Atatürk'ü dinledim:

ATATeRK'eN BANA YAZDIRDIDLARI
Prof. Dr. AFETINAN
Atatürk'ün, Cumhurba~kan~~iken, günlük hayat~~ içinde gece
toplant~lar~~mühim bir zaman~~i~gal ederdi. Devlet adamlar~n~n, edib,
~air ve ilim mensuplar~~ile baz~~yakm arkada~lar~n~n haz~r bulundu~u
bu toplant~ larda siyasi, tarihi, edebi, ilmi, içtimai mevzular üzerinde
konu~ulur ve münaka~alar edilir ve günlük hâdiselerin tahlilleri
yap~l~rd~. Bazen de tarihi olaylar~, bir s~ra dahilinde Atatürk kendisi
anlat~rd~. I~te onlardan bir k~sm~n~~"Atatürk'ü dinlerken ve dinledim" ba~l~~~~alt~nda "Belleten"de ne~retmi~tim. "Ink~lâb~~ikmal etmek lâz~md~r", "Selânik-Manast~ r yolunda" ve "Edebiyat nedir ve
edebiyat~' gayesi ne olmal~d~r?" ba~l~klar~n~~ta~~yan bu yaz~m da
onlardan birkaç örnektir.
"INKILABI IKMAL ETMEK LAZIMDIR"
1908 y~l~nda bir k~~~gecesi. Selânik'te, Beyazkule kar~~s~nda,
askeri kulüpte bir konferans veriliyor. Bu kulüp yeni aç~lm~~t~r ve
kulüpte askeri konferanslar yeni verilmiye ba~ lanm~~tr. Bu tarihten
evvel ne kulüp aç~ labilirdi, ne de konferans vermek mümkün idi.
Niçin? Çünkü, memlekette hürriyet yoktu. Hürriyet ancak o sene
içinde al~nm~~~gibi idi. Gibi idi diyorum; zira o ülküye hakikaten
kavu~ul~nu~~mu idi? I~te baz~~dima~lar~~yoran bir istifham i~areti ki
önünde durmadan geçiyoruz.
Konferansg, tabur komutanlar~ndan, Binba~~~Cemil Bey'dir.
Kürsüye ç~kt~~~~zaman, beraberinde getirdi~i birtak~m âletleri, dinleyicilerin onlar~~iyi görebilecekleri ~ekilde yerle~tirdi. Bunlar at~~~
ö~renmeye yeni ba~hyanlarm kullanacaklar~~basit âletler idi. Komutan söze ba~lad~~ :
— Büyük kumandanlar~m, de~erli arkada~lar~ m!... Beni bu
basit at~~~âletleri aras~nda görünce, hepinizin dudaklarm~ z bükülerek
gülümsedi~inizi farketmiyor de~ilim. Bunun için, iz~linizle, bir söz
söyliyece~im. Bu tarihe kadar Osmanl~~ordusunda ate~li tüfek kullanmak ve bunlar~~kullanacaklar~~ yeti~ tirmek yasak gibi idi. Ben
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Harp mektebinden ç~km~~~bir zabitim. Orada elime tüfek verilmi~ti;
fakat fi~eksiz, hattâ fi~e~i ate~liyecek olan makanizmas~~ ç~kar~lm~~~bir
tüfek... S~n~rlar~m~z~~koruma ödevi, üzerlerine yüklenen tecrübesiz
askerlerimizin ceplerine be~~on fi~ek verilir, fakat onlar~~kullanmamak
için olan ~artlar da, kafalar~na doldurulurdu.
"~imdi art~ k memlekette hürriyet ilan olundu. Laz~md~r ki,
Türkiye'yi koruyacak olan Türk ordusu, at~~~~iyi ö~rensin, eski babalar~m~z gibi... Onlar~~ burada uzun uzad~ya anlatmak, benim
ilim çevremin d~~~ndad~r. Zaten, büyük Türk atalar~ndan herkes geli~i güzel, bilir bilmez ortaya söz atmamal~d~ r. Onlar büyük
idiler, kahraman idiler, ellerindeki silah~~en güzel kullan~rlard~. Bu
konu üzerinde durm~yal~m. Yak~n as~rlardan bize, bugünkü Türklere
kalm~~~olan fena miras~~bir tarafa b~rakal~m da, ~u gördü~ümüz basit
aletlerden yeniden i~e ba~l~yal~m. Bize gerekli olan budur."
Konferanscm~n çok yan~k bir kalple söyledi~i bu hissi sözler,
dinleyicileri, derin bir varl~~~n ne oldu~unu dü~ünmeye sevketti.
Konferans salonunda mutlak bir sükün vard~ ; yaln~z Binba~~n~n
yüksek sesi i~itiliyordu
O, büyük Türk cetlerinin silah~örlü~ünü,
~övalyeli~ini aç~kca belirttikten sonra, dinleyicilerine dönerek sözüne
~u suretle devam etti :
— "Yüksek kumandanlar~m, muhterem arkada~lar~m... Size
~imdi pek memnun olaca~~n~z tarihi bir hakikat~~bildirece~im. 1907
y~l~r~day~z. Bu tarihte Osmanl~~padi~ah~~Abdülhamid, Osmanl~~ordusunda at~~~talimleri yap~lmas~na müsaade buyurmu~tur. O tarihte
bütün dünyada, bütün ordularda at~~~talimleri için, birbirini tamaml~yan nice nice eserler yaz~lm~~t~. Ne yaz~k ki bu at~~~i~inin kahramanlar~~olan Türklerin kendi eserleri kendilerine intikal etmemi~~gibi
görünüyordu. Abdülharnid'in iradesir~den sonra, imparatorlu~un her
askerlik sahas~nda bu iradeyi tatbik için ba~vurulacak eserler aran~yordu.
Suriye, Merkezi ~am olan be~inci Türk ordusunun m~ntakas~chr. Bu,büyük bir Türk ordusudur. Birgün, i~te bu i~aret etti~imiz
tarihe tesadüf eden günlerden birgün, ~am'da ordu erkan~~harbiyesinin
talim ve terbiye ~ubesinde ortaya bir mesele konmu~tur."
Konferansc~~Cemil Bey, bir Kurmay (erkan~harp) arkada~~n~n
kendisine anlatm~~~oldu~u bu meseleye ait mevzuu, dinleyenlere ~u
suretle izah etti :
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— "Ordu talim ve terbiye ~ubesi reisi, ~aml~~ Miralay ~eref
Bey'dir. Bu ~ubede Selim Bey ismin.de zeki bir ~aml~~zabit ve
ayn~~ ~ubede Binba~~~Esat Bey isminde de bir zabit vard~ r. Anas~! Giritli
iken ~am'~~vatan edinmi~~olan, uzun boylu çok nazik ve çok zeki bir
zat. Bir de Kurmay (Erkân~harp) Müfit (ozde~) ve di~er ba~ka Kurmay subaylar~.
~ef, ~ubede bir toplant~~yap~yor. Bu toplant~~çok ciddidir; çünkü
irade'i sen.iye icab~d~r, art~k ordularda at~~~i~i bir tüzü~e ba~lanacakt~r. ~imdi meselenin mü~kül ciheti: Bu talimat~~kimin yapacag~d~r?
Orada karar verildi~ine göre, bunu Kurmay Yüzba~~s~~Mustafa Kemal
haz~rl~yacakt~r.
O, bu vazifeyi nas~l yapt~? ~am kütüphane ve müzelerinde
y~~~l~~ birçok Türk eserleri vard~. I~te bu kütüphanelerin içine girdi;
günlerce arad~, ara~t~rd~~ ve nihayet arad~~~n~~buldu. Türkler çok
zaman evvel at~~~üzerine eserler yazm~~lar ve bu eserleri dünyaya hediye etmi~lerdi. O, hazineye kavu~mu~tu. Fakat, yaln~z arkada~lar~na de~il, bütün Türk dünyas~na imparatorluk içinde dü~ünülen
ve konu~ulan meselenin ilkel anabtarm~~buldu~unu izahl~~bir tarzda
bildirmek istiyordu. Çünkü bu bulu~~onun askerlik hayat~nda ummad~~~~bir saadet idi. O, ne bulmu~ tu? Yaz~l~§ tarihi itibariyle yüzler
ve yüzlerce sene evveline götürebilece~imiz bir Türk eseri. As~l olan
bu, ve buna takaddüm eden Türk eserleri oldu~undan ~üphe yoktu.
Avrupal~lar bunlardan yüksek derecede istifade etmi~ler ve son silâh
tekâmül ve inki~afiar~na göre bu esas~~tevsik eylemi~lerdir; buna itiraz
edecek de~iliz. Yaln~z burada ~srar ile üzerinde durulacak nokta
~udur. Osmanl~~Imparatorlu~unun son y~llar~nda Sultan Hamid'in
irade ve müsaadesiyle at~~~için bir eser, isterseniz buna eser demiyelim de talim diyelim, i~te bu talimat~~yazan, eserini vücude getirirken, garpl~~kaynaklar~n hiçbirine ba~vurmam~~, bütün ilham~n~~ ~am
kütüphanelerinde buldu~u eski bir Türk eserinden alm~~t~ r. Onun
bulup bir program haline koydu~u eser makbule geçti, ve bugün
bize kadar gelmi~~bulunuyor. I~te benim size ~imdi söyledi~im ~eyler
onun görü~ün.e ve dünyan~n eski Türk bulu~lar~~önünde, ad~m uyduru~una bir ba~lang~çtan ba~ka bir~ey de~ildir."
* * *

Konferans bir saatten fazla sürmü~ tü. Dinleyiciler müstefit
olmu~lar, fakat ayn~~zamanda çok yorulmu~lard~ .
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Konferan.sc~~sözünü bitirdikten sonra, herkes birer birer da~~!maya ba~lad~. Çok geçmeden konferans salonu bo~alm~~t~. Yaln~z uç
be~~asker, kulübün lokantas~nda oturuyorlar, ve konu~uyorlard~. Bu
askerlerden biri de Mustafa Kemal idi, ötekiler Büyük Millet Meclisi ba~kanl~~~~ve Türkiye Cumhuriyetinin Milli Savunma Bakan~~
olan General Kaz~m Ozalp, di~eri Ankara Vali ve Kumandanl~~m~~
yapm~~, sonralar~~Toroslarda da kumanda etmi~, nihayet Mebus
olmu~~olan rahmetli Nuri Conker'di. Bunlar aras~nda mevcut bulunmad~~~~halde Mustafa Kemal'in hat~rlay~p, orada var sayd~~~, Fethi
Okyar (Londra Büyük Elçisi, 1937) . Ve daha baz~~ k~ymetli asker
arkada~lar~ ...
Mustafa Kemal, arkada~~~Binba~~~Cemil Bey'in konferans~ndan
memnundur, onun sözlerinden çok duygulannu~t~r, yeni ilham alm~~~
gibidir. Bir aral~k arkada~lar~na ~u sözleri söylüyor:
"~nk~lâbl ikmal etmek laz~md~r. Biz bunu yapabiliriz. Ben
bunu yapaca~~m. O zaman için dü~ündüklerimi size k~saca anlatay~m:
Bugünkü, Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun yüksek say~lan kumandanlar~~
benim için yoktur. Ordu kumanda sicilleri için, ben son (s~n~r limit)
olarak binba~~p kabul ediyorum. Gelece~in büyük kumandanlar~~
bunlar olmak gerektir. Sicil defterlerinin binba~~ya kadar olanlar~n~~
muhafaza edece~im, üst taraf~n~~yakt~raca~~m".
Arkada~lar~ndan biri, bu söz üzerine, buna itiraz ediyor ve bu
büyük tasfiye i~inin nas~l yap~labilece~ini anlamak istiyor. Mustafa
Kemal'in cevab~~ ~udur:
Evet binba~~dan yüksek olanlar ayba~~nda, benim te~kil
edece~im bürolara gelip maa~lar~n~~istedikleri zaman, büro ~efleri
defterleri dikkatle tetkik ettikten sonra: "Efendim defterde sizin isminiz yoktur, sizi tan~m~yoruz" diyecelderdir.
Mustafa Kemal'in arkada~larmdan biri soruyor :
Bundan sonras~~ne olacak?.
Mustafa Kemal, tereddüt etmeden, ~u cevab~~vermi~tir:
Bundan sonra ne olaca~~n~, yapaca~~m~z ink~lap gösterecektir" ve sözlerine devam ederek daha kafi ifade ile
Evet ink~lap yapaca~~z. Bugüne kadar yap~lan ink~lap, kâfi
say~lmaz. Fazlas~n~~yapaca~~z. Memleketi binbir ak~ls~z~n eline ve
keyfme b~rakamam. Bu çok ada.mlarm yerine, birkaç kafa ile iktifa
edebilirirr~: Meselâ Kaz~m (Ozalp) Köprülü'yü Harbiye nâz~r~~ya-
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paca~~m. Nuri (Conker)yi Kumandan ve idare ~efi yapar~m. Fethi
(Okyar)~~yeni in.k~lapç~~ Türkiye'nin mümessili s~fatiyle Avrupa'ya
gönderirim.
Sofrada haz~r bulunan, öteki arkada~lar~~derhal soruyorlar :
Ya bizleri efendim?
Mustafa Kemal ~u cevab~~ veriyor :
Sizler de gösterece~iniz, de~er ve faaliyet nisbetinde birer
vazife al~rs~n~z.
Sofradaki arkada~lar~ ndan, biri (Nuri Conker) Mustafa Kemal'in
istikbali kucakl~yan bu sözlerine, ahenkli bir kahkaha ile gülüyordu. Mustafa Kemal, kahkahasm~~bir türlü yenemiyen bu arkada~~n~n
sükünet bulmas~na intizar ettikten sonra ona sordu :
Niçin gülüyorsun?
Gülen arkada~~~cevaben :
Seni dü~ünüyordum da, onun için.., bütün bu i~ler içinde
sen ne olacaks~n?
Mustafa Kemal, bu suale sarih cevap vermeden, yaln~z ~u
umumi cümle ile mukabele etmi~tir :
Ben mi? Ben de sizleri o makamlara koyabilcn olaca~~m."
* *

1908, tarihinde Selanik Askeri kulübünde konu~ulmu~~olan bu
sözleri, ben 1937 tarihinde Çankaya'da Atatürk'ü dinleyerek hemen aynen yazm~~ t~m.
II. Me~rutiyette hürriyet ilan~~ile yap~ lan harekette, Türk ink~lab~run eksik kald~~~n~~ve bu ink~lab~~bizzat tamaml~yaca~~n~~ bir
Erkan~harp Kola~as~~iken söylemi~~olan Mustafa Kemal, idealinin
mahreki üstünde hiç ~a~madan ve sapmadan yürümü~~ve bütün
siyasi hayat~~ boyunca daima "ink~ laplar~~ikmal etmek" gayesini
gütmü~tür.
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ASKERI MANEVRALAR IÇIN MUSTAFA KEMAL
SELANIK MANASTIR YOLUNDA
"Nev-i insan ha~redek ta' zim ederler ad~na
Kim feda-y~~nefsederse cinsinin imdad~na"
Zira Pa~a
Osmanl~~Imparatorlu~u'nun Makedonya ordu merkezi, 1908
Hürriyet ink~lab~ndan sonra, yine askeri ve siyasi olaylar~ n bir bölgesi halindedir. Çünkü bilindi~i gibi as~ l hür fikirler, burada bir mün.evver zümre içinde olu~~halinden, ordu mensuplar~~sayesinde fiili
bir hareket safhas~na geçebilrni~tir.
Hürriyet ilan~ndan sonra, Makedonya ordu merkezinde askri
manevralar yap~lmaktad~ r. Bunlarda, faal bir hizmet ifa eden Büyük
Kumandanlik Erkan-~~Harbiyesinde talim ve terbiye k~sm~n~n ~efi
Kola~as~~(k~demli yüzba~~) Mustafa Kemal'dir.
~ gog y~l~nda Selânik'teki kumanda ve Erka'n-~~Harbiye (Kurmay)
heyeti bir garnizon tatbikat~~yapmak için, Manast~ r'a gidiyor. Heyeti
ta~~yan trenin bir kompart~manmda, iki arkada~, hoca ve - talebesi,
Binba~~~Naci (Pa~a) ve Mustafa Kemal oturuyorlar.
Bir aral~k Naci Pa~a, mahzun bir eda ile, Mustafa Kemal'e
büyük Türk Sairi Ziya Pa~a'n~n ~u iki beytini okuyor:
rarab, ne eksilirdi deryay~~izzetinden
Peymane-i vücuda zehrab dolmasayd~,
Azâdeser olurdum asibi derd-ü ga~ndan
Ta dehre gelmeseydim, ya akl~m olmasayd~.
Hocasmdan bunu i~iten Mustafa Kemal, k~sa bir teemmülden
sonra, Hocam, "büyük Türk ~airi vücut peymanesini zehrab ile
dolduraca~ma bu peymaneye zehrab katmarnasm~~isteseydi, yani :
rarab, ne eksilirdi deryay-~~iz etinden
Peymane-i vücuda zehrab k atmasayd ~ n
deseydi daha muvaf~k bir~ey söylemi~~olmaz m~~idi? Görüyorum ki,
bu sözler bir ac~n~ n ifadesidir; maamafih ben henüz bunu iyi kavr~yamad~m" diyor.
Bu hât~ray~, Atatürk Naci (Eldeniz) Pa~a'n~n da haz~r bulundu~u 1937 y~l~n~n bir bahar mevsiminde tekrarhyordu.
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Pelleten'in ilk ntishas~~ t 1 19371 için haz~ rlad~~~ m makalemi,
Res.
Atatürk tekrar okuyarak tashih etmi~~ve bana tahsilimi ikmal için
gitti~im Cenevr'eye gönderdi ~i tape edilmi~~nushan~ n alt~ na, bu yaz~ y~~
ilave etmi~ ti!. Tarih ki XII 1936 d ~ r .
nelletrn C. XVIII

zijetinan

Rcs. 2 --- Atat~irk'im el yaz~s~~ ile olan bu mektubun birinci sahifesinde
••Belleten"de ç~ kacak olan "Gerilla hakk~ nda iki hat~ ra" adl~~ makalcmi
ayn~~ zamanda bu yaz~ da ismi geçen Cevat l'a,.a'n~ n da okumu~~oldu~u
belirtiln ektedir.
Bellegen C. Al M

ifetinan

Atattirk'ün bu mektuhun ikinci sahifesinde Cevat Pa~a'n~n,
Res.
makaleden ~m~ tehassis oldugunu ifade eden yaz~ s~~ ve in~zasile beraber,
o s~rada haz~ r bulunan general Fahreddin Itay'm da imzalar~~ mevcuttur. Cevat Çobanl~~ Pa.;a'n,n bu makaleyi Atattirk'h.~~ beraber okumu~~
ve tasvip etmi~~olmas~~ tarihi bir vesika de~erinde oldu~u için, Pelleten'in bu say~s~ nda yay~nlamak istedim.
BrIle~v ~~~
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General Naci Eldeniz, Atatürk'ün hocas~~idi. Onu gördü~ü
zaman daima kendisine sayg~~ile hitap eder, onun nazik ve asil hareketlerini överdi. Naci Pa~a'nm ayn~~zamanda hisli ~iir okumas~n~,
28, y~l sonra hat~ rhyan Atatürk, bu beyitlerin manalar~~üzerinde tahliller yapmak için bu mevzuu açm~~~gibi idi. O, Ziya Pa~a'n~n bu
ahenk ve sanat dolu m~sralarm~, yeniden tekrarlad~~~~vakit, bilhassa
"Asibi derdü gam" tâbirleri ve manas~~üzerinde tahliller yaparak
demi~tir ki:
"Büyük Türk ~airlerinin, geçmi~in ~zt~raplar~m Türk milletine anlatmak için böyle kelimeler kullanmalar~~lojik olmamakla
beraber, büyük insaf~, Türklü~ün mantalitesi insaf~ , bunu mant~ki
olarak hulûl etmektedir".
Atatürk, Naci Pa~a'nm yan~ nda bulunmas~~vesilesiyle, bu
m~sralar~~tekrar okutup ve kendisi de tekrar ederken:
"Eski devirlerde Türk vicdanla= elemle saran bu iki beyitteki
ac~~ve ac~kl~~kelimelerin art~ k Ziya Pa~a devrindeki manasm~n bugünkü Türkiye Cumhuriyeti çocuklar~n.a yabanc~~ olmas~~ laz~m
geldi~ini" bilhassa söylemek istiyordu.
General Naci Eldeniz, Selanik - Manast~r yolunda tren kompart~manmda, Ziya Pa~a'nm ba~ka bir beytini de okudu~unu hat~rlatarak, ~unu da okudu:
"Nev-i insan ha~redek ta' zim ederler ad~na
Kim feda-y~~nefs ederse cinsinin imdad~na"
Atatürk, bunlar~~aynen ~u cümle ile nesre çevirdi:
"Henmevinin yard~mma hayat~n~, her kim feda ederse, be~eriyet
onun ad~n~~ha~re kadar tâzim ile anar."
Naci Pa~a, ~~gog y~l~nda Selanik - Manast~ r yolu üstünde okudu~u bu beyitlerin., birinin milli di~erinin be~eri olmak üzere iki
saiki oldu~unu izah etmek istiyordu.
Atatürk her vesile ile, eski bir hât~rasm~~ and~~~~vakit, o vak'adan
bir netice ç~karxna~~~daima telkin etmi~tir ve bunu yapmak kendisinin de âdeti idi.
* * *
~imdi bunlardan biz de bir netice ve hülâsa ç~ karmak istersek,
bu n.akletti~im k~s~mlarda, ~~gog, y~l~nda Türk ordusu mensuplar~n~n Makedonya'daki baz~~hayat safhasm~n aç~kland~~~n~~görürüz :
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~ — Selanik'te Askeri Kulüpte mesleki bilgilerin artt~ r~lmas~~
için konferanslar veriliyor.
2- Mustafa Kemal ~am'da askeri vazifesini görürken bir
"Talimatnâme haz~ rlanmasm~~ üzerine ald~~~~vakit, kütüphanelerde
ara~t~ rma yapm~~~ve eski bir Türk eserinden kaynak olarak istifade
etmi~tir.
3— Hürriyet ilanmdan sonra, Makedonya ordusu çe~itli manevralar yapmaktad~r. I~ te bu manevralardan birine giden heyette
Mustafa Kemal ve Naci Pa~a, tren kompart~ manmda, edebi bir hasb~ hal yaparken, Ziya Pa~a'n~n beyitlerindeki fikirler üzerinde, 1909
da oldu~u gibi, 1937 de de, içtimai ve milli duygularla tahliller yapm~~lard~ r.
M. Kemal taraf~ ndan, as~l ~airin kulland~~~~kelimenin de~i~tirilmesine gelince, Büyük ~airin "Zehrab olmasayd~~ yerine, Zehrab
katmasayd~" sözlerinde, dü~ünülecek olursa hakikaten büyük mânalar
bulunmaktad~ r. Nitekim, Türkiye Büyük Millet Meclisinde Istiklal
sava~~~esnas~ nda, kara günlerin ac~s~~ içinde, kürsüden bir hâtibin
Okudu~u :
"Yok mudur kurtaracak bakt~~kara mâderini"
m~sras~na M. Kemal derhal yine, bu m~sradaki sözleri de~i~tirerek :
"Bulunur kurtaracak baht~~kara mâderini"
dedi~i istiklal sava~~m~z~n tarihine geçmi~~bir m~sra de~il midir?
I~ te böylece, her devrin cemiyet hayat~nda Atatürk'ün dedi~i
gibi, bilhassa zihinlerdeki "Ink~laplar~~ikmal etmek laz~ md~r".
EDEBIYAT NEDIR? EDEB~ YATIN GAYESI NE
OLMALIDIR ?
Bu münasebetle Atatürk'ün bu toplant~s~ nda, biraz sonra
konu~ ma mevzuu, edebiyata intikal etmi~tir (y~ l, 1937): Edebiyat
nedir? Osmanl~~ devrinde ve bugüne kadar Cumhuriyet rejiminde
edebiyat medlülünden ne anla~~l~ yor? mekteplerde edebiyat nas~l
okutuluyor? Cumhuriyet çocuklar~ na edebiyat ne yolda ve hangi
gaye ile tedris olunmal~d~r?
Orada haz~ r bulunanlarda.n biri, bugünkü edebiyat tedris sistemine muar~zd~ r. Bugünün program~n~~edebiyattan beklenen hizmete
uygun bulmuyor; ona göre bugünkü edebiyat tedrisat~ , fikre ve ruha
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hitabetmiyen bir ~ekilde yap~ lmaktad~ r; halbuki edebiyat~n rolü bu
de~ildir; onun daha geni~~ve ~ârnil bir hizmet sahas~~ vard~r.
Atatürk, bunun üzerine o arkada~~na, edebiyat~n nas~ l okutulmas~~ve ne suretle programla~t~r~lmas~~ muvaf~ k olaca~~n~~sordu. Bu
arkada~~n~n cevab~, kara tahta üzstüne,* ~u suretle tesbit edilmi~tir :
~~— Ona, tahlil ve terkip kabiliyeti vermek;
Ona, dünyay~~ ve insanl~~~~anlatmak;
Onu, bir üslüba malik k~lmak;
Onu, ba~l~~ ba~ma ve yard~ ms~z çal~~abilir hale koymak;
Onu bütün bu vas~f ve k~ ymetleriyle mensup oldu~u sosyeteyi yükseltebilecek surette yeti~tirmek.
Bütün bu mesaide, hususi ve umumi tarih ve bu tarihten en
ileri gitmi~lerin, yani devletçilikte, askerlikte, bütün ilim ve
fen teknik bran~lar~nda, ekonominin bütün safhalar~ nda tetkik ve
imtisale en çok ~ayan eserleri ve rnüessirleri tan~ tmak, tedris sisteminin
temel ta~lar~~olmahd~r.
Bundan sonra Atatürk, edebiyatla alâka ve i~tigalini bildi~i di~er
bir arkada~~na ~u suali sordu :
— Osmanl~~devrinde ve Cumhuriyet rejimine kadar olan zamanlarda edebiyattan ne anla~~l~rd~ ? O devrin mekteplerinde edebiyat nas~ l okutulurdu? Nihayet bugün, edebiyat tedris at~~ne suretle
yap~lmaktad~r?
Atatürk'ün bu sualine cevap veren o arkada~~, tedris hayat~ ndan
çekildi çok seneler oldu~u ve bugünkü edebiyat tedris programlar~n~~
bilmedi~i için ~imdiki tedris sistemine dair bir~ey söyliyemiyece~ini,
Osmanl~~devrinde tanzimattan evvel ve onu müteakip zamanlar~n
edebiyat telâkkileri ve tedrisleri hakk~ ndaki malümat~n~~ ve edebiyat~n lâf~z ve mana sanatlar~ndan bahseden bir ilim olarak okutturula geldi~ini ve herhalde kara tahtaya yaz~ lan gayelere göre bir
edebiyat dersi okumad~~m~~ bildirdi.

* Atatürk'ün Çankayadaki, bu toplant~~salonun bir taraf~nda, daimi olarak
bulunan elektrikle dönen bir kara tahta vard~ . Bu tahtalar Floryada ve Dolmabahçe saray~ nda da bulunuyordu. Bu tahtalardan biri, bugün Türk Tarih Kurumu
toplant~~salonundad~ r.
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Bunun üzerine, Atatürk ~unlar~~dikte ettirdi :
— "Osmanl~~ devrinde ve bugüne kadar geçen Cumhuriyet
ça~~nda ve bundan evvelki Türk kültürel ça~lar~nda ve hattâ bütün
kül türeledebiyat sosyetelerinde, edebiyat denildi~i zaman ~u anla~~l~r.
"Söz ve mânay~ , yani insan dima~~nda yer eden her türlü bilgileri
ve insan karakterinin en büyük duygular~n~, bunlar~~dinliyenleri
veya okuyanlar~~çok alâkal~~ k~ lacak surette söylemek ve yazmak sanat~ . . . Bunun içindir ki, edebiyat ister nesir halinde olsun, ister naz~m
~eklinde olsun t~pk~~resim gibi, heykeltra~l~ k gibi, bilhassa musiki
gibi güzel sanatlardan say~ la gelmektedir.
Be~ eriyette en müsbet ilim ve en ince teknik esaslar~na dayanan
hayatla, ve kanla kar~~la~ mak kendileri için mukadder olan askerlik
gibi yüksek bir idealist meslek dahi, kendini, içinde bulundu~u içtimal heyete anlatabilmek ve bu büyük insanl~k ve kahramanl~ k yolculu~unu haz~rl~yabilmek için, uyand~nc~ , hedeflendirici, yürütücü
ve nihayet fedakâr ve kahraman yap~c~~ vas~tay~~edebiyatta bulur.
Bu itibarla, edebiyat~ n her insan cemiyeti ve bu cemiyetin hal
ve istikbalini koruyan ve koruyacak olan her te~ekkül için en esasl~~
terbiye vas~talar~ndan biri oldu~u kolayl~kla anla~~l~ r.
Bunun içindir ki, Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanl~~~, edebiyat tedrisinde ~ u noktalara, bilhassa ehemmiyet ve k~ymet vermelidir :
Türk çocu~unun kafas~n~ , fitri yarad~l~~~ ndaki dikkat ve
itinaya göre tekevvün ettirmek. Bu Cumhuriyetin s~hhi
düzeni ile alâkadar olan vekâlete de teveccüh eden bir
vazifedir.
Güzel muhafaza edilen, Türk kafa ve zekalann~~açmak,
yaymak, geni~letmek. Bu, bilhassa Kültür Bakanl~~~n~n vazifesidir. Bununla birlikte olarak, müstait Türk çocuk kafalar~ na müsbet ilim ve maddi teknik mefhumlarm~~ yaln~z
nazari olarak de~il, ayn~~zamanda pratik vas~talar ile de
yerle~tirmek.
Bir taraftan da, Türk kafalar~ndaki kabiliyetleri, Türk karakterindeki sa~larr~l~klan, Türk duygular~ndaki yükseklik ve
gcni~likleri, kendilerini hiç zorlamadan natürel bir tarzda
ve oldu~u gibi ifadeye onlar~~ al~~~rtmak.
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Bunlar yap~l~ nca netice ~u olacakt~r: Türk çocu~u konu~urken
onun beyan tarz~ , Türk çocu~u yazarke~~~ onun ifade t~ slübu, kendisini
dinliyenleri onun, yürüdü~ü yola götürebilecek, Türk çocu~u bu kabiliyeti sayesinde kendisini dinliyen veya yaz~s~n~~okuyanlar~, pe~ine
takarak yüksek Türk ülküsüne iletebilecek, ula~t~rabilecektir.
Bu edebiyat telâkkisi, böyle bir edebiyat tedrisi sayesindedir ki,
edebiyat medlülünden anla~~ lan amaca varmak kabil olabilir".
* * *

~~te bu çe~itli üç mevzu hakk~ndaki nakletti~im hât~ralanm,
Atatürk'ü dinledi~im gibi tutulan yaz~ lardan ç~kanlm~~tr. Bu suretle,
Atatürk'ün fikri hayat~n~ n bir cephesini ve bir toplant~da, neler
konu~ulup tespit edildi~ini kaydetmek istedim. Buna benzer daha
pek çok örenekler vard~ r.
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