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PROF. DR. AFET INAN
Y~l 1918. Birinci Cihan Sava~~, Osmanl~~Devletinin kat~ld~~~~
müttefik grubunun ma~lubiyeti kabul etmesi ile sonuçlanm~~t~.
Mondros Mütarekesinin imzas~~ile Türk yurdunun hemen her
bölgesi istilaya u~ruyordu. 25 maddelik bu belge, her bak~mdan bir
devletin henüz -sulh antla~mas~~yap~lmadan egemenli~inin ortadan
kalkmas~~idi. Özellikle 7. maddeye göre "Itilaf devletleri emniyetlerini
tehdit edecek bir durum kar~~s~nda herhangi bir sevkulcey~~(stratejik) noktay~~i~gal hakk~n~~haiz olacaklard~r".
Bu madde çok geni~~yorumlara ve uygulamalara neden olmu~tur. Osmanl~~hükümeti acz içinde idi. Padi~ah Kanun-i - Esasinin
(Anayasa) 7. maddesinin kendisine tan~d~~~~hakka dayanarak Meclisi
Mebusan' feshetmi~, (2 . XII . 1918) ancak yine kanuna göre yeni
seçimlerin 4 ay içinde yap~lmas~~ve bunun da ilân~~gerekti~i halde
bu dikkate ahnmam~~t~r. Böylece me~ruti idare Osmanl~~devlet bünyesinden süresiz olarak kalkm~~~bulunuyordu.
Devlet ayn~~zamanda askeri ve siyasi kudret ve egemenli~ini
yitirmekte olan bir duruma girmi~ti, sanki galip devletlerin isteklerini yerine getirmek için hükümet iktidarda tutulmakta idi.
Memleketin as~l sahibi Türk milleti ba~s~z, bölünmü~, ku~ku
içinde genel durumu ho~~görmeyen bir halde bulunuyordu. Kurtulu~~
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ve ba~~ms~zl~ k fikri ancak bölgesel ayr~l~klar içinde dü~ ünülebiliyordu.
Halbuki tarihi örneklerde bilindi~i gibi küçük bölgelerdeki siyasi
kurulu~lar~n ö~nürlü. ve ba~~ms~z olmalar~na imkan yoktu. Bir taraftan
memleketi kurtarmak için olan bu hareketler ve yer yer örgütlenmeler olumlu bir geli~me gösteriyorsa da, di~er taraftan Osmanl~~
hükümeti d~~~devletlere güvenerek ba~~ms~zl~~~n~~yitirecek giri~imlerde bulunuyordu.
I~te bu olaylar esnas~nda ordu kumandan~~M. Kemal Pa~a 13
Kas~m ~~ ~ 8'den itibaren Istanburclad~r. Çünkü kendisi Suriye
cephesinde Y~ld~r~ m Ordular~~grubu ve 7. Ordu Kumandan~~iken
Mondros Mütarekesinin uygulanmasmda Istanbul hükümetinin tutumuna kar~~~gelerek anla~mazl~~a ve hükümetin memleket aleyhine
olan emirlerini yerine getirmeme durumuna girmi~tir. Oradan gönderdi~i yaz~ larda siyasi yönden hükümete tavsiye ve dilekleri olmu~tur. Ba~~nda bulundu~u kumandanl~~~n la~vedilmesi (7. Kas~m
1918) üzerine Istanbul'da Harbiye Nezareti emrine al~nm~~t~r.
Hükümet merkezinin çok çe~ itli siyasi faaliyetlere sahne oldu~u
bu devirde askeri ma~lubiyetle iktidardan dü~en ve d~~~memleketlere
iltica eden Ittihat ve Terakki üyelerine kar~~~da büyük bir kM besleniyor ve yay~nlar yap~l~yordu. Bu suretle esasen birçok bak~mlardan
güç durumda olan memlekette, milli birli~i sarsan pek çok olay
birbirini izliyordu. Istanbul'da milli benli~i zedeleyen gösterilere de
~ahit oldu~undan M. Kemal ve arkada~lar~~gelecek için neler yap~labilece~ini dü~ünüyorlard~. Kendisi ~öyle demi~tir:
"Bir tek karar vard~~o da milli egemenli~e dayanan kay~ts~z,
~arts~z ba~~ms~z bir Türk devleti kurmak". Bu fikrin uygulanmas~~
Anadolu içinde yap~lmal~~idi".
Bunun için Anadolu'ya geçilecekti.
Samsun ve çevresindeki asayi~sizli~i yerinde görüp tedbir almak
gerekçesiyle M. Kemal Pa~a 14 ki~ilik heyet ile, hükümetten ald~~~~
yetkiye dayanarak 19 May~s ~~ ~~g'da Samsun'a ç~kt~.
I~te buradan Istanbul'a 22 May~s ~~ ~~g'da gönderdi~i raporda
durumu izah ederken çok manal~~ve hedefini aç~klayan ~u cümleleri
yaz~yor:
Türklü~ün yabanc~~idaresine tahammülü olmad~~~n~, Izmir'in
Türklerce önemli vilâyetlerden biri oldu ~unu, hiçbir yabanc~n~n
memleketimizi i~galine raz~~olamayaca~~m~z~, askeri kuvvetle yap~lan
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bu i~galin geçici oldu~unu, bildirdikten sonra ~u program cümleyi
yaz~yor:
"Millet birlik (ek vücut) olup hakimiyet esas~n~~ve Türk duygusunu
hedef tutmu~tur".
M. Kemal Pa~a bu resmi belgede Osmanl~~hükümetine çok
aç~k bir ifade ile kurtulu~~hareketinin birli~e, milli egemenli~e yani
demokratik prensibe ve Türk milliyetçili~i fikrine dayanaca~~n~~bildiriyordu. Nitekim bu tarihten sonraki olaylar~~tarihi belgelere
dayanarak izlersek (1919-1923) bütün mü~küllere ra~men tamamen
bu prensiple hareket edildi~i görülür ve ba~ar~ya ula~~l~r.
Bu belgeye hemen ~unu da eklemek gerekir: Atatürk'ün Havza'
dan mülki amirlere, bütün kumandanlara gönderdi~i bildiride genellikle i~gallere kar~~, Izmir'den sonra Manisa ve Ayd~n'~n da al~nmas~~gelecek tehlikeyi daha da aç~k bir surette gösterdi~inden, yurt
bütünlü~ünün korunmas~~ ve i~galleri protesto etmek amaçlar~~ile
milli gösterilerin daha heyecanl~~ve sürekli bir surette mitingler
halinde yap~lmas~n~~tavsiye ediyor (28 May~s 1919). Ayn~~zamanda
bu milli gösterilerin telgraflarla ~stanbul hükümetine, yabanc~~devletlere ve kamuoyuna duyurulmas~n~~istiyor.
Bu belgeleri izleyen Amasya Genelgesi (22 Haziran 1919) ise üç
arkada~~n~n kat~lmas~~ile "Vatan~n bütünlü~ü, milletin istiklalinin
tehlikede oldu~u, ~stanbul hükümetinin üzerinde bulunan sorumlulu~un icaplar~n~~yapamad~~~~ve özellikle milletin istiklalinin yine
milletin azim ve karar~~ile kurtulaca~~" yaz~larak Sivas Kongresine
ça~r~da bulunulur.
Bu üç belgede görüldü~ü gibi vatan~n bütünlü~ü ve milletin
istiklali için hedefler öne sürülmektedir. Erzurum ve Sivas Kongreleri bu fikirlerin uygulanmas~~için birer ba~lang~ç olur. "Anadolu ve
Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti" olarak örgütlerin birle~mesi ve
seçilen "Heyeti Temsiliye" ile kararlar~n yürütülmesi sa~lamr.
Bu hareketler yabanc~~i~galine kar~~~gelmek ve Türk yurdunda
birli~i sa~layarak yeni bir devlet sistemi kurmak içindir ve ba~ta da
önder olarak M. Kemal Atatürk bulunmaktad~r.
T. B. Millet Meclisinin (23 Nisan 1920) toplanmas~ndaki hedef,
demokratik bir sistem içinde hükümet kurmak, orduyu te~kil etmek,
Anayasaya uyarak kanunlar~~ ç~karmak ve yürürlü~ünü sa~lamakt~.
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M. Kemal Atatürk Meclis ba~kan~, ordunun ba~kumandan~~
olarak bütün bunlar~~yürütmü~tür (1920-1923). Memleket yabanc~~
istiladan kurtulmu~~ve Birinci Cihan Sava~~ndan sonra ma~lubiyeti
kabul etmeyen vatamn~~belirli s~n~rlar içinde müstakil bir devlet
olarak tan~tan Türkiye, Lozan Antla~mas~m di~er devletlere de kabul
ettirmi~tir.
Osmanl~~Devleti tarihe kar~~~rken 1923'te Türkiye Cumhuriyeti
kurulmu~tur. Atatürk memleketi yabanc~~istiladan kurtar~c~~ Ba~kumandan, Cumhuriyetin Kurucusu ve Birinci Cumhurba~kan~~olarak tarihte yer alm~~t~r. 1923-1938 y~llar~~aras~nda ise ça~da~~medeniyete ula~mak için inkilâp (devrim) yasalar~n~n ç~kar~lmas~nda önderlik etmi~tir.
Milletimizi ça~da~~medeniyete ula~t~rma prensibinde, hukuk,
kültür ve ekonomi alanlar~ndaki planl~~kalk~nma gayretlerinin uygulanmas~, Türkiye Cumhuriyetinin ilk onbe~~y~l~n~n olaylar~d~r. Yar~m
yüzy~l~~geçen bu yak~ n tarihimiz bugünkü Türkiyemiz için olumlu
ve ideal örnekler vermektedir.
Bu özetledi~im olaylar~ n tarihi seyri içinde M. Kemal Atatürk'ün
ki~ili~inin önderlik vas~flarlyla önemli yeri vard~r. Bu konuda Türkçede ve çe~itli dillerde pek çok yay~n bulunmaktad~r.
Bu bak~mdan do~~~munun ~ oo. y~ldönümü Türkiye'de ve Unesco'ya üye devletlerde amlmas~na karar verilmi~tir.
Bu y~ldönümü için ~imdiye kadar yap~lan ve tan~k oldu~um
çal~~malar~~ve kendi önerilerimi bu makalemde özetlemek istiyorum.
Türk Tarih Kurumu'nda "Atatürk ve Türk Devrimini Ara~t~rma Merkezi”ndeki çal~~malar~m~z ve yay~nlar~m~ z bu devre tarihimiz üzerinedir.
Atatürk'ün ~ oo. do~um y~l~~için, Merkez üyemiz T. T. K.
Genel Müdürü Ulu~~~~demir öneride bulunmu~~ve Merkez heyetince
kendisinden bir plan haz~rlamas~~istenmi~tir (23 Kas~m 1973).
~~7.1. 974'te Merkeze verilen plan ~udur:
) Türk tarihinin ana hatlar~n~~yeniden yazarak bu tarihte
yay~nlamak.
2) En eski tarihlerden 192o'ye kadar halk için bir ciltlik bir
Türk tarihi yazd~ rmak. (Bunun için 50 . 000 liral~ k bir ödül
konabilir).
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I Oo'den 1970 sonuna kadar bir ciltlik bir Cumhuriyet Devri
tarihini yazd~ rmak. (Bunun için 50 . 000 liral~k bir ödül
konabilir).
Atatürk devrimlerini en iyi yorumlayan bir yap~ ta 50 . 000
liral~k bir ödül vermek.
Atatürk'ün biyografisini en son belgeler de gözönüne al~narak yeniden yazmak.
May~s 1981 içinde Atatürk'ün hayat~n~~ve eserlerini konu
alan bir seminer düzenlemek.
Belleten'in Nisan 1981 say~s~n~~Atatürk'e ay~rmak.
Atatürk'e ait bütün belgeleri bir araya toplayacak bir Atatürk
Ar~ivi kurulmas~na çal~~mak.
Atatürk ve Türk Devrimini Ara~t~ rma Merkezi yönetim kurulunda bu plan üzerinde görü~ülerek Büyük Nutuk'un belirli bir
metoda göre yeniden haz~rlat~lmas~~da öngörülmü~tür (I Mart 1974).
Türk Tarih Kurumu Yönetim Kuruluna sunulan bu öneri Genel
Kurulun onay~na sunulmu~tur. (21 Mart 1974)
VIII. Türk Tarih Kongresinin ii Ekim 1976 günü yap~lan
aç~l~~~töreninde, Genel Müdür Ulu~~I~demir, Kurum'un 1970-1975
raporunda Atatürk ve Türk Devrimini Ara~t~ rma Merkezinin çal~~malar~~ile ilgili Atatürk'ün I oo. do~um y~l~~nedeniyle yap~lacak i~leri
de belirtmi~tir. Bu törende haz~r bulunan Cumhurba~kan~~Say~n
Fahri Korutürk, bu konu ile yak~ndan ilgilenmi~~ve Kurum'un bu
alandaki çal~~malar~~hakk~nda geni~~bilgi istemi~tir; kendisine Kurum'
un çal~~malar~~hakk~ nda bilgi verildikten sonra, bu konuda hükümete de büyük görevler dü~tü~ü üzerinde durulmu~tur.
Bu konuda T. T. Kurumu dosyas~nda Cihat Baban'~n Cumhurba~kan~na gönderdi~i bir muht~ra da vard~r (3. I o .1976). Kültür
alan~nda oldu~u gibi Bay~nd~rl~k, Milli E~itim, Turizm, Gençlik ve
Spor Bakanl~klar~nda yap~lmas~~gereken konular üzerinde ayr~nt~l~,
ilgi çekici ve memlekete faydal~~olacak çal~~malar~n yap~lmas~~öngörülmektedir.
VIII. Türk Tarih Kongresine sunulan öneride Atatürk'ün I oo.
do~um y~l~~için yap~lmas~~tasarlanan yay~n ve i~ler:
I) Atatürk'ün Büyük Nutuk'u aç~klamalarla yeniden yay~nlanacakt~r.
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Atatürk'ün söylev ve demeçlerinin aç~klamal~~bir dizini haz~rlanarak yay~nlanacakt~r.
Son y~llarda meydana ç~kan belgelerin de ~~~~~~alt~nda Atatürk'ün biyografisi yeniden yaz~larak yay~nlanacakt~r.
Atatürk devriminin dünyadaki yank~lar~ , belli ba~l~~yabanc~~
gazeteler taranmak suretiyle haz~rlanarak yay~nlanacakt~r.
Atatürk'ün tarih çal~~malar~yla baz~~özel mektuplar~~ bir
monografi halinde yay~nlanacakt~r.
IX. Türk Tarih kongresi ~~98 ~ 'de Atatürk'ün an~s~na adanarak toplant~ya ça~r~lacakt~r.
Türk tarihinin ana hatlar~n~~yeniden yazarak bu tarihe yeti~tirmek istiyoruz.
En eski tarihlerden ~~g2o'ye kadar halk için bir ciltlik bir
Türk tarihi için yar~~ma aç~lacakt~r.
g2o'den ~ 97o sonuna kadar elli y~ll~k ve bir ciltlik Cumhuriyet tarihi için yar~~ma aç~lacakt~r.
~~o) Atatürk devrimini en iyi yorumlayan üç esere 50 . 000 liral~k
bir ödül verilecektir.
) Atatürk'e ait bütün belgeleri bir araya toplayacak Atatürk
ar~ivinin kurulmas~na çal~~~lacakt~r.
Atatürk'ün hayat~n~~ve eserlerini konu alan bir seminer
düzenlenecektir.
Yerli ve yabanc~~son yay~nlar~~da içine alacak bir Atatürk
ve Cumhuriyet bibliyografyas~mn haz~rlanmas~.
Bir Atatürk albümü ç~kar~lmas~.
Atatürk filmi.

Bu programdaki 5. maddenin haz~rlanmas~n~~üzerime alm~~~
bulunuyorum. Ayr~ca Atatürk'ün el yaz~ larlyla olan ve bana kendisinin vermi~~oldu~u 1918 y~l~nda bir ayl~k Viyana Karlsbad hat~ralar~n~~yay~nlayaca~~m.
maddede özellikle durmak istiyorum. Çünkü benim bildi~ime
göre Atatürk'e ait belgeler bugün çok da~~ mk bir haldedir. Tasnifleri
yap~lanlar varsa da, bunlar~ n hepsinin bir yerde toplanmas~~gereklidir.
Bir de ayr~ca Atatürk'ün özel kitapl~~~~tamamlanarak An~t Kabir"de
toplanmal~~ve incelemeye aç~lmal~ d~r.
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Hükümet düzeyinde çal~~malar:
15 Mart 1977 tarihinde Ankara Valisi Durmu~~Yalç~n'~n tertip
etti~i toplant~ya Ankara Üniversitesinin temsilcisi olarak Rektörlükçe
görevlendirilmi~tim. Orada ele al~nan konu Atatürk'ün do~-'umunun
'o°. y~ ldönümünde Ankara milletvekili olarak an~lmas~~ idi. Bu
amaçla törenler üzerinde duruluyordu.
Benim önerim ~u olmu~tu:
Gençler için bir Atatürk Kültür Sitesi yap~lmas~. Burada kütüphane, konferans salonlar~, sanat galerileri, etnografik e~yalar~n te~hir
yerleri, her çe~it el i~lerinin, ufak çapta yeni küçük aletlerin onar~lmas~n~n ö~retilmesinin sa~lanmas~, müzik ve spor tesisleri yan~nda,
bahçe i~lerinde gençlerin de emek vermeleri. Öyle umuyorum ki, bu
kültür sitesinde gençlerimiz bilgilerini zenginle~ tirirken, enerjilerinide
bo~a harcamadan de~erlendireceklerdir.
Bunu öneri olarak sunarken ~unu dü~ünmü~tüm. Mimar Koca
Sinan'~n eserlerini bir kitab~mda yazarken özellikle külliyelerine çok
ilgi duymu~~ve bunlar~n planlar~n~~verirken hizmet sahalar~n~~ da
belirtmi~tim 1.
Günümüzde Atatürk ad~na kurulacak bir kültür sitesinde gençlere fayda sa~layacak yerler bulunmal~~idi.
Bir di~er önerim de Ankara çevresinde büyük bir orman sahas~~
ayr~lmas~~ve bu do~um y~ldönümü vesilesiyle fidanlar~n dikilmesi.
Bu iki önerim o toplant~da çok olumlu kar~~land~. Hatta Hacettepe
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Do~an Karan bu konudaki çal~~malarda kendi üniversitelerini de temsil etmemi istediler. Ben bu önerilerimi o toplant~da söylerken, özellikle kal~c~~vç i~e yarayan tesislerin
yap~lmas~~üzerinde durmu~tum.
Bundan sonra 23 May~s - 20 Haziran ve 20 Ekim 1977 tarihlerinde
Ba~bakanl~k Halkla Ili~kiler ve Enformasyon Dairesi Ba~kanl~~~n~n
ça~r~s~~üzerine çe~itli kurulu~lar~n temsilcileri ile ayn~~konuda toplant~lar yap~lm~~t~r. Ben buraya D. T. C. Fakültesi Türk Inkilâp Tarihi
Enstitüsünün Müdürü olarak kat~ld~m. Konu~tu~um ve yapt~~~m
önerilerimi dokuz maddede yaz~l~~olarak verdim (16 Haziran 1977).
Mimar Koca Sinan. 2. bask~, 9 Nisan 1968, Türkiye Emlâ'k Kredi Bankas~~
Ne~riyat~~ No. 3.
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Cumhuriyet Gazetesi'nde de "198fe Haz~rl~k" ba~l~~~~alt~nda yay~mlanan yaz~ mda bu önerilerimi kamuoyuna sundum (5 Mart 1978).
Kültür Bakanl~~~ nda kurulan "Atatürk'ün do~umunun 100.
y~l~n~~kutlama bürosu" çal~~malar~ nda da Atatürk Kültür Sitesinin
ele al~nd~~~n~~memnuniyetle ö~renmi~~bulunuyorum.
Ayr~ca Atatürk'ün özel kitapl~~~~ve Cumhuriyet dönemi belgeleri
için Cumhurba~kanl~~~na yazd~~~ m mektup (30 Mart 1979) bu kurul
taraf~ndan incelenmi~~ve kabul edilmi~~oldu~u bana bildirilmi~tir.
(4 May~s 1979).
Unesco Milli Komisyonu Yönetim Kurulu üyesi olarak ~u önerilerimi yaz~l~~olarak verdim (24 A~ustos 1978).
— Unesco'nun konular~~ile ilgili Atatürk'ün sözlerini kronolojik bir s~raya göre toplamak: Kültür, ilim, e~itim, enformasyon ve
insan haklar~~gibi. Bu metinlerin nerelerde ve ne maksatla söylendi~inin aç~klamas~n~~yapmak.
2 - Bu haz~ rlanacak eserin yabanc~~dillere çevrilmesi.
3 — Kitap olarak ya Unesco Genel Merkezince veyahut Milli
Komisyonca bast~r~lmas~.
4 — Bu kitab~n, Atatürk'ün ~ oo. do~um y~ldönümünde bütün
milli komisyonlara gönderilmesini sa~lamak.
5 — Bu metinler üzerinde Paris merkezinde ve Ankara'da birer
aç~k oturum yap~lmas~.
6 — T. V. de de ayn~~program~~tekrarlamak.
Bu sundu~um program Unesco Milli Komisyonu Yönetim Kurulunda kabul edilerek bir komisyon kurulmu~~ve çal~~malara ba~lam~~t~r.
Paris'te toplanan XX. Unesco Genel Konferans~nda (24 Ekim28 Kas~ m 1978) Türkiye Milli Komisyonu ad~ na Türk heyetinin verdi~i öneri ile üye devletlerde de Atatürk'ün ~ oo. y~ldönümünün an~lmas~~karar~~al~nm~~t~ r. Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusunun, Unesco'nun çal~~ma alanlar~ na giren konularda uluslararas~~anlay~~~ve
i~birli~inde büyük önemi oldu~u belirtilmi~tir.
Özellikle sömürgecili~e ve emperyalizme kar~~~aç~lm~~~ilk mücadelelerden birinin Türkiye'de Atatürk önderli~inde ba~ar~ld~~~~dikkate
al~nm~~t~r.
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Bu karar~n ilk uygulamas~~9-10-11 Haziran 1980 tarihlerinde,
Kültür Bakanl~~~nca tertiplenen ve Unesco üyelerinden yabanc~~ilim
adamlar~n~n kat~ld~~~~bir kolokyumda Ankara'da yap~lm~~t~r. Bu toplant~da Frans~z delegesi ba~kan, ben ikinci ba~kan, raportör olarak
da Türk Tarih Kurumu üyesi Bilâl ~im~ir seçilmi~tik.
Bu 1981 y~l~~için bir haz~rl~k çal~~mas~~olmu~tur.
As~l 1981'de tertip edilecek sempozyumlarda ele al~nmas~~gereken konular~n, Atatürk zaman~nda ideal olarak konulan ilkelerinin
uygulama ve geli~mesi bak~m~ndan tart~~malar~~yap~lacakt~r. Çünkü
Atatürk'ün fikrine ve koydu~u prensiplere göre, uygulamalar yap~l~rken zaman içindeki toplumun geli~melerinin dikkate al~nmas~~
öngörülmekte idi.
Ça~da~~medeniyet ko~ullar~na göre, her sahada ilerleme Türkiye
Cumhuriyetinin esas gayesi oldu~una göre, milletçe varl~~~m~z~~ tan~tmak için fikir tart~~malar~n~n da yeri büyüktür. Çünkü fikir özgürlü~ü ancak kar~~l~kl~~konu~malar ve yeni bilgilerin edinilmesi ile
mümkün olur.
Atatürk ilkelerinin günümüzdeki geli~mesi ve uygulanmas~~üzerindeki dü~üncelerin geni~~yönleriyle aç~klanmas~n~n çok faydal~~
olaca~~na inan~yorum.
Bu fikir hareketleri gelece~e yön verecek ve demokratik geli~memizde yayg~n olumlu uygulamalara fayda sa~layacakt~r. Di~er taraftan bu y~ldönümü vesilesiyle daima üzerinde durdu~um kal~c~~ve
fayda sa~layacak tesislere de çok yer verilmelidir.
Bu yaz~m~~bitirirken yap~lmas~~ dü~ünülen konular~~tekrar bir
s~raya göre bildirmek istiyorum.
~~— Türk Kurtulu~~Sava~~~

:

Genel Kurmay Ba~kanl~~~n~n depolarmda bulunan, o devrin
sava~~malzemesi, ya aç~k yerlerde veyahut kapal~~müzelerde resimler
de konarak tertip edilmelidir.
Bundan gaye, o devirde hangi araçlarla bu sava~~n kazamld~~~n~n gözle görülmesidir. Bu müzelerde ve baz~~sava~~sahalar~nda
kabartma haritalar da yapt~r~labilir. Bunun di~er ülkelerde örnekleri
vard~r. Hattâ Zafer Tepe için (Afyon) böyle bir plân yapt~r~lm~~t~.
(1955) . Ancak uyg-ulanamad~. Afyon An~t~nda o devrin iki top arabas~~
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teklifim üzerine 19551te oraya konulmu~tur. Bunlar~n faydas~~o devrin
sava~~araçlar~n~~bugünkü nesle tan~tmakt~r.
2 - 1918-1939 y~llar~~aras~ndaki yaz~l~~tarihi belgeleri Ankara'da bir ar~iv binas~nda toplamak, modern metodlarla düzenlemek
gereklidir. Çünkü bu devrimizin belgeleri çok da~~n~kt~r. Ayn~~zamanda yeni bir ar~iv kanunu ç~kar~lmal~d~r.

Türkiye Cumhuriyeti devrinin genel ar~ivini Ankara'da toplamakla beraber, baz~~bölgelerimizde de bu ar~ivler toplan~p tertiplenebilir.
3 — 1918-1939 y~llar~~aras~nda ç~kan bütün gazetelerin koleksiyonlar~n~~tam olarak bir arada toplamak ve Ankara'da bir gazete
kütüphanesi kurmak. (Böyle bir örnek Londra'da vard~r). Bunlar
günlük tarihi olaylar için çok önemli bilgiler vermektedir.
4 — Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün bütün resmi
yaz~~ ve nutuklar~n~, bugünkü neslin anlayabilece~i tarzda bir seri
halinde yay~nlamak (T. ~. T. Enstitüsünde yay~nlanm~~t~r, fakat bunlar tamamlanmal~~ve yeni bir seri olarak tertiplenmelidir).
5 — Kurtulu~~Sava~~~ve Türk ~nkilâb~~konusunda eski filimlerden
de yararlanarak geni~~kapsaml~~belgesel bir film yaparak, d~~~ülkelerde de bunu yay~nlamak.
6 — Tarihçilerimizin yay~nlanan ve ar~ivde olan belgeleri i~leyerek yeni eserler haz~rlamalar~.
7 — Bütün Türk ~nkilap kanunlar~n~n metinlerinin ve T. B. M.
Meclisinde müzakereleri esnas~ndaki konu~malar~n bir araya getirilerek kronolojik bir s~rada kitap olarak yay~nlanmas~.
Bu inkilâp hareketinin yurt içinde uygulanmas~~ve d~~~ülkelerdeki
etkisi de incelenmelidir.
8 — Bu devir tarihimiz için yabanc~~dillerde yay~nlanan eser
ve makalelerin tam bir bibliyografisi toplanabilir.
9 — Türkiye Cumhuriyeti devrimizin konular~n~~i~leyen, sanat
de~eri olan eserleri bir galeride toplamak.
~~o — Atatürk'ün özel kitaplar~n~n hepsini An~t-Kabir'de toplamak, fi~lerini düzenli bir ~ekilde inceleme yapacaklara aç~k bulundurmak. (Bundan amaç Atatürk, zaman~nda hangi kitaplar~~toplam~§
ve bunlar~~okurken üzerinde yapt~~~~ i~aretleri de~erlendirmektir).
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— Ankara Milletvekili olarak Atatürk'ün ad~na geni~~bir
alanda Kültür Sitesi kurmak (kütüphanesi, konferans salonu, spor
tesisleri ve daha ba~ka...).
12 - Ankara'da Atatürk'ün ad~na kurulacak kültür sitesi örne~inde di~er illerimizde de zamanla yap~lmas~n~~planlamak. Çünkü
gençlerimizin bu gibi sosyal ve kültürel kurulu~lara çok ihtiyaçlar~~
vard~r.
13 — Kad~n Haklar~n~n, bu devrede kanunlarla yürürlü~e
girdi~inin bir ~ükran ifadesi olarak, Atatürk Kültür Sitesinde bir yer
ayr~larak buna ait belge ve eserlerin toplanmas~~ve yeni nesle ilmi
bak~mdan tan~t~lmas~n~~sa~lamak.
14 — Ankara'n~n çevresinde ve di~er bölgelerde a~açland~rma
yerleri ay~rmak ve buralara fidanlar dikmek.
15 — 1937'de yap~lan "ideal Cumhuriyet köyü" plan~na göre
köyler kurmay~~uzun vadeli de olsa gerçekle~tirmek 1.
— Türk medeniyetine ait eserleri korumak, tan~tmak ve
üzerlerinde bilimsel incelemeler yapmak için te~vik edici ödüller
vermek. Örne~in, etno~rafik e~yalar~m~z~~sadece vitrinlerde te~hir
de~il, onlar hakk~nda ayd~nlat~c~~bilgiler verecek toplant~lar tertiplemek ve yay~nlarda bulunmak.
Bu önerilerime daha da katk~lar yap~labilir. Ancak yap~lacak
harcamalar ve emekler gelecekte milli varl~~~m~za yararl~, kal~c~~ve
geli~meye elveri~li eserler olmal~d~r.
Bu önerilerimize ek olarak Türk Tarih Kurumu'nun 50. kurulu~~
y~l~~dolay~s~yla da iki konu üzerinde duraca~~m. 198~ 'de Kongrenin
toplanmas~~ve yay~nlar yap~lmas~~planlanm~~~bulunuyor. Ancak
bunlara ilave olarak T. T. Kurumu'nun daha yayg~n bir surette tan~t~lmas~~için:
~~— Kurulu~undan itibaren T. T. Kurumu yay~nlar~n~~ k~sa
aç~klamalar~~ile kitap halinde ç~karmak.
2 - T. T. Kurumu'nun yapt~rd~~~~arkeolojik kaz~larda ç~kan
ve müzelerimizde bulunan eserlerin ve kaz~~ yerlerinin filmlerini
çektirerek T. V.'de ve sinemalarda gösterilmesini sa~lamak. Bu kaz~lar~n kitap olarak rapor ve resimleri ç~km~~~ise de, Kurum'un elli
Cumhuriyetin 50. y~l~~ için köylerimiz. 1978. T. T. K. XVI. dizi, Say~~36.
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y~ll~k çal~~malar~~ile memleket kültürüne neler kazand~r~ld~~~n~~kamuoyuna tan~tmak gereklidir.
Sonuç olarak bu yaz~mda ~unu belirtmek istiyorum ki, her dü~ünülen ve önerilen konular~n hemen uygulanmas~n~n mümkün olmad~~~n~~bilmekle beraber, zaman içinde ele al~nmas~~ve hepsi birden
yap~lmasa bile bir k~sm~n~n benimsenmesi ve planlanmas~~temenni
edilir. Ben bu inançla kamuoyumuza bu dü~üncelerimi sunmu~~
bulunuyorum.
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ATATÜRK'ÜN DO~UM GÜNÜ
1936 y~l~nda bir gün, Cumhurba~kanl~~~~Umumi Kâtibi Hasan
R~za Soyak Atatürk'e bir evrak getirmi~ti. Bunda, Atatürk'ün do~um
gününün bildirilmesi rica ediliyordu.
M. Kemal Atatürk, bunun üzerine dü~ündü, fakat bu günü
kendisi de tam olarak bilmiyordu. Ancak, annesinden i~itti~ine göre,
bir bahar mevsiminde do~mu~~oldu~unu ve o gün için ise ~öyle dedi~ini
hat~rl~yorum
Bu bir 19 May~s günü niçin olmas~n?
Bu resmi yaz~~ile ona verilmi~~olan cevap ~öyledir:
Türkiye Cumhuriyeti
Hariciye Vekâleti
Protokol Dairesi ~efli~i
U. No.: 21081
H. No.: 174

~~o . XI . 1936

Riyaseticumhur Umumi Kâtipli~ine
Ingiltere Maslahatgüzar~~Mösyö Morgan, Vekâletimize müracaat ederek Reisicumhurumuzun Yevmi velâdeti münasebetiyle Ingiltere Kral~~Sekizinci Edvard taraf~ ndan hususi ve samimi bir tebrik
telgraf~~çekilece~ini söylemi~~ve Atatürk'ün do~um tarihinin bildirilmesini rica etmi~tir.
Keyfiyeti arzeder ve Ingiltere Büyük Elçili~ince taleb edilen
malûmat tensip buyuruldu~u takdirde i~ar~na müsaadelerinizi rica
eylerim.
Hariciye Vekili Y.
Elçi
Ali Türkgeldi
Buna verilen cevap:
I 2 . X~~. I 936

Hariciye Vekâletine
~~o . XI . 1936 tarihli ve protokol 2 I o81-174 say~l~~yaz~ya cevapt~r:
Reisicumhur Atatürk'ün 19 May~s 1881 tarihinde do~mu~~olduklar~n~~arzederim.
Umumi Kâtip
H. R~za Soyak
Riyaseti Cumhur Evrak~ : 3/7493
Bellegen C. XLIV,
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