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ADI

Bunu Atatürk Hayat~~ ve Eseri adl~~ kitab~ m~n önsözünde k~saca ele alm~~t~m. Sonra kar~~la~t~~~ m sorular dolay~s~yle i~in gerekti~i
gibi anla~~lmad~~~n~~ gördü~ümden daha aç~k yazmay~~do~ru buldum.
Bir ak~am Atatürk, bu ad~~almaya karar verdi~ini söyledi ve
dü~üncemi sordu.
"Mustafa Kemal ad~ yle parlak zaferler kazand~n~ z, ün sald~mz,
çürümü~~bir imparatorluktan dipdiri bir cumhuriyet ç~ kard~n~z, büyük devrimler yapt~n~z; bu ad~~ b~rakmak do~ru olmaz." dedim.
Atatürk yaln~z ~u kar~~l~~~~verdi: "~bn-i Sina'ya neden k~z~yorsun?" Ben i~i anlam~~~ve "Do~ru." demi~tim.
Bunun anlam~~ ~uydu :
~bn-i Sina diye an~ lan Ebu Ali el-Hüseyin ~ bn-i Abdullah,
Buhara yak~nlar~nda Af~ana'da do~mu~tur. O s~rada M'averaü'nNehr bir Türk ülkesiydi. Orada do~anlarm Türklü~ü de~il, Türk
olmad~~~~say~~ortaya at~l~rsa bunun kan~tlanmas~~gerekirdi. Ancak,
hemen bütün Türk ünlülerinin Arap adlar~~ ta~~mas~~ yüzünden
kar~~~kl~ klar do~agelmektedir.
Bir kar~~la~t~rma, durumu daha iyi anlamaya yarar.
Farabi de Mâveraü'n-Nehrlidir, ancak dedesinin ad~~Tarhan'd~r
(tam ad~~Muhammed ibn-i Muhammed ibn-i Tarhan Ebu Nas~ r
el-Farabrdir). Bu yüzden Türklü~ü kabul edilmektedir.
E~er Farabrnin dedesi de "Ahmet", "Muhammed" gibi bir ad
ta~~sayd~~hiç ku~kusuz o da ~ bn-i Sina gibi Arap veya Fars say~lacakt~.
Atatürk bu ad~~almakla Türklerin de genellikle Türk adlar~~
ta~~malar~mn gerekti~ini belirtmek istemi~tir.
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HERRIOT ~LE B~R GÖRÜ~ME

1933 yaz~nda Atatürk'ün Istanbul'da bulundu~u s~ rada eski
Frans~z ba~bakanlar~ndan Herriot oraya gelmi~ti. Atatürk onu
Dolmabahçe Saray~nda kabul etti. D~~i~leri Bakan~~ Tevfik Rü~tü
Aras da orada bulunuyordu. Genel Sekreter s~fat~yle tercümanl~~~~
ben yapt~m. Herriot çok sayg~hyd~~ve her sözünde büyük bir yak~nl~ k
duygusu seziliyordu. Türlü devlet i~leri ve layiklik üzerinde konu~ulurken, eski Frans~z Ba~bakan~ : "Size nas~l hayran olmayay~m? Halifeyi
s~n~r d~~~~ettiniz; halbuki Papan~ n Paris temsilcisi (nonce apostolique)
benim hükümetimi dü~ürdü." dedi.
B~R SAVA~~BA~LA~MASI ONER~S~~

Atatürk'ün Istanbul'da bulundu~u bir s~rada Rusya'ya kom~u
devletlerden birinin elçisi Atatürk taraf~ndan kabul edilmek istemi~~ve
görü~me Dolmabahçe Saray~nda olmu~tu. Kabulde Genel Sekreter
s~fat~yle ben tercümanl~k yapt~m. Elçi Rusya'daki düzenin kötülü~ü,
milyonlara varan toptan öldürmeleri ve öldürücü yerlere sürmeleri
söz konusu ettikten sonra, Hitler'in bu düzeni y~kmaya azimli oldu~unu, olay~n bütün Rusya kom~ular~n~~ilgilendirdi~inden al~nacak
tedbirler üzerinde görü~üp anla~~lmas~n~n çok yararl~~olaca~~n~~söyledi. Bu beklenmedik öneri bizleri ~a~~rtt~.
Atatürk uzun bir ö~üt vermeye koyuldu ve adeta kar~~s~nda
bulunan bir ö~renciye siyasal ders veren bir profesör gibi konu~tu.
Sava~lar~n hiç umulmad~k çok de~i~ik talihler gösterdi~ini, hiç yoktan bu gibi nedenlerle sava~a at~lman~n s~rf bir macera olaca~~n~,
Birinci Dünya Sava~~n~n yenenleri de yenilenler kadar y~pratt~~~m,
bar~~~n en büyük nimet oldu~unu, bizim bar~~~içinde geli~mekten
ba~ka bir amac~m~z olmad~~~n~~ ve "yurtta bar~~, dünyada bar~~"
parolas~n~n siyasam~z~n ilkesi oldu~unu, kendi ülkesi de bu ilkeye
uyarsa çok iyi edece~ini söyledi.
Bir ara "Bursa nutku" hikâyesiyle ün yapm~~~olan R. R. Yücer, ayn~~risaledc
"Titülesko'nun enfiyesi ve Herriot'nun piposu" ba~l~~~~alt~nda, Atatürk'ün Herriot'yu
kabulünde, önüne birçok pipo serdi~ini anlatm~~t~r. Oysa, bunun gerçekle hiç ilgisi
yoktur. Titülesko'nun kabulünde bulunmad~ m, ancak ona ait hikâyenin de uydurma
oldu~unda ku~ku yoktur. Öyle bir ~ey olmu~~olsayd~~duyard~m.
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Elçinin, bu ö~ütlerin ne ölçüde yerinde oldu~unu anlam~~~bulundu~u ku~kuludur. Yüzünde, görevini ba~aramam~~~olman~n üzüntüsünden ba~ka bir belirti yoktu.
MUSSOL~N~'N~N ATATÜRK HAKKINDA B~R GÖRÜ~Ü

Belgrat'ta elçi bulundu~um s~rada orada General Bodrero ad~nda
bir Italyan elçisi vard~. Arnavutluk ve türlü sorunlar dolay~s~yle
Fa~ist Hükümet, Belgrad'a hep önemli kimseleri atard~. Do~al olarak
Bodrero da bu partidendi ve Mussolini ile temas~~çoktu. Bir gün bana
bu diktatör'ün Atatürk hakk~ndaki ~u sözlerini nakletti:
"Rusya'ya kar~~~güdülmcsi gereken siyasay~~ yaln~z Mustafa
Kemal ve ben anlad~k: d~~~siyasada onunla dost olmak ve içeride
komünistleri ezmek."
Bunu kendisine anlatt~~~mda Atatürk, "Do~rudur." dedi.
O, genel olarak Mussolini'nin demeç ve sözlerine bakarak,
"Bunlar bir delinin a~z~ndan ç~ km~~a benziyor, ancak d~~~siyasada
davran~~lar~~hesapl~~görülüyor, sonras~m bekleyelim." derdi. Bu konu~ma 1928 y~l~nda olmu~tu.
ATATÜRK'ÜN H~TLER HAKKINDAK~~GÖRÜ~Ü

Atatürk, Hitler'in gerçek bir ba~ar~ya ula~abilece~ine inanmazd~~ve durmadan yeni sorunlar ortaya atmas~mn kendisini bir gün
y~k~ma götürebilece~ini söylerdi.
Bununla birlikte, Versailles Antla~mas~n~n k~s~tlay~c~~hükümlerini ortadan kald~rmak yolundaki çabalar~n~, Avusturya'y~~Almanya
ile birle~tirmek istemesini do~al bulurdu. Iki ülkede de ayn~~ulus ayn~~
dili konu~uyordu ve Viyana'n~n Germen imparatorlu~unun ba~kenti
oldu~u s~ralarda ortak bir ya~ant~lar~~ olmu~tu. Çekoslovakya'n~n
s~n~rlar~~üzerinde ya~ayan ve Südet diye an~lan Almanlar'~n gelece~i
konusu ortaya ç~kt~~~~zaman Atatürk çok hastayd~~ve eski tertip
sofra kurulmuyordu, bu konudaki dü~üncelerini ö~renmek f~rsat~n~~
elde edemedim.
Atatürk, Hitler'in tutumunun Genel Sava~~~ yak~nla~t~rd~~~n~~
görmü~tür. Ancak o yoldaki ba~l~ca ad~mlar, yani Almanya'n~n
Çekoslovakya'ya ve Italya'n~n Arnavutluk'a el koymalar~~onun ölümünden sonra olmu~tur.
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ATATÜRK'ÜN HARB~YE NAZIRI OLMAK ISTEMESI

1918'de Osmanl~~ Devleti b~rak~~ma istemek zorunlu~unda kald~~~nda, Atatürk, Harbiye Naz~ r~~(Milli Savunma Bakan~) olmak
istemi~~ve bu makam~n ona verilmesi, gerek Padi~ah, gerekse Sadrazam Ahmet Izzet Pa~a'ca uygun görülmemi~ti.
Türk Devletinin D~~~,S'iyasas~~ adl~~ eserimi yazarken kendisinden
sormu~tum: "Harbiye Naz~ r~~ olsayd~n~z ne yapard~n~z?" Kar~~l~~~~
~u olmu~tur: "Ilk olarak Padi~ahla Hükümeti Eski~ehir'e götürmek
ve Mondros'taki b~rak~~ma görü~melerini oradan yönetmek."
HAVA KUVVETLERINI TEFTI~~

Bir gün Atatürk Hava Kuvvetlerini tefti~~etmi~, onlar~n havada
yapt~klar~~cambazl~klan ve toplu manevralar~m seyretmi~, birçoklanyle kendi usulüyle konu~mu~, pek çok ~ey ö~renmi~~ve hükümler
ç~ karm~~t~. O ak~am iyi bir rastlant~yla ben de sofrada bulundum.
"Havac~lar~~tefti~~ettim, bunlar müthi~~adamlar, ben korkmam,
benden sonra gelecek olanlar dü~ünsün." dedi.
Kimse bir ~ey sormad~~ve i~~daha vuzuha kavu~amad~.
ATATÜRK VE DEVLET ~~LERI

Ele~tirici yarad~l~~ta oldu~umdan Genel Sekreterli~im s~ras~nda
bu "hastal~~~n~" çok teperdi. Sab~rl~~olan Atatürk bu i~lerdeki ilkesini
~öyle özetlemi~ti:
"Ben i~leri sorumlusuna b~rak~r ve elde edilen sonuca göre hüküm
veririm. E~er bir i~in behemehal yap~lmas~~gerekti~i halde yap~lmad~~~ n~~görürsem i~e kar~~~r ve yol gösteririm. Normal olarak hükümet i~leri iyi gitmezse Ba~bakan~, ordu i~leri iyi gitmezse Genelkurmay Ba~kan~n~~ de~i~tiririm."
ATATüRK ÖNEM VERDI~I B~R OLAYIN BÜTÜN
YÖNLERINI INCELEMEDEN GEÇMEZD~~

Buna iki örnek verece~iz:
1932 yaz~nda Dolmabahçe'deydik. O s~ rada Istanbul'da bulunan
Yedek Subay Okulu ö~rencilerinin bir k~sm~~ Park'ta gösteri yapm~~lard~.
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Yemeklerin kötü ve disiplinin a~~ r~~sert olmas~ndan yak~myorlard~.
O s~ rada Genel Sekreterdim. Atatürk olay~~duyunca: "Galiba bana
Istanbul'da rahat bir yaz geçirtmek istemiyorlar." dedi.
Toplant~~ yapan yedek subay adaylar~~ da~~t~ld~. Atatürk eleba~lar~n~n ilk soru~turmas~n~n Dolmabahçe'de yap~lmas~n~~istedi. Çok
ustaca sorular haz~ rlay~p gençlere bunlar~n sorulmas~n~~ buyurdu.
Kendisi de biti~ik bir odadan söylenenleri dinliyordu. Bilmek istedi~i
~uydu: Bunlar gerçekten yemek ve disiplinden mi s~zlarnyorlar, yoksa
eski muhaliflerce i~~ç~ karmak için mi k~~k~ rt~lm~~lard~ ?
Sorulara verilen kar~~l~ klardan böyle bir olas~l~k bulunmad~~~ na
hükmederek, gösteri yapmak suçu dolay~s~yle gerekenin yap~lmas~~
için i~in Savunma Bakanl~~~na b~rak~lmas~n~~buyurdu.
Ayn~~ y~lda, Atatürk'ün yine ne denli önemsiz görülürse görülsün
dikkatini çeken her i~in derinli~ine inme~e verdi~i önemi gösteren
bir olayla kar~~la~~ld~.
Meclis ve Cumhurba~kanl~~~~Muhaf~z Alay~~Komutan~~ ~smail
Hakk~~Tekçe son derece cesur, at~lgan, disipline ba~l~~ve Atatürk'e
a~~ k denecek kadar onu seven bir subayd~~ve birli~ini iyi yeti~tirirdi.
1932 y~l~nda Istanbul'a geldi~imizde subaylar~n üst rütbede
olanlara selam vermekte pek titiz olmad~ klar~n~, nice te~men ve yüzba~~n~n, binba~~~olan kendisine selam vermediklerini görerek içerlemi~ti.
Istanbul'da Kolordu Komutan~~~ükrü Naili Pa~a çok Çetin bir
sava~ç~~oldu~unu Istiklal Sava~~nda kan~tlam~~t~. Ancak anla~~lan bu
selam i~inde pek titiz de~ildi.
~smail Hakk~~Tekçe tutup ~ükrü Naili Pa~a'ya olay~~anlatan ve
disiplin eksikli~ini belirten bir mektup yazar ve alt~na ad ve görevini
belirten imzas~n~~atar. Bir alay komutan~n~n bir kolordu komutan~na
o yolda mektup yazmas~~asker disiplinine hiç mi hiç s~~maz& Bundan
al~nan ~ükrü Naili Pa~a, Dolmabahçe Saray~na gelip "Kimdir bu
Ismail Hakk~~Bey, bana nas~l böyle ~eyler yazar?" yolunda konu~ur.
Olay~~ö~renen Atatürk, i~i ~smail Hakk~~Tekçe'nin a~~r~~gayretine
vererek ona tembihlerde bulunmakla yetinebilirdi. Ancak O, bununla
yetinecek bir kimse de~ildi. Akl~~bir noktaya tak~lm~~, kendi kendine:
"Acaba Ismail Hakk~'mn arkas~nda bir destekleyici kuvvet var da
2

0 tarihte henüz soyad~~ kanunu ç~ kmam~~t~.
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ona güvenerek mi bu derece disiplin d~~~na ç~kt~ ?" diye sormu~tu.
Bu dü~ünceyle onun hakk~nda hiç bir ~ey belirtmeyecek
(~imdiki M.~.T.) yoluyle incelemeler yapt~rm~~t~. Bir ~ey ç~kmay~nca,
Atatürk'ün içi rahatlad~ ; çünkü Tekçe'yi çok severdi ve ona çok
güvenirdi.
ATATüRK'üN DEVRIM ~~LER~NDEKi
TUTUMUNA B~ R ÖRNEK
~APKA KANUNU

Atatürk bir devrimi gerçekle~tirmeyi dü~ününce konuyu ve onun
yaratabilece~i tepkileri inceden inceye ara~t~r~r, sezdirmeden yoklamalar yapar, onu tepkisiz veya en az tepki ile halka kabul ettirmek
için gereken her tedbiri al~rd~.
Atatürk özel hayat~nda oldu~u gibi, toplum hayat~nda ve siyasada da büyük bir ruhbilim ustas~~idi. Konu~tu~u kimsenin sorular~na
kar~~l~k verirken, gösterdi~i ilgi, duraksama veya tepkiler, ba~kalar~~
için ne denli belirsiz olurlarsa olsunlar, onun için anlam ta~~ rd~. Bir
topluluk kar~~s~nda konu~urken de böyle yapard~. Dinleyenlerin yüzlerinden duygu ve dü~üncelerini sezerdi.
O, bir devrime giri~meden önce bu konudaki ola~anüstü yetene~inden yararlamrd~. Ankara'da, Istanbul'da ve seçti~i illerde sofras~na ça~~rd~~~~kimseler ve görü~tü~ü halktan, onlara hiç sezdirmeden, yapaca~~~devrime kar~~~olan~n tepkilerini büyük bir isabetle
sezerdi.
Ondan sonra devrimin stratejisini saptard~~ ve "e~ref saati" iyi
seçerdi.
~apka devrimi bu yolda iyi bir örnektir.
Esasa bak~l~rsa kavu~un, sar~~~n, fesin ve ~apkamn dinle hiç bir
ilgisi yoktur. Agel ile kefiyeyi b~ rak~p kavuk ve sar~k kullanm~~~olanlar
nas~l "kafir" olmam~~larsa, onlar~n yerine fesi ve daha sonra ~apkay~~
geçirenler de "kafir" olmam~~lard~r.
Ancak ~u var ki, gelenekle~mi~~bir tutuma ba~l~~ inançlar ne
ölçüde dinle ilgisiz, hatta saçman~n saçmas~~olurlarsa olsunlar, bir
kere kütlenin kafas~nda kutsal diye yer ald~lar m~yd~~onu söküp atmak
son derece güç ve tehlikeli olabilir. ~apka giyen kimsenin "kafir" ve
halk diliyle "gâvur" olaca~~~inanc~~bu gibi saçmalar aras~nda yer
tutmu~~bir inançt~.
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"E~ ref saat", 1925'te çalar. Türkiye'de Kurtulu~~Sava~~~yapm~~~
olanlar iki tak~ma ayr~lm~~lard~r. Esas kütleden ayr~ lanlar tutucu
khvvetleri yanlar~ na almaya çal~~maktad~rlar, gerici kuvvetler ise
kendilerine bir ba~~aramaktad~ rlar. Türklerin zaferini hazmedememi~~
olup onun sömürgelerdeki gitgide geli~ en etkilerini önlemek için
Türkiye'nin ba~~ na bir bela getirmeye çal~~ an birtak~m Ingiliz sömürgeci çevreleri de, Kürtler aras~nda k~~k~ rt~c~~ davran~~lar~n~~sürdürmektedirler. ~eyh Sait olay~ , gericilik ve Kürtçülük alumlanyle tutuculuk ak~m~n~n bir k~sm~n~ 3 bir çi~~r içine sokmu~, Cumhuriyet Türkiye'sini y~ kmay~~bile ummu~, ama çarçabuk ezilmi~ti.
~apka kanunu bu zaferin ürünlerinden biridir.
O s~ ralarda Ankara'daki havay~~belirtecek bir iki örnek vermek
yararl~~ olur.
Ankara'da ~apka giyilece~i yolunda haberler dola~ maya ba~lam~~, birtak~ m genç gazete muhabirleri de ~apka giymeye koyulmu~lard~. ~eyh Sait ayaklanmas~~üzerine kurulmu~~olan Ankara Istiklal
Mahkemesine de ünlü Ali Çetinkaya ba~kanl~ k ediyordu. Bu türlü
~apka giyenlerin tümünü mahkemeden sert bir ~ekilde kovduruyordu.
D~~i~leri Bakanl~~~n~ n gardrobunda birkaç günden beri as~l~~ bir
~apka görüyordum. Kap~c~ya kimin oldu~unu sordum: "Bilmem
beyim, birkaç gündür buraya bir gavur dadand~." dedi. Sonra ö~rendim, ~ran'dan yeni gelmi~~Mü~fik Selami ad~ nda birininmi~.
Bunlar havay~~belirtir.
Atatürk, hareketin stratejisini ~öyle düzenler :
Önce Muhaf~z Alay~~Komutan~~Ismail Hakk~~Tekçe'ye yeni haz~rlatt~~~~bir er ba~l~~~ n' göstererek: "Bunu askerine giydirebilir misin?"
diye sorar. O, "Giydiririm efendim." kar~~l~~~n~~verince, Atatürk:
"Bundan yapt~r ve haz~r ol!" der.
Daha sonra, a~ustos ay~~içinde eski Konya Çelebisi, Mevlana
Celaleddin soyundan Türk ve Islam bilgini Velet Çelebi'yi yan~na
al~ r, ikisi de ba~lar~nda ~apka Kastamonu ve çevresine gidip halka
türlü konular ve bu arada ~apka üzerinde demeçler verirler. Ankara'ya
döndü~ünde bütün Kurtulu~~Sava~~~boyunca kendisini desteklemi~~
olan Diyanet ~~leri Ba~kan~~ünlü Rifat Hoca (Börekçi) kendisini büyük
~var
3 Do~al olarak, K. Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Rauf Orbay, Adnan Ad
ve Refet Bele gibi uzki~ ilerin bu macera ile ilgileri yoktu.
Belleten C. LII, 60
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bir kalabal~kla hepsinin ba~~~aç~k olarak kar~~lar, Atatürk onu arabas~na al~ r ve ba~kente girer. O gün, muhaf~z birli~i subay ve erleri
~apka giymi~lerdir.
Böylelikle ~apkamn "küfür" oldu~u kavram~~ortadan kalkm~~~
olur. Ancak bu yeterli de~ildi. Atatürk'ün sözleri ve verdi~i örnek,
Halk Partisi mebuslar~~ ile memurlar için ~apka giymeyi zorunlu
k~l~ yordu. Esasen bunlar için bir Bakanlar Kurulu karar~~da ç~kar~lm~~t~. O vakit ~u sorun ortaya ç~kar: ~apka giymeyenler aras~nda
baz~~ ki~ iler kendilerini "Müslüman", giyenleri "gâvur" gösterip
ulus aras~nda bir ayr~l~k do~mas~ na yol açmazlar m~yd~ ?
Bunu önlemek için ~apka giymeyi zorunlu k~lan kanun ç~ kar~l~r
(28 kas~m 1925).
KADINLARIN BA~LARINI AÇMALAR'

1928 y~l~nda Afganistan Emini Amanullah Han, e~i, iki k~zkarde~i
ve kalabal~ k bir kurulla Avrupa'y~~dola~t~ ktan sonra Ankara'ya gelmi~ti. Bu bayanlar~ n tümünün ba~~~ aç~kt~ . Oysa, kendi ülkelerinde
"çad~ ri" denilen bir giysileri vard~ r ki, çad~r gibi ba~tan a~a~~~vücudu
kaplar, alt k~sm~~da ayakkab~lar~n~ n içine girer. Bu giysinin yüz k~sm~~
kafeslidir ve kafesin arkas~ nda beyaz bir tülbent vard~ r. Öyle ki,
ne göz ne a~~ z ne de bir ~ey görünür.
O y~la de~in Ankara'da "Sosyete Han~ mlar~", denilen tak~m, ba~lar~na sar~k sararlard~~ ve buna sar~~~n Frans~zca kar~~l~~~~olan
"türban" ad~n~~verirlerdi. Böylelikle" saçlar~~ k~smen örtülürdü.
T.B.M.M. Ba~kan~~Kaz~m Pa~a (Özalp)'mn Amanullah Han ve
yan~ ndakilere bir çay daveti vard~ . Biz Türk davetliler ev sahibi
say~lmam~z dolay~s~ yle az önce gelmi~ tik. Atatürk sar~ kl~~bayanlar~~
gözden geçirdikten sonra bu giyimi do~ru bulmad~. Havan~n s~cakl~~~ndan, ba~~~saran kuma~lar~n s~k~c~l~~~ ndan söz ederek bunlar~n
ç~kar~lmas~n~ n daha iyi olaca~~n~~söyledi. Bayanlar sar~klann~~ ç~ kard~lar, ayr~~ odalara giderek birbirlerinin saçlar~n~~ düzelttiler ve
Afganlar gelince onlar~~ ba~lar~~ aç~k olarak kar~~lad~lar.
Önce Ankara'da, sonra Istanbul'da, daha sonra ba~ka yerlerde,
bayanlar~n ba~~aç~k ya da ~apka ile soka~a ç~kmalar~~böylelikle ba~lam~~~ve yay~lm~~t~r.
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ATATÜRK'ÜN AMANULLAH HAN'A CY~ÜTLER~~
Amanullah Han, Atatürk'ten kendisine bir çe~it dan~~manl~k
edecek birini istemi~, o da beni seçmi~ti. Kâbil'e büyükelçi atanm~~t~m
ve Amanullah Han'~n ba~kentine varmas~ndan az sonra yola ç~kacakt~m.
Yol haz~rl~klanyle u~ra~~ rken, Amanullah Han'~n çar~~da kad~nlar~n çad~rilerini polise y~ rtt~ rmakta oldu~unu ve bu yüzden
mollalar~n (ileri derecede bulunan din adamlar~n~n) kendisini görüp
s~zland~klar~ m gazetelerde okuduk. Oysa, Atatürk ona güvenebilece~i
ça~da~~bir ordu kurmadan ba~~na i~~açacak denemelerde bulunmamak ö~üdünü vermi~ti.
Gazetelerde görülen haber üzerine Atatürk bana: "~nsan ba~~n~~
kayaya çarpmamal~d~r, ona bunu anlat." dedi.
Kâbil'e vard~~~ mda türlü konular üzerinde konu~urken Amanullah Han'a "A~abeyim" dedi~i Atatürk'ün bu yoldaki ö~üdünü de
uygun biçimde bildirdim: "Yaz~n~z A~abeyim'e, hiç endi~e buyurmas~ nlar, bütün millet avucumun içindedir." dedi ve yumru~unu havaya
kald~rarak avucunu s~kt~.
Sonradan duydum ki kendi vezirlerine (bakanlar~na) : "Türkler
korkuyor, bak~n ben neler yapaca~~m ve onlar~~ ~a~~rtaca~~m." demi~.
Bir iki hafta sonra birkaç gün süren uzun bit: söylev verdi. Kordiplomatik de ça~r~lm~~t~. E~i Süreyya Han~m da vard~. Ba~~ndaki
büyük ~apkan~ n üzerinden geçen birkaç kat muslin, yüzünü örtüyordu.
Bir ara Amanullah Han ba~~rd~ : "Süreyya, ç~kar o yüzündekini!"
Muslin ç~k~nca Süreyya Han~m bir Avrupal~~bayan k~l~~~nda göründü.
Yine söylevinin bir yerinde yirmi kadar k~z ve kalabal~k erkek
çocuklar~~önümüzden geçtiler ve Amanullah Han: "Bunlar~~karde~im Gazi Mustafa Kemal Pa~a'ya gönderiyorum, okutsun ve yeti~tirsin..." dedi. K~zlar pek çocuk de~illerdi, 16-18 ya~lar~~aras~nda
görünüyorlard~. Görene~e göre "çad~ ri" giymeleri gerekiyordu, bunun
yerine dizlerine gelen etekleri ve ba~lar~nda ufak bir bereleri vard~.
Bu k~zlar bu lul~ kla bir otobüsle Hindistan'a ve oradan Türkiye'ye
gönderilirler. S~n~ r üzerinde Abdülgaffar ad~nda ~ngiliz uyruklu bir
memur bu k~ zlar onuruna bir ziyafet düzenler; s~n~r~ n her iki yan~nda
ya~ayan Afgan oymaklar~ mn ileri gelenlerini de ça~~r~ r ve bir söylevle
i~i pohpohlayarak ve överek anlat~ r. Amaç, k~zlar~~te~hir ve oymaklar~~
lu~lurtmakt~r.
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Bir iki ay sonra Amanullah Han'~~kaçmak zorunda b~ rakacak
olan ayaklanma bu s~n~r üzerindeki oymaklar aras~nda ba~lar ve
yay~l~r. Durumla ba~edemeyece~ini anlayan, daha do~rusu ürken
Amanullah Han d~~ar~~kaçmaya karar verir. Ancak s~n~r subaylar~n~n
kendisini b~rakmamalar~ndan korktu~u için karde~i ~ nayetullah Han'~~
görevle Hindistan'a gönderdi~i yolunda bir ferman yazar ve yasaklam~~~oldu~u çad~rilerden birini giyip karde~inin e~i ve k~zlar~~aras~na
kar~~arak yurttan ç~ kar.
TRABZON VAL~S~N~N B~R BA~VURMAS~~

Maarif Vekili (Milli E~itim Bakan~) bulundu~um s~rada eski
Emniyet Genel Müdürlerinden olan Trabzon Valisi Rifat Bey, vilâyetindeki bayan ö~retmenler aras~nda bir k~sm~n~n ba~örtü ile okula
geldiklerini bildirip bunu bir emirle yasaklamam~~istedi.
Mektubu Atatürk'e gösterdim. ~u yolda konu~tu:
"Bu i~e kar~~ma, zamanla kültür ilerledikçe bunlar hep olacakt~r; bu s~ rada bize dü~en ba~örtü giymeye zorlayanlar varsa onlarla
mücadeledir. Ba~örtü i~i fes i~i gibi kör bir taassubun sonucu de~ildir;
insanlarda pek canl~~olarak var olan ayr~~bir duygunun, k~skançl~ k
duygusunun da etkisi alt~ndad~r. Onunla mücadele apayr~~bir konudur."
Valinin mektubunu kar~~l~ ks~z b~rakt~m.
ATATÜRK'ÜN FRANSIZCASI

Atatürk Frans~zcay~~hele okurken iyi anlard~, kar~~s~ndaki çabuk
konu~ursa anlamad~~~~yönleri tekrarlatt~r~rd~. Konu~maya gelince,
prati~i olmad~~~ndan tam gereken sözcü~ü bulmakta güçlük çekerdi.
Bu nedenle yabanc~larla görü~ürken tercüman kullanmay~~daha uygun
görürdü.
Genel Sekreterli~im s~ras~nda, Armstrong'un The Grey Wolf
(Bozkurt) adl~~eseri gelince, kendisine en ilginç parçalardan birkagn~~
Türkçeye çevirerek okudum. Eser saçmalarla, yalan-y-anl~~larla doluydu, ama ilgi çekiciydi. "Bunun çevirisini yapt~ral~ m." dedim.
"Uzun sürer, sen okuyarak çeviremez misin?" dedi. "Cümle kurulu~u
büsbütün ba~ka iki dil aras~nda sözlü çevirme çok güçtür, denersem
sizi s~kar, dilerseniz, Frans~zcaya çevirmeyi deneyeyim." kar~~l~~~n~~
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verdim. "~yi öyleyse, ba~la." dedi ve hemen o ak~am ba~layarak birkaç
gün içinde çeviriyi sofra ba~~nda bitirdik.
Atatürk'ün genel görü~ü, eserin kendisiyle alay~~kapsamakla
birlikte daha çok Türk ulusunu pek küçültücü oldu~u ve kendisinin
didinmelerine ac~d~~~~yolundayd~.
ATATÜRK VE ALAFRANGA MÜZIK (BATI

Müzi~i)

Atatürk'ün müzi~e çok merak~~vard~~ve keyiflenince türkü, ~ark~,
gazel söylemeyi ve söyletmeyi severdi. Ancak çocuklu~undan beri
hep alaturka müzi~i duymu~~ve ona ba~lanm~~t~. Alafranga havalardan pek ho~lanmazd~. Saffet Ar~kan, Edip Servet Tör, Dr. Rasim Ferit Talay ve ben, ona operan~ n pek üstün bir zevk oldu~unu
anlat~rd~k.
Bir gün Stalin'den en iyi opera ~ark~c~lanndan birkaç tanesini
k~ sa bir süre için Ankara'ya göndermesini istedi. O da, en üstün ve
her türlü sesi kapsam~na alan kad~n-erkek 7-8 ki~ilik bir kurul gönderdi.
Çankaya kö~kündeki yemek odas~na bir piyano kondu ve birkaç
gün orada New-York Metropolitan veya Paris'in ünlü operalan
ayannda müzik ve ~an'~n en yüksek doruklar~na ç~kan bir ziyafeder
dizisine tan~k olduk.
Bunun üzerine Atatürk, "~imdi alafranga müzi~in ne demek
oldu~unu anlad~ m." dedi ve radyolarda alafrangamn ço~'alt~lmas~n~~
buyurdu. Ancak kendisi eski zevkinden ayr~lmad~. Nas~l olsa gelen
artistler ayannda dinleyecek kimseyi bulam~yordu.
TEKNIK OD~E (UNSUR) EKSIKLI~I

Zafer ve bar~~tan sonra kalk~nma çabalar~m~z~~köstekleyen en
büyük nedenin her kolda teknik ö~e eksikli~i oldu~unu Atatürk söylerdi. Kendi ba~~na gelen bir olay~~ ~öyle anlatt~:
"Yeni edindi~im çiftli~in bir tarlas~m sürdürüyordum. ~~i de
sözde bilenlere havale etmi~tim. Bir köylü, sürme i~ine bakarak
gülümser bir durum tak~nm~~t~. Ona, neden güldü~ünü sordum. "O
tarlada ekin bitmez." dedi. "Neden?" dedim. "Biz bir tarlan~n verimli
olup olmad~~~n~~anlamak için oraya geceden su dolu bir testi gömeriz,
e~er sabah testide su kalmam~~sa toprak verimli demektir, kalm~~sa
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onu i~e yaramaz sayar~z. Ben vaktiyle bunu burada denemi~~ve
olumsuz sonuç alm~~t~m." kar~~l~~~n~~verir. Gerçekten de o y~l o topraktan bir ~ey al~namaz ve emekle tohum bo~una gider. Hiç ku~kusuz,
teknik ö~eler topra~~n verimlili~ini testi ile denemezler, daha güvenilir bilimsel usulleri vard~ r. Bunlar~~bilmeyince, köylüler kadar
bile olam~yorlar." 4
~SNIET BEY (~NÖNÜ)'~N ERKAN-I HARB~YE-I
UMUM~YE RE~S~~OLMASI

1920 nisan sonlar~nda T.B.M.M. toplan~nca hükümet kurma
i~ine giri~ilir. Atatürk, Erkan-1 Harbiye-i Umumiye Reisinin (Genelkurmay Ba~kan~n~n) Bakanlar Kurulu üyesi olmas~n~~ve bu göreve
Albay ~smet Bey'in atanmas~n~~kararla~t~nr.
Bunu ö~renen Ali Fuat Pa~a (Cebesoy) ile Albay Refet Bey
(Bele) Atatürk'ü görüp sorarlar: "Bu makam Osmanl~'da oldu~u
gibi Harbiye Naz~r~n~n (Milli Savunma Bakan~n~n) buyru~u alt~nda
m~, yoksa imparatorluk Almanya's~ndaki gibi ondan ba~~ms~z bir
makam m~~olacakt~r?"
Atatürk "Ba~~ms~z olacakt~r." kar~~l~~~n~~ verince, "Biz daha
k~demliyiz ve Milli Mücadeleye daha önce at~ld~k." derler.
Atatürk'ün kar~~l~~~~ ~u olur: "tkünüz de ayn~~çapta birliklere
komuta ettiniz. Ben aran~zdan onu seçtim."
ATATÜRK VE DR. ADNAN ADIVAR

Bir ak~am sofrada eski muhalifler üzerinde konu~ulurken Dr.
Adnan Ad~var'~n ad~~geçti. Dedim ki: "Onu çok yak~ndan tan~r~m;
uzun zaman bir evde kald~k. Bir süre de ayn~~oday~~bölü~tük. Kurtulu~~Sava~~~boyunca onun hep sizin yan~mzda oldu~una ve siyasan~z~~destekledi~ine tan~k oldum. Evdeki konu~malarinda da tutumu
buydu."
Atatürk ~öyle dedi: "O kar~s~~olmasayd~, Adnan benden aynlmazd~."
Bilindi~i gibi Dr. Adnan Ad~var'~n e~i Halide Edip Han~m,
Atatürk'e çok muhalefet etmi~ti. Uzun sürece~i belli olan Sakarya
vuru~mas~~ ba~lamadan önce Atatürk onu "Halide Onba~~" olarak
karargah~na götürmü~tü. Amaç, arkada çetin bir muhalif b~rakmamakt~.
4

Bu çiftlik, Atatürk için tar~m i~lerine nüfuz etmek yolunda bir araç olmu~tur.
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REFET PA~A'NIN B~ R Sözü

Bilinen nedenler dolay~s~ yle "Terakkiperver Cumhuriyet Partisi'
nin kuruculanyle Atatürk aras~ na giren "küskünlük" diyelim, oldukça
uzun sürmü~, sonunda baz~lanyle bar~~~olmu~tu. Atatürk'ün son y~llar~nda Refet Pa~a (Bele) da bar~~anlar aras~ndayd~ . Atatürk bu konuda bir konu~may~~bana anlatm~~t~ r: "Refet'e, "Sizler bana isyan
ettiniz" dedim; oda ~u kar~~l~~~~verdi: "Biz, size isyan etmedik; birini
k~skand~k."
ATATÜRK'ÜN ADL~YEYE SAYGISI VE
AL~~SA~P URSAVA~'IN SUIKAST ~~i

Kurtulu~~Sava~~ nda Urfa bölgesinde önemli hizmeti görülmü~~
olan Ali Saip ~_Jrsava~'~n Suriye s~n~r~na yak~n bir çiftli~i vard~. 1935
y~l~ nda haber alma örgütleri o çiftli~e Suriye'den birtak~m ku~kulu
kimselerin gelip gitti~ini ve bunlar aras~ nda Atatürk'e suikast yapmak
istediklerinden ku~kulan~lanlar~n bulundu~unu bildirirler. ~~in bir
kaçakç~l~ k sorunu olas~l~~~~üzerinde de durulur. Atatürk geni~~haritalar üzerinde bölgeyi inceler ve A. S. Ursava~'~~ça~~r~p sorguya çeker.
O, gelip gidenlerin i~~amac~~güden kimseler olup, ne kaçakç~l~k ne de
suikastla ilgili bir ~ey olmad~~~nda direnir.
Atatürk'ün edindi~i kan~, suikast olas~l~~~n~n a~~r bast~~~yd~.
"Çünkü," derdi, "bu gidi~~geli~ lerde mutlaka gizli bir neden olmal~d~r. E~er kaçakç~l~k olsayd~ , Ali Saip bunu bana söyler ve af dilerdi.
Bunu yapmay~ p tüm inkâra sapmas~~suikast ku~kusunu peki~tiriyor."
Bununla birlikte Atatürk adliyeye hiç kar~~mad~. Urfa Mebusu
olan A. S. Ursava~'~ n dokunulmazl~~~~Meclisçe kald~r~ld~~ve Ursava~~
mahkemede beraat etti.
Bu sonuç kar~~s~ nda, Atatürk'ün tek sözü: "Böyle bir dava bu
çocuk savc~n~n eline b~rak~l~r m~yd~ ?" olur.
LA TAKREBÜ'S-SALÂTE 5

Türk Tarih Kurumu, benim Kabil elçili~im s~ ras~nda kurulmu~~
ve ilk eser olarak Türk Tarihinin Ana Hatlar~~ adl~~bir kitab~~yaln~z yüz
nüsha olarak bast~r~p gerekli gördü~ü kimselere da~~ tm~~t~. Bunlar
~n, e~er
5 "Namaza varmay~ n" anlam~ nda olup âyetin tümü "Natnaza varmay
sarho~~iseniz"dir. Güya Bekta~iler, âyetin yaln~zca birinci k~sm~n~~okuyarak "Tanr~~
namaz~~yasakl~yor" bahanesiyle namaz k~ lmazlarm~~.
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aras~nda ben de vard~m. Eseri bana göndermi~~olan Cumhurba~kanl~~~~Genel Sekreteri Tevfik B~y~kl~o~lu, dü~ünce ve ele~tirilerimi bildirmemi de istemi~ti.
Kitab~n amac~, her ça~da kurulmu~~olan uygarl~ klarda ve devletlerde Türk etkisini ve Türklerin pay~n~~belirtmekti; bu konuda, benim
görü~üme göre, a~~ r~~gayret gösterilmi~ ti. ~u da var ki, eser bir denemeydi ; daha do~rusu ilerideki çal~~malara yön verecek ç~ k~~~noktalar~n~~
belirliyordu. O noktalardan ba~lay~ p ara~t~ rmalar~~sürdürecek olanlar
elbette kesin kan~tlar ya da çok kuvvetli olas~l~klarla kar~~la~madan
hüküm vermeyeceklerdi.
Tevfik B~y~ kho~lu'na yazm~~~oldu~um kar~~l~~~n müsveddelerini
bulamad~~~ m için olaya genel çizgileriyle de~inece~im:
L'Evolution de l'Humanit ad~m ta~~yan eserler dizisinin eski
ça~lara ait bir cildinde, bir ulus hakk~ nda "Filanca yazar bu ulusa
Türk (veya Turan) as~ll~~ demekte ise de, böyle olmay~p..." gibi
bir f~ kra bulunuyordu. Ana Hatlar~~ yazarlar~, bunun bir k~sm~n~~
al~ p: "Filan yazar bu ulusa Türk (veya Turan) as~ll~~diyor" diye
kesip atm~~lar ve fikray~~ ald~klar~~eserin ad~n~~ ve sayfas~n~~ belirtmi~lerdi.
O eser Kabil'de, bende de vard~ , gösterilen yere bakt~m ve ikinci
k~sm~n ç~ kar~lm~~~oldu~unu gördüm. Verdi~im uzun kar~~l~kta, türlü
görü~lerim aras~nda bu olay~~da and~ m ve "La takrebü's-salâte" biçiminde nakiller yap~ld~~~n~~imledim.
T. B~y~kho~lu'ndan Atatürk'ün yaz~ mdan memnun oldu~u
yolunda bir kar~~l~k geldi.
Aradan iki y~l kadar geçti; yeniden Genel Sekreter oldum. Bir
gün tarih üzerinde bir çal~~ma s~ras~ nda Atatürk, "Sen benim La
takrebü's-salâte tarz~nda nakil yapt~~~m~~yazm~~t~n." dedi. "Ben onu sizin
için de~il, kitapta yazar olarak adlar~~geçenler için yazd~m." kar~~l~~~n~~verince: "Yok, yok hitap banad~ r." diyerek "L'Evolution de l'Humanitrnin o cildini açarak f~kray~~ ~u biçimde ele ald~ : "Mademki bir
tarihçi, o ulus için Türk (veya Turanl~ ) demi~tir; her halde kan~tlar~~
vard~r. Onun bu konu ile ilgili yaz~lar~~ele al~n~p incelenmelidir ve
onun dü~üncesini be~enmeyenlerin yaz~lanyle kar~~la~t~nl~p bir hükme vanlmal~d~r. Benim istedi~im bundan ibarettir." dedi.
Bu olay, Atatürk'ün iki güzel huyunu belirtmektedir: içtenlikle
yap~lan ele~tiriye k~zmamak ve çal~~t~rd~~~~kimseleri bilinçsiz birer
araç gibi de~il, inanm~~~arkada~lar gibi kullanmaya önem vermek.

