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Bir ecnebi muharrir, bir gün bana dedi ki:
"Atatürk hakk~nda, onu yak~ndan tan~yanlar~n hat~ralar~~ yaz~l~yor, siz bunlar için ne dü~ünüyorsunuz?"
Ona ~öyle cevap vermi~tim:
"Atatürk'ü bir çok kimseler tan~m~~, yan~nda muhitinde bulunmu~tur, fakat herkes kendi görü~üne göre hat~ralar~n~~tesbit etmektedir ve bunlar ayr~~ayr~~de~er ta~~rlar. Onun için, ayn~~olaylar üzerinde bir çok görü~leri bir araya toplamak ve bir tarih metodu süzgecinden geçirmek gerektir. Bunu ise istikbalin müverrihi yapacakt~r".
Atatürk'ün asker, sivil arkada~lar~~ ile onu tan~yanlar~n fikir
ve eserleri üzerine yazd~klar~~ de~erli hat~ra ve yaz~lar~n yay~nland~~~~bu Belleten say~s~nda ç~kacak bu yaz~mda gayem ~udur:
Her vesile ile üzerinde durmak istedi~im nokta, Atatürk'ün fikir
ve kültür hayat~~üzerinde bildiklerimi, i~ittiklerimi ve kendisinden
aynen not etti~im yaz~lar~~ yay~nlamakt~r. Bu k~sm~n en az i~lenmi~~
oldu~unu san~yorum. Ancak, bu mevzulara ne için önem verdi~imi
anlatmak için, okuyucular~m~n sabr~na güvenerek biraz bizim neslin
hususiyetlerinden bahsedece~im.
Bizim nesil, "M. Kemal Pa~a" ad~n~~bir kurtulu~~sembolü olarak
tan~d~. Çocuklu~umuzun en masum ve heyecanl~~devirlerinde, Anadolu'nun istiklal sava~~~içinde, o çetin günlerin sona ermesine dua
ederek, ilkokul s~ralar~nda bir ~eyler ö~renmiye çal~~t~k. Büyük anne
ve babalar~m~z~n kutsal tar~~d~~~~bir padi~aha kar~~, babam~z~n isyan
duygular~na ~ahit olarak, onu "Kuvay~~Milliye" hareketine kat~lm~~~
bulduk. As~rlar~n ya~att~~~~Türk - Osmanl~~devletinin çöküntüsünün
sars~nt~lar~~içinde büyüdük. Öyle bir nesle mensup olduk ki, milli
heyecan~~aile, ~ehir ve vatan muhitinde en derinden hissettik. Bunu
askeri bir zafer ve Cumhuriyet devri takip etti. Bursa K~z Ö~retmen
Okulunda iken, Lozan sulh muahedesini mektep s~ralar~nda takip
ettik ve Cumhuriyetin Han~m yine bir ö~renci olarak ~enlikle kutla-
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dik. 1925 y~l~n~n sonbahannda henüz üç haftal~k bir ö~retmen iken,
~apka giyerek, Izmir'de Cumhurba~kan~~ Gazi M. Kemal'i kar~~lad~~~nuz vakit, bir vatan kurtar~c~s~n~~ yak~ndan görmek ve sözlerini
i~itmekle mutluluk duyan, bir ayd~nlar zümresi içinde idim. Bu
tarihten sonra yine bir ö~renci olarak Isviçre'de ve Istanbul'da Frans~z
mektebinde okurken, Türk okullar~nda edindi~im bilgilenme yabanc~~
kitaplardan ö~rendiklerirni ekledim. Milli tarihim ve milli kültürümüz
hakk~nda bir çok istifhamlarla fikrim doluyordu. Bunlar~n çözülmesini, o kültür muhitlerinde bulamad~m. F~rsat buldukça Gazi M.
Kemal'e bu tereddütlerimin hallini sorard~m. As~l dü'~üm noktalar~~
~u idi. Mensup oldu~umuz Türk milletinin Osmanl~~devrinden
önceki tarihi ve medeniyet sahas~ndaki eserleri nelerdir? Sadece
askeri zaferleri veya ma~lûbiyetleri olan, siyasi te~ekkülden gayri
medeni eserlerden mahrum bir millet mi idik? Buna içten inanm~yordum, fakat madde olarak da, o zamanlar okuyacak, belleyecek
pek az ~ey vard~~veyahut ben tan~m~yordum. M. Kemal bu sorular~ma çok ilgi göstermi~tir. Türk Tarih Kurumu kurulu~~günleri,
Dil ve Tarih - Co~rafya Fakültesinin haz~rl~k ve aç~l~~~safhalar~~esnas~nda, Türk Tarih ve medeniyeti üzerindeki çal~~malar ve tart~~malar,
bir Devlet ba~kan~~olan Gazi M. Kemal Atatürk'ü me~gul eden
ba~l~ca konu idi. Mütemadiyen okuyan ve bu mesele için okuyanlar~,
bilginleri etrafina topl~yan Atatürk'ün muhitinde, daima fikirlerin
ortaya at~lmas~~ve bunlar~n formüllere ba~lanmas~~ ~art gibi idi.
Etraf~ndakileri konu~turur, fakat kendisi de mutlaka bir konu~ma
ile meseleleri açar ve fikirleri toplard~.
I~te, bu durumlara ~ahit olmu~~bir insan s~fatiyle çe~itli meseleleri yak~ndan not etmi~~veyahut da not ettirrni~imdir. Bunlar Atatürk'ün kendi hayat~na ait hât~ralar oldu~u gibi, çe~itli meseleler
üzerindeki dü~ünceleridir. Ekseriya konu,Türklerin medeniyet tarihindeki yeri meselesine gelince, çok uzun konu~malara sebebiyet verirdi.
1936 y~l~n~n sonbahar~nday~z. T. T. Kurumu me~hur AlacaHöyük kaz~lar~n~~en verimli bir surette ilerletiyor. Di~er tarih ve
dil çal~~malar~~devam ediyor. Dil ve Tarih - Co~rafya Fakültesinin
aç~l~~~~senesidir. Atatürk "Maarif Vekâletinin" resmi ünvan~ n~~ "Kültür Bakanl~~~" olarak kullamlmasm~~istemi~tir. I~te bu tarihlerde
(1936 sonbahar') Cenevre üniversitesindeki tahsilime devam için
gidece~im gece, konu~malar kültür meselesi üzerinde cereyan ediyordu.
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Sorular ~unlard~ : Kültür ne demektir? Kültürün vazifesi, rolü,
hedefi ne olmal~d~r? Türk kültürcüleri bu rolü nas~l yapmaktad~rlar?
Bunlar üzerinde konu~ulacak ve bir ki~i de not tutacakt~. ~~te
o notlardan bir k~sm~ n~~aynen veriyorum.
Bu sorulara ~öyle cevap verdi~im tesbit edilmi~.
"Kültür, bir milletin bütün tarihi seyrini gösteren bir harekettir. Bugün
ya~~yan milletler varl~klar~n~~ispat ve idame için çal~~~rlar, fakat onlar~n
dayanaca~~~bir esas, kökünü kendisinden alaca~~~bir kültürleri bulunmazsa,
temel sa~lam olmaz. Onun içindir ki tarihlerinde kültür izi b~rakm~yan milletlerin en nihayet yaln~z adlar~~kalm~~t~r. Türk milleti be~~alt~~yüz sene önce
yine kültürlerinin bir safhas~na dayanarak, bütün cihan~~istild f~rsat~n~~bulmu~tu. Ancak bu istilâ yaln~z askerlik kudretiyle de~il, milletin yüksek kabiliyeti ve maddi delilleri elimizde bulunan kültürityle olmu~tur. Halbuki sonralar~~bunun ihmali yüzünden o devlet maziye kar~~t~, yok olmak derecesine
vard~. Türkiye Cumhuriyeti, kültürünü bugünkü ~artlar içinde inki~af ettirmektedir. Buras~~muhakkak olmakla beraber, Türk kültürcüleri eskiye de
ehemmiyet vermekte, eskinin ve tarihin derinliklerini ara~t~rmaktad~r. ."
Bu mesele üzerinde di~er konu~anlar da olmu~~ise de aynen
not edilmedi~i için burada bildiremiyece~im.
Atatürk'ün bu konu üzerine sözleri ~udur :
"Türkiye Cumhuriyetinin temeli kühürdür. Bu sözü burada ayr~ca
izaha lüzum görmüyorum. Çünkü bu, Türkiye Cumhuriyetinin okullarmda bir çok vesilelerle eser halinde tesbit edilmi~tir.
- ~den mana ç~karKültür, okumak, anlamak, görebilmek görebildi~~
mak, intibak almak, dü~ünmek, zekay~~terbiye etmektir.
Yine insan, enerjisiyle ve fakat tabiatm ona iltifat ediklikçe tükenmez
yard~miyle, yükselen, geni~leyen insan zeküs~, hudutsuz kavray~~~anlam~nda -insan~n~- diyen bir vasf~~mahsusu olur.
~nsan, hareket ve faaliyetin, yani dinamizmin ifadesidir. Bu böyle
olunca kültür, yukar~da i~aret etti~imiz, insan vasf~~olarak insan yaratmak için bir esasi ~msurdur.
Bunu k~saca izah edelim: Kültür, tabiatm yüksek feyzkriyle mesut
olmakt~r. Bu ifade içinde çok ~ey mündemiçtir. Temizlik, safhk, yükseklik, insanl~k v.s... B~mlarm hepsi insanl~k vas~flarmdand~r. ~~te kültür
kelimesini mastar ~ekline soktu~'rumuz zaman, tabiatm insanlara verdi~i
yüksek vas~flar~, kendi çocuklar~na hafidlerine ve âtisine vermesi demektir.
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Buraya kadar anlatmak istedi~imiz, bugünkü Türkiye Cumhuriyeti
çocuklar~, kültürel insanlard~r. Yani hem kendileri kültür sahibidirler,
hem de bu hassay~~muhitkrine ve bütün Türk milletine yaymakta olduklar~na kanidirler"
diye yazd~rd~ktan sonra, Avrupa kültür ve metodlar~ndan istifade
etmenin ~art oldu~una ve bunun için Türk münevverlerinin bu
medeni âlem ile temas etmelerinin ve kültür al~~~veri~i yapmalar~n~n
zaruretine i~aret etmi~ti.
1930 y~l~nda yine bu meselelere ait bir konu~mada, o ~u cümleyi söylemi~ti ; "~nsanlar~n hayat~na, faaliyetine hakim olan kuvvet ibda ve icat kabiliyetiolir„. Icad~~ve yarat~c~l~k' yapabilen insanlar~n ise, mutlaka kültürlü olmalar~n~n ~art oldu~unu tebaruz ettirmi~tir.
Atatürk'ün bu sözleri hiçbir yerde yarnlanmad~~~~için, önemli
buluyor ve bundan dolay~~ne gibi ~artlar içinde ve hangi tarihte
bu fikirlerini söylemi~~oldu~unu tesbit etmi~~oluyorum.
Atatürk'ün Cumhurba~kan~~olarak, resmi nutuklar~nda kültür
i~lerimize nekadar ehemmiyet verdi~i meydandad~r. Diker taraftan
hususi konu~ma ve hasbihallerinde bu meselelerde daima fikrini
yormu~~ve formüller tesbit etmi~tir.
Atatürk'ün as~l "kültür" kelimesinin le~gat manas~~yan~nda
medeniyet ve hars kelimelerinin de ~ümullü mânas~~ve medlülü
üzerinde durmu~~ve her üç mefhum ile, ayn~~meselelerin izah~m
dü~ünmü~tür. Mesela o, medeniyeti ~öyle tarif etmi~tir:
Bir insan cemiyetinin a) devlet hayat~nda, b) fikir hayat~nda yani
ilimde, içtimaiyatta ve güzel sanatlarda, c) iktisadi hayatta yani ziraatte,
sanatta, ticarette, kara, deniz ve hava münakalate~l~~~nda yapabildi~i
~eylerin muhassalas~d~r.» derken, bütün bu kurullar~n ve meselelefin
tetkildnin bir milletin tarihinin anla~~labilmesi için lüzumlu oldu~una inanm~~t~r. Ayn~~zamanda O, bugün ya~amakta olan milletlerin medeni seviyelerinin, bütün bu müesseselerde fert ve cemiyet olarak meydana getirebilecekleri eserlerle ölçülebilece~ini kabul
etmi~tir. Bir içtimai heyetin medeni ve kültürlü bir insan toplulu~u
olabilmesi, bütün bu kurullarda gösterece~i inki~afa muvaz~~olarak
ilerlemesi ile mümkündür ve tam tekâmülün ancak o zaman bahis
mevzuu olabilece~i kabul edilebilir.
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Atatürk Türk milleti için medeni, kültürlü bir istikbali, ideallerin en büyü~ü saym~~t~r.
~imdi bir ba~ka mesele üzerinde durmak istiyorum.
1937 y~l~nda Atatürk Sosyoloji kitaplar~~okuyor ve ayn~~konular~~
okuyanlara sorular soruyordu. Sosyolojik meselelere ilgi göstermesi
nazari bilgilere hayattan örnekler bularak tahliller yapmas~~için bir
vesile te~ kil ediyordu. Esasen onun için cemiyet pisikolojisi meçhul
bir konu de~ildi. Ancak her zaman ve mekânda ~artlar~n de~i~mesine
önem vermek gerekiyordu.
I~te bir ak~am (1937) Kemal Atatürk çe~itli günlük olaylar~n tahlilini yaparken aynen not edilen a~a~~da okunacak k~s~mlar~~söylemi~lerdi. Cümlelerde bazan tam türkçe kelimeler oldu~u gibi, al~~kanl~k icab~~olarak da, eski terimleri kullanm~~~oldu~u görülüyor.
Kendisinin üslübuna dokunmamak için bunlar~~aynen b~rak~yorum.
Kemal Atatürk diyor ki :
IÇTIMAI HEYETIN YÜKSEK KIYMETI
VE YENILMEZ KUVVET! NEDIR?
"Bir içtimai heyette k~ymet ve kuvvet, onu kuran fertlerin
kendilerini k~ymet ve kuvvet telâkki etmelerindedir. Ancak, bu gibi
fertlerden vücut bulmu~~olan içtimai heyetlerdir ki, yekpare k~ymet
ve kudret manzaras~~arzedebilirler.
~üphesiz, ayr~~ ayr~~fertlerin k~ymet ve kuvveti olabildigi gibi,
k~ymetsizli~i ve kuvvetsizli~-'i de olabilir; bu gibiler dahi ökül (mecmu)
hymetin ve kuvvetin içinde bulundukça kendilerini büyük ve ~âmil
ökülden hissedar sayabilirler. Gayesi fert de~il, kütle terbiyesi olanlar, bu hakikati bilmemekle beraber, bu hakikata s~~~nabilecek olanlar~n dahi kusurlanna bakmaks~z~n, onlar~~ t~pk~~ o büyük içtimai
heyetin en aziz uzuvlar~~ve unsurlar~~gibi görmekte ve göstermekte
tereddüt etmemelidirler. Böyle gören ve gösteren insanlar yan~lm~~,
hata etmi~, say~lmazlar; bilâkis bunlar kendilerinin de mensup
olmakla iftihar duyacaklar~~içtimai heyetin içinde, herkesin, her
~ereften yaln~z hisseyap oldu~unu de~il, hattâ bizzat o ~erefin sahibi
oldu~unu dahi göstermi~~bulunmalar~ndan memnun olmal~d~rlar.
Ben bu hakikati, derece derece takibetti~im okullar~~bitirdikten
sonra, hayata fiilen dahil oldu~um zaman duydugumu söylemeliyim.
B~~ihu~~~ C. XX. 36
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Bunu k~sa ve amell misallerle izah etmek daha kolay olacakt~r benim
için... Mesela bir tabur içinde bir alay içinde, isterseniz bir kolordu,
bir ordu içinde yap~lm~~~olan baz~~tatbikatlarda, bazan bir bölük
kumandan~, bazan bir ke~if kolu zabiti, bazan da bir hakem olarak
bulundu~um vaki olmu~ tur. Tatbikat veya manevra muvaffak oldu~u zaman, etraf~ma bakmaks~z~ n, derhal kendi kendime övündü~ümü hat~rlar~ m; çünkü bütün bu tatbikat veya manevran~n
parlak neticesini ben haz~rlam~~~ md~ r. Hakikatde ben, belki de bana
tevcih edilen bu vazifeyi büyük dikkatle takibetmi~~ve onda muvaffak
olmu~ umdur; fakat bütün kütlenin muvaffaluyetini kendime atfetmek
cesaretini kendimde görmü~~isem, bu da affolunmal~d~r; çünkü o
umumi hareket ve faaliyet içinde, benim gibi vazifesini dikkatle ve
namuskârane yapm~~~binlerce insan~n mevcut oldu~unu dü~ünelim,
bunlar~n her birinin ayr~, ayr~~ benim gibi dü~ünmü~~oldu~unu da
elbette kabul edelim; ve fakat ne benim, ne o binlerce namuskâr
ve fedakar insanlar~ n çal~~malar~~ bir makamda ve bir kafada merkezle~tirilmemi~~olsayd~, hiçbirimiz yapt~klar~m~ zla iftihar duymak
cesaretinde bulunam~yacakt~ k.
~ nsanlar, dünya yüzünde insan s~fat~n~~ ald~klar~, tarihten önceki
zamandan bu güne kadar, yaln~z ya~ayam~yan ve behemehal içtimai
halde ya~amak nasibi tabiisinde yarad~lm~~~olduklar~n~~bilmelidirler.
~~ te bu itibarla hepimiz söyleriz, hepimiz ~erefleniriz, hepimiz bu
~erefi kendimize atfedebiliriz; fakat hakikat ~udur ki, her ferdi ~eref,
ve haysiyet ve kahramanl~ k hiçbir ferdin de~ildir, bütün bu fertlerden mürekkep olan içtimai heyetindir.
Bu heyet içinde bilhassa ~eref kademeleri yapmak hatad~r, kuvvet
kademeleri yapmak, bu ise o içtimai heyetin yapabilece~i ~ey de~ildir, o içtimai heyetin ~uuru haricinde, onun do~urabilece~inde ve
do~urabileceklerinde tecelli eder ise cemiyet kendinden mevlut olan
bu vaziyetlere kar~~~yad~rgamaz".
* * •

Gazi M. Kemal Atatürk bu sözlerile içtimai heyetin esas oldu~unu belirtmekle beraber, fertlerin ayr~~ ayr~~vazife mesuliyeti
hissetmeleri ve ba~ar~~ göstermeleri sayesinde muvaffakiyetlerin elde
edilece~ini kabul etmektedir. Bu fikrin herkes tarafindan benimsenmesi, milletlerin fertlere de~er vermesi ile içtimai heyetin büyük
de~er kazanacag~~prensibi ortaya ç~kmaktad~ r. Bugünkü dünyam~z~n
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"Birle~mi~~Milletlerin insan haklar~ " beyannamesinde ortaya konan
prensipler ve Unesco çal~~malar~~bu esaslara uygundur.
~ nsan cemiyetlerinde, fertler kültürlü ve de~erli oldu~u nisbette
o cemiyet medeni seviyeye yükselebilir. Türk milletinin nasibinin
bu esaslarda olmas~ , hepimizin samimi dile~i de~il mdir?..
Yaz~m~ , Gazi M. Kemal'in 1930 da söyledi~i ve hiç ne~redilmemi~~bir cümlesi ile bitirmek istiyorum. O diyor ki:
"Muvaffakiyetlerde gururu yenmek, felâketlerde ürnitsizli~e mukavemet etmek laz~ md~r".
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