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Öz 

Cumhuriyet devri gazeteci ve romanc lar m zdan Burhan Cahit Morkaya, modern 
Türk edebiyat n n popüler konularda yazd romanlar yla ve ç kard gazeteleriyle 
tan nm bir ismidir. O, hayat n n bir döneminde, 1930 1939 y llar aras nda, bu iki alan n 
yan nda be tane de tarih kitab kaleme alm t r. Bu be eser, sözü edilen y llar aras nda, 

Kanaat Kütüphanesi / nk lâp Kütüphanesi , nk lâp eserleri serisi 1,2,3,4,5

 

üst ba -
l yla yay mlanm t r. S rayla Gazi Mustafa Kemal, zmirin Roman , Gazinin 4 Süvarisi, 
Mudanya, Lozan, Ankara ve Atatürk ün ki Cephesi isimlerini ta yan bu be eser, imdiye 
kadar bir bütün olarak de erlendirilmemi tir. Bu yaz da bu be eser, evvela tek tek ele al -
nacak, daha sonra ortak ve farkl özellikleri bak m ndan de erlendirilecektir. 

Anahtar kelimeler: Burhan Cahit Morkaya, nk lâp serisi ve be eser, tarih  

BURHAN CAH T MORKAYA S THE FIVE WORKS PUBLISHED                               
UNDER THE GENERAL TITLE OF REVOLUTION SERIES

 

Abstract 

One of the journalist and novelists of republic age, Burhan Cahit Morkaya is a 
well-known person in modern Turk sh literature, with his novesl about the popular plot 
and his published newspapers. In addit on to the two fields, he also wrote five works about 
history in a period of his life between 1930 1939. These five works were publ shed under 
the title of Kanaat Kütüphanesi / nk lâp Kütüphanesi , nk lâp eserleri serisi 
1,2,3,4,5 . These five works gradually named Gazi Mustafa Kemal, zmirin Roman , Gazi-
nin 4 Süvarisi, Mudanya, Lozan, Ankara ve Atatürk ün ki Cephesi haven t been regarded 
as a whole. In this article these five works, initially, are going to be considered commonly 
and regarded according to their shared and different properties. 

Key words: Burhan Cahit Morkaya, revolution series and five works, history.  

Giri

 

Burhan Cahit Morkaya, Cumhuriyet devri gazeteci ve romanc lar m zdan 
birisidir. O bütün ya am n stanbul da bu iki i le me gul olarak geçirmi tir. Ede-
biyat tarihimizde daha ziyade bir popüler a k romanc s

 

olarak tan nan Burhan 
Cahit Morkaya, 1930 1939 y llar aras nda Kanaat Kütüphanesi / nk lâp Kü-
tüphanesi , nk lâp eserleri serisi 1,2,3,4,5

 

ismiyle yay nlanan be tane de tarih 
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kitab ortaya koymu tur. Yay mlan s ras na göre Gazi Mustafa Kemal, zmirin 
Roman , Gazinin 4 Süvarisi, Mudanya, Lozan, Ankara ve Atatürk ün ki Cephesi 
isimlerini ta yan bu be eserden Gazi Mustafa Kemal ile Atatürk ün ki Cephesi, 
tarihî biyografi; zmirin Roman ile Gazinin 4 Süvarisi birer Millî Mücadele tarihi-
dir. Mudanya, Lozan, Ankara ise ink lâp tarihidir.  

1. Gazi Mustafa Kemal 

Gazi Mustafa Kemal, Burhan Cahit Morkaya n n nk lâp serisi nde ya-
y nlanan ilk eseridir. 1930 da kaleme al nan eser, ayn y l yay mlanm t r. Ata-
türk ün siyasî, askerî, içtimaî ba ar larla ink lâplarla iç içe geçmi ya am öyküsünü 
anlatan eser, her sat r kendi eseri olan Mustafa Kemal e (Morkaya 1930: 9) ithaf 
edilmi tir. Biyografi ayr ca Atatürk ün farkl zamanlarda çekilmi foto raflar yla 
süslenmi ; onun muhtelif zamanlarda yapt konu malar ndan, yaz lar ndan yap -
lan al nt larla desteklenmi tir. 

Gazi Mustafa Kemal, Türk Gencine

 

ba l n ta yan bir önsözle ba lar. 
Burhan Cahit önsözde, Türk milletinin vas flar n s ralar. Türk tarihinin askerî ve 
siyasî ba ar lar n göz önünde tutarak k sa bir özetini yapar. Birkaç cümle ile 20. 
asr n ilk çeyre inin bir portresini çizer. Yüzy l n ba nda Türk ordusunun hareket 
kabiliyetini kaybetmi ; idealsiz, ba bo kalm oldu unu belirtir. Bu zor durumda 
Türklü ün geçmi as rlarda oldu u gibi yine kendi içinden bir kahraman ç kard -
n , bu yeni kahraman n ise Mustafa Kemal oldu unu söyler. Devam eden sat rlarda 
Mustafa Kemal in yaln z Türk dünyas n n de il, ayn zamanda karanl kta kalm 
milletler âleminin can verici, derman verici, heyecan verici bir güne i (Morkaya 
1930: 11) oldu una dikkati çeker. Eserinde Türk milletinin son kahraman Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk ün maceras n anlataca n belirtir. 

Mustafa Kemal in ya am öyküsü, bu tarihî biyografide; askerî, siyasî ve iç-
timaî ba ar lar göz önünde tutularak üç k s mda ele al n r: 

Eserde anlat ld kadar yla Mustafa Kemal in ya am nda varolan ilk dö-
nem, do um tarihi olarak i aret edilen 1880

 

ile Mondros Ate kes Antla mas n n 
imzaland 1918 e kadar olan yakla k otuz sekiz senelik zaman dilimini kapsar. 
Biyograf burada kronolojik s rayla Mustafa Kemal in çocuklu unu, ilk e itim sü-
recini, Harbiye mektebi y llar n , bir komutan olarak bulundu u cepheleri de içine 
alan geni zaman dilimi içinde gerçekle tirdiklerini özetleyerek anlat r. Bu k s mda 
Atatürk ün dikkat çekilen en önemli özelli i, idele tiren bir varl k olmas d r. de-
le tirmek, varolan durumu veya eyi son durum olarak kabul etmeyip ona bir an-
lam vermek, dinamizmini yitirmi olana kar yeni bir at l m yapmak demektir 
(Mengü o lu, 1988: 151 ). Burhan Cahit, Mustafa Kemal in asr , devri, vatan ad 
verilen mekân parças n , komutanl idele tirmi bir insan olu una daha Harbiye 
y llar nda iken istibdat kar s na hürriyet idealiyle ç km olmas n , bir subay olarak 

memleketin hemen her taraf nda gençli inin birer y l n b rak m olmas n 
(Morkaya, 1930: 14), Trablusgarp Sava nda, özellikle Çanakkale Cephesi nde 
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ortaya koydu u vatan her eyin üzerinde tutan halis komutan tavr n örnek olarak 
gösterir. 

Biyografide Mustafa Kemal in ya am öyküsünün ikinci dönemi olarak 
1918 ile 1924, daha aç k bir ifadeyle cumhuriyetin ilan ile hilafetin kald r l ara-
s ndaki alt y ll k zaman dilimi i aret edilir. Bilindi i gibi bu tarihler Mütareke 
y llar n , Millî Mücadele nin yap ld ve yeni Türk devletinin resmen kuruldu u; 
Mustafa Kemal i Mustafa Kemal yapan askerî ve siyasî ba ar lar n kazan ld 
y llar i aret eder. Yazar, bu k s mda evvela kal n çizgileriyle Mütareke Devri 
Türkiyesinin bir manzaras n çizer. mparatorlu un emperyalist güçler taraf ndan 
payla ld n , stanbul hükümetinin çaresizce bunu izlemekle yetindi ini, Mustafa 
Kemal in ise bu durumu kabullenemedi ini; sorumluluk üstlenerek Anadolu da 
kabaran millî heyecan n ba na geçti ini belirtir: 

Mustafa Kemal stanbulda galiplerin emrile i gören âciz ve 
eli aya ba l Saray Hükümetinin bu istilâya boyun e di ini görünce 
merdane hareket eden milletin tuza a dü ürüldü ünü anlad . Böyle 
bir çember içinde Türklü ün ya amas na imkan yoktu. Sarayda ra-
hattan ba ka bir ey dü ünmiyen Padi ah milleti feda etmi ti. Ci eri 
yaral milletin gururu çi neniyor, istiklâli mahvediliyordu. 

Türkün kan ndaki o derin kin ve gururu kemiklerine kadar du-
yan Mustafa Kemal bu manzara kar s nda isyan etti ve galeyan eden 
millî heyecan n ba na geçti (Morkaya, 1930: 18). 

Yazar, devam eden sat rlarda zor artlara ra men Mustafa Kemal in Ana-
dolu daki da n k kuvvetleri birle tirmek için gösterdi i gayrete temas eder. Ad 
belirtilmeyen bir tamimden yap lan al nt larla Mustafa Kemal in Anadolu direni ini 
hangi me ru zemine yerle tirdi ini belirtir. Ana çizgileriyle Millî Mücadele yi 
özetler, Mustafa Kemal in bu mücadelede tezahür eden komutanl k dehas n örnek-
lendirir. K sm n sonunda ise Millî Mücadele nin son sahifesi

 

olan ve bize istik-
bâlimizi ve kaybettiklerimizi veren

 

Lozan Konferans ndan bahseden biyograf, bu 
ba ar da fedakâr Türk askeriyle Mustafa Kemal in birlikte rol oynad na i aret 
eder: Bu eser, millî mücadelenin son sahifesidir. Ve bu eserde millî mücadelede 
ölen Türk evlatlar n n temiz kan , askerlerile yan yana harbeden genç Türk zabit ve 
kahramanlar n n sa lam iman ve bu kanla iman yaratan Mustafa Kemalin siniri, 
zekâs ve dehas vard r.  (Morkaya, 1930: 41). 

Mustafa Kemal in ya am nda oldu u kabul edilen üçüncü devre ise 1924 
ile eserin yaz l tarihi olan stanbul 25 Mart 1930

 

(Morkaya, 1930: 77) y llar 
aras ndaki alt y ll k zaman kapsar. Burhan Cahit, Mustafa Kemal in bu dönemde 
askerî ba ar lar n tamamlayan siyasî ve içtimaî ink lâplar na yer verir. Cumhuriye-
tin neden kuruldu unu, halifelik müessesesinin, i levini uzun zaman önce kaybet-
mi olan medreselerin, er iye vekâletinin niçin kald r ld n , din ile devlet i leri-
nin niçin ayr ld n , medenî kanunun niçin kabul edildi ini, birer iki er sat rl k 
kararlar ve kanunlar la Türk milletini dinî ve içtimaî hastal klara kar ebediyyen 
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koruyacak

 
(Morkaya, 1930: 54) de i imlerin niçin gerçekle tirildi ini ele al r. 

Gerçekle tirilen ink lâplar n me ru temellerini izah eder. 

Hemen ard ndan Türk genci

 

ba l n ta yan bir alt ba l kla Türk genç-
li ine seslenen yazar, Mustafa Kemal kimdir? sorusuna cevap verilebilmesi için 
ülkenin cumhuriyetten önce ve sonraki görünü ünün mukayese edilmesi gerekti ini 
söyler. Devam eden sat rlarda Gazi Mustafa Kemal in askerlik, siyaset, ruhiyat, 
hitabet ve edebiyat cephelerinden ayr ayr tetkik edil mesi (Morkaya, 1930: 61) 
gerekti inden bahseder. O, bu bahiste Mustafa Kemal in askerî ve siyasî dehas na 
zorluklara, imkâns zl klara ra men da n k kuvvetleri bir araya getiri ini, ülkeyi 
dü manlardan kurtar n , Türkiye Cumhuriyeti ni kuru unu örnek olarak gösterir. 
Bu ba ar larda Mustafa Kemal in sinirlerindeki ayan hayret mukavemet kabili-
yeti nin önemli bir rolünün oldu unu belirtir (Morkaya, 1930: 59). Nutuk u dil, 
hitabet ve edebiyat bahislerinde Atatürk ün dehas n n par ldad metin olarak i a-
ret eder; Gençli e Hitabe yi onun hitabet kabiliyetine örnek gösterir. Metnin ta-
mam n buna örnek olarak al r. 

Biyograf, eserin son k sm nda ise Mustafa Kemal in gerek askerî, gerekse 
siyasî ve içtimaî alanlarda gösterdi i dehas yla, irade ve azm iyle yaratt bu 
ülkeyi, cumhuriyeti Türk milletine, Türk gençli ine emanet etti ini belirtir. Türk 
gençli inden her zerresi için say s z fedakârl k yap lan cumhuriyet rejimine sahip 
ç kmalar n ister. Onlara vazifelerini, Gençli e Hitabe den al nan u cümleyle 
ihtar eder: stiklâli ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine dü ersen vazifeye 
at lmak için içinde bulunaca n imkân ve eraiti dü ünmiyeceksin. Bütün mü külâ-
ta ra men vazifen istiklâli ve Cumhuriyeti kurtarmakt r. Muhtaç oldu un kudret 
damarlar ndaki asil kanda mevcuttur!  (Morkaya, 1930: 68). 

Gazi Mustafa Kemal; askerî, siyasî ya am ba ar larla dolu olan, bir toplu-
mu imparatorluktan millet dönemine geçiren, nihayet bir millete yeni bir çehre 
kazand ran tarihî bir ahsiyetin kronolojik s ra gözetilerek yaz lm biyografisidir. 

2. zmirin Roman

 

zmirin Roman , zmir in i galiyle ba layan millî uyan n önce mahallî, 
daha sonra bütün Anadolu yu kapsayan son derece basit, foto raflarla süslenmi 
bir hikâyesidir. Kendi içinde on sekiz küçük alt ba l a ayr lan eser, yazar n önsöz-
de belirtti i gibi Gazi Mustafa Kemal in, Kâz m Karabekir Pa a n n, zmir mebusu 
Celâl Bey le Afyon mebusu Ali Bey in hat ralar ndan al nm not lardan olu ur. 

(...) büyük zaferle nihayet bulan zmir muharebesinin bütün heyecanl levhalar n 
(...)

 

içeren eser, yar nki Türk gençli i ne büyük cihan harbinden sonra istilaya 
u rayan Türk vatan n n ne ac ve ne ümitsiz günlerde dirilip aya a kalkt n

 

(Morkaya, 1931: 5) anlatmak için kaleme al nm t r. Eser, ayr ca Kâz m Karabekir 
Pa a ile Celâl Beyefendi den al nm oldu u bildirilen foto raflarla süslenmi tir. 
zmirin Roman nda anlat lanlar k saca öyle özetleyebiliriz: 
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zmir in i gali, i galle birlikte halkta bir millî uurun do u una sebep ol-

mu , redd-i ilhak cemiyetleri kurularak Yunan i gali, mahallî bir direni le kar -
la m t r. zmir ve çevresinde ba layan mahallî isyan ve direni , Kâz m Karabekir 
Pa a gibi uurlu komutanlar n elinde kasaba kasaba, il il geni leyerek kolektif bir 
hareket hâlini alm ; da n k kuvvetler aslî bir iki merkez etraf nda toplanarak 

müdafaa-i hukuk cemiyetlerini

 

ve Kuva-y

 

Milliye yi olu turmu tur. Böylece 
Yunan i gali, bir ruhun, bir gururun, bir kinin keskin bir nefesle ate lenmesine 
sebep

 

olmu tur: 

zmirin i gali yorgun ve bitkin Türk milletine tap taze bir iman 
verdi. Kordon boyuna ilk Yunan neferi ç kt gün Türk vatan n dört 
bir yandan saran çember, Londra kabinesine göre art k tamam ol-
mu tu. Fakat Türkün Cengiz den, Hüla u dan, Timur dan ve dünyay 
tarihi hükümlerine ram eylemi kahramanlardan gelen gururu da ay-
n gün ate lenmi ti ve bu ate müntehas müthi bir cehennem bom-
bas na giden fitil gibi yava yava yana yana bir gün Afyon cephe-
sinde patlad ve bu infilak o gün zmir e ç kan Yunan neferinin iki yüz 
bin arkada n kana bo duktan sonra bu maceran n kahraman olan 
Londra kabinesini de yerle yeksanetti. 

Bu Türk kini ve Türkün gururu idi. 

Ve bu gurur, bu kin böyle ba lad  (Morkaya, 1931: 16). 

Garp cephesindeki küçük te kilatlanmalar, redd-i ilhak cemiyetleri , bir 
yandan te kilatlan p i galcilerle mücadele ederken di er yandan millî ink lâp ve 
kurtulu tarihimizde görülen saray ihanetlerinin en çirkin hadiselerinden birisi 
(Morkaya, 1931: 47) olan Anzavur ve Gavur mam gibi hainler in ihanetiyle 
u ra mak zorunda kalm t r. Bu durum ise te kilatlanmas n birçok imkâns zl a 
ra men sürdüren Kuva-y

 

Milliye kuvvetlerinin ayn anda iki farkl dü manla mü-
cadele etmesine, dolay s yla dü man n ilerlemesine sebep olmu tur. Kuva-y

 

Milli-
ye kuvvetleri, buna ra men Kâz m Karabekir Pa a gibi dirayetli komutanlar n 

k vrak zekas

 

ve geni görü yetene iyle

 

önce içteki hainleri bertaraf etmi ; 
ard ndan Yunan ordusunun ilerleyi i kar s nda kahramanca durmu tur. Garp cep-
hesinde Kâz m Karabekir Pa a komutanl nda bir araya gelen kuvvetler, Mustafa 
Kemal önderli inde te kilatlanan di er Kuva-y

 

Milliye birlikleriyle birle erek 
yurdu çetin mücadelelerden sonra dü mandan temizler. Böylece Yunan i galiyle 
ba layan Millî Mücadele, Yunan ordusunun ilk i gal etti i noktadan denize dökül-
mesiyle sona erer. Yazar, bunu k saca öyle özetler: 

Filhakika içeriden ve cepheden tazyik eden; yakan, y kan, 
kan döken, türlü türlü dü manlara, fesatlara, ihanetlere ra men 
b kmadan, usanmadan, y lmadan siperden sipere geçip, cepheden 
cepheye ko arak gö sünü zulme, ihanete, cehalete kar geren Türk 
milleti bu yer yer türeyen isyanlar , kan ve ate saçan taarruzlar 
k rd , bast rd . Ve ink lâp tarihimizin Yunan n ellerini k ran birinci 
ve ikinci nönü zaferlerini, ayaklar n k ran müthi bir sakarya 
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melhamesini ve nihayet belkemiklerini parçal yan bir Afyon zaferini 
yapt ve birkaç y l ana vatan n göbe ine çöreklenen dü man n ba -
n zmir r ht mlar nda, masum Türk vatan na ayak bast , ilk Türk 
kanlar n döktü ü yerde ezdi.  (Morkaya 1931: 78). 

K saca garp cephesinde ya ananlar n, millet olarak tehlike kar s nda tek 
vücut olu umuzun, dü man istilas kar s nda mücadele etmekten ba ka çaresi ol-
mayan insanlar n direni inin anlat ld eser, Millî Mücadele yi gerçekle tiren ru-
hun do u unu, bu ruhun gerçekle tirdi i baz faaliyetleri bir edebiyatç n n kale-
minden hülasa

 

eden bir Millî Mücadele tarihidir. Eserin isminde yer alan ro-
man

 

ibaresi ise hikâye, macera

 

anlam nda, zmir in romanla an maceras n 
ifade etmek için kullan lm t r. 

3. Gazinin 4 Süvarisi 

nk lâp eserleri serisi nin 3. üncü kitab olarak yay nlanan Gazinin 4 Sü-
varisi, Mara ve Antep te Kuva-y

 

Milliye kuvvetlerinin Ermenilerle Frans zlara 
kar verdi i mücadeleyi hikâye eder. zmirin Roman nda millî kuvvetlerin Ege 
bölgesindeki te kilatlan n ve verdi i mücadeleyi anlatan yazar, Gazi Mustafa 
Kemal de Atatürk ün ülkü dolu ya am n ele alm t . Gazinin 4 Süvarisi nde ise 
Atatürk taraf ndan güney cephesindeki da n k direni kuvvetlerini te kilatland r-
mak için görevlendirilmi olan K l ç Ali Bey in merkezinde bulundu u bir Millî 
Mücadele öyküsünü anlat r. Di er eserlerde oldu u gibi bu eserde de hedef, Türk 
gençli ine bir millî uur kazand rmakt r. 

Gazinin 4 Süvarisi nde anlat lanlar k saca toparlarsak Anadolu da bulun-
du u y llarda Sivas ta görevli olan K l ç Ali Bey, Mustafa Kemal taraf ndan Antep, 
Urfa ve Mara civar ndaki da n k güçleri te kilatland rmak için görevlendirilmi 

dört süvari nin komutan d r. O, bu görev için evvela Mara a geçer, da n k kuv-
vetleri toparlar, askerî dehas yla Mara dü mana kar te kilatland r r. Te kilat 
tamamland ktan sonra Frans zlara kar direni hareketini ba lat r. Son derece zor 
artlarda, çetin hava ko ullar nda Mara , silahs z ancak iman dolu

 

insanlarla, 
son sistem tüfeklerile müsellah  (Morkaya, 1932: 32) Frans zlara kar kahraman-

ca müdafaa eder. ehri i galci kuvvetlerden temizler. 

K l ç Ali Bey, Mara taki askerî görevini yerine getirdikten sonra Antep e 
geçer. Mara ta oldu u gibi oradaki te kilatlanmay sa lar. Frans zlara kar verile-
cek olan mücadelenin tek elden idaresini sa lamak için da n k kuvvetleri birle ti-
rir. Direni in kuvvetini artt rmaya çal r. Yine zor artlarda, pek çok maddî imkân-
s zl a ra men te kilatland rd kuvvetlerle birlikte bir süre Antep in müdafaas 
için u ra r. Ne var ki bu s rada Anadolu da (...) saray n ayakland rd taassup, 
müsellah  bir ihanet ebekesi halinde yer yer millî kahramanlar arkadan vurma-
ya (Morkaya, 1932: 87) ba lam t r. Mustafa Kemal Pa a, bunun üzerine güney 
cephesindeki da n k kuvvetleri te kilatland rmak, bu cepheyi müdafaa etmek için 
görevlendirdi i K l ç Ali Bey e bir telgraf çeker; onu süvarileriyle birlikte Anka-
ra ya davet eder. K l ç Ali Bey, bu emre uyar, Antep teki görevini Binba Hamdi 



Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Say :26 Y l:2009/1 (279-297 s.)  

285

 
Bey e b rak r. Hamdi Bey, K l ç Ali Bey in b rakt yerden mücadeleye devam 
eder. Frans zlar, bu s rada ehri ku at rlar, ehre kimsenin ne girmesine, ne de e-
hirden ç kmas na müsaade ederler. Hatta insanlar n aç kalmas için ku atmay bir 
süre daha uzat rlar. Kuva-y Milliye kuvvetleri ise ehir halk yla birle erek açl k 
gibi direni gücünü k ran unsurlara ra men ehri kahramanca müdafaa ederler. 
Dü mana dünya tarihinde misli görülmemi bir mukavemette

 

(Morkaya, 1932: 
90) bulunurlar. Frans zlara her eye ra men teslim olmazlar: 

Art k Gazi Antebin son günleri idi. Açl k ve hastal k son dere-
cesini bulmu tu. 

Müdafiler hariçte çarp mak ve memleketlerini kurtarmak için 
muhasara çemberini parçalayarak ehri terk ettiler. Frans zlar eh-
rin teslimine i aret olmak için kaleye bir beyaz bayrak çekilmesini is-
tiyorlard . En fena insanlar bile bu maksat için evinden bir parça be-
zin ç kmas na raz olmad : En nihayet kaleye bir ölü kefeni çekildi. 

te semas ilham y ld zlar ile ve topra da nur çiçeklerile i le-
nen gelin (Antep) dünya tarihinde görülmeyen bu müdafaasile (Gazi) 
oldu (Morkaya, 1932: 92). 

Antep teki mücadelenin komutas n Hamdi Bey e b rakan K l ç Ali Bey, 
gelen emir üzerine Ankara yolunu tutar. Ancak Ankara ya gelmeden hemen önce, 
Atatürk ten yeni bir telgraf al r. Yozgat civar nda ba gösteren ve karde i karde e 
k rd rmak için padi ah n fitilledi i (Morkaya 1932: 93) isyanlar bast rmakla gö-
revlendirildi ini ö renir. Eser, K l ç Ali Bey in bu göreve gitmi oldu unun bildi-
rilmesiyle biter. Burhan Cahit, Anadolu nun pek çok yerinde ortaya ç kan bu isyan-
lar , taassup ve cehalet dalgalar n n hikâyesini Cehennem

 

ad n verece i bir 
ba ka kitapta toplayaca n bildirir. Ancak sözü edilen eser yaz lmam t r. 

Gazinin 4 Süvarisi, en önemli özeli i zekâs ve önceden görme yetene i 
olan K l ç Ali Bey adl tarihî ahsiyet etraf nda Mara ve Antep menak b n  anla-
tan bir eserdir. Eser ismini Mustafa Kemal taraf ndan görevlendirilen dört süva-
ri den al r. Bunlardan K l ç Ali Bey, dört süvarinin genç kumandan

 

d r 
(Morkaya, 1932: 88). Sözü edilen dört süvariden eserde ad geçen di er ki i, Yürük 
Selim Beydir (Süvari Yüzba Salim Bey). Di er iki ki inin ad belirtilmemi , sa-
dece iki süvari neferi

 

(Morkaya, 1932: 14) olarak nitelendirilmi tir. 

Hat ratlardan al nm bilgiler üzerine kurulmu olan eser, bir Millî Müca-
dele tarihidir. Burhan Cahit, eserinin sonunda bu hususu u cümlelerle vurgular: 

Türk genci... Hürriyetin ve istiklâlin havas n bol bol teneffüs ediyorsun. Yüre in 
endi esiz, istikbalin aç kt r. Fakat 918 den 922 ye kadar geçen dört y l n tarihini 
unuttu un gün tarih de seni inkâr edecektir  (Morkaya, 1932: 94).    
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4. Mudanya, Lozan, Ankara 

Burhan Cahit in nk lâp serisi nde yay mlanan eserlerinden birisi de Mu-
danya, Lozan, Ankara d r. Türkiye Cumhuriyeti nin birer yönüyle bütünle ti i bu 
üç ehirden Mudanya, Millî Mücadele nin ate kes antla mas yla sona erdirildi i 
sahnedir. Lozan, 23 Nisan 1920 de kurulan Ankara hükümetinin dolay s yla yeni 
Türk devletinin siyasî olarak bat l devletler taraf ndan resmen tan nd ehirdir. 
O, Türk tarihinde bunun için önemlidir. Ankara ise mütarekeyi gerçekle tiren, Lo-
zan Bar Antla mas n imzalayan yeni Türk devletinin ba kenti; ülkemize yeni bir 
hüviyet, yeni bir çehre kazand ran ink lâplar n yap ld ehirdir. Eser bu bak mdan 
bu üç ehir etraf nda yeni Türkiye nin kurulu öyküsünün; Mustafa Kemal in ön-
derli inde askerî ve siyasî ba ar lar takiben gerçekle tirilen içtimaî ink lâplar n 
anlat lmas ndan olu ur. Mudanya, Lozan, Ankara da anlat lanlar k saca öyle özet-
leyebiliriz: 

Eser, Mudanya, Lozan, Ankara ismini ta yan bir önsözle ba lar. Bu k -
s mda B. Cahit, yeni Türk devletinin nas l kuruldu unu özetler; eserini, Türk genç-
lerine millî bir bilinç vermek için yazd n söyler. Daha sonra Mudanya Ate kes 
Anla mas na kadar ya anan askerî mücadelelere, gerçekle en hadiselere de inir. 
smet Pa a n n Lozan da yürüttü ü Türke hakketti i erefi ve istiklâli verecek

 

(Morkaya, 1933: 28) olan siyasî görü melere temas eder. Lozan n yeni Türk dev-
letinin ve anla may imzalayan smet Pa a n n bir siyasî zaferi oldu unu vurgular. 
Mudanya ile Lozan n önemini, Mondros ve Sevres ile mukayese ederek anlat r: 

1918 de Osmanl devletinin (Mondros ta) imzalad mütare-
ke ile Türkiye bütün silahlar n b rakm , kap lar n açm t . 1922 de 
Ankara hükümeti Mudanya da imzalad mütareke ile Türkiye yok-
tan var etti i silahlar n n varl n ispat etti. 

stanbul hükümeti, 1922 de imzalad (Sévres) muahedesi ile 
idam ferman n Türkün boynuna geçirmi ti. 

smet Pa an n 1923 te imzalad Lozan muahedesi yeni Türki-
ye nin hür, müstakil, hâkim varl n bütün âleme tasdik ettirdi. 

te (Lozan) n bir sat rla ifade edilebilecek manas budur

 

(Morkaya, 1933: 31). 

Bu k s mda ayr ca Lozan da bir siyasî ba ar kazanan smet Pa a ya bir 
ükran borcu

 

(Morkaya, 1933: 31) olarak k sa bir biyografisi verilir. 

Eserin esas k sm , Türkiye Cumhuriyeti alt ba l yla ba layan ve Anka-
ra da gerçekle tirilen ink lâplar n anlat lmas na ayr lan k s md r. Sözü edilen k -
s mda, 1923 ile 1933 y llar aras nda gerçekle tirilen, temel amac ülkeyi modern-
le tirmek olan siyasî ve içtimaî ink lâplar ele al n r. Gerçekle me s ras na göre 
ink lâplara neden ihtiyaç duyuldu u, ink lâplarla hangi hedefin amaçland belirti-
lir. Bundan sonra s ra ile cumhuriyetin kurulu u, hilafetin kald r l , din ile devlet 
i lerinin ayr l , er iye mahkemelerinin kald r l , medenî kanunun kabul edili i, 
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kad nlara yeni haklar n verili i sebepleriyle birlikte anlat l r. Temel felse-
fe lerinden birisi her ey millet içindir

 
olan bu yenilik hareketleri fesin kald r l -

, tekke ve zaviyelerin kapat l yla devam eder. Türkiye Cumhuriyeti nin yap lan 
ink lâplar do rultusunda bat medeniyeti yönünde ilerledi i belirtilir. Latin harfle-
rinin kabulüyle yeni bir maarif seferberli inin ba lad na dikkat çekilir. Benimse-
nen yeni maarif politikas n n Türk gençli ine evvela millî benlik kazand rmay , 
daha sonra kafas na garp istikameti

 

verilmi olan gençlere büyük neslinin kah-
ramanl n a lama y (Morkaya, 1933: 68) hedefledi i belirtilir. Ayn e itim 
anlay n n Türk gencinin bediî zevkini millî bir çerçevede

 

ekillendirece i söy-
lenir. Bu e itim politikas n n nihaî hedefinin aklî, iradî, laik ve cumhuriyetçi bir 
nesil yeti tirmek oldu una i aret edilir: 

 

Bu pro ram n ana hatt udur: Türk gen-
ci, bugünkü medeniyet âleminin kalbi ve kafas milliyet duygularile i leyen bir ferdi 
olarak yeti ecektir. Türk genci, serbest dü ünceli, uzviyeti kuvvetli, iradesi kuvvetli, 
laik, cumhuriyetçi bir insan olacakt r (Morkaya, 1933: 68). 

Yazar, takip eden k s mda, Millî Mücadele den sonra bir harabe üzerine

 

kurulan Türk devletinin harpten sonra dünyay saran iktisadî, malî

 

buhranlara 
kar ayakta kalabilmesi için yeni bir iktisadî politika benimsemi oldu unu söyler. 
K saca memleketin istihsal ve imalât hayat na millî inki af vermek (Morkaya, 
1933: 70) iktisat ve ticaret hayat n millî bir programa ba lamak

 

olan bu yeni 
politika, Türkiyeyi haricin bu dayan lmaz rekabetinde korumak, memlekette olan 
harcamak, olmayan yeti tirmek ve yeti mesi güç olan da ancak olanla kar la t -
r p tedarik etmek

 

(Morkaya, 1933: 71) esas na dayan r. Bu politika, smet Pa-
a n n bir diplomata verdi i cevapla, k saca kendi ya m zla kavrulmak t r 

(Morkaya, 1933: 72). B. Cahit, yeni devletin bu politika do rultusunda ilk on y l 
içinde demiryolu a n geni letti ini, yap lan yeni yollar, limanlar, mektepler ve 
fabrikalarla pek çok eyi imkâns z gören ecnebileri

 

hayrete dü ürdü ünü söyler. 

Yeni bir anlay la yola ç kan Türkiye Cumhuriyeti, ilk on y lda  Bankas 
gibi müesseselerle millî sermayeyi i letmeye ba lam , ticareti, sanayii, ziraat ge-
li tirme ve millîle tirme yolunda pek çok at l m yapm ; y llarca ihmal edilen Türk 
köylüsünü, ba ta e itim ve sa l k alanlar olmak üzere birçok iyi arta kavu tur-
mu tur. Bu dönemde S hhiye Vekâleti, yeni hastahaneler açm ; kurulan istatistik 
te kilat ile bilgiler sistemle tirilmi ; adliye te kilat , medenî kanunun uygulama-
s nda yol kat etmi ; maarif vekâleti, geni kitleyi uurland rmak için pek çok 

okuma oda s açm ; yeni tar m politikas yla ecnebî te kilatlar millîle tirilmi tir. 
Bütün bu yenilik hamleleri ise ülkeye millî ve modern bir çehre kazand rm t r. 

Eser, modern Türkiye yi kuran Mustafa Kemal in önemini hat rlatan, dev-
rin bir mücadele devri oldu unu ihtar eden, Türk gencinin bu mücadeleyi ba armak 
için her eyden evvel kendisini tan mas gerekti ini hat rlatan bir tespitle biter 
(Morkaya, 1933: 85). 

Mudanya, Lozan, Ankara, bir edebiyatç n n kaleminden, 1923 ile 1933 y l-
lar aras nda gerçekle tirilen de i iklikleri anlatan bir ink lâp tarihi kitab d r. 
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5. Atatürk ün ki Cephesi 

nk lâp eserleri serisi nin be inci ve son eseri, Atatürk ün ki Cephesi 
ad n ta r. Yaz l amac , Atatürkün hayat n yazacak yar n n tarihçisi için küçük 
bir kalem tecrübesi

 

olarak aç klanan eser, Atatürk ün vefat ndan hemen sonra 
yay mlanm t r. Bu tarihî biyografide Atatürk, tarihe mal olmu büyük adam-
lar dan birisi olarak tavsif edilmi ; ya am , gerçekçili i, insan ve toplum psikoloji-
si konusundaki ola an üstü anlay yla ele al nm t r. Atatürk ün ki Cephesi, Ba -
lang ç , Realist Atatürk , Psikolok Atatürk

 

ve Netice

 

adl dört aslî k s mdan 
olu ur. Esere, bu aslî k s mlardan sonra yer alan, Atatürk ün Hayat ve Tahsili

 

ile Son söz

 

ba l klar n ta yan iki tali k s m eklenmi tir. 

Burhan Cahit, Ba lang ç

 

adl önsözde evvela büyük adam

 

kimdir? so-
rusuna yan t arar. Ona göre büyük adam , realite terbiyesi olan, insan ve toplum 
psikolojisinden anlayan, beyninin fosforile devrinin ufuklar n a an ve cemiyetine 
do ru istikametler gösterebilen , cemiyetini ve genelde insanl

 

mesut eden ki i-
dir. Ona göre bu vas flar, büyük adam n insanî ve ma erî ölçü südür (Morkaya, 
1939: 10). Bu kriterlere göre tarihin büyük adam diye gösterdi i

 

skender, ya-
van cihangir ; I. Selim, yal nkat birle tirici dir. Yine bu ölçüye göre demokra-
siyi yar m as r geri b rakan ve s rf ahsî gurur ve kini u runa birkaç milyon vatan-
da n n ba n yiyen, hayal ve ihtiras kahraman Bonapart

 

ile cemiyete, tabiat 
kanunlar na ayk r bir nizam vermek için insanl k dünyas n yeni ve kanl mücade-
lelere sevk eden Marx

 

da büyük adam de ildir (Morkaya, 1939: 10). Oysa Atatürk 
bu ölçüye uyan, gerçekçili iyle, insan ve toplum psikolojisinden anlay yla, cemi-
yetine ve insanl a do ru yolu göstermi olu uyla hem realist , hem de 

psikolok büyük adam d r. Biyograf takip eden iki alt ba l kta Atatürk ü bu iki 
yönüyle tan t r: 

Burhan Cahit e göre Atatürk her eyden önce bir realisttir. O, eserinin 
Realist Atatürk

 

ad n ta yan ilk bölümünde, Atatürk ü Atatürk yapan hususiye-
tin, mizaç ve ahsiyetinin en önemli açar olarak kabul etti i realistli i oldu unu 
söyler. Ona göre realist insan , yap p etmelerini hisleriyle, hayalleriyle, heyecan-
lar yla de il akl yla idare eden; insan yöneten ve ekillendiren unsurlardan zaman 
ve mekân iyi tan yan, yap p etmelerini planlayan, eylemleri önemlerine göre önce-
leyen veya sonraya b rakan, millî menfaatleri ferdî emellerin önüne koyan, realite 
terbiyesini alm olan, gerçekle tirilebilir hedefler koyan, hedefler do rultusunda 
kendini i ine veren; ça n, asr n gereklerine uygun tav r tak nan en toplay c ifa-
deyle gerçekçi olan, ak lc davranan insand r. Bu kriterlere göre Atatürk, umumî 
menfaati ferdî olan n önüne koydu u, eylemlerinde akl n k lavuzlu unu kabul etti-

i için büyük adamd r. Atatürk bunun yan nda, devrin, ça n ruhunu iyi kavrad , 
eylemlerini zekice kurulmu bir plana göre gerçekle tirdi i, her eyi uygun yer ve 
zamanda yapt , teolojik bir devlet anlay yerine ça n ruhuna uygun bir yönetim 
ekli tesis etti i; ak l ve bilim ça na uygun ink laplar yapt , toplumun huzuru ve 

mutlulu unu her eyin önüne koydu u, yurtta sulh, cihanda sulh

 

olarak da ifade 
edilen bir milli siyaset

 

anlay benimsedi i için realist büyük bir liderdir. Bütün 
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bu sayd m z özellikleriyle Atatürk hayal pe inde ko an, masallardan ho lanan 
ve milletin taliini arzular na râmetme e çal an bir hayalperest de il , fikirlerini 
âdeta riyazî, hendesi ölçülerle tatbik etmesini bilen tam bir realist

 

(Morkaya, 
1939: 16) büyük adam d r. 

Burhan Cahit e göre Atatürk ayn zamanda insan ve toplum psikolojisini 
bilen bir psikolok tur da. Biyograf, Psikolok Atatürk

 

ba l kl k s mda Ata-
türk ün güç durumlar n içinden ba ar yla ç km olmas n , realistli iyle birle mi 
olan bu yetene ine ba lar. Yine yazara göre Atatürk ün insan ve toplum psikoloji-
sinden anl yor olu u, büyük bir sorumluluk üstlenerek y k m psikolojisini ya ayan 
bir imparatorluktan yeni ve modern bir devlet ç kartm olmas nda; uzla maz görü-
nen ki ileri bir amaç için bir araya getirmesinde, Çerkes Ethem gibi menfi kuvvet-
lerden

 

ülkenin istikbali için yararlanm olmas nda da rol oynam t r. Hülasa 
edersek Atatürk ü büyük insan yapan, pek çok vasf n n önünde yer alan bu iki özel-
li idir. 

Burhan Cahit, eserinin Netice

 

k sm nda ise Atatürk ün pek çok cihetten 
tetkik edilmesi gerekti i belirtilir. Bu tarz tetkiklerin gençli e, entelektüellere, 
devlet adamlar na, kumandanlara örnek

 

olabilece ini söyler. Takip eden sat rlar-
da ise Atatürk ün Nutuk unu, Türk ün mukaddes kitab , gelecek nesillerin 
âmentüsü  olarak nitelendirir (Morkaya, 1939: 42 43). 

Biyograf, Atatürk ün hayat ve tahsili

 

ba l n ta yan ilk ilave k s mda 
Atatürk ün bu iki vasf n ekillendiren e itim sürecini özetler. kinci ilave k s m 
olan Son söz de ise Türk milleti için Atatürk ün neden önemli oldu unu belirtir. 

Atatürk ün ki Cephesi, serinin ilk eseri olan Gazi Mustafa Kemal gibi bir 
tarihî biyografidir. Gazi Mustafa Kemal de askerî, siyasî ve içtimaî ba ar lar yla ele 
al nan Atatürk, bu eserde gerçekçili i, insan ve toplum psikolojisine hâkim olu uy-
la ele al nm t r.   

Sonuç: Eserlerin Ortak ve Farkl Yönleri 

Burhan Cahit in nk lâp Eserleri Serisi üst ba l yla yay mlanan bu be 
eseri de birer tarih kitab d r. Bu eserlerden Gazi Mustafa Kemal ile Atatürk ün ki 
Cephesi, Atatürk ün ya am öyküsünü anlatan birer tarihî biyografidir. zmirin Ro-
man  ile Gazinin 4 Süvarisi, millî kuvvetlerin bat ve güney cephelerinde gerçekle -
tirdi i mücadeleyi anlatan bir Millî Mücadele tarihidir. Mudanya Lozan, Ankara ise 
bir ink lâp tarihidir. Bu be eser kendi içinde tarihî biyografi, Millî Mücadele tarihi 
ve ink lâp tarihi olarak tasnif edilebilir. 

Serinin bir ve be numaral eserleri, Gazi Mustafa Kemal ile Atatürk ün ki 
Cephesi, birer tarihî biyografidir. Her iki eser de Atatürk ün ya am n konu alm -
t r. Bu iki eserden Gazi Mustafa Kemal, henüz Atatürk

 

soyad n almam ve 
hayatta olan bir insan n ya am n ele al r. Atatürk ün ki Cephesi ise 1939 da yani 
Atatürk ün vefat ndan sonra kaleme al nm , bir önceki biyografiyi tamamlar nite-
likte bir eserdir. Gazi Mustafa Kemal de Atatürk ün ya am , üç önemli devreye 
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ayr larak incelenir. Sözü edilen üç devrede ise Atatürk ün vurgulanan en önemli 
hususiyeti, hayat n n hemen her devresinde ya askerî, ya siyasî veya içtimaî mefkû-
resi olan bir insan olu udur. Atatürk, di er eserde, eylemleriyle toplumunu mesut 
eden

 

bir realist, insan ve toplum psikolojisi bilen bir toplum mühendisi olarak ele 
al n r. Atatürk ün bu iki eserde vurgulanan en önemli özeli i, hayat n n hemen her 
döneminde mefkûresi olan bir asker, kahraman, kurtar c , örnek bir insan ve vatan-
sever olu udur.  

Tarihî biyografi, bilindi i gibi bir tarihî ahsiyetin ya am öyküsünü anlatan 
eserlere denir. Ve tarih disiplininin bir alt türü olarak hem tarihin, hem de biyografi 
yazma sanat n n ilkelerine uymak zorunda olan bir türdür (Halk n, 1989: 61). Ge-
nel olarak biyografi, evvela tarih disiplininin kronolojik s ray gözetmek, belgelere 
dayanmak, s n rl da olsa objektif olmak, zaman a m n beklemek, neden-sonuç 
ili kisini gözetmek vs. ilkelerine uyar. Sonra kendi tekni i ve ilkelerini gözetir. 
Biyografinin en önemli özelli i ise kronolojik s ra dâhilinde tarihe mal olmu bü-
yük bir ahsiyetin, devirle, insanla, toplumla kurdu u ili kinin, kar l kl etkile i-
min hikâye edilmesidir (Halk n, 1989: 60). Bu k sa nazarî bilgiler nda Burhan 
Cahit in bu iki tarihî biyografisine bakacak olursak: Gazi Mustafa Kemal de bir 
tarihî ahsiyet olarak Atatürk, sosyal tekâmülün gidi ini de i tiren bir insan olarak 
sunulmu ; özellikle askerî, siyasî ve içtimaî ba ar lar yla ele al nm t r. Atatürk ün 
ki Cephesi nde ise en önemli iki özelli i olarak sunulan realistli i ile insan ve 

toplum psikolojisinden anlamas yla ele al nm t r. Biyograf, ilk eserinde Ata-
türk ün gerçekle tirdi i tarihî hadiseleri kronolojik ak a uygun bir ekilde s ralar. 
kinci eserde ise Atatürk ün iki önemli özelli i olarak i aret edilen realistli i ve 
psikolok lu u askerî, siyasî ba ar lar yla, gerçekle tirdi i içtimaî yeniliklerle, 

insanî ili kileriyle, hayat kar s ndaki tavr yla örneklendirilmeye çal lm t r. Bi-
rinci eserde tarihî ahsiyetin yap p etmeleri, ikinci eserde ise yap p etmelerinin 
arkas nda duran insan yakalanmaya çal lm t r. Bu iki eser, bu bak m ndan bir 
tarihî ahsiyete ait tespitleriyle birbirinin tamamlar niteliktedirler. 

Burhan Cahit, bu iki biyografik eserinde de anlatt klar n Atatürk ün farkl 
zamanlarda yapt konu malardan, yay mlad tamimlerden, Gençli e Hitabe-
si nden ve özellikle Nutuk tan yapt al nt larla belgelendirmi tir. Gazi Mustafa 
Kemal de biyograf, konunun ak na uygun olarak Mustafa Kemal o zaman u 
müthi hakikati ortaya att :

 

(Morkaya, 1930: 23); Mustafa Kemal memleketin o 
günlerde geçirdi i faciay öyle anlat yor:

 

(Morkaya, 1930: 24); Gazi Mustafa 
Kemal bu k r c zaferi nutkuna u samimî cümlelerle geçirdi:

 

(Morkaya, 1930: 
37); (...) Ve bu engellerin bir k sm n 1 Mart 339 da mecliste verdi i nutukta öyle 
hülâsa etti:

 

(Morkaya, 1930: 49); (...) büyük ve tarihi nutkun u parças ne kuv-
vetlidir.

 

(Morkaya, 1930: 62) gibi cümlelerle Atatürk ün konu malar ndan yapt 
al nt lar kendi metnine yerle tirir. Atatürk ün ki Cephesi nde ise Atatürk bu ka-
naatini u kelimelerle anlatm t r:

 

(Morkaya, 1939: 14); Realist Atatürk bu nok-
tada yak n tarihin bizim de ahit oldu umuz mühim bir cephesine temas ediyor:

 

(Morkaya, 1939: 16); Atatürk ün cevab basittir:

 

(Morkaya, 1939: 21); Elçi ile 
ink lâb m z n hayret verici safhalar ndan bahsederken aynen u cümleleri kullan-



Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Say :26 Y l:2009/1 (279-297 s.)  

291

 
m t r:

 
(Morkaya, 1939: 22); Atatürk bu tarihi hakikatleri tam realist bir devlet 

adam gözü ile anlad ktan sonra ilave ediyor:

 
(Morkaya, 1939: 26); Kemal Ata-

türk, bu cevabile beraber meclisi de öyle ayd nlatm t r:

 

(Morkaya, 1939: 28); 
Büyük ink lâpç ve te kilatç anlat yor:

 

(Morkaya, 1939: 46) gibi cümlelerle 
Atatürk ün yine konu malar ndan özellikle Nutuk undan yapt al nt larla, söyle-
diklerini belgelendirmeye çal m t r. 

Göstermeye çal t m z gibi her iki eserde anlat lanlar, bizzat o tarihi ya-
pan ismin ortaya koydu u belgelerden yararlan larak ispatlanmaya çal lm t r. 
Her iki eserde de temel referans kayna Atatürk e ait konu malar veya eserlerdir. 
Ancak bunun yan nda bu genel durumu de i tirmeyen bir al nt yap lm t r: Burhan 
Cahit, Atatürk ün ki Cephesi adl eserinin Atatürk ün hayat ve tahsili

 

ba l n 
ta yan tali k sm n , Atatürk le mülakat yapan Dagobert von Mitrugh adl bir Al-
man muharririn yay nlad ve Türkçe ye Bir Milletin Yeniden Do u u ad yla ter-
cüme edilebilecek olan bir kitaptan aynen tercüme etti ini söyler (Morkaya, 1939: 
46). 

Bu iki biyografinin en büyük problemi, gerek tarihçinin, gerekse biyograf n 
en büyük sorunlar ndan birisi olan objektiflik ilkesinin ihlal edilmi olmas d r. 
Hakikaten objektif olmak seçme, canland rma ve yorumlama esas na dayanan tarih 
disiplininin de büyük bir meselesidir (Carr, 1996: 29 38). Bu konuda tart malar 
henüz devam etmektedir. Bu tart malar bir tarafa b rak p, eklin zorlamalar n n 
d nda kalan alanlarda objektif tavr n bir zorunluluk oldu unu belirtelim. Bu dik-
katle bu iki esere bak lacak olursa Burhan Cahit in her iki eserinde de siyasî, askerî 
ve içtimaî hadiselere, tarihi yapan kuvvetlere, ki ilere, onlar n me ruiyetini arayan 
bir dikkatle bakt n söyleyebiliriz. Bu onun devrin tek ideolojisi olan Kemalizm i 
benimsemi bir ayd n olu undan kaynaklan r. O, Gazi Mustafa Kemal adl ilk ese-
rinde bunu çok aç k bir ekilde ifade eder: Arz , ya ayabilece i bir ekle sokan 
hilkatti. Bu vatan Türklerin ya ayabilece i hale getiren Gazi Mustafa Kemaldir. 

Bu mucizeyi nas l yapt ? nk lâp tarihi, bunu bizden sonraki nesillere söy-
leyecek... Benim bu küçük kitab m bugünü idrak eden ve Mustafa Kemal in yaratt - 

ihtilal içinde yeti en bir Türk muharririnin görü ve duyu lar ndan bir parça, 
Mustafa Kemal den bir damlad r  (Morkaya, 1930: 57). 

B. Cahit, her iki eserinde de tarihî kadroyu olu turan ki iler kar s nda aç k 
bir tav r al r. Atatürk ve onun yan nda yer alanlar tebcil ederken onun kar s nda 
yer alanlar iddetli bir ekilde tahkir eder. Örnek verecek olursak: Gazi Mustafa 
Kemal adl eserinde son Osmanl hükümetinden korkak ve namert

 

(Morkaya, 
1930: 19) olarak bahseder. Millî Mücadele nin kar s nda duranlar sarayda kirli 
ömürlerine zevk ve ehvet arayan ahlaks z Padi ah ile mensuplar n n i vas na 
kap lm cahiller, hapishaneden sal verilmi çapulcular

 

(Morkaya, 1930: 25) 
olarak nitelendirir. eyh Sait ten Müritlerini kar s na yat r p öküzler gibi ba rta 
ba rta ibadet ettiren bu cahil eyh

 

(Morkaya, 1930: 52) diye söz eder. Ata-
türk ün ki Cephesi nde Osmanl yönetiminden bahsederken imparatorlu un yükse-
li devrinde kof bir gurur

 

ile y k l devrinde ise vehim ve riyan n uyu turucu 
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ve öldürücü tazyiki

 
(Morkaya, 1939: 19) ile yönetildi ini söyler. Mecliste hilafe-

tin kald r l esnas nda söz hakk alan ve hilafetin devam n isteyen ki ilerden 
hocalar her zamanki gibi darac k beyinleri içinde mahpus kalan safsatalar tekrar 

ediyorlar.

 

(Morkaya, 1939: 27) diye bahseder. Çerkes Ethem i adi bir çeteci

 

(Morkaya, 1939: 36) olarak tavsif eder. Bu ve buna benzer pek çok ifade, her iki 
eserin de son derece sübjektif bir üslûbu oldu unu göstermektedir. Bu, her iki ese-
rin de de erini azaltan bir kusurdur. 

Tarih de biyografi de konusunun aç kl a kavu mas için hadiselerin üze-
rinden bir zaman n geçmesini gereklilik olarak görür (Halk n, 1989: 58 59). Bu 
ilkeye dayanarak bu iki biyografiye bak lacak olursa Burhan Cahit, ilk eseri olan 
Gazi Mustafa Kemal de böyle bir gereklili i duymam t r, denilebilir. Bu eser, 
henüz hayatta olan ve gerçekle tirdi i de i imlerin etkisi henüz devam eden bir 
ahsiyeti ele al r. Bu durum ise tarihî biyografide ele al nan konunun bütün aç kl -
yla ortaya konmas na engel olmu , eserin objektifli ini aç kça zedelemi tir. Zira 

Atatürk ü Atatürk yapan ink lâplar sona ermemi , Atatürk zaman n mal olmam -
t r. Gazi Mustafa Kemal için söylediklerimiz, Atatürk ün ki Cephesi için de geçer-
lidir. Eser, her ne kadar Atatürk ün ölümünden bir y l sonra yaz lm olsa bile, 
arada geçen zaman, tarih yazc l n n yukar da de inilen ilkesine uygun de ildir. 

Tarihte de tarihî biyografide de olgular , fenomenleri seçen, birle tiren, 
canland ran, yorumlayan yazard r (Carr, 1996: 29 30). Onun için bu iki ifade vas -
tas nda da, objektiflik ilkesi taraf ndan s n rland r lm bir yorum unsuru rol oynar. 
Bu iki biyografide de Burhan Cahit, özellikle bir romanc oldu u için yorum unsu-
rundan istifade etmi tir. Her iki eserde de bu imkân, ya anm hadiselerin iddetini, 
zorlu unu vs. niteliklerini tecessüm ettirmek için mant k kurallar n n d na ta ma-
yan bir tasarruf ekli olarak kullanm t r. Bu durum eklin bir gere idir. 

Tarih de tarihî biyografi de didaktik gayeler için kaleme al nan eserlerdir 
(Kütüko lu, 1998: 4 5). Burhan Cahit, bu ifade tarz n n didaktik bir gaye güttü ü-
nün fark ndad r. O, yazd eserlerin iki temel gayeye hizmet etmesi emelindedir. 
Bunlardan ilki, Atatürk le ilgili yaz lacak tarihlere bir zemin haz rlamakt r. Burhan 
Cahit Atatürk ün ki Cephesi adl eserinde bunu öyle ifade eder: Bu eser büyük 
ink lâbç n n hayat n yazacak yar n n tarihçisi için küçük bir kalem tecrübesi olabi-
lir. Onun devrini ya am ve onun eserlerini yak ndan görmü olman n verdi i 
gurur bana böyle bir tecrübeye giri mek cesaretini vermi tir  (Morkaya, 1939: 7). 

Di eri ise Türk gençli inde bir millî tarih uuru uyand rmakt r. Burhan 
Cahit, bu iki biyografik eseri tan t rken de belirtti imiz gibi eserleriyle Türk genç-
li inde millî bir tarih bilinci olu turmak amac ndad r. stisnas z her iki eser de bu 
niyetin ürünüdür, bu amaca hizmet etmesi için yaz lm t r. Biz bu tavr , zaman n üç 
boyutunda ya ayan, geçmi e imdiyi yönetmek, gelece i ekillendirmek için yöne-
len insan n (tarihsel varl n) varl k art olarak yorumluyoruz. Burhan Cahit, son 
derece sathî de, sübjektif de olsa bu iki eseriyle insan n ancak zaman n üç buutuyla 
ili ki kurarak varl n sürdürebilece ini Türk gençli ine anlatma gayesindedir. 
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Bu iki dar hacimli biyografinin dikkatlerden kaçmayan mü terek noktas 

ise tarihî fenomenleri çok yüzeysel bir bak aç s yla ele alm olmas d r. Yine her 
iki eserde de psikolojik, sosyo-psikolojik bir derinlik yoktur. Bu durum, ayn eyle-
rin farkl eserlerde s k s k tekrarlanmas na, dolay s yla anlat mda tekrardan kaynak-
lanan bir tek düzeli e sebep olmu tur. Eserlerin dikkat çeken bir di er mü tere i 
ise her iki eserin de birçok foto rafla süslenmi olmas d r. Bu durum, anlat lanlar n 
hem foto rafla belgelenmesini sa lam , hem de tecessümünü kolayla t rm t r. 
Ancak bu foto raflar n dar hacimli eserlerin sayfa say s nda önemli bir art a da 
neden oldu unu söylemek zorunday z. 

nk lâp serisinin 2, 3, 4 numaral eserleri, zmirin Roman , Gazinin 4 Sü-
varisi, Mudanya, Lozan, Ankara birer tarih çal mas d r. Bu eserlerden zmirin 
Roman , Millî Mücadele nin garp; Gazinin 4 Süvarisi ise güney cephesindeki te ki-
latlan n ve pek çok imkâns zl a ra men kendisinden kat kat güçlü kuvvetlerle 
mücadelesini hikâye eden birer tarih kitab d r. Mudanya, Lozan, Ankara ise cum-
huriyetin ilk on y l nda gerçekle tirilen siyasî ve sosyal ink lâplar n tarihidir. 

Bilindi i gibi tarih, geçmi te ya anan hadiseleri vesikalara dayanarak ve 
kronolojiyi göz önünde tutarak objektif bir ekilde anlatan disipline denir (Carr, 
1996: 25). Bu tan m göz önünde tutularak bu üç esere bak lacak olursa: 

Burhan Cahit, tarihî biyografilerinde oldu u gibi bu üç eserinde de anlat-
t klar n tarihî vesikalardan yapt al nt larla desteklemi tir. zmirin Roman nda 
bu maksatla bilhassa garp cephesi komutanlar ndan ve Kuva-y Milliye nin garpta-
ki te kilatlanmas nda önemli bir rol oynayan Kâz m Karabekir Pa a n n hat rala-
r ndan pek çok al nt yapm t r: Bu heyecanl günlerde zmirde mezunen bulunan 
Millet Meclisi Reisi Kâz m Pa a, ehrin o ana baba günlerini hat rat nda u sat r-
larla anlat r:

 

(Morkaya, 1931: 12); Kâz m Pa a hat ralar nda bu vak adan bah-
sederken u hakikati kaydetmi lerdir:

 

(Morkaya, 1931: 48); Kâz m Pa a hat ra-
lar nda millî ink lâp tarihine geçecek u sat rlar dikkatle okuyal m. (...) Kâz m 
Pa an n bu sözünü Türk gençli i ve Türk milleti unutmas n.  (Morkaya, 1931: 73). 

Burhan Cahit, ayn eserde ayr ca pek çok kez devir komutanlar n n raporla-
r na gönderme yapar: zmir in i gali zmir Jandarma komutan n n bugünün 
vak alar n zapteden ifre raporundan u sat rlar al yorum:

 

(Morkaya, 1931: 
16); Jandarma kumandan n n ikinci raporundan al yorum:

 

(Morkaya, 1931: 
18); Müfreze kumandan Halit Beyin (Beyaz t meb usu) 3 temmuz 335 tarihile 
Kâz m Pa aya yollad rapor:

 

(Morkaya, 1931: 35); Yunan l lar n bu 
namerdane hareketlerini u rapor izah ediyor:

 

(Morkaya, 1931: 39); Anzavur, 
Kâz m Pa an n dosyalar nda asl olan u tarihî vesikada öyle saçmal yor (...) 
[Anzavur un bu saçma ve ifadesi bozuk yaz s aynen muhafaza edilmi tir]

 

(Morkaya, 1931: 69). 

zmirin Roman nda Kâz m Karabekir Pa a ile devir komutanlar n n hat ra, 
konu ma ve raporlar ndan belge olarak istifade eden Burhan Cahit, Gazi 4 Süvarisi 
adl eserinde ise K l ç Ali Bey in hat ralar na, konu ma ve raporlar na dayan r: 
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K l ç Ali Bey Elbüstan a geldi i zamanki vaziyeti anlat rken hat rat nda öyle 

söylüyor:

 
(Morkaya, 1932: 15); K l ç Ali Bey hat rat nda bu mühlik dakikay 

öyle ifade ediyor:

 

(Morkaya, 1932: 32); K l ç Ali Bey topun at n öyle anlat -
yor:

 

(Morkaya, 1932: 50); Fakat hadise maalesef onun tertip etti i ekilde ol-
mad . Bu heyecanl maceray kendi lisan ndan dinleyelim:  (Morkaya, 1932: 52). 

Mudanya, Lozan, Ankara adl eserde ise bu iki eserdeki gibi bir belge kul-
lan m , hat ralara, konu ma veya raporlara gönderme yok denecek kadar azd r. 
Yazar bu eserinde birkaç defa Atatürk ün Nutuk una, birkaç kez de smet Pa a n n 
konu ma ve sözlerine at fta bulunur. 

Tarihçi s n rl da olsa objektif olmak zorundad r. Burhan Cahit, bu üç ese-
rinde, tarihî biyografilerinde oldu u gibi bir ideoloji olan Kemalizm in perspekti-
finden hadiselere bakan, onun aç l mlar na me ruiyet arayan bir yazar olarak beli-
rir. Bu eserlerden özellikle zmirin Roman , di er iki eserle mukayese edilmeyecek 
kadar sübjektif ithamlarla doludur. zmirin Roman nda Burhan Cahit, Millî Müca-
dele nin yan nda yer alanlar tebcil eder, onlardan benimseyen bir dil ve üslûpla 
bahsederken Millî Mücadele nin kar s nda yer alan Ahmet Anzavur, Gavur mam 
gibi ki ileri olumsuz s fatlarla tavsif eder. Osmanl hükümeti de bu sert üslûptan 
nasibini al r eserde. Örnek olarak Yunan ordusunun bat Anadolu yu i gal edi ini 

namerdane tecavüz

 

(Morkaya, 1931: 15), namerdane hareket

 

olarak nitelen-
dirir. Ayn i gal kar s nda bir ey yapamayan Ali Nadir Pa a dan korkak ve ka-
rars z

 

(Morkaya, 1931: 17) olarak; Ha im Bey isimli bir mutasarr ftan zmir 
valisi gibi i gali kabul eden namertlerden birisi

 

(Morkaya, 1931: 21) diye bahse-
der. Anadolu da direni hareketini engellemek isteyen stanbul hükümetinin iste i-
ni budalaca ve nankörce

 

(Morkaya, 1931: 33) olarak ifadelendirir. Osmanl 
dâhiliye naz r olan Adil Pa a dan cahil ve vatans z adam

 

(Morkaya, 1931: 46) 
olarak söz eder. Gavur mam kara cahil

 

(Morkaya, 1931: 61); Anzavur u ca-
hil bir mahluk  (Morkaya, 1931: 69) olarak niteler. 

Ayn sübjektif dil ve üslûp, Gazinin 4 Süvarisi nde ve özellikle Mudanya, 
Lozan, Ankara da da devam eder. Burhan Cahit, Gazinin 4 Süvari nde Osmanl 
devleti için Osmanl devleti yedi yüz y l kendi kendini yedikten ve nihayet büyük 
harbe girip birkaç milyon Türk e k yd ktan sonra silah n , erefini, Avrupa devlet-
lerine b rakm , miras na kondu u Bizans n mezar nda tarihe kar yordu.

 

(Morkaya, 1933: 9) der. Osmanl kar s ndaki olumsuz tav r, Mudanya, Lozan An-
kara da ise de il harpten sonra silâhs z, kuvvetsiz kalan Osmanl hükümetinde 
hatta bu devletin Arabistana, Rumeliye, Trablusgarbe hâkim oldu u devirlerde bile 
erefli ve emrü nehye kadir bir cephesi yoktu

 

(Morkaya, 1933: 17); Türk milleti-
ni as rlarca dinî efsanelerle uyu turan Osmanl saray (...)

 

(Morkaya, 1933: 20); 
Yüzlerce y l kan bo ulmu bir sülâlenin deli, aptal, mar k ve azg n o ullar 

elinde kan , can israf edilen, nihayet bir tek saray saltanat u runa, erefi, namusu 
Avrupa devletlerine pe ke çekilen Türk milleti (...)

 

(Morkaya, 1934: 38); Os-
manl devleti ismi, cismi, te kilât ile acaip bir siyasî te ekküldü.  (Morkaya, 1934: 
55) gibi cümlelerle ifade edilir. Her iki eserde de pek çok sübjektif ifade vard r. 
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Mesela Gazinin 4 Süvarisi nde dü manlara yard m edenler nankör lükle itham 
edilir: Buna mukabil bir ç yan ba gibi milli davaya ihanet edenler de vard (...) 
Frans z zabitlerine evlerinde ziyafetler veren baz

 

nankörler de vard .

 

(Morkaya, 
1933: 18). Özellikle Mudanya, Lozan, Ankara da al nt lad m z Çerkes Ethem in 
murdar ve baya ihanetindeki enaate Yunanl lar bile i rendiler ve bu sefili (...)

 

(Mokaya, 1933: 27); smet Pa a yeni Türk devletini bu eski ve kirli miras n pürüz-
lerinden (...)

 

(Morkaya, 1933: 30); Türkiye Cumhuriyeti laik bir devlet olarak 
kuruldu ve as rlarca milletin vesayetini ellerinde tutan, bu suretle halk cahil, kor-
kak, beceriksiz b rakan hocalar n körletici faaliyetine nihayet verildi.

 

(Morkaya, 
1934: 45); Bugün bize bu hayreti veren fes (...) bir püsküllü bela idi.

 

(Morkaya, 
1933: 51); tekkelerin miskin bir dervi i

 

(Morkaya, 1933: 57); (...) milletin as r-
larca kafas n örümcek a na çeviren bu bela (...)

 

(Morkaya, 1933: 62) gibi cüm-
leler, bu iki eserde de dil ve üslûbun aç kça sübjektif ö eler içerdi ini gösterir. 

Bu üç eser de didaktik bir gaye için kaleme al nm t r. Bu gaye ise serinin 
di er eserleri olan tarihî biyografilerde oldu u gibi Türk gençli ine bir tarih uuru 
kazand rmakt r. Burhan Cahit bu gayesini zmirin Roman na yazd önsözde be-
lirtti i gibi eserinin sonunda da ayn niyetini zmir misak n as l kahramanlar n n 
lisan ndan al p vatan gençli ine u sat rlar mla anlatmak yirmi y ll k tahrir haya-
t m n en mesut bir hadisesini te kil ediyor. Türk genci bu macera roman de il, 
kendi milletinin hakikî bir maceras d r. Oku.

 

(Morkaya, 1931: 79) cümleleriyle 
ifade eder. 

Ayn gaye, benzer cümlelerle Gazinin 4 Süvarisi nde de ifade edilir. Bur-
han Cahit eserini yaz sebebini Bu eserim Türk evlatlar na ark tarihini yapan 
Türk k yam ve ihtilalinin çöl kap lar nda Ermeni çetelerine ve Frans z ordular na 
indirdi i kanl pençenin maceras n anlatacakt r.

 

(Morkaya, 1932: 11) der. Bu 
niyetini Mudanya Lozan Ankara da ise Bugünün genç Türk evlatlar , bu küçük 
fakat tehlike, heyecan, mahrumiyet ve nihayet mücadelenin mahsulü olan cumhuri-
yetin on y ll k tarihini iliklerine kadar ezberleyeceklerdir. (...) 

Bu kitab Türk gençli ine, bugünkü Türk nesline dünü ya ayamayan bu-
günkü Türk çocuklar na ink lâb n on y ll k bir maceras , cumhuriyetin canl bir 
tarihi olmak üzere yazd m.  (Morkaya, 1933: 14) cümleleriyle ifade eder. 

Bu be eserin ah s kadrosunu, Türkiye Cumhuriyeti nin kurucusu Atatürk 
ve di erleri olarak iki gruba ay rabiliriz. Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk ve ki 
Cephesi ve Mudanya, Lozan, Ankara da eserlerin hem merkezî ki isi, hem konusu-
dur. Burhan Cahit bu eserlerinde Atatürk ü askerî, siyasî ve içtimaî dehas yla ayr 
ayr tan tm ; onu, y k lan bir imparatorluktan yeni bir devlet ç karan bir kahraman 
olarak yüceltmi tir. Kadroyu olu turan di er ki iler grubunda ise smet Pa a, Kâ-
z m Karabekir Pa a, K l ç Ali Bey, zmir mebusu Celâl Bey ve Binba Hamdi gibi 
komutanlar yer al r. Bu ki ilerden Kâz m Karabekir Pa a, zmirin Roman nda; 
K l ç Ali Bey, Gazinin 4 Süvarisi nde merkezî ki ilerdir. smet Pa a, Lozan görü -
melerindeki gayretleriyle Mudanya, Lozan, Ankara da k sa bir bölümde bahsedilen 
ki idir. zmir mebusu Celâl Bey, zmirin Roman nda; Binba Hamdi ise Gazinin 4 
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Süvarisi nde ikinci dereceden isimler olarak sunulur. Eserlerde Atatürk de dâhil 
olmak bu ki ilerin vurgulanan mü tereklerini; askerî ve siyasî deha sahibi olu lar , 
u runda ölümü bile göze alacak kadar vatansever olu lar , pek çok insanî yüksek 
de er yönünde tav r tak nm , yap p etmeleri yüksek de erler taraf ndan idare olu-
nan ki iler olarak tespit edebiliriz. 

Bu be eser, Burhan Cahit üzerine yaz lacak biyografi ve monografilerde 
yazar n Türk tarihine bak n , tarihî ahsiyetler hakk ndaki görü lerini, ink lâplar 
bahsindeki dü üncelerini tespit etmek için birer vesika olarak kullan labilecek nite-
liktedir. Nitekim bu be eser, tarih ara t rmalar nda birer vesika olarak kullan lm -
t r (Çil, 1990). 

Fethi Naci, Kurtulu Sava n konu alan romanlardan ço unun bu sava 
ya amayanlar n ara t rmalar na dayan larak yaz lan romanlar olduklar n söyler 
(Naci, 1990: 139). Biz bu hükmü bir tarih yaz c s olarak Burhan Cahit için de kul-
lanabiliriz. Zira Burhan Cahit, askerlik vazifesini yapmam , herhangi bir sava a 
kat lmam ; ya am n , cephe gerisinde yani stanbul da geçirmi ; bu sebepten dola-
y 1946 seçimlerinde elde etti i milletvekilli ini kaybetmi bir yazard r (Öcal, 
2003: 12 17). Dolay s yla bu be eser de özellikle askerî mücadeleyi cephe geri-
sinde takip etmi bir kalemin ürünüdür. 

Alemdar Yalç n ise Millî Mücadele yi anlatan birçok roman yaz lm ol-
makla birlikte bu romanlar n olay a rl kl olduklar n , bu eserlerde titiz bir gözle-
me ve psikolojik tahlile rastlanmad n söyler. Burhan Cahit içinse, yazar n 
1930 lu y llarda yay mlanan birçok eserini göz önünde bulundurarak, acele

 

ya-
z lm sanat kayg s olmayan eserler ortaya koydu unu söyler (Yalç n, 1998: 176). 
Bu tespit, tek tek tan tt m z ve ortak hususiyetlerine temas etti imiz be eser için 
de geçerlidir. Burhan Cahit, bu be eserinde de acele

 

etmi ; eserlerin gerek dil 
ve üslûbuna, gerekse iç derinli ine itina göstermemi tir. 

Bütün bunlara ra men Burhan Cahit, sözünü etti imiz eserlerinde, tarihsel 
bir varl k olarak kar m za ç kar. Tarihsel varl k olarak insan, zaman n üç buutuyla 
ili kide olan, imdi ile geçmi ve gelecek aras nda ili ki kuran bir varl kt r 
(Mengü o lu 1988: 142). Bu, insan olman n varl k artlar ndan birisidir. Burhan 
Cahit, bu eseriyle tarihsel varl n varl k art n yerine getirmeye; yak n geçmi e 
damgas n vuran ahsiyetlerin ahs nda tebcil etti i vazife uuru, fedakârl k, sada-
kat, bir ülkü u runa mücadele gibi de erleri hâle ta y p bu de erler etraf nda gele-
ce i ekillendirmeye çal an bir yazar olarak görünmektedir.         
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