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BiR KURTULU; sAvA$r nirAynsi: ruvA-yr uir,r,iyn

Hasan YUREK-

6zet

Ti.irk edebiyatrnm Onemli gairlerinden olan Ndzrm Hikmet, yagadr[r d0nemdeki geliqmelere kaytsrz kalamamq
ve buna ba[h olarak bu geliqmeleri qiirinde ele almrgtr. 1901 yrhnda do[an Ndzm Hikmet, "Milli Miicadele"
yrllarrna tanrkhk etrniqtir. Hatta o, 1921'de "Milli Miicadele"ye katrlmak igin arkadaqr olan Vdld Nurettin ile
birlikte istanbul'dan ayrrhp Anadolu'ya gegmigtir. Cepheye gitme iste[ine raSmen bu iste$i yerine getirilmeyen
qair, Bolu'da O$etmen olarak gOrevlendirilir. Her ne kadar o, Bolu'dan ayrrhp Sovyet dewimine olan ilgisine
baSh olarak Sovyetler Birlif,i'ne gitse de "Milli Miicadele"yi bir sanatgl bir aydrn olarak her zamal
desteklemigtir. Bu deste[inin sanata, giire yansrmasmln en somut 0rneklerinden biri Once "Kurtuluq Savagr
Destarr", daha sonra "Kuv6-yr Milliye" adrylayazian uzun qiiridir. Ndzrm Hikmet, bu giiri 1939,1940 ve l94l
yillarmda tutuklu iken yazmrqtr. Bu bildirinin konusu da yukanda belirtilen "Kuvd-yr Milliye" Siiridir. Amag, bu
qiirde "Milli Miicadele"nin nasrl ele ahndrfr iizerinde durmaktr. B0ylece "Milli Miicadele"yi yakrndan takip
eden, destekleyen bir gairin "Milli Miicadele" zafere erdikten soma onu nasrl ele aldr[r, hangi yonleri ve
agamalan iiaerinde durdupu irdelenecektir. Qahqmada giirin igeri$i esas almacaktr. Ndzrm Hikmet, bu qiirini
iggal yrllarrndan baqlatr ve a$ama aqama "Milli Miicadele"nin saflralann qiirsel bir qekilde anlatlr. Boylece de
ortaya "Milli MUcadele"yi destansr tarzda ele alan bir eser ortaya gftar. Bu qiirin belirtilen yonleriyle ele
ahnmasr bir taraftan "Milli Miicadele"nin hangi aqamalardan gegti[ini, bu milcadele snasurda yaqananlan ortaya
koyacak di[er taraftan belirtilen hususlarm qiirin imkdnlan ddhilinde nasrl ifade edildifiini gosterecektir. giirde
dokuz bOliim olmasrna ba$h olarak her biiliim ayn ayrl deperlendirilecek, bu bOliimlerde ele ahnan hususlar
irdelenecek ve buradan hareketle "Mili Miicadele" siirecinde nelerin yagandr[r ortaya konacaktr. Bu
b6liimlerden grkan bulgular da gerek bOliim deperlendirmesinde gerekse qal4manm sonunda belirtilecektir.

Anahtar Stizciikler: Ndzrm Hikmet, Kuv6-yr Milliye, Kurtulug Savaqr.

A Poem about the Story of the War of Independence: Kuv6-yr Milliye (National Forces)

N6zrm Hikmet, an important poet of modern Turkish literature, hadn't been careless about the social and
political events of his time and he mentioned those developments in his poems. Ndzrm Hikmet, who was bom in
1901, witnessed the Turkish War of Independence, which took place in between 1919-1922. He even went to
Anatolia from Istanbul with his friend Vdl6 Nurettin to participate the war. However he was assigred to be a
teacher in Bolu instead. After this as a consequence of his devotion to the Soviet Revolution he left Turkey and
went to U.S.S.R. Despite his departure he went on supporting the War of Independence as an artist and
intellectual. A concrete reflection of this support is his long poem titled "Kuv6-yr Milliye"(National Forces), was
firstly written under the title "Kurtuluq Savagr Destam" (Epic of the War of Independence). Ndzrm Hikmet wrote
this poem when he was in prison in the years 1939, 1940 and 194 I . The subject of this proceeding is this poem
titled "Kuv0-yr Milliye". This proceeding aims to examine how the Turkish War of Independence was told and
narrated in this poem. Thus it is discussed how N6zrm Hikmet perceives this war and which phases of the war he
emphasizes on. This study is based on the content of the poem. In his poem Ndzrm Hikmet starts to tell the story
of the war from the years of invasion. He narrates the phases of the national war step by step in a poetic manner.
Thus a poem, which conveys the war in an epic way, is flourished. As the poem consists of nine parts these parts
are evaluated individually in this study. The conclusions are presented at the conclusion parts of each chapter
and they are evaluated at the end of this study as a whole. Thus it is concluded how a portrait of the National
War of Independence is brought out through Ndzrm Hikmet's point of view.

Keywords: Ndzrm Hikmet, Kuv6-yr Milliye, The War of Independence
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Giriq

Ttirk tarihinin dnemli siireglerinden biri olan Kurtuluq Savaqr do[al olarak edebiyata
yanslmrg ve edebiyatrn farkk tiirlerinde ele almmrqtrr. Bu siireci ele alan ilk edebi tiriinlerden
biri de Ndzrm Hikmet tarafindan kaleme alman Kuv6-yr Milliye baghkh qiirdir.

Ndzrm Hikmet, 1921 yrlrrun Ocak ayrnda Milli Mticadele'ye katrlmak igin VAl6
Nurettin, Faruk Nafiz ve Yusuf Ziya lle birlikte Anadolu'ya gegmek iizere istanbul'dan
ayrrlrr. Bu ddrt.arkadag, ihebolu'da durdurulur. Faruk Nafiz'le Yusuf Ziya'ya Ankara'ya
gegiq izni verilmez ve ikisi de istanbul'a geri grinderilir. N6zrm Hikmet ile V6ld Nurettin
gerekli izinlerin ahnabilmesi igin on beg giin bekletildikten sonra Ankara'ya gidebilirler. Her
iki arkadaqrn ortak iste[i cepheye gitmektir; ancak bu istekleri yerine getirilmez ve ikisi de
Bolu'da <i[retmen olarak gdrevlendirilir. Bolu Sultanisi'ne Haziran l92l'de 6[retmen olarak
giden N6zrm Hikmet orada fazla kalmz. O,'oBolu'daki tutucu ortam ve Sovyet devrimine
duydu{u i/gf'r sebebiyle krsa stirede dsretmenlikten aynlrr ve yine V616 Nurettin ile birlikte
Rusya'ya gitrneye karar verir. Bu karan hemen uygulayan iki arkadaq Eyltil l92l'de
Rusya'ya gider. Ndzrm Hikmet Ekim 1924'e kadar Rusya'da kalrr. Dolayrsryla o, Milli
Mticadele siirecinin Eyltil- 1 92 1' den sonraki krsmrnda yurt drgrnda bulunmaktadrr.

Milli Miicadele siireci biuikten yrllar sonra N6zrm Hikmet, bu stireci giirleqtirir. Bu
stirecin giire ddkiilmesi, sadece gairin kendi iste[iyle olmamrqtr. Donem igerisinde bdyle bir
qiir yazrlmasma dair istekler de qiirin yazrlmasmda etkilidir. Orne[in 1937 yrhnda $evket
Stireyya Aydemir'in evinde bulunan N6zrm Hikmet, ispanya ig Savagr'm anlatan "Karanhkta
Kar Ya[ryor" giirini okur. Orada bulunan Emniyet Genel Miidiirii $tikrti Sdkmenstier Nazrm
Hikmet'e gdyle der: "Bu giirde ne komilnizm, ne kapitalizm var. bu qiirde anlattlan halhn
isyarudr. Ttpkt bizim istiklal SavaSt'mtzdo oldu{u gibi. Ama ne yank ki higbir Tiirk qairi bu
destaru dile getirmedi. Yaztk de$il mi, Ndzm? Bizim halhmtzm isyant ve savqy yarunda
ispanya iE Harb^i gocuk oyunca$t lmlr. Anadolu destantnt yazsana Ndnm sen. Anadolu
destaruru ya2..."2 Bu konudaki iitek sadece bu delildir; ayru zamanda NAzrm Hikmet'in
dayrsr olan Milli Miicadele'nin dnemli figtirlerinden Ali Fuat Cebesoy'un da bdyle bir istegi
sciz konusudur. Bu istekler karqrsrnda N6zrm Hikmet o drinemin dnemli safhalannda yurtta
olmadr[rru ve dolayrsryla Milli Mticadele siireci ile ilgili yeterli bilgisi olmadrfrm stiyler.
Mtcadelenin iginde bizzat yer alan Ali Fuat Cebesoy, gairin bilgi yetersizli[ini gidermek igin
uzun bir yazr hazrlayarak qaire gdnderir.3 NAzrm Hikmet bu geliqmeler karqrsrnda tfrtitti
Miicadele'yi anlatacak bir qiir yazmayakarar verir.

1941 yrhnda tamamlanan giirde, Ali Fuat Cebesoy'un yazdrklan yamnda, faydalanllan
bir di[er eser Nutuk'tur. 1939'da istanbul'da tutuklu olan gair Nutuk'u getirtir ve bu eseri
okuduktan soffa qiirini yazmayabaglar.a

Oldukga uzun olan qiirin tamamlanmasr tig yrl stirmtiqtiir. Bu tig ylda da N6zrm
Hikmet hapistedir. Nitekim qiirin sonuna939 istanbul Tevkifanesi,g40 Qankrrr Hapisanesi ve
941 Bursa Hapisanesi notu diiqiilerek giirin hangi yrllarda ve nerede yazilrdrgt belirtilir. Hatta
qair eserini tamamlayrp egine gdnderdikten bir yrl sonra, 1942'de, eseri geri ister ve bazr
eklemeler yapar.t

I Tanzimat'tan Bugiine Edebiyatgrtar Ansiklopedisi, C. : II, Yapr Kredi Yayrnlarr, istanbul, 2001, s. 710.
2 Mehmet Fuat, N6zrm Hikmet, Adam Yayrnlan, istanbul, 2000, ;.283.
3 Age, s.283.

'Asrm Bezirci, N0zrm Hikmet, Ewensel Basrm Yayrn, 2. b. , istanbul, 1994, s. 182.
5 Age, s. 182.



N6zrm Hikmet yazilSr qiire zaman iginde farkh baqhklar koymugtur. "ilk yazdtfit
destan Kuvdyi Milliye admt taSr. Bir ara destana 'istiklal M'ilcadelesi' baElt{mt tahntq,
sonra bunu 'Kurtulug Destaru' diye adlandrmtqtff."6 Gtintimiize bakrldr[rnda ise eserin
Kuv6-yr Milliye olarak adlandrnldr[r g<iriilmektedir.

N6zrm Hikmet'in yazdrlr eserin miisveddeleri Ali Fuat Cebesoy tarafindan, drinemin
cumhurbaqkam ismet indnii'ye getirilir. Eseri okuyan ismet indnii " Anadolu SavaSt'nt Ndztm
Hihnet bu destanla bir daha kazandf'7 der.

1940'larda tamamlanan qiir, qaire ait Memleketimden insan Manzaralart adh eserin
muhtelif yerlerine konur. Bir baqka deyiqle N6zrm Hikmet Kuv6-yr Milliye adh qiirini,
Memleketimden insan Manzaralarl adh eserine montaj yoluyla yerleqtirir. Eserin uyn iurr*
olarak grkanlma fikri ilk olarak 1950'de ortaya grkar. N6zrm Hikmet, 1950'de giirinin ayrr
basrmr igin inhlap Kitabevi ile anlagrr ve eserin telif iicretini pegin alrr; ancak daha sonra eser
yaytmlanamaz. $airin kendisi bu stireci Memleketimden insan Manzaralarl'run Rusga
baskrsma koydufiu 6n sdzde qdyle anlattr: "insan Manzaralart'nda 'Kurtuluq Destaru' baqltilt
bir balum vardr. Doha o srada, ben hapisteyken, dtsanda biliniyordu bu destan. Hapisten
Ehthan sonra, bir yaytmct, bu b\lilmii yaytmlamak istedi. Kabul ettim, bir sazleqme
imzalad* ve oldulqa yilklil bir avans aldtm. Fakot antlaqmada yaytm tarih belirtilmemigti.
Sonradan, yaytmctntn, ulusal kurtuluq sava$ br;lamana yaytmlamamt engellemek igin
hiiktimetin buyrufiryla benimle bir antlasmayt imzaladtdmt ofirendim. Avanst verecek
durumda de{ildim, is uladu kitap yaymlanmadt."E Nitekim bu eser ayrr basrm olarak ancak
1 9 6 5' te yayrmlanabi lir. e

Kuvi-yr Milliye'nin B0liimleri

Giriq hsmrnda belirtildi[i tizere bu qiirin amacl "Milli Miicadele" drinemini anlatmak,
hikdyeleqtirmektir. Bu baflamda giir, "Milli Miicadele"yi gerektiren gartlan tasvir etme
noktasmda hareket ederek ugu-urn ugurnu "Milli Miicadele'! stirecini anlatr.

Eserde dncelikle "Onlar" bagh[r altrnda giriq mahiyetinde bir b<rliim bulunmakta daha
sonra farkh baqhklar taqryan sekiz bap yer almaktadrr. Brlylece qiirin dokuz bdliimden
oluqtu[u ifade edilebilir. Bu bdliimler ve bu bdliimlerde an]atrlanlar ise gdyledir:

Onlar

$airin onlar ile kastetti[i halkrn kendisidir. Bu bdliimde dikkati geken husus gairin
arlatacalt insanlan <izetlemesidir. Bu insanlar sradan insanlardrr. Bir baqka ifadeyle gair,
"Milli Mticadele'nin" gdhretli isimleri yerine bu mticadeleyi veren srradan halkr anlataca[mr
haber vermektedir. Bu insanlar, tek boyutlu de[ildir. Onlar,

6 Zekeriya Sertel, Mavi Giizlii Dev, Diinya Yaymcrhk, istanbul, 2005, s. , 304.
' Astm Bezirci, age, s. 186'dan naklen: Vdl6 Nurettin, Bu Diinyadan Nazrm Gegti, Remzi Kitabevi, istanbul,
1965, s.409.
8 Hidayet Karakug, "N6ztm'm $iirinde Temalar", 100. Do[um Yll Dtinflmiinde Nizrm Hikmet,e Armafan,
Kiiltiir Bakanlrpr Yaymlan, Ankara, 2002, s.57-58.
e Gerek bu eserin gerekse di[er eserlerinin 1950-1965 yrllan arasrnda yayrmlanmamasr, o donemin ortamryla
ilgilidir. 1938-1950 yrllarrnda tutuklu olan Ndzrm Hikmet, Temmuz 1950'de grkarrlan genel afla serbest kalr.
Ancak bu seferde askerlik yiikumltilii$iiyle kargr kargrya kalu. Bunun kendisine diizenlenen bir komplo
oldu[unu diigiinen qair, Haziran l95l'de yurt drqrna kagar. Bu sebeple de Temmuz 1951'de Tiirk
vatandaglr[rndan grkanlr. Buna bafh olarak da belirtilen donemde eserleri yaymlannaz.



'okorkak,

cesur,

hakim

ve gocuhurlar"lo

$air bu ifadelerle, olumlu olumsuz gegitli ydnleri olan sradan halkr anlataca[mr
sdylemektedir. Qiinkti ona gcire "Milli Miicadele" onlann sayesinde kazaillmrqtrr. Onlann
miicadeleden baqka b_ir gansr yoktur. Bu da o'zincirlerinden baska knybedecek geyleri yohur"tr
dizesiyle ifade edilir. r2

Birinci Bap: Yrl 1918-1919 ve Karayrlan Hikflyesi

Bu b<iliimde dncelikle "Milli Miicadele" dncesi var olan olumsuz tablo gizilmeye
gahqrlrr.

'oAteSi ve ihaneti gdrdhk

Ve yanan gdzlerimizle durduk

Bu dilny antn iiz er inde."r3

denilerek olumsuz durum tasvir edilir. iqgalin iki boyutu sergilenir: Bunlardan birincisi
yurdun her tarafirun ategler iginde olmasr, yani yurdun iggalciler tarafindan ele geqirilmesi,
ikincisi ise bu iqgalcilerle iqbirli[i yaprlmasr yani vatana ihanet edilmesidir. gair pek gok
yerde ileri gelen insanlann iqgalcilerle iqbirli[i yaptrlrm ifade etmekle ve iggale karqr
gelenlerin srradan halk oldulunu aqa[rdaki dizelerle dile getirmektedir:

" Y ar a I tydt, yor gundu, fakir di mill et,

en azilt dtiv ell erl e davus tiyor du .fakat,

ddvtisilyordu, kdle olmamak igin iki kot,

iki kat soyulmamak igin."ra

Bu dizeler aynt zarnanda gairin "Milli Miicadele"yi emperyalizme karqr bir savas olarak
g<irdiifiinti gdstermektedir. Dolayrsryla emperyalistler karqrsrnda ezilen kesim durmakta ve
onlara karqr mticadele etmektedir. Bu kesim sadece yurtta yagayanlar de$ildir. $air, "Milli
Mticadele"nin emperyalizme karqr verilen bir savag oldu[unu anlatmak igin Tunus, Hindistan,
Ttirkistan gibi memleketlerden olup "Milli Mticadele"ye destek olan insanlann oldu[unu
eklemektedir.

Yurdun gegitli yerlerinde iqgalcilere karqr gelindifi aktanldrktan soma s<iz Antep'e
Karayrlan'a getirilir. Anteplilerden olumlu qekilde bahsedildikten soma Karayrlan'rn hikAyesi
anlatrlrr.

'o Nazrm Hikmet, Kuv6yi Milliye, Yapr Kredi Yayurlan, istanbul, 2002, s.ll.llAge, 
s. 12.

12 Karl Marks'a ait olan bu sOziin kullamlmasryla gair, bakrq agrsrnr da somutlagtrmaktadr.
'' Nazrm Hikmet, age, s.15.
la Age, s.15.



Karayilan, "Milli Miicadele"ye katrlmadan dnce rrgathk yapmaktadu. O, Antep iggal
edildi[i zaffnn bir alagta saklanacak kadar korkmugtur. Hatta bir olaya tamk oluncaya kadar
Antep'in iggali umurunda bile de[ildir. O, bir tag arkasmda gizlenen yrlamn kurqunla
<ili.imtinii gdrtince adeta uyamr. 0ltimden kagrlamayacagrru, riliimden saklarulamayaca[rm
idrdk eder ve korkusunu yener. Bunun sonucunda da Antep'teki direniqin onemli simalanndan
biri olur. Bu ktsmm sonuna Karayrlan'a yazrlmrp ttirktiniin aqafirdaki sdzleri eklenir ve boltim
tamamlamr. Bu scizler qdyledirls:

"Karayilan der ki: Harbe oturak,

Kilis yollarmdan kelle getirek,

nerde dtiqman vorsq orda bitirek,

vurun ha yi{itler namus gilni)dilr..."16

ikinci Bap: Yrl Yine 1919 ve istanbul'un Hili ve Erzurum ve Sivas Kongreleri ve
Kambur Kerim'in Hikiyesi

Verilen baghktan da anlaqilabilece[i gibi burada l9l9 yrhnda istanbul'un hangi
durumda oldu[u anlatrlrr ve Erzurum ile Sivas Kongreleri'ne yer verildikten soma bir baqka
srradan insamn, Kambur Kerim'in hik6yesine yer verilir.

Oncelikle istanbul'un l9l9 dncesine dair tespitler yaprlrr. Bu tespitle genelde olumsuz
durumlara ytineliktir. Hastahklar, savaqlar, pahahhk, yoksulluk, ittihatgrlann Almanlarla
iqbirli[i yapmasl ve ya$anan olumsuzluklar rizerinde durulan temel hususlardandrr. Ancak her
ti.irlti olumsuzlufia ra$men istanbul her daim giizeldir qaire g<ire:

*Biz ki istanbul Sehriyiz,

gilzelizdir,

dort yarumtz mayi mavi dafidtr, denizdir."rT

Bu ifadelerden sonra 1919 yrhna gelinir. $air, istanbul'un idaredeki iqbirlikgiler
tarafindan iqgalcilere teslim edildigini dile getirir.

istanbul artrk iggal altrndadrr. istanbul iqgal altrndayken 23 Temmuz L9l9'daErzurum
Kongresi 4 Eyliil l9l9'da da Sivas Kongresi toplarur. Bu kongrelerden grkan sonug "ya
istiklAl ya oltim"diir. Once Erzurum Kongresi iizerinde duran qair, bu kongrede emperyalizme
kargr miicadele eden milletlerden bahsedildi[ini, hilafet ve saltanata karqr gelmek
istemeyenlerin dolayrsryla "Mili Mticadele" yanhsr olmayanlarm, bu ba[lamda manda ve
himaye isteyenlerin bulundu$unu, istanbul'dan baskr yaprlarak mandamn kabul ettirilmeye
gahqrldr[rru anlatr. Bunlar kargrsrnda Erzurum'dan grkan g<iriig qdyle ifade edilir:

o'Fakat bu qekli halli kobul etmedi Erzurumlu.

Erzurum'un hy zorludur, balam,

r5 Bu tiirku Ruhi Su tarafindan bestelenmigtir.
16 Age, s. 20.
t7 Age,s.23.



buz tutar yi{itlerin brygt.

Erzurum'da ksskafi, dimdik dliir adam,

kab ul I e nm e z y tl gml t {f ' 
I I

Bu dizeler Anadolu insammn zulme karqr baq e[medilinin ifadesidir. Nitekim Sivas
Kongresi'nde mandayr kabul ettirme gayretleri devam eder; ancak bunun karqrsmda
duranlann kararhh[r sonucunda manda kabul edilmez. $air bunu kabul etrneyenin destamnr
yazdrpl halk oldu[unu somutlaqtrrmak igin srradan bir insarun Kambur Kerim'in hik6yesini
aktarrr. Kambur Kerim, "Milli Miicadele"de eme[i gegmiq insanlann bir digeridir.

Adapazarir olan Kambur Kerim gocuklu[unda, 1919'da Eskiqehir'e dayrsmm yaruna
gider. O daha on dtirt yaqrndadrr. Kerim burada iqgalci gtgler adma sava$an Hintli askerlerle
ahbaplft kurar. Onlann giivenini kazamr. Onlann arasrnda rahatga dolaqrr. Bunu gdren dayrsr,
kendisinden iqgalcilere ait depodan silah ahp getirmesini sdyler. Getirilen silahlar dayrsr
tarafindan "gdvuro kary koyan zeybeklere"te verTlecektir. Kerim bu igi Hintliler oradan
gidene kadar devam ettirir. Hintlilerin gidiqi Kerim'in miicadeledeki roliinii bitirmez. O, bu
sefer de haberci olur. O, canlru hige sayarak cepheden cepheye haber taqrr. Ancak bu grirevi
srrasrnda yaqadr[r bir olay onun kambur kalmasrna sebep olur. Kerim haber tagrrken bir drq
unsurdan iirken at, dtirtnala koqmaya baglar; Kerim, dizginleri brrakrp atrn boynuna sanlr. At
hrzla giderken Kerim a[aglara garplp durur. Bu da Kerim'de krnklar meydana getirir. Farkh
yerlerde tedavi edilmeye gahqrlan Kerim sonunda bir grkrkgrya getirilir. Kerim, grkrkgrmn
tedavisi sonucunda diizelir; ancak o artrk kamburdur.

Anlatrlan bu hik6yeyle bu briltim sona erer.

Ugtincii Bap: Yrl 1920 ve Arhaveli ismail'in Hikiyesi

Bu bdliimde iqgalin dalga dalga yurdun gegitli yerlerine yayrlmasr ve ig isyanlar rin
plandadrr. Bir taraftan Akhisar, Karacabey, Bursa, Nazilli gibi yerler iqgalcilerin eline
gegerken difier taraftan "Milli Miicadele" direncini krrmak igin isyanlar grkmaktadrr.
Aznavur, Delibaq isyanlan yamnda Qerkez Ethem'in hryaneti sdz konusudur. $air, bu
olaylarrn ayrmttlanna fazla girmeden hepsini ihanet olarak de[erlendirir. Bir taraftan bunlar,
ihanetler gergeklegirken di[er taraftan "Milli Miicadele" adma da faaliyetler ytiriitiilmektedir.
Bunlardan biri de bu krsma konulan Arhaveli ismail'in hik6yesidir.

Arhaveli ismail, Anadolu'ya asker ve silah taqryan bir teknede gdrev almrgtrr. Onlann
taqrdrpr insanlar, vatan igin

"hiq kimseden hiqbir qey beklemeksizin

bir garh gibi alebilirdiler..."2o

Arhaveli ismaif in bulundu[u tekne, bir ingiliz torpidosuyla batrrrlrr. O da tekne
batrnlmadan silahlan bir kayr[a yukleyip emaneti gereken yeri ulagtrrmaya emanettir. Burada
6n plana grkanlan husus, emanetin kutsalhfirdrr. Arhaveli ismail, kendisine emanet edilen
silahlarr yerine ulaqtrrmak igin camm hige saymrq ve teknenin tehlikede oldufunu gdriince

18 Age, s. 26.
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emanetle birlikte kayr[a binmiqtir. Bu noktadan sonra kayrkta tek bagrna kalan ismail'in
denizdeki mticadelesi ve sonu aktanlrr. Onun tek kaygrsr emaneti yerine ulaqtrrabilmektir.
Ancak o, kiireklerin dahi kmlmasma sebep olan ufraqlanna rafimen amaclna u$ragamaz.
Kiireklerin de krrlmasryla denizin ortasmda garesiz kalrr. Bu durumda griyle aktanhr:

"ilkance h)fretti.

Sonra, 'elham' olatmak geldi iginden.

Sonra, giildti,

e{ilip olgadt milbarek emaneti.

Sonra...

Sonra, malttm olmadt insanlara

Arhaveli ismail'in ahbeti..."21

Arhaveli ismaif in hikdyesinin ve dolayrsryla da babrn sonlandrnldrlr bu dizeler
aracrhSryla "Milli Miicadele"nin bir bagka srradan ismi dltimstizlegtirir.

Diirdiincii Bap: Nurettin Eqfak'rn Bir Mektubu ve Bir $iiri
Bu bap bir mektup ve bir qiirden olugmaktadrr. Mektubu ve qiiri yaz;ffii kiqinin adr

Nurettin Eqfak'trr. itt< tig bapta yurdun genel durumuna, tarihi geliqmelere de de[inilirken
burada <iyle bir durumun olmadrsr dikkati geker. Burada anlatrlan Nurettin Egfak, "Milli
Mticadele"ye katrlan efitimcilerin bir temsilcisidir. "Milli Miicadele"ye katrlan herkes gibi
Nurettin Eqfak da iginde bulunulan kogullar igerisinde, rincelikle onemli olamn vatamn
kurtulugu oldulunu dtigiinmektedir. Nitekim onun agnndan aynL zamatda qairin Tiirkge'ye
olan sevgisini ifade eden qu sdzler ddkiilmektedir:

" Me kt ept en i s tifo e tt im.

C ephey e gi diy orum ihtiy at z ab it I i liyl e.

Q o cukl ar tmtza Tiirlq e okutmak,

6 lr etme k, s ev dirme k onl ar a

diinyarun en diri, en taze dillerinden birini,

kendi dillerini

gilzel Sey,

bilyilk Sey.

Fakat bu dilin insanlart igin gakrnak galmak cephede

2t Age,s.44.
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daha gilzel."22

Nurettin Egfak, bir bakrma N6zrm Hikmet'in yapmak istediklerini yapan kigidir.
Ndzrm Hikmet de cepheye gitmek istemig ancak buna izin verilmemig o, Bolu'ya olretrnen
olarak tayin edilmigtir. Bdylece qair Nurettin Eqfak aracrh[ryla gegmiqte yapamadrprm ifade
etmekte, b<iylece de bdyle zarnanlar da herkesin cepheye kogmasr gerekti[ini dile
getirmektedir.

Bu babrn ikinci bdliimtinde yukanda da belirtildi[i gibi bir qiir yer almaktadr. Bu
qiirin adr "Tiirk Kdyltisti"diir. $iir, Nurettin Eqfak'rn aSnndan yazrlmrgtrr. Baqhgrndan
anlaqrlabilece[i gibi bu giirde Tiirk k<iyltisii ele ahnmaktadrr. Nasrettin Hoca, Bayburtlu Zihni,
Ferhat, Kerem, Kelo[lan, Ytrnus Emre gibi halk ktiltiirtinde dnemli yerleri olan figiirlere
gdndermeler yaprlarak Tiirk kdyliisii olumlu tarzda tarif edilir. K6yltintin asrl vurgulanan
ydnii ise "gayrtkyeter!..."" deme noktasrnda geldiginde yapabilecekleridir. $air, kdyltintin bu
noktaya geldi$inde dniinde kimsenin duramayaca[rru sriylemektedir. Buradan hareketle de
"Milli Mticadele"nin bu noklada baqladr[r ve dniinde kimsenin duramayacalr mesajr
verilmektedir.

Beqinci Bap: 920'nin 16 Martr ve Manastrrh Hamdi Efendi ve Reqadiyeli Veti O[Iu
Mehmet'in Hikiyesi

Bu babrn baqma Nutuk'tan almma Manastrrh Hamdi Efendi'yle ilgili bir metin konur.
$airin bu metni koyma amacl srradan halkrn bir temsilcisinin iggale verdi[i tepkiyi gristermek
ve bu qiiri niye srradan inanlara yazdrlrru gdstermektir. Metin gdyledir:

"Bu hamiyetli ve cesur, Manastfflt Hamdi Efendi olmasaydt, istanbul
feldketinden kim bilir haber almak igin ne kadar intizarlar iginde
kalacahtk. istanbul'da bulunan ndztr, mebus, kumandan, teSkildnmtz
iqinde bir zat qthp vaktiyle bize haber verme{i diiStinmemiq oldu|u
anlaSilryor. Bir ucu Ankara'da bulunan telin istanbul'da bulunon ucunq
yana{amayacak kndar qaqhn bir hale gelmiq olduklarma bilmem ki
hiilcrnetmek caiz olur mu?"24

Metinden da anlagrlabilece[i gibi istanbul'un durumunu ilgili kigiler Ankara'ya
haber vermezken srradan halkrn bir temsilcisi olan Manastrh Hamdi Efendi gekti$
telgraflarla istanbul'un durumunu haber vermektedir. Bdylece qair, bu qiiri srradan
insanlar ekseninde yazrq sebebini bir kez daha gerekgelendirmektedir.

0n bilgi verildikten soma Manastrrh Hamdi Efendi'nin gekti[i telgraflar
giirleqtirilerek aktanlrr. Telgraflar 16 Mart 1920'de gekilmektedir ve iqgalcilerin zor
kullanarak devlet kurumlarrru iqgal etti$ini haber vermektedir. Telgrafin biri qdyledir:

"Sabah bizim asker uykuda iken

ingiliz bahriye efra& karakolu isgol etmehe iken

askerlerimiz uykudan Saqhn kalktnca milsademe baqlryor.

22 Age, s.47.
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Neticede bizden aln Sehit, on beq mecruh olup

ingilizler zrhlilart rthttma yanaqttrtp

Beyoflu ve Tophane'yi isgal edip.

Igte Beyofilu telgra/hanesi de yok.

iste Beyo[lu telgraf memurlart geldiler.

KovmuSlar.

Burast da iggal olunacahr bir saate kadar.

$imdi haber al&m efendim."2s

Telgraflarla istanbul'un 16 Mart 1920'de yagadr[r olumsuzluklar anlatrldrktan
soffa tildtiriilen, yukandaki qiirde bahsi gegen, altr qehitten beqi adrna Regadiyeli Veli
o[lu Memet konugturulur. Memet rince,

"Ugiimilzil uykuda kesti kdfir

ilqiimilz: Abdullah Qavug, $arhsla'dan Osman,

bir de Ziteli Abdi)lkadir."26

diyerek iig arkadagmm nasil Oldituiildtigtinii altanr. Daha sonra da,

*920'nin l6 Martt

Bozdofian Kemeri'nde

kurSuna dizdi kdJir ikimizi"2T

diyerek de kendisinin ve arkadaqr Ahmet oSlu Nasuh'un nasrl dldtiriildtigiinii haber
verir. $iirde altmct qehit hakkrnda herhangi bir bilgi verilmez. Qtinkii onun adr, yurdu
bilinmemektedir. Bu dzelli[iyle o "Milli Mticadele"nin adr bilinmeyen nice
kahramaruru temsil etmektedir.

$ehit olan bu insanlar "Milli Mticadele" igin feda olmugtur. Her be ne kadar
burada bahsi gegen tigti uyurken, direnemeden dldtirtilse de Reqadiyeli Veli O[lu
Memet kendilerinin iqgale kargr grktrklanru ve bunun da sonlanm hazrrladr[rm ifade
etmektedir. Memet "senin rzmt hrtardtm istanbul'u*p'28 diyerek iqgale karqr grktrSr
igin <ildiiriildti[tinti sriylemektedir.

Btiylece qair bu b<lltimde insanlann "Milli Miicadele"yi bir namus davasr olarak
gdrdiiklerini ve "Milli Mticadele"nin go[unun adr unutulmug isimsiz kahramanlar
sayesinde kazamldr[rru igaret etmektedir.

25 Age, s.54.
26 Age, s.55.
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Altrncr Bap: Muharebeler ve Diiqman Elinde Kalanlar ve Kartalh Kizrm'rn Hikiyesi

Bu bapta "Milli Mticadele"de ortaya grkan savaqlara delinilir ve bunun yamnda biitiin
baplarda yaprldr[r gibi yine "Milli Mticadele"nin neferlerinden olan sradan bir insamn
Kartalh K6zrm'rn hikdyesi anlatrlrr.

ilk olarak Birinci indnii ve ikinci indnti Muharebesi ele ahmr. Bu muharebelerde
diigman kuwetlerinin bizim kuwetlerden kat kat fazla oldu[u, muharebelerin gok getin
gegtifii belirtildikten soma bu muharebelerin zaferle neticelendi[i ve dtiqmamn yakrp yrkarak
gekildi[i ifade edilir. Bu iki muharebenden sonra "Milli Mticadele"nin en srkrntrh ddnemi
olan Ki.itahya-Eskiqehir Muharebeleri tizerinde pek durulmaz. Sadece bu muharebelerin
Sakarya Muharebesi'nden 6nce oldu[u ammsatrlrr. "Milli Miicadele"nin kahramanhk
destamru yazmak isteyen gair, bu stiregte kaybedilen muharebeler iizerinde aynntrh olarak
durmaz.

Yukarrda belirtilen unsurlara delinildikten sonra "Milli Miicadele"nin en dnemli
safhalarrndan biri olan Sakarya Muharebesi oldukga aynntrk bir qekitde irdelenir.

Sakarya Muharebesi <in plana qrkartrlrr. Bu muharebe "Milli Miicadele"nin en 6nemli
safhalanndan biridir. Qiinkii "Milli Mticadele"nin kazamlacagrna dair inang bu muharebeyle
birlikte artmtgtu. Bu inanct artrran etken Tiirk ordusunun bu muharebeyi kazanmasrdrr. $air,
tasvirlere de yer vererek muharebenin sonucunu gdyle alctanr:

Sakarya mecrasl ugurumlar iginden gegmektedir.

"Gilneyde

ve gilneydo$uda

yapraksu ve hazin

genig ve uzun

ve insanq braknfi higbir qeye actmadan

6lmek arzusll yeren

Cihanbeyli ovost:

qal...

Bu qdh.in,

bu da{larm,

bu nehrin ve bizim ontimilzde

yirmi iki giln ve gece fasilasu dAvASAp

dilSman ordusu ric'ata mecbur kaldt.'2e

23 A[ustos l92l-13 Eyliil 1921 arasrnda stiren bu muharebe zaferle sonuglanmrq ve
artrk Osmanh Devleti zamanrnda baglayan gekilme bitmigtir. $air, Sakarya Muharebesi'nin
dnemini belirttikten sonra bunun bir son olmadr[rm da ekler. Qiinkii:

" Ag", s.6l-62.



"Sene 1922

ve 15 vildyet ve sancak

ve 9 bilyilk qehir

diiqman elindedir."3o

Bdylece qair, Sakarya zaferinin bir son de[il bir baqlangrg oldu[unu ifade eder. Ona g6re bir
muharebenin kazamlmast "Kurtuluq" demek desildir. Qiinkti daha iqgat bitmemiqtir.

Belirtilen unsurlar iizerinde durulduktan sonra Kartalh Kdzrm'rn hikAyesine gegilir.
Onun "Milli Miicadele"deye olan katkrlanndan biri anlatrlrr. Kdzrm, vatamna ihanet ederek
iggalcilere muhbirlik yapan Mansur'u dldijrme gdrevi alr ve bu gdrevi ne pahasrna olursa
olsun yerine getirir. Kdzrm'rn Mansur'u nasrl <ildiirdti[ii aynntrlanyia aktanlrr. Daha sonra ise
onun "Milli Miicadele"ye katrhqrrun herhangi bir grkanru diigiinmeden sadece vatan sevgisi
ba[lamrnda oldulu agafrdaki dizelerle ifade edilir:

"D|vilStii pir aShna,

Yaralandt birkaq kere

Ve saire

Ve knvga bittiEi zamon

Ne qiftlik sahibi oldu, ne aparttman.

Kav gadan 6nce Kartal' da bahgwandt,

Kavgadan sonra Kartal'da bahgwan..."3r

K6zrm, btittin varhfiryla iqgale karqr mticadele etmiq ve zafer kazamldrktan sonra eski
igine devam etmiqtir. Bdylece bir taraftan butarz insanlar olumlamrken difier taraftan bunun
aksine savag koqullan igerisinde zenginlegen firsatgrlar dolayh bir gekilde eleqtirilir.

Yedinci Bap: 922 Alustos Ayr ve Kadrnlanma ve 6 Afiustos Emri ve Bir Aletle nir
Insanrn HikAyesi

Yedinci ve sekizinci bapta "Milli Miicadele"nin zaferle sonuglanan son safhasr yani
"Btiyiik Taarn)z" iqlenir. Bu ballamda yedinci bapta "Biiyi:k Taamtz"un hazrrhk safhast
iizerinde durulur ve bu safhada rol oynayanlar rirneklenir.

Oncelikle kadrnlar tizerinde durulur. Burada dikkati geken husus qairin cephe gerisinde
cephane taqmmast gibi vazifeler tistlenen kadrnlan sosyal yapr igindeki konumlanyta
deIerlendirmesidir.

"Ve kadmlar

bizim kadtnlartmtz:

30 
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korkunE ve milbarek elleri,

ince, kilgilk Eeneleri, kocaman gdzleriyle

anamu, avradtmtz, ydrimiz

ve sanki hiq yaSamaruS gibi 6len

ve soframtzdaki yeri

dkilzumtizden s onra gelen

ve da{lara kagmp ufrrunda hapis yatttfitmtz

ve ekinde, tiltilnde, odunda ve pazardaki

ve karabasana koSulan

ve a!illarda

tstltrctnda yere saph bgaklartn

oynak, a{r kalgalart ve zilleriyle bizim olan

kadmlar,

bizim kadmlortmtz"32

Gdrtildiigii iizere gair, kadrrun sosyal yapmm farkh yerlerinde ve <izellikle olumsuz
koqullardaki konumunu yansrtmaktadrr. $air, Ttirk toplumunda kadmm cefak6r konumuna
vurgu yapmaktadrr. Do[al olarak da vatan igin cefa gekilmesi gerekti[inde kadrnlann uzak
durmast da pek olanakh de[ildir. Nitekim kadrnlann "Milli Miicadele"de d,nemli katkrlan
olmugtur.

Kadrnlar ele ahndrktan sonra 6 A[ustos 1922'de baqlayan "Biiytik Taarn)z"
faaliyetleri ele almr. Ordulann bir gecede yer desigtirmesi ve bu yer de[igtirme iginde yer
alan bir insamn, istanbullu $oftir Ahmet'in hikdyesi aktanlrr. Bu hik6ye "Milli
Miicadele"deki azim ve kararhh[r yansrtmasr agrsmdan Onemlidir. Ahmet, "Btiyiik
Taarruz"da yer almaktadr. Ahmet goftir oldu$u igin ordunun bir kamyonetini siirmekle
gdrevlendirilir. Ordularrn yer de[iqtirmesi srasmda Ahmet tig numarah kamyoneti
kullanmaktadrr. Ancak harek6t esnasrnda kamyonetin tekerleli patlar. Da[ baqrnda yardrm
ahnabilecek kimse yoktur ve Ahmet'in yedek lasti[i de bulunmamaktadrr. Bu noktada Ahmet
bir gdziim yolu bulur. Qoziim yolu qair tarafindan qdyle aktanlrr:

o'Soyundu.

Ceket, h)lot, pantol, don, gomlekve kalpak

ve ktrmtzt kuSak

Ahmet' i postallan iizerinde grilEplak

" Ag",s.7l-72.
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dry lasti$in igine girdiler,

SiSirdiler."33

Ahmet, iistiindeki bttrin giysileri grkanp boydan boya yrrtrlan ig lasti[in yerine koyar
ve grrrlgrplak halde yoluna devam eder. B<iylece "Milli Miicadele"de insanlann yeri
geldiginde neler yapabildikleri g<isterilmekte; bunun yamnda "Milli Miicadele"ye olan inang,
azim v e kararhhk vurgulanmaktadrr.

Sekizinci Bapz 26 Afustos Gecesinde Saatler iki Otuzdan Beg Otuza Kadar ve izmir
Rrhtrmrndan Akdeniz'e Bakan Nefer

Aynt zamanda son olan sekizinci bapta "Biiyiik Taarntz" ayrrntrlanyla anlatrhr. Saat
2.30. , saat 3.30. , saat 4. , saat 4.45, saat bege on var, saat beqe beg var, saat beq, beg otuz ara
baghk ve dizleriyle taamrzun baglama arefesiyle baqlamasr iizerinde durulur. $air, her bapta
srradan insanlan da anlatma tavnm burada da stirdiirtir. $ayak kalpakh ndbetgi, izmirli Ali
Onbaqr ve onun sekiz kiqilik mangasr, tabur imamr, daha dnce de anlatllan Nurettin Eqfak,
topgu tiste[men Hasan burada yer bulan kigilerdir.

Bu bapta ilk defa srradan insanlar drqrnda bir bagkasrna yer verilir. $ayak kalpakh
ndbetginin gdrdti[ti kiqi Mustafa Kemal'dir:

'oSarrytn bir kurda benziyordu.

ve mavi gdzleri galcrnak qalcrnaht.

Yiirildil uQurumun bastna kadar,

edildi, durdu.

Bralaalar

ince, uzun bacaklaru iistilnde yaylanarak

ve knranltha akan bir ytl&z gibi kayarak

Ko c at ep e' den Afyon ov as tno atl tyac aldt."34

dizeleriyle anlatrlan Mustafa Kemal "Milli Mticadele"nin qiirde yer verilen tek cinde gelen
qohretli kiqisidir.

Saat saat geliqmeler, hazrrhklar anlatrldrktan sonra saat beq otuzda taal::t)z baglar.
Taarruzun siirdri[ii 26 A[ustos-30 Alustos 1922 arasr aynntrh anlatrlmaz. $air, qiirinde
taarrrsz:u baglattrktan birkag dize sonra zafei haber verir. Bunun temel sebebi zaten sonu
bilinen bir mticadeleyi ayrrntrh aktarmak yerine bu miicadelede yer alan sradan insanlan
anlatma iste[idir. Nitekim bu niyetin do[al bir sonucu olarak da bu qiir baqladr[r gibi yani
"onlar" olarak duyurulan sradan insanlardan bahsedilerek bitirilir. $air giriqte oldufiu gibi
qiirin son btiliimiinde yazdrsr bu eserin iginde sadece "Milli Mticadele"nin srradan insanlanm
irdeledi[ini bir kez daha ifade eder.

33 
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Sonug

Kuv6-yr Milliye baghkh qiir, "Milli Mi.icadele"yi ele alan ilk edebi metinlerdendir.
N0zrm Hikmet tarafindan yazrlmrq bu giir, qairin politik gdriiqii ve bu gdriiq do!'rultusundaki
eylemlerine balh olarak hem olumlu hem de olumsuz yorumlara hedef olmugtur. Bir baqka
ifadeyle komtinizme inanan N6zrm Hikmet'in bu qiiri, bu dtiqiinceye yakrn olanlar tarafindan
olumlamrken bu diigiinceye olumsuz bakanlar tarafindan olumsuzlanmaktadrr. Bu ba[lamda
her iki yaklagrmrn da nesnel olmadr[rru sriylemek miimktindiir.

Bu bildiride belirtilen durum g<iz dniine ahnarak Kuv6-yr Milliye qiirinin hangi bakrq
agrsryla yazrldr[r ve buna ba[h olarak de[erlendirmesi yaprlmamrg, bunun yerine giirin "Milli
Miicadele"yi anlatrqr <in plana grkanlmrqtrr. $iirin asrl dnemli tarafi da budur. Qiinkti bu qiir,
qairinin politik gdrtigti ne olursa olsun Tiirk tarihinin dnemli noktalanndan biri olan "Milli
Mticadele"yi ele almrq, bu miicadelenin meqrulu[unu ifade etmigtir.

Bu noktayr vurguladrktan sonra giirin igerik yani "Milli Miicadele" ballamrnda ele
ahndrSrnda ortaya grkan genel <izelliklere bakrlabilir. Eser, girig de ddhil olmak tizere dokuz
bdliimden oluqur. Giriq, qiirin neyi, kimi anlataca$rru ifade etmekte; dokuz ayrr b<iliim ise
"Milli Miicadele"nin safhalanru alctarmaktadrr. $air, srradan insanlan <in plana grkarmaktadrr.

$iirde bahsi gegen tek komutan, ki o da gok fazla gegmez, Mustafa Kemal'dir.35 Brn ,
drqrnda farkh b<iltimlerde gegen kiqilerin farkh kesimlerden oldu[u dikkati gekmektedir.
Kadrn, rrgat, goftir, gocuk, denizci, d[retrnen, telgraf memuru, imam gibi toplumun farkh
temsilcileri anlatrlarak *Milli Mticadele"nin farkh kesimlerin dayamgmasryla kazamldrsr
vurgulantr. Bu ba[lamda baplann baghfirndan da anlaqllabilecegi gibi her bapta en az bir
sradan kahramamn hikdyesi sOz konusu edilir. N6zrm Hikmet, belirtilen insanlarm ooartlk

yeter" dedi$i anda "Milli Miicadele"nin baqladrlr ve bu insanlann grkar grizetmeyen
gayretleriyle zaferle sonuglandr[r dtgiincesini iqlemektedir.

Sonug olarak KuvA-yr Mitliye qiiri iizerinde durulan dzellikleri ile "Milli Miicadele"
stirecini dzetleyen, bunu yaparken giirin farkh imkdnlanndan yararlanan, dili ve anlatrmryla
oldukga etkili bir giir oldulu sdylenebilir.
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