ATATÜRK'ÜN EDEBIYAT VE SANAT ANLAYI~I
Prof. Dr. MELAHAT ÖZGÜ
Say~n Dinleyiciler,
Sözlerime ba~lamadan önce, Türk Tarih Kurumu Ba~kan~~ Ord.
Prof. Dr. ~evket Aziz Kansu ile, bu Kurumun Yönetim Kurulu
Üyeleri Meslekta~lar~ ma, Atatürk'ün 25. ölüm y~ ldönümünde, bütün
bir y~ l verilecek konferanslar dizisinde, bana da yer ay~rd~klar~ndan
ötürü, kendilerine, önünüzde te~ekkür etmek isterim.
Atatürk'ün edebiyat ve sanat anlay~~~~ve bu alanlardaki ba~ar~lariyle ben, y~llard~ r, yaln~z ilgilenmi~~de~il, ayn~~zamanda o ça~~n
havas~n~~da içime alm~~~ve ba~lang~çtan bugüne de~in onun sa~lad~~~~
h~z içinde edebiyat ve sanat~m~z~ n geli~me basamaklar~n~~izlemi~~
bulunuyorum.
Atatürk'ün sanatla ilgisi iki yönlü olmu~tur :
I. ~airli~i, edebiyatç~l~~~, sanatç~l~~~.
2. Sanatseverli~i ve koruyuculu~u.
Onun bu nitelikleri kültür anlay~~~ na dayan~yor :
"Kültür; okumak, anlamak, görebilmek, görebildi~inden mâna ç~karmak,
intibah almak, dü~ünmek, zekây~~terbiye etmektir. -rine insan enerjisiyle
ve fakat tabiat~ n ona iltifat edildikçe tükenmez yard~miyle, yükselen, geni~leyen insan zekâs~, hudutsuz kavray~~~anlam~nda 'insan~m' diyen bir
vasf-~~mahsusu olur.- ~nsan, hareket ve faaliyetin, yani dinamizmin
ifadesidir. Bu böyle olunca kültür. . insanl~k vasf~nda insan olabilmek için bir esasi unsurdur."
Ve :
. . . eski devrin hurafat~ ndan ve evsâf-~~fikriyemizle hiç de münasebeti
olm~yan yabanc~~fikirlerden, ~arktan ve Garptan gelen bikümle tesirlerden
tamamen uzak, seciye-i milliye ve tarihimizle mütenâsip bir kültür.! 2
* Bu yaz~~Türk Tarih Kurumunca düzenlenen "Atatürk y~ll~k Konferanslar~"
serisinde 25 ocak ~~ 963'de verilmi~~Konferanst~ r. Ayr~ ca Konferanslar serisinde
bas~lacakt~r.
Afetinan : Atatürk Hakk~nda Hât~ralar ve Belgeler, 1959, S. 261.
2 Maarif Kongresini açarken : 16. VII. 1921 (Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri,
II, s. 16).
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Çünkü :
(4 .

dehâ-yi millimizin inki~âf-~~tâmm~~ancak böyle bir kültür ile temin olunabilir. Lâllettâyin bir ecnebt kültürü ~imdiye kadar takip olunan yabanc~~kültürlerin muhi p neticelerini tekrar ettirebilir. Kültür (haraseti fikriye) zeminle mütenâsi ptir. O zemin, milletin seciyesidir.'
Kültür, milletin seciyesinden, onun "ibda" ve "icat" kabiliyetinden
do~ar.
Kendi sözü :
"Insanlar~n hayat~na, faaliyetine hâkim olan kuvvet ibda ve icat kabiliyetidir." 2
Bu "kabiliyetle" insan, kültürünü al~r ve verir. Bu al~p verme de insandan insana, en çok ruh alan~nda olur. Bu alan edebiyat ve sanatt~ r;
çünkü, edebiyat ve sanat inanca dayan~r ve Goethe'nin dedi~i gibi
yürekten konu~ur :
"Yürekten yüre~e ula~t~ramazs~n~z
rüre~inizden gelmiyeni . . . ." 3.
U~USUMUZU "muas~r medeniyet seviyesinin üstüne ç~karmak" kayg~s~nda 4
edebiyat ve sanat sorunlar~~ da vard~r. Devrimleri yaparken Atatürk,
sanat gücümüzün artmas~n~, ihmal edilmi~~sanat~m~z~n yeniden ele
al~nmas~n~, bu alandaki gücümüzün tan~nmas~n~~yürekten istemi~ti.
Kendisi, her ~eyi bütün inceli~iyle sezmi~, olaylar~~güçlükleri içinde
izlemi~, her biri üzerinde dü~ünmü~, her birini yarg~lam~~, her birini
etkilemesini bilmi~tir. içine ald~klar~n~n derin anlam~n~~anlam~~~ve
yaln~zca bu anlay~~~ n de~il, bu anlay~~tan ç~kacak sonuçlar~~da sözlerine katarak onlar~~sanat biçimi içinde vermi~tir. Bu da ~üphesiz
kültürsüz ba~ar~lamazd~.

Mustafa Kemal kültürlüydü; okullarda, matemati~e çok çal~~makla beraber, Frans~zcaya daha Selanik Rü~tiyesi'nde ba~lam~~,
Manast~r ~dadisi'nde de sonralar~~ Frans~zcaya öylesine çal~~m~~~ ki,
tatil aylar~nda, Selâni~e geldi~i zaman, hep Frere'lere giderek bu
yabanc~~dilini ilerletmi~. 5
Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, II, s. 17.
Afetinan, Atatürk Hakk~nda Htittralar ve Belgeler, s. 262.
3 Goethe, Faust I. Bölüm, m~sra: 533-45.
4 Onuncu Y~l Söylevi, 29.X.1933 (Atatürk'ün Söylev ve Derneçleri, II, s. 271).
6 Frans~z Yazar~~Maurice Pernot'va Demeç, 2q.X.1923. (Atatürk'ün Söylev
2
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Karlsbad kapl~calar~nda Frans~zca olarak tuttu~u bir 'Hat~ra
Defteri'nden söz edilmektedir. Büyük bir ihtimalle bu defter onun
Karlsbad'da özel olarak Frans~zca dersi ald~~~ n~~gösterdi~ini Falih
R~fk~~Atay söylüyor.°
Sonra da Mustafa Kemal Sofya'da ata~emiliter iken Balkan
Harbinde, Vize sava~~nda ~ehit dü~en dostu Ömer Lütfi Bey'in ash
Italyan, ama ailece Türkiye'de yerle~mi~~ve Türk uyruklu~una girmi~~
olan kar~s~~Corinne'e yazd~~~~mektuplardan, onun Frans~zcay~~ iyi
bildi~i anla~~lmaktad~ r. Gerçi ilk mektuplar~nda hafif bir Frans~zca
acemili~i, imlâ yanl~~lar~~varm~~~ama, sonralar~~bu kusurlar, çabucak
düzeltilmi~, hem de öylesine ki, Madame Corinne, onun mektuplar~n~~
bir ba~kas~na yazd~rd~~~ndan bile ku~kuland~~~n~~gizlememi~tir.
"Tu m' &ris que comme ma dernib.e lettre ne contenait pas autant de
fautes d' ortographe. Tu avais conclu, de la, qu' elle sortait de la
plume d'un autre. je consicli're cette petite remarque comme un
compliment de ta part, car je ne me fais encore aucune illusion au sujet de
mon franfaise, si je connaissais cette langue aussi bien que le Turque,
no seulement je vous aurrais ecrit plus souvent mais encore je saurais
t' exprimer sous une forme plus 6Ugante et plus choisie, mes sentiments
de sindre attachement." 2
Atatürk'ün bu mektubundan anl~yoruz ki, Madame Corinne'e
yazd~~~~Frans~zca mektuplar hep kendi kaleminden ç~km~~t~r.
Cumhurba~kan~~olduktan sonra da bir yabanc~~ ile de~il yaln~z
özel görü~melerinde, gerekti~i zaman diplomatik anla~malarda da
onun bu dili iyi konu~tu~unu yak~nlar~~hep onam~~t~r. Cumhuriyet
Bayram~nda, resmi bir ak~am ziyafetinde, sefirler aras~nda bir görü~mede hele, tercüman~n yapt~~~~araçl~~~~be~enmiyerek, kendisi at~lm~~~ve :
'Sizler hep Frans~zca konu~uyorsunuz, ben de Frans~zca biliyorum, ~u
halde bu dilde konu~al~m'
demi~~ve siyasal bir konu üzerinde çok güzel konu~mu~. 3 25.X.1931
tarihinde, ikinci Balkan Konferans~n~ n Ankara'da, Büyük Millet
Meclisinde yapt~~~~son oturumundaki konu~mas~~da Frans~z diliyleF. R~fk~~Atay, Çankaya, Il, S. 612.
14/27 Aral~k, 1913 (Milliyet Gazetesi'nde Peyami Safa yay~mlad~ : 24 Kas~m
1954. Bu mektubu ve daha ba~kalar~n~~ Peyami Safa'ya 1953 yaz~nda o~lu Re~at
Ersü vermi~).
3 Afetinan'dan dinledim.
2
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dir. Pierre Loti'ye de, Frans~zca bir mektup yazm~~. Bu mektubun
Türkçe metni 1922 y~l~~"Hâkimiyet-i Milliye" kolleksiyonlar~nda
~öyle ç~ km~~t~r :
"Türkiye Büyük Millet Meclisi, Paris Mümessilinin hareketinden istifade ederek Türklerin büyük ve asil dostuna kar~~~perverde etti~i hissiyat, minnet ve ~ükran~~tekrar beyan etmeyi kendine bir borç bilmi~tir. — Tarihin en karanl~k günlerinde sihrengiz kalemiyle daima
Türk Milletinin hakk~n~~teyit ve müdafaa etmi~~olan büyük üstad için
Türk Milletinin besledi~i derin ve sars~lmaz muhabbet hislerine, ~stiklâl Mücadelesinde ~ehit dü~en erkeklerimizin yetim b~rakt~~~~k~zlar~m~z taraf~ndan gözya~lar~~aras~nda dokunan bu hali ~ahadet edecektir. — Naçiz k~ymeti, delâlet etti~i mânadan ibaret olan bu hediyemizi haksever ve civanmert büyük Frans~z' a besledi~imiz ~ükran hissine delâlet olarak telâkki ve kabul buyurman~z~~rica ederiz." 2
Gerçi bu mektup Devlet ad~na yaz~lm~~~bir mektuptur. Atatürk
bunu özel kâtibine de yazd~rm~~~olabilir, ama bu mektup, ayn~~zamanda, "sihrengiz kalemiyle" Türk milletinin hakk~n~~ teslim eden
ve savunan bir sanatç~y~~ nas~l de~erlendirmesini bildi~ini de gösteriyor.
Atatürk Almanca da biliyordu. Veliaht Vahdettin ile birlikte
Almanya'ya gitmi~, Kaiser Wilhelm'in sofras~nda oturmu~~ve Ludendorf ile gerçi Frans~zca konu~mu~~ama, Imparator Ludendorf'a Almanca, kendini kastederek: `Sa~daki adamla konu~' deyince, Ludendorf:
'Konu~uyorum' cevab~n~~vermi~. Atatürk de bu olay~~ anlat~ rken ~öyle
diyor :
"Bittabi, bu mükâlemeleri anl~yacak kadar Almanca bildi~im için, imparatorun ihtar~na ve Ludendorf'un cevab~na intikal etmi~tim!' 3.
Onun Çankaya'daki kitapl~~~nda da birçok Almanca kitaplar vard~.
General Litzmann'~n "Tak~m~n Muharebe Talimi" adl~~ eserini de
Almancadan çevirmi~~olsa gerek. 4
Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, II. s. 268.
Hakimiyet-i Milliye koleksiyonu : 1922, - Kr~. Sadi Borak, Atatürk'ün Özel
Mektuplar~, Varl~k Yay~nlar~~ : 18.
3 Türk Alt~n Kitab~, 1928, S. 552-55 - Bk. Ar~burun: Atatürk. AnektotlarAn~lar, S. 95-96.
4 Atatürk'ün Askerli~e Dair Eserleri. Bir onsözle yay~mlayan Prof. Dr. Afetinan,
Türkiye ~~~Bankas~~Atatürk ve Devrim Serisi: 8, Son Bölüm.
2
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Atatürk'ün Çankaya'daki Cumhurba~kanl~~~~kö~künün üst kat~ nda, Ankara'ya do~ru bak~l~nca, kö~kün sa~~ucunu veren 'L" biçimindeki kitapl~~~nda, askerlik, hukuk ve tarih kitaplar~~aras~nda büyük
say~da edebiyat alamndan eserler de varm~~. Bunlar~~zaman zaman özel
toplant~lara getirir ve iyi okuyanlardan dinlermi~~t. Dolmabahçe
Saray~'ndan Yalova'ya okumak üzere getirdi~i kitaplar aras~nda
Homeros'un, Paul Bourget'nin, Victor Hugo'nun, Musset'nin, d'Annunzio'nun da kitaplar~~varm~~~2 . Son günlerinde bile, ölüm dö~e~inde,
hikâye ve seyahatname gibi kitaplar~~okutup anlatt~r~rm~~~3.
Atatürk Harb Okulunda (Harbiye'dc) yeti~mi~ti; ölünceye dek
de okuyarak dinleyerek ve çevrelerindekilere sorular açarak kendi
kendini tamamlama~a çal~~t~~~n~~bütün yak~nlar~~söylemi~~ve yazm~~lard~r. Okudu~u eserler, kaç cilt olursa olsun, bitirir, önem verdi~i
cümlelerin altlar~n~~ k~rm~z~, ya da mavi kalemlerle çizer ve metin
kenar~na kendine özgü i~aretler koyarm~~. Nitekim x ' i~areti önemli
anlam~na gelirmi~. Bu y~ld~zlar ne kadar artarsa, önemi de cümlenin
ona göre öylesine çok olurmu~. 'D' i~areti de 'dikkat' demekmi~~4. Bütün
bunlar onun kitaplar~~nas~l okudu~unu gösterir. Okudu~u kitaplardan
ho~una giden ve dü~üncesine uyan yerler mektuplar~na bile geçmi~.
Bunun için Madame Corinne'e 1916 y~l~nda, 6 May~s'da Siirt'den
yazd~~~~bir mektupta M i gn e t'nin ~u cümleleri var :
"L'action mkanique des arndes, qui durais ancore, allait finir; car
tes soldats manquent lorsque l'ardeur publique s'eteint,. . gbdraux ne se
forment plus lorsque arrive l'epuisement de l'esprit et tes victoires casse. .
avec tes soldats, les ge<ndraux et l'argent. ." 5 .
Ayn~~mektubun son sözünü de Chateaubriand'~n bir cümlesi ile bitirmi~tir :
." 6
"je voudrais n'kre pas nd, ou n'kre pas jamais
2

Âfetinan : Atatürk Hakk~nda Hiit~ralar ve Belgeler, S. 291.
21 adet kitap teslim edilmi~. Liste Ulu~~I~clemir'de. Bir kopyas~n~~ bana da

verdiler, burada kendilerine te~ekkür etmek isterim.
3 Âfetinan : Atatürk'ün Karakter Hususiyetlerinden Birkaç Örnek ve Onun Son
Cilt VIII, Say~~3, s. 342.
Günleri, A.C. Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi Dergisi 1950,
4 Âfetinan'dan dinledim ve kitapl~~~ ndaki kitaplar~~üzerinde gördüm. —F.R.
Atay, yaln~zca i~aretledi~inden söz etmektedir. Bk. Çankaya, II, s. 612.
5 Peyami Safa : Atatürk'ün bir Kad~na Mektuplar:, Milliyet Gazetesi, ~~ Aral~k
1954, S. 3.
Ayni mektubun sonu.
Bel/elen C.LII, 72
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Atatürk biyografilerinin hemen hepsinde, onun ~iir ve edebiyatla u~ra~mas~ n~n, ~iir ve roman okumak zevkinin köklerini Manast~r Idadisinde Ömer Naci ile arkada~~oldu~u günlerde buluyorlar.
Ömer Naci, Bursa Idadisinden onlar~n s~n~f~ na gelmi~. Daha o zamandan ~airmi~. Mustafa Kemal'den okunacak bir kitap istemi~. Onun
gösterdi~i kitaplardan hiç birini be~enmemi~. An~lar~nda ~öyle diyor :
"~iir ve edebiyat diye bir~ey oldu~una o zaman muttali oldum ve ona çal~~maya ba~lad~m. ~iir bana cazip göründü. Fakat kitabet hocas~~ diye
yeni gelen bir zat beni ~iirle i~tigalden menetti : Bu tarz i~tigal seni asker
olmaktan uzakla~t~nr dedi'.
Mustafa Kemal hocas~n~ n bu sözünü Harbiyeye geçtikten sonra da
unutamad~~~ m gerçi onaylam~~t~~ ama, as~l hevesinin daha çok güzel
söylemek ve güzel yazmak oldu~unu aç~ klam~~t~r :
Kendi sözleri :
"~iir yazmak hakk~nda idadi hocas~n~n vaz' etti~i memnu'iyeti unutmuyorum. Fakat güzel söylemek ve yazmak hevesi bâki idi. Teneffüs zamanlar~nda hitabet tâlimleri yap~yorduk. Saati ellerimize al~yor bu kadar
dakika sen, bu kadar dakika ben söyliyece~im diye müsabaka ve münaka~alar tertip ediyorduk." 2
'Güzel söylemek' ve 'güzel yazmak' hevesi kendinde ele~tirme yetene~ini geli~tirmi~, yaz~~ hayat~nda kalemini kuvvetlendirmi~ti. Büyük
Nutkunu nas~l yazd~~~n~~izleyecek olursak, burada da gene, Dolmabahçe Saray~ n~n geni~~salonlar~nda her gece arkada~lar~ n~~ toplar,
büyük `Nutuk'tan parçalar okur, okutur ve üzerinde aç~klamalar
yaparak tart~~malara yol açarm~~~3. Bu da gene bir çe~it, daha yüksek
bir basamakta bir `hitabet tâlimi' idi.
Atatürk, daha Askeri Rü~ tiye'sinde iken, mahallelerinde oturan
bir Pa~a k~z~na a~~ k oldu~u ve bu ilk a~k~na '~ark~lar" düzdü~ü söyleniyor. Makidonya Türküsünü de hiç a~z~ndan b~rakmazm~~. Ama
bunlar, henüz güvenilir kaynaklara dayanmamaktad~ r Sonralar~~da,
•
Ulu~~~~demir : Atatürk 1880-1938. Ulus Bas~ mevi Ankara 1939, s. 17.
2 Ayni yazar, ayni eser, ayni yer.
3 Afetinan : Atatürk'ün Gendi~e Hitabesi Üzerine (Üniversiteli Kad~nlar Dernegi
Ankara ~ubesi Yay~ n~ : I (27 Ma)'ts inkilâbznt Anma Töreni), 1960, S. 20.
4 Enver Behnan ~apolyo da kaynak vermeden, gerçek gibi anlat~yor. Kemal
Atatürk ve Milli Mücadele Tarihi, ilk bask~~ 1944, s. 25.
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ak~am yemeklerinden birinde, Karlsbad'da bulundu~u zamana ait
güncesini getirerek, a~ka dair parçalar okumu~. Bu güncesinde 'a~k~n
tarifi' ile kendisinin a~klar~~ yaz~llym~~~°. Belki ~iirleri de.. Baz~lar~~ da
bunun Frans~zca bir not defteri oldu~unu söylüyorlar. Bu defter ne
oldu? Kimdedir? Bu da hâlâ bilinmemektedir. Atatürk öldükten
sonra, onun özel kâ~~tlar~ n~~bir komisyon toplam~§ ve yirmibe~~y~l
sonra bu belgelerden faydalanmak suretiyle saklanm~~ . Belki de bu
ka~~tlar aras~ ndad~r.
Manast~ r Idadisinde de Nam~ k Kemal'in ve Tevfik Fikret'in
gizli ~iirlerini ezberler ve her vesile ile hiç çekinmeden bunlar~~tekrarlarm~~. Sonralar~~büyük Kumandan olarak A~iyan'~~hep s~ k s~k
görme~e gitmesi de bunu gösteriyor. Bu e~ilimini bir gün (18.VIII.
1917) ~ brahim Alâettin'e (Gövsa'ya) ~u sözü söyliyerek belirtmi~~:
'Ben edebiyat~~ve ~iiri severim!'
Ibrahim Alâettin Gövsa'n~n Çanakkale izleri ozaman henüz bir kitap
halinde ç~ kmam~~, ancak Yan in gazetesinde parça parça yay~ mlanm~~t~r.
Atatürk hayran oldu~u ~eylerin de hep biçimini bulurmu~. Afet
~nan söylüyor : Atatürk'ün ye~il'e olan hayranl~~~, en çok Faruk
Nafiz'in ~u ~iir parças~n~~tekrarlad~~~~zamanlarda belli olurmu~~3:
"Ye~il hem de: Ben bu rengi ta~~n~n can kö~emde.
Ye~ilde ne arar da bulamaz insano~lu?
Ye~il bu... varl~k dolu, gök dolu, umman dolu.
Bir ucu gözlerinde, bir ucu engindedir.
Meyve veren a~açlar bu çini rengindedir.
Bu çini rengindedir bahar, deniz, k~ r, orman,
Bana Tanr~m gözükür, ye~il dedi~im zaman.'

Kendi de ~iirler yazm~~~4, gazeller düzmü~~5, ve Frans~zcadan birçok
~iir çevirileri yapm~~. Bunlar~n hepsi henüz yay~mlanmam~~t~r; yay~ mlananlardan da gerçekten Atatürk'ün oldu~u henüz kesin olarak
söylenemiyor. Nitekim Ziya ~akir ilk ~iir çevirilerinden biri diyerek
Bir Askerin Mezar~~ adl~~bir ~iiri 1938 tarihinde ç~kard~~~~ Atatürk adl~~
kitab~ na alm~~~ama, bu ~iirin hangi tarihte, yay~ mland~~~m bildirmeE. B. ~apolyo: Atatürk ve Milli Mücadele Tarihi, s. 31-32.
~. Alâaddin Göysa: Ac~lar, 1940, s. 8-9.-Kr~. K. Ar~ burun : Atatürk. Anektotlar, An~lar, Ankara 1960, S. 71-72.
3 Afetinan: Atatürk'ten Illittralar, Ankara 1950, S. 187.
4 U. ~~demir: Atatürk, s. 16.
5 F. R. Atay: Çankaya, cilt II, s. 61I.
2

1140

MELAHAT ÖZGÜ

mi~tir. Yaln~z 'vakit buldukça mensur ~iir çevirileri yap~yor ve o
zaman~n önemli bir yay~n arac~~olan Malümat dergisine yolluyordu'
diyor'. ~iirin ilk çeviri bölümü ~öyle:
"~uradaki kabrin üzerine konulmu~~bir
beyaz ta~~var.. Onun altmda -bayraklar
temevvüç ederken, kelleler uçu~urken..
ba~~ndaki mehabetli sorgucun üstünde seyf-i
celadeti taban olurken ald~~~~ceriha-i
mevt ile bu alem-i hiçiye veda etmi~~-bir
asker yat~yor.." 2

Enver Behnan ~apolyo da, Kemal Atatürk ve Millf Mücadele Tarihi'ne
sekiz l~ölümlü olan bu ~iir çevirisinin yaln~zca üç bölümünü "Mustafa Kemal'in Harbiye Mektebi'nden mecmualara gönderdi~i mensur
~iirlerinden bir nümune" ba~li~iyle alm~~t~r 3. Bunu al~rken, o da,
kaynak göstermemi~tir. Herhalde, Ziya ~akir'den alm~~~olacak.
Bu ~iir çevirisi, bu kitaplardan daha ba~ka kitaplara ve dergilere de
aktard~m§ ve böylelikle bu yanl~~hk alan~~geni~letilmi~ tir. Oysa bu ~iir
çevirisinin Atatürk'le uzaktan yak~ ndan hiçbir ilgisi olmad~~~, bu ~iirin
gerçi 28 Eylül 1315 (1899) tarihli haftal~k Mal~imat dergisinde ç~kt~~~~
ve çevirinin "Çu~ima Muharebesi" adl~~eserin yazar~~deniz subaylar~ndan bir ba~ka Mustafa Kemal'in oldu~u son zamanlarda anla~~lm~~t~ r. Bunu da ilk olarak Münir Süleyman Çapano~lu ç~karm~~t~r.
Kendisi ~öyle demektedir :
"Mustafa Kemal imzal~~bu tercürneleri ben de görmü~, Ata'ya ait yeni bir
~ey ke~fetti~irn için sevinmi~tim. Hatta buna dair bir de yaz~~yazd~m. Fakat
"Çu~ima Muharebesi"ni dikkatle okudu~um ve tercüme edenin Mustafa
Kemal ad~nda bahriyeli bir yazar oldu~unu hat~rlalad~~~m için ihtiyatl~~davrand~m, yaz~y~~ne~retmedim. ~~i tahkika koyuldum. Bas~n~n elli y~ll~k emektar~~
ve tarihi bilgisi çok üstün olan hocam~z Ali R~za Seyfi'ye ba~vurdum. De~erli
dostum ve üstad~m, bu tercümelerin Atatürk'e ait olmad~~~m Bahriyedekiarkada~larmdan Mustafa Kemal'e ait bulundu~unu ve arada, bir isim benzerli~i oldu~unu söyledi.- ~~i sa~lama ba~lamak için üstad, Hakk~~Tar~k
Us'a vaziyeti anlatarak Atatürk'e sormas~n~~rica ettim. Bir f~rsat~n~~dü~ürüp
sormu~~"benim de~il" cevab~n~~alm~~~ ..." 4.
Z. ~akir: Atatürk. Büyük ~efin Husus f-Asker P-Siyasi Hayat~. Ülkü Bas~mevi,
~stanbul 1938, s. 26.
2 Z. ~akir: Atatürk kitab~n~n son sayfalar~nda.
E. B. ~apolyo: Kemal Atatürk ve Millf Mücadele Tarihi, 1. bask~, s. 35.
Tarih-Hazinesi Dergisi, 15 Ocak 1951, say~~5. - Kr~. Sadi Borak: Atatürk'ün
Özel Mektuplar~, Varl~k Yay~nlar~, say~~8 1 o, s. 83-84.
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Atatürk'ün kendi ~ iir denemelerine gelince : Bunlardan birini
'~anl~~ Ordu' ad~ndaki gazete, 24 Kas~m 1908 tarihinde yay~mlam~~~
bulunuyor. Kadicl-i ~stibdat yahut K~rm~z~~ izler ba~l~ kl~~ bu ~iir, Istibdad~n karanl~ k günlerini bütün güciyle duyurmas~~ bak~ m~ndan çok
ilginçtir :
Bir köhne kadid parças~, bir çehre-i menhûs
Zulmetler içinde, mütereddit mütelâ~i,
Dâim miitefekkir görünür, kendine mahsûs
Efkâr-~~sakimâne ile âleme kar~~~
Âte~~saçarak etmede her gün bizi tehdid,
hartsânesini eyledi tezyk
Gördükçe bu mazlûmlar~n~~sinesi ma~rûr
T~rnaklar~n~~âileler kalbine saplar,
Ma~durlar~n~ n herbiri bir gû~ede a~lar,
Katland~~vatan görmeye evlâd~n~~makhuur.. . .
Birçoklar~m~z mahbesü menfâda süründük
Bir gaazi-i mecrûh-i vega-clideye döndük
Ey kanl~~eliyle vatan âmâline hâil,
Ey enmile-i sürh cinâyâta delâil,
Te~kil eden ey köhne kadid, kaatil-i efkâr,
Ey kaatil-i ~übbân-~~vatan, kaatil-i ahrâr,
Ey varl~~~~bir millet için bâcli-i zillet,
Ey çehresi ~frit'e veren deh~etü vah~et!
Zindanlar~, menfâlar~, mahbesleri doldur,
Zincir-i esâretle bütün hisleri dondur,
Tesmim-i nefs, nef-yi ebed, sonra denizler
Her girdi~in evlerde durur k~rm~z~~izler. . .
Kâbûs-~~hiyânetle vatan can çeki~irken,
Atimizi dendân-~~harisin kemirirken,
Bir gün Rumeli da~lar~~envâra boyand~,
Hürriyetin enfâs~~ile herkes uyand~ . . .
MUSTAFA KEMAL'
Tevfik Fikret'in üslübunu and~ran bu ~iir, Istibdad~n karanl~k günlerini
böylesine içinde duyan, o karanl~klar~~ancak y~ rtabilecek gücü içinde
bulan Mustafa Kemal yazabilirdi. ~iiri, sonralar~~"Yücel' dergisi de
~anl~~ Ordu Gazetesi, 24 Kas~m 1938.
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1945 y~l~nda basm~~t~ r
Fikret'i, Atatürk, nutuklar~ nda da s~ k s~ k
and~~~~bilinmektedir. Izmir K~z Ö~retmen okullar~nda, ö~rencilere
sorulan sorulardan : 'Türk kad~n~~ nas~l olmal~d~ r?" sorusu üzerinde
yapt~~~~konu~mada, Türk kad~n~n~~ kendisi târif ettikten sonra : 'Her
halde kad~ n çok yüksek olmal~d~ r' diyerek Fikret'in ~u dizesini hat~ rlatm~~t~ r : 'Elbet sefil olursa kad~ n alçal~r be~er.' 2
Atatürk, bir kurmay yüzba~~s~~iken, Istanbul'da, Vezneciler'de
s~k s~ k görme~e gitti~i arkada~~~Evrenos zâde Mahir Bey'in kona~~nda,
haftan~ n baz~~geceleri toplan~p ~iirler okuduklar~n~ , bu arada Mustafa
Kemal'in de kendi ~iirlerini arkada~lar~na, hem de dikkati çeken bir
içlilikle okudu~unu ressam Arif Kaptan babas~ndan dinledi~ini söylüyor ve örnek olarak iki ~iirini veriyor. Biri ~öyle :
"Gafil, hangi üç as~ r, hangi on as~r?
Tuna ezelden Türk diyar~d~r.
Bilinen tarihler söylememi~~bunu.
Kalk~yor örtüler örtülen do~acak
Dinleyin sesini do~an tarihin:
Ayd~nhkta karalt~, karalt~da ~afak
Yalan tarihi görüp, dogru tarihe giden."
Son parças~~ da ~öyle :
"Asya'n~n ortas~nda O~uz o~ullar~~
Avrupa'n~n Alplannda O~uz torunlar~~
Do~u'dan ç~ kan biz, Bat~'da yine biz,
Nerde olsa, ne olsa kendimizi biliriz.
Hep insanlar kendilerini bilseler
Bilinir o zaman ki hep biliriz.
Türk sadece bir milletin ad~~de~il,
Türk bütün adamlann
Ey birbirine di~~bileyen y~~~nlar,
Ey y~~~n y~~~n insan gafletleri,
r~rt~ls~ n gözlerdeki gafletten perde
Dünya o zaman görecek hakikat nerde,
Hakikat nerde ?) 3
Yücel Dergisi, say~~ ~ ng, s. 84, Kas~ m 1945.
Atatürk'ün Siiylev ve Demeçleri, II. S. 235.
3 Arif Kaptan: Atatürk ve Sanat, Türk Dili Dergisi, ~~ Kas~ m 1955, cilt V,
say~~ 50, s. 79.
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Ama bu ~iirlerin kaynaklar~~bilinmemektedir. Arif Kaptan, gerçi 1950
y~l~nda ç~kan bir gazetenin sanat ve edebiyat sayfas~ nda yay~mland~~~n~~söylüyor ama, gazetenin ad~n~~bildirmiyor. Yaln~z ilkinin gerçekten Atatürk'ün oldu~u, Ismail Habib Sevük'ün bir an~s~~ do~ruluyor. 1 il4fat Gecesi ba~l~kl~~yaz~s~nda, Atatürk, Cumhurba~kan~~olduktan sonra, Vali kona~~nda dü~ün sofras~nda, Tuna üzerine okudu~u
bir ~iiri be~enmiyerek :
'Al eline kalemi kd~~d~, Tuna'y~~ben dikte ettirece~im'
demi~~ve yazd~rma~a ba~lam~~. Do~açtan ve a~~r a~~r söyledi~i sözler
dizeli sanki birkaç~~hele aruza bile uygun, birkaç~~da tam, birkaç~~ise
yar~m, özgür ve uyaks~zm~~~(kafiyesiz) ; yazd~r~rken de bir ara Ismail
Habib'e ~öyle demi~ :
'Bunlar~n ~imdi veznine, kafiyesine falan bakma, onlar~~ sen bir
~ekle koyacaks~n, ben yaln~z fikri dikte ettiriyorum. . . Sen bunu yar~n
ak~ama kadar eser yapacaks~n!
Ismail Habib hiç kurtulu~~çaresi bulamay~nca, 1925 y~l~nda,
erkekli kad~nl~~yirmibe~~ ö~retmenle bir ay kadar Bulgaristan'da
inceleme gezisi s~ras~ nda Pilevne Iskelesinden Rusçuk'a gitmi~~ve
Tuna boylar~nda dola~m~~~oldu~undan, bu an~lar~ndan da faydalanarak, "~rma~a vuran güne~~ ~~~klar~n~~ alt~n saçlar ve sular~n
lacivert su çevrimlerini de mavi gözler" halinde, Tuna'n~n gö~ünde,
Gazi'ye sembol olan bir portre halinde tasarlayarak, ondan gelen
sözleri, altl~~ üstlü besliyerek, `mensuremsi' bir taslak meydana
getirmi~. Bu tasla~~~sonra Faruk Nafiz, Cumhuriyetin onuncu y~l~nda Anayurd dergisinde yay~mlam~~~2. O zamanlar, bunun ne oldu~u
aç~klanmad~~~~için, yaz~~ anla~~lmadan kalm~~~olsa gerek. Gerek
taslakta, gerekse, bo~~bulunmamak için Ismail Habib'in ne olur ne
olmaz diye haz~rlad~~~~ikinci bir taslakta, Atatürk'ün Vali Kona~~ nda
dikte ettirdi~i esas metinleri de içine alarak (de~i~ tirerek) yaln~z onlar~n nesirle naz~m aras~ ndaki o orijinal, belirsiz, göklerden iner gibi
duygu veren bir eda havas~n~~da koruyarak Tuna Üstündeki Ses ad~~
alt~nda bir yaz~~yazm~~. Bu yaz~~da Arif Kaptan'~n verdi~i ~iir de var :
"Gafil! hangi üç as~r, hangi on as~r?
Tuna yal~lar~~ Türk diyar~d~r.
Ne vakittenberi diyemem bilmem
Bilinen tarihler bilemez bunu,

2

/. Habib (Sevük), Atatürk ~çin, Istanbul Cumhuriyet Matbaas~~1939.
Anayurt, 16 Ikincitesrin 1933, y~l ~ . No. 4, s. 6.
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Onun söylenmesi as~l tarihe kald~.
Odur söyliyecek do~ruluklar~.
Dinleyin sesini as~l tarihin:
~~ri tarihi gömiip do~ru tarihe gidin!".

Bu ~iirin yukar~da Arif Kaptan'~ n verdi~i ~iirle bir benzerli~i yok mu?
Yaln~z ne var ki o ~iirde de~i~ik olan dizeler çok daha güçlü. Yaln~z
ikinci dize de: 'Tuna yal~lar~' yerine 'Tuna ezelden' denmi~~olmas~,
son dizede de: `~~ri tarihi gömüp' yerine 'Yalan tarihi görüp' sözü,
anlam~~çok daha iyi aç~ kl~yor, sonra da kar~~tlar~~dü~ünce bak~ m~ndan
de~il, sözcüklerdeki sesli harfler bak~m~ndan da simgele~tiriyor.
~smail Habib'in ~iirinin yazar~~ kendisi ise, kendinin dedi~i gibi de :
"Burada yaz~ya de~il, Edeb~~ ~efin aziz nefesinden sinen hât~ rat~n
vecdine bakmal~". Bu bak~~la da ~iirin asl~, Atatürk'ün Vezneciler'de
Mahir Bey'in kona~~nda okudu~u ~iir oluyor.
Bu konakta okunan ikinci ~iir de Atatürk'ün tarih görü~üne
uymaktad~ r, onda da gene yurtseverlik heyecan~~ve yürekten duyu~~
ile insanl~k anlay~~~~ ~iirle~tirilmi~tir. Hepsinin, gerçekten Atatürk'ün
oldu~una inand~ran bir ~ey varsa o da konular~n~n hep tarihten al~ nm~~~olmas~~ve belli bir tarih görü~ünü, ya~an~lm~~~bir tarihin kayna~~ndan yarat~lm~~~olmas~d~ r. Buna da onun ~airlere verdi~i ö~ütler desteklemektedir :
"~airlerimiz, esash kültür sahibi olmal~~ve tarihi iyi bilmelidir."
Yahya Kemal'i de i~te, s~rf tarih kültürü oldu~u için severmi~. Onun
tarih kültürü içinde yo~rulu~u, Do~u ve Bat~~kültürünü ve bu kültürlerin temellerini kavram~~~olmas~nda imi~. Onun hakk~ndaki hükmünü
de ~öyle formüle etmi~~:
"Yahya Kemal, geni~~tarih kültürünün eseridir." 3
Onun sesinden, gerek Frans~z ~iirlerini, gerekse ~airin kendi ~iirlerini
dinlemekten de zevk duyarm~~. 4
Mustafa Kemal'in Roman da okudu~unu Corinne'e yazd~~~~
mektuplar anlat~yor. Uzunköprü yolu ile Maydos'dan 2 o Temmuz
~smail Habib (Sevük) : Atatürk için, 1939, s. 152.
Afetinan: Hât~ralar ve Belgeler, 1959, s. 276.
3 Âfetinan: Hât~ralar ve Belgeler, 195g, S. 276.
4 Âfetinan : Hât~ralar ve Belgeler, 1959, s. 274.
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1915 tarihinde Aziz Madame diye yollad~~~~Frans~zca mektubunda
~öyle demektedir :
"Sizin ak~ll~ca ö~ütlerinizi beklerken günün olaylar~~yüzünden kazand~~~m sert karakteri yumu~atacak romanlar okuma~a ve böylece, ümit
ederim ki hayat~n ho~~ve iyi yanlar~n~~duyacak hale gelmeye karar
verdim. -Herkesi büyüleyen sevimli ve nükteli konu~man~zdan en büyük
zevki almak benim için imkâns~z olmasayd~, a~k duygular~ndan ve kendisiyle pek seyrek dü~üncelerimin birle~ti~i bir insan~n hayat görü~ünden
ba~ka bir ~ey ilham etmiyen bir roman~n tefrikalar~n~~okumak ihtiyac~n~~
duymazd~m. Ama olan ve bana k~ sa bir süre içinde bitecek gibi görünmiyen olaylar beni, Hulki Efendi'ye birkaç roman ad~~vermem' zi rica etmek
zorunda b~rak~yor; gidip sat~n alabilsin diye."'
Halide Edib'e de, romanlar~ m daha Harp Okulunda okudu~unu
kendisi söylemi~. 2
Yakup Kadri'nin "Nur Babas~n~" bildi~ini, Üsküdar'da ça~~rtt~rd~~~~bir ~eyhin kar~~s~nda, ona; "size ilham bu ~eytandan m~~
geldi?" sorusu gösterir. 3
Bütün bu eserleri içine alan "E debiya t" kavram~~üzerinde
Atatürk'ün özel bir dü~üncesi de vard~. "Edebiyat"' ~öyle tarif etmi~ti :
"Söz ve mânay~, yâni insan dima~~ nda yer eden her türlü bilgileri
ve insan karakterinin en büyük duygular~n~, bunlar~~dinleyenleri veya
okuyanlar~~çok alâkal~~ k~lacak surette söylemek ve yazmak sanat~ . . ." 4
Burada "çok alâkal~~k~lacak surette söylemek ve yazmak" dan Atatürk
sanatl~~ biçim verme~i anlam~~~olsa gerek, çünkü dinleyenleri, okuyanlar~~çeken ancak biçimdir. Biçimsiz bir söz, etkili olamaz. Kendi de sonralar~~konular~n~~geli~tirerek, halk~n psikolojisine inerek, dü~ündüklerini
ve duyduklar~n~~ulusuna bir biçim içinde söylemi~~de~il midir? Büyük
"Nutuk ba~l~~ ba~~na bir ~aheserdir. Hele sonunda Ey Türk Gençli~i
diye ba~layan ve Ey Türk istikbalinin Evlâd~~ diye biten Gençlik. Hitabesi
bütün vecizli~i ve heyecaniyle bugün de ya~~yor; ya~~yor, çünkü
özlü ve biçimlidir, yürekten kopmu~~güzel bir parçad~r. Onun
P. Safa yay~mlad~~ : Milliyet Gazetesi, 30 Kas~ m 1954, s. 3.
Âfetinan'dan dinledim.
3 Afetinan'dan dinledim.
' Âfetinan: Atatürk Hakk~nda Hât~ralar ve Belgeler, 1959, s. 272.
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bütün söylevlerinde bu özdeyi~, bu heyecanl~~ güzellik vard~r.
Herbiri, edebiyat~m~zda, hitabet sanat~~için gösterilecek en güzel
örneklerdir. Gençli~in dilinden dü~miyen, gençli~e güç veren ruh,
ate~, bunun bir sanat eseri olmas~ ndan ileri gelmiyor mu? Ileriyi
gören, emanetini kendinden sonra ayn~~inançla korunaca~~na inanan
Atatürk, gençli~e gereken yolu gösteri~~tarz~, ulusal edebiyat~m~z~ n
en güzel örne~ini vermi~tir :
"Ey Türk Gençlik' !
Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en k~ymetli hazinendir. ." 1
Nutuk dil devriminden önce yaz~ld~~~~için, Nam~k Kemal edebiyat~~etkisinde idi. Atatürk'ü besleyen edebiyat, Nam~k Kemal edebiyat~yd~. Birinci Inönü Sava~~~üzerinde konu~ulurken de, Türklerin
kahramanl~~~n~, dü~manlar~n~n küçüklü~ü üzerine söylenen sözlerden
sonra, milletinin o günlerde, geçmi~inde oldu~undan çok daha umutlu
oldu~unu anlatabilmek için, Nam~k Kemal'in Vatan Manzumesi'nden
hiç a~~zdan b~rakmad~~~~ba~lamas~n~~(nakarat~ n~) anlayarak ~öyle der:
Nam~k Kemal demi~tir ki:
Vatan~n ba~r~na dü~man dayad~~hançerini;
Yok mudur kurtaracak baht~~kara mâderini?
~~te bu kürsüden bu Meclisi âlinin reisi s~fat~yle heyet-i âlinize te~kil eden
bütün âzan~n herbiri nam~na ve bütün millet nam~na diyorum ki:
Vatan~n ba~r~na dü~man dayas ~ n hançerini
Bulunur kurtaracak baht~~kara mâderini.' 2
Atatürk'ün asker-~air ruhunu co~turan bu dizelerin ilkinde: 'dayad~'
yerine `dayas~n', ikincisinde de 'yok mudur' yerine 'bulunur' sözcüklerin
geçmesi, ~iirde, dünyaya küstüren karamsar hava, yepyeni bir umutla
~~~klan~r ve m~sra, bütünüyle Mustafa Kemal'in olur.
Ama, dilinin türkçele~mesi gerekti~ine inand~ktan sonra Atatürk,
dü~ünceleri u~runa bütün zevk ve al~~kanl~klar~n~~ b~rakt~~~~gibi, çok
sevdi~i üslubunu da "içilmi~~bir c~gara" gibi at~vermi~~; yeni harfler
al~nd~ktan sonra da, eski harflerle bir tek sözcük bile yazmam~~. 3
Büyük Nutkun sonunda.
Büyük Millet Meclisi, 13 Kânunsani 1337 ( ~~3 Ocak 1921), Atatürk'ün Söylev
ve Demeçleri, I, S. 154.
3 F. R. Atay: Çankaya, II. cilt, s. 611.
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Dilimizin türkçele~mesini gerekli bulmu~tur Atatürk; çünkü bu
ulusun, ana dil olarak iki dili, öz edebiyat~~olarak da iki edebiyat~~
olamazd~. Osmanl~ca divan edebiyat~n~~yaratm~~, ~ yd~ n çevrelerin edebiyat~~olmu~tu. Türkçemiz de, gerçi halk~m~z~n dü~üncelerini, duygular~n~~ veriyordu ama, mahalli kalm~~t~ . Ikisi aras~nda bir de mistikpantheist çizgilerle bir dervi~ler (tekke) edebiyat~~ duruyordu. Dilimiz
öylesine Arapça ve Acemce ile kar~~m~~t~~ki, türkçemiz bunlara ancak
yard~ mc~~olabiliyordu. Ba~l~ba~~na i~leme~e elveri~li görülmedi~i için
de bir türlü geli~ emiyordu. Gerçi Selânikte bulunan genç yazarlar,
Türk dilini kesin olarak sadelc~ti~~mek, en çok da dilimizdeki yabanc~~
terkip ve kurallar~~ kald~ rmak için ulusal bir heyecanla a~~rba~hl~ kla
ve iddial~~bir k~ m~ldan~~ta bulundular. Ba~ta Ömer Seyfeddin ile Ali
Canib, sonra da Ziya Gökalp onlara kat~ lmca, k~m~ldam~~ak~m halini
ald~ ; ad~na da 'Yeni Lisan' dediler, ~~~Nisan ~~~~ tarihinde, Selânik'te
Genç Kalemler dergisinde ba~layan bu 'Yeni Lisan' ak~m~~ Istanbul'da
ve bütün Türkiye cdebiyat~ nda çabucak geli~ ti. Ama 'Yeni Lisan'
gerçekten bir 'Yeni Lisan' de~ildi. Türk edebiyat~n~~ uzun y~llardan
bu yana böyle bir dil sadeli~i içinde çal~~an bilgin ve sanatç~lar~n ötedenberi ileri sürdüklerini yaln~ zca uygulamalar~ na aktar~l~~~yd~. Bunun için de i~ te gene de, Arap ve Acem ö~eleri devamla Türkçenin
bir niteli~i olarak kald~. Biz Arapçaya, Bat~~ülkelerinde Lâtinceye
verilen anlam~~vermi~, okullarda hep bu dili ö~renmi~~ve ö~retmi~tik;
terimlerimizi Arapçadan alm~~, Arapçadan ç~karm~~t~k; dü~üncelerimizi duyu~lar~m~z~~da hep Arab~ n ve Acemin biçimleri içinde veriyorduk. Böylesine kar~~~ k bir dille de ~ üphesiz, öz bir edebiyat do~amazd~.
Bunun için i~te, her ~ eyden önce, dilimizden bu yabanc~~ ö~eleri
atmak ve yerine daha ar~~sözcükler geçirmek gerekti. Yeni sözcüklerle
de deyi~~tarz~m~z haliyle de~i~ ecek, yeni tarzda yeni edebiyat do~acakt~. Yaln~z Arapça harflerle yaz~ lan bir dilden Arapça sözçükleri atmak
imkâns~zd~. Bunun için harflerin de~i~ mesi gerekti; yeni harfler
bizi ancak eski edebiyattan kurtarabilirdi. Atatürk, yeni harflerin
eski edebiyattan kurtaraca~~ na, ar~~bir yaz~~dilinin ancak yeni bir
edebiyat yarataca~~na inanm~~t~ . Dil ve harf devrimi i~te bunun için
zorunlu oldu. Amac~, ya~ay~~~ m~z~~ Bat~~anlay~~~ na yöneltmek, Türk
toplumunu Avrupa toplumlar~n~n seviyesine ç~karmakt~. Bu seviyede,
toplumumuzun meseleleri kendili~inden de~i~ecek, dü~ ünceleri ve
duyu~lar~~yeni biçimler ar~yacakt~ . Eski hayat ancak yeni bir dille
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korunabilir, yeni hayat da yeni bir dille kurulabilirdi: Bunun için
i~te ~öyle dedi :
"Bizim ahenktar, zengin lisan~m~z yeni Türk harfleriyle kendini gösterecektir. As~rlardanberi kafalar~m~z~~demir çerçeve içinde bulundurarak,
anla~~lmayan ve anlayamad~~~m~z i~aretlerden kendimizi kurtarmak, bunu
anlamak mecburiyetindesiniz. Anlad~~~m~z~n eLsar~na yak~n zamanda bütün
kâinat ~ahit olacakt~r. Buna kat' iyetle eminim"'
D i 1 ve harf devrimi i~te bunun için gerekti, çünkü :
"Clkesini, yüksek istikbalini korumas~n~~ bilen Türk milleti, dilini de
yabanc~~diller boyunduru~undan kurtarmahd~r" 2
dü~üncesinde idi. Bu inançla, toptan bir davran~~la bir sonuca
var~lmas~n~~ sa~lad~. Amac~, ya~ay~~~ m~z~~Bat~~anlay~~~na, yöneltmek
Türk toplumunu Avrupa toplumlar~n~n seviyesine ç~karmakt~. Bu
seviyede, toplumumuzun sorunlar~~kendili~inden de~i~ecek, benli~ini
duyacak, duyu~lar~na, dü~üncelerine yeni biçimler ar~yacakt~. Bunun
için de i~te bir gün gene ~öyle demi~~:
"Reisicumhur olmasayd~m Maarjf Vekili olurdum" 3
Atatürk'ün bu sözü her halde, gençli~i bu yollarda yeti~tirmek
iste~inden gelmi~~olsa gerek. Gençli~e Hitabe'sini bitirdikten sonra da
~u telkinlerde bulunmu~~:
`Gençli~i yeti~tiriniz. Onlara ilim ve irfan~n müspet fikirlerini veriniz. istiklâlin ayd~nl~~~na onlarla kavu~acaks~n~z. Hür fikirler tatbik mevküm geçti~i vakit Türk Milleti yükselecektir.' 4
Ve sözünü ö~retmenlere yöneltti :
"Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr muallim ve mürebbileri, sizler yeti~tireceksiniz; yeni nesil sizin eseriniz olacakt~r.' 5
Peki ama, edebiyat ö~retimimizde uyand~r~c~, yürütücü, i~leyici
araçlar ne olacakt~ ? Afet Inan "Hât~ralar~nda", Atatürk'ün bu araç~stanbul, Sarayburnu Söylevi, 8. VIII. 1928, (Atatürk'ün Söylev ve Demeç/eri, II, s. 2 54)•
2 Sadri Maksudi'nin 'Türk Dili Için' adl~~eserine sunut.
3 Afetinan'dan dinledim.
4 Afetinan: Atatürk'ün Gençli~e Hitabesi Hakk~nda (Üniversiteli Kad~nlar Derne~i
Ankara ~ubesi Yay~n~ : ~~ (27 May~s Ihtilâlini Anma Töreni), s. 21.
5 Muallimler Birli~i Kongresi üyelerine, 25. VII. 1942 (Atatürk'ün Saylev ve
Demeç/eri, Il, s. 174)•
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lara götürecek yolda dört noktaya önem verilmesini istedi~ini saptam~~~bulunuyor:
T. Türk çocu~unu, do~u~tan beraberinde getirdi~i yeteneklere
göre geli~tirmek.
~yi korunmu~~zekâlar~~açmak.
Türk çocuklar~ n~n kafalar~na müspet ilim ve teknik kavramlar~n~~yaln~z nazari olarak de~il, pratik alanda araç olarak
kullanabilece~i gibi birle~tirmek.
Çocuklar~n yeteneklerini, karakterlerindeki sa~laml~ klar~m
sarsmadan, zorlamadan, oldu~u gibi gösterme~e, söyleme~e
al~~t~rmak
Böyle yeti~irse e~er Türk çocu~u, konu~urken söyleyi~~ve anlat~~~tarz~,
yazarken de deyi~~üslübu ile, kendini dinleyenleri, yaz~s~n~~ okuyanlar~~
pe~ine takar ve Türk ulusuna iletebilir.
Bunun için i~te :
"Çocuklar~m~z ve gençlerimiz yeti~irlerken onlara bilhassa mevcudiyeti ile, hakk~~ ile, birli~i ile, tearuz eden bilâmum yabanc~~ anas~rla
mücadele lüzumunu ve efkâr~~milliyeyi kemaif isti~rak her mukabil fikre
kar~~~ ~iddetle ve fedakârane müdafaa zarureti telkin edilmelidir." 2
Atatürk, edebiyat ö~retiminin kayna~~n~~ ve amac~n~~ böyle aç~ klarken, sanat ~ n yap~c~~ gücünden faydaland~~~~muhakkakt~. Kendi
deyi~i :
"Edebiyat, ister nesir, ister naz~m ~eklinde olsun, t~pk~~resim gibi, heykeltra~l~k gibi, bilhassa musiki gibi, güzel sanatlardan say~ lagelmektedir." 3
Sanat, onun için yap~c~~bir güçtür :
"Sanat, yarat~c~l~kta insan~n tabiata tefermuk etmesidir." 4
Bunun için de :
"Sanats~z kalan bir milletin hayat damarlar~ndan biri kopmu~~olur". 5
Bu sözü, istiklül Sava~~n~~ba~aran bir kahraman, yerimizi, uluslararas~nda, ~erefle sa~layan bir diplomat, ihtiyaçlar~m~z~~ derinli~iyle duyup
Âfetinan: Atatürk Hakkmda Hât~ ralar ve Belgeler, 1959, s. 273.
Maarif Kongresini açarken ~~ 6. VII. 1 921 (Atatürk'ün Saylev ve Demeçleri ,II,s. 17).
3 Âfetinan: Atatürk Hakk~nda Hâttralar ve Belgeler, S. 272.
4 Mehmet Ali A~akay bu sözüne ~ahit olmu~.
5 Adana esnaflariyle konu~ma, 16. III. 1923 (Atatürk'ün Saylev ve Demeçleri,
III, s. 125.)
2
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onlar~~yeni bir dünya görü~ü içinde kar~~ lama~a çal~~an bir devlet
adam~~ söylüyordu. Hem de dünya görü~ ünün verimi devrimcilik
olduktan, Cumhuriyet kurulduktan sonra Adana'da söyledi bunu.
Bu sözde muhtevan~ n derinli~i sanat biçimi içinde beliriyor,
biçimin plâstikli~i de dü~ünceye canl~l~ k veriyor. Burada sanat, insan
vücudunun bir damar~na benzetilmi~, hayat da vücut olmu~tur.
Hayat damarlar~ndan biri koparsa e~er, ya~amaz o vücut art~ k. . .
Sanat~~içinde duymasayd~~ Atatürk, gelece~e uyand~ rma olan bu
dü~üncesini do~rudan do~ruya söyliyecek, yaln~zca : "milletimiz
sanats~z kalamaz, kal~ rsa ölür" diyeceJ(ti. O zaman onun ne demek
istedi~i belki daha iyi anla~~lacak, daha kolayl~ kla kavran~lacakt~~
ama, etkisi öylesine büyük olm~yacak, üzerinde böylesine dü~ündürmiyecek, sözü veciz olm~yacak ve ya~am~yacakt~.
Sözün de~eri, yaln~zca ne söylendi~inde de~il, ayn~~zamanda nas~l
söylendi~indedir. Atatürk, halk önderi olarak yapt~ klariyle tam bir
sanatç~yd~. Türk dünyas~na yepyeni bir ç~~~r açan ba~ar~lar~n~n de~eri
yaln~zca ne ba~ard~~~ nda de~il, ayni zamanda nas~l ba~ard~~~ndad~ r.
Sanat~~içinde duymasayd~~Atatürk, milletine bütün bu devrimleri
yapt~ ramazd~. Onun yaln~z sözlerinde de~il, davran~~lar~nda da
bir üslûp vard~. Halka etki yapan i~te bu üslüp oldu. Güzel Sanat
kar~~s~nda Türk ulusunun durumunu ~öyle deyimlemi~tir :
"~unu da ehemmiyetle tebaritz ettireyim ki, yüksek bir insan cemiyeti
olan Türk milletinin tarihi vasf~~da güzel sanatlar~~sevmek ve onda
yükselmektir" .
Bu ne demektir?
Tarihimizde Güzel Sanatlar~n ilk izlerine bakacak olursak,
Turfan'da bulunan heykellerin hiç de Eski-Yunan heykellerinden
a~a~~~kalmad~~~n~~görürüz. 2 Selçuk Türklerinin, Harzem Türklerinin,
Ilhanilerin, Timurilerin Osmanl~lar~n ve Akkoyunlu Türklerinin M~s~ rda, Irak'ta, Suriye'de, Anadolu'da, Iran'da, Türkistan'da, Hint'de
ve Afganistan'da yapt~ rd~ klar~~camiler, saraylar türbeler, köprüler,
ve çe~melerin, dünyan~ n en güzel eserleri olduklar~~ art~ k herkesçe
bilinmektedir. Türk masallariyle halk ~iirleri, efsaneler, menkibeler,
üstûreler, ata sözleri, bilmeceles, mâniler, ko~malar, destanlar, ilâhiler,
Dede Korkut Kitab~, A~~k Kerem, ~ah Ismail, Köro~lu gibi hikâyelerle
2

~ o. Y~l SOylevi, 29. X. 1933 (Atatürk'ün Soyleu ve Demeçleri, II, s. 272).
Bk. Von Le Coq: Buried Treasures, s. 76-79.
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Cenknameler, Yunus Emre, Kaygusuz, Karacao~lan, Dertli gibi
tekke edebiyat~~ve saz ~airleri, Karagöz ve Nasreddin Hoca gibi canl~~
eserler de ilk ça~larda edebiyat alan~ ndaki zenginli~imizi gösterir.
Sanat~~sevmeseydi e~er Türk ulusu, bütün bu heykelleri, camileri,
saraylar~, türbeleri, köprüleri, çe~meleri yapabilir miydi? Edebiyat~n~~
böylesine zer, jinle~tirebilir miydi?
Sevgi, yarat~c~l~~~n kayna~~d~r. Sanatç~lar, bu kayna~a e~ilmedikçe
kabiliyetleri ne ölçüde olursa olsun geli~emez, eserleri canlanamaz.
Sanatç~~olm~yanlar da bu kaynaktan içmedikçe sanat eserlerini benimseyemezler.
Ama sanat~~ sevebilmek için onu her ~eyden önce anlamak, anlamak için de onunla ilgilenmek gerekir. Henüz görme~e al~~mam~~,
kavramas~n~~ ö~renmemi~~olan bir insan, sanattan söz aç~l~rsa, ona
bilmedi~i bir dille konu~uluyormu~~gibi gelir. Dilini anlamad~~~m~z
bir ~iir okunursa, biz bu ~iiri sevebilir miyiz? Sanat anla~~ld~~~~zaman
ancak yürekleri dolduran, insanlara a~k, ümid ve rüya ilham eden bir
varl~ k olur. Bu varl~ kla insan, çevresinin darl~~~ndan kurtulur. Küçüklükleri yener, iç hürriyete kavu~ur, devrimler yapar, ülkeler fetheder.
Ancak sanatta yükselir insan.
Milletimizin birçok kabiliyetleri aras~nda güzel sanatlara olan
sevgisini de besliyerek geli~ tirme~i Atatürk milli ülkümüz olarak
saym~~t~ r :
"Bunun içindir ki milletimizin. . . güzel sanatlara sevgisini . . . her
türlü vas~ta ve tedbirlerle besliyerek inki~af ettirmek milli ülkümüzdür".
Çünkü insanlar sanat alan~nda birbirlerini bulurlar, sanat alan~nda
birbirlerini anlarlar. Mü~terek hayatlar~na, duyu~lar~na ve dü~ünü~lerine bu alanda bir biçim verirler. Uluslar, bu ruh alan~nda iç hayatlar~n~~ birbirlerine tan~t~ rlar, seviyelerini birbirlerine gösterirler; kültürlerinin üstünlükleri de bu alanda belirir.
Çünkü sanat d~~~hayat~~düzenlemek için çareler arad~~~~gibi, iç
hayat~~ ölçülü bir biçimde söylemek için de bir araç bulur. ~airin arac~~
ana dilindeki sözcüklerdir. Ressam~ nki ise yurdunun renkleri, çizgileri,
~~~klar~d~ r. Mimar ve heykelci de ana topra~~n~n ta~lar~n~, tunçlar~n~,
mermilerini yo~urur. Hepsi ellerindeki malzeme ile bir "dünya"
yaratma~a çal~~~ rlar ve bu dünyaya, gerçekle~tirmek istedikleri hayalOnuncu Y~l Söylevi, 29.X.1933. (Atatürk'ün Saylev ve Demeileri, 11, s. 272).
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lerindeki düzeni verirler; içinde de görü~lerinin insan~n~~ oturturlar
ve hepsini nesnel olarak tasvire çal~~~ rlar. ~~te onlar~n bu nesnellikleri,
eserlerini yurtta~lar~na benimsetir. Herkes bu eserlerde kendi ruhundan, kendi dü~üncesinden bir parça bulur, hayatlar~n~~bu eserlerde
biçim alm~~~görür.
Dü~ünceler, duygular geçicidir; insan da ölümlü... Uluslar ise
tarih boyunca durmadan göçüp gidiyor. Her birinin dü~üncesi,
duygusu ancak alm~~~olduklar~~sanat biçimlerinde ya~~yor. Tarihten
önceki milletler bile bize eserleriyle varl~ klar~n~~duyuruyorlar. ~ nsanlar, eserlerinde ölümsüz oluyor; uluslar, eserlerinde ya~~yor.
Atatürk'ün hakk~~var: Ulusumuzu ya~atacak en önemli temellerden biri sanatt~r. Eserlerimiz hayat temelinin sars~lmaz ta~lar~d~ r.
Çünkü :
"Bir millet sanattan ve sanatkârdan mahrumsa tam bir hayata malik
olamaz. Böyle bir millet bir aya~~~topal, bir kolu çolak, sakat ve alil
bir kimse gibidir." 1
Ruhun her türlü ba~lardan kurtuldu~u, Cumhuriyet devrinin gerçek
devrimcili~inde Atatürk, sanata önem verilmesini istedi :
"Bir millet sanata ehemmiyet vermedikçe büyük bir felâkete mahkihndur.
Birçok unsurlar o felâketin derecesini farketmez. Farketti~i gün de, ne
kadar müthi~~bir faaliyetle çal~~mak lâz~m geldi~ini tahmin eyleyemez. ." 2
"Sanat~n ehemmiyetini takdir etmeli ve bu takdirin bugünün icabat~na
göre lâz~m gelen vesaite tevessül ile olaca~~n~~anlamal~y~z." 3
Bu sözlerini Atatürk gerçi esnafa yönelterek söylemi~ti, ama
görü~leri Güzel Sanatlar~n her bölümü için de bir de~er ta~~yordu.
Böylece Atatürk, Türk sanat~n~n yeni bir ruhla, modern araçlarla
geli~mesini istedi. Taassup, canl~~resme sald~ rd~~~~zaman bile Türk
ulusu, Arap harflerinin düz ve k~vr~ml~~ çizgileriyle tanr~sal çehreler
yaratmas~n~, tabiat~n ince ve canl~~bitkileriyle soyut bir biçim dünyas~~
kurmas~n~, yarad~l~~~n en önemli unsurlar~ndan biri olan su ile de
camilerine, evlerine süs vermesini bilrni~ti. Zevkleri ve bulu~lar~~böyleAdana, 16. III. 1923 (Atatürk'ün Söylev ve De~neyleri, II, s. 125).
Adana, 16. III. 1923 (Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, II, s. 126).
3 Adana, 16. III. 1923 (Atatürk'ün Söylev ve Denzeçleri, II, s. 127).
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sine ince olan Türk sanatç~lar~n~ n yepyeni bir dünya içinde, dev güciyle
çal~~malar~n~~istemekte Atatürk hakl~yd~. Bunun için de sanatç~lara,
sanatç~~ruhiyle elini uzatt~~ :
"Sanatkiir, cemiyette uzun ceht ve gayretlerden sonra aln~nda ~~~~~~ilk
his eden insand~r" dedi.°
Böylece sanatç~~ da, toplum içinde ~erefli insanl~~~n~~ bulmu~,
üstün varl~~~n~~kazanm~~t~.
Bu görü~lerle art~k sanat~~desteklemek, sanat alan~nda yeni yollar
açmak gerekece~i pek aç~kt~r :
Ilk i~~olarak, be~yüz y~ll~ k bir tarih yuvas~~ olan Topkap~~ Saray~~
müze haline kondu (1924). Vaktiyle 600.000 metrekare bir alan~~
kaplayan bu gösteri~li saraydan toplu halde kalan ~~oo.000 metrekarelik
alanda bulunan, mimari bak~mdan oldu~u gibi iç süsleme yönünden
de birer üstün eser olan yap~lar, kap~lar~n~~dünyaya açm~~t~. Böylelikle
Türk sivil mimarisi geni~~ve zengin bir etüd konusu kazanm~~t~ r.
Gene saray~n çe~itli kö~elerinde, depolar~ nda, birer vesile ile toplanm~~~
onbinlerce eser bulunmu~tur. Ayni y~lda da Etno~rafya Müzesini
açt~ rd~~Atatürk. Burada da çe~ itli sanat bölümlerinde, en çok da bak~r
ve a~aç oyma i~leri bir araya getirilecekti. Iki y~ l sonra da ( 926'da)
Konya Asari Atika Müzesi aç~ld~~ve Selçuk devrinden ba~l~yarak çe~itli
ça~lara ait milli sanat eserlerimizden çok de~erli parçalar~~tan~tt~. 2
Ve o y~ l, Sanayi Nefise Mektebi, Güzel Sanatlar Akademisine çevrildi.
Mimarl~ kla heykelcilik bölümleri düzenlendi. Türk süsleme sanatlar~~okulu kuruldu ve bu okula k~z ö~renci de al~nd~. Bu da bu devreye
kadar olanca h~z~~ile devam edegelmekte olan taassuba vurulan ilk
darbe oldu.
Müzeler gibi kitapl~klar da binlerce eseri inceleme~e sunuyordu.
Say~s~~ yüzbinleri geçen be~~alt~~yüzy~ll~ k ar~iv belgeleri bölümlenme~e
ba~land~. Bu çal~~malar yaln~z tarih olaylar~n~~de~il, mimariden ba~layarak, sanat alan~ndaki çe~itli konular~~ da ayd~nlat~yordu. Ba~bakanl~k Ar~ivi de güçlü bir kaynak haline girmi~ti.
Böylece yurdumuzda, milli sanat eserlerimizi belirtecek müzelerin
kurulmas~~ve kaynaklar~n tan~ kl~ klar~~Cumhuriyet devrinde Atatürk'ün
I. Ceyhan : Atatürk'e Ait Hât~ralar.
Tahsin Öz : Atatürk ve Türk Sanatlar: (Belleten, 1956, cilt XX, say~~ 8o,
S. 589)•
Belleten C.L11, 73
2
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deste~i ile olmu~, yerli ve yabanc~~sanat tarihçilerin Türk sanatlar~n~~
~slam sanat~~ad~~alt~nda incelemelerinden kurtarm~~t~ r °.
Özel olarak resim konusuna gelince :
Tanzimattan bu yana Türkiye'de resim yap~ l~yordu, ama, bir
müzemiz yoktu. Gelip geçmi~~ressamlar~ m~zdan pek az~n~n adlar~~
biliniyordu, ama hiç birinin eserkrini tan~ m~yorduk. Cumhuriyetin
Onuncu y~ ldönümü için bütün ressamlar seferber edildiler. "Yurt
Gezileri" tertip edildi. Bu da plastik sanatlar~n hayat~nda önemli yenilikler yaratt~~ : Sanatç~, kö~esinden ç~ kt~, hayal dünyas~ndan s~yr~ld~,
tabiata at~ld~, gerçe~i gördü. Anadolu'nun kuca~~nda üslübuna en
elveri~li gelen konular~ n~ n en güzelini seçti ve ona gücü ölçüsünde
güzel biçimini verdi. Milli Mücadelenin tarihçesini ya~atan büyük
çapta tablolar böyle yarat~lm~~t~ r. Atatürk, eski, yanan Maarif Vekaleti binas~n~ n alt~ nda tertiplenen ve "Türk ~ nkilap Sergisi" diye
adland~ r~lan bu sergide heyecan~n~~ve memnunlu~unu gizlememi~,
saatlerce sergide kal~ p eserleri birer birer incelemi~~2.
Böylelikle Y~ll~ k Plastik Sanatlar Sergileri Atatürk devrinde
kurulmu~tu. Prensibi de ~u idi: Ressamlar, heykeltra~lar, y~l boyunca
çal~~arak büyük çapta eserler yapacaklard~ . Bu eserlerin en güzelleri
devletçe sat~n al~narak resmi yap~lara as~lacakt~~ve böylece, hala bugün
pe~inde ko~tu~umuz : "Resmi yap~larda sanat~ n "pay~" prensibinin
gerçekle~mesine ilk ad~mlar at~lm~~~oldu.
Tanzimat devrinden arta kalan dü~ üncelerde, Türk ayd~ n~ n~n
skolâstik anlay~~ tan kendisini bir türlü kurtaramay~~~ n~~ uzun zaman
gerçekçilikte, hattâ gerçekçili~in kalk~nd~r~c~~etkileriyle ilgisini kesmi~~
olmas~ nda aramak gerekir. Oysa, beri yanda, Türk ulusunun gerçekler kar~~s~nda edindi~i etkilerle kar~~la~aca~~~olaylara hakim olabilecek
kabiliyeti var. Bundan ötürü Atatürk, eskimi~~Osmanl~~ dü~ünü~ünden
kurtulman~ n yolunu halk~n kafas~ndaki gerçekçili~i geli~tirmekte
bulmu~tur. Sanat alan~ nda durumun böyle oldu~unu anlad~~~ndan,
her kolda ulusal bir sanat yaratmak ve böylelikle uluslararas~~ bir
de~ere ula~mak için halk~ n sanat zevkini yükseltmek gerekti~ine
inanm~~ t~. Bunun için resim alan~ nda müzelerin, halk~n plastik sanat
e~itimindeki rolünü sezmi~~ve 1937 y~l~~ Dolmabahçe Saray~~Veliaht
Tahsin Öz :
S. 591 )•

Atatürk ve Türk Sanatlar: ( Belleten, cilt XX, say~~ 8o
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Dairesinin resim ve heykel Müzesine tahsis edilmesini emretmi~ti.
Bu resim ve Heykel Müzesinin kap~s~n~n üstünde :
"Atatürk emriyle 1937' de tesis edilmi~tir" sözü vard~r.
Bir Müzenin bir emirle aç~lmas~ , belki bugün bizleri hayrete dü~ürebilir. Ama, ~unu da itiraf edelim ki kültür hayat~m~zda hay~rl~~ba~ar~lar, hep tek ki~ilerin, ya insanüstü çabalar~, ya da ayd~n devlet adamlar~n~n emirleriyle olmu~ tur. Atatürk'ün emri olmasayd~ , Dolmabahçe
Saray~'n~ n Veliaht Dairesi gibi geni~~ve oldukça elveri~li bir yap~~bulunamazd~. Müze olsun diye de yeni ba~ tan, belki de günümüze de~in
yap~lam~yacak, hala bina pe~inde ko~acakt~ k. Nitekim Ankara'da
hala bir galerimiz yoktur.
Nurullah Berk anlat~ yor: Istanbul'da, Güzel Sanatlar Akademisine giren hocalar: Burhan Toprak, Cemal Tollu, Bedri Rahmi
Eyübo~lu, Sabri Berkel, Halil Dikmen aralar~ nda bir resim ve heykel
müzesi açma dü~üncesini i~liyorlarm~~. Yüzy~ll~k plastik sanat~m~z~n
en seçkin eserleri, ya Dolmabahçe Saray~'nda, ya eski kö~k ve konaklarda, ya da Bakanl~klar~ n rutubetli depolar~nda. Böylece saraylarda,
konaklarda, kö~ klerde, depolarda bekleyen eserler, bir bir toplanarak
saraya getirilmi~~... XIX. yüzy~ l "primitif"lerin Süleyman Seyyid"
in, ~eker Ahmed Pa~a'n~ n, Hüseyin Zekâi Pa~a'n~n, Halil Pa~a'n~n,
Osman Hamdi Pa~a'n~ n, sonra empresyonistlerin, sonunda yeni ku~a~~n eserleri, tablolar~ , heykelleri toplanm~~ , her birine birer salon ayr~lm~~~ve bu müzenin aç~l~~~ nda Atatürk de bulunmu~ ; bir bir salonlar~~
gezmi~, her tablonun, her heykelin önünde uzun uzun durmu~, Müdüründen (o zaman Halil Dikmen'den), Türk resminin ba~lang~çtan
1937 y~l~na kadarki de~i~me ve geli~melerini ö~renmek istemi~ 2.
Bir devlet adam~, sanat~n tekni~inden, özelliklerinden habersiz
olabilir. Sanat~~kavramas~, sevmesi, sanat~~toplum içinde kökle~tirmek istemesi ba~ka, sanat~n teknik ve i~çilik özelliklerini bilmesi,
ak~mlar~n~~kavramas~~ba~kad~ r. Atatürk'ün o sava~~dolu hayat~~içinde,
Türk resminin ak~mlar~ ndan habersiz olu~u kadar do~al bir ~ey
olamazd~ . Ama onun Müzeyi saatlerce gezip, Müdürün aç~klamalar~n~~
dikkatle dinlemesi ve Müdürü terletecek ölçüde, sorular sormas~,
örnek olmu~ tur. Eseriyle de, y~llardan bu yana karanl~kta kalm~~~bir
Kr~. Afetinan : Resim Galerisi (Atatürk Hakk~ nda Hâtiralar ve Belgeler, s. 168).
2 Nurullah Berk: Atatürk ve Sanat (Varl~k Dergisi: ~~ Kas~m 1962, say~~585, s. 12).
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çok de~erlerimiz ulusca tan~nd~~ve bize kendi kendimizi anlamak
f~rsat~n~~ verdi. O zamana de~in gelip geçmi~~birçok ressam~m~z~n
eserlerine art~k kavu~mu~tuk. Eski konaklar~n çat~~katlar~nda örümceklere yuva olmu~~nice tablolar, Atatürk'ün bu i~aretiyle gün ~~~~~ na
ç~ kt~lar. Tek ki~inin mal~~ olmaktan kurtulup, halk~n gözleri önüne
serildiler. Bütün sanat ku~aklar~~resim müzemizin klâsikleri say~lan
birçok de~erli Türk ressam~n~~böylece tan~ m~~~oldu.
Adana söylevinde Atatürk (1923 y~l~nda), Osmanl~~ devrinde
milletimizin sanattan mahrum oldu~unu ac~narak söylemi~~ve "asil
milletimiz sanattan mahrumdu" demi~ti J. Bunun nedeni de ortadad~ r.
Çünkü Osmanl~~devrinde sanatç~lar~m~z azd~ ; onlardan bir ço~u da
gereken ölçüde sanatlar~ nda usta de~illerdi. Bunu da Atatürk itiraftan
çekinmemi~~ve ~öyle demi~tir :
"Art~k tarihe kar~~an Osmanl~~Hükümeti, maatteessüf as~rlarca yanl~~~
bir zihniyet sahibi oldu; çünkü onlar, sanat~~ve sanatkârlar~~kendi milletlerinden yeti~mi~~görmekten zevk almazlard~. Hattâ en ~evketli Osmanl~~ padi~ahlar~ ndan biri, zannedersem Kanuni Sultan Süleyman, askerlerinden bir Türk müslüman~n saraçl~k sanat~na sahip oldu~unu
görünce fevkalâde meyus müteessir olmu~tu. Onlar~n nazar~nda sanatkârlar~n gayri müslimden olmas~~müreccaht~. Onlar, sanattaki hayat menbalar~n~~
ba~ka milletlerin elinde bulundurman~ n zararlar~n~~görmiiyorlard~."
Atatürk'ün bu sözlerinden tam on be~~ y~l sonra ancak Istanbul
Müzesi aç~lm~~t~~(20 Eylül 1937). Kas~m ay~nda da Büyük Millet Meclisinde 5. Dönemin 3. toplanma y~l~n~~açarken :
ilk resim galerimi zi de bu y~l açm~~~bulunuyoruz'
diyebilmi~tir. 3
Eski eserlerimizi biraraya toplad~ktan sonra, koleksiyonlar,
XIX. yüzy~l boyunca (hele ikinci yar~s~ ndan sonra) yurdumuzda
de~erli sanatç~lar~n yeti~ti~'ini gösterdi. Türk resim ç~~~ r~~(ekolü),
hem de kendine özgü ruhu, rengi, havas~~ile aç~ kça görüldü. Gençlik
ate~i, megalomanisinin etkisiyle dün inkâr etti~imiz, küçümsedi~imiz
eski ustalar~n eserleri aras~ nda bugün hayran kald~ klar~m~z bile var.
Yaln~z ~ u var ki, Atatürk devrimlerinden önce plastik sanatlar, birer ser
çiçe~i gibi, sanki utana utana geli~mi~ ler, tablolar, heykeller meydana
Adana, 16. III. 1923 (Atatürk'ün Süylev ve Demeç/eri, 11, s. 126).
Adana, 16. III. 1923 (Atatürk'ün Süylev le Demeç/eri, II, S. 126).
3 Atatürk'ün Söylev ve Demeç/eri, I, S. 402.
2
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ç~kamam~~ . Ressam, saray bahçelerinden yapt~~~~resminin alt~na
"kullar~" diye imzalayarak padi~aha sunar, birkaç alt~ n alarak gözden kaybolurmu~, resim de saray~n bir odas~ na, bir sofas~na as~l~r
ve orada unutulup kal~rm~~ . Böylelikle resimlerin toplum ve toplumun
kültürü ile ilgisi kesilivermi~ . Asl~nda, bir bak~ ma da, resim yapmak
günahm~~~da, hele gölgesi yere vuran, heykel yapan, düpedüz
cehennemlikmi~.
Bugün bile bizi ~a~~ rtan bir ustal~ kla bir ressam olan son halife
Abdülmecid'e kadar, Galatasaray sergilerine kadar, plâstik sanatlar~n
yazg~lar~ , Türkiye'de bu idi. Sanata toplumun yollar~n~~ açan Atatürk devrimleridir. Atatürk'ün kendisidir. Topkap~~Saray~'n~n duvarlar~ n~~Gentile Bellini'nin freskleriyle süsleyen Fatih Sultan Mehmet °,
Dolmabahçe Saray~'n~ n Resim ve Heykel Müzesi'ne tahsisini emreden,
Ayasofya'y~~bir müze haline koyduran Kemal Atatürk, sosyal büyüklüklerinde oldu~u gibi, sanat sevgilerinde de birle~mi~lerdi. Bu iki
büyük adam, sanat~ n toplum içindeki yükseltici rolünü kavram~~lard~.
Her ikisi de kültür alan~ nda ~ slâm geleneklerini bir yana atmaktan
korkmad~ lar ve bu cesaretleriyle Ortaça~~karanl~ klar~ndan kurtulma
çabas~nda, birkaç ad~ m daha ileri gittiler.
Atatürk, ulusa, ayr~~ayr~~sanatç~~yeti~tirme~i yeter bulmuyordu :
"Yaln~z ~unu söyliyeyim ki, milletlere ferden sanatkâr yeti~tirmek kâfi
de~ildir. ~nsanlar ferdi olarak çal~~~ rlarsa muvaffak olamazlar. Çünkü
Allah insanlar~~yarat~ rken onlara öyle bir hacet vermi~tir ki, her insan
hemcinsi insanlarla çal~~ ma~a mecbur ve mahkûmdur. Bu i~tirak faaliyeti âdeta bir ihtiyac~~ilâhi olunca, maksatlar~~birle~tirmenin nas~l zaruret oldu~unu kolayca anlar~z. ~lk hakikat olarak anlar~ z ki, herhangi
sanatta emniyetle terakki arzu edilirse ayn~~meslek ve sanatta bulunan
insanlar~ n mütesanit bir ~ekil alt~na girmesi lâz~mcl~r." 2
Bununla Atatürk, insanlar~ n sanatta da güvenle ilerlemek istediler
mi, ayn~~meslek ve sanattan olanlar bir araya gelsinler ve uygun bir
biçim alt~ nda toplans~ nlar demek istiyordu. Bunun için de sanatç~lar~n kendi sanatlar~~içinde birer biçim almalar~, birlikler, dernekler
kurmalar~n~~Atatürk de ho~~kar~~lam~~t~. Dernekler ve birlikler sonra
L. Thuasne : Gentile Bellini et Sultan Mohammed, II, s. 46.
2 Adana, 16. III. 1923 (Atatürk'ün Sdylev ve Demeçleri, II, s. 126).
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sergilerini açt~lar. Avrupa'ya da güzel sanatlar alan~nda kültürlerini
geli~tirmek ve yeni teknik yollar~~ ö~renmek üzere ö~renci gönderildi.
Türkiyede heykel sanat~n~n do~u~unu da gene Atatürk'e
borçluyuz. Yurdumuza yaln~z 'heykel' kavram~~girsin diye yabanc~lar~n yapt~klar~~kendi heykellerini ho~~kar~~llyordu; çünkü ancak
O'nun heykeli bu güç kavram~~yurda sokabilecekti; sa~l~~~nda yap~lan
heykellerine de s~rf bunun için raz~~olmu~tur. Mithat Cemal Kuntay'~n,
Taksim'deki heykelini yapan Kanonika'ya bir ~iir yazd~~~n~~ö~renince
gülmü~~ve 'ne istedin ondan?' diye sormu~. Mithat Cemal Kuntay da:
'Sizi istedim Pa~am' deyince : 'öyle ise ~iirini oku dinleyeyim' demi~~
~iir ~u :
Elbette bilirsin O'nu herkes gibi kimdir,
Lâkin O'nu sen anlatamazs~ n O, bizimdir.
Bilmem ki bu ellerle O, temsil edilir mi?
Her neyse... nedir malzemen ta~~m~, demir mi?
Mermerse e~er cans~z olan rengine nûr at,
Yok, tunç ise bünyan~~avuçlarla alev kat.
Y~ld~zlar~~ mezcet gece renginde demirse,
Yans~n içi, nisyan O'nu, ha~a, kemirirse.
Y~ld~zlar, alev oklu fecirler avucunda,
Bir me~'ale olsun kürenin binbir ucunda!
Nabz~ndaki kan ta~taki nabz~na da vursun,
Gökten iniyormu~~uçuyormu~~gibi dursun!
Hayretle bak~p seçmeliyim kol mu kanat m~ ?
Dinlendi~i bir dal m~~cihan, bindi~i at m~ ?
S~rt~nda tutu~sun da, uçsun da ~afaklar,
Tarihe `benimdir' diye bass~n o ayaklar.
Hür ba~lar~n ikbali birilcsin de ba~~nda,
Kurtard~~~~bayrak alev olsun bak~~~ nda.
Insan boyu olsun fakat eflâke sürünsün,
Gö~sünde de bir milletin ebad~~görünsün.
Da~~parçalar~ndan da mehip olsun omuzlar
S~rt~nda bütün mâmelekim var, vatan~m var.

Bu ~iir, bütüniyle Atatürk'ün istedi~i yarat~c~l~~~, kendi ki~ili~iyle de
uyar~lm~~~olsa, bütün derinli~iyle anlat~yordu: Türk'ün, Türk ruhunK. Ar~burun: Atatürk - Anekdotlar-Andar, Ankara tg6o, S. 194.
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dan, Türk duyu~iyle, Türk'ü ya~atmas~. Bunun için de i~te Türk Tarih
Kurumu'na `Sinan'~n heykelini yap~n~z!' diye 2. VIII. 1935 tarihinde
verdi~i yaz~l~~ emir, ba~l~~ ba~~na bu görü~ ün deyimidir.° Unutulmaktan
korumak için yaln~ z bir devlet adam~n~n de~il, yaln~z siyasi ve askeri
ça~larda yeti~mi~~tarihsel büyüklerin de~il; O, bir Fatih'in, bir Kanuni
Süleyman'~ n, bir Barbaros Hayreddin'in heykellerinin aras~nda,
ba~ ta Mimar Koca Sinan'~ n heykelinin yap~lmas~~için emir vermesi,
Güzel Sanatlar alan~ ndaki görü~lerinin ~ümulü içinde yer al~ r. Sonralar~~Türk Inkilab~n~~ sembolize eden Atatürk ad~na dikilen ve Türk
heykeltra~lar~na yapt~ r~lan heykeller, heykeltra~l~~~m~z~n da varl~~~ n~~
ispat etmi~, aç~lan 'Türk Heykeltra~ lar Sergileri' bu alandaki gücümüzü göstermi~tir.2

Atatürk, özel olarak müzik sanatiyle de çok ilgilendi. Bunun
nedenini kendisi söylemi~~bulunuyor :
Montesquieu'nün 'bir milletin musikideki meyline ehemmiyet verilmezse, o milleti ilerletmek mümkün olamaz' sözünü okudum, tasdik ederim.
Bunun için musikiye pek çok itina göstermekte oldu~umu görüyorsunuz.' 3
Bu söz Montesquieu'de ~öyle :
`Platon ne craint point de dire que l'on ne peut faire de changement
dans la musique, qui n'en soit un dans la constitution de l'Estat.' 4

Türkçesi :
'Eflatun mözikte yap~ lacak en küçük bir de~i~ikli~in Devletin yap~s~ nda
da de~i~iklik yap~lmas~ n~~ gerektirece~ ini söylemekten çekinmiyor.'

Atatürk, devlette 'de~i~ iklik' yapm~~t~. ~imdi s~ra müzi~e gelmi~ti.
Müzi~e de önem verilmesini gerektiren bu dü~ünceyi benimsedi~ini ve
uygulamak gerekti~ini görmü~ tü. Izmir K~z Ö~retmen Okulunda,
ö~rencilerle yapt~~~~bir konu~ mada : 'Hayatta musiki laz~m m~d~r?'
sorusunu kendisi ~öyle cevapland~rm~~t~ r :
Türk Tarih Kurumu Ar~ ivinde.
Nurullah Berk: Türk Heykeltra~lar~~ (Güzel Sanatlar Akademisi Ne~riyat~ ndan,
Istanbul 1937).
3 Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, III, s. 89.
4 Montesquieu: `De l'Esprit des bis' Livre IV. Chapitre 8.
Fehmi Balda~~çevirisi, Montesquieu : Kanunlar~n Ruhu, M. E. B. Dünya
Edebiyat~ ndan Tercümeler, Frans~ z Klâsikleri : 223, s. ~ o6.
2
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'Hayatta musiki lâz~m de~ildir. Çünkü hayat musikidir. Musiki ile aliikas~~
olm~yan mahliikat insan de~ildirler. E~er mevzuubahs olan hayat insan
hayat~~ise musiki behemehal vard~ r. Musikisi z hayat zaten mevcut
olamaz. Musiki hayat~n ne~esi, ruhu, süruru ve her,s-eyi di r. Yaln~ z
musikinin nevi ~ayan~~mütalead~r.'
Bat~ l~lar, do~u müzi~i derken, Türk müzi~ini de içine al~ rlar ve
bunun kulaklar~ na ho~~gelmedi~ini, anl~yamad~ klar~~ tek sanat~n bu
müzik oldu~unu söylerler. Atatürk, bu dü~ünceyi ~iddetle reddetmi~~
ve Do~u müzi~inin Türk müzi~i olmad~~~n~~söylemi~tir :
'Bunlar hep Bizans'tan kalma ~eylerdir. Bizim hakiki musikimiz Anadolu halk~nda i~itilebilir.' 2
Bat~~ müzi~i, bugünkü seviyesine ula~mak için a~a~~~yukar~~ dört yüzy~l
kadar bir zaman harcam~~t~. Bizim halk sanat~m~z~ n da bu seviyeye
gelebilmesi için bu kadar beklemek Atatürk'e çok geldi ve
'Bizim bukadar zaman bekleme~e vaktimiz yoktur. Bunun için, Garp
musikisini almakta oldu~umuzu görüyorsunuz" dedi. 3
Atatürk, bunlar~, ölümünden birkaç y~l önce huzuruna kabul etti~i
ünlü biyograf Emil Ludwig'e söylemi~ti. 3 Amac~, modern bir
devlet kurmakt~ . Bunun için de bütün köhne sistemlerden s~yr~lmak
gerekiyordu.
Atatürk'ün çabas~, Ortaça~dan kurtulman~n yollar~n~~ aramak
oldu. Eski müzi~i Bat~~ müzi~ine üstün ç~ karma~a çal~~anlar~n bir
ufak gerçe~i ay~rmad~ klar~n~~ söyliyerek dü~ündüklerini B. Kemal
ünal'a ~öyle not ettirmi~~:
"Bütün bu ihya ameliyesinde ele al~nan musiki parçalar~, Türklerin herhangi bir âyinde, ~enlikte, bütün maddi ve hissi kabiliyetlerini yüksek
derecede kullanarak oynamalar~na yar~yan na~melerdir. Bu fas~ldan olan
musikiyi bugünün dans parçalar~~ gibi saymakta hata yoktur. Ancak
bugünkü Türk kafas~, musikiyi dü~ündü~ü zaman, yaln~z basit ve geçici
heyecan verecek musiki aram~yor. Musiki dendi~i zaman yüksek duygular~m~z~n, hayat ve hât~ralar~m~z~ n ifadesini bulan bir musiki murad
ediyoruz."
Hâkimiyet-i Milliye, 15.X.1925 (Atatürk'ün Söylev ve DemeçIeri, II, S. 235).
Atatürk'ün Sdylev ve Demeçleri, III, s. 89.
3 Ay~n Tarihi 1930, cilt 22, say~~ 73, S. 6054-55.
4 B. Kemal Cnal: Musikiye Ait Bir Not, Ulus, ~ o Sonte~rin 1939.
2
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X. Y~l kutlanmas~ ndan 5 gün önce de Musiki Muallim Mektebine
giderek, ö~rencilerin bulundu~u odaya girmi~~ve onlara ~öyle demi~ :
"Çocuklar~ m, ~imdi size bir m~sra söyliyece~im. Bunun gerisini beraberce yazaca~~z. Meydana ç~ kan giifteyi hemen besteleyip bana söyliyeceksiniz."'
Küçük masan~n ba~~na geçerek, sonralar~, Ankara K~z Lisesi edebiyat
ö~retmeni olan Celal Emren'le birlikte ö~renciler de yerlerini ald~ktan
sonra Atatürk'ün söylediklerini Kaz~ m Nami Duru'nun o~lu Mübeccel not etmi~~:
"Büyük karakterli Türk, çal~~~r yorulmazs~n." 2
Arkas~n~~ ö~renciler getireceklerdi. Hepsi bir~eyler söylemi~ler. Atatürk
be~enmemi~~ve Celal Bey'e dönmü~, Celal Bey, kendi anlatt~~~na
göre, bir esinle (ilhamla) : "Zekân cihandan büyük" demi~. Bu cümle
Atatürk'ün çok ho~una gitmi~~ve sonunu getirmi~ :
"Müspet ilme ba~l~s~n."
Üçüncü dizeyi yazd~r~ rken gene tart~~malar olmu~. Atatürk'ün akl~ ndan geçenleri ö~renciler anlam~ yor ve onun istedi~i dizeleri yazam~yorlarm~~ . Ama Celal Bey'e bir daha sormam~~~ve daha çok, hem de
yar~m saat kadar, ö~rencilerle tart~~m~~. Sonunda ~iir, o yar~m cümleyi
dikkate almazsak, Atatürk'ün olan ~u a~a~~daki dizeler ortaya ç~km~~ :
"Büyük karakterli Türk, çal~~~ r yorulmazs~n.
Zekân cihandan büyük, müspet ilme ba~l~s~n.
Güzel sanat sevgisi, yüre~ine ate~tir
Türk'ün büyük ülküsü, bu dünyaya güne~tir." 3
Burada da gene Atatürk'ün ~airli~i, ~airli~inin de niteli~i aç~kça beliriyor : O, gençlerden, sanat alan~nda yaln~zca te~vik için örnek olmak
ve yarat~c~hklarm~ n kayna~~n~ , kendi tarihlerinden, kendi edebiyatlar~ndan almalar~n~, yabanc~~ konular ele alsalar bile kendi benlikleriyle i~lemelerini istemi~tir.
Atatürk, Türklerin de bugün musikiden, ba~ka uluslar~n istedikleri hizmeti bekledi~ini anlatm~~, klasik Osmanl~~ müzi~ini ihyaya
çal~~anlar~ n çok dikkatli bulunmalar~~ gerekti~ine i~aret ederek ~öyle
demi~tir :
B. Kemal Ona!: Musikiye Ait Bir .Not, Ulus, ~ o Sonte~rin 1939.
B. Kemal Ünal: Musikiye Ait Bir Not, Ulus, to Sonte~rin 1939.
3 B. K. Ünal: Musikiye Ait Bir Not, Ulus, to Sonte~rin 1939,
2

Atalii~k

r~lhk

Konferanslan.

4

1162

MELAHAT ÖZGÜ

"Biz, bir Türk bestesini dinledi~imiz zaman, ondan geçmi~in intibah
b~rakmas~~lâz~mgelen hikayesini kalbimize giren oklar gibi duymak isteriz.
Ac~~olsun tatl~~olsun biz bir beste dinlerken ve fark~nda olmaks~z~n hislerimizin incelir oldu~unu duymak isteriz."
Müzik yapacaklardan istedi~ini de ~öyle söylemi~tir :
"Musikiden bekledi~imizin maddi, fikri ve hissi uyan~kl~k ve çevikli~in
takviyesi oldu~una ~üphe yoktur. Yeni ~airlerimizden, ediplerimizden ve
bilhassa ses sanatkârlar~m~zdan istedi~imiz ve arad~~~m~z budur." 2
Atatürk do~u müzi~iyle yeti~mi~ti ve eski müzi~i dinlemekten çok
ho~lan~ rm~~. Alaturka saz çalarken, ço~u zaman kendileri de ~ark~lara
kat~l~ r, ama pe~revinden ba~l~yarak saz semaisine dek bütün kurallariyle dinleme~e tahammül edemezmi~. Yar~~yerde fasl~~ kestirir, ayni
makamdan olsun olmas~n, kendi sevdi~i ~ark~lara ba~lat~rm~~.
Sarayburnu'nda, bir gece "güzel bir tesadüf eseri olarak ~ark' ~n en
mümtaz iki musiki heyetini" dinledikten sonra 3, yapt~~~~bir görü~mede,
duyular~na uymay~ p, devrimin ruhunu ve ulusun gelecek günlerini
dü~ünerek eskiyi b~ rak~ p yeni yola kat~lman~n zorunlu~unu duyarak
"alaturka musiki" üzerinde ~öyle demi~tir :
"Fakat benim Türk hissiyat~~üzerindeki mü~ahedem ~udur ki, art~k bu
musiki, bu basit musiki, Türkün çok münkesf ruh ve hissini tatmine kafi
gelmez. ~imdi kar~~da medeni dünyan~n musikisi de i~itildi. Bu ana kadar
~ark musikisi denilen terennümler kar~~s~nda kans~z gibi görünen halk,
derhal harekete ve faaliyete geçti. Hepsi oynuyor ve ~en ~at~rd~rlar tabiat~n
icabat~n~~yap~yorlar. Bu pek tabiidir. Hakikaten Türk, fitraten ~en, ~ât~rd~r. E~er onun bu güzel huyu bir zaman için fark olunmam~~sa, kendinin
kusuru de~ildir. Kusurlu hareketlerin ac~, felâketli neticeleri vard~r. Bunun
fâriki olmamak kabahatti." 4
Ve i~te onun müzik görü~ündeki büyüklük de buradan geliyordu:
Do~u müzi~ini sevdi~i ve de~erlendirmesini bildi~i halde Bat~~müzigine yönelmesi. Do~u ülkeleri aras~ nda nas~l bir özelli~imiz olmu~sa,
~imdi de biz, bu özelli~imizi Bat~~ ülkeleri aras~nda aramally~z. Art~ k
B. K. Unal: Musikiye Ait Bir Not, Ulus, ~~ o Sonte~rin 1939.
B. Kemal Unal : Musikiye Ait Bir Not, Ulus, to Sonte~rin 1939.
3 Sahneye birinci olarak Arap mugannilerinden Müniretül Mehdiye ç~ km~~~ve
sanat~ nda ba~ar~l~~ imi~. (Atatürk'ün Söyler" ve Demeçleri, Il, s. 254)•
4 Atatürk'ün SOylev ve Demeçleri, II, s. 255.
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Do~u dünyas~~ içinde de~il, Bat~~ dünyas~~içinde kendimizi bulmam~z~,
bundan böyle de Do~ulular aras~nda e~lik ve and~ r~~lar~m~z~~Bat~l~lar
aras~ndaki e~lik ve and~ r~~larla de~i~tirmemizi istiyordu.
Çünkü :
"Bugün dinlenilme~e yöneltilen musiki, yüz a~artacak de~erde olmaktan
çok z~zakt~r. Bunu aç~kça bilmeliyiz." 1
Atatürk'ün en büyük isteklerinden biri; Türk müzi~ini canlanrmak
oldu. Bunun için de Cumhuriyet rejiminin ilk y~llar~ndan
d~
bu yana, Ankara'da halk~n duygular~n~~bu yüksek sanat zevkine haz~rlamak amaciyle yanl~~~olarak "alafranga müzik" ad~n~~verdi~imiz
büyük insanl~ k müzi~ine içten bir ilgi gösterdi. Ça~~n~ n orkestras~~
pek güçlü olmad~~~~halde, her hafta verdirtti~i konserlerde, uluslararas~~
müzik üstadlar~ n~ n eserlerinden birçok parçalar, iyi kötü halk~n
kulaklar~ na duyurulmas~ n~~ sa~lad~. Atatürk, bu müzik k~m~ldan~~~ n~~
kendisine tez olarak alm~~~ve onu kesin usullerle yürütebilmek için
kendisi bizim saz müzi~ini sevdi~i halde, susturma~a kalkm~~t~. Radyolardan da birara kald~ rtt~~ama, sonradan bu tedbirde ~srar etmedi,
çünkü bu müzikle o müzik aras~ nda hiçbir ilgi olmad~~~n~~anlam~~t~.
Bununla da onun iki yans~c~~halinde halk~n kulak anlay~~~n~~ buland~rm~yaca~~na inanm~~t~. Nitekim bu iki çe~it müzik, bat~~ülkelerinde
de yanyana ve ayr~~ ayr~~ya~amakta, halk~n duygululu~u ile tart~~maya
asla yer vermemektedir. Her ulusun kendi folklorundan kalma bir
saz müzi~i vard~ r. Bunun yan~ nda da link ve dramatik müzik yer
almaktad~ r. Birinin yürüdü~ü yol, ötekinin yürüdü~ü yol ile çat~~maz.
Çok kez de link ve dramatik müzi~in saz müzi~inden faydaland~~~~
bile olur. Ona milli melodileri veren kaynaklar~n en zengini, en gürü
bu saz müzi~idir. Teknikte ve enstrümantasyonda bir olan bütün
bat~~müziklerinin birbirinden ayr~~ ulusal nitelikleri olmas~n~~sa~layan
nedenlerden biri de budur.
Atatürk 1934 y~l~~Büyük Millet Meclisi'nin aç~ l~~~nda da müzi~in
nas~l i~lenmesi gerekti~ine i~aret etmekte ve böylece bu sanata kar~~~
ilgisiyle, bu sanat hakk~ ndaki bilgisini ortaya koymaktad~ r :
"Arkada~lar, güzel sanatlar~ n hepsinde ulus gençli~inin ne türlü ilerletilmesini istedi~inizi bilirim. Bu yap~lmaktad~ r. Ancak, bundan en çabuk, en önde götürülmesi gerekli olan Türk musikisidir. Bir ulusun
Atatürk'ün Saylev ve Demeçleri, III, S. 363.
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yeni de~i~ikli~inde ölçü, musikide de~i~ikli~i olabilmesi, kavr~yabilmesidir. Bugün dinlenilen musiki yüz a~artacak de~erden uzakt~r. Bunu
aç~kça bilmeliyiz. Ulusal, ince duygular~ , dü~ünceleri anlatan yüksek de'i~leri, söyleyi~leri toplamak, onlar~~bir gün önce genel son musiki kurallar~na göre i~lemek gerektir. Ancak bu gözeyde Türk ulusal musikisi
yükselebilir, evrensel musikide yerini bulabilir."'
Aç~~~söylevinin bu parças~, ayn~~ zamanda Musiki Muallim Mektebinin
yeni bir te~ kilâta yönelmesi nedenini ve Konservatuvar tarihinin bu
dönüm noktas~n~~ayd~nlat~yor.
Bir y~l sonra da (1935) ~öyle demi~tir :
"Ulusal musikirnizi, modern teknik içinde yükseltme çal~~malar~na bu
y~l daha çok emek verilecektir. 2
Gerçekten de büyük bir emekle Avrupa k~t'as~~üzerinde, ulustan
ulusa, iklimden iklime de~i~ en sesler, bizi ahenk ve melodi zenginli~i kar~~s~ nda bulundurdu. Bir yanda Beethoven'i, öte yanda da
Puccini'yi, Çaykowski'yi dinledik; bu Alman, bu Italyan, bu Rus
müzi~i dedik ve Adnan Saygun'un Yunus Emre ve Nevid Kodall~'n~n
Atatürk oratoryalar~~ bu dü~ünü~ ün verimleri oldu. Bir Idil Biret'in,
bir Suna Kan'~ n piyano ve keman resitallerini de bütün Avrupa
duydu.

Bizde bir oper an ~ n kurulmas~~da gene Atatürk'ün en büyük
isteklerinden biriydi. Gerçi Istanbul'da, Avrupa truplar~ n~n verdikleri
misafir oyunlar~~bir kö~eye koyulursa, 1840 y~l~ ndan bu yana, devaml~~
bir opera sahnesi vard~, ama öz de~ildi. Atatürk'e, bu öz yarat~c~l~~a
te~vik için güzel bir f~ rsat ç~kt~. Iran ~ah' R~za Pehlevi Türkiye'ye
gelecekti. Bu vesiyleyle Atatürk, ilk kez olarak opera tarz~nda orijinal
bir Türk eserinin sahneye konmas~n~~ dü~ünmü~, bu i~i de o zaman
yeni Avrupa'dan dönen bestecimiz Ahmet Adnan Saygun'a havale
etmi~, Adnan Saygun'un Özsoy adl~~ilk küçük operas~~ i~te böyle bir
te~vikle yaz~lm~~t~. Iran ~ah' huzurunda temsil edilirken, biraz da
kendi eseri say~ lan bu Avrupal~~ anlay~~~nda ilk Türk operas~n~ n,
misafirinin üzerinde b~ rakt~~~~güzel etkiyi görmekten sonderece

2

Atatürk'ün Söyler, ve DemeçIeri, I, s. 378.
Atatürk'ün Saylev ve Demeçleri, I, S. 385.
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memnunluk duymu~~1. Bir Leyla Gençer'in, bir Ferhat Onat'~n Avrupa sahnelerinde Türk opera artistleri olarak oymyabilmeleri hep
bu te~viklerin eseridir. Adnan Saygun'un Kerem ile Asl~'s~, Sabahattin
Kalender'in Nasrettin Hoca's~~ da hep bu te~viklerden do~mu~tur.
Çok karakteristiktir ki, opera, modern tiyatro kurulurken de
tamamiyle önde idi, Ankara'da, bir tiyatro ve rejisörlük okulu ile
ba~l~~bir Konservatuvara ça~r~lan Rejisör Carl Ebert, 1947 y~l~nadek operalar~~sahneye koyma bak~m~ndan, en iyi ba~ar~lar~m verdi.
Ama, ikinci Dünya Sava~~n~n ortas~nda büyük bir ciddiyetle i~lenmi~~
olan Antigone ve K~ral Oidipus temsilleri öyle bir etki b~ rakt~~ki, Avrupa
ruhunun, Do~unun içe kapatan islam havas~~içinde büyümü~~olan bir
Türk için, en çok güç oldu~u yerde de duyurma~a çal~~~yordu. Burada,
trajedinin köklerine inilmi~ti.
Muhakkak olan bir ~ey varsa, Türk tiyatrosu na yeni tohumlar
Atatürk devrinde, Konservatuvar~n aç~lmasiyle at~ld~. Gerçi ondan
önce bir tiyatromuz yok de~ildi, ama hayat~~bunun çok kah~rl~~geçti.
Zaman zaman istipdad~n h~~m~ na u~ruyor, aktörleri da~~l~yor, yazarlar~~ sürülüyor ve bir gecede, y~ k~l~veriyordu. Sonra gene zaman oluyor, kendi kendine diriliyor, dilsiz, düzensiz, dekorsuz, hattâ kad~ns~z,
s~rf ya~amak kayg~siyle sürünüyordu. Onun bu karanl~k devirde bir
koruyucusu olmad~. Bunun için de hep zan alt~nda kald~. Ruh özgürlü~ü isteyen bir sanat, istibdat devrinde ya~amad~. Me~rutiyet devrinde de, bu alanda, hevesliler gün ~~~~~na ç~kt~klar~~ halde da~~ld~lar.
Da~~lmasayd~lar gene de, bir ~ey yapam~yacaklard~ ; çünkü hürriyet
gerçi vard~~ama, kad~n henüz esaretten kurtulamam~~t~. Onun kapkara peçesinin alt~nda hapsolunan yüzünü görmek, sesini i~itmek
"namahrem"e haramd~. Atatürk Cumhuriyeti, i~te, bu köhne dü~ünü~leri y~ kt~~ve yepyeni bir hayat alan~~açt~. Ayd~n Türk kad~n~, pürüzsüz
söyleyi~i ve tertemiz sesiyle sahneye ç~kt~~~~anda, Türk tiyatrosu
gerçek varl~~~n~~ortaya koydu.
1930 y~l~n~n Nisan ay~nda, ~stanbul Darülbedayi artistleri Yeni
Türk Oca~~~tiyatrosunu açmak üzere Ankara'ya gelmi~ler, temsiller
veriyorlar. Repertuvarlar~nda Hamlet, Müral, Muhayyel Hasta gibi
klasiklerle Alman, Frans~z modern piyesler var. Atatürk, bu oyunlar~~
Bk. A. Kaptan : Atatürk ve Sanat, Türk Dili, ~~Kas~m 1955, cilt V, say~~50, s. 78.

MELAHAT ÖZGÜ

1166

seyrettikten sonra, Muhsin Ertu~rul ba~ta olmak üzere bütün artistleri
Marmara kö~kü'ne ça~~r~ r ve onlara ~u sözleri söyler :
'Siz, benim tâ ate~emiliterlik ça~~mdan beri memleketimizde görmeyi
candan lizledi~im bir hayali gerçekle~tirdiniz. Böylesine birbirine
ba~l~~bir sanat toplulu~unu kendi imkânlar~n~zla haz~rlay~p bize getirdiniz,
gösterdini z.'
dedikten ve Türk Tiyatro Sanatç~lar~~için çömertçe da~~tt~~~~binbir
övgüden sonra, sözlerini çevresindekilere yönelterek ~öyle bitirmi~~:
'Efendiler. . Hepiniz mebus olabilirsiniz, vekil olabilirsiniz, hattâ
Reisicumhur olabilirsiniz. Fakat sanatkâr olamazs~n~z. Hayatlar~n~~
büyük bir sanata vakfeden bu çocuklar~~sevelim!' 2 .
Bunu söylemekle de, sanat~n, edimsel, yaln~z çal~~makla elde edilmedi~ini, büyük sanatç~, ki~ili~ini kazanmak için sanatç~~olarak do~mak
gerekti~ini anlatmak istemi~tir. Onun bu anlat~~~tarz~, ve bu tarz
ile beliren tiyatro ilgisi, bugünkü düzeye ula~an tiyatromuz için çok
te~vik edici olmu~tur. Konu~malar~n~n birinde de ~öyle demi~ :
"Hayatta herkes bir aktördür." 3
Bununla da herkesin, kendi hayat~n~~ kendisi ya~ad~~~n~~söylemek
istemi~~olacak. Atatürk'ün bu sözü de, tiyatro sanat~na gösterdi~i
sevgi kadar, bu yolda sanat gücünün hayattaki gere~ini belirtiyor.
Bir tiyatro eseri bile yazmak istedi~ini Meslekta~~m Afet Inan'dan
dinledim. Konu: Timur. Onun Ankara'ya geli~i ve Y~ld~r~m
Bayezid ile kar~~la~mas~. Bunun için de Afet Han~mla birlikte
meydan muharebelerinin yap~ld~~~~yerleri ke~if için geziye ç~ karak bu
tarihi yerlerde incelemeler bile yapm~~. Önce telsizlerin bulundu~u
yerleri gezmi~ler, Atatürk'ün "burada bu meydan muhaberesi yap~lmaz"
sözü üzerine, Çubuk ovas~na, Esenbo~a'ya gitmi~ler ve "burada olabilir
i~te" deyince 4 olaylar~~ burada dü~ünmü~ler. Ki~iler belirtildikten
sonra da, Afet Inan'a yazd~rma~a ba~lam~~. Hep Timur'u, öteki ki~ileri
de gene Timur'un a~z~ndan konu~turmu~. Bu böyle olmaz, can s~kar,
bir az da ötekiler konu~sun denince, Atatürk, "Timur varken ba~kalar~~
konu~amaz" demi~. Bu da onun, tiyatro eserlerini, dramatik anlay~~tan
Muhsin Ertu~rul: Bir Dönüm Gecesi, Cumhuriyet, 14 Nisan 1963.
Muhsin Ertu~rul: Bir Dönüm Gecesi, Cumhuriyet, 14 Nisan 1963.
3 Afetinan'dan dinledim.
4 Âfetinan'dan dinledim.
2

ATATÜRK'ÜN EDEBIYAT VE SANAT ANLAYI~I

1167

çok, tarih görü~ünden gelen bir epik kavray~~a dayand~~~ n~~ ve tarihi
yaln~z okumak, ya da okutmakla yetinilmeyip, sahnede de canland~r~lmas~n~~istedi~ini gösteriyor; çünkü olaylar ve bu olaylar~n içindeki
ki~iler, sahnede oldu~u kadar hiçbir yerde, insana daha çok etki
yapamaz. Ne yaz~k ki metin elde de~il. Günün birinde ortaya ç~karsa,
bu alandaki görü~leri ve i~leyi~~tarz~~ üzerinde daha çok durulabilir.
Ama önemli olan onun bu yoldaki te~vikleridir.
Faruk Nafiz Çaml~bel'in tarihi bir konuyu i~leyen manzum
piyesi : Ak~n'', ilk kez olarak Istanbul'da oynand~~~~zaman çok
ho~una gitmi~~ve sanatç~lar~~ en güzel sözlerle kutlam~~, 1 gençleri
bu alanda da yeti~tirmek üzere, Avrupa'ya gönderilmeleri için hükümetin dikkatini çekmi~tir. Bunlar~n aras~nda "Görme~e Geldim" ba~l~kl~~ve güçlü bir ~iiriyle Atatürk'ün sevgisini kazanm~~~olan Behçet
Kemal Ça~lar kültür ve tarih bilgisini artt~rmak ve ileride tarihi piyesler de yazabilmek için Ingiltere'ye gönderilmi~ti. Giderken de ona
"iyi tarih bilirsen iyi ptyes 'atars~n" demi~~Atatürk.2 Amac~~ : Bu alanda
da Bat~~anlay~~~nda humanist bir yarat~c~l~~a yönelmekti. Behçet Kemal
Ça~lar'~ n Timurlenk'i, Aka Gündüz' ün Mavi Y~ld~r~m'', Selahattin
Batu'nun "O~uzata" s~~ve "Güzel Helana" s~, Orhan Asena'n~n "Gilgam~~" ~~ve "Hürrem Sultan" 1, Celal Esad Arseven'le Salah Cimcoz'un
"Üçüncü Selim"i, Haldun Taner'in Baltac~~ Mehmet Pa~a üstüne
kaynak tart~~malar~~eyti~imini (dialekti~ini) ele alan "Lütfen Dokunmay~n" adl~~ sahne eserleri, hep bu görü~ün, yurdumuzda kök tutma~a
ba~l~yan yeni insanc~l Bat~~ anlay~~~ n~n verimleridir.
Sanat~m~z~n kalk~nmas~~için, Atatürk, devletin yard~m~n~~gerekli
bulmu~tur :
"Güzel Sanatlar~n her ~ubesi için kamutay~n gösterece~i aliika ve emek,
milletin insani ve medeni hayat~~ ve çal~~kanl~k veriminin artmas~~
için çok tesirlidir." 3
Her y~l da, Büyük Millet Meclisi aç~l~~~nutuklar~nda, Güzel
Sanatlardan, devlet adam~~olarak söz açm~~~ve "Güzel Sanatlar~~geli~tirece~iz" demi~tir; çünkü Güzel Sanatlar geli~mezse, k~s~r kal~r toplum.
Lütfi Ay: Atatürk ve Tiyatro, Ulus, 1 o Kas~m 1947, s. 6.
Afetinan'dan dinledim.
3 Y~l 1936. Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, III. s. 373.
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Güzel Sanatlar~~ yurtta kökle~tiren onun bu nutuklar~~oldu. Sanattan
söz açmas~, etraf~ndakilere ilgi ve sevgi a~~lad~~ ve onlar~~ uyand~ rd~ .
Cahit Külebi'nin ~iiri :
"Sana borçluyuz tâ derinden;
Çünkü yardumuzu sen kurtard~n!
Hasta, yorgun dü~mü~ tük,
Yaralar~ m~z~~iyice sard~ n.
Yi~ittin, inanç doluydun, yap~c~yd~ n,
Sanatkârd~ n, denizler kadar engin;
Kimsenin görmedi~ini görürdü
Sevgiyle bakan gözlerin."
Yeni ~airlerimizin yazd~ klar~~ ~iirler, yeni ressamlar~ m~z~n yapt~ klar~~ resimler, heykelcilerimizin diktikleri heykeller, yeni mimarlar~ m~z~n da kurduklar~~ an~ tlar, henüz daha dünya çap~nda ölçülerini bulamam~~larsa da, yeni bir Türk sanat~n~ n varl~~~ n~~ ortaya
koyma~a çal~~m~~lard~ r, hâlâ da çal~~ maktad~ rlar.
Bütün bu ara~t~ rmalar~n sonucu bizi ~u gerçe~e ula~ t~ rd~~ :
Atatürk'ün edebiyat ve sanat anlay~~~ n~ n kökleri geçmi~imizde, tarihimizde, benli~imizde, verimleri de gelece~imizdedir.

Cahit Külebi'llin Atatürk Kurtulu~~Sava~~'ndan.

