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Öz: 10 Ağustos 1920 yılında İtilaf Devletleri ve Osmanlı İmparatorluğu hükümeti
arasında imzalanan Sevr Antlaşması’nı Türkiye Büyük Millet Meclisi kabul etmemiştir.
Fransızların Urfa ve Maraş’tan çıkarılmaları ve Yunanların ilerleyişinin durdurulması
üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi ile tekrar masaya oturmak isteyen İtilaf Devletleri,
21 Şubat 1921’de Londra’da Türkiye’nin de katıldığı bir konferans düzenlemeye karar
verdiler. 30 Mart 1921 tarihinde İbranice yayınlanan Doar Ha-Yom gazetesinde bu
konferansta Türkiye’nin önderi olarak kabul edilen Mustafa Kemal Paşa’dan
bahsedilmiştir. Mustafa Kemal’in çok yol kat ettiği, iki yıl önce bir asi iken şimdi itilaf
devletlerinin masaya oturmak istediği bir önder konumuna geldiği vurgulanmıştır.
Makalede Mustafa Kemal’in karakter özellikleri tasvir edilmiştir. Bu özelliklerin daha da
pekiştirilmesi adına Çanakkale’de albaylıktan generalliğe yükselişi ve bu bağlamda
Çanakkale Savaşı’nda 5. Ordu komutanı Liman Von Sanders Paşa ile aralarında geçen
bir konuşmaya da kısaca yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Mustafa Kemal, Sevr Antlaşması, Doar Ha-yom, İbranice

Bu metin, 30.03.1921 tarihinde Doʼar ha-yom ( ”“)דאר היוםgazetesinde yayınlanan “Gibor
Leumi” ( )גבור לאומיbaşlıklı yazının Türkçe çevirisidir. Özgün metinde yer almayan öz ve anahtar
kelimeler çevirmen tarafından eklenmiştir.
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NATIONAL HERO
Abstract: The Turkish Grand National Assembly did not accept the Treaty of Sèvres
signed on 10 August 1920 between the Allies of World War and the Ottoman Empire
government. After the expulsion of the French from Urfa and Maras and the stopping of
the advance of the Greeks, the Allies of World War, who wanted to meet again with the
Turkish Grand National Assembly, decided to organize a conference in London on
February 21, 1921 with the participation of Turkey. In the Doar Ha-Yom newspaper of
the period, published in Hebrew on March 30, 1921, Mustafa Kemal Pasha, who was
accepted as the leader of Turkey, was mentioned. It is emphasized that Mustafa Kemal
has come a long way, while he was a rebel two years ago, now he has become a
leader that the Allies of World War want to meet. Character traits of Mustafa Kemal are
described in the article. In order to further reinforce these features, his rise from colonel
to general in Canakkale and in this context, a conversation between him and Liman Von
Sanders Pasha, who was the 5th army commander in the Gallipoli Campaign, also
called Dardanelles Campaign, is also briefly included.
Keywords: Mustafa Kemal, Treaty of Sèvres, Doar Ha-yom, Hebrew.

Milli Kahraman
Devlet yöneticilerinin, yabancıların ve politikacıların 1453’ten beri var olan
ve askıda bekleyen Doğu meselesini Londra’da yeniden tartışmak için
Londra’da toplandığı sırada kaderinin değiştirme konusundaki felsefi
düşüncelere dalan bir kişi olabilirdi ve bu kişi Mustafa Kemal Paşa idi. Ama bu
kişinin zamanı ve keyfi olmadığı için çok da felsefe yapmıyor. Diğerleri
konuşuyor, o ise çalışıyor. İki yıl önce parçalanan devletinde o bir isyancı iken
şimdi o Türkiye’nin lideri. Aslında İstanbul hükümeti gölgesindeki bir Türkiye
demek mümkün değil, gerçek anlamda bir devlet olarak adlandırılıyor.
Topraksız, vatandaşları tarafından atanmaksızın konuşan bir çöl komutanının
devletine devlet demek mümkün müdür? Gerçek Türkiye artık İstanbul
boğazında değil, Ankara’dadır. Millet meclisi, askeri yönetim ve uygulama
orada bulunuyor. Mustafa Kemal Paşa orada bulunuyor. O sadece güç
anlaşmalarına değil, kaderin kendisine de baş kaldırdı. Mustafa Kemal bazı
kişilerin hatasından dolayı ülkesine yüklenen borçları ödediğinde git gide
azalmak üzere olan karşıt ve dağılmış gayretli vatandaşları etrafında topladı.
Mustafa Kemal asi ve enerjik bir şekilde güçlü bir inançla tüm dünyaya karşı
durdu. Onun yaptıklarından etkilenenlerin sayısı git gide arttı. Önce yalnızdılar,
sonra topluluk oldular, en sonunda güçlü oldular. Yenilgiye rağmen Türkiye’nin
İzmir’i, Edirne’yi ve Trakya’yı kaybetmelerine gerek olmadığına karar verdiler.
Onların Türkiye’ye kalması lazımdı. Sevr Anlaşması’nı yırtmaya uğraşmadılar
bilakis okumadılar bile. Onların arkalarında talep ve iddialarını pekiştirmek için
savaşacak bir ordu duruyor. Ve böyle bir orduya karşı İngilizler
Mezopotamya’da, Fransızlar Kilikya ve Suriye’nin ucunda bir ordu temsilcisini
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bulundurmalıdırlar. Onlar zafer kazandılar: Fransızları Maraş ve Urfa’dan
kovdular. Doğrusu Antep’te hayallerini uzun bir süre dağıtan büyük zafer elde
ettiler. Ama İtilaf kuvvetleri milli Türklere başvurmak zorunda kalıyorlar. Ankara
hükümeti heyetini Londra’ya gönderdi.
Mustafa Kemal’in sadece iki yılda kat ettiği yol ne kadar büyük! Ne büyük
tatmin edici mutluluk!
Bu özgürlük kahramanı sadece kırk yaşında. O Selanik’te fakir bir Türk
ailede doğdu, bazılarının varsaydığı gibi Yahudi değil. Güçlü vücut yapısı yine
de bedensel gücü göstermez. Çektiği böbrek hastalığından dolayı güçlü olması
imkansız ama buna karşılık hızlı ve kıvraktır. Kişisel gücü çehresinden belli
oluyor ve yüz ifadesinden okunuyor. Parlayan büyük gözlerinden zeka
fışkırıyor. Çocuksu gülümseyişi daima ince yüzünde geziniyor ve görenlerini
hayran bırakıyor.
Mustafa Kemal doğuştan askeri bir karakterdir. Büyük doğal yeteneğini,
sonuçları sonradan belli olan Dünya Savaşı sürecinde İngilizleri yenerek büyük
bir zafer elde ettiği Çanakkale’de sergiledi. Bu orada ordu komutasının ellerine
nasıl ulaştırıldığının hikayesi karakteristiktir ve burada anlatmaya değer:
Bu konu Çanakkale Boğazı’nda tüm Türk ordusunun korkunç felaketi
gözlendiği anda gerçekleşti. Bu boğazın başkomutanı olan yenilgi üstüne
yenilgiye uğrayan ve bu durumda tamamen çaresiz kalan Liman Von Sanders
Paşa, o zamanlar albay ve birlik komutanı olan, başkomutanlığa yükselmek
için büyük istek duyduğu bilinen Mustafa Kemal’e dönerek ağır bir hayal
kırıklığıyla sordu:
-Durumu düzeltmenin mümkün olduğunu düşünüyor musun Albay?
-Elbette, kesinlikle!
-Nasıl bir şekilde?
-Beni general olarak atarsanız ve tehlikenin beklendiği cephede savaşın
yönetimini elime verirseniz.
-Talebin çok abartılı değil mi, diye sordu başkomutan.
-Hayır komutanım. İşte ben kendi kendime bunun da yeterli olmayacağını,
general bile olabileceğimi düşünürken…
Liman Von Sanders elbette Mustafa Kemal’in önerisini dinlemeyi reddetti
ama cephedeki durum kötüye gitti ve tehlike günden güne arttı.
O zaman Liman Von Sanders yine Mustafa Kemal’e döndü ve ona dedi ki:
-Seni savaş lideri ve cephedeki savaşın komutanı olarak atıyorum. Hemen
işini yap ve sonuçlarını bana göster.
-İşte apoletlerimi değiştirmenin ve hemen çalışmanın zamanı geldi! diye
enerjiyle cevapladı Mustafa Kemal.
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İki gün sonra Mustafa Kemal sonuçları itibariyle İngiliz ve Fransız ordularını
çıkmak zorunda bırakan “Anafarta” cephesine komuta etti.
Mustafa Kemal kelimenin tam anlamıyla deneyimli bir komutandır. O
insanlara önder olmak için doğdu. O yanında muhteşem yönetici liderleri olan
bazı insanların onları dinlediği ve onlara hayranlık duyduğu tanrı vergisi bir
yetenekle donatılmıştır. Bugün Türkiye’nin tamamı bu yöneticinin manevi
hakimiyetine teslim olmuştur. Onda enerji ve istek, keskin görüşlülük ve hızlı
muhakeme bir arada bulunur.
Tam uygun anı kollayıp onu yakalaması ve ondan yarar elde etmeyi
biliyordu. Manevi gücü yüksek seviyeli bir eğitimden yoksun ama canlı ve
derindi, bu da ona tabi bir eğilimle bilmediği şeyi ön görme olanağı sağlıyordu.
Sınırsız bir tutkuya sahiptir; şan, şöhret ve zafere susamıştır. Bu özelliklere
sahip biri olarak da onun dur durak bilmeyen çalışkanlığı ve sonsuz manevi
kahramanlığından sürekli bir teşvik bulur. Kendi çıkarlarını bazen memleketin
çıkarlarının önüne koyduğu suçlamasını ona yönelten kimseler vardı. Ama
bugüne kadar bu özellikten vatanı yararlanmıştır.
Ama ülkede iyilik yapıp, kötülük yapmayacak dürüst biri yoktur. Mustafa
Kemal de her konuda mükemmel ve kusursuz değildi. İçinde menfaati
konusunda onu tehlikeli birine dönüştürecek kuytu da vardı. Vatanın kurtarıcısı
(olarak gördüğü) kendisini rahatsız eden herkesi kendisine düşman olarak
görüyordu ve yolunun üzerinden bu engelleri kaldırmaya çalışıyordu. O,
paylaşılan vatanına şüphesiz büyük yarar getirebilecek olan insanların
yardımlarını reddetti. O, sınırsız intikam ve kin besleyerek hükmediyor. Bu
meseleden hiçbir çıkarı olmayan insanların bile tavsiyelerine kulak vermez. O,
küçümser, öfkelenir ve öfke uyandırır. Popülerliği ve onu elde etmenin sıradan
araçlarını küçümseyen böyle bir önder henüz olmadı.
O, kişisel hayatında kamu hayatındaki Mustafa Kemal’den tamamen
farklıdır. O, kendinden aşağıdakiler ile anlaşır ve zayıflara bağışta bulunur ve
onların durumlarını düzeltmek için yardıma hazırdır. Onun gözünde paranın
değeri yoktur. O kelimenin tam anlamıyla sosyal bir insandır. Havadan sudan
sohbetleri sever.
Onun bu ölçütleri karşıtlarının efsane ve uydurmaları yaymalarına izin
veriyor. Doğrusu gençlik günlerinde çökmüş bir biçimdeydi. Ama şimdi hayatını
ülkesine ve çökmüş gençliğinden arta kalanları onarmaya adıyor.
O ilk kez birkaç hafta önce Londra Konseyi’nde oturan kişidir. Uluslararası
siyaset ona karşı mücadele edebilecekler ama ona görmezden
gelemeyeceklerdir.
Çünkü Mustafa Kemal buradan itibaren tarihe girmiştir.
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