BAKIŞLAR

____

»

Mareşalin hâtırası etrafında
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T ürk tarihinde hangi devre,
yirminci asrın ilk çeyreği kadar
sık ve büyük hâdiselerle yüklü,
d ü r? A ltıyüz yıllık bir im p a ra 
torluk bu devre içinde can çe
kişmektedir. Onun
geçirdiği
biiyiik ölüm krizlerine
karşı
1908 M eşrutiyetinin tatlı ümi
di Balkan Harbinin korkunç h a
yal kırıklığını ve Birinci D ün
ya H arbinin son nefes çırpıntı
larını hazırlam ıştır. Askerlik ve
politika bakım ından bu devre
Ordu m e n s u p la n ve siyaset adam ları için belki bütün ta r ih i
mizde eşi bulunmıyan dersler
ve tecrübelerle dolu idi. A ta 
türk, İnönü, Çakmak ve bütün
o realite mahşeri içinde sakla
nan m ânaları anlam ak liyak a
tinde olanlar, hep o tatb ik at okullarında yetişmişlerdir.
Emekliye ayrıldığı
tarihe
k adar günlük politikadan uzak
kalan Mareşalin müstesna şah 
siyetini dokuyan tarih ve tec
rübe değerlerini halk ve genç
lik tam ölçüsünde anladı; ıian-
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gı”p a rtiy e mensup olursa olsun
herkes onun ölümü karşısında
büyük felâketlerin acısını ve
ürpermesini
duydu. H arek et
noktasını bütün bir milletin r u 
hunda bulan bu hislilik ve b a ğ .
lılık, kelimenin olanca mânasiyle millîdir.
F ak at, neylersiniz ki, diin
O’ıuın h asta vücudunu
kendi
politika ih tiraslarının hizme
tinde yormak istiyenler, bugün
O’nun aziz ııâşını partilerinin
sancak direğine çekmek is tiyor
muş gibi d av ran ıy o rlar ve O’
nun sıcak h â tıra sı için duyulan
m üşterek ve millî kedere bol
m iktard a politika oyunu k arış
tırm ak istiyorlar.
Fevzi Ç akm ak gibi emekliye
ayrılıncaya k ad ar ordu hizme
tinden ayrılm am ış bir k a h ra ,
manın hâtırası, şu veya hu p a r 
tiye bağlı hiçbir siyasi ihtirasın
oyuncağı olamaz. O biilün Tiirk
Milletinin malı ve T ü rk tarih i
ne arm ağanıdır.
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