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Gazi Mustafa Kemal Paganm hayat~ son devir tarihimizin olaylariyla 
derin ilgisi olan bir zamanl iqine almaktad~r. Onun Turk ink~l%b~ni kuran ve 
yuruten kigiligi uzerinde Turkqe bagta olmak uzere belli bag11 dillerde birqok 
aragt~rrna yapllrn~g, yayrrnlanmlgt~r. 

Kemal ATATURK'un ilgi qeken yonu, dogu ve bat~nm butun medeni 
milletleri nazarmda siyasi oldugu kadar sosyal, ekonomik ve fikri inkd2plann 
oncusu olmas~dir.' 

Dolay~s~yla ATATURK'un kigiligine duyulan ilgi artm~gt~r. Yazarlarm 
uzerinde birlegtigi konu, onun tarihte ender qikan kigiliklerden birisi olarak 
ustun yarat~l~gl~ bir insan ve dahi oldugudur. Onun yuruttugu igte bagar~ya 
ulagmas~nm en buyuk sebebi onun bu kigisel yapis~d~r. 

Tarih, o gahsiyeti, toplumun ve ~ a g m  a k ~ g ~ n ~  izlerken bu ak~grn 
ustunde o tarihi gahsiyetin ruhunun, fikrinin izlerini bulur. Bundan dolayrd~r ki 
onun kigiligi ve ozellikleri oldukqa onemlidir. 

Mustafa Kemal'in sosyal ve politik qevresi, yetigmesinde oldugu gibi 
fikir ve dugunce hayatmda da etkili olmugtur. Balkanlar'daki Turklugun 
verdigi mucadele qok yonlu olup, ekonomik gucunu, sosyal yaplslnl ve politik 
yerini korurna mucadelesi iqerisinde geqmigtir.2 ATATiJRK'u ~evreleyen 
ortam tamamen Makedonya ortam~dir. Bu ortam, ona genq yagmdan itibaren 
politika zevkini, kamu igleriyle ilgilenme egilimini, ayni zamanda ulkenin derin 
ve radikal bir yenilegmeye kavugturulmasi arzusunu veren bir ortamd~r. 

Selanik, qegitli insanlar~n, dillerin, dinlerin, duguncelerin, akimlarin 
kaynagtig~ bir gehirdi. Bu gehir, birqok kultur tesisine sahip olmakla birlikte 
burada, azmliklarm ~ ~ k a r d ~ g ~  gazetelerden bagka Frans~zca gunluk gazeteler 
q~kiyor ve geqen yuzyilm ikinci yarrsmdan Balkan Savagi baglang~cma kadar 
geqen sure i~inde can11 bir Turk basm hayat~ da bu~unu~ordu.~ 

Mustafa Kemal, uzunca bir sure kurtulug iqin ~areler arayan bir rnilletin 
bagar~ya ulagamam~g tecrubelerinden kaynaklanan dugunce ve hareket 
birikimini devralmig, kurtulug careleri arayan, y~lmayan bir kugakla 
yetigmigtir.4 Onun onemli niteliklerinden biri olan ger~ekleri ararnak ve 
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bulmak agk~yla okudugu kitaplar, sosyal ve siyasal bilimlerin tamam~n~ 
kapsamaktad~r.5 

ATATURK'~ hurriyetqilik ve milliyetqilik fikirlerinin olugmasmda, 
yagad~g~ qevrenin genig etkisi olmugtur. Siir ve edebiyata, Turk tarihine 
merak~ milliyetqilik fikirlerini geligtirmig, geqmigin hazinesi olan tarihten 
yararlanm~g, siyasi ve sosyal olaylar~ qozumlemede ATATURK'e yard~mc~ 
malzeme olarak kullanma f~rsat~ vermigtir. 

Bu qahgmada ATATURK'un Turk toplumunun gerqek ihtiyaqlarm~ 
gorup, ona yonelerek ustun politika ve devlet adam1 olarak kigiligi ve 
ozellikleri degerlendirilmeye yer verilmigtir. 

ATATuRK'~~ Vatan Kavram~ 

Mustafa Kemal, 1919 yhna kadar asker kumandan olan bir gahsiyetle 
o zamanm, vatan topraklar~ addedilen s~n~rlar~nda qarp~gt~ ve ordular idare 
etti. 

Trablusgarp'a giderken genqliginin en heyecan11 bir devri iqinde bir 
vatan parqaslnl kurtarmaya kogmugtu. Birinci Dunya Savagl'nda bir an once 
savag meydanlarmda vazife gormeye baglamak iqin, bulundugu 
ata~emiliterlikten kurtulmaya q a l ~ g t ~ . ~  Kendisi gunlar~ dile getirmekte idi; "... 
Butun memleketin bence aq~k bir felikete a t~ lmq oldugunu gordukten ve 
butun Turk ordusunun bu feliketi her ne pahasma onlemek iqin k a n ~ n ~  
dokmeye haz~rlanmasmdan bagka qare kalmad~ ... Benim h i l i  Sofya'da 
kordiplomatik iqinde rahat salon hayat~ geqirmekligime imkin olabilir mi idi?"7 

Mustafa Kemal igin vatan topraklar~ korunurken hayat feda etmenin 
fiili ornekleri gozleri onunde cereyan etmigti. Nice vatan evlitlar~nm harp 
rneydanlar~ndaki olum iniltilerini o, kulaklar~yla igitmis, gozleriyle gormugtu. 
Devlet s ~ n ~ r l a r ~ n ~  terk etmenin aclslnl buyuk huzunle hissetmigti. 

ATATlJRK, kendi zamanmda yagayan ve milletler iqin imparatorluklar 
pe~inde kogan, devlet ve hukOmet bagkanlarmn ideallerini asla 
benimsemedi. Bu vatanm "hiqbir kay~t ve gart altmda ayrhk kabul etmez bir 
kul" oldugunu kabul ettirdi. Sm~r lar~n~,  en son Turk nesillerinin kanlar~yla 
yogurup qizdigi bu Turk vatanmda o, vatan kavram~n~ manaland~rd~. 

ATATURK, bir olum haberi kargwnda, yurt toprag~ iqin gu cumleleri 
yazd~rm~gt~: "Yurt top rag^! Sana her gey feda olsun. Kutlu olan sensin. 
Hepimiz senin igin fedaiyiz. Fakat sen Turk milletini ebedi hayatta yagatmak 
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iqin feyizli kalacaksm. Turk top rag^! Sen, seni seven Turk milletinin mezarl 
degilsin. Turk milleti iqin y a r a t ~ c ~ l ~ g ~ n ~  goster."8 

ATATiJRK bu hitaplar~yla yurt topraklar~na kutsi huviyetini verirken, 
onun yarat~c~l~k ve hayatiyet mefhumlar~ uzerinde durmakta idi. 

Millete Olan Sevgi ve Giiveni 

ATATURK, "benim kuvvet ve kudretim, halkm bana gosterdigi emniyet 
ve itimattan ibarettir." sozu ile kuvvetinin kaynagm~ aq~klam~g; o, Turk 
milletine inand~g~ gibi, Turk milleti de ona inanmrgt~r. 

ATATlJRK, 22 Mays 1919'da Erzurum'daki 15 nci Kolordu 
Kumandan~ K5z1m Karabekir Pagaya qektigi bir gifrede, o gunlerdeki ag~ r  
durumu belirttikten sonra goyle devam ediyordu: " ... Bununla beraber butun 
umutlar kaybolmug degildir. Memleketi bu durumdan ancak Turk milletinin 
mukavemet azmi kurtarabilir. Bu mukavemet guuru, birqok yerlerde kurulmug 
olan Mudafaa-i Hukuklarda kendini gostermektedir."g 

23 Haziranda Tokat - Sivas yolu ile Erzurum'a hareket ettigi zaman 
K5z1m Karabekir ve yanmdakiler, Mustafa Kemal ve arkadaglar~n~ 
karg~lamak uzere Ihca'ya kadar gelmiglerdi. S~cak yaz gunegi batmak 
uzereydi. Ufuk uzerinde yeni insan ve kagn~ siluetleri, agag~ dogru inen 
kervan yavag yavag sogutluge kadar geldi. Baglarmdaki adam oturanlarm 
onemli kimseler oldugunu sezerek, elini gogsune goturup sel5m verdi. 
Mustafa Kemal, hatmn~ sordu: 

- Aga boyle nereden geliyorsun? 

- Rus gelirken muhacir olmugtum. Cukurova'da idim. Simdi koyume 
donuyorum. 

Zaman kotu guvenlik yok. Boyle iken k~ga  dogru buralara neden 
geldigini sorar. 

- Yoksa oralarda geqinemedin mi? 

- Hay~r paga ... Cukurova cennet gibi bir yer ... Bize tarla da verdiler, 
rahatt~k. Yaln~z son gunlerde bizim Erzurum'u Ermenilere vereceklermig 
sozu q ~ k t ~ .  Geldim ki goreyim, kimin mal~nl kime verecekler. 

Mustafa Kemal yanmdakilere: 

- Bu milletle neler yap~lmaz, demigti.10 

ATATURK, mukaddes vatan topraklarmm uzerinde yagayan milletinin 
sevgisiyle ig bagarma yolunu tutmugtu. 0, bu sevgiyi gu sozlerle ifade 
ediyordu: "Millet sevgisi kadar buyuk sevgi yoktur. is t ik l~ l  Harbi'nde benim 
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de milletirne ettigim birtaklm hizmetler olmugtur zannederim. Fakat, 
bunlardan hiqbirini kendime ma1 etmedim. Yap~lanrn hepsi milletin eseridir 
dedim. Aranacak olursa dogrusu da budur. Mazide birtak~m medeniyet 
kurmug bir ~rkm ve milletin qocuklarr oldugumuzu ispat etmek iqin, yapmamlz 
I i z ~ m  gelen geylerin hepsini yapt~glmlz~ ileri suremeyiz. Bugune ve yarlna 
btrak~lrnlg daha birqok buyuk iglerimiz vard~r. ilmi aragt~rmalar da bunlarm 
arasmdad~r. Sahs~nlz iqin degil; fakat mensup oldugumuz millet iqin el birligi 
ile qahgallm. Cahgmalarm en buyugu budur."" 

ATAT~JRK'D~ bagartsmda, Turk milletine inanq ve guveni onemli rol 
oynamlgt~r. Elde ettigi bagar~ onu guqlendirdigi gibi topluma, kigiligini kabulde 
de onemli faktor olmugtur. Turk milletinin bir ferdi olarak, Turk milletine inanq 
ve guveni, milletin buyuklugu, ustun niteliklerini ortaya koydugu gibi, Mustafa 
Kemal Paganm da milletini tan~mak ve kavramak konusunda gucunu 
belirtmektedir.12 

ATATijRK, Turk milletinin engin ruhunda sakll, ilerici hamleleri 
bulmug, milli devleti ve bu devletin muesseselerini bu ruhla, bu ruh 
orgusunun unsurlar~ ile doldurmak istemigtir. 0, millet sevgisinden i lham~n~ 
aldlg~ iqin, buyuk igler bagarabilmigti. Sahsiyetini bu varhgln buyuklugunde 
bulmugtu. 

ATATuRK'~~  Cesareti 

ATATURK, medeni cesareti ve kigisel cesareti yuksek bir komutan 
olarak kendini gostermigtir. Askerlik hayatl boyunca her rutbe ve makamda 
gordugu aksakhklar~ en ust duzeydeki amirlerine kadar qekinmeden yazh 
raporlar h%linde sunmak cesaretini gostermigtir. Diger taraftan savag 
meydanlarmda genellikle on saflarda erleri ile bulunmay~ tercih etmigtir. 
Mustafa Kemal ATATURK'un cesaretini ortaya koyan, yagadlg~ birqok olay 
vard~r. Bu olaylardan dikkat qekici olan bir tanesi gu gekildedir: 1915 yrh 
Nisanmn 12'nci gunu Mustafa Kemal, Conkbay~rl'nda cephaneleri bittigi iqin 
qekilen, dugmanca kovalanan bir gozetme bolugune rastlad~: 

- N i ~ i n  kaq~yorsunuz? dedim. 

- Efendim dugman ... 

- Nerede dugman? 

- igte ... diye 261 raklmh tepeyi gosterdiler. 

Gerqekten de dugmanm bir avcl hattl, 261 rak~ml~  tepeye yaklagm~g, 
serbestqe ilerliyordu. Simdi durumu dugunun. Askerlerimi dinlenmeleri iqin 
btrakm~g~m ... Dugman da bu tepeye gelmig ... Dugman bana bizim 
askerlerirnizden daha yakm. Dugman bulundugum yere gelse kuvvetlerirn 
pek kotu duruma dugecek. 0 zaman bir mant~kla m ~ d ~ r ,  yoksa bir iqgudu ile 
mi bilmiyorum kaqan askere: 
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- Dugmandan kaqllmaz, dedim. 

- Cephanemiz kalmadl, dediler 

- Cephaneniz yoksa sungunuz var, dedim ve baglrarak, 

- Sungu tak, dedim. Yere yat~rd~m. Ayn~ zamanda Conkbaylrl'na 
dogru ilerleyen piyade alayl ile Cebel Bataryaslnrn erlerini marg margla 
bulundugum yere gelmeleri iqin yanrmdaki emir subaylnr geriye sald~rdrm. 
Erler yere yatrnca, dugman da yere yatt~. Kazand~grmrz an bu and~r. 

Mustafa Kemal, o gun Ar~burnu kuwetleri komutanr olarak verdigi 
emirde goyle diyordu: "Size ben, saldrrl emretmiyorum, olmeyi emrediyorum. 
Biz olunceye kadar geqecek zamanda yerimizi bagka kuwet alabilir."13 

Geri qekiligte ordunun en arkas~nda idi. Nasll ki Canakkale 
saldrrrlarmda en onunde ise! Ona gore bizim askeri panik tehlikesine 
ugratmamak iqin daima en yaklnmda olmugtur. 

Bir asker, "Ben k5firi olduruyorum. Niqin geri qekerler bizi: Ne 
korkakm~g kumandan! Nereye kaqtl kim bilir?" diye soylenir. Mustafa Kemal, 
"Sen o kumandan~ tanrr m~s~n?" diye sorar. Yar~ karanlrkta gozlerine 
bakarak, "Benim o!" der. Soylenen er gagalayarak, "Ha ... o bagka" der.I4 

ATATURK, yapacagl iglerde bagarllr olmak iqin bijtun gartlar~n 
hazlrhgrnl tamamlayarak kargrslndakinin neler yapabilecegini hesap ederek, 
onlara karg~ tedbirli hareket etmeyi onceden kararlagt~rm~gt~r.'~ 

Bir Zamanlama Ustas~ ATAT~~RK 

Mustafa Kemal'in amacl, ulkesini emperyalizmden kurtarmak, tam 
bag~ms~zl~gl saglamak, cumhuriyeti kurmak, inkll5plan gerqeklegtirmekti. 
Mustafa Kemal, bu amacrnl ilk anda aqklamamrg, bunu bir "milli slr" gibi 
saklamrg, duguncelerini agama agama eyleme geqirmigtir. 

Mustafa Kemal'e gore ilk amaq, vatanln kurtar~lmasl ve tam 
bag~ms~zhg~n saglanmas~yd~. Bu ilk amacl gerqeklegtirmek iqin birlegtirici, 
butunlegtirici, toplayla olmak herkesten, her geyden, her turlu imk3ndan ve 
flrsattan yararlanmak gerekiyordu. Mustafa Kemal, asker - sivil burokratlan, 
aydmlarr, saltanat - halife yanhlarln~ birlegtirdi. Mustafa Kemal, saltanah, 
halifeligi ovucu konu~malar yaptl. Boylelikle saltanat - halife, geriat yanl~larlnl 
qevresine aldl. Fakat Mustafa Kemal, belirtilen bu gerqek amaclnr qok buyuk 
sakmcalar doguracagr iqin ilk anda aq~klamad~; zamanl, gartlarl ve frrsatlar~ 
bekledi. Gerqek amaclnl aqiklad~gmda nelerle karg~lagacag~n~ qok iyi 
biliyordu. Cunku halk, saltanat ve halifeye koru korune baghydr. Yuzy~llardan 
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beri hurafelerin, bog, bat11 inanqlarm etkisi altmda yagamaya a l~gm~g olan 
halk, saltanata, halifeye "Tann'nm yeryuzundeki golgesi ve Hz. 
Muhammed'in vekili" goziiyle bak~yordu. B ~ r a k ~ n ~ z  cahil halk kitlelerini, 
Mustafa Kemal'in en yakm sil2h arkadaglarr, istikl2l Savay'nrn onderleri, o 
donemin en aydm kigileri arasmda bile saltanah, halifeligi savunanlar vardr.16 

istikl2l Savag~ kazan~ld~ktan sonra dahi ATATURK'un en yakm silhh 
ve mucadele arkada~larrndan baz~lar~ ATATURK'e ve onun b a ~ l a t t ~ g ~  
ink~lZtplara, saltanatm ve halifeligin kald~r~lmasma, Cumhuriyet'in il2n 
edilmesine, Lhtin harflerinin kabul edilmesine kary q~krn~glard~r. Nutuk da 
ATATURK'U~ bu konuda soyledigi gudur; "... Ulusal savaga birlikte baglayan 
yolculardan kimileri, ulusal hayatm bugunku Cumhuriyet'e ve Cumhuriyet 
yasalarma kadar uzayan geligmelerinde kendi dugunme ve ruh 
yeteneklerinin kavrama slnlrl bittikqe, bana direnmeye ve kargr q~kmaya 
baglam~glard~r."" 

ATATURK, ger~ekqi bir onderdi. Halk~n, vatanm, arkadaglarmm 
durumunu ve hangi konularda kimlerle, nereye kadar ig birligi yaprlacag~n~, 
emir kullar~ ile fikir yoldaglar~n~ birbirinden aylrmaslnl ve hangilerini nerede 
kullanacag~n~ qok iyi biliyordu. Etrafmdaki adam ve seviye farklrl~g~ndan o, 
bu devrin kendisine ozgu komitekgr taktiklerinden faydalanm~gt~r. 
Cevresinde dalkavuklarm bulundugunu soyleyenlere ulkeye, millete, hizmet 
anlammda onlarm da gorevlerini yapt~klarrn~ belirtiyordu. Onun sofrasmda, 
devrinin butun qegitleri vard~. Bir akgam yanmdaki han~ma sofradaki davetliyi 
gostererek, "Bu adamm ne bayag~ oldugunu bilmezsiniz." demigti. Sonra 
fikirlerine daha da kuvvet vermek i ~ i n ,  "Hani qop tenekesi vard~r, iqine her 
turlu supruntuler konur. Ne kadar bogalt~rsan~z dibine yaprglr, bir geyler kahr. 
igte bu, o geylerdendir." sozlerini il2ve etmigtir. Yanmdaki han~mm, "Aman 
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pagac~g~m oyleyse ne diye sofran~za ahyorsunuz?" demesi uzerine; "Ha ... 
igte onu da sen bilmezsin kmm." cevabm~ vermigti." 

Mustafa Kemal ATATURK, programh, aynl zamanda qok iyi bir 
zamanlama ustas~yd~. Hangi igin, eylemin nerede, ne zaman, kimlerle birlikte 
yap~lacagml qok iyi biliyor, pl5nhyor ve slrasl gelince uygulama alanma 
koyuyordu. F ~ r s a t ~ n ~  zamanlnl kolluyor, kendini kuvvetli hissettigi, gartlar 
oluqtugu an o iqi, eylemi gerqeklegtiriyordu. 

Mustafa Kemal ATATURK, degigik gorugteki insanlar~, qlkarlan ve 
rneslekleri, farkh kigileri vatanm kurtar~lmas~ amacmda birlegtirmig, 
gerektiginde herkesle ig birligi yapmlg; ancak prensiplerinden asla odun 
vermemigtir. 

A T A T U R K ' ~ ~ ~  Fikir Alqverigine Verdigi Onem 

ATATURK'un nazarmda istigarenin buyuk onemi vard~. ATATURK'un 
guvendigi kiqi ve ozel kalemi Hasan R~za  Soyak, onun fikir ahgverigine 
verdigi degeri gu gekilde belirtmektedir: "ATATURK, her vazifelinin uzerine 
a l d ~ g ~  igleri, aklm~, zek5sm1 ve kanuni sal5hiyetlerini son haddine kadar 
kullanarak zarnanmda halletmeye qahgmas~n~ ve mesuliyet deruhte 
etmekten qekinmemesini isterdi. Al2kal1 ve vazifelerin mutal5alar1n1 
dinlemeden, hatta kendileriyle muzakere etmeden bir emir a l d ~ g ~ m ~  
hat~rlam~yorum. Ayn~ zamanda, birqok konugrnalar~m~zda kendisine akhma 
gelen herhangi bir mutaliay~ arz etmekten qekinmek hissine kap~ld~g~mr da 
hat~rlam~yorum." 

Tetkike dayanmayan imzalara qok sinirlenirdi. Bu gekilde hareket 
edenlere; 'Senin kafan iglerniyor mu?' derdi. Kafas~ iglemeyen ve her ne 
sebeple olursa olsun, kafasm~ yormak luzumunu duymayan insanlar~ muspet 
ve semereli ig kabiliyetinden mahrum, manaslz ve qekilmez mahlhklar tel2kki 
ederdi."lg 

Zihninde tasarlay~p tatbikine karar verdigi meseleler uzerinde, 
herkesin, ayrl ayrl igler etrafmda kanaatleri, kendisince, hiqbir k~ymeti 
olmayan kimselerle gorugtugu qok gorulmugtur. Negeli zarnanmda sordular: 

- Pagam, gu fikir dan~gt~klarlnm iqinde bazen oyleleri vard~r ki 
gaglyoruz, bunlarm mutal5alarma nas~l olsa sonunda igtirak etmeyeceksiniz, 
kararlnm da onceden vermig oldugunuz malQm, o h2lde ne diye bunlar~ 
birer birer qag~r~p  karg~n~zda soyletirsiniz? 

ATATURK alayc~ bir eda ile bak~p gu cevab~ vermigti: 

- Bazen hiq olmad~k adamlardan, ben qok geyler ogrenmigimdir. Hiqbir 
kanaati hakir gormemek I2z1md1r. Neticede kendi fikrimi tatbik edecek bile 
olsam, herkesi ayrl ayrl dinlemekten zevk a l ~ r ~ m . ~ ~  diyordu. 

18 Atay; s.401. Kemal Anburnu; Ataturk (Muhtelif Cepheleriyle), Ankara, 1953, s.21. 
19 Muzaffer Erendil; llgi, Olaylar ve Anekdotlarla Atatijrk, Birinci Kitap, 2. B., Ankara, 1988, s.92. 
20 Niyazi Ahmet Banoglu; Nukte, F~kra ve Cizgilerle Ataturk, Birinci Kitap, istanbul, 1954, s.9. 



Herhangi bir inklliiba girigmeden once, ilgili uzman veya bilirn 
adamlarlnl toplar, istigare eder, ortaya konulanlar~ kafasmda yogurarak 
gekillendirir ve sonuca ulag~rdl. 

Samimi Davran~ga Tolerans~ 

Mustafa Kemal ATATURK'un samimi davran~ga toleransl, askerlikten 
istifa ettigi, milletini tegkiliitland~rmak iqin Caba sarf ettigi o zor gunlerde, 
yagad~gl bir olay ve bu olay sonrasl tutumu ile kendini somut bir gekilde 
gosterir. Henuz bir halk temsilcileri toplant~s~ olmamlgtl. Mustafa Kemal 
askerlikten ~ekilince, hiqbir otoritesi kalmayacaktl. Onun iqin kendisine egraf 
ve halk ylg~nlarl uzerinde nufuz saglayan padigah yaveri kordonlu 
uniformasln~ mumkun oldugu kadar uzun muddet uzerinde tutmas~ faydah 
olacakt~. Halk, devlete itibar edegelmigti. Askerlikten de kovulmak uzere idi. 
ister istemez istifa etti. Kovulma haberi de ondan sonra geldi. 

Mustafa Kemal Rauf Orbay'la otururken Mufettiglik Kurmay Bagkanl 
Kiiz~m Bey (Dirik) (Butun haberlegmelerde k5tiplik etmekte idi ve olunceye 
kadar Mustafa Kemal'e bag11 kalacaglna yemin edenlerdendi.) yanlarma 
geldi, askerce bir sel5m verdi: 

- Art~k gorevime devam etmekligim imk5n1 yok, izin verirseniz, K5z1m 
Karabekir Pagadan vazife isteyecegim. Dosyalar~ kime teslim etmemi 
emredersiniz? dedi. 

Mustafa Kemal ile Rauf Orbay vurulmuga donduler. Mustafa Kemal 
huzun doh gozleriyle, K5z1m Beye bakarak: 

- Ya oyle mi efendim? Peki dosyalar~ Husrev Beye verirsiniz. 

K5z1m Bey qallml~ qahmh q ~ k t ~  gitti. 

Mustafa Kemal, Orbay'a dondu: 

- Gordun mu? dedi Rutbe ve uniformanm ehemmiyeti yok mu imig.21 

K5z1m Bey, Mustafa Kemal'in t5 Rumeli'den tanldlg~ idi. Sonra onu 
affetmig ve Cumhuriyet devrinde kendisine izmir Valiligi ve Trakya umum 
mufettigligi gibi gorevler vermigti. 

Asker ATAT~~RK 

ATATURK'un askeri yonu ve ustun kahramanhk nitelikleri, 
Canakkale'de, Suriye'de, Sakarya'da ve Buyuk Taarruz'da i ~ ~ a t l a n m ~ g t ~ r . ~ ~  

Mustafa Kemal'i yuksek kumandanlarm qoguna ustun kllan vaslf, 
olumu hakir gormek ve gecaat (yigitlik) gostermek hususunda askerlerine en 
buyuk ornek olmas~d~r. 

21 Atay; s. 182-1 83. 
22 Askeri Yonuyle Ataturk; Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etut Bagkanligr, Ankara, 1981, 
s.1. 
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ATATURK'un bagkumandan olarak bagarlsrnln slrrl, ismet inonu 
tarafmdan gu gekilde acj~klanmaktad~r: "ATATURK, zaferi saglayan bu 
ordunun tegkilinde ve seferlerin acr gunlerine dayanmakta, netice gunlerinde 
kesin vurugla sevk-i idarede, hakkryla bagkomutanhk etmigtir. ijmitsizlik 
anlarlnr yenrnig, vasltas~zhk ve imk5ns1zhk unsurlarlnr tesirsiz b ~ r a k m ~ g t ~ r . " ~ ~  

ATATURK, her rutbede kumanda ettigi birliklerin ruhuna nufuz 
edebilmig ve her rutbenin bagarh insan~ olmugtur. 

Canakkale'de kahramanhk destan~ yazan Mehmetcjige: "Ben size 
taarruz etmeyi degil, olrneyi emrediyorum."24 diyordu. 

Dugmanln gizli hareketlerini vaktinde kegfederek, geriye cjekilrnig olan 
kuweti tekrar karg~ taarruza gecjirmek gibi kuvvetli iradeye sahipti. Onun, 
maneviyatl saglam tutmak, tehlikeli zamanlarda rnetanet ornegi olmak vasfl, 
birliklere umit ve emniyet kaynag~ olmugtu. 

Mustafa Kemal, en gucj ve en tehlikeli dururnlarm adarnr idi. igin 
agrrllgr nispetinde iradesi, tehlikenin buyuklugu nispetinde curet ve cesareti 
artar, ateg hattma taze bir gevk ile at~l~rdr. En tehlikeli yerden ispat-I vucut 
ederek, kendi nufuz ve tesirini gostermesi yuksek bir cesaret ve kahramanhk 
vasfrd~r.'~ 

Onun son zaferi, "Hatt~ mudafaa yoktur, sathr mudafaa vardrr", 
dusturuyla beklerneyi bilen, zarnanl se~mekte mahir olan bir bagkumandanrn 
eseri o~mugtur.'~ 

Turk ordular~ 1922'de Yunan ordular~nl denize dokunce ingiltere 
Parl5mentosu buyuk bir toplantr yapt~. Lordlar Kamaraslyla Avam Kamaras~ 
heyecan11 bir sahne yagad~. Celse acj~lmca igcji Partisi Lideri Makdonalt 
kursuye gelerek: 

- Nerede Bagvekil Lloyd George? Bize ne soz verdi? Netice ne oldu? 
Hazineden buyuk paralar ahp bizi bog yere rnasraflara soktu. Hani Bogazlar 
bizim olacak, Anadolu taksim olunacaktr? Heyhat, hicjbiri olmad~. Bunun 
hesabm bize versin! 

- Arkadaglar! As~rlar pek nadir olarak d5hi yetigtirir. .$u talihsizligirnize 
bakm ki o buyuk d5hiyi Turk rnilleti yetigtirdi. Mustafa Kernal'in dehasma 
kary elden ne gelir? diyerek kursuden indi ve bagvekillikten istifaslnr ~erd i . '~  

ATAT~JRK, askerdi; fakat militarist degildi. "Harpcji olrnam, cjunku 
harbin fecaatlerini herkesten iyi bilirim."" derdi. 

23 lsmet Inonii; Aziz Ataturk, Ankara, 7 963, s. 6. 
24 Faruk Guventurk; Ger~ek  Ataturk, Istanbul, 7962, s.342. 
25 Fahri Belen; Ataturk'iin Askeri Ki$iligi, /stanbul, Milli Egitim Bas~m Evi, 1963, s.9. 
26 a.g.e.; s.26. 
27 Enver Behnan $apolyo; Kemal Ataturk ve Milli Mucadele Tarihi, istanbul, 7958, s.508. 
28 Yakup Kadri Karaosmanoglu; Ataturk, Istanbul, 7964, s. 728. 



ATATURK'iin Liderligi 

ATATURK, kurdugu baz~ tegkilstlarda olaylarm ak~gr iqindeki 
tav~rlarryla liderligini ispatlam~gt~r. Onun liderligi dugunurlerce kabul edildigi 
gibi, biiyuk devlet adamlarmca da kabul edilmigtir. Bilimsel esaslar i~ inde  
aranan niteliklerin bulundugu gerqektir. Yuzlerce olaydaki tutum, d a v r a n ~ ~  ve 
tav~rlar~ tarihi dolduran aq~k belgelerdir. 0, lider yarattlm~gt~r. Liderligini 
devamh ve sistemli olarak geligtirmig, liderlerin lideri durumuna geqmigtir. 

ATATURK, sadece Turk mill7 bagrmsrzhk hareketinin lideri degildir. Bu 
lider, Anadolu'nun dort yanmdan sonra Afrika'da, Uzak ve Yakm Dogu'da ve 
dunyanm dort bucagmda etkili olmugtur. 

3 Agustos 1915 Canakkale Sava~lar~ esnasmda; Kuzey Grubu 
bolgesinde durum kar~g~kt~r .  9 ncu Tumen komutan~ yaralanm~gt~r. 16 ncl 
Kolordu komutanr zor durumdadlr, dugman Conkbaym istikametinde 
ilerlemektedir. 19 ncu Tumen Komutan~ Yarbay Mustafa Kemal, durumu 
Ordu kurmay bagkanma bildirir ve tedbir a l~nrnas~n~ ister. Ordu hiqbir tedbir 
almam~g ve Conkbaym'ndaki durum qok kritik bir h5le gelmigtir. Mustafa 
Kemal, tekrar kurmay bagkan~n~ arar ve durumu izah eder. Kurmay 
bagkan~nm "Care kalmad~ m ~ ? "  sorusuna; "Bu dakikaya kadar qok elverigli 
tedbirler vard~; ama bu dakikada tek bir tedbir kalmam~gt~r." der. Bunun 
uzerine kurmay bagkan~ tedbirin ne oldugunu sorunca, Mustafa Kemal, 
"Komuta ettiginiz butun birlikleri emrim a h a  vermenizdir." cevabm~ verir. 
Goruluyor ki Mustafa Kemal, sorumluluklardan qekinmeden daha ust 
gorevleri yurutmeye talip olmug nadir komutan ve liderlerden biridir.29 10 
Kas~m 1963 gunu ABD Bagkan~ John F. Kenedy, "ATATuRK  ad^, bu yuzy~lm 
buyuk insanlarmdan birinin tarihi bagar~lar~n~n, Turk milletine ilham veren 
liderligini, modern dunyay1 ileri gorugle an lay~g~n~ ve bir askeri lider olarak 
kudret ve yuksek cesaretini hat~rlatmaktad~r." diyerek onun liderligini takdir 
etmigtir. 

Devlet Kurucusu ATAT~~RK 

Devlet kurmak, Turklerin milli fonksiyonlarmdan biridir. Bu ozellik 
onlarda bir Tanr~ vergisi, bir ikinci tabiat, bir iqgududur. Toplum ve milletine 
oncijluk eden liderler, yetigtikleri ortamm, temsil ettikleri kulturun en seqkin 
ornek~eridir.~' 

Milli Mucadele baglarken devlet ve ordu ~okmugtu. Ama ortada bir 
onderler ve tegkilitqlar potansiyeli veya kadrosu vard~. Mustafa Kemal 
meydan savaglar~ vermig, ordulara komuta etmigti. Daha kurmay okulundan 
beri kendi misyonunu arayan, yapt~klar~ iglerle, ona verdikleri vazifelerle 
yetinmeyen, bir geyler dugunen, bir geyler bekleyen ve hepsinin ustunde 

29 Bekir Tunay; 'Ataturk ve Liderlik", Ataturkqu Du$unce, Ankara, TTK Bas~m Evi, 1992, s.965- 
966. 

//ban; s. 279. 
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yenilgiyi kabul etmeyen bir genC generaldi. Kald~ ki orduda daha b a ~ k a  
generaller de vard~.~ '  

Mustafa Kemal, Amasya Genelgesi ile bagkald~r~ hareketinin 
bayraktarhglnl yaparak Mudafaai Hukuk Cemiyeti aracrlrg~yla bu hareketi 
organize etmigtir. 23 Nisan 1920'de aqlan Buyuk Millet Meclisi, olaganustu 
yetkilerle donat~lan bir kurucular meclisi idi.32 Yeni Turk Devleti, i ~ t e  ve d~gta 
yap~lan mucadele ile birlikte d ~ g m u g t u . ~ ~  Erzurum ve Sivas Kongrelerinde ve 
daha sonra da Misaklmilli'de qizilen slnlr, yeni kurulan devletin ulkesini tarihi 
ve gerefli mazisiyle Turk milletinin vatanln~ ortaya ~lkarm~gt l r .  Bu s l n m  
gerqek ihtiya~lara cevap verecek, Turklugun ata yurdu olarak belirtilmesinde 
ATATURK bagrolu oynamlgt~r. 

Frans~z yazarlarmdan Jean Melia, Turkiye'de 1919'dan itibaren 
cereyan eden olaylarl, yeni bir milletin yarat~labilmesi i ~ i n  tarihi bir sonuq 
olarak ifade ederek: "Mustafa Kemal, yeni bir manevi guur yaratarak millete 
yeni bir ruh vermigtir. Bu millet, modern bir millet olmugtur. Yaln~z bu slfatla 
ATAT~JRK, yeni qaglar~n en buyuk adamlarmdan biridir." demektedir. 

Onder, devlet adam1 ve eseri ile ilgili b i r~ok  sozu bulunan ATATURK, 
her ~eyden evvel dunyaya bir devlet reisi olarak geldi. insanlar~ sevk ve 
idare etmek hunerini o, hiqbir kitaptan ogrenmedi. Bu bilgi ve hasletle dogdu. 
Onun i~indir  ki tasavvur ettigi butijn inkrliplarl bir damla kan dokmeden, 
bagmp qag~rmadan, yak~p y~kmadan daima kanuni gekillere dayanarak, 
daima bir devlet adam1 otoritesi, bir devlet adam1 mesuliyetiyle bagar~p 
meydana getirmigtir. 

idealist ve Realist ATAT~JRK 

ATAT~JRK, birbirine tezat gorunen idealist ve realist ozelliklere 
sahiptir. 0, milli bak~mdan tamam~yla bir idealist, harekit1 itibar~yla ise tam 
manaslyla realistti. Duygular~ ne kadar kuvvetli ve ategli ise, o duygularm 
tezahurlerini, zamanlnda ve geregi kadar gosterme yani aklm hikimiyeti ile 
duygularm gemlemek, ona mahsus bir imtiyazdl. Sarsllmaz iradesi, kendi 
duygular~na muspet duguncesini hikim ve rehber k~ lmay~ temin ederdi. Ne 
parlak sozlerden gurura kap~larak yanhg ad~mlar atar ne de tehlikeli durumlar 
karg~slnda teliglanarak irade ve metanetini kaybederdi.34 

Milleti ugrunda butun varhgln~ vakfettigi ulkunun ger~eklegmesi 
yolunda Mustafa Kemal'in uygulama metodu tamamen g e r ~ e k ~ i  bir temele 
dayan~yordu.35 

- 

31 Sevket Sureyya Aydemir; Tek Adam Mustafa Kemal, (1922 - 1938), c.111, istanbul, 1993, 
s.519. 
32 Eyup G. isbir; Ataturk'iin Devlet Adamlrgr Vasfi, 100. MI Ataturk Konferanslan, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlrgi, s. 121. 
33 Suna Kili; Ataturk Devrimi Bir Cagdaglagma Modeli, istanbul, 1988, s. 134. 
34 .$emsettin Gunaltay; "Ataturk Konusunda Yapilan Muldkat", Vatan, 10 Kasrm 1959. 
35 Yavuz Abadan; Mustafa Kemal ve Cetecilik, Varlik Yay., istanbul, 1964, s.7-8. 



ATATURK, Kurtulug Mucadelesi'ni Turk milletinin varlrk veya yokluk 
davasl olarak ortaya koymugtur. ATATURK'un milli hikimiyete dayanan 
kayrtsrz gartsrz yeni bir Turk Devleti kurma kararr realist gorugun sonucu, 
realist bir karard~. ATATURK, olaylarr ve insanlarr oldugu gibi gorme gucune 
sahipti. Hi~bir  igi talihe brrakmazdr. Parti grup toplantrlarrna bagkanlrk ettigi 
bir donemde, kursuye qkar konugmalar yapardr. Doneminde takrirlerin oya 
konmadan once reis tarafrndan aqklama yaprlmasr idetti. Mustafa Kemal'in 
atyklamas~ oyle olurdu ki takririn kabul mu yoksa ret mi edilmesini istedigi 
anlagllrrdl. Bir defa boyle takririn birini oya koydu. Beklediginin aksi C~krnca: 

- Lutfen ellerinizi indirir misiniz? Galiba iyi izah edemedim. Dedi ve 
yeniden ret kararrnr istedigini hissettirerek izah etti.36 

Maceracr degil, hesap~r idi. A ~ l k  anlamryla g e r ~ e k ~ i  idi. ATATURK'un 
ger~ek~il igi ornek olarak ald~grmrz konugmalarlnda aqkhkla gorulmektedir: 
"Biz ilhamrmrzr gokten ve gaipten degil, dogrudan dogruya hayattan almrg 
bulunuyoruz.", "Bizim, akrl, mantlk, zeki ile hareket etmek giarlmrzdlr. Butun 
hayatrmrzr dolduran vakalar ve hakikatin de~ilidir."~' 

Bag~ms~z Turkiye idealini ger~eklegtiren ATATURK, yeni Turkiye'yi 
bath olmak, modernlegtirmek amacryla ~agdag uygarhk idealine yoneltmigtir. 
0, bu amacrnr "Memleket, behemehil asri, medeni ve mureffeh olacaktlr. 
Bizim iqin bu hayat davasrdrr. Butun fedakirlrklanmrzrn semere vermesi 
buna bag~rdrr."~~ diyordu. 

Toplumlar, daima bir olug hilindedir. ink~liplar, ileri atrlma ve medeni 
olma mucadelesidir. Bat1 kulturune dogru yonelen ve ilerleyen Turk toplumu 
kendisinden b i rka~ yuzyrl ileri gitmig olan, oteki medeni milletlere yetigmeli 
idi. Asrrlarca geri blrakrlmrg bir toplumu, selirnete erdirebilmek ve bir an 
evvel cagdag uygarhk seviyesine ulagtlrmak iqin inkrlip yapmak, hamle 
yapmak sosyal ve siyasal bir zorunluluktu. 

ATATURK, bu zorunlulugu en net bir gekilde gorebilen ve aynr 
zamanda bagarabilen bir insandrr. Bu bak~mdan ATATURK hem fikir ve hem 
de aksiyon adamrdlr. 

ATATURK, Turk milletinin tarihinden ~lkarttlgr ger~eklerden onun 
medeni vasrflara sahip olduguna inanlyordu. Fikir adam1 ATATURK, tam bir 
inan~la inkrlip yaparak, aksiyon adamr ATATURK'U~ eserini ve bagarlsrnr 
ortaya k ~ ~ u ~ o r d u . ~ ~  

36 Atay; s.362-363. 
37 Enver Ziya Karal; Atatiirk'ten Dijgijnceler, Ankara, 1969, s. 151-152. 
38 a.g.e.; s.48. 
39 ismail Hakki Baltacioglu; Atatijrk (Yetigmesi, Kigiligi, Devrimleri), Cumhuriyet'in 50. YrI 
Armagani, Erzumm, Atatijrk fhiversitesi Basrm Evi, 1973, s.52, 54. Salim Koca; "Turk Tarihinde 



ATATURK, inkilgp fikri ile ink~lap ger~egini en bagaril~ en mahirane bir 
gekilde bir~egmigtir.~~ 

I n k ~ l ~ p q  ATATURK'te inkilip fikirleri Milli Mucadele ile ortaya ~1km19 
fikirler degildir. lkinci Megrutiyet'te hurriyet i lh ile yapilan harekette, Turk 
inkdlblnm eksik ka ld~g~n~  ve ink1l2b1 bizzat tamamlayacagin~ Erkgniharp 
kolagas~ iken soylemig olan Mustafa Kemal, idealinden hie gagmadan, 
sapmadan yijrumug ve butun siyasi hayat~ boyunca daima inkll3plar1 ikmal 
etmek gayesini gutm~gtur.~' Milli Mucadele'nin milli kahraman~, ileri duzen 
denemelerine duyulan ihtiyac~ gormug, bunu bir nutkunda aqkca gu gekilde 
belirtmigtir: 'Kurtulug'tan sonra pek muhim vazife-i vataniye ve milliyemiz 
vardir. Ez cumle ahvali dahiliyemizi ~slah ile milel-i mutemeddine (medeni 
milletler) meyaninda bir uzuv olabilecegimizi fiilen ispat etmek 18zlrndlr. Bu 
gayede muvaffak olabilmek icin siyasi mesaiden ziyade i~t imai  mesaiye 
ihtiyac vard~r."~* 

Zira ATATURK, vatanm kurtulugundan sonra as11 yap~lacak igin 
onemini 10 Ocak 1922'de ilan etmiptir: 'Misak~rnilli, sulh akdetmek i ~ i n  en 
makul ve en asgari geraitimizi ihtiva eder bir programdir. Sulhe vasd olmak 
i$in temerkuz ettirecegimiz esasat~ ihtiva eder. Fakat, rnemleket ve milleti 
kurtarmak i ~ i n  sulh k&fi degildir. Milletin halas-I hakikisi icin yap~lacak mesai 
ondan sonra baglayacakt~r. Sulhtan sonraki mesaide muvaffak olabilmek 
milletin istiklglinin mahfuziyetine ~abestedir."~~ 

/nkllgpq ATATuRK. 29 Ekim 1923'te ise Turk davas~nm parolas~n~ gu 
qekilde veriyordu: "Memleketimizi asrileqtirmek istiyoruz. Butun mesaimiz 
Turkiye'de asri, binaenaleyh garbi bir hukQmet vucuda getirmektir. 
Medeniyete girmeyi arzu edip garba teveccuh etmemig bir millet 
h a n g i ~ i d i r . ~  

ATATURK, Kasim 1937'de yapt~g~ bir konugmasmda da: 'Buydk 
davam~z, en medeni ve en mureffeh millet olarak varl$jim~z~ 
ydkseltmemizdir. Bu yaln~z kurumlar~nda degil, duguncelerindeki temelli 
ink~lOp yapmlg olan buyijk Turk milletinin dinamik i dea~ id i r .~~  diyerek Turk 
ink~liib~nin hedefini gostermiq oluyordu. 

IstiklBI Miicadeleleri, AtatiirkYe 'lstiklB1-i Tam' Fikrinin Tarihf Temelleri", Mill; Kiiltiir, Sayr 2, Ekim 
1983, Kultiir ve Turizm Bakanlrgr Yay., s.13. 
" Giiventiitk; s.38. 
" Inan; s. 73. 
" Karal; s.46. 
U~tatiirk'iin Emin Yalmanla 1922'de MiiIBkatr; Vatan, 10 Kasrm 1958. 
" Hamza Emlu; Tiirk lnkrlBp Tarihi, Istanbul, Mill; Egitim Basrm Evi, 1982, s.133. Ata Yolu; 10 
Kasrm - 27 Aralrk &el Sayrsr, Ankara, 1968, s.2. Famk K. Timudas; 'Atatiik'ii Anlamak: Ata 
Ydu, 10 Kasrm - 27Aralrk &el Sayrsr, Ankara, 1968, s. 13. 
45 Karal; s.51. 



h k ~ l i p q  ATATURK, Turk toplumunu ger~ek  ve kokten ink~ l ib i  ~ o k  
onceden sezen, ink~liibrn fikir yaplslnl kuran ve onu tam bagar~ya ulagt~ran 
insandlr. 

ileriyi Goren ATAT~~RK 

Uzun bir sure kurtulug Careleri arayan bir milletin bagarwzhkla 
neticelenmig tecrubelerinden du~unce ve hayat birikimini devralm~g, Care 
aramaktan y~lmam~g olan Mustafa Kemal, okudugu kitaplarla da ger~ekleri 
arama ve bulma agk~ i~ inde  olmugtur. 

Mustafa Kemal, Birinci Dunya Savag~ oncesi acl gunlerdeki 
hat~ralarln~ anlatt~g~ bir konugmasmda bu savagln neticesini ~ o k  onceden 
gormugtur. 0, hat~ralarmda gunlar~ dile getirir: "... Osmanh ordusunda hemen 
seferberlik yap~lmas~ dugunulecek bir mesele iken devletin Karadeniz'de 
ha13 bugun bile nas~l  ge~mig oldugunu ogrenemedigim bir olay uzerine 
harbe girilmig olmas~ndan giksyet~iydim. Bu gikiyetlerim o zaman ne kadar 
manaslz say~lm~gt~.  Cunku ben yaln~z giksyetqi oldugumu soylemiyordum. 
Almanlarla beraber olanlar yenilecektir diyordum."46 

ikinci Dunya Savagr oncesi 1933'ten itibaren yeni bir Avrupa problemi 
baglam~gt~r. Bu oyle bir problemdir ki ~ o z u m  ihtimalleri i~ inde  her oldubittiye 
yer vard~r. ATATURK, olum yatagmda iken gunlar~ soyluyordu: "Bir dunya 
harbi olacakt~r. Bu harp neticesinde dunyan~n vaziyeti ve muvazenesi 
degigecektir. igte bu devre esnasmda dogru hareket etmesini bilmeyip, en 
kuquk bir hata yapmamlz hilinde bag~m~za mutareke senelerinden daha ~ o k  
felsketler gelmesi mumkund~r."~' Gene gu sozler de ona aittir: "Bugunun 
aga rd~g~n~  nas~l  goruyorsam, uzaktan butun gark milletlerinin de uyanqlnl 
oyle goruyorum. istiklsl ve hurriyetine kavugacak olan qok kardeg millet 
vard~r. Onlarm yeniden dogugu gijphesiz terakkiye ve refaha muteveccih 
olacakt~r. Bu milletler butun gu@uklere ve butun minilere ragmen muzaffer 
olacaklar ve kendilerini bekleyen istikbale ulagacaklard~r. Mustemlekecilik ve 
emperyalizm, yeryuzunde yok olacak ve yerlerine milletler arasmda h i~b i r  
renk, din ve ~ r k  fark~ gozetmeyen yeni bir ahenk ve ig birligi qag~ hskim 
o lacakt~r . "~~ 

Cumhuriyet'in i l i n ~ n ~ n  onuncu y ~ l  donumunde Mustafa Kemal 
ATAT~JRK: "Bugun Sovyetler Birligi dostumuzdur, komgumuzdur, 
muttefikimizdir. Bu dostluga ihtiyac~m~z vard~r. Fakat yarln ne olacag~n~ 
bugunden kimse kestiremez. Tlpk~ Osmanh gibi, t ~ p k ~  Avusturya - 
Macaristan gibi par~alanabilir, ufalanabilir. Bugun elinde s ~ m s ~ k ~  tuttugu 
milletler avu~larmdan kaqabilirler. Dunya yeni bir dengeye ulagabilir. igte o 
zaman Turkiye ne yapacagm bilmelidir ... Koklerimize inmeli ve olaylarm 

46 Atay; s.81. 
47 Aydemir; s.404. 
48 a.g.e.; s.418. 



boldugu tarihimizin iqinde butunlegmeliyiz. Onlarm (Dig Turkler) bize 
yaklagmas~nl bekleyemeyiz. Bizim onlara yaklagmam~z gerekli ..." diyerek 
Sovyetler Birligi'ne bag11 Turk topluluklarm~n ayrl bag~ms~z devletler olarak 
ortaya q~kacag~n~ 1930'1~ ydlarda sanki gormug gibidir. 

Buyiik Siyasetqi ATAT~JRK 

Buyuk siyaset~i, bag~ms~z bir devlette, halkm huzur ve refah~ ile, o 
devletin devletler arasl guvenligini saglamak iqin tutulan yolu en bagar~h bir 
gekilde yoneten devlet adam~d~r. Bu gorug aqwndan buyuk siyaset ad am^, iq 
ve d ~ g  politikada ustun bagar~larm sahibidir. Dehasmm da bir niteligi olarak 
ATATURK'un iq ve d ~ g  politikalardaki bagarwn~n slrrl goyle ifade edilir: 0, 
kendisini olaylarm akigma uymaya zorunlu goren ve buna gore davranan bir 
oportunist degil, olaylarm d q n a  ve ustune q k ~ p ,  olaylara kendi gorugunun, 
kendi inan~glnm biqimini veren bir insandrr. Onun diplomasisi olaylarla 
beraber bir suruklenig degil, olaylar~ kendi azim ve iradesiyle hakh ve dogru 
inan~gm tabii sonucuna suruk~e~igt i r .~~ 

Realiteye ve gerqek milli menfaate dayanan bir siyaset, Turk milletinin 
kurtulugunda ve yukseliginde esas temel olmugtur. Ulkenin iggal altmda 
bulundugu donemde Ordu Mufettigi Mustafa Kemal Paganm yetkiler almak 
iqin gosterdigi ~ a b a  ustun bir bagan olarak degerlendirilmelidir. Mustafa 
Kemal'in Anadolu'ya tayinini gosteren 6 May~s 1919 tarihli talimat bir 
diplomasi gahe~eridir.~' 

ATATURK, milli davalarm savunulmas~nda yaln~z hakh olmay~ yeter 
gormuyor, haklr ve kuvvetli bir milletin aynl zamanda medeni olmasln~ da 
gerekli buluyordu. ATATuRK, Turk istikla Savagl'nda milli guuru harekete 
getirmekle Milli Mucadele'ye tam bir milli nitelik vermekle, sadece eserini 
saglam temellere oturtmug degil, bagar~nm esas sebebini de bulmugtur. 

Dig politika ile iq politika arasmdaki ilgi, milli siyasetin iki yijnlu 
belirtisidir. ATATURK, yeni Turk Devleti'ni kurarken milli hudutlar d2hilinde 
hur ve mustakil yagamayr bir temel prensip olarak kabul etmigtir. 
ATATURK'e gore d ~ g  siyasette amaq gudur: "Devletler toplulugunda gerefli, 
haysiyetli, namuslu, bir mevki sahibi olmak, mutlaka istiklsline riayet 
ettirmek; devlet i ~ i n  istiklsl kelimesinin muadili hayatt~r. istikl2li olmayan bir 
devlet gerqek manada bir devlet degi~dir."~' 

ATATURK'un d ~ g  politikas~nm buyuklugu ve c a n l ~ l ~ g ~  milli duguncelerle 
insani duygular~ birlegtirmeye rnuvaffak olmas~ndand~r. insanhga, insanhk 
ailesine deger vererek Turk milletini de o ailenin ayrilmaz bir unsuru 
saym~gt~r. 

49 Fahir H. Armaoglu; Ataturk Diplomasis;, Sumerbank, Ozel Say,, s. 146. 
" Gotthard Jaeschke; Buyuk inkdt3p~r ve Diplomat Ataturk, V. Turk Tarih Kongresi, Gene1 
Toplant,, s. 19-20. 
51 E. Ziya Karal; AtaturkBn Siyaset Uzerinde Du.$iinceleri, Atatijrk Hakkrnda Konferanslar, 
Ankara, 1946, s.45. 



Tarihte birqok komutan, umitlerini art~rmak, eserlerini daha uzaklara 
duyurmak $in, savagl bir amaq olarak kabul etmiglerdir. ilk qaglardan beri 
qegitli milletler arasmda birqok kanh savag olmugtur. Yagadig~m~z savaglar, 
millet olarak savagln ne kadar y ~ k ~ c ~ ,  zor ve ac~larla dolu oldugunu 
gostermigtir. 

Buyuk onder, devlet adam1 ATAT~JRK, tecrubelerinin bir sonucu 
olarak 1931'de gunlan soylemekten kendini alamaz: "insanlar~ mesut 
edecegim diye onlar~ birbirine bogazlatmak insanhktan uzak ve son derece 
uzulunecek bir sistemdir. insanlar~ mesut edecek yeg%ne vas~ta, onlar~ 
birbirlerine yakmlagt~rarak, onlar~ birbirine sevdirerek, karg~hklr maddi ve 
manevi iht iya~lar~n~ temine yarayan hareket ve enerjidir. Dunya bar191 iqinde 
insanhgm ger~ek mutlulugu ancak bu yuksek ideal yolcular~nm qogalmas~ ve 
muvaffak olmas~yla mumkun olacakt~r."~~ 

ATATURK, savagl hiqbir zaman une ulagmay~ saglayan bir amaq 
olarak gormemig, onun gozunde savaglar, milletlerin hayatlar~n~ devam 
ettirmek iqin bagvurduklar~ bir yoldur. Bunun d~gmdaki savaglar bir cinayettir. 

ATATURK, d~gar~dan gelen her turlu saldmyl yenecek guqte olmam~z 
gerektigini gu sozlerle belirtiyordu: "Millet, genig bir huzur ve emniyet iqinde 
musterih bulunmalrd~r. Memleketimizin herhangi bir kogesinde halkm 
emniyetini, devletin birligini ve asayigini bozmaya tegebbus edenler, devletin 
butun kuvvetlerini karg~larmda bulmahd~rlar ..."53 

Buyuk bir humanist ve bangsever olan ATATURK, her geyden once 
yurtta huzur ve sukQnun saglanmasma milli birligin kurulmasma buyuk onem 
verip bir taraftan milli birligi kuvvetlendirirken obur taraftan bolgede huzur ve 
guvenin saglanmasma karghk guven duygular~nm geligmesine buyuk qaba 
harcad~. Savag bagar~lar~m~zm Yunanlar~ incitecek gekilde kullan~lmasmdan 
kaq~n~ld~.  1932 - 1933 y~llar~nda Ankara'da ABD Buyuk El~iligi gorevinde 
bulunan General Charles Sherill, bu dostluga verilen onemin somut ornegini 
goyle anlat~r: "Yunanhlarm muthig yenilgisinden sonra Turkiye'nin niqin 
herhangi bir gekilde tazminat vermesi hususunda direnmedigini sordugum 
zaman bana dediler ki Mustafa Kemal, belki de qok geqmeden herhangi bir 
sebeple verilmemesinden dolay~ iki millet arasmda uygunsuzluklar 
yaratabilecek s ~ k m  ve k ~ g k ~ r t ~ c ~  senelik odemelerden ziyade, Turkiye'nin 
Yunanistan'la yeniden kurulacak ve belki de gitt ik~e artacak ticari 
al~gveriglerinden daha k%rh q~kacagma karar vermigti. Tum Avrupa'da Cihan 

52 Ataturk'un Soylev ve Demeqleri; c.11, Turk Inkilf~p Tarihi Enstitusu Yay., 2. B., Ankara, 1959, 
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53 Huseyin Igrk; "BarrgseverAtaturk", Turk Dunyasr Tarih Dergisi, Kasm 1988, s.6. 

158 



Savagl'ndan sonra bu derecede ileriyi goren bir dirayet ve siyaset gostermig 
bir devlet adamr gosteriniz bakal~rn."~~ 

ATATURK zamanmda Turk - Yunan dostlugunun kuwetini belirtmek 
iqin Yunanistan eski bagbakanlarmdan Eleftrios Venizelos 1934 y~lmda 
Oslo'daki Nobel Bang Odulu Komitesine bagvurarak ATATURK'u aday 
gostermigti. 0, bu tarihi mektubun bazl pasajlarrnda gunlan soyluyordu: 
"Gerqekten etnik ve siyasal sln~rlarmdan aqkqa memnun Turkiye, 
komgularlyla tum toprak sorunlarln~ qozumlemig ve boylece Yakm Dogu'da 
bar~grn temel diregi olmugtur ... Bu bang sonunda bu degerli katk~yl saglayan 
kigi, Turkiye Cumhurbagkanl Mustafa Kemal Pagad~r ... Mustafa Kemal 
Paganm adayllg~n~ bu onur odulune Isyrk olarak onermekten geref 
d ~ ~ m a k t a ~ r m . " ~ ~  

ATATURK, 1934 yhnda bizzat haz~rlad~gl Nutuk'ta yabanc~ oluler iqin 
gunlarl yazd~rm~gt~: "Bu memleketin topraklar~ ustunde kanlarrn~ doken 
kahramanlar! Burada bir dost vatanm topragmdastnlz. Huzur ve sukOn 
iqinde uyuyunuz. Sizler Mehmetqiklerle yan yana koyun koyunas~nrz. Uzak 
diyarlardan evliitlarrnr harbe gonderen analar! Goz yaglar~nrz~ dindiriniz. 
Evl3tlar1nlz bizim bagr~m~zdadlr. Huzur iqindedirler ve huzur iqinde rahat 
rahat uyuyacaklard~r. Onlar bu topraklarda canlar~nl verdikten sonra artrk 
bizim evlAtlarrm~z olrnu$ard~r."~~ 

ATATiJRK, dunyanrn herhangi bir yerinde qkan yangrnrn sur'atle 
yay~labilecegine inan~rdl. 0 bu ger~egi goyle dile getirmigtir: "Dunya milletleri 
arasmda ve dunyada birlik huzur ve iyi geqim olmazsa bir millet ne yaparsa 
yapsln huzurdan yoksundur. Onun iqin ben sevdiklerime gunu tavsiye 
ederim: Milletleri yoneten adamlar, dogaldlr ki once kendi milletlerinin varlrk 
ve mutluluguna qahgrrlar. Fakat aynl zamanda butun milletler iqin aym geyi 
istemek Iiiz~md~r. Butun dunya olaylar~ bize aqktan aq~ga ispat eder. En 
uzakta sandrgrmrz bir olayln bize bir gun dokunmayacag~n~ bilemeyiz. Bunun 
iqin insanlrgm hepsini bir vucut ve bir milleti bunun bir organ1 saymak 
gerekir. Dunyanrn bir yerinde bir rahatslzhk varsa bana ne dememeliyiz. 
Boyle bir rahatsrzlrk trpkl kendi aram~zda olmug gibi i ~~ i l enme l i~ i z . "~~  

Tarihin aklgr iqerisinde qag~miza ulagmlg buyuk insan az degildir. 
Bunlardan her biri bir zirvedir. Bir klsm~ plsnc~l~g~ ile usta, bir k~sml kanun 
koymakta buyuk, bir k lsm~ komuta etmede ustun, bir ksmr tegkiliitqrhkta 
yuce, bir k ~ s m ~  cesarette, bir k ~ s m ~  devlet idaresinde zirvedir. Hiq 9uphesiz 
bunlar~n hepsi ayrl ayrr bir zirve olmakla beraber bu zirvelerin birkaq tanesi 

" Charles Sherill; "Gazi Mustafa Kemal Hazretleti Nezdinde Bir YII El~ilik", Ahmet Halit 
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de birlegebilirler. Ancak hepsinin birlegtigi ve butunlegtigi zirve, ATAT~JRK 
olmu$tur. 

ATATURK kelimesi, Mustafa Kemal'in sadece kigisel soyad~ degil, 
aynl zamanda milli ve tarihi s~ fa t~d~ r .  Onun kigiligi ve ozelliklerinin de 
etkisinin yadsmamadrg~ fikirleri, gorugleri ve Turk i n k ~ l i b ~  denilen eseriyle 
butun diinyada yankllanan bir liderdir. 
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