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Siyaset tamamiyle insan ili~kileri demektir. Bunun sonucu olarak
da, bir ülkede önde gelen siyasi liderlerin yak~n~~olmak, bir ~ahs~n siyasi
nüfuz kazanmas~n~~büyük ölçüde kolayla~t~ rabilmektedir. Liderlere
yak~n bulunman~ n siyasi nüfuz sa~layan yegane faktör oldu~unu
söylemek muhakkak ki gerçekten çok uzakla~mak olacakt~r, ama
Türkiye'de 1923-1938 y~llar~~aras~nda Kemal Atatürk'ün Cumhurba~kanl~~~~s~ras~ nda yürürlükte bulunan sistem gibi bir sistem içinde,
temel kudreti elinde bulunduran ~ah~sla yak~n ili~kiler içinde olman~n büyük önem ta~~d~~~~da inkâr edilemez. Bu makalede, 1931
y~l~n~n Kas~m ay~~ile 1938 y~l~~Kas~m ay~ na rastlayan ölümü aras~nda
Atatürk'e yap~ lan ziyaretlere dair k~smi olarak tutulan kay~tlar
(Resmi mahiyetteki bu randevular~n Atatürk'ün te~rifatç~lar~~taraf~ ndan tutulan listesi daha önce yay~nlanm~~t~r 1) incelenecek ve bu
temaslar~n ta~~d~~~~anlam~ n ortaya konulmas~ na çal~~~lacakt~r.
Bu noktada, elde mevcut bilgilerin birkaç yönden yetersiz kald~~~ na dikkati çekmekte fayda vard~ r. Bunlardan birincisi Atatürk'ün
hemen her gece memleketin ileri gelen ki~ilerine yemekler verdi~inin
ve bu yemeklerde hayati önem ta~~ yan pek çok meselenin görü~üldü~ünün bilinmesine kar~~l~k 2 sözü geçen kay~tlar~ n sadece resmi
Özel ~ahingiray, Atatürk'ün Nöbet Defteri, Ankara: Türk Tarih Kurumu
Bas~mevi, 1955. Bu makale için gerekli ara~t~rmalar~n bir k~sm~~Research Council
of Rutgers-The State University'den sa~lanan bir yard~ m sayesinde mümkün
olabilmi~ tir. Kitapta yer alan kay~tlar~n tasnif i~i Rosalie Cannons taraf~ndan
ba~ar~~ile yap~lm~~t~r.
Bu eksiklik görüldü~ü kadar önemli olmayabilir: Prof. Afet man Nöbet
Defterlerini tutan te~rifatç~ lardan en az bir tanesinin, Atatürk'ün ak~am yeme~ine
ça~r~lmasm~~istedi~i ~ah~slar~n isimlerini bu defterlere kaydetmek al~~kanl~~mda
oldu~unu hat~rlamaktad~r. Davet edilen ~ah~slar~n ak~am yemeklerine kat~l~ p kat~lmad~klar~~ayr~~ bir konudur ama, sözü geçen notlar~n Atatürk'ün kimlerle temas
etmeyi istedi~ini ortaya koymak bak~m ~ndan — ki bu makalenin yaz~l~§ amac~~da
budur — elimizde çok önemli bir kaynak te~kil edece~i de ~üphesizdir.
Belirten C. XXXIV, 39
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olarak yap~lan ziyaretleri yans~ tmas~d~ r. Ikinci kusur, kay~ tlarda
ziyaretlerin uzunlu~u, görü~ ülen konular, ziyaretlerin protokol
gere~i olarak yap~l~p yap~lmad~~~ , v.s, gibi hususlarda ayd~nlat~ c~~
bilginin bulunmamas~d~ r. Üçüncü eksiklik olarak ise, yukar~da say~lan
ayr~nt~l~~bilgilerin elimizde bulunmas~~ halinde dahi, "tesir" faktörünü ölçebilmemize imkân olmamas~~gösterilebilir. Bütün bunlara
ra~men, kesin olmayan baz~~sonuçlara varman~ n ve hem daha önce
yay~nlanm~~~bilgilere yard~mc~~olacak, hem de ileride yap~lacak
ara~t~rmalara ~~~k tutacak baz~~genel çizgileri ortaya koyman~n gene
de mümkün olabilece~ine inan~yorum.
ATATÜRK'ÜN HAYAT TARZI
Hayat~n~n son 6,5 y~l~ nda Atatürk, Ankara ve Istanbul d~~~ nda
pek az zaman geçirmi~ tir. Bu süre boyunca her y~l Istanbul'da en az
dört ay kalm~~~(94 gem kald~~~~1934 y~l~~hariç), 1937 y~l~n~n ise yar~s~ndan fazlas~n~~ (~ubat'~ n büyük bir k~sm~, May~s ve Haziran'~n
yar~s~ , Temmuz'un büyük bir k~sm~, A~ustos ve Eylül'ün de tamam~~
olmak üzere toplam 188 gün) bu ~ehirde geçirmi~tir. Ayn~~süre boyunca Atatürk'ün Ankara ve Istanbul d~~~na yapt~~~~bir günden
uzun seyahatlar~n say~s~~sadece dokuzdur. (15 Ocak - 7 ~ubat 1933
tarihleri aras~ nda Ege, Akdeniz ve Çukurova gezisi, ~~- 7 ~ubat 1934
tarihleri aras~ nda Yozgat, Kayseri ve Konya illerine yapt~~~~gezi,
7 - 16 Nisan 1934 tarihleri aras~ nda Izmir ve Çanakkale illerine yapt~~~~
gezi, 20-26 Haziran 1934 tarihleri aras~nda Iran ~ah~yla birlikte
Ege gezisi, 17 - 25 ~ubat 1935 tarihleri aras~ ndaki Antalya ve Izmir
gezisi, 8-12 Haziran 1937 tarihleri aras~nda Karadeniz sahillerine
yapt~~~~gezi, 8 - 13 Ekim 1937 tarihleri aras~ndaki Ayd~n bölgesi gezisi
ve 12 - zo Kas~ m 1937 tarihleri aras~ ndaki Malatya-Diyarbak~ r-AfyonEski~ehir gezisi. 1936 y~l~ nda Atatürk hiçbir geziye ç~ kmam~~t~r).
Bu dönemdeki gezi say~s~n~n ~ 932'den önceki y~ llara göre az veya
fazla oldu~unu kesinlikle tespit etmek imkan~n~~bulamad~m.
Nöbet Defteri, çok yayg~n bir gerçe~i, yani Atatürk'ün gece
ya~amay~~seven ve genellikle ~afaktan sonra yat~p ö~leden sonra
geç vakit kalkan bir insan oldu~unu do~rulamaktad~ r. Özellikle
bir proje üzerinde çal~~t~~~~zamanlar iki gün veya daha fazla süreler
için uykusuz kalabilmi~ tir. Ziyaret etmeyi en çok sevdi~i yer ise
Ankara yak~nlar~ nda bulunan ve kendisine ait olan örnek çiftliktir.
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Çe~itli dönemlerde Atatürk'ün bu çiftli~e hemen hergün gitti~i ve
yemek yedi~i görülmektedir. Bunun yan~s~ ra Ankara ~ehri civar~nda
s~ k s~k otomobil gezilerine ç~kmay~~ve otomobilini durdurup halk~n
aras~na girmeyi çok sevdi~i de anla~~lmaktad~r. Ancak, bu geziler
s~ras~nda dostlar~n~n evlerine u~ramas~ na pek seyrek olarak rastlanmaktad~r. Ara~t~rmam~za esas olan 6,5 y~l boyunca evi Atatürk
tarafindan 4 kereden fazla ziyaret edilen yegane ~ah~s K~l~ç Ali'dir.
Bununla beraber Atatürk'ün, Ba~bakan Ismet Inönü'nün Cumhurba~kanl~~~~kö~küne çok yak~n olan resmi ikametgahma s~k s~k u~rad~~~~
da bilinmektedir. 6,5 y~ll~k süre boyunca Atatürk'ün çe~itli ki~ilerin
evlerine yapt~~~~ziyaretlerin toplam~, Ismet Inönü ve K~l~ç Ali'ninkiler de dahil olmak üzere, sadece ~~oo'ü bulmaktad~r. Gene Nöbet
Defteri'nin incelenmesinden ortaya ç~ kan bir gerçek Atatürk'ün
ziyafetlerini genellikle Çankaya'da vermeyi tercih etmi~~oldu~udur.
Bununla beraber, ak~am yemekleri için Karpiç Lokantas~na ve Ankara Palas Oteline oldukça s~k gidildi~i de gözden kaçmamaktad~r.
Atatürk'ün s~k s~k sinema seyretmekten ho~land~~~~da dikkati çeken
hususlardand~r.
ATATÜRK'ÜN ZIYARETCILERI
Ziyaretlerin Hacmi. Bu ara~t~rmaya esas te~kil eden 6,5 y~ll~k
süre içinde Atatürk'ün 15.000 resmi randevusu olmu~tur. Y~ll~k
ziyaret say~lar~~da devaml~~olarak art~~~göstermi~~ve 1932 de 1,961 den
1937 de 2,8 ~~6'ya yükselmi~tir. Bu, hayat~n~n son y~llar~nda Atatürk'ün
dostlar~yla daha az temas etti~i ~eklindeki inan~~~n tamamiyle aksini
ortaya koymaktad~r. Sadece hastal~~~n~n ileri safhaya vard~~~~dönemde,
yani 1938 y~l~~Mart ay~n~n ortas~ndan itibaren ziyaretçi say~s~nda
bariz bir azalma meydana gelmi~tir. Atatürk'e yap~lan ziyaretlerin
say~s~~gerek aydan aya, gerekse üç ayl~k dönemler aras~nda büyük
farklar göstermi~se de bu dalgalanmalar~n her y~l~n son çeyre~inin
di~erlerine göre daha hareketli geçmesi d~~~ nda, ortak bir kal~ba
uygun ~ekilde cereyan etti~ini ileri sürmek mümkün de~ildir. Her
y~l~n son üç ayl~ k döneminde böyle bir art~~~meydana gelmesinin
muhtemel sebebi, Cumhuriyet Bayram~~(29 Ekim) ve Türkiye Büyük
Millet Meclisi aç~l~~~gününün (~~ Kas~m) bu zaman aral~~' ~~içinde yer
almas~d~r. Atatürk'e yap~lan ziyaret say~lar~ndaki dalgalanmalar
~ekil I. de görülmektedir.
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Ki~isel ziyaretlerin s~kl~k derecesi: Atatürk'ün ziyaretçileri aras~nda
yakla~~k olarak 415 ki~i yer alm~~t~ r. Bunlardan 145'i sadece bir defa,
62'si iki defa ve 25'i üç defa gelmi~, 57 ki~i 4- ~~o aras~nda, 48 ki~i 11-25
aras~nda, 21 ki~i 26-49 aras~nda ve 31 ki~i de 50-99 aras~nda ziyaret
yapm~~t~r. Ara~t~ rmam~za konu te~kil eden sürenin 2300 günden,
ya da di~er bir deyi~le 72 aydan uzun olmas~~bak~m~ndan bu süre
zarf~nda ~~oo'den az ziyaret yapm~~~bulunan bu ~ah~slar üzerinde
fazla durmaman~n ve bunlar~n Atatürk ile ili~kilerini resmi bulu~malar yoluyla sürdürmediklerini kabul etmenin ara~t~ rma kapsam~n~~
gereksiz yere daraltmak anlam~~ ta~~mayaca~~na inan~yorum. Sözü
geçen ~ah~slardan baz~lar~n~n ak~amlar~~verilen ziyafetlerde Atatürk'le
s~k s~k bulu~tuklar~~muhakkakt~r ama, benim burada sundu~um
inceleme yukar~daki gerekçeden hareketle ~~oo'den fazla ziyaretleri
resmen kaydedilmi~~bulunan —ya da di~er bir deyi~le alt~~y~ll~k ziyaret
ortalamalar~~yakla~~k olarak ayda ikiyi bulan— 40 ki~i üzerinde yo~unla~acakt~r. Ayr~ca belirli bir y~l içinde 25 veya daha fazla ziyaret
yapt~~~~görülen bir kaç ki~iden de bahsedece~iz.
Atatürk ile resmi olarak en s~k bulu~an 40 ki~iye ait ki~isel bilgiler
Tablo I'de verilmi~tir. Tablo II'de ise bu ~ah~slar~n ziyaretlerinin
s~kl~k dereceleri senelere göre dökümü yap~lm~~~olarak yans~t~lmaktad~ r. S~kl~k aç~s~ndan ikinci derecede önem ta~~ yan 50-99 ziyaret
grubuna ait bilgiler ise Tablo III'ü meydana getirmi~tir.
~nceledi~imiz dönem boyunca Atatürk ile resmi kay~tlara geçmi~~
oo'den fazla bulu~mas~~olan ~ah~slardan ço~unun ziyaretleri genellikle
muntazam aral~ klarla cereyan etmi~tir. Bir y~l veya bir dönem içinde
bu aral~klar~n daralm~~~olmas~~gerçe~inin toplam ziyaret say~s~n~n
yüksekli~i yüzünden gizli kald~~~~bir kaç duruma da incelememiz
boyunca dikkat çekilmi~tir.
Yapt~~~m~z inceleme sonucunda kayda de~er pek çok gerçek
ortaya ç~km~~t~r 3 :
3 Buradaki biyografik bilgilerin temel kaynaklar~~ ~unlard~r : Gotthard Jaschke,
Die Turkey in den jahren
(1931-2 : Die Welt des Islams, XV, s. 1-33; 1933-4,
Mitteilungen des Seminars für Orientalische Sprachen an der Friedrich-Wilherns-Universitiit
zu Berlin, XXXV1I1 (1935), ss. 105-42; 1935-41, Otto Harrassowitz Verlag, Leipzig
1943); Ibrahim Alâettin Gövsa, Türk Me~hurlar: Ansiklopedisi, ~stanbul, Yedigün
Ne~riyat~, 1946; Af~in Oktay, Biyografiler Ansiklopedisi, Ankara, Bereket Matbaas~,
1958; Muharrem Mazlum, Erkdmharbiye Mektebi ve Harp Akademisi Tarihçisi, Y~ld~z:
Harp Akad. K. Matbaas~, 1930; Atatürk'ün Nutuk adl~~eserinin 1934 tarihli ve
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~~— Resmi kay~tlara göre Atatürk'ün en s~k görü~tü~ü ~ah~slar
hemen istisnas~z olarak kendi ya~~grubunda yer almaktad~r. En s~k
bulu~tu~u 40 ki~iden 38'i ve 50 - 99 ziyaret grubundaki 31 ki~iden
29'u hakk~nda elimizde mevcut ki~isel bilgiler, bu 67 ki~iden 33'ünün
Atatürk'ten en fazla üç ya~~farkl~~ve buna kar~~l~k sadece ~~~ 'inin
on ya~~daha genç olduklar~n~~ortaya koymaktad~r. 1935 y~l~nda bu
grubun ya~~ortalamas~~5o'dir. Bu rakam, sözü geçen ~ah~slar~n 1935
y~l~nda seçilen ve ortalama ya~~~51.8 olan Türkiye Büyük Millet
Meclisi 5. Dönem genel kurulunu, biraz daha genç olmalar~na ra~men ya~~bak~m~ ndan büyük ölçüde temsil ettiklerini göstermesi
dolay~s~yla önem ta~~maktad~r 4.
2 — Resmi kay~ tlara göre Atatürk ile en s~k bulu~mu~~olan
~ah~slar~ n hemen hepsi çok uzun süreden beri tan~~t~~~~dostland~r.
Bu 40 ki~iden 35'inin Atatürk ile ilk tan~~malar~~olarak tespit edebildi~im tarihler Tablo I.'de yer almaktad~r. Buna göre Atatürk söz
konusu 35 ki~iden 5'ini (Nuri Conker, Salih Bozok, Fuat Bulca,
Hac~~Mehmet Somer ve ö~retmeni Ziya Naki Yaltrum) Selânik'deki
okul günlerinden, 6's~n~~(Müfit özde~, Ali Fuat Cebesoy, Hasan
Cemil Çambel, Kaz~m Inanç, Kaz~ m Özalp ve Seyfi Fuat Düzgören)
1899-19% y~llar~~aras~ nda Harp Okulunda ve Genel Kurmay Akademisindeki beraberliklerinden, 5'ini (Tahsin Uzer, Edip Servet
Tör, Ibrahim Necmi Dilmen, Tevfik Rü~tü Aras ve Ismet Inönü)
1908 Jön Türkler hareketi öncesinde Selânik'deki gizli siyasal faaliyetlerden tan~maktad~ r. Cumhuriyet Türkiye'sinin ilk Cumhurba~kan~~ ile bu 35 ki~iden 5'inin (Ismail Mü~ tak Mayakon, ~ükrü
Kaya, Celal Bayar, Hasan Saka ve Dr. Re~it Galip) ilk temaslar~~
1908-194 y~llar~~aras~ nda Ittihat ve Terakki Cemiyeti ve Istanbul'daki Birinci Osmanl~~Meclis-i Mebusan~~dönemlerinde olmu~tur. Ayn~~dönemin tan~nm~~~ya da yeni parlamaya ba~lam~~~gazetecilerinden
indeksli bas~m~; Dankwart A. Rustow, "The Army and Founding of the Turkish
Republic", World Politics XI (July, 1959), ss. 513-52; Lord Kinross, Atatürk, New
York: Wm. Morrow and Co., 1965. ve daha az önem ta~~yan birçok eser. Milletvekillerinin bir listesini bana vermek nezaketini gösteren Frederick Frey ve
özellikle Türkiye Cumhuriyetinin ileri gelen ki~ileri hakk~nda sahip oldu~u bilgi
hazinesinden çe~itli parçalar~~kullanmama izin veren Dankwart A. Rustow'a
te~ekkürlerimi belirtmek isterim.
Frederick W. Frey, 77ze Turkish Political Elite (Cambridge, M.I.T. Press,
s. 170.
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üçü (Falih R~fk~~Atay, Rasim Ferit Talay ve Ru~en E~ref Onayd~n)
de y~llar sonra Atatürk'ün en s~k görü~tü~ü dostlar~~aras~nda yer
alm~~lard~r. Ilk tan~~ma tarihleri tespit edilebilen 35 ki~iden bunlar
d~~~nda kalan ikisinin (Recep Peker ve Ali Çetinkaya) Atatürk ile
I. Dünya Harbi öncesinde orduda, birinin (Ismail Hakk~~Kavalal~)
de 1913 y~l~nda Sofya'daki diplomatik görevi s~ras~nda tan~~t~klar~~
bilinirken sadece 8 ki~i (K~l~ç Ali, Cevat Abbas Gürer, Hikmet
Bayur, Hilmi Uran, Sadri Maksudi Arsal, Saffet Ar~kan, Fuat Köprülü ve Yusuf Ziya Özer) ile Atatürk aras~ nda 1914 öncesine uzanan
bir ili~ki tespit edilememi~tir. Liderli~in burada gördü~ümüz ~ekilde
devam etmesi, 1908-1914 y~llar~~ aras~ndaki Jön Türkler hareketi
s~ras~ nda edinilen tecrübelerin gerek Atatürk'ün, gerekse çe~itli
zamanlarda fikirlerine dan~~t~~~~ve fikirleri muhataplar~~tarafindan
adeta Cumhurba~kan~n~n fikri imi~~gibi kabul edilen bir grup insan~n
hareket tarzlar~~üzerinde büyük etkiler ta~~d~~~n~~ ~üpheye yer b~rakmayacak ~ekilde ortaya ç~karmaktad~r.
3 — Atatürk'ü en s~k ziyaret eden 40 ki~iden sadece alt~s~, bu
incelemeye konu olan süre boyunca milletvekilli~inde bulunmam~~lard~ r. (Bu süre, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 4. ve 5. dönemlerini içine almaktad~r). Ayr~ca, bu ~ah~slar~n ço~unlu~unun uzun
sürelerle milletvekilli~i yapt~klar~~da göze çarpan hususlardand~ r :
Gruptan ~~o ki~i 1920 y~l~ nda Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk
aç~l~~~ndan 5, 15 ki~i ise 1923'de ba~layan ikinci dönemden beri milletvekilli~i s~fat~n~~ ta~~rlarken sadece 6 ki~inin ilk defa üçüncü (1927)
ve dördüncü (1931) dönemlerde seçildi~i; biri doktor ikisi de dil
ve tarih konusunda önemli çal~~malar yapm~~~bilim adam~~olan üç
ki~inin (Ibrahim Necmi Dilmen, Ziya Naki Yaltrum ve Fuat Köprülü)
ise 1935 y~l~ndaki be~ inci dönemde, yani Atatürk'ün en s~k gelen
ziyaretçileri aras~na girdikleri s~rada, milletvekili yap~ld~klar~~görülmektedir. Bu da, Frey'in "Türkiye'nin Devlet te~kilât~nda en önemli
mevkii Türkiye Büyük Millet Meclisinin i~gal etti~i" ~eklindeki
iddias~n~~do~rulamaktad~r °.
Bütün bunlara kar~~l~ k, hükümette, Cumhuriyet Halk Partisinde
5 Ali Fuat Cebesoy I. dönemde de Millet Vekili idi ama 1924-25 y~llar~~ aras~ndaki Terakkiperver F~rka olay~~ile bu görevi yar~m kald~. Cebesoy 4.. dönemde
tekrar milletvekili seçildi.
Frey s. 6.
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veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde yürütme görevi almak aç~s~ndan ise, durum yukar~da anlat~lan~n tam tersi olmu~tur. Resmi
kay~tlara göre Atatürk'ü en s~ k ziyaret etti~i anla~~lan 40 ki~iden
sadece sekizi 1931-1938 döneminde hükümete girmi~lerdir. Yap~lan
ziyaretleri Atatürk'ün siyasi hayattaki rolleri bak~m~ndan çe~itli
bakanl~klara verdi~i önemin bir ölçüsü olarak kabul edersek, devrin
kabinesinde "kilit noktas~" te~kil eden bakanl~klar~n Içi~leri (Bu
görevi yapan ~ükrü Kaya'n~n ziyaret s~ kl~~~, 1936 d~~~ndaki her y~l
"yüksek" olarak adland~ r~labilecek bir seviyede bulunmu~tur),
Milli E~itim (1932-33 y~llar~~ aras~ndaki bakan Dr. Re~it Galip bu
süre içinde "yüksek" kategorisinde yer alm~~, 1933 de görevi devir
alan Hikmet Bayur 1934'e kadar süren bakanl~~~~s~ras~nda Atatürk'e
en s~k ziyaretlerini yapm~~, daha sonraki bakan Saffet Ar~ kan'~n
ziyaretlerinin s~kl~ k derecesi ise 1935-1938 dönemi içinde daima
"yüksek" ve "çok yüksek" olmu~tur), D~~i~leri (Bu görevde bulunan
Tevfik Rü~tü Aras özellikle 1932-1934 döneminde "yüksek" kategoride yer alm~~ t~r) ve Iktisat (Ce1â1 Bayar) olduklar~n~~görürüz.
Görev süresi boyunca Atatürk ile çe~itli yollardan pek çok temaslar
yapt~~~~ ~üphesiz olan Ba~bakan ~smet Inönü'nün resmi kay~tlara
geçen ziyaretleri ise daima "vasat derecede s~ k" kategorisinde yer
alm~~t~r.
Atatürk'ü en s~ k ziyaret eden 40 ki~iden parti içinde yönetici olarak
görev alanlar~ n say~s~~ise sadece be~tir. Partinin Genel Sekreterli~ini
yapan ~ah~slar görev süreleri boyunca daima çok s~ k gelen ziyaretçiler
aras~nda yer alm~~lard~ r. Ancak, Recep Peker'in (1931-1936) ziyaret
s~ kl~~~~bak~m~ndan Saffet Ar~kan (193') ve ~ükrü Kaya (1936-1938)'den daha geride kald~~~~da göze çarpmaktad~r. (Recep Peker bu üç
ki~inin en ba~~ms~z' ve ba~~na buyruk hareket etmekten en fazla
ho~lanarnydi. Bu özelli~i, Peker'in Atatürk'e fikir dan~~mak için
daha az ziyaret yapm~~~olmas~n~~ aç~klamaya yetebilir). Partinin
1931 y~l~ndaki kurultay~nda seçilen yönetim kurulunda Atatürk'ün
en s~ k gelen 40 ziyaretçisinden sadece ikisi — Saffet Ar~ kan ile Hasan
Cemil Çambel— yer alm~~lard~ r. 1935 Kurultay~nda seçilen heyette
ise ad~geçen 4.0 ki~iden hiçbiri görev almam~~t~r. Parti içinde Atatürk'ün en s~k gelen ziyaretçilerinden biri taraf~ndan i~gal edilmi~~
olan mevkilerden bir tanesi de Ali Çetinkaya'n~ n 1933-1934 y~llar~~
aras~nda seçildi~i Meclis Grubu Ba~kanl~~~d~r.
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Mecliste al~ nan görevler de buna benzer bir manzara göstermektedir. 1935 y~l~ na kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi Ba~ kanl~~~~
yapan Kaz~m Özalp (1935 y~l~ nda Milli Savunma Bakan~~olmu~tur 7)
d~~~nda, 40 ki~ilik listeden sadece dört ki~ i Mecliste görev alm~~lard~r:
Nuri Conker, Hasan Saka ve Hilmi Uran Türkiye Büyük Millet
Meclisinin say~s~~ iki olan Ba~kan Vekilliklerinde k~sa süreler için
bulunmu~lar, Ru~en E~ref Onayd~n ise 1931-1933 y~llar~~ aras~nda
Meclisin üç kâtibinden biri olarak çal~~m~~ t~r.
Bir ~ahs~n yürütme niteli~i ta~~yan bir görevde bulunmamas~mn
siyasal uygulama ile yak~n ili~kiler içinde bulunmad~~~~anlam~na
gelemiyece~i a~ikard~r. ~üphesiz ki, Atatürk devrindeki ki~isel ili~kiler ~ebekesi, yürütme görevlerinde bulunmayan ~ah~slar~n, muhtelif
programlar~n uygulanmas~m yak~ ndan takip etmek ve etkilemek
imkan~n~~bulmas~na yard~mc~~olmu~tur. Ancak, burada ortaya koyaca~~= bilgilerin, üzerinde daha fazla durmaya de~ecek bir hipoteze
i~aret etmesi de mümkündür. Bu hipotez ~öyle özetlenebilir: Atatürk
devrinde genel siyasetin ~ekillendirilmesi sadece Atatürk ve ihtilâlden
beri birlikte çal~~t~~~~ideal arkada~lar~n~n bir hakk~~olarak sakl~~tutulurken programlar~n uygulanmas~~ büyük ölçüde ba~kalar~na; yani
Kemalist do~rultuda modern metotlarla siyasal ve mesleki e~itim
görmü~~ve tecrübe kazanm~~~bulunan, say~lar~~da gitgide artan genç
elemanlara b~rak~lm~~t~r.
4 — Alt Gruplar. "Atatürk'ün eskidenberi tan~d~~~~yak~nlar~"
kategorisi içinde tabiat~ yla eski subaylar (sonraki maddeye bak~n~z),
gazeteciler (Atay, Onayd~ n, Çambel ve Talay), idareciler, teknisyenler
ve çe~itli mesleklerden mütehass~slar (Kaya, Ar~kan, Bayar, Uzer,
Uran, ~ nanç ve Saka) ve entellektüeller (Aras ve Galip) gibi baz~~
alt gruplar mevcuttur. Bununla beraber, eski çal~~ma arkada~lar~~
kategorisine pek girmeyen fakat ortak nitelik ta~~yan ~ah~slardan
kurulu bir di~er grubun da varl~~~~gözden kaçmamaktad~r. Bunlar
1935 y~l~ ndan sonra Atatürk'ün ziyaretçileri aras~nda s~k s~k
göze çarpmaya ba~layan dil ve tarih konular~ nda reformcu çal~~malar yapm~~~bilim adamlar~d~ r. Atatürk'ün dil ve tarih konular~ndaki çal~~malara büyük zaman ay~rd~~~~ve özel dikkat gösterdi~i
7 Kaz~m Özalp TBMM ba~kanl~~~~yapt~~~~süre boyunca "vasat" s~kl~kta
ziyaretler yapm~~t~r. ozalp'ten sonraki Ba~kan Mustafa Abdülhalik Renda 1931~ g38 döneminde Atatürk'e sadece 33 ziyaret (resmi) yapm~~, bunun 16 s~~1937
nin be~~ay~~içinde yer alm~~t~r.
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~eklindeki kanaat gerek Dil gerekse Tarih Kurumlar~n~n önde gelen
mensuplar~n~n Cumhurba~kanl~~~~ziyaret listesinde ba~lardaki yerlere
yükselmeleri ile do~rulanmaktad~r : Dil Kurumundan Ismail Mü~tak
Mayakon ve Ibrahim Necmi Dilmen k~sa sürede Atatürk ile en fazla
bulu~anlar aras~nda yer alm~~~(Mayakon 1936 ve 1937'de Atatürk'ü
en fazla ziyaret eden kimse olmu~~ve her iki y~ldaki günlerin yar~s~ndan
fazlas~n~~Cumhurba~kan~~ile birlikte geçirmi~tir), bu iki ~ah~s kadar
h~zl~~olmamakla beraber Dil Kurumundan Ahmet Cevat Üstün,
Naim Haz~m Onat, Hasan Re~it Tankut ve Sadri Maksudi Arsa!
ile Tarih Kurumundan Fuat Köprülü ve Hikmet Bayur ve bunlar~n
yan~s~ra tarih konusu ile yak~ndan ilgili olarak tan~nan Saffet Ar~kan
ve Hasan Cemil Çambel'in isimleri de Atatürk'ün en s~k gelen ziyaretçileri listesinde ba~lara yükselmi~tir. Bunun yan~s~ra, Nöbet Defteri'nin incelenmesinden ortaya ç~kan di~er iki sonuç da dil ve tarih
komisyonlar~n~n toplant~lar~n~n genellikle Cumhurba~kanl~~~~ kö~künde yap~ld~~~~ve Atatürk'ün hemen bütün dil ve tarih kongrelerine
kat~lm~~~oldu~udur.
5 — Ordu. Atatürk'ü en s~k ziyaret eden ~ah~slar~n listesinde
iki büyük eksiklik göze çarpmaktad~r. Bunlardan biri orduyla ilgilidir.
Listedeki 40 ki~iden en az onikisinin (K~l~ç, Conker, Ozde~, Gürer,
Inönü, Cebesoy, Peker, Çambel, Inanç, Özalp, Düzgören ve Çetinkaya) devlet hizmetine t~pk~~Atatürk gibi ordu saflar~nda ba~lam~~~
ve ilk ~öhretlerini askeri faaliyetlerle yapm~~~olmas~na ra~men, bu
~ah~slar~~ ordu grubu olarak adland~rmak pek do~ru gözükmemektedir.
Ad~geçen ~ah~slar~n hepsi, Milli Mücadele sonunda ordudan istifa
etmi~ler ve birer sivil olarak siyasi hayata at~lm~~lard~r. Bu "askerden
gelme" siyasetçilerin resmi kay~tlara geçen ziyaretlerinin çok s~k
olmas~na kar~~l~k ~öhretlerini askeri faaliyetleriyle elde eden ve sürdüren ~ah~slar~n isimlerine resmi listede çok az rastlanabilmektedir.
Mare~al Fevzi Çakmak'~n ismi Nöbet Defteri'ne sadece on kere girmi~tir. 1924 y~l~nda Atatürk'ün orduyu siyasetten bütünüyle ay~rma
karar~n~~uygulamaya koymas~~sonucunda Türkiye Büyük Millet
Meclisi üyeliklerinden dramatik bir ~ekilde istifa eden be~~önemli
komutamn isimleri de listede seyrek gözükmektedir 8. (Ali Hikmet
Ayerdem : Hemen tamam~~1935 y~l~~Ekim ay~~ile 1936 y~l~~Haziran
6

Cf. A Speech Delivered by Gazi Muslapha Kemal, Leipzig: K. F. Koehler, 1929
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ay~~aras~na da~~lm~~~85 ziyaret; Fahrettin Altay : Alt~~ y~l boyunca
8o ziyaret; Izzettin Çali~lar : 59 ziyaret; ~ükrü Naili Gökberk :
1936'daki ölümüne kadar 51 ziyaret; Cevat Çobanl~~ : 9 ziyaret).
Listede ziyaret s~ kl~~~~bak~m~ndan çok altlarda yer alan di~er önemli
subaylar ise Salih Omurtak (29 ziyaret), Ibrahim Çolak (33 ziyaret)
ve Pertev Demirhan (23 ziyaret)'d~r. ~ 930'lar~n önde gelen ordu
komutanlar~ndan hiçbiri 50'den fazla ziyaret yapmam~~lard~r. Ele
ald~~~m~z dönem içinde devlet yönetimi üzerinde bir ordu etkisi
bulunduysa dahi bunun çok mutedil oldu~u, ordunun önde gelen
temsilcilerinin siyasal hayata bu kadar az kat~lmalar~ndan anla~~lmaktad~r.
6 — "En s~k gelen ziyaretçiler" listesinde di~er baz~~ ~ah~slar~n
da yoklu~u dikkati çekmektedir. Devrin önde gelenlerinden olan
bu ki~ilerden baz~lar~n~ n nispeten az ziyaret (50-99 aras~nda) yapan
grup içinde yer almalar~mn yan~s~ra, baz~lar~n~n da beklenenin çok
alt~nda ziyaret yapm~~~olduklar~~göze çarpmaktad~r. Bu sonuncular~n
aras~nda Ali Canip Yöntem (25 ziyaret), Ali Rana Tarhan ( ~~4 ziyaret),
Abdülhalik Renda (15 ziyaret), Cemil Uybad~n (48 ziyaret), Cevdet
Kerim Inceday~~ (~~~~ziyaret), Ibrahim Süreyya Yi~it (16 ziyaret),
Mahmut Esat Bozkurt (17), Mazhar Müfit Kansu (15 ziyaret),
Vas~f Ç~nar (~ 935'deki ölümünden önce 46 ziyaret) ve Yakup Kadri
Karaosmano~lu (43 ziyaret) gibi ~ah~slar özellikle dikkati çekmektedirler. Bu durum, büyük bir ihtimalle ki~isel özelliklerden do~mu~tur. örne~in, yukar~da ad~~geçenlerden baz~lar~~Atatürk ile resmi
günlük ziyaretler yerine ak~am yemeklerinde bulu~mu~lar, bir k~sm~~
da büyükelçi olarak görev almalar~~yüzünden s~k s~k yurt d~~~nda
kalm~~lard~r.
VARILAN SONUÇLAR
Gerek Jön Türkler hareketi s~ras~nda, gerekse Cumhuriyetin
ilân~m takip eden firt~nal~~ y~llar zarfinda meydana gelen pekçok
önemli olayda bizzat rol oynam~~~olan ve bir uzun süreli ili~kiler
~ebekesi ile birbirine ba~l~~bulunan bir gurup insan, hiç de~ilse halk
nazar~nda 1931-1938 dönemi Türk Devlet te~kilât~n~ n en üst kademesini te~kil etmi~lerdir. Atatürk'ün bu yaz~~boyunca incelenen
resmi bulu~malar~n yan~s~ra kullanmay~~tercih etti~i di~er belliba~l~~
temas ~ekli olan "Ak~am yeme~i toplant~lar~"na kat~lanlar~n da,
bir kaç de~i~ikle gene bu ~ah~slar olmas~~kuvvetli bir ihtimaldir.
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Büyük politika tart~~malar~na sahne te~kil etmesinin yan~nda genç
ve umut veren siyasi liderler için de bir "deneme alan~" vazifesi
gören "Ak~am Yeme~i Akademisi" nin Türkiye Cumhuriyeti'nin
gelece~i üzerine etkisi çok büyük olmu~tur.
Yapt~~~m~z incelemenin ortaya koydu~u gerçekler, Türkiye'deki
gibi bir devrimin çerçevesi içinde hiç de ~a~~rt~c~~ de~ildir. Sonuçlar~~
ve ne gibi olaylara yol açabilecekleri önceden çok zor hesaplanabilecek
birer siyasi tedbir olmalar~na ra~men, Osmanl~~hanedan~n~n sona
erdirilmesi, ~stikl'al Harbinin yap~lmas~~ve gerek siyasal gerekse
toplumsal nitelik ta~~yan baz~~reformlar~n, siyaset sahas~nda do~an
büyük kar~~~koyma e~iliminden etkilenmeksizin uygulamaya konulmas~, liderler aras~nda mevcut ba~l~l~k ve kar~~l~kl~~güven duygular~~
sayesinde mümkün olabilmi~tir. Türkiye Cumhuriyetinin kurulmas~ndan sonra e~itim alan~nda da bir devrim yapma mecburiyeti,
"ya~l~~devrimciler"in siyasal nüfuzlar~n~~Cumhuriyet dönemi içinde
uzun süre muhafaza edebilmelerini sa~layan unsurlardan biri olmu~tur (Milletlerin tarihleri incelendi~inde, 1935 y~l~nda ortalama
ya~lar~~50 olan bu ~ah~slar~n siyasal lider olarak ya~l~~say~lamayaca~~n~n anla~~laca~~m da burada belirtmek gerekir). Ancak ~~g3o'lar~n sonlar~na yakla~~ld~~~nda Cumhuriyet devrinde e~itim görmü~~
genç bir tak~m adamlar~n ortaya ç~kmaya ve siyasal nüfuz kazanmaya
ba~lad~klar~~görülebilmi~tir. Bu genç adamlar~n kendilerini hissettirmek için hiç zaman kaybetmediklerini ortaya koyan bir gösterge,
meclise yeni seçilen milletvekilleri ile "k~demli" milletvekillerinin
ya~lar~~aras~ndaki fark~n 1939y~l~ndan itibaren h~zla büyümesidir 9.
Buraya kadar yapt~~~m~z incelemenin ortaya ç~kard~~~~tabloya
toptan bak~ld~~~nda, Atatürk'ün kendisine çal~~ma arkada~~~olarak
aralar~nda uzun zamandan beri süregelen ve mü~terek tecrübelerden
do~an ba~lar bulunan yetenekli ~ah~slar~~seçmekle, ülke kalk~nmas~n~n
çok önemli bir safhas~nda toplumu anla~m~~~ve kararl~~bir liderler
gurubuna sahip k~lmaya yönelmi~~oldu~u görülmektedir. Bu gruptaki
kimselerin yürütme görevi almay~§ sebeplerinin ise gençlere ileride
yüklenecekleri siyasal sorumluluklar için gerekli tecrübeyi, Türkiye'nin imparatorluktan Cumhuriyete ba~ar~l~~ bir ~ekilde geçi~inde
büyük rol oynam~~~ ~ah~slar~n denetimi alt~nda elde etmelerini sa~lamak oldu~u dü~ünülebilir. Fakat Atatürk'ün kimlerin fikirlerinden
9

Frey,
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etkilendi~ini, nas~l karakterlerden ho~land~~~m ve bunun ne gibi
sonuçlar do~urdu~unu kesinlikle tespit edebilmek için Nöbet Defteri
içinde isimleri geçen ~ah~slar hakk~nda daha fazla bilgi sahibi olmam~z
~artt~r.
Elimizde kesin deliller bulunmamas~na ra~men, yak~n tarihleri
baz~~yönleriyle Türkiye'ninkini and~ran birçok ülkede de bu ara~t~rmam~zla ortaya ç~kard~~~= ili~ki kal~plar~n~n benzerlerinin
mevcut oldu~unu ileri sürebiliriz. Gerek ihtilalin ilk y~llar~nda Rusyada, gerekse bugünkü Hindistan, Tunus, Yugoslavya ve Burma'da
görülen durum burada anlatt~~~m~za çok benzemektedir. Öte yandan
John F. Kennedy'nin "Irlanda Mafia"s~~ve Harvard'h dostlar grubu
da gene bunlara benzer özellikler göstermektedir. Bu konuda daha
derinlemesine yap~lacak mukayeseli ara~t~rmalar çok ilgi çekici
sonuçlar verebilecektir.

• ~.

E
1-.•)
cr~~

9.

-fi

g-•

cr~~
af>

SalihBozok

..U1

Okul arkada~~~

Okul arkada~~~

(u) ..~at I
1A1

Nuri Conker

Her sene

ATATCRK'eN EN SIKGELEN ZIYARETÇILERI

-o

-•
CO
CO

Dil ara~t~rmac~s~~

KEMAL ATATÜRK'ÜN YAK INLARI

1:3

-5113

~f)

C/2

RS

d

E
4

62 I

WALTER F. WEIKER

As~lfaaliyet sahas~~

Hükümetin önemlibir

622

:0

:C

4r,

plz

:C

1,

" (0
en en
O'~~
-•

(u) ~ai co

:=

't~p

I. Dünya Har bi

o

E.
> :0c

u-~~

o
4 '--,.. 4

:g .'
~I he

o

—o•
1..-1

‘1> U; Or)

-54

M "5
Or)
CO

03 O

c4)

Z

COC4,

CO
°
CO

a.)
N

C)
SIAES z
22.I'eA!Z

4
> .

E-4

".

41

<<1

co

E-4

c0
—

.4

5
•-

.C.1
..
>
6.7

<4

C.)

^
:
~
...
~?.

~s~Aes
12JEA!z

,,,i

C
F. M
..4

:
C
:Q
C
4.-1
•-•

4.4
~c ~~

c
CO .41

41

c~)

623

Çok eski arkada~~~

Çok eski arkada~~~

den itibaren

Hükümetin önemli

As~l faaliyet sahas~~

KEMAL ATATORKIJN YAKINLARI

Tecrübeli idareci

sahas~nda u-

As~l faaliyet sahas~~

Dil a ra~t~rmac~s~~

WALTER F. WEIKER

624

,

"a",
M

M
O") 0")

(r) aal
I/s,1

co

-s113

co

co
co

5

(7)
C) C

co

s:4
d

Z
4-4

Hilmi Uran

1:2

e

cd
N ›-~~

~s~,kus
112.'(!Z

O
C~~

st•

o

625

1935 Sa~l ~k V.

KEMAL ATATURKI1N YAKINLARI

Okul arkada~~~

(r) ~al 1 CO
C<
"s1IPIA1

5

I S1 A.t'S

lareA7

Ir)

co)

C,)

Belirten C. XXXIV, 40

626

WALTER F. WEIKER

Tarihçi, ara~t~rmac~~

k 74 d
04 5
t

01

>, -o EN

Muhtemelen

ff)

O
u") N
CO ,C2
CO
~-•

co

9

co

-

~~~~

:4> C

~-~~
101
4-1

T-.1
•,_
•-•
c/)

ISIXES
33,4v)(!z

tr)

,L>

•`6)1 E 4L,

Js>
'

t~O

,41>

627

KEMAL ATATÜRK'ÜN YAKINLARI
(a) Meclisin çal~~ma dönemleri ~u y~llarda ba~lam~~t~r :
~~
2

1920
1923

4

1927
m~~

5

1935

3

6
7
8
9
to

1939
1943
1946
1950

12

1957
1961

13

1965

Il

1954

Burada, sadece 1931-1938 döneminde al~ nan hükümet ve parti görevleri
belirtilmi~tir.
Çok yüksek : Senede 96 veya daha fazla ziyaret - ayda ortalama
8 kere
Yüksek

: 6o - 95 ziyaret

Vasat

: 25 - 59 yani ayda ortalama en az iki kere

Seyrek

: 25 den az
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TABLO II

EN SIK GELEN ZIYARETÇILERIN SENELERE GÖRE DÖKÜMC
(Bir y~lda 25 veya daha fazla ziyaret, ya da ortalama ayda iki ziyaret)
1

93 2

K~l~ç Ali
Nuri Conker
Salih Bozok
~ükrü Kaya
Dr. Re~it Galip
Hasan Cavit Belül
Ru~en E~ref enayd~n
Tevfik Rü~tü Aras
Celal Bayar
Hasan Cemil Çambel
Refik Saydam
Ismet ~nönü
Falih R~fk~~ Atay
Cevat Abbas Gürer
Saffet Ar~kan
Müfit Ozde~~
Tahsin Uzer
Kaz~m Özalp
Hasan Saka
Fuat Bulca
Sadri Maksudi Arsa!

115
115
86
84
78
73
72
62
62
62
53
48
47
46
45
40
33
31
27
25
25

~~9 3 3

Nuri Conker
Tahsin Uzer
K~l~ç Ali
Hasan Cavit Belül
Salih Bozok
Saffet Ar~kan
Müfit Özde~~
~ükrü Kaya
Falih R~fk~~ Atay
Hac~~ Mehmet Somer
Tevfik Rü~tü Aras
Celal Bayar
Ru~en E~ref enayd~n
Kaz~m Özalp
Dr. Re~it Galip

124
103
98
97
92
87
81
81
67
67
62
55
48
42
41

Recep Peker
~smet Inönü
Ali Fuad Cebesoy
Kaz~m ~nanç
Ahmet Cevat Üstün
Naim Haz~m Onat
Ali Çetinkaya

41
40
33
27
26
26
26

93 4

Nuri Conker
~ükrü Kaya
Müfit Ozde~~
Salih Bozok
Tevfik Rü~tü Aras
Tahsin Uzer
Saffet Ar~kan
K~l~ç Ali
Falih R~fk~~Atay
Edip Servet Tör
Ismet Inönü
Fuat Bulca
Hikmet Bayur
Naim Haz~m Onat
Celal Bayar
Hasan Cavit Belül
Hac~~ Mehmet Somer
Ahmet Cevat Üstün
Yusuf Ziya (Özer)
Kaz~m ~nanç
Recep Peker
Ali Fuat Cebesoy
Rasim Ferit Talay
Refik Saydam
Kaz~m Özalp

1 41
125
99
90
88
87
85
76
73
64
64
53
52
42
41
40
38
38
38
37
35
35
32
29
28

935

Nuri Conker
Saffet Ar~kan
Hilmi Uran

~~13
97
95
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Müfit özde~~
Falih R~fk~~Atay
K~l~ç Ali
Ibrahim Necmi Dilmen
Ismail Mü~tak Mayakon
Cevat Abbas Gürer
Salih Bozok
Edip Servet Tör
~ükrü Kaya
Tevfik Rü~tü Aras
Ahmet Cevat Üstün
Tahsin Uzer
Hac~~ Mehmet Somer
Naim Haz~m Onat
Hasan Cavit Belül
Rasim Ferit Talay
Hasan Cemil Çambel
Fuat Köprülü
Ziya Naki Yaltrum
Celal Bayar
Fuat Bulca
Hikmet Bayur
Ali Fuat Cebesoy
Ismet Inönü
Yusuf Ziya

~~9 3 6
~smail Mü~tak Mayakon
K~l~ç Ali
Edip Servet Tör
Ibrahim Necmi Dilmen
Nuri Conker
Müfit Ozde~~
Hasan Re~it Tankut
Saffet Ar~kan
Ahmet Cevat Üstün
Salih Bozok
Cevat Abbas Gürer
Tevfik Rü~tü Aras
Hasan Cavit Belül
Ziya Naki Yaltrum

92
8o
76
65
64
62
62
6o
59
59
55
48
48
43
39
36
35
33
32
30

Celal Bayar
Hikmet Bayur
Falih R~fk~~Atay
Seyfi Fuat Düzgören
Hac~~ Mehmet Somer
Ali Fuat Cebesoy
Recep Peker
Hasan Saka
Fuat Köprülü
Kaz~m ~nanç
Aziz Samih Ilter

629
44
43
39
38
34
30
29
28
27
26
26

~~9 3 7

Ismail Mü~tak Mayakon
Ismail Hakk~~ Kavalal~~
K~l~ç Ali
Ziya Naki Yaltrum
Salih Bozok
Ali Fuad Cebesoy
Cevat Abbas Gürer
Hasan Re~it Tankut
29
Ahmet Cevat Üstün
28
Edip Servet Tör
26
Müfit Ozde~~
25
~ükrü Kaya
Celal Bayar
Hikmet Bayur
Dr. Mehmet Ali Agakay
Tevfik Rü~tü Aras
202
Kaz~m Inanç
98
Naim Haz~m Onat
96
Saffet Ar~ kan
95
Hac~~ Mehmet Somer
86
Hasan Cavit Belül
76
Seyfi Fuat Duzgören
76
Ismet ~nönü
66
64 Hilmi Uran
Falih R~fk~~ Atay
59
Dr. ~akir Ahmet Ediz
48
46 Fuat Köprülü
Ibrahim Necmi Dilmen
46
44 Recep Peker

201
1 59
105
102

95
91

89
72
68
66
56
53
48
43
43
41
40
39
38
35
35
33
32
32
32
31
29
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TABLO III
50 -

99 ZIYARET YAPAN ~AHISLAR

ADI
Ali Muzaffer Göker
~ükrü Saraco~lu
Ne~et Ömer Irdelp
Muhlis Erkmen
Abdulkadir Inan
Ali Hikmet Ayerdem
Zekai Apayd~n
Ismail Hakk~~ Uzunçar~~l~~
Muzaffer K~l~ç
Fahrettin Altay
Recep Zuhtu Soyak
Yunus Nadi Abal ~o~lu
Kaz~ m Dirik
Faz~ l Nazmi
Dr. Mehmet Ali A~akay
Cemal Hüsnü Taray
Dr. ~akir Ahmet Ediz
Necmeddin Sad~k Sadak
Hakk~~ Tar~ k Us
Saim Ali Dilemre
Fethi Okyar
Aziz Samih Ilter
Esat Sagay
Izzettin Çali~lar
Mehmet As~ m Us
Faz~ l Ahmet Aykaç
Yusuf Akçura (d. 1935)
Celal Sahir Erozan (d. 1935)
~ ükrü Naili Gökberk (d. 1936)
Kaz~ m Sevüktekin
~emsettin Günaltay

Z~ YARET SAYISI DO~UM TARIHI
99
94
93
g ~~
go
85
84
84
83
8o
77
72
70
70
68
67
66
64
63
63
61
6o
59
59
59
58
57
54
51
50
50

1887
1887
1882
1891
1889
1877
188o
1888
1897
1 88o
1893
~~88o
1879
?
?
1893
1875
1890
188g
1878
~~88o
1877
1874
1882
1884
1884
~~876
1883
1876
1877
1882

631

KEMAL ATATÜRK'UN YAKINLARI

••••••••••

11.4

0>

8

