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Ö~retmenlik mesle~ine ba~lad~~~m 1932-1933 ö~retim y~l~nda
o gün hayat~mda duydu~um heycanlar~n en büyü~ünü ya~ad~m. Bu,
Atatürk'ün dersime girdi~i gündür.
Bu sat~rlar~~yazarken de unutamad~~~m ve hiç bir zaman unutamayaca~~m o onurlu günün heyacan~n~~yeniden ya~ar gibiyim.
1932 y~l~n~n Ekim ay~nda Yüksek Ö~retmen Okulu Tarih bölümünden mezun oldum. Asl~nda Tarih derslerini Istanbul Darülfunununda (Üniversite) okuyorduk. Yüksek Ö~retmen Okulunda da
kal~yor ve meslek dersleri görüyorduk. Mezuniyet s~navlar~~bir hayli
heyecanl~~ ve kayg~l~~geçti. Çünkü bilinen imtihan heycan~na o y~l
meydana gelen bir olay~n korkusu da eklenmi~ti.
Olay ~u idi:
1932 y~l~~Temmuz ay~nda Ankara'da ilk büyük Tarih Kongresi
toplanm~~t~~(2 Temmuz 1932). Bu Kongrede Atatürk'ün (O zaman
Gazi Mustafa Kemal) yeni tarih tezi görü~ülüp tart~~~lm~~t~. Orta
Asya kurakl~~~~konusunda kongrede baz~~ ki~iler taraf~ndan Istanbul
Darülfünunu Tarih Bölümü profesörlerinden Zeki Velidi (Tu~an)
Beye sata~~lm~~t~. Sata~anlar aras~nda Re~it Galip Bey de vard~. Hat~rlad~~~ma göre, Re~it Galip Bey konu~mas~n~n bir yerinde, "Zeki
Velidi Beyin talebesi olmad~~~m için kendimi bahtiyar say~yorum"
~eklinde bir söz sarfetmi~ti.
Darülfünun Tarih bölümü ö~rencisi olarak kongre görü~melerini
gazetelerden büyük bir ilgi ile izliyorduk. Hocam~z Zeki Velidi Beye
kar~~~yap~lan harakete pek fazla üzüldük. Onun dersini izleyen ö~rencilerden yedi ki~i hemen Re~it Galip Beye bir telgraf çektik. Telgrafta, "Biz Zeki Velidi'nin talebesi olmakla iftihar ediyoruz". cümlesini de kulland~k.
Sonradan ö~rendi~imize göre bu telgraf Atatürk'e gösterilmi~~
ve san~r~m O'nun da buna can~~s~k~lm~~. Kongreden sonra Istanbul'a
dönen hocalar~m~zdan baz~lar~~ taraf~ndan bu yüzden azarland~k.
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Genç ve heyecanl~~idik. Hayal gücümüz de fazla idi. Bu olay~n
ba~~m~za dert açaca~~~dü~üncesine saplananlar oldu. Olacak ~ey
de~ildi ama, baz~~arkada~lar imtihanlarda zorlan~p s~n~fta b~rak~laca~~m~z kan~s~nda idiler. Baz~~arkada~lar ise imtihanlarda ba~ar~~
sa~lay~p diploma alsak bile en uzak yerlere atanaca~~m~zdan söz
ediyorlard~. Baz~lar~~da bizlere hiçbir i~~verilmeyece~i dü~üncesinde
idi. Ve benzeri ku~kular...
Ama, tamamiyle yamlm~~t~k. imtihanlar gayet normal ve hatta
ba~ar~l~~geçti. Ekim ay~nda diplomalar~m~z~~ald~k. S~ra atanmam~za
gelince, öteki arkada~lar~m~za oldu~u gibi bizlere de nereyi istedi~imiz
soruldu. Ben Bursa'y~~istedim. Ama, Bal~kesir Ö~retmen Okulu
Tarih ö~retmenli~ine atand~m. Arkada~~m merhum Naci Alev de
ayn~~okula Matematik ö~retmeni olarak atanm~~t~. Kas~m ay~~ba~~ nda birlikte Bal~kesir'e gittik ve stajiyer oldu~umuz halde bizi hemen
derse ba~latt~lar.
O tarihte Ö~retmen okulu bugünkü Necati E~itim Enstitüsü
binas~ nda idi. Bina yeni ve p~r~l p~r~ld~. Bal~kesir Lisesi'nin henüz
dokuz ve onuncu s~n~flar~~kurulmu~tu, ayr~~binas~~ yoktu. O da Ö~retmen Okulu binas~nda ö~retim yap~yordu.
Ö~retmen Okulu ile Lisenin Tarih ve Co~rafya dersleri ben
gelinceye kadar de~erli meslekda~~m merhum Ahmet Emirhan Bey
taraf~ndan okutulmu~tu. Emirhan Bey Co~rafya derslerini okutmaya
devam etti. Tarih dersleri de bana verildi.
On dört saat dersim vard~. S~n~flarda Milli E~itim Bakanl~~~nca
haz~rlamp bast~r~lm~~~olan dört ciltlik Tarih kitaplar~~okunuyordu.
Birinci cilt Eski Ça~larla ilgili idi. ~kinci ciltte Orta Ça~, üçüncü
ciltte Yeni ve Yak~n Ça~larla ilgili konular i~leniyordu. Dördüncü
cildin konular~~ise ~stiklal Sava~~~ve Devrimlerdi.
O tarihte Ö~retmen Okullar~~ilk okula dayal~~ be~~s~n~fl~~kurulu~lard~.
Ö~retmen Okulu kalabal~ k de~ildi. S~n~flar~n ~ubeleri yoktu.
Ö~renci say~s~~ da normaldi. Yaln~z Lise birinci s~n~f kalabal~kt~.
Akl~mda kald~~~na göre burada 79 ö~renci vard~. Buna kar~~l~k ikinci
s~n~fta, yani onuncu s~n~fta ö~renci say~s~~ 12 idi.
1933 y~l~~Ocak ay~nda mesle~e ba~layah henüz iki ay olmu~tu.
16 Ocak 1933 tarihli Hakimiyeti Milliye gazetesininde ve öteki gazetelerde Reisi Cumhur Gazi Hazretlerinin seyahate ç~kt~klar~~haberi
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verildi. Gazi Hazretleri ertesi gün Eski~ehir'i onurland~rm~~lard~.
Gazetelerin yazd~~~na göre, burada Kolordu'yu, Vilayeti, Belediyeyi,
Halk F~rkas~n~~(Halk Partisi), Liseyi ziyaret etmi~lerdi. Liseyi ziyaretleri s~ras~nda da ö~retmenlerle Dil ve Tarih üzerine konu~mu~lard~.
Anadolu Ajans~~o günlerde (17 Ocak 1933) Bal~kesir kaynakl~~
~öyle bir haber vermi~ti:
"Gazi Hazretlerinin Eski~ehir ve Bursa'dan sonra Bal~kesir'i
~ereflendirecekleri haberi burada (Bal~kesir'de) derin sevinçlerle
kar~~lanm~~t~r. Halk Gazi Hazretlerinin gelece~i günü sab~rs~zl~kla
beklemektedir. O günü büyük bir bayram gibi kutlamak için haz~rl~klar yapmaktad~rl".
Ben bu haberi al~nca adeta pani~e kap~ld~m. Sebebine gelince;
Atatürk'ün Tarih konular~na ne derece önem verdi~i herkesce bilinmekte idi. Kar~~s~na ç~kan ve biraz da konu ile ilgisi olan herkese
tarihten sorular sordu~u duyuluyordu. Bu arada, Eski~ehir'i ~ereflendirdikleri s~rada meydana gelen bir olay~n söylentisi kula~~m~za
kadar gelmi~ti. O da ~u idi:
Atatürk burada bir Tarih ö~retmeninin dersine girmi~. Ders
pek ba~ar~l~~geçmemi~. Atatürk ö~rencilere ve ö~retrnene sordu~u
sorulara doyurucu kar~~l~klar alamam~~~ ve ö~retmen söz aras~nda
Atatürk'e "Beyefendi!" diye hitap etmi~. Atatürk bunu görgü kurallar~na ayk~r~~bularak ö~retmene:
— Siz daha muhatab~n~za nas~l hitap edilece~ini bile bilmiyorsunuz! diyerek s~n~ftan ç~km~~.
Bu olay~n do~ruluk derecesi hakk~nda o zaman bir bilgim yoktu,
bugün de öyle. Ama, Tarih ö~retmeni oldu~um için böyle bir söylenti beni çok etkilemi~~ve heycanland~rm~~t~. Atatürk'ün Bal~kesir'e
gelece~i haberini duyunca pani~e kap~lmam~n sebeplerinden biri
budur.
Ba~ka bir sebep te Atatürk'ün huzurunda imtihan verecek kadar
geni~~bir bilgiye sahip de~ildim. Gerçi Üniversite Tarih bölümünden
mezun idim. Ama genel Tarih bilgim yetersizdi. Üniversitede baz~~
konular üzerinde pek fazla durmu~tuk. Ama baz~~bahisleri hiç görmemi~tik. O konularda Lise'de okuduklar~mdan fazla bir~ey bilmiHakimiyeti Milliye gazetesi, Ankara, 17. Ocak 1933
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yordum. Dört ciltlik yeni Tarih kitab~ndaki konular~n pek ço~unun
yabanc~s~~idim. Bu ciltleri ~öyle bir gözden geçirmi~tim. Ama konular
o kadar çe~itli geni~~idi ki, pek ço~u akl~mda kalmam~~t~.
Darülfununda (Üniversite) bir hocam~z ~lk Ça~~derslerinde
sadece M~s~r, Mezopotamya ve Ibraniler bahislerini okutmu~tu.
Bir ba~ka hocam~z da Yunan tarihini i~lemi~ti. Anadolu, Iran ve
Roma tarih ve uygarl~klar~~ üzerinde pek durulmam~~t~. Bu bahisler
hakk~nda pek fazla bir~ey bilmiyordum. Orta Ça~'dan Derebeylik
devrini, Yeni Ça~dan Reform hareketini ve Mezhep muharebelerini,
Osmanl~~Tarihi'nden Kurulu~~devri ile Fatih zaman~n~, Yak~n Ça~'dan Ikinci Mahmut devri ile Kutsal Yerler olay~n~~ve K~r~m Sava~~n~~
okumu~tuk. Bu arada ~imdi unuttuklar~m da olabilir. Türk Tarihinden Hunlar, Yüeçiler, Ku~anlar, Ak - Hunlar, Gök Türkler, Uygurlar
bahislerini görmü~tük.
Darülfünun üç y~ld~. "üç ö~retim y~l~ nda bize gösterilen bahisler
a~a~~~yukar~~ bunlard~. Okutulan bahisler üzerinde sa~lam say~labilecek bilgim vard~. Bu konularda yeniden hiçbir haz~rl~~a gerek
kalmadan imtihan verebilirdim. Gelgelelim, öteki konularda bir
lise ö~rencisinden fazla bir ~ey bilmiyordum.
Bir ba~ka kayg-um da Tarih Kongresi çal~~malar~~s~ras~nda Zeki
Velidi hocam~za sata~an Re~it Galip Beye arkada~lar~m~zla birlikte
çekti~imiz telgraftan kaynaklan~yordu. Bu telgraf Atatürk'e gösterilmi~ti. Atatürk dersime gelecek olursa elbette kendisine takdim edilecektim. Acaba, ad~m ona bu olay~~ hat~rlat~r m~~idi?
Fevkalade huzursuzdum. Atatürk Bal~kesir'e geldikleri zaman
okulumuzu ziyaret edip dersime girecek olursa büyük bir ~a~k~nl~~a
dü~ece~ime ku~kum yoktu. Kafamda ya soracaklar~~sorulara yerinde
kar~~l~k veremez isem, ya ~a~~r~r da ho~a gitmeyen bir harekette
bulunur ve bu yüzden azarlan~rsam? gibi huzursuzlu~uma sebep
olan dü~ünceler vard~. Bu yüzden adeta bunal~m geçiriyordum.
Asl~nda, Atatürk'ün Bal~ kesir'e geldi~i ve okulumuzu ~ereflendirdikleri zaman dersime girmesi benim için onur verici bir olay olurdu.
Ama bir türlü olay~n bu güzel ve çekici yan~~üzerinde duram~yordum.
Kendimi tamamiyle ters dü~üncelere ve kayg~lara kapt~rm~~t~m.
Bir ara müdürümüz Esat Beye (Altan) aç~ld~rn. Ona heycan~m~,
kayg~lar~m~~anlatt~m. Ben anlat~rken Esat Bey gülümseyerek yüzüme
bak~yor ve arada yat~~t~ r~c~~sözler söylüyordu. Atatürk'ün okulumuzu
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ziyaret etmesi ihtimali san~r~ m onu da heycanland~r~yordu. Ama,
amir olarak bu duygusunu bana sezdirmek istemiyordu. Söz aras~nda
ona:
E~er izin verirseniz Gazi Hazretlerinin geldi~i günlerde rapor
al~p Bal~kesir'den uzakla~mak istiyorum.
dedim. Müdür:
Olmaz öyle ~ey,
diyerek kesin bir tav~r tak~nd~.
Sonradan dü~ündü~ümde müdüre böyle bir teklifte bulunman~n
gerçekte saçma ve çocukça oldu~unu kendi kendime itiraf etmi~~ve
utanm~~~md~ r. Onun olgun ve tecrübeli bir müdür olarak böyle bir
öneriye evet demesi mümkün de~ildi. Ama o anda kendimi çaresiz
görüyor, ne yapmam gerekti~ini bir türlü kestiremiyordum.
Atatürk'ün Bal~kesir'i ~ereflendirdikleri zaman okulumuza gelmemesi, gelse bile dersime girmemesi ihtimali de vard~. Ama ben
bu ihtimalleri kabullenip biraz olsun sakinle~emiyordum. Okulumuza
gelece~ine ve dersime girece~ine muhakkak gözüyle bak~yordum.
Ya Atatürk dersime girdi~i zaman ~a~~r~rsam, ya sorulanlar~~bilip
cevapland~ramaz isem, ne olurdu? O zaman ö~rencilerimin yüzüne
nas~l bakard~ m? Bu ihtimaller öylesine kafama tak~lm~~t~~ki, uykular~m
kaç~yordu. Ortal~kta bir hayalet gibi dola~~r olmu~tum. Ço~u kez
sorulanlar~~duymuyor, duyduklar~m~~anlam~yordum.
Sonunda, Atatürk'ün Gemlik'te kendisini bekleyen Gül Cemal
Vapuru ile 19 Ocak günü Band~ rma'ya haraket etti~ini ö~rendik.
O günlerde Müdürümüz Esat Bey benimle fazlaca ilgilenmeye
ba~lam~~t~ . Her halde, Atatürk'ün okulumuzu te~ rifleri konusunda
kendisiyle yapt~~~m konu~madan sonra benden ku~kulan~r olmu~tu.
Temaslar~m~zda heyecamm~~yat~~t~r~c~~sözler söylemekle beraber:
Aman karde~im, Gazi Hazretleri okulumuza gelecek olurlarsa dikkat etmelisin. Kendileriyle konu~urken telâ~a kap~l~p "Gazi
Hazretleri" diye hitap etme~i katiyen unutmamal~s~n.
~eklinde sözlerle beni uyar~yordu.
O tarihte Atatürk'e "Gazi Hazretleri" diye hitap ediliyordu.
Gazetelerde de kendisinden "Ulu Gazi, Büyük Gazi, Gazi Hazretleri"
olarak söz ediliyordu.
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Esat Bey'in bu tenbihlerini unutmad~ m. Ama, Atatürk dersime
girdi~inde ve dersten sonra müdür odas~nda bir saate yak~n bir
zaman sorular~na muhatap oldu~'-umda kendilerine daima "Efendim"
diye kar~~l~k verdim.
Atatürk 20/Ocak Cuma gününü Band~rma'da incelemelerde
bulunmakla geçirmi~, gece yar~s~ndan sonra Bal~kesir'e haraket etmi~ti. Geceyi Yeniköy istasyonunda geçirdikten sonra 2 ~~/Ocak Cumartesi günü Bahkesir'i ~ereflendirmi~ti.
Hakimiyeti Milliye gazetesinde Bal~kesirdeki kar~~lama ~öyle
anlat~lmaktad~r:
"istasyon civar~~ve yollar iki s~ral~~halk ile dolu olarak, "Ya~a,
ho~geldin!" sesleri aras~nda oturmalar~na ayr~lan Vali kona~~na
geldiler.
Reisi Cumhur Hazretleri yollarda halk~n "Merhaba, nas~ls~n~z!"
diye hat~r~n~~soruyor ve halk taraf~ndan sürekli alk~~larla ve "Sa~ol!"
sesleriyle kar~~lamyordu".
O tarihte hafta :tatili Cuma günü idi. Cumartesi hafta ba~~~
oluyordu. Cumartesi günü ö~leden sonra son saatte onuncu s~n~fa
bir dersim vard~. Ertesi Pazar günü de sabahleyin birinci saatte dersim vard~. Geri kalan on iki saatim haftan~n öteki günlerine da~~lm~~t~.
Atatürk Bal~kesir'e ö~leyin gelmi~ti. Gelir gelmez okulumuzu
ziyaret edeceklerine kesinlikle ihtimal vermiyordum. O gün Vilâyete,
Kolorduya, Belediye ve Partiye gider diye dü~ünüyordum. Böyle
olunca da Cumartesi gününü geçirmi~~olurdum. Duydu~umuza göre,
Atatürk gece geç saatlere kadar uyumaz, i~leriyle me~gul olurmu~. O
halde ertesi gün okula gelse bile ö~leye do~ru gelebilir, birinci saate
yeti~emezdi. O zaman da dersim bitmi~~olurdu.
Atatürk'ün Bal~kesir'de iki günden fazla kalaca~~na ihtimal vermiyordum. Pazartesi günü dersim yoktu. Pazar günü ak~am~~veya
Pazartesi günü Bal~kesir'den ayr~lmalar~~halinde, dersime girmesi
ihtimali ortadan kalk~yordu. Bunu dü~ünerek biraz sakinle~mi~tim.
Ders zili çal~nca ö~retmen odas~ndan ç~kt~m. Onuncu s~n~f ikinci
katta idi. ~kinci kata müdür odas~~kap~s~~kar~~s~nda bulunan bir merdivenden ç~k~l~rd~. S~n~fa gitmek üzere merdivene yöneldim. Henüz
üst basama~a gelmi~tim ki, bir motosiklet sesi duyuldu. Yüre~im
a~z~ma geldi. Bir süre yerimde m~hlanm~~~gibi durup sesi izleme~e
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ba~lad~ m. Bir iki saniye sonra motosikletin sesi durdu. Bekliyordum.
Alt koridorda bir polis göründü. Müdür de odas~ndan ç~km~~~kap~n~n
önünde duruyordu. San~r~ m o da dikkatli bir bekleyi~~içinde idi.
Polis, Müdüre do~ru ilerledi, selam verip:
Biraz sonra Gazi Hazretleri gelecekler efendim,
dedi.
Ben bu sözleri duyar duymaz h~ zla merdivenden a~a~~ya indim, müdürün iki kolunu tutarak:
~imdi ne yapaca~~z?
diye sordum.
Bu s~rada derslerine gitmek üzere ö~retmen odas~ndan ç~km~~~
olan ö~retmenler de bulunduklar~~yerde kalm~~lard~. Onlar da bize
bak~yorlar, bu durumda ne yapmalar~~gerekti~i hususunda tereddüde
dü~mü~~görünüyorlard~ . Müdür bana ve sonra da öteki ö~retmenlere
dönerek:
Herkes hemen dersine girsin!
emrini verdi.
Öteki ö~retmenlerin o anda ne dü~ ündüklerini, neler hissettiklerini
bilmiyorum. Ama ben kelimenin tam anlam~yle peri~an olmu~tum.
Kalbim duracak gibi çarpmaya ba~ lam~~t~. Nereye bast~~~m~, merdivenleri nas~k~kt~~~m~~bilemiyordum. Kendimi s~n~fta buldum. Bakt~ m çocuklar da heyecan içinde idiler. S~n~fa girer girmez birtak~m
sorular sormaya ba~lad~ lar. Ama ben kar~~l~ k verecek halde de~ildim.
Sonunda da durumu kavrad~lar ve susup bekleme~e ba~lad~lar.
O günkü konumuz ~slam Tarihi idi. Hz. Muhammed'in sava~lar~n~~ i~ liyordum. Bir ders önce Mekke'nin islamlar taraf~ndan al~nmas~n~~anlatm~~, Huneyn Muharebesi'ne gelmi~tim.
Kafamda türlü dü~ ünceler dola~~ yordu. Ders mi vermeli, yoksa
müzakere mi yapmal~~idim? Çünkü Atatürk'ün konuya duyaca~~~ilginin
derecesini kestiremiyordum. Acaba dersi lay~ k oldu~u biçimde de~erlendirebilecek mi idim? Ya anlat~rken yan~l~ rsam diye dü~ünüyor,
tereddüt geçiriyordum. Bir ara müzakere yapsam diye de dü~ündüm.
Türk tarihinden sorular sorard~ m. Türk tarihi ile ilgili konular
ku~ kusuz Atatürk'ün daha fazla ilgisini çekerdi. Ama geçen dersimde
ö~rencilere kald~~~m~z yerden devam edece~imi söylemi~tim. ~imdi
ders vermekten vazgeçip müzakere yapm~ ya kalkarsam ö~renciler

426

KAm~L

su

ne derdi? Hoca ders vermekten korktu diye dü~ ünmezler mi idi?
Ne olursa olsun onlarda korktu~um izlemini uyand~rmak istemiyordum.
Atatürk'ün geli~i heycan~ na ~imdi de ders mi versem, yoksa
müzakere mi yapsam? tereddüt ve kayg~s~~eklemi~ti. Bunalm~~t~m.
Ö~renciler de heyecanla ve dikkatle beni izliyorlard~ . Karar verdim.
Kald~~~m~ z yerden derse devam edecektim. Bu kararla söze ba~lad~m:
Çocuklar, dedim, geçen derste Muhammet'in Sava~lar~n~~
anlatm~~, Huneyn muharebesinde kalm~~t~ k.
Bu sözleri söyledikten sonra konuyu ele ald~m. Ama, ancak iki
veya üç cümle söyleyebildim. A~z~ m kurudu, konu~amaz hale geldim.
Normal zamanda böyle bir~ey olsayd~~ çocuklar~n kar~~s~nda gülünç
dü~erdim. Ama onlar~n da yüzleri sapsar~~idi. Asl~nda onlar da heyecanl~~idiler. Benim durumum onlar~~da etkilemi~, daha fazla heyecanland~rm~~t~. ~çlerinden biri:
Su getirelim mi? hocam diye seslendi.
Yarar~~yoktu. Ba~~mla istemez diye i~aret ettim. Sonra:
Çocuklar kusura bakmay~ n, çok heyecanl~y~m, konu~amayaca~~ m. Gazi Hazretleri gelinceye kadar bekleyelim, gelince derse
devam ederiz,
dedim.
Bekledik. Çok geçmeden otomobil ve motosiklet sesleri duyuldu.
Çocuklardan bir kaç~ :
Geldiler efendim,
dediler.
Az sonra alt katta gürültüler duyuldu, sonra sessizlik oldu. Be~~
dakika geçti geçmedi yeniden gürültüler geldi kula~~ m~za. Bir daha
sessizlik. Bu böyle san~r~ m iki üç kez oldu. Sonradan ö~rendik, Atatürk alt koridorda ilk girdi~i s~n~fta askerlik dersi ile kar~~la~m~~.
Burada pek az kalm~~. Bu s~rada ö~rencilerden birine akl~mda kald~~~na göre:
Dolu bir tüfek ate~lendikten ve mermi tüfe~in a~z~ndan ç~kt~ktan sonra yer çekiminin ve havan~ n etkisinde kalmasa ne olur?
~eklinde bir soru sormu~. Ö~renci soruyu cevapland~ramam~~. Atatürk
sorunun ba~ka ö~renciler taraf~ndan cevaplan~p cevaplanmayaca~~m
ara~t~rmadan s~n~ftan ç~km~~ . Sonra Matematik dersine girmi~. Bu-
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rada neler oldu~unu anlatm~~lard~ . Ama ~imdi hat~rlam~ yorum.
Daha sonra Kimya dersinc girmi~. Ö~retmen deney yap~yormu~.
Atatürk konuya kar~~~ yak~n ilgi göstermi~, ögretmenden yap~lan
deney hakk~nda izahat alm~~.
Sonunda gürültüler bulundu~um dershancnin koridorunda duyuldu. Geliyorlard~ . Çocuklar ve ben gözlerimizi kap~ya dikmi~tik.
Ayak sesleri yakla~~ yor, derken kap~~vuruldu, vurulmasiyle ard~na
kadar aç~lmas~~bir oldu. Atatürk içeri girdi. Kap~ya do~ru yöneldim.
Onunla göz göze geldik. Gözleri çakmak çakmakt~. Ben o zamana kadar
öylesine etkili bir bak~~la kar~~la~mam~~t~m. Hemen gözlerimi yere
indirdim ve bana do~ru uzanan elini s~ kt~m. Yan~nda müdür Esat
bey vard~. Arkas~ nda büyük bir kalabal~ k. Maiyeti ve o saatte dersleri
olmayan ö~renciler. Müdür beni tan~tt~ :
Tarih muallimi Kamil Bey.
S~n~ fta on iki ö~renci vard~. Ön s~ralarda oturuyorlard~. S~n~f
büyüktü ve arka taraflar bo~ tu. Atatürkle birlikte gelenlerin bir bölümü
s~n~f~n arka taraf~ nda ayakta durdular, bir k~sm~~bo~~s~ralara oturdular.
Duvarda bir kara tahta ve as~l~~bir Asya haritas~~ vard~. Ö~retmen
kürsüsü yoktu. Yan tarafa konmu~~bir masa bu vazifeyi görüyordu.
Atatürk masan~n arkas~ nda bulunan sandalyeye oturdu.
Müdür beni tan~tt~ ktan sonra ben de hemen:
Efendim, dersimiz Tarih, konumuz ~slam Tarihinden Muhammed'in Harpleri. Geçen derste Hudeybiye Musalahas~n~~ve Mekke'nin zapt~n~~görmü~ tük. Bu derste de Huneyn Muharebesini anlat~yorum.
diyerek yapmakta oldu~umuz, daha do~rusu yap~lmas~n~~kendilerinin
te~rifine b~rakt~~~ m~z dersin konusunu takdim etmi~~oldum. Atatürk:
Devam ediniz muallim bey,
dedi.
Atatürk oturur oturmaz derse ba~ lad~m. Heyecan~ m~~unutmu~tum,
dilim çözülmü~ tü. O anda ne oldu~unu ve nas~l oldu~unu bilemiyordum. Ama, bütün kayg~lar~m da~~lm~~, heyecan~m geçmi~ti. T~pk~~
imtihan kap~s~ nda büyük bir heyecan ile s~ras~n~~bekledikten sonra
içeriye giren ö~rencinin rahatl~~~n~~duyuyordum. ~slam Tarihi çok
sevdi~im bir bahisti. Derse de çok iyi haz~rlanm~~t~m. Anlatmaya
ba~lad~m. Hayat~m~ n en güzel dersini o gün verdim, san~yorum.
Dilim sürçmüyor, dola~m~ yordu. Çok rahat konu~uyordum.
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Bütün dikkatimi konuyu elimizdeki kitab~n d~~~na ç~kmadan anlatmaya verdim. Kitapta konu ~öyle anlat~hyordu:
"Muhammed Fetih y~l~ nda Mekke'de az kald~. Bu s~rada Mekke
do~usundaki kabileler Huneyn vadisinde toplanarak Muhammed'e
kar~~~vaziyet ald~ lar. Muhammed ~~zoo ki~ilik bir ordu ile bunlar~n
üzerine yürüdü. Bu orduda Mekke mü~rükleri (Henüz Islâml~~~~
kabul etmeyenler) de vard~.
Dört gün yürüyü~ ten sonra Muhammet ordusu ile sabahleyin
dar Huneyn vadisine dald~. Henüz ortal~k ayd~nlanmam~~t~. Öncü
kuvvetler, pusu kurmu~~dü~man süvarilerinin ~iddetli bir sald~r~s~na u~rad~, peri~an oldu; karma kar~~~ k geriden gelen ordunun büyük k~sm~~
üzerine dü~ tü. Bütün orduda büyük kar~~~ kl~k oldu ve kaç~~~ba~lad~.
Kaçanlar~~izleyen dü~ man Muhammet üzerinde kolay ve tam
ba~ar~~kazanmak üzere idi. Durumun fenal~~~n~~gören Muhammet
derhal hayvan~n~~tela~~içinde kaçan bu insan nehrinin d~~~nda bir
noktaya sürdü ve orada durdu. Yan~ nda amcas~~Abbas vard~. Abbas'~n
sesi çok gürdü. Muhammet Abbas'~~ ba~~rtarak kaçanlar~~yan~na
ça~~rd~. Bir aral~ k Muhammet de ba~~rmaya ba~lad~. Önce ~ oo ki~i
kadar topland~. Bu bir avuç kahraman~ n durup kar~~~koymas~~sayesinde bütün kaçanlar geri döndüler ve Muhammed'in çevresinde
topland~lar. Sonunda dü~ man yenilerek peri~an bir surette kaçt~~ ...".
Konu~urken bazen ellerimle mubala~al~~hareketler yapar~m. Yine
bu tür a~~r~~bir hareket yapm~~~olaca~~m ki, Atatürk'ün kap~da duran
köpe~i "Hav!" diye üzerime at~l~ r gibi bir harekette bulundu. Köpe~i
tutuyorlard~. Ama, dikkatimi tamamiyle derse verdi~im için bo~~
bulundum ve hafifçe Atatürk'e do~ru s~çrad~m.
Atatürk:
At~n ~unu d~~ar~!
dedikten sonra bana:
Muallim bey kâfi, biraz da geçmi~~derslerden müzakere yap~ls~n, ~ eklinde bir istekte bulundu. Ben kendilerine:
Soru sormak ister misiniz efendim?
dedim.
— Hay~r, siz sorunuz!
kar~~l~~~n~~verdi.
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Konuyu Türk tarihine intikal ettirmek için bunu f~rsat bildim.
Darülfununda Hunlar, Gök Türkler ve Uygurlar bahislerini oldukça
geni~~olarak i~lemi~ tik. Bu konuda kendime güvenim vard~. Hem bu
bak~ mdan, hem de Atatürk'ün ho~lanaca'g'~n~~dü~ ünerek Gök Türkler
bahsinden soru sormay~~uygun buldum.
S~n~f~ n Tarih dersinden en ileri ö~rencisi Osman'~~(iç Hastal~klar~~
uzman~~Osman özoran) seçtim. Osman kalkt~, harita ba~~ na geçti.
Ona, "Göktürk Devleti nas~l kuruldu?" ~eklinde bir soru sordum.
Osman soruyu ~öyle cevapland~rd~ :
"Efendim, Altaylarda ya~ayan Türkler be~inci yüzy~lda o bölgede Büyük bir imparatorluk kurmu~~olan Cücenler'in egemenli~i
alt~na girmi~lerdi. Bunlar~n ba~~ nda Bumin adl~~bir kahraman vard~.
Bumin'in çok güzel bir k~z~~vard~ . Cücen imparatoru Bumin'den
k~z~n~~kar~l~~a istedi. Bumin, imparatorun bu iste~ini kabul etmedi.
Bumin'in red cevab~~imparatoru k~zd~rd~ . Ona haddini bildirmek
için harekete geçti. Üzerine ordular gönderdi. Ama, Bumin etraf~nda
toplanan Türk kuvvetleri ile Cücenlere kar~~~ ç~kt~. Yap~lan sava~ta
büyük bir zafer kazand~. Cücen imparatorulu~unu y~ karak Milattan
sonra 552 tarihinde yeni bir Türk devleti kurdu. Bu devlete Gök Türk
devleti denildi.
Osman'~n anlatt~klar~~kitaplar~nda yoktu. Konuya ilgi çekmek
için derste bu tarihi hikâye fazladan anlat~lm~~t~. Dersten sonra
Atatürk anlat~ lanlar üzerinde durduklar~~için Gök Türk Devleti'nin
kurulu~u hakk~ nda kitapta yaz~lanlar not olarak a~a~~ya ç~kar~lm~~t~r 2 .
Gök Türk Devletinin kurulu~u kitapta ~öyle anlat~llyordu:
"Orta Asya'daki Hun (Hiyong-Nu) imparatorlu~unun y~k~l~~u~dan sonra bir
k~s~m Türkler Altaylar~n kolay geçilmez vadilerine s~~~nm~~ , oralarda yerle~mi~lerdi. Bunlar Türk gelene~inin "Ergenekon" dedi~i vadilerde VIanc~~yüzy~la
kadar ya~ad~ lar ve ço~ald~lar. Bu süre içinde demir üretme sanayide gösterdilderi
ilerleme sayesinde medeniyetçe yükseldiler. V.inci yüzy~l ba~lar~nda Orta Asya'da
kuvvetli bir devlet kuran Cücenler ( Juan-juan), di~er Türk boylar~~gibi Ergenekon
Türklerini de egemenlikleri alt~na ald~lar. VIanc~~yüzy~l ortalar~na do~ru bunlar~n
ba~~ nda bulunan Tümen (Bumin) adl~~kahraman bir ba~kan, Cücenlere kar~~~ayakland~~(552) ve kendilerini ma~lup etti. Otü~en Da~~~bölgesindeki Otü~en merkez
olmak üzere yeni bir devlet kurdu. Bu suretle o zamana kadar Tarih sahnesinde
türlü türlü adlarla görünmü~~olan Türkler VIanc~~yüz y~lda as~l kendi adlar~~ile
meydana ç~km~~lard~r".
2
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Osman sözünü bitirince Atatürk:
Kâfi, muallim bey. Bir ba~kas~n~~kald~ r~p öteki bahislerden
soru sorunuz!
emrini verdi.
Bu kez Halûk ad~nda bir ö~renci mi kald~rd~m. O da çal~~kand~~
ve tarihten iyi not al~yordu. Ona da:
Halûk dedim, bize Uygur Devleti'nin ne zaman nerede ve
nas~l kuruldu~unu anlat~r m~s~n?
Halûk harita ba~~ na geçti. Yüzü sapsar~~idi. Çok heyecanl~~oldu~u
her halinden belli oluyordu. Heyecan~n~~yat~~t~rmak için soruyu tekrar ettim ve:
Önce bize Uygur devletinin nerede kuruldu~unu haritada
gösteriniz!
dedim.
Haluk yüzünü haritaya döndü, biraz dü~ ündü, sonra elini kald~r~p Macaristan üzerine koydu.
Geçmi~~derslerde Macarlar~~ görmü~tük. Haluk, Uygurlarla Macarlar~~kar~~t~rm~~t~. Ben pek fazla telâ~~ettim. Bir an her~ey berbat
oldu diye dü~ündüm. Adeta yalvar~rcas~na:
Hal:ilk! ne yap~ yorsun? Uygur Devleti'nden bahsediyorum.
Bu devletin kuruldu~u yeri göstereceksin!
diye seslendim.
Benim gösterdi~im telâ~~Halûk'u büsbütün ~a~~rttm~~t~. Tek
kelime söylemiyor, ba~~n~~ yere e~mi~~susuyordu.
Atatürk telâ~~m~~ve çaresizli~imi anlam~~t~ :
Muallim bey, kim biliyorsa o söylesin!
dedi.
Ö~rencilere döndüm ve:
Soruya kim cevap vermek ister?
dedim.
Heyecan ve telâ~~herkese sirayat etmi~ti. Bak~yordum, bütün
ö~renciler önlerinde duran kitaplar~ ndan Uygur bahsini açm~~lard~.
Ama biri de ba~~n~~kald~r~ p "ben söylerim" demiyor, hepsi susuyordu.
Haklar~~ da yok de~ildi. Benim o kadar pani~e kap~lmamdan sonra
onlar~n da bu duruma dü~meleri do~ald~. Ne yapaca~~m~~ ~a~~rd~m.
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Bir an, ~imdi ne olacak diye dü~ ündüm. Bir ~eye karar veremiyordum.
Atatürk, o e~siz insan imdad~ma yeti~ti:
— Peki muallim bey, siz anlat~n~z!
dedi.
O anda duydu~um ferahl~~~~anlatamam. Darülfunun'da (Üniversite) Zeki Velidi Hocam~ z Uygur bahsi üzerinde pek fazla durmu~tu. Konuyu çok iyi biliyordum. Anlatmaya ba~lad~m. Kaç dakika
konu~ tum bilemiyorum, Atatürk yerinden kalkt ~. Memnun görünüyordu. Te~ekkür edip elimi s~kt~ ktan sonra ö~rencilere selam verip
s~n~ftan ç~kt~.
Ders devam ederken kaç kez, bu zil niye çalm~ yor, diye dü~ündüm.
Çünkü, okulun zilleri otomatik bir saatte ba~l~~olarak çal~~~yordu.
Ders ve teneffüs süreleri dolunca kendili~inden çalard~. Derse gireli
çoktan elli dakikay~~geçmi~ ti. Ama ziller bir türlü çalmam~~t~. Sonradan ö~rendik. Dersin iyi gitti~ini ve Atatürk'ün memnun kald~~~n~~
görünce müdür zilleri kestirmi~ . Ders saatinin bitti~ini bildiren ziller
bu yüzden çalmam~~t~ . Atatürk okuldan ayr~l~ ncaya kadar da ziller
çalmad~.
Atatürk s~mftan ç~ karken müdür bir saniye için yan~ma geldi ve
elimi s~kt~ktan sonra:
Tebrik ederim, ders iyi geçti,
dedi.
Sevincim sonsuzdu, kayg~lar~m bitmi~, yerini ba~ar~l~~olman~n
huzuru, hatta g-ururu alm~~t~ . Kendimi ku~~gibi hafif hissediyordum.
Onuncu s~n~f ö~rencilerimle birlikte okulun bahçesine ç~kt~m.
Okulun giri~~kap~s~ndan ç~k~ld~ ktan sonra, toprak avluya var~ncaya kadar geni~~parke ta~~dö~eli bir yol vard~r. O yolun iki yan~na
ö~renciler s~ralanm~~ , Atatürk'ün ç~ k~~~ n~~bekliyorlard~. Biz de kalabal~~~n aras~na kar~~t~k. Bu s~rada bir ses duyuldu:
Tarih muallimi Kamil beyi müdür odas~ndan istiyorlar!
Atatürk s~n~f~mdan ayr~ld~ktan sonra okulun baz~~ bölümlerini
gezmi~. Ayr~laca~~~s~ rada müdür:
Biraz istirahat buyurmaz m~s~n~ z Efendim?
diye bir ricada bulunmu~ . Atatürk müdürün bu ricas~ m kabul etmi~~
ve maiyeti ile birlikte müdür odas~ na geçmi~. Sonra da ö~retmenleri
ve bu arada beni emretmi~.
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Müdür odas~ndan ça~r~ld~~~m~~duyunca yeniden büyük bir
heyecana kap~ld~m, kalbim ~iddetle çarpmaya ba~lad~. S~radan ayr~ld~m. Arkamdan bütün ö~renciler de benimle birlikte okula girdiler.
Müdür odas~~oldukça büyüktü. Kap~s~~koridora aç~l~yordu. Müdür yard~mc~s~~odas~na aç~lan ikinci bir kap~s~~vard~. Kap~dan girilince
tam kar~~da sol kö~ede çaprazlama, müdür masas~~bulunuyordu.
Atatürk masan~n ön taraf~na konan me~in kapl~~bir sandalyeye oturmu~tu. Masa arkas~nda kalm~~t~, solunda Kolordu Komutan~~Ali
Hikmet Pa~a, sa~~nda Ali Çetinkaya oturuyorlard~ . Atatürk'ün kar~~s~na iki sandalye konmu~tu. Birinde Co~rafya ö~retmeni Ahmet
Emirhan Bey oturmu~ tu. Içeri girince bana da ikinci sandalyeye
oturmam i~aret edildi.
Içeri girdi~im zaman sol tarafta Askerlik ö~retmeni gözüme
ili~ti. Ayakta haz~ rol vaziyetinde durmu~~bir~eyler söylüyordu.
Sonradan ö~rendim. Atatürk Askerlik dersine girdi~i zaman ö~rencilere sorupta kar~~l~~~n~~alamad~~~~soruyu Askerlik ö~retmenine yöneltmi~. Odaya girdi~im zaman Askerlik ö~retmeni bu sorunun kar~~l~~~n~~vermekle me~gulmü~.
Bana gösterilen sandalyeye oturduktan sonra Atatürk Askerlik
ö~retmenine te~ekkür etti, sonra a~a~~~yukar~~ bana ~unlar~~söyledi:
— Muallim bey, derste bir ö~renciye Göktürk Devleti'nin kurulu~u ile ilgili bir soru sordunuz. Ö~renci bu soruyu cevapland~r~rken
Altaylarda ya~ayan Türkleri egemenli~i alt~na alm~~~olan Cücen
~mparatoru'nun bunlar~n ba~~nda bulunan Bumin adl~~kahraman~n
k~z~n~~istedi~inden, Bumin'in bu iste~i red etti~inden, bunun üzerine
~ mparatorun, haddini bildirmek için Bumin Han üzerine kuvvet
gönderdi~inden, ama bir ~ey yapamad~~~ndan, buna kar~~l~k Bumin
Han'~n Imparatora kar~~~büyük bir zafer kazanarak Cücen ~mparatorlu~unu y~kt~~~ ndan ve bu imparatorlu~a ait topraklar~~ da ele
geçirip Gök Tütk devletini kurdu~undan bahsetti. Bu cevap yerinde
de~ildir. Bir milletin özgürlü~ünü kazanmak için sava~mas~~bir k~z
al~~veri~ine ba~lanmamalid~ r. Türkler bir k~z yüzünden de~il, fakat
esirli~e dayanamad~klar~ , özgürlüklerine kavu~ mak için Cücenlere
kar~~~ayaklanm~~ lar ve sonunda büyük bir ba~ar~~kazanarak Gök
Türk Devleti'ni kurmu~lard~ r. Bu milli bir harekettir.
Atatürk önemli bir noktaya i~aret etmi~ti. Derste ö~rencilere
Gök Türk Devletinin kurulu~~nedenleri Atatürk'ün i~aret ettikleri
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~ekilde aç~klanm~~t~ . Kitapta da öyle anlat~llyordu. Yaln~ z derste
ö~rencilerin konuya ilgisini daha fazla çekmek için bu k~z isteme ile
ilgili hikâyeden de söz edilmi~ti. Ö~rencilerin ak~llar~ nda genellikle
derste anlat~ lan bu tür hikaye, lejand ve renkli olaylar kal~ r. Anla~~lan
Osman'~n akl~ nda da bu hikâye kalm~~t~ . Gök Türk Devleti'nin kurulu~u ile ilgili soruya kar~~l~ k verirken yaln~zca bu hikâyeden söz etmesi,
kitapta yaz~ld~~~~halde devletin kurulu~undaki as~ l sebeplere de~inmemesi bunu gösteriyordu. Ben bu hususu dilimin döndü~ü kadar
' ad~klarm~~bilAtatürk'e anlatmaya çal~~t~ m. Ama tatmin olup olm
ey
söylemediler.
Yaln~z konu
~
n~ iyorum. Ancak, bu konuda ba~ka bir
.
Bunu
bana
~~t~
Türk tarihinde geçen ba~ka bir lejand~~an~msatm
sorduklar~~bir sorudan anlad~m. Soru ~u idi:
Muallim Bey, Türk Tarihinde, destan kahraman~~O~uz Han'a
tekabül eden bir hakan vard~ r. Bunun kim oldu~unu söyler misiniz?
Bunu biliyordum. Hemen cevaplad~m:
Mete'dir Efendim.
-- Tamam, dediler ve anlatmaya ba~lad~lar. ,
Anlatt~klar~ ndan akl~ mda kalanlar a~a~~~yukar~~ ~unlard~ r:
Mete babas~ n~ n yerine Hun - Türk Devletinin ba~~na geçince
kom~u imparatorlardan biri elçiler göndererek ondan, çok sevdi~i
at~n~~istemi~ tir. Kurultay toplam~~ . Tüm Kurultay üyeleri bunun bir
onur k~r~c~~istek oldu~unu söyleyerek red edilmesini, gerekirse bunun
için sava~~lmas~n~~önermi~lerdir. Mete, Kurultay üyeleri gibi dü~ünmemi~tir. At onun ki~isel mal~~oldu~u için bu yüzden sava~a girilmesine ve kan dökülmesine raz~~olamayaca~~n~~söyleyerek at~n~~imparatora göndermi~tir.
Bir süre sonra imparator yeniden Mete'ye elçiler gönderip bu
kez ondan kar~s~n~~istemi~tir. Bu düpedüz sava~~açmak için vesile
aramakt~. Kurultay toplanm~~~ve üyeler böylesine onur k~r~c~~bir
iste~i kabul etmektense sava~arak ölmeyi ye~~tutacaklar~~dildirmi~lerdir. Ama, Mete yine onlar gibi dü~ünmemi~tir. istek a~~r ve onur
k~r~c~~olmakla beraber ki~iseldi, kendisini ilgilendirirdi. Bu nedenle
imparatorun bu iste~ini de yerine getirmi~tir. Kurultay kar~~~ç~kt~~~~
halde, sava~may~, kan dökülmesini kabul etmeyerek kar~s~n~~imparatora göndermi~tir.
Imparator üçüncü kez elçiler gönderip Mete'den s~n~rda bulunan küçük bir toprak parças~n~~istemi~tir. Bu istek üzerine memleketin
Benden C. XLV, 28
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büyükleri yeniden bir araya gelmi~lerdir. istenilen küçük, önemsiz,
k~ raç bir toprak parças~~idi. Devlete, Ulusa hiçbir yarar~~yoktu. Bu
iste~i geri çevirip sava~a sebep olmak anlams~zd~ . Herkes bu k~raç
toprak parças~n~ n verilmesinden yana idi. Ama, Mete bu kez de
Kurultay üyeleri gibi dü~ünmemi~ tir. Toprak kimsenin ki~isel mülkü
de~ildir, milletin mal~d~ r.. Millet mal~n~. hiç kimse ba~ kas~na vermek
hak ve yetkisine sahip de~ildir. Imparator bu iste~inde direnecek
olursa bu yüzden onunla sava~~l~r, demi~tir.
Nitekim bu sebepten kom~u ~ mparatorla sava~~yap~lm~~ , sonunda
Türkler büyük bir zafer kazanm~~lard~r.
Atatürk bu lejand~~öylesine tatl~~ve çekici bir ifade ile anlatm~~lard~~ki, hepimiz kendilerini büyük bir hayranl~kla dinlemi~tik.
Müdür odas~ nda konu~urken Atatürk ya de~i~mi~ ti veya bana
öyle geliyordu. S~ n~ fa girdikleri zaman gözlerine bakamam~~t~m.
Çünkü o andaki bak~~~n~~tarif etmeme imkan yoktur. Müdür odas~nda
oldukça rahatlam~~t~ m. Art~ k yüzüne bakabiliyordum. Yaln~z sorulacak herhangi bir soruyu cevapland~ramazsam ku~ kusunu hala içimde ta~~ yordum. Atatürk tatl~~tatl~~konu~ uyordu. Söz Rumeliye intikal
etti. Tarih d~~~ nda konulara de~inildi. Arada, Ali Çetinkaya da söze
kar~~~ yordu. Bu s~ rada kahveler geldi.
Uç bekar arkada~~okulda kal~ yorduk. Üçümüzün de birer fmcan~~vard~.
vard~. Benimkinin rengi k~rm~z~ , Naci beyin (Alev) mai, Gaffar
Beyin (Güney) de eflâtun idi. Fincanlar kahve tepsisine, sa~~ba~ta
k~rm~z~, sol ba~ ta mai, ortada eflâtun olmak üzere konulmu~tu. Tepsi
Atatürk'e uzat~ld~ . Atatürk biran duraklad~ , gözlerini üç fincan üzerinde gezdirdi, sonra ortada duran eflâtunu ald~. Kahveler içilirken
konu~malar sürdürüldü. Bir ara Atatürk bana yeni bir soru yöneltti:
— Muallim bey, dedi. Bana ~ llirya kelimesinin manas~n~~söyler
misiniz?
Dört ciltlik Tarih kitab~n~ n birinci cildinde bir dip notta bu
kelimenin aç~klamas~~yap~lm~~t~ . Okurken bu kelime benim de dikkatimi çekmi~ti.
~ l ve El kavim veya bunun oturdu~u yer anlam~ na gelir.
Bizden olmayan kimselere, yabanc~lara da el deriz. Elo~lu gibi...
~ llirya; iller ili, yani yabanc~~kavimlerin oturdu~u yer anlam~ na gelir,
~eklinde kar~~l~ k verdim.
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Bu kar~~l~~~~Atatürk san~r~m yeterli bulmu~du. Bu kez ~flirya sözcü~ü üzerinde bir konu~ma yapt~. Bu konu~ man~n tamam~n~~Atatürk
okuldan ayr~ld~ktan hemen sonra not etmedi~ime bugün çok üzgünüm.
Fevkalade çekici ve inand~r~c~~bir konu~ ma idi. Bir ara Frans~zcadaki
üçüncü ~ah~s "~ l" zamiri ile illirya sözcü~ü aras~ nda bir ba~lant~~
kurdular.
Konu~ malar bir sohbet havas~~içinde uzay~p gitmi~ti. Yukar~da
belirtti~im gibi Atatürk bir soru soruyor. kar~~l~~~n~~ald~ ktan sonra
konu üzerinde geni~~aç~ klamalarda bulunuyor, örnekler veriyordu.
Bir ara saati ö~renmek istediler. Sonra çok nazik bir biçimde
vaktin geçti~ini söyleyerek kalkt~lar, herkesin elini s~kt~ ktan ve müdüre okulda iyi vakit geçirdiklerini söyledikten sonra d~~ar~da toplanan ö~rencilerin co~ kun alk~~ lar' ve sevgi gösterileri aras~nda okuldan ayr~ld~lar.
Atatürk'ün okulumuzu ziyareti Anadolu Ajans~na dayal~~olarak
gazetelerde ~öyle yaz~ld~ :
"Gazi Hazretleri özel olarak ö~le yeme~ini dairelerinde yedikten
sonra Lise ve Muallim Mektebi (Ö~retmen Okulu) ni çat~s~~alt~nda
birle~ tiren yeni okulu ziyaret buyurdular. Derslere girerek takrirleri
dinlediler. Okulun bütün salonlar~n~~yemek ve yatak yerlerini gezdiler. Bina çok güzel ve mükemmeldir. Ayr~ lmadan müdürlük dairesinde baz~~kelimeler üzerinde ara~t~ rmalar yaparak ve Tür Tarihinin türlü bölümlerinde durarak uzun süre aç~ klamalarla muallim
beyleri (Ö~retmenleri) ayd~ nlatt~ lar. Saat 17,5 da okuldan talebelerin
(Ö~rencilerin) alk~~ lar' ve sevgileri aras~nda ç~kt~lar".
Atatürk ertesi gün ~ehir dolaylannda bir otomobil gezintisi yapm~~lar, k~z ve erkek ortaokullar~~ziyaret etmi~lerdir. Okullarda s~n~ flara girerek dersleri dinlemi~ler, ö~rencilere sorular sormu~lard~r.
Ayr~ ca Erkek Orta Okulunda müdür odas~nda ö~retmenleri kabul
ederek onlarla Tarih, Yurtta~l~k bilgisi programlar~~ ve ö~retimi
üzerinde konu~mu~lard~r.
Atatürk o günün ak~am~~ ~ehir Sinemas~~(Salih Tozan Sinemas~)
salonunda onurlar~ na verilen müsamerede haz~r bulundular. Locas~ na geldikleri zaman salonda haz~r bulunanlar taraf~ndan ayakta ve
büyük sevgi gösterileri ile kar~~land~lar. Dakikalarca alk~~land~lar.
Müsamerede bir piyes temsil edildi, Pamukçu Zeybekleri taraf~ndan
milli oyunlar oynand~.
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Atatürk müsamereden sonra do~ru istasyona gittiler ve kendisini
bekleyen özel tirene bindiler. Vakit gece yar~s~~idi. Buna ra~men
istasyonda mah~eri bir kalabal~ k vard~ . Onu hepimiz yürekten gelen
alk~~lar~m~zla Kütahya'ya u~urlad~k.
Birkaç gün sonra müdürümüz Esat bey beni odas~na ça~~ rtt~~ve
~unlar~~söyledi:
— Atatürk Kütahya'ya giderken kendisini ~l s~n~r~ na kadar
u~urlayan Kolordu Komutan~~Ali Hikmet Pa~a ile Vali Ethem Beye
bir ara dersinizden söz etmi~ . Sizin için genç ama de~erli bir muallim.
Tarih kitab~ ndaki ~slam Tarihi üzerinde çok durdum ve o bahsin
yaz~l~~~ na nezaret ettim. Genç muallim, Muhammedin harplerini
iyi izah etti, demi~ler.
Müdür, okulundaki bir ö~retmenin ba~ar~s~ na sevinmi~ ti, beni
içtenlikle kutlad~.
1931 y~l~ nda haz~ rlar~m yay~ mlanan ve bir süre okullarda ders
kitab~~olan dört ciltlik Tarih kitab~n~ n ikinci cildinde bulunan
~slam
Tarihi cidden güzel yaz~lm~~t~r. Ö~retmenlik yapt~~~ m y~ llarda o
bahsi ö~rencilerime her seferinde büyük bir zevkle anlatm~~~md~r.
Atatürk'ün güzel üslubu o bahsi renklendirmi~~ve çekici bir hale
getirmi~ti.
Y~ llardan sonra, Atatürk'ün Ba~yaverlerinden Cevdet Tolga'n
~n
Türk Tarih Kurumu'nda bir konferans~ nda bulundum. Bir ara konu
Atatürk'ün tarihe kar~~~olan ilgisine intikal etti. Say~n Tolga, ~imdi
An~ t - Kabirde bir kulede bulunan Atatürk kitapl~~~nda ~
slam Tarihi
konusunda yaz~lm~~~kitaplarda pek çok sat~r~n alt~n~ n Atatürk tarafindan çizilmi~~oldu~unu söyledi. Gerek Ali Hikmet Pa~a ve Vali
Ethem Beyin müdürümüz Esat Beye söylediklerinden, gerekse Ba~yaver Cevdet Tolga'n~ n sözlerinden Atatürk'ün ~slam Tarihine kar~~~
özel bir ilgi duydu~u anla~~ lmaktad~r.
Atatürk'ün dersime girdi~i gün dü~ tü~üm tela~~~ve çekti~im
heyecan~~anlatmaya çal~~t~m. ~unu belirtmek isterim ki, duyulan
ile anlat~ lan aras~ nda çok ayr~l~ k buJunmaktad~r. Benim de anlatt
~klar~m duyduklar~m~n yan~ nda çok yetersiz kalmaktad~r.
Yirminci
Yüzy~l~ n büyük insan~ , dahi devlet adam~ , muzaffer Türk komutan
~~
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dersime girdi~i günün s~ cak ve tatl~~
an~s~n~~içimde ta~~yorum. Bu olay~ n bana verdi~i onur meslek hayat~m~ n baha biçilmez en büyük ödülüdür.

