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ATATÜRK'ÜN ALAKA VE GÖRÜ~LERINE DAIR HATIRALAR
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Türk milletinin her sahada inki~af~n~~ program~na koymu~~olan
Atatürk'ün, derli toplu bir Türk tarihi vücude getirmek için faaliyete
geçmek istediklerini duy~nu~tuk; filhakika bir müddet sonra bu dü~ünce ve mütalealar~n kuvveden fiile ç~kt~~~~görüldü. Bu hususa dâir
görü~ülüp bir program tertibi maksadile o zamanki ad~~Ankara Türk
Oca~~~olan ~imdiki Halkevi binas~nda ilk defa bir toplant~~yap~ld~;
i~e derhal ba~lanmas~~ve çabuk bitmesi arzu ediliyordu; bu, acele
yaz~ lacak k~s~m Büyük Türk tarihinin anahatlar~n~~ihtiva edecekti.
~~in ehe~nmiyet ve ~ümulünü kavrayanlar boyac~~küpüne dald~r~ p
ç~karma kabilinden acele bir Türk tarihinin yaz~lam~yaea~r~m ileri
sürdülerse de sözlerine ehemmiyet verilmedi; cesaret edip vazife alanlar taraf~ndan mikdar~~pek mahdut olarak (Türk Tarihinin Ana hatlar~) ismi alt~nda 1930 da bir cilt ne~redilmi~ti; mecmuu orta k~t'ada
alt~~yüz sahife tutan bu eserde Osmanl~~ tarihine elli sahifelik bir
yer ayr~lm~~t~; kitab~n sonunda müracaat edilen Yüze yak~n eserin
içinde maalesef Osmanl~~ tarihine ait müstakil bir kitap yoktu; bununla beraber ana hatlar~ndaki osmanl~ lara ait malümat~n çocuklu~umuzda mekteplerde okudu~umuz merhum Abdurrahman ~eref Beyin
Osmanl~~tarihinden al~narak yeni bir ~ekilde i~lenmi~~oldu~u göze
çarp~yordu; bu k~sm~~ yazan cesur tarih âliminin Mansuri zâde Mustafa Pa~a merhumun (Netayieülvukuat) isimli eserinden dahi haberi
olmad~~~ndan ona olsun miiracaat mümkün olmam~~t~.
Atatürk di~er bir çok k~s~mlar~~ da a~a~~~yukar~~Osmanl~~tarihine
benziyen bu kitab~~ okudu ve be~enmedi; hakikaten pek sathi idi.
Yanl~~lar~~çoktu; hususiyle son zamanlara ait ve vesikas~~bol olan
devirler, okuyanlar~~müteessir edecek derecede hatal~~idi. Bunun
üzerine i~e tekrar ba~lanmak lüzumu has~l oldu. Bundan ba~ka Türk
tarihini yazacak olanlar~n kendi sahalar~nda çal~~malar~~ ~~kk~~kabul
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edildi; çünkü Ana hatlar~ n~~ yazm~~~olan arkada~lardan baz~lar~~ bir
kaç k~sm~~ birden al~ p bilmedikleri k~s~ mlar üzerinde de kalem yüriitmü~lerdi; nitekim ilk kitap bu yüzden pek noksan ve pek yanl ~~~
olmu~, bereket ki yüz nüsha kadar bas~ld~~~ndan ortal~~a yay~l mam~~t~. Atatürk'ün bu arzusunu"' gelip geçici zannedilmesi i~in ciddi
tutulmamas~na sebep olmu~tu. Halbuki i~~hiç'te öyle ç~ kmad~.
Atatürk bu ilk tecrübeden sonra acele bir tarih yazman~ n hatal~~
ve noksan olaca~~n~~ve bir çok kitap ve vesikaya müracaat icap eyledi~ini ve ancak bu suretle ilmi ~ekilde bir Türk tarihi yaz~labilece~ini takdir ettiklerinden bu suretle Türk tarihi yaz~lmas~~yeni ve
müsmir bir yola girmi~~oluyordu.
Türk Tarih Kurumunun bundan sonraki mesâisi herkesin ihtisas' dahilindeki k~s~mlar~~yazmasile geçmi~tir; yaz~lan k~s~mlar parça
parça yazanlar taraf~ndan okunmu~~ve tenkit edilmekte bulunmu~tu.
Bu tezlerin ilk okunu~lar~ nda Tarih Kurumunun Hâmisi Atatürk
bizzat içtimaa riyaset buyurmu~lard~; bir aya yak~ n bir zaman her gün
saat dörtten gece yar~s~ na kadar Çankayada Atatürk'ün kütüphanelerinde devam eden bu okuyu~larda Hâmi Reisimiz mutalea ve tenkitleri
büyük bir alâka ile dinlerler, müsbet vesikalara istinaden yaz~lm~~~
olan tezleri takdirle kar~~larlar; indi ve makale tarz~nda istinâden yaz~lm~~~mutalealara hiçbir k~ ymet vermezlerdi. Merhum bir arkada~~m~z~n Osmanl~~devletinin müessisi Osman Beyin hakikaten mevcut olup
olmad~~~~hakk~ndaki sathi yaz~s~na kar~~~yap~ lan itirazlara epi gülmü~ler ve yeniden yaz~lmas~n~~emir buyurmu~lard~; arkada~~m~z bu
yaz~s~nda önünde ehemmiyetli kaynaklar varken bunlar~n hiçbirisini
nazar~~dikkate alm~yarak Osman Gazinin mevcudiyeti hakk~nda ~üpheye dü~mü~, ötekine berikine sormu~, müsbet bir neticeye vâs~l
olam~yarak bu zat~n var olup olmad~~~nda tereddüt göstermi~ti.
Kendisinin i~tigal etmedi~i sahada ve bundan ba~ka müracaat
edilecek membalar~~bilmedi~i halde arkada~~m~z~n s~rf bir görü~~ve
gösteri~~yapmak maksadile ortaya att~~~~bu fikir dinliyenleri hem
güldürmü~~ve hem de hayrete dü~ürmü~ tü; ben, münaka~ayi allka
ile dinleyen Atatürk'ten söz alarak Osman Bey var m~~yok mu bahsinin bekta~i ile hoca hikâyesine benzedi~-ini söylemi~~ve epi gülmü~tük. Bu yaz~~arkada~~m~z için bir ders olmu~, bundan sonra
bilmedi~i sahada yeni bir tecrübeye giri~mekten kendisini menetmi~ti.
~~te bu gibi hatalara ve gülünç mevkie dü~memek için Türk
tarihini yazmakta olan her bir arkada~~esasl~~surette tetebbuatta
bulunma~a kat'l surette lüzum görmü~~ve bu i~i ba~ara~n~yacak
olanlar yava~~yava~~çekilme~e ba~lam~~lard~; bu cümleden olarak
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vesikas~~pek mebzul olan ve alt~~ buçuk as~r devam eden Osmanl~~
tarihinin öyle yar~m as~r evvelki mektep tarihinden naklen yaz~la~n~yaca~~~anla~~ld~~~ndan bunun siyasi, iktisadi, medeni vesaire k~s~mlar~ n~n ayr~~ ayr~~ mütehass~slar taraf~ndan deruhte edilmesi lüzumu
hâs~l olmu~tu.
Atatürk'ün himaye ve murakabesi alt~nda bulunan Tarih Kurumu
i~te bu suretle ve evvelki acelenin z~dd~na olarak a~~r a~~r yeni
vesika ve yeni membalara müracaat sûretile yaz~l~~a devam etti.
Atatürk bundan dolay~~toplu bir halde büyük bir Türk tarihinin
yaz~lmas~n~n uzun zamana mütevakk~f oldu~unu dü~ünerek vazife
alan her arkada~~n yazd~g~~ k~sm~n kendi imzas~~alt~nda Tarih Kurumu
taraf~ndan ne~rolunarak onu hariçte okuyacaklar~n tenkidine arzedilmesini emrettiklerinden bu suretle yaz~lm~~~olan baz~~ k~s~mlar
ne~redildi.

Atatürk'ün vesikalara ehemmiyet vermek hususundaki ~srar~~bizim
için çok hay~rl~~ olmu~tur, bu sâyede en eski devirlere ait hafriyat ve
ke~ifleri havi yeni yeni kitaplar getirtilerek tetkik edilip geni~~istifade
yollar~~aç~lm~~t~, son k~s~mlara yani osmanl~~tarihine ait en mebzul
vesikalar~~ havi Ba~vekâlet ar~ivi pek mühim kay~tlarla dolu oldu~undan bunlarla basma ve yazma tarihlerin kar~~la~t~r~lmas~~son devirler
tarihinin yanl~~l~klar~n~~tashihe medar olmu~tu.
Milli ~ef ~smet inönü'nün Ba~vekâletleri zaman~nda kadrosu tevsi
olunarak tasnif faaliyeti artt~r~lan ve her sene daha ziyade ehemmiyet
verilen Ar~iv dairesindeki vesikalar kar~~s~nda geli~i güzel bir Osmanl~~
tarihi yaz~lmas~mn ne kadar hatal~~olaca~~~görülmektedir.
Atatürk bir gün Dolmabahçe Saray~nda mektepler için yaz~lan
dür cilt kitaptan Osmanl~~tarihine ait olan üçüncü cildin bas~lmadan
evvel müsveddelerini tetkik ederlerken ehemmiyetli bir nokta nazar~~
dikkatlerini celbetmi~, dü~ünmü~ler, burada mühim bir yanl~~l~k görmü~ler, Osmanl~~tarihini yazan merhum Yusuf Akçuray~~davet ederek
göstermi~lerdi.
Yusuf Akçura tarihlerdeki kayd~ n böyle oldu~unu söylemi~lerse
de Atatürk mahl~n nüfuzu nazarlarile kat'iyyen böyle bir ~ey olam~yaca~~nda ~srar etmi~ler ve nihayet yap~lan tetkikat neticesinde
Atatürk'ün isabetli görü~iyle yanl~~l~k tashil~~edilmi~di. Bu, münaka~ay~~
~nf~cib olan bahis, Yeniçeri te~kilât~n~n Orhan veya Murat 1 zamanlar~ndan hangisinde vücude getirildi~idir.
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Osmanl~~ tarihini bilmeyen ve yazd~~~~bu k~sm~~da ibarelerini
de~i~tirmek suretile Abdurrahman ~eref Bey merhumun (Tarihi
Devleti Osmaniye) isimli mektep kitab~ndan alan Yusuf Akçura
~nerhum, Osmanl~lardaki Dev~irme ve Yeniçeri te~kilât~n~~Orhan Bey
zaman~nda göstermi~ti; onun mehaz~na göre 1329 da Yeniçerilik ihdas
edilmi~~ve Anadolu ve Ru~nelideki ilk Osmanl~~fütuhat~~Yeniçerilerle
yap~lm~~t~; i~te Atatürk bunun do~ru ola~n~yacak~m iddia eyle~ni~ler,
bir sene evvel ihdas edilen Yeniçerilikin bir< sene sonra müslüman
olarak feâliyete i~tirak ile ilk Anadolu fütühat~nda âmil olam~yaeaklar~n~~ve henüz ortada Rumeli fütul~at~~olmad~~~ndan esir elde edip
Yeniçeri yapman~n imkan dahilinde bulunmad~~~n~~isabetli olarak
beyan etmi~lerdir.
Merhum Yusuf Akçura bu mutaleaya kar~~~cevap verememi~,
tarihlerdeki maltimat~n kendisinin yazd~~~~ ~ekilde olduk;unu söylemekle iktifa etmi~ti. Filhakika bir k~s~m Türkçe taril~lerle Ham~ner
vesair ecnebi tarihlerindeki mutalealar bir sehiv neticesi olarak birbirlerinden naklen Yeniçerili~i Orhan zaman~nda göstermi~lerdi.
Atatürk'ün görü~ü do~ru idi. Çünkü Yeniçeri oca~~n~n kurulmas~,
Murat 1 zaman~nda olup bu da iptida Rumeli harplerinde elde edilen
esirlerin Anadoluda Türk çiftçileri yan~nda bulundurulup müslüman
ve Türk adetlerini ve Türkçeyi ö~renmelerini ~nüteak~p Acemi oca~~ na
kay~tlar~~ve burada da terbiyeden sonra Yeniçeri olmalar~~üzerine
vüeude gelmi~ti. Tarihçileri yanl~~l~~a sevketien ~ey Orhan~n emrile
yap~lan ve Yeniçeriler gibi piyade olan yaya te~kilatile ocak te~kilat~n~n birbirine kar~~t~r~lm~~~olmas~ndan ileri geliyordu.
I~te Atatürk birinci derecedeki vesikalar~n gösterdikleri do~ru
ve isabetli yolu büyük bir alaka ve dikkatle bulmu~lard~r ki bu inceleme kendilerinin tarihle s~rf geçici ve ~öyle bir vakit geçiriei kabilinden bir arzu ile me~gul olmad~klar~n~~göstermek için bariz bir
misaldir.
Atatürk tarih bilmeden laf olsun diye ~nutalea serdedenlerden
ho~lanmazlar ve her hangi bir hadise veya vak'an~n oldu~u gibi
tasvirini isterlerdi; bir ak~am sofralar~nda tarihten bahsedilirken
tarih bilmeden, ulu orta cesurâne bir hükümdar~~ mual~aze yollu söz
söyleyen birine:
Ben de pek tarih bilmem amma, akl~mda kald~~~na göre bu
söylediklerinde isabet olmasa gerek, demi~ler ve sofrada bulunanlardan
bir arkada~a hakikatin izah~n~~emir buyurmu~lard~.
Yine bir ak~am bir görü~me esnas~nda (Mimar Sinan) a dair
haz~rlanmakta olan eser hakk~nda mutalealar serdedilirken söz Mimar
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Sinan~n yüksek kabiliyet ve dehas~na intikal etmi~ti; Atatürk bunun
üzerine, evet Koca Mimar Sinan~ , Mimar Sinan yapan Kanuni Sultan
Süleyman ile Lûtfi Pa~ad~ r süzlerile tam tarihi bir hakikate el
koymu~lard~.
Son zamanlarda korkakl~k veya bilmedi~im bir maksada mebni
tarihi hakikatleri söylemiyerek eslâf ~~ daima muaheze etmek ve bütün
tarihi ~erefleri görmek istemiyen baz~~~ah~slar~ n kast veya cehil neticisi
olarak söyledikleri ve yazd~ klar~~ ~eyler gençli~i ecdad~m~z~n mefahirile
dolu olan milli tarihten so~utacak dereceye getirmi~ti. Son tarih kongresinde Kurumumuz Asba~kan~~ muhterem Bayan Âfetin (Türk Osmanl~~tarihinin karaksteristik noktalar~na bir bak~~) adl~~ k~ymetli tetkikinin kendileri için iyi bir direktif oldu~unu baz~~muallimlerden
duymu~tum. Sebebini sordu~um zaman kendilerinin Osmanl~~ tarihini
hakiki cephesile tetkik etmekten çekindiklerini söylemi~lerdi. Atatürk
birgün hâdiseleri taglit e~ lenlerden bahsettikleri zaman müverrihin
yazd~~~~devre iyice I~ ulül edererk vak~alar~~bitarafane tetkik eylemesini söylemi~ler, bu tarz müverrih için yorucu ve üzücü olmakla beraber en ehemmiyetli ve en isabetli bir yol oldu~unu beyan etmi~lerdi.

Atatürk, Tarih Kuru~ nile daimi surette alâkadar olurlar, faaliyetlerini takip ederler ve ~stanbula gelirlerken beraberlerinde getirirler
ve Dolmabahçe Saray~ ndaki dairelerde heyetin çal~~malar~ n~~isterlerdi.
Son zamanlar~nda dahi bu alâkay~~kesmemi~lerdi. Vefatlar~ndan birkaç
ay evvel ~stanbulda Savarona Yat~nda tedavi alt~nda bulunurlarken
bile heyetten baz~~ arkada~lar~~Yata davet ile tarih faaliyetini görü~mek istemi~lerdi. Toplan~p gidece~imiz saatte rahats~zl~klar~~artt~~~ndan görü~mek ba~ka bir güne talik edilmi~ti; maalesef bu mevut gün
hastal~~~n artmas~~dolay~sile bir türlü gelmemi~~ve gelememi~ti.
Atatürk ölüm dö~e~inde bile tarih Kurumunun faaliyetile alâkadar oldular; müzakere edilen ~eyler hakk~nda izahat al~rlard~ ; kendilerinden sonra da bu i~in devam~n~~büyük bir arzu ile istiyorlard~.
Bunu teyid ederek servetlerinin bir k~sm~n~n Tarih Kurumuna veril~nesini vasiyetnamelerine kaydettirmi~lerdi.
Biz Ebedi ~efin aziz hat~ralar~n~~hürmetle anarken andan sonra
da ayni gayeyi takip için Tarih Kurumunu benimseyen Milli ~ef ~smet tnönü'nün yüksek himayesile müteselli olmakta, ve bu samimi
sevgi ve himaye ile ~eref ve iftihar duyarak vazifemize devam etmekteyiz.
Belleten C. 111 F. 23
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