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Ink~lap devrimizin Milli E~itim Bakan~~M. Necati Bey'in her y~lba~~nda hat~ras~~an~ld~~~ nda, o günleri yeniden ya~am~~~gibi olurum.
So~uk bir y~lba~~~gecesi, o devirde Ankara'n~n kaloriferli evleri say~l~~
derecede az. 1928 y~l~ , pazartesiyi sallya ba~l~yan gece sona erecek.
Atatürk Bilecik Millet Vekili Asaf (Özbay) Beyin k~z~n~n dü~ünü
vesilesiyle onun oturdu~u Güvenlik park~~kar~~s~ndaki evinde, kalabal~k
misafirlerle beraber sohbet ediyor. Yine o senelerde Ankara'n~n büyük
salonlu evlerinden biri say~l~yor buras~ . Çünkü bu Yeni~ehir'de ilk
yap~ lan evler bahçeler içinde, tanzim edilmi~~ve bu evi de ilk Ali
Hikmet Pa~a ald~~~~için, salonlar~= büyük olmas~n~~istemi~~ve ona
göre in~a edilmi~. I~ te bu büyük salonlar~~o k~~~gecesi sobalar ~s~tm~ya
çal~~~yor.
Günlük siyasi meseleler yan~ nda, bilhassa yeni harflerin kabulü
ile ö~retim yap~lmas~~meselesi ba~~konu. Millet mekteplerinin aç~lma
haz~rl~klar~~var. Milli E~itim Bakanl~~~'n~ n önemle bütün yurda ~amil
te~kilat kurmas~~plânla~t~r~lm~~ . Bu suretle her ya~ ta okuma yazma
bilmiyenler bir millet mektebine gidecekler ve ö~rendikten sonra
diploma alacaklar. Bu, karacahillikle sava~~n umumi seferberli~i idi.
Atatürk'ün bu idealini tahakkuk ettirecek, bu i~e inanm~~~Milli E~itim
Bakan~~ise ~ imdi hastalanm~~t~.
I~ te bunun içindir ki Atatürk heyecanl~, fakat her zamanki gibi
ne~eli de~ildi.
Ben yat~l~~kald~~~ m Istanbul Frans~ z Lisesinden tatilimi geçirmek
için Ankara'da bulunuyordum. Devlet adamlariyle kültür ve e~itim
meselelerini konu~mak ho~ uma gidiyor ve pek çok ~ey ö~renmiye
çal~~~yordum. Bu esnada Atatürk s~k s~k yaverini ça~~ rarak haber
soruyor. Milli E~itim Bakan~~ M. Necati Bey apandisitten ameliyat
olmu~ . O zaman Ankara'da büyük hastahaneler de yoktu. S~hhat
Yurdu denilen bir klinikte yatt~~~~haber verilmi~ti.
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29.XII.1928 cumartesi günü Bakanl~ ktaki i~leriyle me~gul iken
hastalanan Necati Bey'e 30. XII. 1928'de konsultasyon yap~lm~~~ve 3 ~~.
XII pazartesi günü saat ~~1 .3o da apandisit ameliyat~~yap~lm~~~bulunuyor. Buna göre y~lba~~~gecesi kendisinin rahats~zl~~~~kritik bir
devreye girmi~tir.
Atatürk her haber al~~~nda dü~ünceli ve endi~eli hale geliyor,
konu~mas~~kesiliyordu. "Yaz~k olur, çok yaz~ k olur kurtarmal~" diyordu. Orada bulunanlar yeni gelecek iyilik haberlerini bekliyorlar.
Ben dü~ünüyorum, canl~~ hareketli, ink~lâpç~~Bakan M. Necati Bey
Istanbul'da ayn~~y~l~n yaz aylar~ nda bir gün, Dolmabahçe saray~nda
bana ~unlar~~söylemi~ti: Ankara'da bir I~~Darülfünunu açaca~~m,
oradan Türkiye'yi yeniden in~a edecek Türk mütehass~slar~~yeti~ecek.
Bu, her mesle~i içine alacak ve yüksek seviyede yeti~ ecek kimseler
demektir. Fakat evvelâ bu I~~Darülfünunu'na ö~retim üyesi yeti~tirmek
için, bu sene d~~~memleketlere talebeler gönderece~iz. Hattâ bu Darülfünun'un yeri için de ~imdiki Gazi e~itim Enstitüsünün binas~n~n
ayr~laca~~n~~söylüyordu. Ben bu fikirle çok ilgilenmi~ tim. Ancak I~~
Darülfünun'un Frans~zca kar~~l~~~n~~ar~yordum. Çünkü bizde bildi~ime
göre i~itilmemi~~bir tâbirdi bu; yaln~z hemen ~unu da ekliyeyim ki
o zaman Ankara'da sadece 1925'de aç~lm~~~olan bir Hukuk Mektebi
vard~. O da henüz Fakülte de~ildi. Istanbul'da Darülfünun adiyle
bir Üniversite, Mülkiye ve Teknik Yüksek Okulu; bütün Türkiye'de
sivil yüksek ö~retim bundan ibaret. Ben bunlar~~gözönüne getirerek
yine yeni ~~~Darülfünunu için Frans~zca kar~~l~ k ararken "Sizin anl~yaca~~n~ z Teknik Üniversite can~ m" dedi ve bran~lar~~saym~ya ba~lad~.
Buna memnun olmamaya imkân yoktu. Sevinmi~tim. Hemen
bunlar~n hepsini olmu~~farzediyordum. Bu konuda ben kendisine
daha pek çok sorular sormu~, o da bana heyecanl~, inanl~~ve ink~lâpç~~
fikirleriyle cevaplar vermi~ ti. Bu konu~may~~ Atatürk'e anlatt~~~m
zaman "Ben M. Necati'den çok i~~bekliyorum, hepsini yapacakt~ r,
buna eminim" demi~ ti. Hattâ Onun B.M. Meclisindeki hitabet kudretini methetmi~, fikri, bilgisi oldu~unu ve Cumhuriyet Hükümetinin
kendisinden çok ~eyler bekledi~ini de ilâve etmi~ti.
I~te ~ imdi kendisinden çok hizmet beklenen insan, bir ameliyatla
yata~a dü~mü~~ve a~~r hastal~ k seyri içinde son saatlerini ya~amakta
idi. Bir ara misafir oldu~umuz yerde salonun bir kö~ esinde o zaman
Bükre~~Elçimiz olan Hüseyin Rag~p Baydur'la konu~ uyordum. Burada
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derhal ~unu da kaydedeyim ki, merhum Hüseyin Rag~p Bey aç~k, ileri
fikirli ~ahsiyetlerden biri idi. Onunla yeni harflerin okuma yazma
nisbetine getirece~i faydalar~~ s~ralarken, M. Necati'nin s~hhati için
Atatürk'ün duydu~u endi~eyi "ben de aynen hissediyorum, o ya~amal~~
ve tasarlad~~~~ i~leri ba~armal~" diyordu. Toplant~~devam ederken
yine haberler kötü olarak gelmekte idi. Nihayet ümit kesilmi~ti. Atatürk'ten bunu saklamaya imkân yoktu. Çünkü ate~~39'dan birden
bire dü~mü~~ve ölüm tehlikesinin ba~gösterdi~i anla~~lm~~t~. T.B M.
Meclisi Ba~kan~, Ba~bakan ve Bakanlar hep S~hhat Yurduna gitmi~ledi.
Davetli bulundu~umuz yerden baz~~kimseler de bulvarda bulunan bu
S~hhat Yurduna gidip geliyorlard~.
Herkeste bir ölüm sükütu. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
de~erli, ink~lâpç~~ bir Milli E~itim Bakam'm kaybetmek üzere idi.
Atatürk'ün göz ya~lar~~bu sükütu ortadan kald~rd~.
~~ Ocak 1928 sal~~günü saat ~~o. ~~o'da, 36 ya~~ndaki M. Necati
son nefesini vermi~ti. Bu kara haber al~nd~~~nda Atatürk'ün teessürü
son haddini bulmu~tu. Ben ilk ve belki de son defa olarak Atatürk'ün
ac~~duyarak a~lad~~ma ~ahit oluyordum. Milli heyecan duydu~unda
veya harp sahnelerinin feci ölümlerini anlat~rken de gözlerinin ya~ard~~~n~~biliyorum ama, Necati Bey'in vakitsiz ölümüne a~lamas~~büyük
bir milli de~erin kayb~na duyulan ac~n~n ifadesi idi. "Kayb~m~z büyük,
millet sa~~olsun" derken dahi ümidini yitirmemek için gayret gösterdi~i
pek kolayl~kla anla~~llyordu.
Ben bu an~lar~mla Atatürk'ün bir zaaf gösterisini belirtmek
istemiyorum, ancak bu, insani tezahürün milli bir de~er olan ve kendisinden çok i~~beklenen bir varl~~~n, hele bir ameliyatla hayat~n~n
sona ermesine duyulan derin teessürün bir ifadesi idi.
O zamanki gazetelerden takip etti~imize göre, Millet Mektepleri
derhal faaliyete geçmi~~ve halk~n okuma yazma iste~i milli bir heyecan
gösterisi olmu~tur. ~~~yürümü~tü. Her bilen bilmeyene ö~retmek için
çaba göstermi~ti. Harf ink~lâb~~Türkiye'de muvaffak olmu~tu.
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