haşarıl ıkları veya 
kabadayılıklarıyle ün alınış arkadaşlarla da düşüp kalkma
sını ve icabında onlara hürmet telkin etmesini b i l i rd i .  Mek
tep idaresinin siyasi ve askeri inz ibat namına tatb ik  ettiği 
zulüm ve tazyike karşı ise en çok kafa tutanlardan ve ken
d in i  hiç ezdirmeyenlerden biri ele gene O idi .  Yani ,  zaman ı n  
şartına uygun bir  Harbiyeli şiarını taşımaktan asla mah rum 
kal mamıştı. Ve malum olan sebepler clo layısıyle Şam'a sü
rüldüğü vakit, ge rek manen, gerek maddeten m eşakkatli 
bir  ömrün bütün çilesini çekmeye çoktan hazırlanmış bulu
nuyordu. 

Pek iyi hatırlarız ki, Abdülhamit  devr i nd e, h e r  Harbiye 
mektebi mezununun İstanbul dışında herhangi bir vaz i feye 
gönder i l iş inin zaten b i r  sürgünden farkı yoktu.  Z i ra ,  bu 
genç zab i tl e r, eğer b i r  paşazade deği lse l e r  veya n ü fuz l u  
kimselerin h i mayesi nden mahru m iseler, b i r  defa taşraya 
tayin edildi ler m i ,  tekrar -belki, hayatlarının sonuna kaclar
İstanbul'a dönemezlerd i .  İstanbul .  . .  Vatan ı n  bu b i ricik bü
yük şehri ve bu biricik irfan ve medeniyet merkez i ,  o yarı m 
sürgünlerin kalbinde bütün ö m ü r, i ç in  i ç i n  kanaya n b i r  
gurbet yarast hal ini  al ırd t ,  İstanbul ,  bunların gözünde san
ki ,  vefasız ve fakat, daima sevilen bir  kadın; sövü p sayı lan 

ve fakat ,  emirleri  daima  yerine geti ri len merhametsiz b i r  cii
nan gibiy<l i .  Onun iç in<l i r  ki , bunlar, kah Rumel i 'n in  karl ı 
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Bal kanların da, kah Arab istan ' ı n  k ızg ı n  kum deryalar ında 
inden ine ,  izbeden izbeye konarak ve çok defa kuru toprağı 
döşek, katı taşı yastık yaparak, yarı aç, yarı çıplak, vatan ı n 
her türl ü derdine koşarken zalim payitaht ı n  cazibel i ve bü
yülü manzaraları gözleri önünde tüttükçe, belki içler inden 
şöyle mır ı ldamrlarclı: "Bir gün gelir, ben sana gösteririm I "  

N i teki m, o devirlerde -bi ttabi ,  gen e  memleket i n  l stan
bul'dan uzak bir köşesinde- bir ücret karşı l ığı  bana mate
matik dersi veren bir yüzbaşının, ağzında n  şu m ısraı h iç ek
s ik etmediğin i  hatır lıyorum :  

Gah olıır gurbet vatan, gahi vatan gıırbctlcş ir. 

Denilebilir k i ,  Namık Kemal bunu,  herkesten z iyade o 
devr i n  bu genç zabitleri için söyle m işti r. Evet, vatan ,  Ye
men'de bir  gurbetti; Trablus çöllerinde bir gurbetti; Havran 
dağlarında bir  gurbetti. Fakat, Rumel i Balkanlarına, Anado

lu Yaylalarına  geçince gurbet vatanlaşırd ı .  Tek b i l inen vatan
da bu iki türlü kurt çehresi nedendi? Bu ikilik, bu antago
n izma n ereden geliyordu? Bu, antagonizma mı? Hayır, bu 
antagon izmalar demeliyiz .  Zira,  Osmanl ı  İ m parator luğu,  
mil li bünyesi perişan ,  coğrafi manzarası karmakarışık b i r  
acayip memleket, -ne  d iyoruz? güya kendini  teşki l  eden çe
şit çeşit unsurların birbiriyle durmadan çarpışıp boğuştuğu 
kahotik bir alemdi. Burada, her bölge, her il; öbüründen yal
n ı z  idari hudutlarla değil , birer derin siper, b i rer kal ın  kale 
duvarlarıyle de ayrıl mış gibiydi ve bun ları n  her iki yakasın
da bitmez tükenmez bir kavga n ı n  bazen sessiz, sinsi ,  bazen 
de açık,  canlı ve kan l ı  didişmeleri hüküm sürmekte idi .  

İşte, b u nlar ı  yatıştı rmaya memur edilen genç zabit,  bir  
yandan -körü körüne- vazifes in i  i faya çalış ırken ,  öbür yan
dan, mutlaka, kendi kendine şöyle sorar, şöyle söylen irdi: 
"Bu mihneti ben ne için, kim için çekiyorum? Gençliğimi 
ve çok defa hayat ımı  kimin ve n ey i n  uğruna feda ed iyo-
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rum? Bil iyorum k i ,  ben , bu vaz i feyi zal im b ir  h ükümdar 
namına görmekteyim; o nunla benim aramda ise bir s ıra ha
i n ,  namussuz, hırsız, haysiyetsiz ve kabi l iyetsiz kimselerin 
paslanmış z inciri var. Bu zincir, halka halka, bütün memle
ketin boynuna dolanmış ve burada, iy i  niyetli ,  sağduyulu 
i nsan ların ne söz söylemesine, ne iş görmesine imkan kal
mıştır. Köhne ve kötü bir idare mekanizması içinde mi l letin 
her unsuru, her tabakası ,  her ferdi nefes alamayacak hale 
gel miştir. En  z iyade köylü ,  b i rtakım ağı r ve takat yetmez 
mükellefiyetler altında in im in im i nlemekte ve e n  gürbüz, 

en seçkin çocukları bu acayip rej imin hataların ı ,  ahmaklık
ların ı  ve denaetler ini  kendi kan larıyle ödemek zorundadır. 
En büyüğünden en küçüğüne kadar bütü n memurlar çalıp  
çırpmada, yakıp yıkmadadır. " 

Ve genç zabi t ,  vazifesi icab ı ,  daima halkın, köylünün ara
sında yaşadığı iç in ,  bu faciaları da yakından,  keneli gözle
riyle görüyor; reaksiyonların ı  kendi cancvinde h issediyordu 
ve bu suretle Namık Kemal' in k i taplarından okuyup öğren
d iği vatan, mil let; hürriyet i dealleri , onun i ç i n  artık, -mem
leketin sivil  e ntellektüellerinde olduğu gibi- b irer mücerret 
mefhum hal inde kalmaktan çıkıyor ve canl ı ,  aktüel, reel b ir  
dava mahiyet in i  a lıyordu .  

lşte, 1 908 i n kılabı bundan dolayıdır k i ,  gün ü n  birinde, 
Makedonya dağlarında b ir  askeri kıyam,  b i r  askeri isyan 
şekl inde tecel l i  etti  ve gene bundan dolayıdır ki ,  son çeyrek 

asır l ık i nkı lap hareket ler inin "avant-gardc" kadro larında 
hep bu s ilahlı ,  üniformal ı ente llektüellerin zaruri öncülük
lerin i  görmüşüzdür. Yirmi beş, yirmi altı yıl evvel* bunlarla 
pek yakından temas etmek fırsatını bulmuştum.  l nkılap ta
rihimizin bu karakteristik hadisesi o zamandan beri z ihn i 
m i  sam i miyetle meşgul eden mevzulardan b i ri o lmuştur. 

(*)  "Milli mücadele sıralarında" - Y. K . K .  

1 1 4 



Hatta bahsettiğim yazılarda çok defa bunun üzerine durdu
ğumu, fakat muhtelif bakımlardan yapmış olduğum tahl il
lerde kesin bir neticeye varamadığımı hatırl ıyorum. 

Şimdi, harbiyeli t ipine dair yapmakta o lduğum bu tahlil 
tecrübesiyle o tipi bir parça daha aydınlığa doğru ç ıkarmak
ta bulunduğuma kanaat getiriyorum. Türk zabit ini ,  Türk 
kumandanını işbaşında, bana, mucizeli bir mahluk halinde 
gösteren şey, yalnız onun mihnet ve meşakkate insanüstü 
tahammülü değil ; yalnız kendisinden sayıca ve teçhizatça 
iki misli ,  üç misli düşmanlara karşı gösterd iği m u kavemet 
ve kazandığı zaferler değil ,  belki en z iyade kafasının işleyiş, 
düşünüş ve biliş tarzındaki h ususiyettir. Bu kafa, bizim ka
falarımız gibi nazariyat sahasında çok durmasını bilmez ; 
daima " müşahhastan" mücerrede,  " mürekkepten" bas i te 
hareket halindedir. Onların zekasına bu riyazi: hamleyi ve
ren şey nedir? Bizce bunu her  yerden ziyade Harbiye Mek
tebi nin  programındaki teknik vasıf ta aramak l azım gelir. 

Bizde maarif, Avrupai: seviyesini en çok asker, mühend is 
ve hekim mekteplerinde bulabilmiştir. Çünkü, medreseni n 
tesirlerinden tamamıyle kurtulabilmiş olan irfan müessese

leri yalnız bunlardan ibaretti. D iğer sivil mektepl erimizde 
Fıkıh, Feraiz, Mecelle vesaire nev'inden birtakım skolastik 
dersler beyinlerimizi kötürümleştirmekte devam edip du
rurken , müspet i l imler çoktan Tıbbiye ve Harbiye mektep
lerimizin esas tedrisatını teşkil ediyordu.  Mustafa Kemal , 
tahsil ini bunlardan birinde yapmaya ela, bizim yetiştiğimiz 
medrese bozuntusu müesseselerde -veya bazı çocukluk ar
kadaşlarının bize naklettiğine göre- annesinin arzusuna 
uyarak doğrudan doğruya bir medresede yapmış o lsaydı ,  
acaba, dimağının -doğuştan harikulade o lan- berrakl ığını 

muhafaza edebilecek miydi? 
Büyük Adam'ın son dakikalarına kadar yanından ayrıl

mayanlar, ezcümle Fethi Okyar ve Ali Fuat Cebesoy gibi en 
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yakın arkadaşları b iz i  bu hususta şüpheye düşürecek her
hangi bir müşahedede bulunmamışlardır. Buna göre d iyebi 

l iriz k i ,  Atatürk, doğuştan aldığı bütün vasıfları s o n  nefesi
ne değin muhafaza e tm iştir. Ama, şu ela var ki , der i n bir 
muhakeme, isabetli  bir görüş ve cüretli  b ir  karar verme ka

bi liyeti diye ifade edeceğimiz bütün bu vasıfların gelişmesi

ni ele Atatürk yüzde seksen askerlik mesleğine borçludur. 
Askerl ik mesleğinin o nda ve onun arkadaşlarında beslediği 
büyük kuvvetlerden bir i  de "Şef" o lmak hassasıdır. Bunlar, 
daha mektepteyken bir  manganın başı idiler. Sonra bir  ta
buru ,  daha sonra bölüğü, bir  alayı sevk ve idare etmeyi öğ
rendiler ve nihayet, tümen, kolordu ve cephe k umandan ı  
oldular. Onlar iç in ,  bu yüzlerce, b i nlerce, o n  b inlere, yüz
binlere derece derece emir ve kumanda idmanı ,  daha bü
yük, daha geniş mikyasta şeflik sanatı ,  şeflik tekniği yolun
da mükemmel b i r  s taj o lmuştur. Gene b u  sayededir  k i ,  
Mustafa Kemal, politika hayatına atıldıktan sonra , başka 
memleketlerde iğrenç ve hazi n  ö rnekler in i  gördüğümüz 

halk i tici ler i  gibi bir adi  demagog olmak akıbetine uğrama
mıştır. 

Bundan başka ordular, memleketin muh tel if  noktalarında 
toplanmış birtakım organize vatandaş kitleleridir. Bunları n 
içinde köylü ,  kasabalı ,  şehir l i ,  esnaf, bezirgan vesai re ,  mil
let i n  bütün s ın ı fları n ı  tems i l  eden i n sanlar vard ır  ve ku
mandan, bunların hepsiyle daim! temas ve münasebet vazi
yetindedir. Bunlarla her an  ve y ıllarca haşır  neşir o lmakta
dır ve her birinin kendilerine mahsus karakterlerini ,  kabi l i 
yetler in i ,  meziyet veya kusurların ı  yakından görüp anla

makta olduğu iç in ,  b ir  nevi  pratik halk psikoloj is i  yapmak 
i mkanını da bulacaknr. 

M ustafa Kemal bu imkandan azamı derecede istifade et
mesin i  bilmişti r. Bu sayede -geçen fası l ların biri nde b ir  eski 
rejim adam ı nı n  bana hayranlıkla söylediğin i  k aydettiğim 
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bir müşahedeye göre- milleti, Türh milletini avuwrıun içi  gi
hi tanırdı. 

Görülüyor  ki , Atatürk'ün,  b iz im nazar ı mı zda bir esrar 

perdesi al tında kalan taranan , kendisine askeri üniforması
nı giydirdiğimiz andan itibaren b iraz daha kolay anlaşıl ıyor. 
Gerç i,  Atatürk, yalnız devlet reisi olduktan sonra değil , on

dan çok daha evvel , Milli Kurtuluş Harbinin en hareketli 
zamanlarında bile, üniforma ile dolaşmaktan pek hoşlan
mazdı . Yirmi iki gün süren Sakarya Meydan M uharebesin
den dahi onun nefti bir  avcı kostümüyle döndüğü nü hatır
larım.  İzmir  zaferini takip eden aylarda kendisine kaç kere, 
Kocatepe'de, mutlu bir  fotoğraf makinesinin tespit ettiği o 
şanlı heyetiyle görünmesin i  rica etmişizdir ;  fakat, hiçb i r  de
fa bu ricamızı kabul etmek l ütf unda bulunmadı .  

Bunun sebebi neydi? Atatürk, mesleğini sevmez m iydi7 
Hayır, bin kere hayır . . . O, mesleğinin aşığıydı .  . .  O ,  samimi 

ve h eyecanlı b i r  cenk sanatkarıydı .  Muharebe günlerinde, 
yüzü emsalsız bir şevkle parlamaya başlar, neşes i ve dina
mizmi artar; gözlerinde, yaratış esnasındaki bir şairin vecdi ,  
cuş iş i  [ coşkusu ]  i lahi kıvılc ımların ı  saçard ı .  Harp günü 
onun bayramıydı. Trampet sesler in i  duyunca, şahlanan cins 

küheylanlar gibi top, tüfek gürültüleTi arasmda kahkahalar
la güldüğü, yanındakilerle şakalaştığı görülür, vücudundan 
taşan destani heyecan, bütün muhitine yayılırdı .  Bazen ele, 
adeta çocuklaşırdı .  (Her büyük sanatkar gibi , her gerçek 
kahramanının yüreğinde de bir çocuk yatar. Zira, bu nları n 
ruhları  tab i ata o kadar  yakın, tab iatın saf ve ceyyit [ ly i ]  
kudretleriyle o kadar eş ve arkadaştır. )  

Mustafa Kemal ,  Sakarya harb i ne g iderken, b i r  ta raftan te
hal ükle [ istek l i  bir çabuklukla ]  yol haz ı rl ıklarını yapıyo r, 
diğer taraftan yanı ndaki lere dönerek: 

- Hey, \'Ocuklar: bnnı bum başladı, bi les iniz . . .  diye gülü
yordu.  
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Bu haliyle tıpkı futbol maçına koşan sporcu bir delikanlı
yı  andırıyordu.  Sporcu? . . Evet, Mustafa Kemal,  muharebeyi 
-kinsiz, ö fkesiz ve korkusuz- bir spor gibi yapardı ve maçla
rını kazandıktan sonra ise defne çelenkleri üzerinde uyku
ya dalmayı hiç sevmezdi. Bütün samimi sporcular gibi, fena 
kuvvetlere karşı cidalc i  [ savaşçı ]  mizacının ona emrettiğini 
antrenmanlara devam ederdi .  Günün b irinde karşısında gü

reşecek kimseyi bulamazsa, kendi nefsiyle bir sessiz müna
kaşaya girişirdi. 

Evet, Atatürk, sapına kadar askerdi fakat, mi litarist değil
di. Harbi ,  şevk ve şetaretle kabu l  ederdi , fakat, aramazdı .  
Çağırmazdı. 

"- Harpçi olamam. Çünkü, harbin fecaatlerini herkesten 
iyi bi l irim . "  derdi .  

Ve belki, bu fikrini, bu içtihadını hareketiyle ispat etmek 
içindir ki, bir devlet reisi sıfatıyle de kendisine o kadar ya
kışan ve taşımakta o kadar haklı olduğu şanlı üniformayı 
giymekten çekinmişti .  

Taşımakta o kadar haklı olduğu; dedim. Zira, harb sonra
sı rej im leri , nice çavuşlara, nice sokak politikacılarına birer 
general veya mareşal kıyafetine girerek nice orduların, nice 
devlet ve m il letlerin tali hiyle bir oyuncak gibi oynamak fır

satını vermiştir. Hatıra gelebilir ki, Atatürk, biraz da bunlar 
sırasında görünmekten tiksindiği ve kendi meşru üniforma
sının şerefini esirgediği için milleti arasında daima bir " fer

di m illet" olarak dolaşmayı tercih etmiştir. 
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İNSANLIGI 

Boğaziçi'nde, b ir  otel in  yemek salonunda . . .  Büyük bir masa 
kurulmuş; etrafında en az kırk elli kişiyiz ve a ramızda bazı 
acayip tipler var. Bu tiplerin h içbiri insana muhabbet veya 
hürmet telkin edecek bir görünüşle değildir. H ic;birine yük
sek ve itibarlı insan kategorisine mensup denilemezdi. Bun
ların hepsini birden Atatürk'ün (O zaman Gazi Mustafa Ke
mal) sofrasına kim toplamış? Veyahut  her b iri  nası l kolayını 

bulup ela oraya sokulmuş? diye sormayınız. Mutlaka, kendi
si müsaade etmiş olacaktır. Çünkü, hepsiyle k ırk yıllı k ar
kadaşmış gibi gülerek, şakalaşarak ahbapça konuşuyor. 

Yanıbaşımdaki zat, kulağıma eği l ip dedi ki :  
- Bu kadar büyük, yüksek bir  şahsiyet bu  acayip i nsanlar-

la temasa nasıl tahammül ediyor? 
Bugün gibi hatırl ıyorum; verdiğim cevapta: 
- O, deniz gibidir, hiç p islik tutmaz; demiştim. 
Bu, benim kafamda Atatürk'ün hususi s imasına dair ev

velden verilmiş, uzun mülahaza ve tahlil lerden hasıl olmuş 
bir hüküm değildi .  O gece, i lk  defa olarak ağz ımdan dökü
lüvermişti. Öyle ki, söyledikten sonra ben de sözümün isa-
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beti ne şaşakaldımdı. Yüzüne baktıkça onun  için bulduğum 
bu teşbih, kendi gözlerim önünde can lı  bir " imagc" gibi te
cessüm ediyor ;  onu, üzerindeki süprüntüleri mavi dalgab
rıyle uzak kıyılara doğru iten bir gerçek deniz heyet inde 

görüyorum. Gitgide o ,  benim için bütün bu i nsanlar aras ın
da bir  insan olmaktan ç ıkıyor, tabiatın ezel! unsurlar ı ndan 
b i ri hal i ne giriyo r ve i nsani küçüklükler,  i nsani pis l ikler  
bunun yan ında daha küçük, daha pis görünmekle beraber, 
onun saflığına asla halel vermiyor;  çünkü o nu nla karışıp 
mezcolmuyordu.  

Yar ın ,  hepsi b ir  köşeye atılacaklar, yar ın hepsi  unutu lup  
g ideceklerdi .  H iç  deniz hatı rlar mı?  Denizin üstünde hiçbir 
şeyin izi kalı r  mı? U lu ,  derin ve engin den iz,  daima kendi 
kendine kafi, daima kendi kendi nden çıkıp, kenel i  kendine 
dönen ,  kem m iyeti da ima ken dis ine  d e n k ,  kend i baş ı n a  
ınünvezı b i r  unsurdur. Ve kenel i  varlığın ın tabi olduğu ka
n u n lar gene kendi  tarafından kon ulmuştur. Adeta kainat 
içinde bir ayrı kainat gibidir. 

Atatürk de insanlar içinde bir  ayrı insand ı .  Onu ,  ekseri
yetin tabi olduğu birtakım ahlaki düsturlar ve içtimai göre
nekler  bakımından teşhise kalkışanlar  bunun içindir  ki,  da
ima hata ve haksızlığa düşmüşlerdi r. Atatürk, siyasi haya
t ı nda o lduğu gib i ,  h ususi yaşayış üslübunda da N ietzsc
he'ciydi . Yan i ,  devce b i r  tavır ve edası vardı .  Adet ve gö re
neklerden müteessir  olacağı yerde,  b ilak is, adet ve gö renek
ler üzerinde tesi r ika ederd i  [yapardı ] . Tarih boyunca bütün 
büyük adamlarda cemiyete karş ı bu se rkeşliğin ve bu taacl -
d in in  [s ını rları zo rlamanın ] , bazen tehli kel i  olacak derece
de şiddetli tezahü rle ri görülür .* N ietzsche ,  bu c ins üstün 
insanlar ı ,  daima "hayır ve şerri n ötes i"nc koym uş ve o su-

\ ' )  llacı kiın,clcr vaı dı ki,  MıhLıLı Krnıari ]"cı;,.ıyı' tar: ı ı ıda. h<ıttiı kcıınıoı ı,l. ı ı ı ıı 

d,1, ta\ ı r  \T haıc \..: e t lcrı ndc L1kl idc  yclı cıı i ı  !crdı lhınLır, lwıı i m  u:::c ı  i ııHk d.ı 
ım�t  h t rtakını güluı ıı._· k u k l al.u- t L':-.irirn y,1pını�t ı ı  - Y.l< . k .  
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retle tetkik edi lmelerini istem işti r. Ben ele ,  Atatü rk'ün in
sanl ığından bahsederken -hiç N ietzsche'ci ol mamakla bera
ber- bu ölçüden ayrılamıyorum ve onu bu yüksek zaviye
den daha iyi gördüğüme kani bulunuyoru m .  

Ni tekim, Mustafa Kemal, ta i lk  gençlik demler inden beri ,  
hususi hayatı etrafındaki dedikodu lara h iç  ehemm iyet ver
mezdi .  Kendisini  çok içki i çmekle m i  i tham ett i ler? lçki  

sofrası n ı  ç ıkarıp alemin gözü önüne serdi .  Gece eğlenceleri
ne düşkün mü dediler? Bunları  halkla beraber  ve ha lk ın  
iç inde yapmaya başlad ı .  Memleketin her  yanı nı , Anadolu 
yaylasının ıssız köşelerine kadar, çalgı, şarkı ve  şad ımanlık 
sesleriyle doldurdu. Çankaya köşkünün, Dolınabahçc sara
yınm ve misafi r  olduğu bütün evlerin pencereleri tabesabah 
elektrik ışıklarıyle parlardı .  Her gittiği yerde düğünler dü
ğünleri ,  eğl enti ler eğlenti ler i  takip ederd i .  H içb i r  akşam,  
so frasındaki davetlilerinin sayısı y i rmi ,  otuz kişiden aşağıya 
düşmezdi. Bu sofra ise, kah Tri malkion'un şölenlerini , kah 
Sokrat' ın meclislerini andır ırd ı  ve birinde masival [dünyaya 
i l işkin]  zevkler b ir  Diyonizyak coşkunluk hal ini  a l ı rke n ,  

öbüründe manevi v e  dimağ! hazlar ruhlara sonsuzluğun ür
perişini veri rd i .  Bazen, hele Büyük Adarn'ın son y ı l larında, 
masa etrafındaki bu akşam toplanışları ,  bana, lnc il'cle zikri 
geçen "Cene" ler i  hatı rlatmaya başlamıştı .  B i l i rsiniz ki Isa, 
dinini ( t ıpkı Sokrat gibi) havari lerine bir sofra baş ında top
larnp hep bir arada yemekler yenir ve şaraplar iç i l i rken tel
kin etmeyi severd i .  Ekmeği gösterip: "Bu, benim etim i " ,  şa
rab ı  gösterip: ''Bu,  benim kanı m ' "  derel i .  Çünkü, insanla rı 
b irleştirmek i.ç in b irarada yiyip içmekten daha kuvvet l i  b i r  
vasıta ol madığını bil i rdi .  

Gene bunun için,  E !latun'un Sokrat'a dair  yazd ığı  dersler 
baştan sona kadar bir so fra sohbetinin hikayesid i r. At inal ı  
fi lozof, bald ıran otu zehiri n i  içmeye m a h k Cı ın olduğu a k
şam da müritlerine so n vedamı  ve son fe lsef'i vas ivc t i n i  b i r  
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sofra başında yapmış t ı .  Eflatu n'a göre ,  ka inat hakkında,  

u l üh iyet hakkında , fena ve beka [ yok oluş ve sürekli lik ]  
hakkında en derin, e n  doğru , en güzel sözlerini Sokrat, bu 
mecliste söylemiştir ve bir ferdin ölümünün kevnl ve külll 
[var oluşsal ve tümel i hadisat içinde ne kadar ehemmiyet
siz bir  vaka olduğunu ispat içi n d iz i  d ib inde oturan genç 
Fedon'la, başını okşayarak: "Ey Fedan, bu güzel saçları , ya
rın benim yüzümden keseceksin ! "  d iye şakalaşmıştır. * 

A tatürk'ün sofrasından da hepimizin ruhunda ve d ima
ğında, nice derin, tatlı ve ibret verici hatıralar; hayata ve in

sanlığa dair nice kıymetli dersler kalmıştır. Yazık ki , ara
mızda bir Eflatun yoktu , Mustafa Kemal'in bütün o sözleri
n i ,  o tefelsüflerini [ fe lsefi d üşüncelerini ] ,  o irşatların ı, o 
hepsi birbirinden canl ı  fıkralarını ,  parabollerini ,  vecizeleri
ni zaptedip gelecek nesil lere (Sokrat'm Apo logyası veya D i
yalogları) gibi bir eser bırakmak iç in . . .  

Böyle bir eserin adı , mesela ,  "Atatürk'e Göre Dünya ve ln
sanlık" o labilirdi. Çünkü, Atatürk, siyaset sahasında ve milli 
meselelerde o lduğu kadar, ferdi ve h ususi hayata, insanla 

Allah, insanla kainat, insanla insan arasındaki münasebetle
re dair de kendine mahsus b ir  telakki ,  Almanların tabiri  
üzere , b ir  orj inal "wel t-anschauung" sahibiydi. Aşka, dost
luğa, evlenmeye, i ffe te ,  namusa, vefaya ve bunların aksi 
olan fezahatlere [ edepsizl iklere ,  alçaklıklara ] dair muayyen 
fikirleri vard ı .  Bu bahisleri hep kendi hayatından veya kend i 
gördüğü hadiselerden ç ıkardığı meselelerle izah etmesini 
severdi ,  ve umumi hükümlere varırken onları düs tu rlaş tırıp 
doktrin leştirmekten çekinirdi .  Bu;  b irçok şaşkın fikir adanı
lan gib i ,  kafası sentez yapmak hassasından mahrum olduğu 
için deği l ,  (bilakis, Atatürk'te hem tahli l  ve terkip, hem i n-

( * )  Eski Yunan adetlerine gorc matem alameti olarak saçlar kesilirdi. Sokrat. bi
raz, sonra kendi iıleceğiııc yanmıyor, fakat genç müridinin çirkinleşcccğiııc 

acıyor - Y.K. K. 
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duction ve deduction kabiliyeti zekasının en belirli vasıOa
rındandır) son derece geniş fikirli ve geniş görüşlü olmasın
dandı. Ruhu ve fikri birtakım dar kalıplar içine sokmak ve 
iradeyi adet, görenek ve ahlaki düstur diye birtakım katılaş

nuş, paslanmış kayıtlarla haksız yere kötürümleştirmek, hu
lasa fertlerin hürriyetini herhangi bir zor ve tazyikle örsele
mek, onun engin vicdanının kabul etmeyeceği bir adaletsiz
l ik ve mantıksızlıktı. Onun için -kendisini yakından tanı
yanlar bilirler- Mustafa Kemal, hiçbir zaman bir emir ve ce
bir adamı olmamış; arkadaşlanyle kendi arasındaki anlaş
mamazlıkları,  fikir ayrı lı kların ı  daima münakaşa yol u i le  
halletmek usulünü tercih eylemiştir. Zaten bu usul le ,  hata
larını,  b izzat kendilerine tasdik ettirmediği m u hal iOeri n i ;  
(bunlar, birtakım politik n ikbetlerle [ düşkünlüklerle ]  ceza
larını görmüş olsalar bile) mağlup telakki etmez; onlarla da
ima yeniden münakaşa fırsatını arardı ;  ta ki , kendi fikirleri
nin samimi bir surette kabul ed i ldiğini görünceye kadar . . .  

Atatürk'teki bu münazara v e  diyalektik m erakı ,  onu, po
l itikada çok tehlikeli teşebbüslere sürüklemiştir. Mecl iste 

mevcu t  muhalefet cereyanlarını b izzat kend i e l iyle tahrik 
et t iği gibi, bu cereyanlar kendiliklerinden kuruyup kesildi
ği devrelerde de onları yeniden çıkarmaya çalışmıştır. Kafa

sının iç indeki her düşünceyi , her niyeti ,  her maksadı ,  mut
laka yakın arkadaşlarından toplu, hususi meclislerinde vu
ku bulan uzun münakaşa ve müzakerelerden sonra tatbik 
sahasına ç tkanrd ı .  (Onu,  bu hususta da Sokrat'a benzet
mekten kendimizi alamayacağız. )  "These" ve "antithesc" . . .  
Dimağını daima b u  metotla işletmiş v e  bütün büyük karar
larını mutlaka bir münazara neticesinde vermiştir. 

Onun içindir ki ,  kendi etrafında her vakit ,  " Evet\ "  denil
mesinden memnun olmazdı .  Bunun aksine o larak, bazı  
inatçı iddiacı lara, kendi düşüncesine taban tabana zı t  fikir
leri müdafaa ettirmekten hoşlanırdı. Bir akşam, böyle b iriy· 
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le ,  (b ir  küçük devlet me muru) b i r  hareketl i konuşmasın ı 

hatı rlıyorum. Mustafa Kemal,  enikonu öfkelenmişt i .  Sert ve 
s inirli b i r  tonla konuşuyor, arasıra e l in i  masaya vuruyordu. 
Muhatabı ise, bundan hiç al ınmamış görünüyor, sükunetle 

inadında ısrar ediyordu . Biz, ona acıyorduk. İstikbal ini  teh
l i keye düşmüş sanıyo rduk. Halbuki , bu  küçük memur bu 
hadiseden birkaç ay sonra yüksek b i r  vazi feye tayi n edild i .  
Ondan son ra da  mebus oldu. Zira Atatürk, bunun i natçı l ı 
ğına kuvvetl i b ir karakter manası vermişt i .  

Buna, -az çok duyul duğu i çin- Reşit Gali p  h ad isesini ele  
ilave ed iyorum. Bu hadisen in patlak verdiği akşam ben yan
larında değildi m .  Fakat, yanlarında bulunanların anlattıkla
rına göre, Reşit Galip'in Mustafa Kemal'e karşı geldiği  ve hat
ta ona meydan okuduğu gerçektir. O ise, buna mukabi l ,  sof
rayı terk ed ip ,  hususi dairesine çeki lmekle yetinmişt i r. Gerçi ,  
uzun b i r  müddet Reşi t  Galip' i huzu runa kabul etmemek su
retiyle dargınlığını göstermişt i r. Lakin bu,  n ihayet ya üç ay, 
ya dört ay devam etti .  Bir  gece, eski Çankaya köşkünde sof
radaydık. İç inde Reş i t  Galip' in  i sm i  geçen b i r  bahis açı ld ı .  

Mustafa Kemal : "O nerelerde? Hiç görmüyorum?" eledi ve 

b iraz sonra yaverine emredip çağı rtt ı. Reşi t  Gali p ,  yemek sa
lo nuna gird iğ i  vakit ,  hep imiz, zorlu b ir  i m ti han devresi geçi

recek zannediyorduk. Fakat, herşey hafif b i r  şaka içinde geç
t i .  Reşi t  Galip'e sofrada yer gösterip oturttuktan beş on daki
ka sonra, dışarıdan i ki nöbetçi eri  çağırıldı . Mustafa Kemal:  
"Şu e fend iy i  oturduğu yerden kald ı rın ız ! "  eled i ve bu i ki 
kuvvet l i  Anado lu çocuğu, bir  hamlede Reş i t  Galip' i  kucakla
yıp havaya kald ı rdı lar. Mustafa Kemal gülerek 

·'- B iz ,  işte adamı  böyle kald ı rmasm ı ela b i l i riz ! "  eledi. 
Ve bu sahne,  bu söz, Reş i t  Gali p' in üç dört ay evvel Dot

nıabahçe saray ı ndaki sofrada: 
·' - Sen beni buradan ka ld ı ramazsın ! Çünkü, bu saray ve 

bu sofra, ınillc t ind i r l "  sözüne b i r  cevapt ı .  
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Atatürk'ün asil yüreği -pas tutmayan madenler gibi- kin 
nedir, hiç bi lmemiştir. Devlet, millet ve inkılap davalarında
ki husumetlerine kadar sert ve derinse,  kendi  şahsı ve hu
susi hayatile i lgi l i  mesele lerdeki hiddetleri o derece hafi f ve 
geçiciydi. 

Mustafa Kemal , bütün manasiylc feleğin çemberinden 
geçmiş, dünyanın binbir türlü cevri içinde pişip olgunlaşmış 
bir adam olduğu iç in,  insanların zaaflarını herkesten iyi bili
yor ve bunlara kızmaktan ziyade acımak lazım geldiğine ka
ni bulunuyordu.  Acımak. . .  Atatürk'te hu hassanın ela ne ka

dar derin olduğunu belki bilmeyenler vardır. Çünkü, devlet 
ve millet şefliği vazifesini her şeyin üstünde tutan bu insan, 
ammeye, yüreği yufl<a bir adam manzarasıyle görünmek is
temezdi .  Buna rağmen, çok defa bir arkadaşın ö lümüne sa
atlerce hüngür hüngür ağladığını, bir kurban kes me merasi
minde boğazlanan hayvanın deprenişlerini görmemek iç in  
başını çevirdiğini ve harp sahalarında d üşman c esetlerine 
gözleri sulanarak baktığını yakından görenler arasındayı m .  

Zarurete düşenlerin imdadına yetişmek; tanıdıkları kim
selerden hasta o lanların tedavisine yardım etmek, hatta, ba
zı ailevi geçimsizliklerden mustarip ahbaplarının maddi ve 
manevi müşkül ler ini  hal le  çal ışmak hemen her gün lük 
meşgalelerini teşkil ederdi. 

Atatürk'ün bu a licenaplığını b irçok  devlet reislerinin ve
ya prens ve hükümdarların etraflarında bulunan ki mse lere 
karşı zoraki bir tarzda gösterdikleri resmi ve basmakal ıp 
nezaketten ayı rmak laz ım gelir. 

Her hareketi mantıki bir muhakemenin, uzu n hesap ve 
kitapların neticesi o lan ve mutlaka bir politik sebebe daya
nan Mustafa Kemal, dost luk ve insanlık sahasında yalnız 
kalbinin sesini dinl erdi ve i mdadına koştuğu kimsenin ıstı
rabı üstüne bir ana-baba şefl<atiyle eğilirdi. Ve bu yüzden 
onun çevres inde, o nun manevi nüfuzu dairesinde hayat ,  
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hepimiz için tat l ı  ve mutlu sürpriz lerle dolu bir peri masal ı
nı  andır ı rd ı .  Hiç u mulmadık bir  zamanda veya en bunaldı 
ğımız b i r  anda, bulutlar arasında sıyrı lan b i r  güneş ış ığı  gibi 
ansızın karşımıza ç ık ıverişlerinin; bahtımızın b iz i  sürdüğü 
ıssız inziva köşelerinde bize birdenbire sesleniverişlerinin; 
bazen teşvik  ve takd i r  edici b ir  sözü,  bazen tesel l i  ve ümit 
verici b ir  bakışıyle gönlümüze d ünyanın bütün hazi nelerini 
bahşediverişlerin in masallarda rivayet olunan ani talih te
cell ilerinden ne farkı vardır? O, bizim iç in ,  yolum uz üstün
de kendisine her vakit rastgelmemiz mümkün o lan bir  H ı
z ı r  veya munis bir ruh değil m iydi? Ve bu itibarla onun sağ
l ığında hep imizin sergüzeşti, bir parça , S ığırtmaç Musta
fa'nın sergüzeştine benzememiş m idir?  

Görülüyor k i ,  Mustafa Kemal, insanl ığında da, ya bir  des
tan ,  ya b i r  efsane kahramanı olmaktan kurtulamıyor. 

Şan ve şevketleri ,  azamet ve kudretleriyle insanların göz

lerini kamaştırmış ,  saygı ve hayranlık hisleriyle doldurmuş 
nice büyük adamlar vardır  ki ,  hususi hayatlarına nüfuz etti
ğimiz veya insanl ık  taraflarını yakından tetkike başladığı 
mız vakit, bizi derin bir hayal kır ıkl ığına uğratırlar. Bunla
rın her bir inde öyle zaaflar, öyle küçüklükler, bayağı lı klar, 
zavall ıl ık lar veya öyle herkese benzer taraflar keşfederiz k i ,  

tarihe b ıraknkları yüksek eserlerin sahi pleri acaba gerçek
ten kendileri miydi? d iye şüpheye düşeriz. 

Atatürk'te mesele, bunun tamamıyle aksinedi r. Onu ya
kından tanıd ığımız,  onun harimine g ird iği miz zaman bü

tün yaptığı büyük işlerin izahını bizzat keneli şahsında bu
luruz. Bu kadar yüksek ,  mert ve engin b i r  insandan zaten 
başka türlü bir şey bekleyemeyeceğimizi anlarız. Ese rindeki 
har ikulade ve insanüstü uslüpla k endi  yaşayış tarzındaki 
harikuladelik, keneli hayat üslubundaki i nsanüstü vas ıflar o 
kadar birbi rine karışmıştır k i ,  birini öbürü nden ayırmaya 
imkan bulamayız. 
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Atatürk'ün sclahctlcri ncle ,  Atatürk'ün kötü iptilalarıncla 
bile Homerik b ir  destan rüzgarı vard ı .  İçk i  sofras ında el in i  
her kadehine uzat ışı Tan rı lar Tanrısı Zeus'ün alt ın kupalar  
içinde kevser şarabı dağıt ışın ı  andırırdı ve riyaset ettiği cüm

büşler, gerek Çankaya köşkünün samimi havası ,  gerek Dol
mabahçe sarayının i htişamlı dekoru içinde ve gerekse her
hangi b i r  dost evinin mütevaz ı çatısı altında olsun; daima 
Olempus tepesindeki "bezm"ler [ içki  meclisleri ] gibi zaman 
ve mekan mikyasımn dış ına taşardı. B i lmiyoruz, Mevlana'yı 
kendinden geçiren şarkılar ve rakslar ne c instendi? Fakat, 
Atatürk'ün her biri bir mistik tarikatin "ayin"inclen farksız 
muhabbet meclislerinden ruhlarım ız "cuşiş [ coşma] " eleni
len halin en yüksek mertebesine ermiş olarak ç ıkard ık. Ne 
Homeros'un kas ide ler i ,  ne Eur ip ides' i n  t ragedyaları , ne 
Anakreon'un şarkıları bana Diyonizos misterlerinin manası
nı bu mecl isler kadar açıklıkla anlatamamıştır. Atatürk'ün  
'' neşvesine" iştirak ettiğim günden ber i  art ık bi l iyorum k i  
Bakanta'lar birtakım sarhoş alayları deği l ,  dar  kal ı plarından 
dışarı fırlamak isteyen kaynar ruh lardı.  

Fakat, lsa'nın "farizl" ve şark m utasavvıfları nın "ham er
vah " namın ı verdiği  ki mselerle bu perişan l ığ ın  künhü nü 
[aslını,  özünü]  izah ne mümkün? Onun için ben, bu saL ı r
larcla " reşit" olanlara, ermişlere h itap ediyorum. 

Kaldı ki , Atatürk'ün insanlık geniş l iğini ,  başka faniler için 
kullandığım ız ö lçü lerle ölçmemizin i mkanı o l madığını bu 
faslın başı nda da söylemiştim. Hangi psikoloj ik tahlil sonda
sı  onun ruhunun derin l iğine varabi l i r, varsa bi le ne anlaya
bi l i r? Denizin d ib i ,  yeryüzünde görmeye al ıştığımız,  isimle
rini bi lmediğimiz mahluklardan ve nebatlardan büsbütün 
başka esrarengiz varlıklarla dolu b i r  acayip biyoloji alemichr. 
Atatürk'ü, mademki, genişl ik i tibariyle denize benzetmiştik; 
derin l ik  itibariyle ele ondan gayrı bir şeye benzetemeyiz ve 
başclöndürücü,  göz karartıcı denizaltı uçurumlarında o nun 
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içgüdülerin in  gari r t i nısa l ler ini  buluruz. Bunlar, içinde yaşa
dığımız hayat zümresi n i n  kanunlarına tabi olmadıkları i ç in ,  
b izce daima yarı me<,:hul  şartlara göre hası l  o lup gelişir ler. 
13izim teneffüs ettiğimiz atmosferle alakaları yokt ur. Gıdaları 
bizi besleye n gıdalar değild i r. Hassasiyetleri büsbütün başka 
tesir ler in hükmünded i r  ve bu alem i n  kendine mahsus mev
simleri ,  hava değişikl ikler i ,  afetleri ,  katastrofları vardır. Çok 

defa, derya yüzü sakin ve durgun iken, o rada, şiddetli fırtı
nalar, korkunç  boralar, j eoloj ik i htilaller o lur. 

lşte, Ata türk'ün ruhu da, denilebilir k i ,  böyle �i r  akrncli .  

Deni lebil i r  k i ,  daima, kendine  hakim,  ih t i laçsız ve işmizaz

sız [ kıp ı rtısız ve durgun ]  görünüşü n ü n  altında ,  ruhunun 
derinl ikleri ,  bunlara benzer sessiz ve  gizli ih ti lallerle, bora
larla, fırtınalarla çalkanıp durmakta id i .  Kimbilir  belk i ,  b ize 
hiç açmadığı korkunç b i r  sırrı ,  bir ıstırabı mı vardı ki onu,  
ne harp meydanlarının kanlı  hengameleri ,  n e  zafer topları
nın sağı r ed ici patlayışi:ı rı ,  ne bir ü lkeyi yeniden var ediş 
cehd i ;  ne  ele hiçbir fan iye na.;;i p  o lmamış şan ve şeref, ikbal 
ve şevket şenlikleri b i r  türlü teo·k ine muvaffak o lamıyordu. 

Bu doymak bilmez gönül ,  bu şah t.ı nmış irade, bu çağlayan 
enerj i ;  her an yeni bir zafer heyecanına teşne id i ;  her an ye
ni b i r  "şey" yaratmak istiyordu.  Her an, deveranın seyrine  
ken d i  kalb in in  temposunu hakim kılmak arzusuyla çarpı
yordu. Bütün bunların fevkinde başka bir iht i rası daha var
dı ki, o ela, Türk m i l le t in i  bir hamlede diğer bütün mi l let le
r in  ön ünde yürür gö rmekti . B i l iyorum,  geceleri bu ndan do
layı uyuyamıyordu. B i l iyo rum, z e h i rden , b un da n  do layı 
medet umuyordu .*  İçmek; onu yakıp kavuran bu işt iyakı 
hiç değilse bir lahza olsu n ,  tatlı bir rüya haline kalbediyor
du [dö nüştürüyordu] . 

( * )  M ustafa Kemal, harp zamanında, çetin ınucaclclc günlerinde -yan i ,  taşkın 

enerjisinin kendisine Lırık bir celıt "" faaliyet sahası bulunduğu zanrnıılar

ağzına bir  damla içki koymazdı - YK.K .  
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Atatürk, mesut bir adam değildi. Beşeriyetin makus mu

kadderat ın ı  değiştirmek, imkan dünyası nın h udutlar ını  
kendi h udutsuz hulyalarına göre genişletmek isteyen bütün 
ideal fedaileri,  bütün gerçek kahramanlar ve gerçek evliya
lar gibi bedbaht ve mustaripti .  Zira, " hakikat" le " hayal"in, 
" irade"yle " im kan"ı n  dinmek b i lmeyen ezeli m uharebesi 
bütün şiddetiyle onun ruhunda cereyan ediyor, onun ruhu
nu kasıp kavu ruyordu. 

Mustafa Kemal'de ilk gençlik demlerinden beri ,  sonsuz 
b ir ihtiras sezenler, yanılmamışlardı. Fakat, bu  ihtirasın cin
sinde yanılmışlardır. Onu hodbin b ir ikbalperest sanmışlar
dır. Mustafa Kemal eğer, yalnız kendini düşünen b i r  ikbal
perest olsaydı ,  Dumlupınar  zaferini  kazandıktan , Loza n 
sulh muahedesini elde ettikten, yani Türk millet ini ,  Hane
dan ve Hilafetin h ıyanetine rağmen Kanun! devrinden beri 
görmediği b ir hakimiyet ve istiklale kavuşturduktan sonra 
i s terse sultanlık tacını ;  isterse h ilafe t  h i l'at ın ı  giyeb i l i rd i .  
Türklük ve  İslamlık dünyası böyle b i r  hareketi gas ıplık te
lakki etmek şöyle dursun, belki ist iyor, belki bekl iyordu.  
Fakat, Mustafa Kemal ,  kimbil ir  kaç faninin yol unda can 

vermeye razı olacağı bu  ganimeti ancak asıl ruhlara mahsus 
bir istihkarla i ttikten başka, henüz yaprakları yemyeşi l du

ran zafer çelengini bile başından sıyırıp şöyle b i r  yana koy
du. Çıplak kolunu yeni bir cihad kapısının tunçtan halkası
na uzattı. İzmi r girişimizin dördüncü ayı, alelade bir s iyasi 
parti lideri s ı fat ıyle, memleket içindeki intihabat ve ink ılap 
seferine çıktı ğı vakit, sırtında hatta, bütün askerl ik  hayatı
nın yegane mükafatı olan mareşal üniforması dahi yoktu ve 
bu sefer, öbüründen daha çet i n ,  daha tehlikeli  b i r  seferd i .  
Mustafa Kemal bunda, yı l larca süren b ir  cchitlc kazan ı lmış 
bütün nüfuz ve kudretini bir an iç i nde kaybedebil ir ;  bir an 
içinde bütün o hu<lutsuz popularitesi mahvolup 1 9 1 8 yı lı
n ın karanl ık şanlarına dönebi l i rd i .  Ve Atatü rk, bu  '' r iz i -
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ko"yu h issedecek kadar real istt i .  Hususiyle,  ona erişt iği 
mertebede " kal ! "  diyenler, onu, neticesi meşkuk [ kuşkulu, 
karanl ık]  bu ikinci savaşa atılmaktan al ıkoymaya kalkışan
lar pek çoktu. Buna rağmen, yürüdü. Çünkü o, bir nüfuz ve 
ikbal meraklısı , bir şan ve şöhret düşkünü değil, bir ideal fe
daisi idi .  Türk milletinin maneviyetinden aldığı risaleti [gö

revi ] sonuna kadar ifa edecekti ve ö lüm onu, bu kadar er
ken elimizden almamış olsaydı ,  bu kahraman meşiyyet [ ira
de, yürüyüş] daha nice yıllar durmaksızın sürüp gidecekti . 

Onun içindir ki,  bu ö lüm, hepimizin can evinde, birden

bire duran bir  süratin sarsıntısı gibi hissedi ldi .  İçinde bu
lunduğumuz gemi bir kayaya m ı  çarpmıştı? Bu, cümlemi 
z in  hayatına mal olacak b i r  katastrof muydu? 

Haylr; Atatürk, mezarında rahat uyu; bu ani duruş, yeni 
bir hıza hazırlanmak içindir. Eğer senin yolunda,  sen in 
adımlarının temposundan b i r  lahza şaşarsak, ayaklarımız 
kötürüm olsun !  Ey, d irilerin Ebedi Yoldaşı ! Eğer, seni ger
çekten ö lmüş farz edip ,  emirlerini yerine getirmekte bir 
lahza geç kalı rsak, feleğin bütün vebali koynumuza dolan
sın .  Eğer, senin adını yalnız ağlamak için anarsak, dilimiz 
tutulsun, gözlerimizin nuru sönsün. Sen, bir hayat ve beka 
muştucusu idin ,  bir ö lüm habercis i  deği l ;  sen , bize cenneti 
bu dünyada vadettin ,  ahirette değil ;  eğer, bu tarikatinden 
dönersek cehennemin bütün ateşi üstümüze yağsın .  Ata
türk, senin ebedi cevherin anavatanın topraklarına karıştık
tan sonra, bu topraklar bizim için daha aziz, daha mübarek 
oldu. Onu hiçbir kafire çiğnetmeyeceğiz. Onun içinden, se
nin ruhunun tükenmez bir kaynak suyu halinde, terennüm 
ederek aktığı bahçeleri ç ıkaracağız .  

Prag, 1 938 
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ATATÜRK'ÜN İDEOLOJİSİ 

Atatürk, dünyadan göçüp gideli otuz ik i  y ı l  oluyor. Bu, bir 
milletin tarihinde pek uzun bir zaman sayılmaz. Fakat, ba
na öyle geliyor ki, aradan yüz yı l ,  iki yüz yıl geçmiş gibidir. 
Atatürk'ün gerçek siması neydi ,  nasıldı unutmaya başlamı
şızdır. Onu kah efsanelerdeki kahramanlarla, kah Osmanlı 
hükümdarlariyle karıştırmışızdı r. Şimdi de şu asır sonu
nun, şu çöküş ve çürüyüş devrinin ortaya attığı düzme pey
gamberlerle, şarlatan politika l ideriyle ölçülemelere giriyo
ruz. "Atatürk sağcı mıydı, solcu muydu?"  gibi sorular ortaya 
sürmekteyiz.  Hatta , aramızdan, "Mao mu daha büyüktür, 
Atatürk mü?" diyenler veya emperyalizme karşı savaşta ka
zanılan i lk zafer tacını Atatürk'ün başından alıp N asır' ın  ba
şına koymak isteyenler ç ıkmaktadır. 

Oysa tarihin rivayeti değil ,  biz yaştakilerin görüp b ildiği 
gerçekler ne diyor? Atatürk, devrim i lkelerini yazar ve ya
yarken Mao kızıl Rus ajanlarının önünde diz çöküp en i lkel 
şekilde Marksizm dersi almakta idi ve ortada ne Mısır d iye 
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bir bağımsız devlet ,  ne de Nasır adında bir  ihtilal lideri var
dı. Birinci Dünya Savaşı sonrası iklimi ,  zaten,  ne Mao, ne 
Nasır gibi liderlerin türemesine imkan vermezdi.  Galip dev
letler, daha doğrusu Fransa ile İngiltere yeryüzündeki bü

tün ülkeleri nüfuzları ve kontrol ları altına almışlar; hiçbir 
millete ağız açmak hakkı tanımıyorlardı. Dört yüz mi iyon 
nüfuslu Hindistan, altı yüz milyon nüfuslu Çin, biri doğru
dan doğruya sömürge, öbürü yarı sömürge halinde yüzüko
yun yatmış susuyordu . Rusya ise korkunç bir iç savaş dev
resi geçirmekte ve halkından açlığa, sefalete yüzbinlerce 

kurban vermekte idi .  
İşte tarihin böyle facialı korku ve yılgınlık  dönemindedir 

ki , eh-kolu zincire vurulmuş ve on yıldan beri harp ateşi 
içinde yanıp kavrulmuş Türkiye'nin içinden bir genç gene
ralin sesi duyuldu. Bu ses, sanki o generalin ardı nda en ye
ni silahlarla donanmış yüzlerce tümen varmış gibi, sert ve 

kesindi ve "Ey emperyalistler diyordu. Milletlerin hürriyetine 
dokunmayınız; insan hakların ı  tanıyınız. Biz bıınıı sade hen

dim iz için değil, biitün mazlum ve esi r  m i l letler için ist iyo
ruz. " Hatta , bazen "yalnız mazlum milletler" demekle kal
mıyor, bu sözü "mazlwn şarl� mil letleri " diye de açıklıyordu 

ve böyle bir s ırada ki, bizim eski vatandaşlarımız o lan o 
"şark" mil letleri hangi efendiye kulluk edeceklerini b i lemi
yorlardı.  

Fakat, Mustafa Kemal ne söylediğini ,  nereye git tiğini bil i
yordu. Evet, ne söylediğini nereye gittiği o zamank i halk 
ö nderleri, fikir ve aksiyo n adamları arasında yalnız o bili
yordu .  Yalnız O'nun dünya görüşü doğru idi .  lki  büyük sa
vaş arası nda geçen bütün tarihi hadiseler ve bugün içinde 

bu l unduğu muz durum da ispat eder ki ,  Atatürk galip Bat ı l ı  
clcvktlcrlc  Almanya, Avusturya , Macaristan imparato rlu kla 
rı arasında yapılan banş anlaşmaların ın  çok sürmeyeceği ve 
yen i yeni anlaşmnl ı k lara yolaçacağı kanaatinde idi .  Ömrıi 
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vefa edip de b ir  ik i  yı l  daha yaşasa id i ,  bu kanaat inde ne ka
dar hak l ı  olduğunu b izzat gösterecekti. 

Atatürk, aynı zamanda, yeni bir dünya savaşını  önlemek 
iç in  kurulan M il le t ler  Cemiye t i'n in  yüklendiğ i  insanl ık  
misyonunu yerine getireceğine inanmıyordu. Çünkü, yuka
rıda sözü geçen barış anlaşmaları nasıl iyi niyetten uzak ve 
öç alma h ıncına dayanır birer d i kta vesikası ise, Mi l letler 
Cemiyeti 'nin de emperyalist devletlerin  menfaatlerini koru
maya yarar bir po li t ik müessese o lduğu görüşünde idi. Zira, 
M il letler Cemiyeti  k urulur kurulmaz ilk iş olarak her ik i  

büyük üyesine (Fransa i le lngiltere'ye) "manda" adı  altında 
sömürgeler dağıtı lmı şt ı .  Burada biraz geriye dönerek Ata
türk'e sorduğum bir soruyu tekrar etmek isterim. )  Bizim, 
M illetler Cemiyeti'ne g irmemiz bahis konusu o lmaya başla
dığı  günlerde id i ,  kendilerine, "Bu sözde barış müesseses i 
hakkındaki fikrinizi b i l iyorum; buna rağmen o raya girmelı 

1wrannda bulunuşunuzu hend i  hendime izah edemiyorum" 
demiştim. Gülümseyerek bana şu cevabı vermişlerd i :  "Bu

nun sebebi gayet basi t; büyüh devletlerin niyet ve malısatlannı 
yalımdan hontro1 etmelı için, Fransızcada 'Galip daima hak
sızdır' diye bir söz vardır. B iraz da o hale düşmemeh iç in . "  
Atatürk'ün gerçekçil iğini aramızda geçen b u  konuşma i le 
daha kesin bir surette açıklamak isterim: Her şeyi  hoş görür 
b i r  anı id i :  "Paşam, "  demiştim. "Büyüh nuthunuzun  başında 
memlehetin ve mi lletin son derece haranl ıh bir tablosunu çizi
yorsunuz, durumu tamamiyle umutsuz gösteriyorsunuz. Ona 
rağmen nası l  oldu da uzun yı l lar süren savaşlardan sonra ta
hali /?almamış ve ordusunun elinden 'bütün s ilô.hlan alınmış' 

bir mi l letle hem içeriye, hem dışarıya harşı b ir fwrtuluş sava
ş ına girişme/? azminde bulundunuz?" Atatürk: "Bu azmi bana 

veren önce Türh asherinin fedaharlığına inancım; sonra da ga
l ip devletlerin bu harpten son derece yorgun ve bezgin ç ıht ıh la
rnıı görüşüm ve Yunanl ılar uğruna yeniden savaşa atılamaya-
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canları kanaatine varışım ve tek başına Yunanlılarla nasıl olsa 
boy ölçüşebi l iriz umudumdu. " 

Milliyet, 1 O Kasım 1970 

il 

Atatürk'ün meslek ve meşreb in i  mutlaka sonu " izm"li  b i r  

terimle ifade etmek lazım geli rse "Realizm" sözünden daha 
uygun bir kelime bulamayız sanıl ırd ı ;  eğer bunun yerine, 
düşmanlarımız da dahil o lmak üzere, bütün Bat ı l ı lar hep 
bir ağızdan ."Kemal izm" demeseydiler ve bu deyime polit ik 
edebiyat yayınlarında sık sık sözkonusu olan "Marhsizm" 
ve "Faşizm" gibi doktrin adların ın  arasında öbürlerinden 
çok daha yüksek ve ö nemli bir  yer vermiş olsaydılar. 

Lakin, Atatürk kendi adının bu vesile ile Lenin, Stal in ve 
Mussolini gibi diktatörler arasında geçmesinden pek mem
nun görünmezdi. Nitekim, ben bundan otuz i k i  yıl önce 
yazdığım t itizlikte ne kadar haklı o lduğunu şu satırlarla an
latmağa çalışmıştım: 

"Bazı yabancı yazarlar Mustafa Kemal'le Lenin arasında 
b ir  paralel yapmak istemişlerdir. Hiç şüphe yok ki  Leni n  
d ikkate değer b i r  devrimci i d i .  Fakat Mustafa Kemal gibi  

kendi ideoloj isini  kendisi  bulmuş, kullandığı taktiği kendi
si tespit  etmiş, y ıktığ ı  kadar, yıktığından fazlas ını  yapmış 
bir devrimci değildi .  

Türk devrimcisi amacını (başkaları tarafından) yazılma
mış bir dava halinde ortaya koydu ve onu sırf kendine mah
sus metodlarla hayata tatbik etti .  Kemalist inkılabın bütün 
azametini ,  bütün kuvvetini herşeyden evvel bu ori.j inal liğin
de aramak lazımdır. Bundan başka, Kemalizm ne  komü
nizm gibi yalnız bir sınıf kavgasının,  ne de faşizm gibi yal
nız bir  devlet disiplini hareketin i n  adıdır. Kemalizm evren
sel b ir  platform üstünde vuku bulmuş, umum! tarih i n  seyri-
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ni kapsayan ve bütün bir insanlığın kaderi ile i lgil i bir hadi
sedir. Yeryüzünde yaşayan milletleri  it ibari bir tasnif  i l e  
b i rtakım eşitsiz kategori lere ayı ran ve büyük camiaların 
menfaatlerini küçüklerin veya zayıfların hakkına hakim kı
lan adaletsiz ve zalim bir enternasyonal hiyerarşi sistem i ,  ilk 
defa, bu hadise karşısında sars ı ld ı ,  birkaç emperyal ist devle

tin sırf makine kuvveti ile hayvan sürüleri gibi alıp sattığı 
veya kanların ı  emip derilerini yüzdüğü mazlum milletler bu 
hadiseden (yani Mustafa Kemal' in açtığı Milli Mücadele) ile 
yaptığı devrimlerden sonra artık insan haysiyetini d uymağa 

ve tarafı, taraf başlarını kaldırmağa başladılar. " *  
Lakin  Atatürk'ün oynadığı bu tarih i  rolü bizde kaç k işi 

anlamıştır? Bizans'ı n  fethi yı l ının b ilmem kaç yüzüncü dö

nümü törenlerinde 11 Mehmet'i (tarih i  ikiye ayırmış olmak
la) alkışlarız. Neden? Çünkü,  b izce Rönesans yani  Avru
pa'n ın Ortaçağdan Yen içağa, iskolastikden müsbet i l imlere 

geçişi o layı ,  Bizans' ı n  Türkler tarafından feth i  sayesinde vu
ku bulmuştur. Ya bu hayırl ı  o laydan kimler faydalanmış? 
Ortodoks kilisesinin fi tne ve fesatlarına kapılarak Bizans'tan 
hudut dışı edi lmiş bütün hür düşünceli bilginlere, san'atçı
lara, şairlere, filozoflara kapılarını açan İ talya ve İspanya gi
bi bahtiyar memleketler . . .  Rönesans işte o Bizans' l ı  göçmen
lerin getird ikleri G reko - Lat in kültürünün ışıkları ile i lk 
defa Avrupa kıtasmm bu köşesinde parlamaya başlamış ve 

nihayet bugünkü Batı mede niyetin in  aydınlığını yaymıştır. 

Biz de Kemalizm hareketinin dünyaya yaydığı mil ll uya
nış ve kurtuluş hareketini tarihin buna benzer bir uyanış ve 
kalkış dönemi saysak daha doğru bir görüşte bulunmuş ol
maz mıyız?  

Ancak, bu görüşün doğruluğunu anlamak iç in Bi rinci  

Büyük Harbin dünyayı ne halde bıraktığın ı  gözönünden ge-

(*) Atatürk adlı monografiden. 
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çirmemiz lazım gelir: Ortada yanıp yıkı l madık bir yer, par
çalanmadık ya da yabancı boyunduruğu altına girmedik bir 
mi l let kal mamıştı. Orta Avrupa'da iki  büyük imparatorluk, 
eski bir deyime göre "harita-i aleminden s i l inmişti . " ltalya , 

sözde gal ip devletlerden olmakla beraber harb ganimetleri
nin paylaş ı lmasından gadra uğradığı için korkunç bir anarşi 
içine düşmüştü. Orta Doğu, Uzak Doğu ve uçsuz bucaksız 
Asya, yeniden bir kaos devrine girmişt i .  Rusya da başka bir 
kaosdu.  Yeryüzünde o tori teyi ,  nizamı ve kudreti  tems i l  
eden yaln ız iki  devlet vardı: 1ngiltere v e  Fransa. Bunlar ye
nilgiden ancak Amerika'nın yardımı i l e  kurtulduklan halele 
i l k  barış anlaşmasında i stedikler i  haksız lıklar yüzünden 
onu da kendi lerinden u zaklaşt ırmış lar, h e r  isted ik ler in i  
yapmakta serbest kalmışlardı. Yalmz bir  istedikleri yerine 
gelmiyordu; o da Türkiye'nin taksimi . 

O vakitler, şu meşhur Padişahlar ve Halifeler devrinde, 

biz gene taksime mahkum bir millet korkusu içinde yaşar
d ı k  ve bunun önüne geçemiyeceğimizi b i l irdik .  A ma,  bu 
meselede büyük devletlerarası anlaşmazl ık lara be l  bağlıya
rak avu nur  giderdik. Mesela, lngiltere lstanbul'u ve Boğaz
lan Rusya'ya vermez, çünkü Hindistan yolunu tehdit altın
da bırakmış olur, derdik .  Mesela Avusturya-Macaristan im
paratorluğu l talya'nın Arnavutluk'u a lmasını istemez, çün
kü,  kendis inin Adriyat ik'ten A kdeni z'e  sarkması imkanı 
zorlaşır diye korkar, derdik. Hele günün b irinde dostumuz 
Almanya'rnn Drang-Nach-Osten polit ikası lngi ltere'ye Irak 
yol unu asla  açmaz vs. gibi mahal l e  kahvesi diplomasileri ile 
yüreğimize su serper dururduk. 

Birinci Dünya Savaşından sonra bu argümanların biz im 
için h içbir hükmü ve manası kalmamışt ı .  Z ira ,  ortada, ne 
Almanya, ne Avus tu rya-Macaristan l m paratorl uklar ı ,  ne 
Rus Çarlığı ,  ne de bunlar arasındaki "siyasi relwbet" polit i
kası kalmıştı . Fransa i le  lngiltere'nin kurduğu ik i  başl ı  bir 
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dünya hegemonyası yeryüzünde hüküm sürmeğe başlamış
tı .  Bu hegemonya başka yerlerde kendini  nasıl hissettird i ,  
b ilmiyoruz. Fakat, İstanbul sokaklarında duvarların d i l i  ol
saydı General Franclıer d'Esperey'nin Falih Sul tan Mehmcl' i  
takli t  hevesiyle b ir  kır at üstünde İstanbul surlarından içeri 
girişini  mi istersiniz;  Fransız subayların ın İ ngil iz arkadaşla
rı ile çalım yarışı yaparca kabara kabara dolaşışlarını m t? 
Yoksa Urfa'da, Antep'te Ermenilerle bir olup Türk mahalle
lerin i  topa tutuşlarını ya da zavallı General Giraun'yu Ada
na'da halkın sopalı hücumlarına maruz b ırakarak kaçıp gi
dişler ini  mi istersiniz ;  size, birbirinden yüz kızartıcı , birbi
rinden acayip ve acıklı hikayeler anlalllabilird i .  

Atatürk, bunların hepsi n i  görüyor işit iyor; e n  duygulu ta
rafı olan m illi gururu şerha şerha kanıyor, fakat , gene he r 
birinde n  lazı m gelen ibret ders in i  a l ıyordu .  Evvela gal iple
rin başclöndürücü,  göz karartıcı  bir zafer sarhoşluğu içinde 
bulundukların ı  ve bu yüzden her türlü m esleki ve ahlaki 
disipl inden yoksun kaldıkların ı  anlıyordu.  Ne  beklenebilir
d i  artık onlardan? Subayları, askerleri bu hale gelmiş gal ip  
bir ordu ,  o nca, mağlup b ir  ordudan daha büyük bir  güçsüz
lüğe düşmüş demekti ve bunun arkasındaki mil let  öyle bir 
zevke, safaya ve rahata dalmıştır ki ,  sınırları boyunca toplar 
patlasa tatl ı uykusundan uyanmaz ve bu haldeki mi lletlerin 
başında bulunanlar yaptıkları iş ler, söyledi kleri  nutuklarla 
bu uykuyu daha z iyade derin leştiri rlerd i .  Şu Lloyd Geor
ge'un konuşmalarına bakın .  Dünyaya meydan okuyor. Del i  
midir bu adam? Geçen gün Trakya i le Ki l ikya'yı b i rb ir ine 
karıştırarak "Canım, ne tuhaf yer bu? Fransızlar Sııriye'ye, 
Yunanlılar Yıınanistan 'a i lhah etmek isteyip dururlar! " Musta
fa Kemal , o felaket günlerinde bile kendini tutamaz, kahka
halarla böyle söylen irdi . Hele Clemenceau'nun hırçınl ıkları 
O'nun dikkatine dokunur. "Bırakın şu bıınağı, ciddiye alma

yın ! "  derd i .  
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Bu suret le ,  Ata tü rk'ün kafasiyle,  F ransa ve lngi l t e re'yi 
idare edenlerin kafaları  arasında b i r  akıl yarışı başlamış o lu
yordu. Üç buçuk yıl  süren bu yarışı hangi tarafın kazandığı
nı açıklamaya lüzum görmüyorum. O yarışta "bahsi - nıiiş

tereh"e katılanların çoğu artık bu dünyada değild ir. Fakat, 
Atatürk i le  Kemalizm dış ;'ilemde hala aktüel b i r  konu hare
ret ini muhafaza etmektedir. 

Milliyet, 1 1  Kasım 1 979 

1 1 1  

Atatürk i le Kemalizmin dış alemde ha la  aktüel bir  konu ha
raretini muhafaza ettiğine inanıyorum . Bunu kesinlikle söy

l üyorum. Çünkü, Atatürk'ün vefat yılı ve onu takip eden 
yıl lar  ben hep dış memleketlerde idim. Ve O'ndan ne bü
yük, ne samimi b i r  hayranlıkla bahsedi ldiğini işi tmişt im ve 

çeşitl i  milletlerden , çeşitli ülkelerden, batıh , doğulu, diplo 
mat veya pol itikacı ,  hatta çok defa halktan nice kimselerin 
Atatürk gibi akı l l ı  bir devlet adamından yoksun olmanın 
hüsranı içinde bulunduklarını görmüşümdür. Bunlardan en 
ziyade iç ime dokunanlardan biri Çekoslovakyal ı  profesö r 
Haha idi .  Hitler'in i lk darbesi i le  son darbesi arasında geçici 
o larak Devlet Başkanlığına getir i lmiş bulunan bu adamla, 
bir yı lbaşı kutlaşmasında el sıkışırken gözleri yaşlı yaşlı ba
na şöyle demişti : "Başın ız sağolsıın. Falwt uğradığın ızfclahet 
biiyühtiir. B i r  da)ıa eşi bulunnıayacah ve tarihte misl i  niicli r 
görülen bir devlet hurucusu lwy/Jettin iz. " Bağımsızlığı havada 
sal lanan ve belki beş on günlük ömrü kalan Çekoslovakya 
Cumhuriyetinin bu geçici Başkanı ,  aynı zamanda O rta Av
rupa'mn ünlü bir  tarih b ilgini idi .  

Bunun üzerinden on iki yıl  geçmişti . Tah ran'da, F ransa 
ile U zak Doğu arasında ticari münasebetlerde bulunan b i r  
Hintl i işadamı i l e  tanışmıştım. Söze b i r  hatırasını anlatmak-
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la başlamıştı. "1938 kas ımın ın l O'undcı ortaklarımla bir iş gö
rüşmesinde bulunmak üzere Saygon'a gitmiştim. Her gidiş im
de kalabal ıkla kaynar görmeğe alıştığım şehrin cadde ve mey

danlarını bu sefer, öylesine tenha bulmuştum lı i , şaşırıp kal
mıştım ve beni karşılamağa gelen arhadaşıma, 'Ne var? Bugün 
bir bayramınız ya ela bir tati l  gününüz müdür?' diye sonnıış
tum. Hüzünlü bir sesle aldığım cevap şu olmuştu: 'Haberiniz 

yok mu? Bu sabah Mustafa Kemal öldü. Halk o mil let lwrları 
cısının 'istirahati ruhu' için dua etmek üzere hep mCıbecllere 
hoşuşup kapandı lar. Ben ele onlara hatılmak isterdim ama . . .  ' 
'Hemen müsaade ederseniz ben de beraber' eledim. " 

Sözünün burasında Hintli iş adamına, "Gittiniz nı i ?" d iye 
sorunca, Hintl i  iş adamı öfkelenir gibi :  "Hiç gitmez miyi ı ıı ;  

hele Ingil iz esareti altında bulwıcluğumuz o zamaıılarcla? "  dedi. 
Dış alemde Atatürk'ü böylesin e  içten sevenlere, ya ela ya

zıları ,  kitapları i le O'nun devrimlerini değerlendirenlere da
ha pek çok misaller göstere.bilirim. Bunlardan bazılarının 
birtakım yanlış bi lgiler verdikleri ya ela o ndan devrin ü ç  

dört diktatörü arasında bahsetmek patavatsızlığında bulu
nanları o lmuştur, ama şimdi b izde. yapılmakta o lduğu gibi 
onda Faşizm veya Marksizm gibi pol i t ik doktrinlerde n  en 
u fak  b ir  iz gösteren olmamışt ır, hat ta tam ters ine  Ata

türk'ün kullandığı i nkılap metodları bakımından öbür i hti
lal liderlerinden ne kadar ayrı ,  ne  kadar i nsani ve medeni 
bir kişilik taşıdığı n ı  belirtmişlerdir. 

Bununla beraber, Atatürk kendi adının Stalin'ler, Musso
l in i'lerin (ve sonradan Hitler'in) yanısıra geçmesine taham
mül edemezdi .  O'nu öfkelendiren başka bir övgü şekli de 
kendisini göklere ç ıkartırken Türk M i llet ini  aşağılatan yazı 
lardı .  Ni tekim Armstrong adında b ir  lngili.z subayın yazdığı 
"Bozkurt" kitabındaki bazı pasajlar O'nu adeta çi leden ç ı
karmış ve hepimizi bu esere karşı bir kampanya açmak için 
seferber etmişti. Oysa bu eser b iz im hoşumuza gitmiyor dc-
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ğild i .  Çünkü Atatürk'tcn coşk u ı ı  b i r  hayra nl ıkla bahsedi
yordu.  Hele askeri dehasını tarihin en  ü n lü serdarlar ı ndan 

üstün buluyordu ve diyordu ki .  "Ne yazık ! Mustafa Kemal 
kendi kudreti ve azameti oranında b ir  mil letin baş1 11da gelsey

di, Sezar'ın, lslwıder'in, Cengiz'in fütuha(lannı gölgede bıra
kacak zaferler Jwzwıahi l irdi . "  

Hiç akl ımdan gitmez Atatürk b u  satırları okuduktan son

ra, "Şuna bak1 1 1 !  Biz fiituhat devrini kapamak için harbett ik .  

Bu şeref bize kafidir" demişt i .  O zate n ,  - tevazuundan mı ,  
yoksa aksiyon adamı olduğu kadar fikir adamı olduğundan 

mı- askeri zaferleri i le öğünmeyi pek sevmezdi .  Atatürk'ün 
Dumlupınar Meydan Muharebesinin birinci yıldönümünde 
ve tam savaşın en  kan l ı  safhasının geçtiği noktada tertiple

nen törende sivil k ıyafeti ile d iğer hatipler arasında derme 
çatma bir kürsüye çıkarak bize düşmanı  artık bir  daha baş 
kaldıramayacak bir darbe ile nasıl ezdiği n i  anlatırken kul
landığı şu cümleyi insanlığının ve ruh asaletinin b ir belgesi 
o larak hala derin b i r  heyecan ve saygı i l e  hatırlarım. Kırk 
yedi yıl oluyor. Atatürk'ün Yunan o rdusunu perişan eden ve 

harb tarih inde kimbi l i r  ne kadar önemle değerlendirilen o 

darbeden sadece, "Geçen yı l  burada hiiyüh bir inhi lal oldu" 
diye bahsedişi hala kulaklarımda ve bunu söylerken rüzgar

da yüzüne çarpan b i r  bayrağı ucundan tutarak yavaşcacık 
geriye çekişi hala gözlerimi n  önündedir. 

Evet, Atatürk, Başkumandan Mareşal ,  Gaz i ,  Mustafa Ke
mal kendi eseri olan bu en büyük zaferini  kutlamaya çok 
defa gördüğümüz nefti renkli b i r  avcı kostümü ile, halktan 
biri gibi gelmiş, söylediği nutukta da bu zafer in şanını  ken
di şahsına mal etmekten çeki n miştir. 

Fakat, ne yazık ki,  b irtakım acemi sanatkarlar O'nu resi m  
o larak, heykel o larak kendi Büyük Adam anlayışlarına göre 
iddialı, kibirli bir Devlet Başkanı ya da sert, kesin bakışlı bir 
kumandan halinde şekilleştirmiş lerdir. Bunları n  arkasından 
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yahut önünden gelen kasideci  şai rlerimiz de O'nu ya Acem 
basması den i l en  destanla rda ya da eski  minya tü rlerdek i  
cengaverlere benzetmişlerdir. Hele bu şairlerin -kafiye dü

şürmek zoru i le mi  nedir- Türkçenin kurallarını kırıp geçi 
r i rcesine Atatürk adını  ikiye bölüp "Atam!  Atam ! "  gibi cıvık 
bir h i taba çevirişleri Atatürk'ü hiç sevmediği bir " laübali
l ik" çevresi i ç inde kim olduğu bi l inmez bir hale geti rmiştir. 

Milliyet, 12 Kasım l 970 

VI 

Son zamanlarda Atatürk s iyasi partiler arasında çekişt i ri le 
çekiştir i le l ime l ime olmuş bir  bayrak hal ine getir i ld i .  Bu 
bayrağın  artık bütünü göremiyeceği korkusu i le  yüreğim 
t itriyor. Lakin O'nu kimin el ine tesl im etmel i?  Devlet in  el i
ne mi? O vakit de öylesine resmileşiyor, öylesine sıcaklığı
nı ,  canlılığını kaybediyor ki bize önünde el pençe divan du
rup donmaktan başka yapacak şey kalmıyor. Yı lda b irkaç 
defa siyahlar giyin i p  tali ml i  adımlarla Anıt-Kabir'e giri l iyor ;  
kabir taşın ı n  üstüne b i r  çelenk konuyor; Devlet ve Hükü
met adamları saf saf olup üç dakika saygı duruşunda bulu
nuyor ve bununla  Atatür k' ü  anma vaz i fe miz sona  ermiş 
o luyo r. 

Hani, O'nun öldüğü gün ,  b u ndan otuz ik i  yıl ö nce 1 0  Ka
sımda ağlıyarak, feryad ederek, saç sakal yolarak, güya Ata
t ü rk'ü ecel i n  pençesinden kurtarmak i s tiyor larmış g i b i , 
Dolmabahçe Sarayı'nı saran halk nerede? Çok zaman geçt i  
değil mi? Otuz iki y ı lda kabuk bağlamayan yara yoktur. Fa
kat henüz düne kadar gençlerimizin "Atatürk, iz indeyiz ? "  
sesleri neden birdenbire kısıldı? Acaba bu  i z  gözle görün
meyecek kadar si l ind i  mi?  "Evel " d iyeceğ im,  ama,  d i l im 
varmıyor. Fakat olaylann d i l in i  tutmak mümkün mü?  Ata
türk yalnız biz i  b ir  yan sömürge o lmaktan kurtarmamıştı ; 
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bununla yetin memi�.  t e k ra r  yarı so ı ı ı ü rgc haline dönmek

ten korumak i l; in  lk bazı l hLı (, ağ Müesseselerinin karan
l ıklarından ela k u rt a r ıı ı ı�t ı .  '.:ı i ı ı ı d i  bu karanlıkların yeniden 
üstümüze c.;ö k t üğiuı ı ı  l ı issc ı ı ı ıc k t cyiz .  Bu silinen Atatürk'ün 
bugünkü i <._: pol i t i ka ıı ı ızdaki  i z i .  Yukarıdan beri anlatmağa 

çalıştığımız g i b i  A ı a ı u rk'ün bizimle beraber bütün esir ve 
"mazlum mi llet lere "  aı_-tığı  kurtuluş mücadelesi olmuş, hiç
biri bizim tarafım ızdan desteklenmemiştir. Bunların Birleş
miş Milletlere d üşen davalarına biz ya çekimser kalmışızdır, 
ya da sömürgeci devletler tarafını tutmuşuzdur. Atatürk i l 
kelerine ihanetimizin b u  en büyüğüdür; çünkü -mazlum ve 
esir milletlerin- önderlik beratı "bilfi i l"  b izim elimizde iken 
şimdi dünyanın en büyük imparatorluklarından birinin eli-
ne geçmiş bulunuyoruz. , 

Bütün bunlar gösteriyor ki ,  biz Atatürk'ün ne olduğu, ne 
yapmak istediğini anlamamışız ve hiçbir zaman anlayamı

yacağızdır. Milli Mücadelemizi bir anarşi halinden çıkarıp 
bir devlet ve hükümet strüktürü içine alma amacı ile kur
mak istediği Türkiye Büyük Mil let  Mecl is i ,  baştan beri 
uzun bir süre yadırganmıştır. Tahsillerini Avrupa üniversi
telerinde yapmış en ileri fikirli sayılan hukukçularımız bile 
böyle bir müessesenin kitapta yeri yok, "lsrai ve teşrii yetki

leri haiz ve hakimiyet kayttsız şartsız milletindir dövizi altm
da bir yasama meclisi görülmemişti r" dediler. Saltanat ve hi
lafetin kaldırılmasına candan taraftar ya sekiz , ya on kişi 
vardı ve Hüseyin Cahil gibi bütün ö mrü boyunca Paqişaha, 
Halifeye meydan okumakla tanınmış fikir adamlarımız hila
feti savunanların başında idiler. Atatürk'ün ilk silah ve mü
cadele arkadaşları Cumhuriyet sözü ortaya ç ıkar ç ıkmaz kı
yameti kopardılar ve muhalefet denilen şey o zamandan iti
baren başlamıştır. Mareşal Çakmak, General Kazım Karabe
kir gibi büyük ordu erkam Şapka Kanununa karşı idiler. 
Gericiliği ezmekle görevli İstiklal Mahkemesi Reisi Ali Çe-
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t inkaya, Atatürk'ün Kastamonu N utku'ndan bir  gün evve l 
mahkemeye şapka ile gelen b i r  gazeteci arkadaşımızı söğüp 
sayarak jandarmalarla d ışarı attırmışt ı .  Alfabe reformu işin
de de ayn ı  zorluklar başgöstermişti .  Eski  Arap harflerinin 

yerine Latin harflerin in  kullan ılması kararım uygulamak 
için Atatürk alt ı  ay mühlet veriyor: ismet Paşa ise hiç  ol
mazsa altı yıl mühlet verilmesin i  i stiyordu. 

Görüyorsunuz ki.: Atatürk bütün devrim ve reformu ha
reketlerinde yanındakilerden daima yüz , i k i  yüz hatta ba
zen birkaç ki lometre ileride yürümüştür. Atatürk'teki bu di
namizmin üzerindeki tesirini ölümünden sonra yazdığım 
bir kitapta şöyle tarif etmişimdir: 

" . . .  bu ö l üm hep im iz in  canev inde b i rdenb i re duran b i r  

sür'atin sarsmlıs ı gibi h issedildi . Içinde bu!unduğumt1z gemi 
bir hayaya mı çarpmışt ı ? Bu cümlemizin hayatına mal alacalı 
b ir hatastrof mu idi ?"* 

O zaman fazla bir i.yi niyetle bu soruya " Hayır ! "  demiş
t im. Ama, şimdi hatırlıyorum ki uğursuz fal ım tam bir  isa
betle doğruya ç ıkmıştır. Evet. "Içinde bulunduğumuz gemi o 

ani duruş sarsıntısı ile" bizi denize s i lkip Kaptan yerinde 
Atatürk'ün cenazesi i le  bir l ikte yüzlerce mil yo l  alarak Um
man'a doğru aç ılmıştır. 

Birtakım budalalar varmış ;  Atatürk geride kaldı  diyen .  
Bunların adına aşırı solcular deniyormuş, Atatü rk, sağ ımy
dı ,  sol muydu? Herhalde i leriye koşmakta herhangi bir  dev
rimciden çok daha aşı r ı  id i .  Nice yüz y ı l l ık  çağ merhale leri
ni bir atlayışta geçip gitt i . Ufuk O'na dar geliyordu.  

Bir gün Cumhuriyet Halk Partisin in i lkelerin i  gözden ge
ç iriyordu. O s ırada ukalalık edip demişti m  ki :  "Paşam, bu 
her bakımdan bir lnhılap Partisidir. lnhılap Partisi ise bir ide
oloj iye, b ir doktrine dayanmaksızın yürüyemez. " Yüzüme bir  

(* )  Atatürlı adlı moııografiden. 
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masumun yüzüne bakar gibi bakmış ve gülümsiyerek "O 

zaman donar kal mz" demişti . Atatürk'ün bu sözle ne de
mek istediğini şimdi her vakitten daha iyi anl ıyorum. Açık 
konuşayım: Atatürk demek istemişti ki  "Ben h i!r  diişiincem i 

ve hür i rademi, paslanmış demir  kafesler içine hapsedemem. 
Bu hatay ı  işlersem milletime ve kendime daima i leriye gitme 
ve yaratma gücünü kaybeltinn iş olıınmı. " 

Genç vatandaşlarım; d in leyin ,  d inleyin bu sözü . Yoksa 
al ın larımızı  A mt-Kabi r' i n  duvarlarına dayayıp "Affet b izi 

Atatürk " diye yalvaracağımız günler yaklaşıyor. 
Milliyet, 1 3  Kasım 1 970 
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BÜYÜK İNKILAP VE KÜÇÜK POLİTİKA 

Her şeyden evvel haber verel im ki, bu küçük eser, bir  pole
mik ki tabı değildir. Muharririn siyasi hayatında b i r  dönüm 
noktasını da işaret etmiyor. 

M illi mücadelenin başlangıcından beri ,  i ç inde bulundu

ğum pol i tika muhitinde edinmiş olduğum sempati ler i ,  fi kir 
arkadaşlıklarını ve inkılabın büyüğüne ve i nkılabın büyük
lerine karşı - i lk andan it ibaren- taşıdığım h ör met ve mu

habbet h islerini ,  yüreğimde, hala mukaddes bir  emanet gibi 
saklamaktayım. 

Bütün bu sempati ler, bütün bu fikir arkadaşlıkları ve bü
tün bu hörmet ve muhabbet duygulan bende en ulvi b i r  va
tan aşkıyle beraber yer etmişti . Hiçbir kuvvet, bunları ora
dan söküp atamaz . Belki, b unların mesnedi olan i nsanlar 

değişm i ş ,  be lk i ,  bu insanlar, benimle kendi a ra ları ndaki 
bağları kesip atarak her biri bir  başka yola sapmıştı r. Fakat, 
ben, hayat ımın en yüksek b i r  heyecan devresinde adeta 
m ukaddesleştirmiş olduğum ve mukaddes şeyler gibi ebedi 
bi ldiğim bu fik i r  ve duygu manzumesinden har ice ç ıka
mam. Zira, varlığımın muvazenesini , ben, onda buldum, o 
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yok o lsa bi le ,  hen onu var farz ctmeğe mecb u rum.  Tam bir 
nizamın mahsulü olan "akıl" iç in " kahos" a nlaş ılmaz bir 
şeydir. 

Mamafih ,  bu sahifeler in  bazısında onu da anlamağa çalış
tığım olmuştur. "Büyük i nkılap ve Küçük Politika"nın cü
retkarane görünebilecek tarafların ı  da b u  sahifeler teşki l  
edecektir. Fakat, haddizatında, bu bir  cür'et deği l ,  bendeki 
i nkı lap şuurunun , bendeki hayat hamlesinin, bütün gerile
me, donma, paslanma ve anarşi u nsurlarına karşı ş iddetl i 
bir aksülamelidir. Vücut, herhangi. bir mikropla zehir\rn
meğe başladığı vakit ,  tıbbın, çok defa, başvurduğu çare o 
vücutta böyle bir aksülameli uyandırabi lmektir. 

İstiklal mücadelesi esnasında bizi. tehdit eden tehlikeler 
elle tutulabil ir, gözle görüleb ilir, bell i  ve muayyen şeylerde 
ve bunlar, b ize karşı cephe almış, biz imle çarpışmayı kabul 
etmiş bir vaziyette id iler. Arkadan Ha l i f  eci güruhu,  yandan 
İstanbul hükumeti ,  önden Yunan orduları ,  tepeden Avrupa 
emperialistleri , bizi ,  müttasıl vurmağa çalışıyo rlardı. Ve biz,  
bunların hepsin i  görebi liyorduk, seslerini i ş iteb il iyorduk. 
Maksatlarını hareketlerinden anl ıyorduk ve, ona göre ted
birlerimizi alıyorduk. 

Bugünkü tehlikeler bu neviden deği ld i r. Daha adı b i le 

bulunamamış bir illetin gizli ve sinsi mi kropları kanım ıza 
karışmış bulunuyor. Bunun arazı u mumi bir  çöküş, bir sa
rarıp soluş, bir kesinlik, bir bezginl ik ve bütü n  mafsal yer
lerinin kireç sağlamı ş  gibi  b i r  katılaşması , b i r  hareketten 
kalmasıdır. 

İnkılap daha on yaşında. Fakat, şimdiden, b ünyesinde ih 
tiyar b i r  bünyenin bütü n zaaflarını  taşıyor. Bu  hal in ,  yalnız 
ben i m  nazarı dikkatimi celbetmiş olduğunu iddia edemem. 
Bunu herkes benim kadar görüyor, benim kadar hissediyor. 
Fakat, bir nevi tevekkül ve nevmitl ik ,  bir nevi fatalisma bi
z i ,  herhangi bir tedbire başvurmaktan menediyor. 
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l nkılapçı, hadiselerin tesiri altında kalıp hayatını bu  tesi
re göre tertip eden adam değildir. Bilakis, hadisatı, kendi 
hayatının p rensiplerine ve emirlerine tabi tutan adamdır. 
Büyük Türk inkılapçısı, bu memlekette, hiçbir şeyi hatta 
vatan ve toprak müdafaasını bile kendiliğinden olsun diye 
beklemedi .  Her yandan Türk tarihinin tabil seyrini zorladı. 

Bu büyük inkılapçı ,  henüz, başımızdadır. Esasen, o mev
cut olmasaydı, ben, bu küçük kitabı yazıp çıkarmağa lüzum 
bile görmezdim. Ben de,  herkes gibi b ir  nevi marazi fatalis
ma içinde hadiselerin gidişini kendi köşemde lakaytça sey
re dalardım. Lakin ,  düşünüyorum ki, O, dün, ölüm döşe
ğinde yatan Ana'yı nasıl diriltmesini bildi ise, bugün, kan
sızlıktan ve bakımsızlıktan kuruyup giden çocuğu da kur
tarmak çaresini bulacaktır. Öbürü onun ne kadar öz anası 
ise bu da onun o kadar öz yavrusudur. 

lşte, beni, bu sahifeleri yazmağa sevkeden şey, bu  ümit  
ve bu imandır. "Büyük l nk1lap ve Küçük Politika"da başka 
bir maksat aramağa kalkışanlar boş yere vakit kaybetmiş 
o lurlar. 

1 

Son Türk İnkılabına objektif bir gözle baktığımız vakit şu
nu tespi t ederiz; Bu  i nkılapta, başka tarihlerde ve  başka 
memleketlerde vuku bulmuş sair inkılapların aksine o larak, 
yıkılan nizam ile doğan nizamın bütün zıt u nsurları - i lk 
günden itibaren- birbirine karışmış, hep bir  arada kaynaşıp 
durmaktadırlar. Bu kaynaşmanın, çok defa, bir  didişme ha
lini aldığı olur. Fakat, bu didişmeler dahi o zıt u nsurların 
birbirlerini tasfiye ederek muayyen bir ahenge doğru gittik
lerini ifade etmez. 

Bu, baştan başa bir kahos'tur ve bu kahos'un içinde tek bir 
fezada, bir kuyruklu yıldız gibi ,  belli bir istikamette seyri 
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görülür. Ona, bu başdöndürücü seyri esnasında, uzaktan 
veya yakından katılmış olan başka yıldızlar da vardır. Fa
kat, bunlar, ani ve arızi bir cazibeye kapılarak kendi man
zumelerinden d ışarıya fırlamış bir sürü serseri yıldızlardır. 

Belki , yolda başka c isimlere çarpıp tarumar o lacaklardır. 
Belki de, boşlukta , sonsuz seyirlerine devam edip gidecek
lerdir. Lakin, her iki akibet de daima o kuyruklu yıldızın 

cazibesine tabi kalacaktır. 
Gazi Mustafa Kemal, büyük ve tarihi nutuklarının baş

langıcında "Mil li mücadeleye beraber baş l ıyan yolculardan 

bazıları, mil li hayatın bugünhü cumhuriyete v e  cumhuriyet 
hanunlarına hadar gelen tehamülatında, hendi fikriyat ve ru

h iyatlarının ihatası hududu bitti hçe bana mukavemet ve mu

halefete geçmişlerdir. " diyorlar. Biz, bu cümleyi şu yolda tef
sir edeceğiz; Gazi, bir yıldırım sür'atiyle hedefine doğru yo
lalırken kendisine hadden fazla ağırlık veren unsurları b irer 
birer atmıştır. Eğer lüzum ve ihtiyaç hissedip de bunları alı
koymak isteseydi, hepsini muti peykler halinde onun etra
fım almış görecektir. Bir misal mi istersiniz? Onu, gene Bü

yük Nutkun içinde bulacağız: 
"Rauf Bey, b ir  gün Meclis'teki odama gelerek benimle mü

him bazı hususata dai r  görüşmek istediğini ve akşam, Geçi 
Örende, (Keçiören. A.Ö.) Rafet Paşa'nın  evine gidersem daha 
güzel konuşabi leceğimizi söy ledi. Rauf Bey'in telı l ifin i  kabu l  

ettim. Fuat Paşa'nın da hazır bulunmasına muvaffakatini is

t iyzan etti. Onu da münasip gördüm. Rafet Paşa'nın evinde 
dört kişi içtima ettik. Rauf Bey'den dinledik lerimin hulasası şıt 
idi: Meclis, makamı saltanatın ve belki Hilafetin ortadan kal
dırılması noktai nazarının taahip edildiği endişesiyle müteezi
dir. Sizden ve sizin atiyen alacağınız vaziyetten şüphe etmek

tedir. Binaenaleyh, Meclisi ve efkarı umumiye m i l leti tatmin 
etmeniz lüzumuna haniim. 

Rauf Bey'den Saltanat ve Hilafet hakhındaki kanaat ve mü-
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talasının ne olduğunu sordum. Verdiği cevapta şu tasrihatta 

bulundu: Ben, dedi, makamı saltanat ve Hilafete v icdanen ve 
hissen merbutum. Çünkü, benim babam Padişahı n  nanı n ime
tiyle yetişmiş, Osmanlı ricalinin sırasına geçmiştir. Benim sı

rasına geçmişim de hanımda o n imetin zerratı vardır. Ben nan

kör değil im ve olamam. Padişaha muhafazai sadakat borcum

dur. Halifeye merbutiyetim ise terbiyem icabıdır. Umumi müta
laam da vardır. Bizde vaziyeti umumiyeyi  tutmak güçtür. Bu
nu, ancak, herkes in erişemeyeceği kadar yüksek görülmeğe 

alışmış bir makam temin edebi l i r. O makam da Saltanat ve Hi
lafettir. Bu makamı lağvetmeh, onun yerine başka mahiyetet 

bir mevcudiyet ikamesine çalışmak felaket ve husranı mucip
t ir. Asla caiz olamaz. " *  

Rauf Bey'in , Sal tanat ve Hilafet  hakkındaki fikirleri çok 
sarih ve katidir. Bu adamın, günün birinde aynı sarah ve 
katiyetle Saltanatın i lgası lehinde Büyük Mil let Mecl isi  kür
süsünden beyanatta bulunabileceğine ihtimal verir misiniz? 
Rauf Bey, bu kürsüden, o mevzua dair iki defa söz söylemiş 
ve hatta "Saltanatın lağvolunduğu günün bayram kabul edil

mesi tekl ifin i  de dermiyan etmiştir". 

Nasıl? 
Nasıl m ı  dediniz? Gayet basit .  Sözü gene Gazi Hazretleri

ne bırakalım: 

"Saltanatı lağvetmeğe karar verdiğim zaman ilk yaptığım 
işlerden biri de derhal Rauf Beyi Meclis'dehi odama celbetmeh 

oldu. Rauf Bey' in, Refet Paşa'nın evinde, sabahlara kadar din

lediğim kanaat ve mütealaalarına hiç muttali değilmişim gibi, 
ayakta, kendisinden şu talepte bulundum: Hilafet ve Saltanatı 

birbirinden ayırarak Saltanatı lağvedeceğiz. Bunun muvafık 
olduğuna dair hürsüden beyanatta bulunacaksınız. Rauf Beyle 

fazla bir helime teali etmedik. Rauf Bey, odamdan çıkmadan 

(*) Büyük Nutuk, sahife 490. 
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evvel aynı  mabatla davet elmiş olduğum Kazım Karabehi r  
Paşa da geldi. Ondan da  aynı  zeminde beyanatta bulunmasın ı  
reca ettim. "* 

Eğer, bu ibretli vakayı hikaye eden zat bütün nezaket ve 
mahviyet iycabatını bir tarafa koyup,  yalnız, hakikati ç ırıl
çıplak söylemek isteseydi ,  burada "reca" yerine "emir" keli
mesini kullanması lazımgelirdi ve, o vakit, Rauf Bey' de b ize 
garip ve esrarlı görünen bu anı tahavvülün psikoloj ik  mahi
yeti kendiliğinden meydana çıkardı .  

Mustafa Kemal, daha S ivas Kongresine riyaset etmezden 

evvel de reis idi .  Daha doğrusu, onun reis o lmadığı zamanı 
kimse hatırlamaz. Onun, bi.r başka, b ir  şefe mahsus olan en  
bariz vasıflarla doğmuş olduğuna i nanmak lazımgel i r. O 
parmağını kaldırdı m ı ,  her şey harekete geçer. O susup 
önüne baktı mı,  her şey s iner. 

Bir arkadaşımız, ona dair bir hatırasını şöyle anlatır: 
"Edirne'nin istirdadın ı  müteahıp bir meselenin teth ik ve mü

zakkeresi için o şehre gitmiştik Val i  konağında, Valinin nez

dinde bulunuyorduh. Büyük asherl ümera ve )rnmandanlar 

vardı ve bir höşede genç bir binbaşı oturuyordu. Herkes konıt
şuyordu. O susuyordu. Fakat, bütün gözler, al tlan alta hep 
onun yüzüne çevri l iyor, onun ne diyeceğini bekliyor gibiydi. 

Bu genç zabitin sessiz huzuru bütün o büyüh şahsiyetler üze

rinde rahatsız edici bir tesi r  yapıyordu. Yanımdahi zatın kula
ğına iğilip sordum: -Bu k imdir?- B inbaşı Mustafa Kemal Bey, 

dedi . " 
Gazi'nin harikulade fıtratına dair  böyle yüzlerce misal 

bulabi liriz. Gerçi ,  nafiz ve hakim şahsiyetinden SlZlp etrafı
na dağılan manyetizmalı tesirin mahiyetin i  burada tahl i l  ve 
izah kabi l  değildir. Bu, aynca bir i l im ve fen işidir. Ve şim
diye kadar i nsanların mukadderatına hükmetmiş ,  tarihin 

(*)  Büyiih Nutuk, sahife 490. 

1 50 



seyrini  değiştirm iş birçok büyük adamların bu tarafları b ize 
meçhul kalmışt ır. Her hadiseyi riyazi bir katiyetle ispat et
mek iddiasında bulunan materialisma mektebi mensupları 
bile bu "şef" ve "büyük adam" fenomeni'ne temas edince 
vuzuh ve ilmiyetlerini  kaybeder gibi olurlar. 

2 

Bir millet bir cemiyete bir şef gökten inmez. İ nsanlar ara
s ında, en büyük insan da bir muhitin, bir  anın mahsulüdür. 

Onu , müselsel hadiseler doğurmuştur. Tarihi determiniz
maya göre , "Napoleon Bonaparte gelmeseydi ", diyemeyeceği
miz gibi "Mustafa Kemal olmasaydı " da, diyemeyiz. O mut

laka gelecekti ,  bu mutlaka olacaktı. Amma, belki, Bonapar
te Korsika'dan çıkmayacakt ı; belki, Mustafa Kemal'in doğdu
ğu yer Selanik olmayacaktı. Fakat, bunların yerine, mutla
ka, aynı evsafta bir adam, Fransa veya Türkiye'nin herhangi 
bir yerinden gelecekti. Zira, bu nevi insanlar, mil let lerin leşelı
hus etmiş iradeleridir. 

lsmet Paşa, lnönü zaferi münasebetiyle Gazi'nin kendisine 
gönderdiği bir tebrik telgrafına cevabında şu cümleyi yazar: 

"Zulüm ve istibdat dünyasının en zalimane hücumlarına kar

şı yalnız ve şaşkın kalan milletimizin maddi ve manevi bütün 
kabiliyet ve kuvvetlerini ruhumdaki ateşle toplay ıp harekete ge
tiren Büyük Millet Meclisi'nin Reisi Mustafa Kemal Paşa. "* 

"Büyük Şef'lik hasletinin bu,  güzel bir tarifidir, ve yegane 
Türk inkı lapçısını bu tarife göre kabul  ett iğimiz zaman, 
onun, birbirine bu kadar zıt unsurlarla inkılap işini, tek ba
şına nasıl yürütmüş olduğuna şaşmayız. Çünki, millet deni
len anonim kudretin onunla beraber olduğunu biliriz. Ar
tık, bunun önünde Rauf Beylerin, Refet ve Kazım Karabe-

( ') Biıyük Nutulı. sahife 42 1 .  
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kirlerin ne hükmü olur? Tarihi hadiselerin bu mukadder 

akışı içinde, fertlerin-temsil ettikleri fikir ve temayüller ne 
o lursa olsun bir nehrin cereyanına kapılmış tahta parçala
rından farkı yoktur. 

" Milletin bütün kab iliyet ve kudretlerini" kendisinden 
toplamış olan insan ilk Erzurum Kongresinden ta Lausanne 
Konferansına kadar, kah durgun ve sinsi, kah velveleli ve 
coşkun ,  kah sayısız girdaplarla dolana dolana akan bir ne
hir gibi türlü türlü döküntüleri kapıp sürükleyerek, engin 
istiklal havasını teneffüs ettiğimiz bugünkü sahile atmıştır. 
Bunlar içinde, Osmanlı Hanedanının sadı k  kul lan vardı .  
Bunlar içinde Hilafetin cezbeli aşıkları vardı. Bunlar içinde, 
manda dilencileri, bunlar i çinde, paralı bir devletin müs
temleke halkından olmağa canatanlar vardı. 

l lk Erzurum Kongresine iştirak edip (Heyeti Temsi l iye) 
azası sıfatını alanların isim ve hüviyetleri göz önüne getiri
lince, lnkılap namına bütü n  tüylerimizin ürpermemesine 
imkan kalmaz. Bugün,  Türk matbuatının ancak hayat ve is
tihzasına mevzu olan Kudüs Hilafet Kongresinin manzarası 
bunun yanında çok daha muasır bir karakter arzeder. Hoca 

Raif Efendi, Mutki Aşiret reisi Hacı Musa Efendi ,  Şeyh Ser
vet Efendi gibi arkaik insan örneklerinden mürekkep bu 
heyet, kendi haline kalsaydı ,  bizi , ancak, kurunu vusta As
ya'nın göbeğine atabilirdi .  Fakat ,  bu heyetin reis i ,  ondan, 
şu kararları istihsal ediyor: 

1 - Her türlü ecnebi işgal ve müdahalesine harşı ve Osmanl ı 
hühümelinin inhi lal i  hal inde m i llet mütteh iden müdafaa ve 
mulwvemet edecehtir. 

2- Hududu mill iyet dahi l inde bulunan bilcümle abam ı va
tan IJir hüldiir. Yehdiğerinden infihah lwlJul etmez. 

3- Vatan ın  ve i s l ih la l in muhafaza ve temin ine lı ühumeti 

merheziye muhteclir olmadığı talıcli rclc temini mahscıt için b ir  
l ıühünıeti muvahlwte teşehlıül eclec.cht i r. Bu hii h umet heyeti 
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milli kongrece intihap olunacaktır. Kongre münakı t  değilse bu  

intihabı Heyeti Temsiliye yapacaktır. 
4- Kuvayı Mil l iyeyi Cımil ve iradei mi l l iyey i  hakim kı lmak 

esastır. 

5- Anasırı h iristiyaniye hakimiyeU s iyasiye ve muvazenei 
içtimaiyemizi muhil imtiyaz iyta olunamaz. 

6- Manda ve h imaye kabul olunamaz. 
Şimdiden, Lausanne sulh konferansının eşiğinde gibiyiz. 

Erzurum Heyeti Temsi liye's in in  isim ve hüvviyetlerini görür 
görmez, b ize , Asya'nın ıssız steplerine doğru yol göründü 
diye, telaşa düşmüştük. Fakat ,  i şte Avrupa'nın en medeni 
merkezine doğru yol alıyoruz. Bu kararların i ç inde ne bir 
tek dua parçası ,  ne dini bir tabir, ne de bir şeyh veya aşi ret 
reisinin şivesi var. Yemin edebi liriz ki , bu maddelerin her b i
r i ,  genç reisin kendi kafasından ve kendi elinden çıkmıştır. 

Sivas Kongresinde, dıştan görünüş b iraz daha müsteka
mildir. Burada, hacılar, hocalar yerlerini birtakım genç ku
mandanlara, amirallere, tecrübeli inkılapçılara, vali ve mu
harrirlere terk ederler. Fakat, bunlar , ö tekilerden daha az 
tehl ikeli i rt ica unsurları değildir. Çünkü bunların kafaları 

Fıkıh yerine modern bir mantıkla mücehhezdir  ve misal leri
ni hep günün canlı ve hakim realitelerinden almaktadırlar. 

Bunlardan bir i  der ki :  
"Herhalde bir Amerika kefaletin i  kabul etmek mecburi

yetindeyiz. Yirminci asırda beş yüz milyon l ira borcu, harap 
bir memleket i ,  pek münbit o lmayan bir  toprağı ve ancak 
on, on beş milyon l ira varidatı olan bir  kavim iç in b ir  mü
zahareti hariciye olmaksızın idamei hayat e tmek imkanı 
bulunmaz . " *  

Bunlardan b i r  diğeri der ki :  
"Bütün milletler bizi tamamen müstakil b ile bırakacakları-

(*) liiıyıilı Nutuk, sahife 82 
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nı söyleseler gene müzaharcte mühtacız. Dört yüz ila beş yüz 

milyon lira borcumuz var. Bu parayı kimse kimseye bağışla
maz. Bize, bunu ödeyiniz d iyecekler. Halbuki, bizim varidatı
mız bunun faizini bile ödemeye kafi değildir. O zaman müş

kül bir vaziyette kalacağız. Bunun için, müstakil yaşamaya 
vaziyeti maliyemiz müsait değildir. Sonra, yanıbaşımızda bizi 
taksim etmeği emel edinmiş hükumetler vardır. Onları n  ihti
rasatına karşı mahvoluruz. Parasız ordusuz ne yapabiliriz? 
Onlar tayyare ile havada uçuyor. Biz, kağnı arabasından kur
tulamıyoruz. Onlar dreytnot yapıyorlar. Biz yelkenli bir gemi 
b ile yapamıyoruz. Bu haller ile bugün istiklalimizi kurtarsak 
bile gene günün birinde bizi taksim ederler. " *  

Bunlardan bir başkası d a  bütün b u  sözleri şöyle bir kara
ra bağlıyor: 

"Bu manda meselesi hakkında, şimdiye kadar gerek mat
buat ve gerek sair mahfil tarafından birçok şeyler söylendi. 
Vakıa, heyeti aliyeniz, müzahareti hariciye esasını kabul bu
yurdu ise de bu müzahareti kimseden isteyeceğimiz tasrih 
edilmedi. Amerika olduğu iyma tarıkıyle anlaş ı lıyorsa da 

benim kanaatimce doğrudan doğruya zikrinde bir mahzur 
olamaz . " *  

Bu  hatiplerin ,  şu  sözleri söylemek için lstanbul'dan kalkıp 

ta Sivas'a kadar neden geldiklerine hayret edilir. Kurt postu
na bürünmüş bu yumuşak başlı kuzuların en tabii yeri İs
tanbul değil midir? O ağılda istedikleri kadar meleyebilirler
d i .  O sakin ve rahat yeri terk edip de bu yalçın Anadolu yol
larına üşüşmelerinin sebebi acaba ne olsa gerektir? Hangi 
saik, köhne Osmanlı ricalinden hiç farkı olmayan bu politi
kacıları Türk milletinin bu ateşin davası içine almıştır? 

Bu sualin cevabını, ancak, o devrin içtimai ruhi ahvalini  
tahl i l  ettiğimiz zaman verebiliriz. 

(*) 13üyülı Nutulı, sahife 84. 
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3 

1908 10 Temmuz i n kılabı şuursuz ve s istemsi z  b ir hareket

t i .  Bu harekete önayak olanların çoğu "küçüh polit ika" mer
d ivenlerin in  basamaklarından şahsı i kbale, mesnede, veya 

servete ermek iç in tırmanan "arriviste"lerden başka bir şey 
değildir. Binbaşı Enver Bey, bu gibilerin en bariz örneklerin
den b iriydi .  Hemen bütün l tt ihad ve Terakki erkanına -beş 
on kiş i  istisna edilecek o lursa- Enver'in ihtirasiyle kımılda
yan kimseler nazariyle bakabi l ir iz .  Muayyen s istemlerin,  
yüksek ideallerin boş bırakuğı ruhlarda ve kafalarda, ancak, 
böyle macera yelleri esebi l i r. Bu yel ,  harbi u mumide büyük 
bir  fırtına hali n i  aldı .  10 Temmuz i nkılapçılarının k imini  
yedi kat  gökyüzüne çıkardı ,  kimini  yed i  kat yerin dibine at
t ı .  Lak in ,  bunlar arasında b i r  zümre kaldı k i ,  henüz , ne 
yüksek i kbal z irvelerin in  sarhoş eden havasını ,  ne de bu 
hava kadar gurur verici tar i hi ve şanlı felaketler in kahra
manlığını tatmıştı. 

İşte, bun lar Mustafa Kemal'in açtığı  kurtuluş yolu nda 
kendilerine bir  muvaffakıyet imkanı aramağa çıktılar. Vata
nın tehlikeye düşüşü, onlar nazarında, kendi ö nlerini kapa
yan birinci sınıf politikacıların ortadan kalkmasından başka 
bir şeyi i fade etmiyordu. 

Lakin, bu adamların bir büyük eksikliği vardı .  Hiçbir i , İt

tihat ve Terakki erkanının enerj is ine ve p işkinliğine mali k  
bulunmuyordu. Onun iç in,  hepsi de maksatlarına vasıl ol
mak için, en kolay ve en az tehlikeli yolu arayıp bulmağa 
çabalıyordu. 

Hiç şüphesiz , ne Refet Paşa ve Rauf ve Kara Vasıf Beyler 
yeni b ir  harbe atılmak i htimalini  göze alamazdı .  I3ir komp
romi i le davayı tatlıya bağlayıp işin iç inden sıyr ılmayı tercih 
ederlerdi .  Amerika mandası istemek ise, hatıra gelecek ted
b irlerin en kolayı id i .  
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Bu manda zihniyeti, i lk Sivas kongresinden ta Dumlupınar 

zaferine kadar muhtel i f  isimler ve şekiller alarak bütün kur
tuluş mücadelesince devam eder. Çünkü, bu zihniyet bir ne
vi Osmanlı terbiyesinin mahsulüdür. Biz, o neslin evlatlarıyız 
ki, memlekette bir felaket havası estiği zaman, babalarımızın 
gözleri, batı ufuklarından bir ecnebY donanmasının direkleri
ni gözletlerdi ve bunlar, b irbirinin kulağına iğilip:  "Canım, 

kasavet çekme. Hiç Ingil iz bırakır m ı ?  Hiç Fransız müsaade 
eder mi?  Mutlaka birinden biri gelip bir çaresini bulur" derdi. 

O zaman devletin başında bulunanların da bundan başka 

türlü konuştu klarını zannetmeyiz . Bütün Babıali siyaseti, 
Osmanlı lmparatorluğunun mukadderatını büyük devletler 
arasındaki rekabetlere bağlama esasına müstenitti. Kara Va

sıf Beyin Sivas kongresinde, "Bizi taksim ederler. Bizi tak
sim ederler" diye tekrarladığı söz, hemen üç çeyrek asırdan 
beri devam eden Babıali edebiyatının harcıalem temrinle
rinden biridir. 

"Bizi taksim ederler" Kim? Ne için? Bu, malum bile değil
dir ve Türk milletinin iradesi, bütün bu davada asla mevzu
bahis olamaz. 

Her biri, işte, o Osmanlı devletinin kahos'undan fırlamış 
bu adamlar indinde, zaten parçalanmış, bell i b aşlı  bütün 
müdafaa noktaları işgal edilmiş, ordusu dağılmış bir mem
leketi silahla kurtarmağa kalkışmanın manası bir delilikten 
ibaret olmak lazımgelmez mi? 

Denilebilir ki, Mustafa Kemal , bu deliliğe tek başına atıl
dı .  Arkasında kesif bir kalabalık, ona, yumruklarını s ıkıyor, 
dişlerini  gıcırdatıyor, homu rdanıyor, bazen sabr ı  taşıp 
"Dur" diye bağırıyordu.  Lakin, ona, m illet denilen , gözle 
görülmez, elle tutulmaz esrarengiz kudretten vahiy gelmiş
ti. Mutlaka, nübüvvetinin icabatını ifa edecekti . 

Büyük Nutuk'un bir tarafında nakledildiğine göre günün 
birinde, Ali Fuat Paşa, Gazi'ye sormağa gelmiş: 
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- Senin aport'lann kimlerdir?  

Büyük ve  münzevi rehberin hiçbir zaman aport'ları olma
mıştır. Onun emrine tabi olup, her dediğin i  yapanlar bu
lunmuştur. Onun elinde bir alet gibi işleyenler olmuştur. 
Fakat, onun maksadını kendi maksadı ,  onun ideal ini  kendi 
ideali gibi benimseyip ,  onun mevcudiyetinde fena bulmuş 
tek bir adama, son Türk inkılabı tarihinde hemen hiç rasge

linmez. 
En yakın gençlik arkadaşları bile onun yalnız huyuna ve 

mizacına ait hususiyetlerini öğrenmekle kalmış ve ruhunun 
derin liklerine nüfuza kadir olamamıştır. Fethi Beyi n son 
politika macerası Gazi'nin bu en eski ve en samimi arkada
şının bi le kendisini hakkıyla tanımış o lmaktan ne kadar 
uzak bulunduğunu bize ispat etmedi mi? 

Burada, Gazi'n i n  insanl ık tarafı n ı  tanıyıp,  tanımamak 
mevzuubahis değildir. Gazi'yi Türk inkılabının can l ı  ve mü
şahhas bir mümessili sıfatiyle anlamış o lmak lazımdır. Bu 
idrakten mahrumiyet, bizi , Türk inkılabının ruh ve manası
nı sezip kavramaktan menetmiştir. İşte inkılabın başından 
bugüne kadar i çinden bir türlü sıyrılamadığımız tezebzü

b ün ve bizi ,  mi l li hareket seyrin i n  takip ettiği istikamete 
rağmen daima soldan sağa doğru iten kör kudretin menba
ını ,  burada aramalıdır. 

4 

Bizde inkı lap hamlesine, daima, iki türlü irticanın  kemend 
vurduğu görülür. Bunlardan biri medresenin, öbürü Babı
ali'nin mahsul üdür. 

Tanzimat, medresenin yanıbaşında mektebi açmakla, taas
sup ve irtica zihniyetine yeni bir şekil vermiş o ldu. Klasik 
softa tipine bir rokoko softa tipi daha ilave etti. Bunlardan 
birinin yüzü Şark'a, öbürününkü Garb'e dönüktür. Biri, sa-
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rıklı ,  cübbe ve şalvarlı ,  öbürü fesli ,  setre pantalonludur. Biri, 
hadisten ayetten misaller getirerek konuşur. Öbürü , frenkçe 
tabirler kullanmakdan meramını ifade edemez. Birisi Fıkıh, 

öbürü Hukuk'la amildir. Bunun dediğini ,  o ,  onun dediğini 

bu anlayamaz. Karşı karşıya geldiler mi, aralarında, mutla
ka, feci birtakım münakaşa ve münazaalar çıkar ve bunu, ne 
birinin Fıkhı, ne öbürünün Hukuku halledebilir. 

lşte, biz,  birbirine bu derece zıt görünen bu i ki tip i nsanı 
ve bu iki tip insanın temsil ettiği zümreleri inkı lap karşısın
da elele vermiş, birarada yürür görüyoruz. N için,  nasıl? d i

ye şaşırıp kalmayalım. Bu iki insan t ip i ,  i ki ikiz kardeş gibi 
birbirinin eşi ve yoldaşı idi. Ne kafataslarının teşekkülü ,  ne 
beyinlerinin teşekkülü, ne beyinlerinin nesci,  ne muhake

me ve mütalaa tarzları i tibariyle aralarında u fak b ir fark 
bulmak kabil değildi .  Birinin arahi ibarelerle (ıılemayi isla
nı iye)'den bahsedişiyle, öbürünün frenkçe istilalarla (mııle

bahh irini eferenc iye) 'den dem vuruşu beyninde yalnız bir  
mevzu başkalığı vardır. Bu başka başka mevzuları , her iki 

kafa da aynı dar mantık, aynı taassup,  aynı pasiflik'le ken
disine maletmiştir. Dünyanın bütün realite'leri dile ve hare
kete gelse de o mevzuları bu kafalardan söküp çıkarmağa 
çal ışsa aynı müşkilata uğrar. Çünkü, bunlar o nevi kafalar
dır ki, içlerine neyi alsalar bir buzdolabının kalıplan gibi 
kaskatı dondururlar. Yani,  her malumatı, her fikri ,  her na
zariyyeyi bir (nas) haline sokarlar. 

Onu n  iç indir  k i ,  bun lardan b i r  kısmını  Büyük M il le t  
Meclisi'nin meşrutiyetine, öbür  kısmını Halifesiz bir devle
t in  meşruiyetine ikna edebilmek için Gazi'nin çekmediği 

müşkülat kalmamıştır ve bu yoldaki hareketler i ,  daima, 
emrivakıylerle, taktiklerle yapmak istirarında kalmıştır. 

"- Tevhidi lrnva nazariyesi hangi hi tapta görülmüştür?" 
"- Hilafetin Saltanattan ayrılması şer'an ne s uretle habııl 

olabi l ir?" 
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Mektepli softa i le medresel i  softan ı n  ağızlarından, he
men, bir anda ç ıkan bu iki sual , genç inkılabın başı üstün
de iki paslı kılıç halinde çatışıyor. 

1 6  Mart hadisesi vuku bulmuştur . . .  lstanbul polis müdi

riyeti Meclisi Mebusanı kapatmış, azalarından bazılarını tu
tup İngi liz kuvvetlerine teslim etmiştir. Arta kalanların mü
him bir kısmı da ya dağılmış, ya saklanmış veyahut Anado
lu'ya kaçabilmek çarelerini arıyor. Osmanlı payitahtı, adeta, 
batan bir gemiyi andırıyor. Herkes, kendine göre bir sela
met sahili bulmağa çabalıyor. 

Tam bu sırada, Gazi'nin Anadolu içlerinden sesi duyuluyor: 
"Merkezi devletin dahi Düveli llilcifiye tcırcifından resmen işga

l i, Jwvvet teşriiye ve adliye ve icraiyeden ibaret olan h ııvayı mi l

liyei devlet olan lwvayi milliyei devleti mııhtel etmiş ve bıı vazi
yet karşısında ifayı vazifeye imhan göremediğini lıül?Cımetc res
men tebliğ edereh, Meclisi Mebıısan, dağılmıştır Şu halde malwr

n devletin masuniyetini, milletin istiklalini ve devletin tahsi l ini 

temin ederek tedabiri teemül ve tatbik etmek üzere millet tcırafm
dan salahiyyeti Jevkaladeyi haiz bir meclisin Anlwra'da içtimaa 

daveti ve dağı lmış olan mebusandan Anhara'ya gelebilecelderin 

dahi bu meclise iştirak ettirilmesi zaruri görülınüştüı: " v.s.* 
Bu sese lstanbul'dan koşan koşana . . .  İstanbul Meclisi Me

busan reisi Celalettin Arif Bey de bu koşanlar arasındadır. 
Mektepli softa tipinin en belli örneklerinden biri olan bu 
zat, canını kurtarmak için Düzce'den Anlwra'ya doğru yol 
alırken hukuki ve kanun! endişelerini bir an elden bırakmı
yor. Her merhalede bir, durup, canım kurtarmak i mkanını 
kendisine bahşeden büyük inkılapçı ile yaptığı telgraf mu
haberelerinde "bir meclisi Jevluladenin içtimaı ne lwdcır me

sip ise de böyle bir mecl is in elden geldiği lwdcır hanıma te
mas(?) etmesi lazımdır" el iyor. 

(*) Biiyülı Nutıılı, sahife 3ı4.  

1 59 



Şaşkın kanunşinas, b i r  dakika düşünmüyor ki, kendisini 
o büyük cüssesiyle yalçın Anadolu dağlarına tırmandırmak

ta olan hadise ne dereceye kadar kanunidir. 
Gazi, Büyük Nutuk'unda der ki: "Celalettin Arif Bey, Anka

ra'ya geldikten sonra kendisiyle ve diğer bazı 'kanunşinasan' 
ile bu meseleye dair (yani icrai ve teşrii selalıiyyetleri kendin
de toplamış b ir  meclis teesisi meseles i) oldukça uzun süren 
ınüzahere ve münahaşalar cereyan ett i .  Fakat, aldanmıyor

sam, Celalettin Arif Bey, hiç bir vahit, benim, Büyüh Millet 
Meclisinin mahiyet ve selahiyeti hahh ındahi nohtai nazarıma 

iştirah etmemiştiı: " 
Büyüh Nutuh'un sahibi , kendi noktainazarına iştirak et

meyen " hanunşinas "lardan daha birçok isim sayabilir. Eğer, 
Celalettin Arif Bey, bu noktai nazara-ki inkılabın esasıdır
iştirak etmediğini zaman zaman göstermekte devam etti ve 
öbürleri bu ayrılıklarını sakladı ise, b iz ,  buna, nihayet, o 

insanlarla bu  adam arasında bir mizaç farkı olarak bakabi
liriz. 

N itekim, yıllar geçecektir. Hadisat, hep büyük inkılapçı
nın fikir ve iradesine göre inkişaf edecektir. Zafer olacaktır. 

Fakat, memleketin "lwnunşinasanı "  ile i nkılap arasında (ic
ra! ve teşrii selahiyyetleri kendinde toplamış b ir  meclis ola
bilir mi, olamaz mı?) münakaşası , kah Lutfi Fihri Beyin bro
şüründe, kah şu veya bu gazetecinin makalelerinde, kah
hatta, Millet Meclisi kürsüsünde, o günden bugüne kadar 
sürüp gelecektir. 

Son inkılap tarihimiz dikkatle mütalaa edilecek olursa ,  
görülür ki ,  inkılabın başı kara kuvvet dediğimiz asıl irtica 
unsuruyla, bunlarla olduğu kadar, uğraşmak mecburiyetin
de kalmamıştır. Din i le dünya işlerini, kitapla hayat arasın
daki davadan daha kolay halletmiştir. 
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5 

Birinci Büyük Millet Meclisi'nin,  hoca efendilerinden mü

rekkep olan bir Encümeninde, saltanatın Hilafetten ayrı l ıp 
kaldırı lması meselesine dair  cereyan eden b ir müzakere es
nasında Gazi ile bu hocalar arasındaki sahneyi hatırlayalım: 

"Üçüncü encümen bir  odada içt ima ett i .  R iyasetine hoca 
Miifit Efendiyi intihap eyledi . Meseleyi miizahere etmeğe baş

ladılar. Şeriye encümenine mensup hoca efendi ler, Hilafet in  
saltanattan münfeh olamayacağını maruf scifsatalarla islinal 
eltirerek iddia elli ler. Bu müddeiyatın cerh ve nahzında serbesl 
idareihelam edenler ortaya çıkar görünmediler. Biz, çok kala
ba/ıh olan odanın bir höşesinde münahaşayı dinl iyorduk Bu 
tarzda bir müzakerenin mahsut neticeye iht iranına int izar et

mek bihude idi. Bunu anladık. Nihayet, müşlerek encümen re
isinden söz aldım. Önümdeki s ı ranın  üsliine ç ıh t ım.  Yühseh 
sesle şu beyanatta bulundum: -Efendiler, dedim, hakimiyet ve 
saltanat, hiç h imse tarafından hiç kimseye i l im icabıdır diye 

miizahere i le, münakaşa i le verilmez. Hlikimiyel ve sal tanat 
1rnvvetle, kudretle ve zorla al ın ı r. Osmanoğul!arı zorla Türk 

mil letinin hcihimiyet ve saltanatma vazıülyet olmuşlardı ve bu 
tasallu tların ı a l t ı  as ı rdan beri idame eylem işlerdi .  Şimdi de 
Tiirh mi l leti, bu mütecavizlerin hadlerin i  ihtar ederek hakimi

yet ve saltanatmı isyan ederek hendi eline bi lfi i l  almış bulunu
yor. Bu bir emri vakidir. Mevzırnbahs olan mi llete saltal1Clt ın 

hakimiyetini b ırakacak mıyız, b ırakmayacak m ıyız? meselesi 
değildir. Mesele, zaten emri vahi olmuş bir hak ikati ifadeden 

ibarellir. Bu behemehal olacakt ır. Burada içtima edenler; mec
lis ve herhes meseleyi tabii görürse fikrimce mııvafıh olur. Aksi 
takdirde gene hahıhat usıı l 1  dairesinde, ifade olunacakt ı r. Fa
kat, ihtimal, bazı lwfalar kesi lecekti r. " *  

( * )  Bıiyülı Nutuh, sahife 494. 
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Ve bu suretle. Gazi, hilafet ve saltanat meselesini b ir  çır
p ıda kesip atmıştır. Çünkü, bu �· (ırük düğümün, hakikaten, 
bazı kafaların kesilmesiyle çözüleceğine kanidi . Bütün o 

hoca efendiler, neyi müdafaa ve temsil ediyorlardı? -Zaten 
kendiliğinden çökmüş bir saltanat müessesesiyle, artık, ye
ni alem içinde hiçbir mana ifade etmeyen ve dünyanın her 
tarafında bir müstehase haline giren bir nevi i l im ve akıl 

sistemini . . .  
Hiç şüphesiz, b u ,  modern müdevvenata müstenit bir hu

kuki mesele olsaydı bu kadar kolay halledilemeyecekti .  
Çünkü Büyük İnkılapçının, sanırım ,  b iraz da is tihza i le ,  
(kanunşinasan) adını  taktığı k imselerin istinat ettikleri bi l 
g i  ve fikir sistemi, henüz, içine katılmak istediğimiz mede

n iyet aleminin canl ı  hars ın ı  teşkil etmekte ve b u  hars ın  
mahsulü olan müesseseler, henüz, ayakta durmaktadır. 

Gerç i ,  Avrupa'nın cehennemi techizata istinat eden zalim 
ve kahhar siyasetine karşı bile boyun eğmemiş olan büyü k  
Türk İnkılapçısı ,  o alemin bürokratik ve harsı mehabeti 
önünde de ezilecek takımdan değildi. Ni tekim, çok defa ,  
rej im şekli bahsi geçtikçe "Bizim rejimimizin şekli bize mah

sustur. Şu veya bu milleti takl i t  etmiyoruz. " dediği vakidir. 
Gazi ,  imkan bulsaydı ,  bu rejim meselesini ta i lk günün

den daha radikal bir tarzda halletmesini ve devlet  b inası n ı ,  

kendi inkılap prensiplerimizin ve kendi hakikatlerimizin 
-çünki, her milletin kendine göre hakikatleri vardır- emre t 

tiği şekilde kurmasını bil irdi. Fakat, burada, tarihi deter m i 
nisma, işe karışıyor. 

Son Türk İnkılabı vuku bulduğu sırada, henüz, Tanzimat 

devri n ihayet bul muş değild i .  Hala da bulmuş deği ld ir. 
Devlet ve idare sahasında hakim olan unsurlar hep Babı 
ali'den, yani Tanzimat devrinden bize intikal etmiş unsur
lardır. Ve bunların hepsi ili klerine kadar bürokrattır. Os
manlı İ mparatorluğunun (müdevvenatı kanuniyesi) ni bun-
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ların beyninden çıkardınız mı, her birinin kafası boş bir ka
l ıp  haline  girer ve bu boş kalı pları yeni şeyle doldurmak 
uzun zamana mütevakkıftır. 

Halbuki , Gazi ,  İnkılabın ilk safhaların ı  bitirdikten sonra, 
hemen , normal bir devlet kurmak ıstırarı nda id i .  Bu normal 
devlet ise,  ancak, idaren in  asker! manzarası n a  bir n ihayet 
verip onu sivrileştirmekle kabil olacaktı ve memleketin bü
tün sivilleri de bu bürokratlardan ibaretti. Onun için, deni

lebilir ki, Osmanlı  saltanatını ve müstehasedin müessesele
rini kökünden söküp atan Türk İnkılapçısı ,  o müessesele
rin bir eşi ve -belki- en tehlikelisi -çünki, en canlı ve muası 
rı- olan Babıali'yi bütün ruhu v e  bütün kadrolarıyle olduğu 
gibi kabul ve muhafaza etmek mecburiyetinde kalmıştır. 

Tarihi determinismaya göre, buna; muhitin bir hadisenin 
vukuuna müsait ve hazır  olmaması denilir. Ne gariptir ki ,  
zamanın seyrini değiştiren büyük Türk inkılapçısı, tarihin, 
yalnız bu kanunu önünde irkilmiş ve bu zaruri irkil iş Türk 
İnkılabının dinamik hamles in i  durduran sebeblerden biri 
olmuştur. 

Türk İnkılabın ın dinamik hamlesinden ne a nlıyoruz? Bu
n u n  manasın ı  dört kel imel ik  b ir  formül i le tarif  etmek 
mümkündür. Türk ınkılabının dinami k  hamlesi ,  Osmanlı 
tarihinin seyrine karşı durmak b ilmeyen bir yürüyüştür. Bu 
"yürüyüş", askeri adımlarla başlayıp devam ettiği müddetçe 
bir lahza aksamadı .  Coşkun bir sel halinde önüne ne ras
geldiyse söküp kopararak, itip kakarak ve nehrin,  ters akan 
dalgalarını hep, geriye doğru atarak, aktı , aktı. Fakat, ne va
kit  k i ,  İstanbul 'un dar ve bozuk sokaklar ından geçerek 
köhne Babıali 'nin eşiğine vardı ,  orda, tehlikeli bir vakfa ile 
duraladı .  Güya, o mezar-binanın içinden esen soğuk ölüm 
rüzgarı bu coşkun seli, bir anda dondurmuştu. 

Bu kadarla kalsa iyi. Fakat ,  veametli f antasmagori devam 
etti. O geniş lahtin içindeki hücrelerde örümcek ağına sarı-
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lı yatmakta o lan cenazeler, birer birer ayağa kalktı. Her b iri 

yeşile çalmış redingotları sırtlarında, sustası bozuk kaloş 
potinleri ayaklarında ve tomarlarla evrakı-resmiye koltuk
larının altında, sahneye çıktılar. Her biri ,  eski Babıali kad
rosu içindeki koltuğuna oturdu. O küflü ve tozlu kağıtlar, 
yeniden, masalar üzerine serildi ve kalemler gıcırdamaya 
başladı . Bunlar, genç Türkiye Cumhuriyetinin idaresini e l 
lerine almışlardı. Artık, eski plana göre yeni hükumet ku
rulmuştu. 

Fakat, memleket, artık, eski memleket, halk,  artık eski 
halk değildi. İnkılabın ortaya attığı prensipler -ki hepsi, ge
niş bir hürriyet havası içinde doğdular- bu küf kokan mah
zende neşvünüma imkanını bulamazdı .  "Lausanne sulh 
muahadesi"ni meydana getiren müteadd1 zihniyet, korku, 
tevekkül,  uyuşma ve feragat üzerine müesses eski diploma
si usüllerine dönemezdi. Siyasi istiklali takip etmesi lazım
gelen iktisadi istiklal mücadelesi için eski müstemleke ida
resinin ekonomi k  cihazları son derece iptidai idi .  

Buna rağmen, muasır ve inkılapçı Türkiye'de kurunuvus

tai çıkrık işlemeğe başladı. Bunun sekiz on yıllık randıma
nını son fasılda sayıp dökeceğiz. 

6 

tık Sivas kongresindeki riyaset meselesinden -hatta, belki 
de Mustafa Kemal Paşa'nın lstanbul'u terk edeceği gün Rauf 
Beyin ,  onu, bu seferden alıkoymak istemesiyle başlayıp da 
son Fethi Bey - lsmet Paşa düellosuna kadar devam eden ih
ti lafların adına, kısaca, "b izantin izma" namını veriyoruz. 
Bunun türkçesi "saray entrikaları" demek olup bir ikbal ve 
iktidar m evkii etrafındaki boğuşma ve didişmeleri i fade 
eder. İnkıraza uğrayan her cemaatte "bizantinizma" ilk da
ğılış ve çürüyüş alametidir. Fakat, biz, burada bir  i nkılap 
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mevzuu üzerindeyiz .  Ne  Roma'da Karahalla devrini, ne de 
lstanbul'da Pal iolog saltanatını anlatıyoruz. Hatta, Bizans 
Imparatorluğu'nun bir temadisi demek o lan Osmanlı Impa
ratorluğu bile bizim bahsimizden hariçtir. Çünkü, b i r  şeh
rin içinde, kötü bir saraydan ibaret kalan bu imparatorluk 
da artık, tarihe intikal etmiştir. 

Demek ki, başlayan b i r  tarihin tahli l ini yapıyoruz. Ve bu 
tahli l i  yaparken o anda en müthiş inkıraz u nsurlarından bi
rini buluyoruz. Bu, merak ve endişe ile tetkik olunacak bir  
hadisedir. 

Sivas kongresi kurulurken riyasete Mustafa Kemal Pa
şa'nın geçmesi neden bir mesele teşkil ediyor? Safderun ol
mayalım. Bunun manası şudur; Batan bir gemide bile, her

kes kumanda mevkiini ele geçirmek istiyor. 
Mustafa Kemal Paşa'nın asker! ve şahsi p restiji ise bunu 

kendinden nezetmeğe manidir. Ne  yapmalı? Derhal, küçük 

cntirikalar, dolambaçlı teklifler, müraice çevirme ve çelme 
hareketleri başlıyor. Bu da muvaffak olamayınca, Mustafa 
Kemal, daha ilk celseden itibaren, karşısında, enikonu bir  

muhalefet cephesi buluyor. 

"Manda" i steyip istememek,  Meclisi  l s tanbu l'da veya 
Anadolu'da toplayıp toplamamak, payitahtla alakayı kesip 

kesmemek gibi meseleler o rtaya atı l ıyor. Bunların hiçbiri  
b ir  prensip davası değildir. Fakat, her b iri Mustafa Kemal'i 

iz'ac için icat edilmiş vesilelerdir. 
Bunlar, bu boş d idişmelerle, burada, meşgulken Erzu

rnm'dan veya Kars'tan diğer bir kumandanın halecanlı ve 
telaş l ı  sesi duyuluyor: "Aman, ne siz (yani Mustafa Kemal 

Paşa) ne de Rauf Bey, hükumetle herhangi b i r  vazife deruhte 
etıneyiniz. Mebuslar aras111da grupunuzun baş111da hal111 ız. " 

O zaman ortada, daha ne hükumet, ne Meclis, ne  de grup 
vard ır. Lakin, siyasi ihtiras bunların hepsine takaddüm edi
yor. Yedi kat cehennemin dibine batmış olan İstanbul şeh-

1 6 5  



rinde kalan bile ıssız Anadolu yaylaların ın  üstünde cereyan 

eden hailede hiç kimseye bir şeref h issesi vermek istemiyor. 
Bu şehirde, İngiliz polisinin gözü altında toplanan içti ma
larda i nsanlar b iribirinin kulağına fısıldıyor: "Aman, dihlwt  

edin, hiç b ir  baş s ivri lmesin .  Hiçb ir  i s im etrafında neşriyat 
yapmayal ım. Sonra, baş ımıza ih inci b i r  Enver Paşa ç ı lwr. " 
Sanki ,  bütün vatan davasının yegane parolası bu imiş;  san
ki, memleket yalnız bununla kurtulacakmış gibi . . .  

Ne  vakit ki ,  bütün hadiseler, b irbiri ardısıra, Mustafa Ke
mal' in ,  yalnız onun işaret ettiği tarzda vuku b ulmağa, ne 
vakit ki onun şahsı kudreti bütün m illi harekete silinmez 
damgasını vurmağa başladı, o vakit, küçük ihtiras dalgaları, 
b inanın birinci katından ikinci kata doğru alçaldı. Fakat, 
bu alçalışla onun ş iddet ve savleti daha z iyade artmış oldu. 

Düşman kuvvetleri önünde henüz teşekkül eden askeri 
cephenin i lk  hadisesi ik i  kumandan arasındaki ihtilaf ol
muştur, bu ihtilaf, bir ıstratejia davas ında ç ıkmış olsaydı 

mazur ve tabi i  görülebilirdi. Fakat, Refet Paşa, kendisinin 
de prensip i t ibariyle red etmediği askeri bir l üzum üzerine 
Cenup ve Garp cephelerinin tek bir cephe haline konulup 

bu cephe kumandanlığına Ismet Paşa' nın tay in  edi lmes i 
üzerinedir k i ,  adeta bir  çocuk gibi  küsmüş ve kendisine 

teklif edilen Müdafaai Mil l iye vekaletini red ederek Ilgaz or
manlarına çekilmiştir. 

Burada sözü, gene Gazi Hazretlerine b ırakmak i htiyacını 
hissediyorum: 

"Refet Paşa, esas i tibariyle gene asheri bir vazife deruhte et
meh taraftarı idi. Fahat, benim tarzı tesviyemi beğenmedi. Di
yordu izi: -Müdafaai Mil l iye vehi l i  olan Fevzi Paşa'nın  malw
mmdan ist ifa etmes ine sebep yohtur. Ismet Paşa'nı n  ErhCını 
Harbiyei Umumiye riyasetinden istif asın ı  zaruri görüyor ve 

bana da bu aralıh bir vazife vermeği düşünüyorsanız tarzı tes
v iyenin ona göre tanzimi mümhündür. 
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"Ben, b i rdenbire Refet Paşa'nm mütalaas ında mündemiç 
maksada, nası lsa, intihal edemedim. Çünlzi, b iraz sonra anlar 

gibi olduğum nohtaI nazar hatırıma gelmemişt i .  Mütereddi t  
olduğıun noktayı tavzih için bizzat kendisine sordum. Dedim 
ki; Yani siz mi Erkanı Harbiye reisi olmak istiyorsunuz? 

"Gerçi, vazıh bir cevap vermedi ama, ben, maksadın ın ta

mamen bundan ibaret olduğunu kabul ettim. "* 

Bunun üzerinden beş altı ay ya geçmiş ya geçmemişdi ki ,  
tesadüf, beni, bu hadisenin garip ve garip olduğu kadar fec i  
b i r  safhasına şahit kıldı. Eskişehrin sukutu gecesiydi .  İsmet 
Paşa, Kütahya-Altıntaş ric'atinden sonra kuvvetlerini Sakar
ya'nın şarkında, düşman hattından mümkün olduğu kadar 
uzak bir mevzide toplamağa çalışıyordu. 

Biz , Ankara'da eski Erkanı Harbiye'nin bulunduğu bina
da, bir odadaytz. Tam yanımızdaki odada Gazi ile Fevzi Pa
şa bir harita üstüne iğilmiş askeri harekatı saati saatine ta
ki p ve tetkik ediyorlar. Aşağıda telgraf mütemadiyen işl iyor 
ve cepheden gelen malumatı yandaki odaya, yandaki oda
dan çtkan emirleri cepheye tebl iğ  ediyor. Vaki t ,  gecedir. 
Hem de gecenin i lerlemiş bir  saati .  Sarı b ir  ay aydınlığı , 
pencereden görünen çıplak peyizajı ,  sapsarı yamaçları, aşa
ğtdaki derenin söğütleriyle karşı tepenin keskin ç izgilerini 
sttmalı ve donuk, bir renkle aydınlatıyor. Sessizlik o kadar 
mutlak ki,  alt kattaki telgrafın mütemadi tiktakları olmasa 
yüz ki lometre ötede, gerileyen ordu ile ilerleyen ordunun 
ayak seslerini işitecek gibiyiz. 

Birbirimizle hiç konuşmuyoruz. Yüreğimizdeki çöküntü
nün altında bunalmışız. Hatta, içimizden biri, Halide Ha
nım, baştnı pencereden dışarıya uzatmış, zannedersem, ağ
lıyor. Tam bu sırada, içeriye, gülerek, şakalaşarak Refet Paşa 
girdi .  Onu, hiç o akşamki kadar neşeli görmemiştim. O ka-

(*) l3ityüh Nutulı, sahife 428. 
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clar ki, i lk bakışta, musibetten aklını  kaybeLLiğine zahip ol
dum. Halide Hanım'a doğru yürüdü: "Ne dersiniz Hanım 
efendi, Turan'a yol göründü mü?" dedi .  Ağzından çıkan her 
kelime bir kahkahanı n  üstünde hopluyordu. 

Halide Hanım maruf romanında şöyle b ir  cümle vard ı:  
'Tu ran,  sevgili ülke, söyle, sana yol nereden? " 

Refet Paşa , bu cümleyi b ir  besteli m ısra gibi terennüm 
ediyor ve ikide bir "lşte, bunun böyle o lacağı evvelden belli 
idi" tarzında birtakım mütalaalar söylüyordu. 

Ben, o sıralarda, pol it ika denilen şeyde ş imdikin den çok 

daha toy idim.  Vatan müdafaası gibi müşterek ve hayali bir 
dava etrafında toplanmış olan insanların bazı benlik ve hay
siyet meselelerini bu davadan daha üstün tutabileceğin i  asla 
tahayyül edemiyordum .  Fakat ,  zaman bana öğretti k i ,  e n  
büyük tarihi hadiselerin iç inde de bu neviden küçük i hti
raslar kaynaşıp durabil iyor. Bu kısır ve menfi did işmeler, 
b ir harbin en ö n  siperlerinde, ö lümle karşı karşıya, boğaz 

boğaza gel indiği anda bile d inmiyor. İ nsanları mezarlarına 
kadar takip ediyor. 

Gazi'n i n  Biiyüh Nıılııh'ları d ikkatle okuncluğu vakit naza

rı dikkate çarpan hadiselerin en başında bu şahsi mücadele
lerin hikayesi gelir. M illi kahramanı ,  bir taraf tan, lsmet Pa
şa'n ın dediği gibi ,  "Bütün bir zulüm ve istibdat dünyası ile 
çarpışırken" ,  diğer taraftan kendi iç imizdeki n i fak ve fesat
larla uğraşı r  görürüz. Denilebi l ir  ki, bu içten didişmeler, 
Gazi'yi, sarayın,  Babıali 'nin ,  Çerkes Etem'i n  ve lti laf Devlet
leri s iyasetin i n  savletlerinden çok daha fazla işgal etmiş, 
yormuştur. 

Hangi biri ne dert anlatsın?  Bir Kazım Karabekir Paşa me
seles ini  hallederken,  arkas ından bir N urettin Paşa meselesi, 
derken bir Refet Paşa-lsmet Paşa davası ç ıkıyor. Bunlar yo
luna girer gibi görünürken bir de bakıyoruz ki, bir Ali Ih
san Paşa vakasının karşısındayız. 
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Büyük Millet Meclisi ise cephe gerisi nde binb i r  türlü i htiras 
i le kaynaşıyor. Burada, doğrudan doğruya Mustafa Kemal 
Paşa'nın şahsı na karşı vaziyet alanlar bi le var. O kadar ki ,  
düşman, ta  Ankara'nın 78-80 kilometre yakınına gelip so
kulduğu, geceleri top sesleri şehrin en iç mahallelerinden 
bile duyulduğu ve hükümet ani bir  işgal endişesiyle Kayse
ri'ye nakle başladığı b i r  s ı rada Türkiye'nin yegane b üyü k 
askerini başkumandanlığa getirmek münakaşayı mucip bir  

mesele haline geliyor. 
Gerçi o zaman Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal\ or

dunun başına hemen ittifakla getirmiştir. Hatta, i lk teklifi ya
pan bir muhalif mebus olmuştur. Fakat, büyük Şef'i hariku
lade bir hassasiyetle bize naklettiği şu çirkin hakikate bakın: 

" . . .  Taak ip ettiğimiz davay ı  ın i l lrni ıı lwybolmıış oldıığıııw 
hülzmelmişlerdi. Bu sebeplerle dıtyduhları hiddet ve ş iddeti be
nim üzerimde teskin etmek isLiyorlcırdı. Istiyorlardı h i, hendi 
tasavvurlarına göre münhezim olmuş ve inlı izamı devam ede

cek ordunun başında benim de şahsiyetim münhezim olsun . " *  
Yol u  üstüne kurul muş tuzakların hepsi  g ib i  b u n u  d a  

uzaktan, pekala, keşf eden b u  c ins aslan, iki taraflı düşman
larına, lazımgelen cevabı ,  yirmi beş gün sonra, kanl ı  savaş 
meydanından verecektir. 

Lakin ,  bunun tesiri  de çok sürmiyecektir. Sakarya zaf e
rinden iki üç ay sonra ve, bu sefer, Malta'dan canlarını he
nüz kurtarıp gelmiş olan iki zat, Rauf ve Kara Vasıf Beyler 
derhal muhalefete geçeceklerdir. 

Bir p rensip meselesinden dolayı mı? Ne gezer. Gene şahıs 
davası .  Mustafa Kemal Paşa tamamiyle o rdunun başı nda 

kalacaktır. Müdafaai M il l iye veki l i ,  aynı zamanda Erkanı 

C>)  Biiyük Nutulı, sahife 443. 
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Harbiye reisi o lacaktı r. Mecl is re isl iğ i  i le  İcra Heyeti re isliği 
bir şahısta toplanacaktır. 

Zahi rde bir idari p rensip mese lesi g ibi  görünen bu müna
kaşanın asıl saiki şudur: 

Mustafa Kemal Paşa'yı, dahill ve harici siyaseti idareden 
menetmek, yeni selahiyetlerin i  tahdi t  etmek, Refet Paşa'ya, 
çok zamandan beri hasretini çektiği U muml: Erkanı Harbiye 
Riyasetini vermek ve Rauf Beyi de tek başı na devletin ba
şında b ı rakmak .. Ve bu mevki i  paylaşma kavgası ne vaki t  
o luyor?  Henüz ,  d üşman asker le r i  kulağımı z ın d ib inde  
trampete çalarken, henüz İngiliz devleti fah imesinin başm
da bulunan dünya diktatörünün aleyh imizdeki nutukları 
havayinesimi iç inde birer zehirli o k  gibi vızırdarken . . .  

Bir  gün gelecek zafer olacaktır v e  işte, o vaki t ,  asıl o va
kit ,  kızılca k ıyamet kopacaktır. 

Bu  sefer de gene İsmet Paşa'nın temsi l ettiği Lausanne 
cephesinin arkasında, hep, bu kıyametin uğultular ın ı ,  h ı rı l
tılarını, d iş ve t ırnak gıcırtılarını duyarız. 

Türk millet i  asırlarca tersine gitmiş mukadderatının yük
sek bir dönüm noktasıdır. Genç bir Türk general i ,  masum 
bir Anadolu çocuğu, Avrupa'nın ta göbeğinde beşeriyetin 
bütün şeytani kudretlerini kendilerinde teksif  etm iş ,  her bi
ri yüzlerce defa feleğin çemberinden geçmiş,  bethah, kur
naz ve düşman siyaset adamlarından müteşekkil bir heyete 
karşı, kimsesiz millet in in hakların ı  müdafa ediyor. Bu hak

ların her b i ri bir canavarın ağzmdadır, onları b i rer birer ko
parmağa çabalıyor. 

Lakin,  ne gariptir k i ,  bu adamın , temsil ett iği  yeni Türki
ye hüküıneti nezdinde yalnız bir  tek taraftarı ,  dayanabilece
ği tek bir  istinatgahı vardır:  Gazi Mustafa Kemal. . .  

Hükümetin reisi onun sorduğu suallere cevap bi le  ver
mez. Konferansın seyri hakkmdaki malumatma zerre kadar 
kulak asmaz. Yaln ız, sulha ait her davayı çözülmez bir dü-

1 70 



ğüm haline sokmak için elinden gelen her fenalığı yapar. 
Kah, "Sulha mani olan esas l ı  ve muallak mesai! bizce bir 

küldür" der. Kah, Yunan tamirat meselesi gibi  bir fer'in  üze
rinde ısrarla tevakkuf eder. Bazen de ne evet ,  ne hayır, hiçbir 

şey söylemez. Adeta, küskün bir tavırla heyeti murahhasaya 
arkasını çevirir. Bu, bütün manasıyle siyasi bir "sabolaj"dır. 

İsmet Paşa öfke ve endişe iç inde Gazi'ye teveccuh ediyor; 
"Hükümetle aramızda iht i lafı esari vard ır:  Mutaba1wt ol

mazsa avdet mecburiyet ve kararındayım"* diyor. 
Gazi büyük bir  b irader tavrı i l e ,  fakat,  asla tarafgir l ik  

emaresi göstermeksizin İsmet Paşa'nın sinirlerini yatıştı r
mağa öbür tarafın inat ve temaruzunu yenmeğe ça l ışıyor. 
Lakin, malum olduğu şekilde bir  lsmet - Rauf düellosunun 
önüne geçemiyor. İsteseydi, belki, geçebil irdi ,  ama bu şahsi 
kavga, öbürleri gibi ,  onu n  için daima tali b ir  mesele halinde 
kalmıştır. O sırada asıl kurtarılması lazım gelen şey sulhtür. 
Türk milletinin nice zamandır, açlık, sefalet, ıstırap ve göz
yaşları içinde beklediği sulhtür. O, zekasının bütün çalaki
sini  bunun i ht ihsali ne hasrediyor ve n i hayet ,  Büyük Nıı
tuk'ta, bütün tafsilatiyle okuduğumuz taktik sayesinde İs
met Paşa'ya sulhü i mzalıyor. 

Artık Rauf Bey histerik bir kişi gibi i htilaçlar iç indedir. O 
zamana kadar b irtakım siyasi formüller altında gizlemeğe 
çalıştığı asıl ıstırabını meydana vuruyor. lsmet Paşa'nın mu
vaffak bir  heyeti-murahhasa reisi sıfatiyle Ankara'ya gelece
ği gün yaklaştıkça: -Ben hendiıne hahim değil im. Yi:ıpamaya
cağım**  diyor. 

İşte, bundan sonra, ta o kanlı safhaya kadar devam eden 
şey artık hep bu h isteri'dir. Ve bunun adına, biz ,  b izantiniz
ma dedik. 

(*)  Büyülı Nutıılı, sahife 553. 
( ** )  Büyülı Nutıılı, sahife 565. 
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Lakin ,  bu hastalığı tesb it edip adını koymakla meseleyi 

halletmiş olmayız. Evvela şunu söyleyelim ki, Avrupa'nın 
parlamenter rej imlerinde akislerin i  d inlediğimiz fırka ve sı 

n ıf münazaraları , bizim iç in ,  bu hususta b ir misal teşkil 
edemez. Bunlar, iyi kötü, birtakım siyasi fikir ve sistemler
le, sınıf menfaati tezatlarından doğmuş esaslı münakaşalara 
irca edilebil ir. Halb uki,  bir taraftan " C ihan Harbi'n i n  na
mahdut ıstıraplarından kurtulmak ve mil let imiz in c ihan 
sulbünü tesiste ne büyük bir amil olduğunu ispat eylemek 
maksadiyle"*  "Mondros mütarekenamesin i  i mza" ettiği n i  
söyleyen , diğer taraftan ise lsmet Paşa'ya "Sulh tehlikeye 
düşse de gene metabimin bir zerresinden vazgeçemeyiz" * *  
d iyen Rauf Beyin hangi fikir s istemi ne mensup olduğunu 
anlamak müşküldür. 

Sakarya müdafaa harbi ile, Kocatepe taarruz harbi arasın
da sabırsızlanıp "Sulh istemek iç in  bir kere daha Avrupa'ya 
başvurmak" isteyenlerle, "b izim asıl düşmanlarımız Fransız 
ve l ngil izlerdir. B inaenaleyh, beyhude yere Yunanlılarla di
dişip duracağımıza Cenup ve Şark hudutlarından Suriye ve 

lrak'a hücum etsek" d iyenler, hep aynı muhalefet safında 

değil mi idiler? Ta Sivas Kongresinden sonra Serbest Fırka 
mücadelelerine kadar Türk i n kılab ın ın  bağrın da çarpışan 

iki zıt zihn iyet, hangi sınıf menfaati, hangi fikir ve sistem 
tezadını temsi l  eder? 

Anadolu - Bağdat demiryolların ın  devlet tarafından alınıp 
alınmaması müzakere ve münakaşa edildiği günlerde idi. ls
met Paşa, o zaman, bu hattın şirkete bırakılması tezini ,  bu
günkü liberal Fethi Bey ele mutlaka devlet tarafından alınıp 

işletilmesi antitezin i  müdafaa ediyorlardı .  Çünkü, o zaman 
lsmet Paşa hükümet mevkiincle idi .  Fethi Bey değildi ve Fet-

C» llüyulı Nutıılı, sahife 563. 

( * * )  /foyiılı Nııtıılı, sahife 548-55 1 .  
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h i  Bey'in İsmet Paşa'ya karşı b ir  vaziyet alabil mesi için mut
laka onun dediğinin aksini söylemesi hizım geliyordu. 

Türk lnkılap tarihi ,  böyle bi nlerce tezatlar ve b irbiri n i  
tutmaz hareketlerle doludur. Bunun e n  bell i  başl t  sebeple
rinden biri, lnkılabımızın bir inkılapçı kad rosundan ve b ir 
hareket ve taktik planından mahrumiyetidir. Onun içindir 
ki ,  bu inkılabın tarihini tetkik ederken, onun vahdet ve şu
urunu, yalnız ,  bir tek adamdan bulabiliyoruz: Gazi Mııstafcı 
Kemal. . .  

Denilebilir ki ,  i nkılap tarihi , bu bir tek kahramanın u lvi 

ve hazin sergüzeştinden ibarett i r. O hercüymercin iç inde, 
nereden gelip nereye gittiğini ve ne yapıp ne yapmayacağını 
bilen bir O'dur. Lakin , bu hükmü verirken , biz,  yalnız bü
yük Şef'in şahsi kudret ve azametin i  b i r  kere daha tasdik  et
miş olmuyoruz, aynı zamanda inkılabımızın en zaif nokta
larından birine de parmağımızı basmış oluyoruz. 

Mustafa Kemal olmasaydı , Türk m illeti , müstevliye karş\ 
toprağ ın ı  müdafaa edecekti .  H iç esaret i  tanımam ış olan 
Türk'ün ruhunda bu reaksiyon kuvveti onun tabii duygula
rından, tabii sevaikından biridir. Ve Erzurum, Sivas kongre
lerinin nüfuzu teessüs etmeden evvel garbi Anadolu'nun 
b irçok yerlerinde kendiliğinden birtakım müdafaa hatları 
kuru lmuştu. Fakat, bunlar, kendi h al lerine b ırakılsalard ı ,  
n e  o lacaktı? N ihayet, bitmek tükenmek bilmeyen b i r  geril
la'ya inkı lap edecekti . Bu mün ferit teşebbüsleri bir araya 

toplayıp vatan müdafaasını , muntazam bir  devlet ve ordu 
hal inde idare etmektedir ki, büyük Şef Türk milletini zafere 
isal etti , ve, bu zaferin prestij ine dayanarak bi ldi ği miz bir 
sıra inkılap hareketlerini meydana getirel i .  

Fakat, bu sahada her  nedense , vatan müdafaasında oldu
ğu gibi ,  muntazam ve d isiplin l i  bir organizmaya vücut ver
mek lüzumunu hissetmedi .  O kadar ki, birçok mühim te
şebbüslerinden . ancak, mahremiyetinde bul unanları haber-
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dar etmekle kaldı. Size , h ilafetin ilgasından ve hanedanın 
memleket har icine çıkarılmasından on gün hatta, belki de 
üç dört gün evveline kadar, böyle bir hareket hazırlığından 
Meclis ve Fırka içinde hiç kimsenin haberi olmadığını söy
leyecek olursam, bilmem ki, inanır mısınız? 

Bu harikulade hadisenin en büyük ispatını, o s ıralarda 
neşredilmiş bir devlet bütçesinin Hanedan maaşlarına dair 
faslında bulab i l i rsiniz. Hükümet tarafından teklif ve Büyük 
Millet Meclisi Bütçe Encümeni tarafından tasdi k  ve tadil 
o lunup Heyeti Umumiyeye sevkedilen bu bütçede hanedan 
azası, maaşlarıyla beraber bütün resmi ve an'anevl u nvanla
r ın ı  muhafaza etmektedir. "Şehzade! civanbaht Süleyman 
Efendi Hazretleri " ,  "Fatma Sultan Aliyetüşşan Hazretleri" 
ilh. Ve o zaman bu cedvelin tertip tarzı aleyhinde yazıp 
"Akşam" gazetesinde neşrettiğim bir makale, birkaç arkada
şım müstesna olmak üzere hemen bütün Meclis tarafından 
hiddet ve galeyanla karşılanmıştı. 

On beş gün sonra, aynı hiddet ve galeyanla o "aliyetüş
şanların" o "civanbahtlar"ın hudutlarımızdan dışarı atılması 
hakkında ateşli nutuklar söylendi. 

Bu hatırayı, burada z ikretmekle iki şeyi ifade etmek isti
yorum: O zamanki M illet Meclisi'nin,  ruhunda taşıdığı bü
tün inkılap hamlesine rağmen, henüz, ne kadar eski routi
ne-itiyatların, göreneklerin tesiri altında bulunduğunu ve 
inkılap sistematik bir plan dahil inde vuku bulmadığı için 
fikirlerin ve hislerin ne kadar teşettüte düştüğünü . . .  

Biz, inkılabın en büyük düşmanı o lan bizantiriizma'nın, 
işte, bu teşettütten çıktığına kaniiz. Bugün, inkılabın aşağı 
yukarı onuncu yılına bastığımız halde b ile henüz sıyrılama
d ığımız tezatların sebebini de bunda aramak lazı m gelir. 
Eğer, b izantinizma dediğimiz illet yalnız politika sahasında 
ve mevkii iktidar etrafında bir didişmeden ibaret kalsaydı 
ona belki bu kadar ehemmiyet vermezdik. Fakat, bu illet, 

1 74 



milli mukadderatıınızın yeni b i r  buhrana doğru sürüklen
mesini intaç edebil ir. Sekiz yıldan beri , Türk m illetinin me

deni ve iktisadi i nkişafına mani olan düğümlerden henüz 
hiçbirinin çözüleme mesi ve günden güne halledilemez bir 
muamma haline girmesi de bu yüzdendir. 

Bizantinizma, b ir  taraftan, başta Gazi olmak üzere, bütün 
Türk i nkılapçıların enerj is in i  ve prestij in i  kemirip duruyo r. 
Diğer taraf tan, faaliyet sahasında müsbet işlerin başarılma
sına mani o luyor. 

Bizantinizma büyük b ir  tasarruf unsuru olan zamanın da 
düşmanıdır. M illi inkişaf yolundaki bu on k ıymetli  yı l ı  o 
yuttu. Birçok taze millet kuvvetlerinin ve m ilyonlarca milli 
servetin nankör ve çorak sahalarda akıp kurumasına sebep 
olan da odur. 

8 

Bu sahifelerde, belki geçen sahifelerdeki şeyleri tekrar ede
ceğiz. Fakat daha z iyade vuzuha doğru gitmek kaygısıyle . . . .  

Cumhuriyet in bel libaşlı b irkaç rüknü, ö nde İsmet Paşa 
olmak üzere, "bizantinizma"nın ne büyük bir  tehl ike oldu
ğunu sezmemiş değillerdir. Lakin ,  bunu yenmek iç in  bul
dukları çare, b izatihi bir tehlike olan bürokrasi'dir. 

Bürokrasi ,  Türk inkılabına, gene inkılapçı ların ağzından 
şu mutantan sözlerle kement vurdu: Normal devreye g ir
mek, devlet otoritesin i  tesis etmek. . .  

Normal devreye girmek n e  demektir? 
İnkılap anormal bir hal miydi? 

Sonra yılların kürsü nutuklarında sık sık geçen bu tabir
lerin ne mana ifade ettiklerini anlamak güçtür. Fakat, eğer 
hadisat ,  bu nutuklardan çıkmış ise, bugün, kolaylıkla anla

yabil ir iz ki, normal hale avdetin manası ,  eski Babıali kadro
larının ihyası ve eski idarecil ik z ihniyetinin yeniden teessü-
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sü i miş. Hakikaten , hükümet erkanın ın ,  bize, normal hale 
avdetimizi  müjdeledikle ri günden beri kendimizi , her gün 
biraz daha, köhne Osmanlı devletinin havası iç inde h issed i
yoruz. Hepi m ize, de rin esnemeler ve uzun ger i nmelerle 
emsalsiz bir rehavet veren o mübarek hava . . .  

Onu nasıl h issetmeyebil iriz? Bütün gençliğimiz pembe 
tenlerini ,  yumuşak ellerini  hep ona medyum değil midir? 
Yürüyüşümüzdeki o vekar, düşünüşlerimizdeki o teenni ,  te
şebbüslerimizdeki o i htiyat, o yerden temennah nezaketler, 
n ihayet, b ize, her şey in  daima yolunda gittiği zahab ını veren 
o ulvi "pasivile", hep, o havada neşvünema bulmadı mı? İş
te, sert poyrazların ve gündoğusu kasırgalarının b i rbiriyle 
çarpıştığı yalçın Anadolu yaylalarında geçirdiğimiz üç-dört 
yıllık b ir maceradan sonra ,  ey, sütlimanlık, gene sana dönü
yoruz. Normal bir devreye giriyoruz. Aman , herkes, yerinde 

rahat dursun. Kimse kimsenin keyfin i  bozacak bir harekette 
bulunmasın. Hele şu sükunet içinde, şu idare makinasının 
ağır ağır, tatlı tatlı nasıl işlemekte olduğunu dinleyeli m.  

Görüyor musunuz, Müsteşar Bey, masasının başında, ka

fasını bir dakika kaldırmaksızın, h er gün, sekizer saat mü
temadiyen nasıl çalışıyor? Yandaki odada Hukuk Müşaviri 
Bey koca koca ciltlerden durmaksızın , ne kesif "ah kam" lar 
ç ıkarıyor? Eskiden, inkılabın anormal devirlerinde , bu  ve
kalet, dört-beş odalı bir daireden ibaretti . Şimdi, kırk oda 
kafi gelmiyor. Her birinin içi tıklım tıklı m  memurla dolu ve 
her biri arı kovan ı  gibi işliyor. Mütemadiyen b irtakım kağıt
lar okunuyor. Birtakım kağıtlar imzalanıyor. O odadan bu 
odaya birtakım tomarlar gidip geliyor. 

Fakat, siz diyeceksiniz ki , bu vekalet dört odadan ibaret
ken içinden daha çabuk iş çıkardı. Diyeceksiniz ki fi lan 
yerdeki köprünün yeniden i nşası için cereyan eden mu
amele altı  aydan beri hala hi tama ermedi. Nafia ile Dahi liye 
arasında bir idare-i liususiye meselesi filan yolun tamirini  
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iki yıldan beri imkansız bir hale sokmuş, b u  yüzden filan 
vilayetin kasabaları ile köyleri arasındaki münakalat tama
miyle kes i lmiş.  Diyeceksiniz ki , alelade bir gümrük forma
l i tesi filan l imanımızın bütün ihracat hareketini  durdur
muş, aylarca tüccarın feryat ve şikayetlerine merkezden bir 
cevap almak mümkün olmamış, v.s .  v.s .  

Buna mukabi l  size denilecektir ki , bütün bunlar teferru

at. Siz, asıl ,  makinanın heyeti umumiyesi nasıl işliyo r, man
zarası ne muntazam, ona bakın .  

Filhakika, manzara yalnız muntazad değil ,  mehabetl i ,  va
kur ve kurumlu da . . .  Dabıali 'nin bütün o babayane haşmeti
ne varis görünüyor. Artık, eskisi yani ,  anormal inkılap dev
rinde olduğu gibi,  erbabı mesalihten herhangi bir i ,  b ir  mü
diri umuminin odasına giremez. Artık ,  vek i l ler in yanlarına 
yanaşmak birtakım kuyut ve şuruta tabidir. 

Sırf inkılabın ateşi i ç inde n  yetişme erkan b ile çoktan bu 
dekorun tantanası na kapıl ıp Babıali harsini temsil etmeğe 
başladı .  Bunlar bile memurlarının oda kapısı önünde reve
ranslar yaparak ve ayakla elpençe divan durarak kend ile
r inden emir telakki etme vaz iyetleri ni  hoş görür  o ldular. 
Eh,  devlet otori tesi bu. Herkes haddini bi lmel i ,  yerl i  yerin
de oturmal ı. Mesul iyet almış i nsanlara karşı hörmet ve tan
zimde bulunmasını bilmeli .  

Meclis ve mebusların da bu devlet otoritesi n i  tanımaları 
farzı ayindir. Bir  vekilden öyle sık sık istizah yapılamaz. Gi
di l ip makamında bir şeyden şikayet edilemez. Devlet erka
nının bu gibi şeylerle kaybedecek zamanı yoktur. Bir hace
t imiz varsa Meclis'teki posta kutularına mektup hal inde 
atabil irsiniz. Kürsüde, b ir  şey sormadan evvel müsaade al
sanız fena o lmaz. 

İşte, Babıali bürokrasisinin istilzam ettiği "hierarşi " ele bu 
surette, kendiliğinden hasıl olmağa başlıyor. Bu yen i tees
süs etmeğe başlıyan "hierarşi "  de Büyük Millet Meclisi'n i n  
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mevki in i  tay in  etmek biraz müşküldür. Bürokratik z ihniyet,  
kendini hiç belli  etmeksizin,  tesirini burada da gösteriyor. 
Hep şekle ve teferruata ait bahisler, yavaş yavaş u mumi ve 
prensipal mevzuların yerini tutuyor. Bir  kan u n  layihasına 
isim bulmak, bir fıkranın içindeki virgülün yerini değiştir
mek uzun, akademik münakaşalara meydan açıyor. Bu su
retle, zaman denilen büyük iş amili, Anadolu'nun suları gi
bi beyhude yere akıp gidiyor, akıp gidiyor. 

Ve bu yüzden daha nice enerj iler heder olmaktadır. Diye
biliriz ki, inkı labın en ceyyit, en atılgan kuvvetleri normal
l ik ve devlet otori tesi namına yapılan bu "hierarşizasyon" 
neticesinde adeta kadro harici bırakılmış ve her biri  küflen
dirici bir adalete mahkum kılınmıştır. İşte, gene bu yüzden
dir ki, i nkılapçılık zihniyeti, inkılapçıl ık  hamlesi kemcnt
lenmiş oluyor. 

Halbuki, memleketin iktisadi ve içti mai kalkınma hare
keti, ancak ve ancak bu zihniyet ve bu hamle sayesinde ya
pılabilirdi. Eğer Gaz i ,  o zamanki hukukşinasların dediği gi 
bi ,  Osmanlı kanunuesasisine, Osmanlı hüküıneti tarzı ida

resine,  kanunlarına, nizamlarına tabi olmak şartiylc hareket 
etseydi, bugünkü medeni ve müstakil Türkiye'yi meydana 
getirebi l ir miydi? 

Bu Türkiye, tamamiyle Babıali havası d ışında vücut bu
lurken,  meydana, kendi bünyesin in teşekkül tarzının husu
si prensiplerin i  de getirmişti. Yeni devlet idaresi bu prensip
lere göre kurulmak lazım geldiği gib i ,  iktisadi ve içt imai 
kalkınma dediğimiz asıl teceddü t  hareketin in  ana hatları da 
bu prensiplerden ç ıkarılmalıydı .  

9 

Türk i nkılapçıları , kendi alınların ın teri ve kendi kanlarının 
pahasına yarattıkları bir  eseri sivil ve laik i rticaın e l ine tes-
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l i m  etmekle, hakikaten, akıl sır ermez b ir  gaflette bulun
muşlardır. 

Lakin, her hadise gibi bu da sebepsiz vukubulmadı.  
Çoğu ordudan, b i r  kısmı da mil i tan politikacılıktan yetiş

miş olan Türk inkılapçıları ,  askeri: bir i ş  olan İst iklal Jiarbi'
ni ve siyası bir hareket olan rej i m  tebeddülünü yapıp bitir
d ikten sonra, devlet idaresi (administration) denilen sanat
ta kendilerini tecrübesiz ve b ilgisiz hissetti ler. Osmanl ı  İ m
paratorluğunun devlet işleri içinde yetişmiş ve o devletin, 
" müdevvenatı-kanuniye"sini b i lip  öğrenmiş k imselere vü

cutları zaruri: i nsanlar gibi bakmağa başladılar. Esasen, bun
lardan bazıları ,  i l k  i nkılabın i lk  safhasında kendi  arzu ve 
i radelerine rağmen ,  inkılap emrine a l ınmışlardı .  Bu nlar, 
kah hariçle yeni başlayan diplomatik temaslarımızda, kah 
içerdeki "mülkiye" umuru nda, Babıal i " mahzeni-evrakı "nın 
kadük ve esrarengiz metinlerini deşifre etmek suretiyle b ize 
lazımgelen vesaiki  bulup  çıkarmasını b i l iyorlardı .  

İsmet Paşa, bu nevi mutahassıslardan birkaçını, Osmanl ı  
devletine a i t  hesapların tasfiyesi esnasında is t i fade etmek 
maksadiyle, Lausanne Konferansına da götürdü.  

Hatıra gelebi l i rd i  k i ,  Babıal i  u lemasının, i nkılap ricaline 
edecekleri hizmetlerin, bu, en sonuncusu olacaktır. Fakat, 

öyle o lmadı.  Bu, Babıali 'nin h eyet-i u m u miyesiyle ,  bütün 
kadroları ve bütün teamülatıyle, Türkiye Cumhuriyeti'ne in
t ikalinin bir  mukaddimesini  teşki l  etti .  

Bazı inkılaplarda, eski rej i m  adamlarından bir kısmın ın  
yeni rej ime geçtiği vakidir. Fakat, yeni  rej im,  b unları derhal 
kendisine intibak ettirir. Onları ,  m ut i  bir alet halinde kul
lanmasını bilir. B izde ise, bunun tamiyle aksi o lmuştur. Es
ki rej imin adamları, yeni rej imin şahsiyetlerini  kendi nüfuz 

ve tesirleri altına almışlardır. Kendi çalışma, düşünme ve 
görme usullerini bunlara kabul  e ttirmişlerdir. 

Ortada, bazı fevkalade tedb i rlerin alınmas ını icap eden 
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canlı bir  zaruret mi  var? Olab i l i r. ı :akat, bunun fevkinde, 
usulü idarenin ruhu olan teamül ve n izamat ela vardır. Ba
kalım,  sizin almak istediğiniz tedbi r buna mutabık mıdır? 
Bu sual karşısı nda, sanki , esrarengiz bir  kuvvetle a fsunlan

mış gibi ,  i nkılapçı şef şaşırıp kal ıyor ve kendi rolü asıl  bu
radan başlamak lazım gelirken burada bil iyor. B i raz bekle
yin. O ,  bununla da kalmayacak, yavaş yavaş, kendi iradesi
n i  bağlayan "teamül ve n izamat "ı n  mutaassıp b i r  taraftarı  
kesilecektir. Filan yerde bir valiyi ,  nafiaya ait bir  iş i  idare i  
hususiye bütçesinden yaptırmağa kalkıştı d iye , tevbi h  ve 

tekti r  edecektir veyahut c iheti mülkiye , ciheti adliyeye sor
madan bir kati l in  veya bir şakin i n  hürriyeti şahsiyesini  sel
betti diye Büyük Millet Meclisinde uzun bir münakaşa ve 
müzakere mevzuu açılacaktır. 

Babıa l i ,  zihniyeti ,  ya l nız dahi l i  siyaset imize hakim ol
makla kalmadı ,  harici siyasetimizde de genç Türkiye Cum
huriyet in in  müteaddi hamles i ni ve şahsi enerj is in i  kı rdı. 
Lausanne'da bütün bir husumet dünyasına karşı koyması n ı 
b i len orij inal  Türk d iplomasis i ,  yavaş yavaş, Babıal i ,  haric i 
yes in in  klasik ve batta l  metotlarına avdet etmeğe başladı. 
Cemiyeti akvamvari bir "pasifisma sulhculıı k "  cilası a l t ında 
küçük uzlaşmaları , dostluk tezahürleri, hayide kombinezon 
ve manevralarıyla dişi tanzimat diplomasis i  yeniden d i ri ld i .  
Yeniden Türk'ün mukadderatın ı  kendi  iradesi nden z iyade 
beynelmi le l  pol i t ika n ı n  antagon izmalar' ına bağlamak ve 

bunlardan ist i fadeye çalışmak yolları itibar kazandı .  Her  
yerde artık b ir  daha kalkmamak üzere ölmüş o lan Mak i
avel ,  genç Türkiye Cumhuriyeti topraklarında biı;  bas ıba
clelmevt" sırrına ermek imkanını buldu. 

Lakin,  Osmanlı  lmparatorluğu'nda eksik olan Makiavel 
deği ldi ,  Mustafa Kemal'di. O Mustafa Kemal ki, küre-i arzı 
çepçevre sarmış olan çelikten emperiali.sme ağını  b ir  hamle
de parçalayan yegane i nsandır. Şimdi, bu ağın yalnız Türki-
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ye'ye düşen kısmı yırtık duruyor. Fakat, bu nokta, bütün 
mazlum m1lletler i ç in  tek kurtuluş türbesidir. 

Bu büyük, bu akıl durdurucu hadiseni n  manasını köhne 
ve esir Babıa l i  haric iyes i n i n  memurlar ı  mı a nlayacaktı?  

Bunlar mı ,  cihanın dört b i r  köşesinde Mustafa Kemal Tür
kiyesin i n  engin ve şamil  p restij in i  muhafaza edeceklerdi ?  
Bundan beş altı y ı l  evveline kadar o prestij in bütün Avrupa 
ve Amerika matbuatında ne gibi neşriyatın muharriki oldu
ğunu ve bu neşriyatın şimdi ne tarz aldığın ı  tetkik ederse
niz, onun eser in i  temsi l  etmek i ç i n  harice gönderdiğimiz 
k imseler in menfi rolünü pek takdir  etmiş olursunuz. 

İnkılabın ruhu olan maar i ften bahse b i lmem ki lüzum 
var mıdır/ Eski devirden b ize menkul bürokratik şeki l ler 
i ç inde, bu mesele ,  gittikçe çözül mez bir  muamma hal ine  
g irmektedir. Her  gelen maarif vekili ,  bütün hüsnüniyetine, 
bütün azmine,  bütün şevk i ne rağmen -ki gelenlerin hepsi 
bu evsafı haizdi- kendis in i  daha iki adımda bir "gayrimüm
kün "  karşısında buluyor. Ted ris  teşkilatından idare teşki la
tına kadar eski Osmanlı İmparatorluğu'nun ihtiyaçlarına ve 
üslubuna göre kurulmuş bu han ta l  makin a ,  b i r  taraftan 
genç kafaları ,  d iğer taraftan taze iradeler i  aşı nd ı rmaktan  
başka b i r  şeye yaramaz. 

İ nkılap ortaya b irçok meseleler i  almıştı r. Bu nların başlı
cası :  Darülfünun , ted risat programlarında ahenk ve s istem,  
d i l  ve alfabe, ümmilikle mücadele v.s. g ib i  işlerdir. 

Maarif i daresi bunlardan hiçbir in i  halledememişti r. Hepsi 
muallakta duruyor. Bir taraftan ,  İstanbul darülfünunu, inkı
lap i le hiç alakası olmayan kafalar yetiştir ip dururken, diğer 
taraftan b i rbir in i  tutmaz mevad i le dolu o rta tedrisat p rog
ramları gençliği  kötü rümleştiriyor. Yen i  muhitte yeri o lma
yan ve hatta belki de İstiklal Harbi tarihi ni bil meyen bi rta
kım Osmanlı tabaalan ç ıkarıyor. 

Yen i  şeraite göre Türk di l in in henüz ne b i r  grameri ,  ne de 
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bir lügati vardır. Dünya yüzünde bu kadar az tedvin edilmiş 
bir dil olarak belki biraz da Çerkesçeyi sayabiliriz. Bizi mazi 
an'anelerine bağlıyan bağlar çözüldükçe bu asil d il gitgide 
yalnız konuşulan ve fakat, okunup yazılamayan birtakım 
soysuz lehçeler derekesine düşecektir. Yen i  alfebenin ise 
halka ne dereceye kadar kabul ettirildiğini anlamak iç in 
pastahaneye bir  sansür koymanızı ve üstleri yeni harflerle 
donanmış zarfların içindeki mektupları görüp saymanızı 
tavsiye ederim. Yalnız kendi tecrübeme istinaden, size, şim
diden, kemali katiyetle söyleyebilirim ki ,  bazı resmi muhar
rerat da dahil olmak üzere memleket i çinde teati edilen ya
zılı kağıtların yüzde sekseni hala Arap harfleriyledir. 

İşte, altı yedi yıldan beri tatbik edilen bürokrasi sistemi
nin elim neticeleri . . .  Bazı muhalifler, şu veya bu kusurlar 
için şu veya bu şahsa çalarlarken biz içimizden gülüyoruz. 
Bütün o şahıslar da bu sistemin kurbanıdırlar. 

Ne yazı k  ki, bu tarzı idareyi birçok kimseler "devlelçi
l i k" le müradif telakki e tmektedir. Babıali bürokrasisi ,  Türk 
inkılabını dört bir yanından bağladığı gibi bu inkılabın en 

tabi i  bünyesi demek olan "devletçil ik" usulünü de itibardan 
düşürmüştür. 

Devletçilik, evet. Lakin Osmanlı devleti değil. 

1 0  

Inkılabmuzın tarikini tetkik ederken başlıca ş u  neticeleri 
çıkardık: 

1 - Türh inkı labı baştan sona lwdar "kahotih " bir manzara 

arzeder. Bu harekete iştirak etmiş olan unsurlar, lwrışı k, gayri 
mütecanis ve birbirine zıl l ır. Yalnız bir adam, teh bir adam bıı 
hercümercin içinde nereye gideceğini ve ne yapacağını bil iyor. 

2- lnh ılcip sahasındaki b ıı alliisllük, bu kargaşal ı k  yeni re
j imde pek er1wıden "bizantinizma" ya yol açmıştır. 
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3- Bizantin iznw b ir  inhilal ami l idir. lnhı lapçı laı; bundan 

lııırtulmah için bürohrasiye i l t ica etmişlerdir.  Bürohrasi, dar, 
geri ve havasız bir idare şehl inin adıdır. lnh ı labııı haynayan 
ruhu bıı lwlıp içinde doııahalmıştır. 

Türk İnkılabı muayyen ve müdevven bir  fikir  s istemin
den doğmadığı için bittabi kahotik bir  tekevvünün mahsu
lü o lacaktı. Bittab i ,  buna iştirak edenler arasında b i r  görüş 
ve anlayış vahdeti bulunmayacaktı. Bu harekete katılanların 
kimi, düşman istilası altında kalan topraklarımızı harbecle
rek kurtarmak; kimi, Osmanlı  Saltanatı davasına siyasi ka
nallardan bir hal çaresi aramak, kimi de, sonu yok geril la
larla düşmanı bezdir ip kendiliğinden çekilmeğe mecbur et
mek istiyordu.  

Bazıs ı ,  bunların hiçbirini düşünmüyor. Kendisine, sade
ce, itilaf kuvvetlerinin zulmünden uzak bir  köşe arıyordu. 
Ve kimsenin aklından, Anadolu'da müstakil bir devlet teş
kili gayesi geçmiyordu. Çünkü, inkılabın ası l  sahibi ,  mey
dana getireceği eseri  bir sır gibi saklıyordu. Gayesine doğru 
adım adım yürüyordu. Başka türlü de yapamazdı .  Zira ,  O 
da, etrafını alan bütün bu insanların, bir afetten kaçmış ka
zazedeler gibi bedbaht, şaşkın ve perakende b ir kalabalık
tan ibaret olduğunu biliyordu. 

Gaz i ,  bu derde, ancak b i r  çare i le  karşı koyabilird i .  Sıkı ,  
disipl inl i  ve seçme bir  inkılapçı kadrosuyle . . .  Gerç i ,  böyle 
bir kadro mevcut id i .  Fakat, o yalnız vatan müdafaasıyle 
meşgul bulunuyordu: Ordu. 

Siyaset sahası ise baştan sona kadar hep "nefiridnı "la ida
re edi leli .  Baştan sona kadar b i r  başıbozuk kargaşalığından 
kurtulamadı. Gazi ,  cephe ardını  ela pekala askeri bir nizam 
ve intizam içine alabil irdi .  Bu hususta ne f eragatinefis sahi
bi insanlardan, ne kendisine canıyle ve başıyle merbut kim
selerden ne de coşkun ve şuurlu bir gençlikten mahrumdu. 
inkılap tarihinde bu nokta, bugüne kadar, hala karanl ığını 
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muhafaza etmekted i r. Belki ,  günün bir inde bu muammayı 
da gene Gaz i'nin kendisi aydınlatacaktı r. O günün pek uzak 
o lmamasını temenni ederim. 

O günün pek uzak olmamasını temenni edeli m :  Çünkü, 

vasıl olduğu muz hükümetlere göre büyük T ür k  lnkllabı c i 
handaki  alemşüm u l  manasını  ve m e mlekette k i  yaratıcı  
hamlesini kaybetmekte ve Türkiye Cumhuriyeti dar sınırla
rı içinde gitgide statik bir mahiyet a lmadadır. 

Biz,  bu hadiseyi muayyen b i r  formül i le  tarif  etmek iç in 
"Türkiye Cumhuriyet i 'nin bürokratlaşmas ı "  d iyoruz. 

Türkiy� hükumeti erkanının,  küçük ve perakende siyasi 
mücadelelerin önüne geçmek ve kendilerine sakin bir  hava
da çalışabi lmek i mkanını vermek iç in  Osmanlı devletinden 

ist iare ettikleri bu idare şekli ,  ne Türk lnkı labının, ne de 
yeni hayat i caplarının emrettiğ i  şerai te uyar. 

Türk mil leti ,  bundan on ik i  yıl evvel açtığı harple,  lsmet 
Paşa'nın -cephede i ken- "bütün hir zulüm ve istihclaL dünya
s ı "  d iye tari f  ettiği azgın Avrupa emperialismasma karşı yal 
n ız  kendi hakkını değ i l  bütün mazlum mi l letlerin hakkını 
da müdafaa ediyordu. Gerçi ,  Türk m il leti bu nu sarahaten 
i lan etmemiştir. Fakat, o hadisen i n  tarihi kanunlar nokta i  
nazarından manası ancak budur. 

Binaenaleyh , bütün tarih ve bütün c ihan önünde omuzu
muza yüklenmiş olduğumuz bu muazzam vaz i feyi , "foııc
L ion"a, mutabık  ve o çapta bir s iyaset c ihazı kurmamız la
z ımgel ir. Bunu istemek yalnız b i r  mi l li gururu i fade etmez.  
Bizi ,  tarih i  bir  zaruretin tes ir i ,  parasın ın kıymeti veya devlet 
bütçesinin yekununa göre bir ehemm iyet verip onu küç ü k  
bi r Balkan devletin in  çerçevesi i çine so kmağa çalışanlar is
t ikbal in  vereceği hükümden çekinmel id i r ler. Çünkü,  bun
lar, bir dev yavrusunu bir  cücenin z ırhı iç ine t ıkarak daha 
genç yaşında, onu sakatlandırmış olacaklard ı r.  

Türk mi lleti , Avrupa emperialismas ına karşı i h raz ettiği 
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zaferden sonra yaptığı b i r  sıra i nkılapla a ncak şunu ispat et
mek istemiştir: Herhangi bir müterakki ve meden i Avrupa 
milletiyle müsavi olduğunu . . .  Ve bu müsavi l iğ in i  cemiyet 
hayatının hemen her sahasında ispat etmiştir. Yalnız, mese
le iktisadı inkişaf noktasına gelince dayanıp  kalmıştır. Yani 
bu kapi tal dava önünde Türk i n kılapçısının i radesi sarsıl
mıştır. 

Biz i  Avrupa milletlerinden, en az, b i r  asırlık b i r  zaman 
uçurumu ayırmış bulunuyo r. Bunu bir  haml ede geçmek 
mümkün değildir. Fakat, teşkilatlı ,  planlı ,  hızlı ve kol lektif  
bir çalışma sayesinde bu mesafenin mühim bir kısmını  az 
vakitte geçeceğimizi ümit etmekteyiz. 

Böyle hızlı ve milletçe çalışma, alelade zamanlara mahsus 
kadük (battal) ve statik bir idare şekliyle mümkün değildi r. 
Bu f evkal'acle hareket ancak fevkalade vesai tle yapılab i l i r. *  

( k )  llu yazı dizisi, 1 9  3Ttc Cumhuriyct'in onuncu yı lmda yayıınlannıak uzcrc ya

zılını�, aına nedense yayınıbnınaınıştır. Yakup Kadri Karaosınano�\1u'ııun o lü

münden sonra, eşi Leman Karaosmanoğlu'nun hulup Milliyet gazetesinde tef

rika ettirdiği ( 1 1-22 /\ ra\ık 1 970) dizi,  h içbir değişiklik yapıl ıııadan n lcluğu 

gibi a lındı. 
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Yakup Kadri Karaosmanoğl u 'nun Yaşamı 

Yakup Kadr i ,  27 Mart 1889'da Kah ire'de doğdu . Adı 17 .  yüzyıl sonla
rında duyulmaya başlanan ün lü Karaosmanoğlu a i les inden Manisal ı  
Abdülkadir Bey' le Mıs ır 'da evlendiği eşi  İkbal  Han ım ' ı n ,  1885'de do
ğan Zahide adl ı  kız çocuklarından sonra dünyaya gelen,  ik inci çocuk
larıdır. Altı yaşında ai lesiyle bir l ikte Manisa'ya yer leşir. i lköğrenimin i  
Fevziye Mekteb-i l ptidaisi 'nde tamamlar. Rüşdiyeye ik inc i  s ı nıfa kadar 
Manisa'da devam eden Yakup Kadri ,  1903 'te İzmir ldad is i ' nde oku
maya başlar. 1905 yı l ı nda tekrar ai les iyle doğduğu topraklara, Mıs ı r 'a  
döner ve lskenderiye'deki Freres ' ler Fransız Okulu 'na  kaydolur. Ve b i r  
yı l  sonra ortaöğrenimini  tamamlayarak mezu� olur. 

A i le 1908 yı l ı  başlar ında, Meşrutiyet ' in  hemen öncesinde i stan
bul ' a  döner. Balkan Savaşı ' na dek, Kadıköy Yeldeğirmen i 'nde yaşar
lar. Bu arada Yakup Kadri, Mekteb-i Hukuk'a girer. 1909 Mart' ında 
Faik  A l i ,  Refik Hal it ,  Celal Sahir; Ahmet Samim,  Al i  Canip i le  bir l ikte 
Fecr-i Ati toplu luğunun i lk toplant ıs ına katı l ı r. Aynı yı l ı n  H aziran ayında 
Resimli Kitap dergisinde "N irvana"  adlı oyunu yayımlan ır. 1911 yı l ın
da üç yıl okuduğu Hukuk Fakülte s i ' nden d ip loma a lmadan ayrı l ı r. 
1913 'te i lk  öykü kitabı Bir Serencam yayımlanır. Aynı yıl Peyam gaze
tesinde yazmaya başlar. 1915'de Üsküdar ldad i s i ' nde edebiyat ve 
felsefe öğretmenl iği yapmaya başlar. Bu devirde Yakup Kadri , Scho-
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penhauer, Nietzsche, l bsen gibi yazar ve düşünürlerin etk is i  altındadır 
ve bu etki lenme 1917' 1ere kadar sürer. Öyküleri çoğun luk la İkdam 
gazetes inde yayımlanan Yakup Kadri , 1916'dan sonra b i reyc i l i kten 
toplumculuğa yönelir. Savaş ve seferberl ik konularını iş ler. Mütareke 
s ırasında ise yeniden mensur ş i i re döner ve Erenlerin Bağından ' ı  ya
zar (1918-1919). 

Yakup Kadri 1916 yı l ında, yakalandığı tüberküloz hastal ığı n ın teda
vi s i  iç in i sviçre'ye, Davos 'a  gider. i sviçre 'ye gitmeden önce gird iği 
Bektaşi muhiti Nur Baba romanına konu o lur. 1919'da i sviçre 'den 
döner ve ikdam'da köşe yazarl ığına  başlar. 1921 yı l ında,  Kurtu luş 
Savaşı ' nı n  en zorlu günlerinde Ankara'ya çağrı lır. Kurtuluş hareketini 
görmek ve l iderleriyle görüşmek fırsatını bulması onun sosyal gerçek
ç i l iğe geçişi nde önemli bir etkendir. 1920'de Kiralık Konak, 1921 'de 
Nur Baba, 1922'de Okun Ucundan ve Ha l ide Ed ip ,  Fal i h  R ıfkı ve 
Mehmet Asım i le  birl ikte hazırladığı lzmir'den Bursa'ya adl ı  b i r  çal ış
ması ,  1923'de ise Kadınlık ve Kadınlarımız adl ı eseri yayımlanır. 

Yakup Kadri , 11 Ekim 1923 yı l ı nda Mutasarrıf Asaf Bey' i n  kızı , Bur
han Asaf Belge'n in  kızkardeşi Leman Han ım' la  evlen i r. Aynı yı l  Mardin  
mi l letveki l i  olarak TBMM 'ye girer. 1926 yı l ında akciğerlerin in  tedavisi 
iç in ikinci kez isviçre'ye gider. Oradan Milliyet gazetesine "Alp Dağla
rından" başl ığıyla yayımlanan mektupları n ı  gönderir. Konusunu İttihat
çı-İtili'ıfçı çekişmesinden alan Hüküm Gecesi 1927'de, Mütareke yıl
ları nda istanbu l 'da yaşanan ahlak çöküntüsünü anlatttığı romanı So
dom ve Gomore 1928'de yayımlanır. 

Yakup Kadri 1932 yı l ında dört arkadaşıyla -Vedat Nedim Tör, Burhan 
Asaf Belge, lsmail Hüsrev Tökin ve Şevket Süreyya Aydemir- Kadro der
gisini çıkarır. iktisadi devletçi l ik ve sosyal siyaset i lkelerini savunan der
gi üç yıl süren yayın hayatının ardından,  Yakup Kadri 'n in 1934'de elçi l ik 
görevine atanması nedeniyle kapanır. Yakup Kadri bu arada Manisa mi l
letveki l id ir ve Kurtuluş Savaşı gözlemlerinden ve Anadolu Mezal imin i  
Tahkik Komisyonu i le birl ikte çal ıştığı dönemden yararlanarak Yaban'ı 
(1932) yazar. Ankara romanı ise 1934'te yayımlan ır. 

Yakup Kadri önce Tiran elç i l iği (1934) yapar. Bunu Prag (1935),  La 
Haye (1939), Bern (1942) izler. Tahran elç i l iğinden (1949-1951) son
ra tekrar Bern 'e  (1951) atan ı r. Bu görevde üç yı l ka ld ıktan sonra 
emekl i  olur. Elç i l i k  göreviyle yurtdış ında bulunduğu dönemde daha 
çok monografi (Atatürk) ve an ı ları n ı  ka leme a l ı r  ( Zoraki Diplomat, 
Hep O Şarkı, Anamın Kitabı) .  Bir de iki ci ltl ik Panorama adl ı  romanın ı  
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yazar bu yı l l arda .  1960'da Kurucu Mecl is üyeliğine getiri l i r. 1961 se

çimlerinde bu kez memleketi Manisa'dan mi l letveki l i  seçil i r. Bu görevi 
1965'e kadar süren Yakup Kadri 13 Ara l ık  197 4'de Ankara'da haya
ta gözler in i  kapatır. Mezarı lstanbul'da, Beşiktaş 'taki Yahya Efendi 
Mezarı ığı 'ndadı r. 

Eserleri: 

Öykü: Bir Serencam (1913), Rahmet (1923), Milli Savaş Hikaye
leri (1947) .  

Roman : Kiralık Konak (1921) ,  Nur Baba (1922) ,  Hüküm Gecesi 
(1927), Sodom ve Gomore (1928), Yaban (1932),  Ankara (1934), 
Bir Sürgün (1937), Panorama 1 (1950), Panorama i l  (1954), Hep O 
Şarkı (1956). 

Mensur Şi i rler: Erenlerin Bağından (1918-1922),  Okun Ucundan 
(1922). 

An ı :  Zoraki Diplomat (1954), Anamın Kitabı (1957), Vatan Yolun
da (1958), Politikada 45 Yıl (1968), Gençlik ve Edebiyat Hatıraları 
(1969). 

Monografi: Ahmet Haşim (1934), Atatürk (1946). 

Tiyatro : N irvana (1909) , Veda (1909),  Sağanak (lst. Şeh i r  Tiy. 
Ktp. ,  Tarihs iz), Mağara (1934). 

Çeşitl i Yazı lar: Kadınlık ve Kadınlarımız (1923), Ergenekon (2 c i lt. 
1929), Alp Dağlarından ve Miss Chalfrin' in Albümünden (1942). 

Çeşitli Derlemeler: İzmir'den Bursa'ya, H .  Edip ,  F. Rıfk ı ,  M. Asım i le 
bir l ikte "H ikayeler, Mektuplar ve Yunan Ordusunun Mesul iyetine Dair 

Bir Tetkik" notu i le yayımlanır. İçinde Yakup Kadri 'n in " Küçük Neron " .  
"Dünya Gözü" ve "Ahret Sesleri, Tesl im!  Tes l im!"  adlı üç  öyküsü bulun
maktadır (1922). Seçme Yazılar, Latin harflerin in kabulu  üzerine alfa
beyi öğretmek üzere hazırlanmış bir derleme kitabıdır. Başl ığın altı nda, 
"Bu kitap Di l  Encümeni 'n in kararı i le Yakup Kadri, Fal ih Rıfkı ve Ruşen 
Eşref tarafından tertip edilmiştir," notu bulunmaktadır  (1928). 

Çeviri leri : Horatius (1931), Swanların Semtinden (1942). 
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Y
irminci yüzyıhn ilk yansında büyük bir üretkenlikle dergilere 

yazdığı şiir, öykü, makale ve eleştiri türü yazılarla Türk edebi
yatı sahnesine adımını atan Yakup Kadri Karaosmanoğlu, ro

manlan, hikayeleri, denemeleri, oyunlan ve anılanyta, en önemli edebi
yatçılarımı;z arasında yer alır. Üslup özellikleri bakımından Yakup Kad

ri'nin 1910'dan 1974'e dek ver-

diği eserler Türkçe'nin geçirdi

ği bütün evreleri yansıtır. Eser

lerinin konu ve fikir zenginliği 

de dil özelliklerinin çeşitliliğin

den aşağı kalmaz. Yakup Kad

ri'ni� Fransız edebiyatı etkisin

de başlayan yazarlığı, 1920'ler

den sonra özgün bir sese ka

vuşarak siyasi ve sosyolojik ko

nulara, tarihe, dönem çatışma

larına ve birey psikolojisi irdele

melerine yönelir. Fecr-i Ati'den 

yetişmiş ama bunu izleyen elli 

yıl boyunca toplumsal koşullar, 

tarihi süreçler ve bireysel port

Atatürk 
ister bir gençlik buhranı, ister bir uya

nış öyküsü diye okunsun, Atatürk, 
Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun 

Atatürk'ün gölgesinde oluşan benli

ğinin, bu benliğe nasıl kavuştuğu

nun, kısaca bir kimlik kazanımının 

öyküsüdür. Kurtuluş Savaşı öncesi

nin umutsuzluk duygusuna karşı 

Nietzsche'nin üstün insanı gibi bir 

kahraman arayan Yakup Kadri Ka

raosmanoğlu bu kahramanı Ata

türk'te bulmuştu. Ve kendi tanımla

dığı Atatürk kavramı etrafında, tari

he, siyasete, felsefeye, Doğu-Batı 

sorunsalına, uygarlığa ilişkin düşün

celerini aktardı. 

releri romanın dokusuna işlemek için roman tekniğiyle de boğuşm.u_ş 

bir yazar olan Karaosmanoğlu'nun eserleri, hala tüketilememiş ayrıntı

larının tartışılıp incelenmesi gereken zengin bir "panorama" dır. 
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