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Tarihi Devlet Ar~ivini An~t-Kabirde knral~m
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Atatürk'ün ölümünden beri O'nun yataca~~~yer ve üzerinde
kurulacak an~t için, çe~itli dü~ünceler ileri sûrülmü~~ve milletin
bütün hassasiyeti bu mesele üzerinde senelerdir i~lemi~tir. Bu i~~
için, on iki senedir geçirilen safhalar malüm. Son günlerde iktidar
de~i~mesiyle bu mesele yeniden söz konusu oluyor ve hükümetin
icraat~~ üzerinde iktisadi bak~ mdan rol oyn~ yaca~~~dahi söyleniyor.
efkân umumiye de yeniden bu mesele ile ilgileniyor.
Ben, ~ahsen Atatürk'ü tan~ m~~~ve O'nun fikirlerini benimserni~,
tarihini bellemi~~bir fert s~fatiyle, ona ait baz~~ hat~ ralar~= ve
bu meseleler üzerindeki dü~üncelerimi aç~ klamak istiyorum:
Bu fikirlerimden baz~lar~n~~ yay~nlam~~~ve söylemi~tim; fakat bu
vesile ile, Atatürk'ün mezar yerindeki an~t~~ ve sa~l~~~ nda oturdu~u
Çankaya için bildiklerimi ve tekliflerimi anlataca~~m:
Bu yaz~ m~~ esas itibarile Belleten için haz~rlam~~t~ m. Fakat An~t Kabir
meselesi efkâr~~ umumiyeyi o s~ralarda yak~ ndan ilgilendirdiginden bu fikirlerimin
baz~~ han~mlar~ n, radyoda söyledim. Ulus gazetesi 25 - Haziran. 1950 tarihinde bu
radyo konu~ma~n~~ne~retti. Ancak, burada okunacak k~ s~ mlar, o yaz~ lardan farkl~~
oldu~u gibi, bu makalede esas itibarile Devlet Ar~ivi meselesi üzerinde durulmu~~ve bilhassa bu i~in tallakkuku için rnileib sebepler izah edilmi~tir.
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1 — Atatürk'ün ~ahsiyeti : Gazi Mare~al Mustafa Kemal
Atatürk, bugünkü devletimizin kurucusu, millet ve vatan ~ m~ z~ n kurtar~c~s~~ olarak, her Türk taraf ~ ndan tebcil edilme~e de~er kazanm~~~
bir ~ahsiyettir. Fakat O, as~l eserleri ve ba~ard~~~~ i~leriyle bu mevkii
ihraz etmi~tir. Türk vatan~ nda nesiller boyunca O'nun ~ahsiyetini,
Türk milletinin hali ve istikbali içinde kurtar~c~~ ve kurucu bir varl~ k
olarak ya~ atmaya mecburuz. Çünkü bence milletler, böyle sembolle~mi~~sahsiyetlerin yapt~~~~ i~lerden, istikbal için h~ z ve kuvvet
al~ rlar. Bu itibarla Atatürk, milli varl~~~ m~z~ n temeli olarak, ondan
sonra gelen ve gelecek olan devlet idarecilerinin önemle üzerinde
duracaklar~~ bir ~ahsiyettir. O'na ölümünden sonra "Ebedi ~ef„ unyan~~ verilmi~tir. i~te bu ebedi s~ fat~n~~ milletçe ebedile~tirmek
gerekiyordu.
2 — Atatürk'ün gömüleeeki yer ve toprak: O'nun kabri
Ankarada olacakt~ r. Çünkü O Ankaray~~ Türkiye Cumhuriyetine
merkez yapm~~t~ r ve O'nun en son kuvvetli arzusu bir an önce
Ankara'ya dönebilmekti. Fakat bu ~ehrin neresinde ? Atatürk'ün kabri için, sa~l~~~ nda benim bildi~im, iki yer bahsedilmi~ ti. Biri Büyük Millet Meclisinden istasyona inen cadde üzerindeki yuvarlak yer. Di~eri Çankaya'daki yeni kö~kün mermt.r
havuzu. Bu yerler ~u münasebetie konn~ulmu~tur : Bir ak~am Atatürk'ün etraf~ nda toplananiar aras~ nda, onun fâni olu~ u üzerinde
durulmu~~ve bilhassa kendisi 1926 suikast te~ebbüsünden sonra
söyledi~i cümleyi tekrar etmi~ti: - Benim nâçiz vücüdum bir gün
elbette toprak olacakt~ r, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktir„ dedikten sonra, "milletim beni istedi~i yerde
yat~ rs~ n, yeter ki beni unutmas~ n„ demi~ti. Meclisin alt~ ndaki
yuvarlak yeri ortaya atan zata ise; "iyi ve kalabal~ k bir yer,
fakat ben böyle bir arzumu milletime vasiyet edemem„ . Ancak,
yine o ak~ am ileri sürülen bir fikrin, kendisini çok mütehassis
etti~ini, bugün gibi hat ~ rl~yorum' :
Afetinan — Ba~ kurnandanl ~ k meydan muharebesinin y ~ l döniimünde iki
teklif, Ülkü mecmuas~ , Seri 3. 22 Ekim 1948, S. 8 -- 30.
«Atatürk'ün An~ t-Kabri tamamland~~~~vakit, Onun lat~ tininin konaca~~~ yerin
topra~~ n~~ Türk s~ n ~ rlar~ ndan ve muharebe n~ eydanla~~ ~ ndaa getirilecek birer avuç
toprakla doldural~ m. O, sadece Ankara topra ~~ nda de~il, kurtard~~~~bütün Tiirk
yurdunun topra~~~üzerinde yats~ n. Böyle bir fikir sa~l ~~~ nda söylenmi~ ti. Atatürk buna cevap vermerni ~ti, fakat miitehassis oldu ~unu gösteren yüz ifadesini
benim hatirladigim gibi o zaman yan~ nda bulunanlar da bat ~ rlasalar gerektir» .
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"Memleketin bütün s~ n~ r boylar~ ndan getirilecek toprak üzerinde
yatmak.„ O ak~am Recep Peker, hararetle bu fikrin sembolik müdafaam~~yapm~~t~. Atatürk, böyle bir fikrin tatbikat~ ndan, ancak fâni vücudu
için haz ve gurur duyaca~~ n~~ ifade ederken, bana bakarak "bunu
unutma„ demi~ti. Bu itibarla O'nun mezar~ nda temel Ankara topra~~ na, yurdun bilhassa s~ n~ rlar~ ndan, muharebe meydanlar~ ndan ve
her taraftan gelecek, birer avuç topra~~ n y~~~ nt~s~~ üzerinde yatacak
Atatürk'ün fâni vücudu, istirahate kavu~acakt~ r, ve ben bunu
gördü~üm gün, onun dile~inin yerine gelmi~~olmas~ ndan dolay~,
bir vicdan huzuruna kavu~mu~~olaca~~m.
Bu hat~ram~ n esas noktalar~n~~ hülâsa edecek olursam ; gösterilen mezar yeri için, Mustafa Kemal mûsbet veya menfi bir
arzuyu desteklememi~tir. Ancak, yurdun her taraf~ndan gelerek
avuçlarla toplanacak topra~a yatmay~, gönülden arzu etmi~ti.
Bunu yerine getirmek devletimize ve milletimize dü~en kutsi
bir vazife olacakt~ r.
Kabir yeri için ikinci hat~ ram da ~udur: 1932 y~ l~ n~ n yaz
aylar~ ndan bir gündü. Yeni kö~kün in~as~~ bitmi~, dö~enmi~~ve
oraya ta~~ nmak üzere idik. O s~ rada Atatürk'ün bir resmini
getirmi~lercii. Bu resmin, Lenin'in mumyas~~ n~~ yapan zat~ n eseri
oldu~unu söylemi~ lerdi. Ben onu, k~ r~ lmas~ n diye, pencerenin iki
cam~~ aras~ na koymu~tum. Çünkü as~lacak yeri olmayan bu caml~~
resim, ancak ~~~ k vurdu~u zaman görülebiliyordu. Atatürk bu
resme uzun uzun bakm~~t~.
Ak~ama, baz~~ davetlilerle — ki on onbe~~ki~i vard~~ — Çiftlikte
Marmara kösküne yeme~e gitmi~tik. M. Kemal sofrada, gündüz
gördü~ü bu resmi hat~ rlayarak konu~maya ba~lam~~t~. Mumya yapmak âdetinin tarihte geçirdi~i safhalar~~ bana sordu. Bu mesele üzerinde bilinenler söyiendi. Sözü, resimden mülhem olarak, kendisinin de bir gün böyle mumyalanmak ihtimalinden bahsetti~i vak:t,
ben a~lamaya ba~lam~~t~ m. Orada haz~ r bulunanlar~ n da i~itti~ i
gibi, O bana ~öyle demi~ti. "A~lama, elbet bir gün ölece~im.
Beni Çankaya'ya gömer, hat~ ram! ya~at~ rs~ n~ z„. Yemekten sonra
otomobille Çankayaya dönerken, yan ~ m~ zda eski ve yeni yaverleri
vard~ . Orada söyledikleri de ~ u mealde idi: "Beni milletim nereye
isterse oraya gömsün, fakat benim hat~ ralar~m~ n ya~ayaca~~~yer
Çankaya olacakt~ r„. Bu sözlerin yegâne ~ahidi ben olmamakla
beraber, O'nun ölümünden sonra (1938) bana soranlara, o zamanki
Belleten, C. X IV, 11
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hükümet ricalimize ve baz~~ milletvekillerine de, bu hat~ ram~~
söylemi~tim. Fakat as~ l kendisinin Çankaya'ya gömülme için,
kat'i bir vasiyeti olmad~~~ ndan, bunun üzerinde israrla durmad~m.
Çünkü bildirdi~im gibi, yine ayn~~ gece "Beni milletim istedi~i
yere gömsiin„ diye tekrarlam~~~ve Çankayay~~ kendisinin mezar~~
olarak istemekten derhal yaz geçmi~ti.
Atatürk, burada insani bir hisle ya~ad~~~~yere ba~l~l~~~ n~~
ifade etmi~ti. Ancak mezar~~olacak yer için, bir dile~ini ba~ka hiç
bir zaman, vasiyet ~eklinde bizlere bildirmedi ve bu geceden
sonra Çankayaya gömülme meselesini tekrar etti~ini hiç i~itmedim.
Böylece O, benim anlad~~~ ma göre, Çankaya'n~n kendi hat~ ralar~n~ n ya~ad~~~~ ve ya~ayaca~~~bir yer olarak kalmas~ n; arzu
etmi~tir. O, bu yerde ya~ayan varl~ klar için tesisler kurdurdu.
Bence, Türkiye Cumhuriyeti devlet reisleri, orada ya~ad~ kça,
Atatürk'ün, devleti kurucu ruhu ~ad olacak ve o devlet reislerimiz
de Atatürk'ün yolundan ayr~ lmama amac~n~~güdeceklerdir. Çünkü
buras~ , Ankara'n~ n ~ahikas~~ olan Çankaya, M. Kernare ilham verdi~i gibi O'nun eserini ya~atacaklara da kuvvet ve kudret
verecektir.
Atatürk'ün kabir yeri hakk~ ndaki bu iki mii~ahhas hat~rama
~unlar~~ da eklemek isterim:
M. Kemal, bir sahil çocu~u oldu~u için, denizi çok severdi. Fakat son hastal~ k günlerinde hasret çekti~i yer, bir çam ormanl~ k'
idi. Buna vesile veren, kendisine hediye edilmi~, bir ormanl~ k ve
çay~rl~~~~gösteren tablodur °.
Ona yatt~~~~yerden uzun uzun bakar ve yan~ na girdi~im zaman
"Afet, bana memleket~ mizin ormanl~ k güzel yerlerinden tan~d~ klar~n~~ anlat, oralara gidelim, a~açlar alt~ nda dola~abileyim, basit
bir hayata kavu~al~ m, son arzum ye~illik ve a~açl~ k, fakat yaz k~~~
ye~il duran a~açlar aras~ nda olmakt~r.„ diyen izt~ rabl~, hasta sesi
hâlâ kulaklar~mda akisler yap~yor.
1 Afetinan - i~de a~ac~ . Ulus gazetesi - 10, Kas~ m, 1947 : .'Atatürk, son
hastal~ k günlerini a~aç ve orman hasreti içinde tamamlad~. Ormanl~ k ve ye~illik
da~~manzaras~ n~~ gösteren bu tablo, ona maddi iztiraplar~~ içinde hayal dahi
kurmay~~ sa~lam~~t~. Benden, tan~ d~~~ m ormanl~ k yerleri anlatmam' isterdi. ~~te
bundan dolay~ d~ r ki Sündiken ve Alemda~~ormanlar~ nda nekahat devri için
tanzim edilecek ve oturabilecek yerler arand~ ».
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O, hastal~~~ n~n a~~rl~~~n~~ müdrikti ve belki kurtulam~ yaca~~n~~
biliyordu. Fakat etraf~ ndakilere iimitsizlik vermek istemedi~inden,
ya~ayaca~~~yeni muhitler arar gibi idi; ancak bu gün anl~yorum ki
ye~illi~in ebediyetinde son uykusunu uyumak arzusunu, bana vasiyet
etmek istemi~ti.
Atatürk'ün ye~ile hayranl~ k', Faruk Nafiz'in ~u ~iir parças~ n~~
tekrarlad~~~~zamanlarda ne kadar belli olurdu:
Ye~il hem de I
Ben bu rengi ta~~n~n can kö~emde.
Ye~ilde ne arar da bulama~~insan o~lu 2
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'.
M. Kemal bu ~iiri okudu~u zamanlarda, pür s~ hhat bir varl~ kt~.
Fakat, kendisi ye~ile hasret çekti~i zaman ise, fâni varl~~~n~n
erimekte oldu~unu hissediyordu.
Böylece O, bu son arzusu ile çam a~açlar~~ ve ye~illikler aras~nda olmak istemi~tir.
Demek ki Atatürk gömülece~i yer için, bir vasiyet yazmad~~~~
gibi, hususi arzular~ n~~ da benim bildi~ime göre, bu vesilelerle izhar
etmi~, fakat kesin bir karar~ n~~ bizlere bildirmemi~tir. Ancak baz~~
arzu ve dü~üncelerini ifade etmi~tir.
Onlar da:
Sembolik manas~~ olan, bütün vatan parçalar~ ndan gelen
toprakta y atmas~ .
Son istirahat yerinin bol ye~illikli ve çam a~açl~~ bir yer
olmas~ .
3 — Bugünkü An~t-Kabir yeri ve büyük âblde
Bugünkü An~t-Kabir yerine gelince, oras~~ için olan hat~ ram da
~öyledir : M. Kemal Ankaray~~ kar~~~kar~~~gezer ve her yerini çok
iyi tan~rd~. Hattâ otomobille civarda gezintiler yaparken, düz
yollardan gitmekten can~~ s~ k~ l~r ve ~oföre ekseriya "Sür,, diye
Faruk Nafiz - Ak~ n, Istanbul, 1932, S. 19.
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emir vererek düzlükler ve bay~ rlara sapt~ r~rd~ . O, bu hareketleriyle
Ankaran~n görünü~ünü çe~itli noktalardan mütalea etmek ister ve
bilhassa kalenin eski stratejik durumunu daima mütalea ederdi.
Türkiye Cumhuriyetine devlet merkezi olarak seçti~i Ankaran~ n
co~ rafi ve tarihi yerini tam olarak tespit etmek isterdi. 1930 y~l~ nda
bahar mevsiminde, Muhaf~ z K~t'alar~ n~ n bir manevra yapaca ~~n~~
haber vermi~lerdi. Atatürk, beni oraya gönderdi. K~t'alar havagaz~~
fabrikas~~ civar~ nda mevzi alm~~~ve hücuma haz~ rlan~ yorlard~. O
zamanlar tamamen bo~~olan bu yerden, hücuma kalkan askerlere
kumandan~ n verdi~i hedef, "Rasat-Tepe„ idi. Buraya kadar manevray~~ takip ederek, Rasat - Tepeye ç~ kt~~~ m~ z vakit, ya~mur
ba~lam~~t~. Fakat ben manevra kriti~ini dinledikten sonra etrafa
bakmaktan kendimi alamam~~~ve Ankaray~~ ~ehir olarak buradan görmenin hususiyetine dikkat etmi~tim. Bu mü~ahedemi Atatürk'e de anlatt~ m. Ondan sonra bir gün oradan hep beraber Ankaray~~ ve civar~ n~~ seyrettik. O, bu tepenin bilhassa kaleye
bakan yamac~m pek be~enmi~~ve kalenin semaya mürtesem duru~unun buradan en iyi görüldü~üne i~aret etmi~ti. Hakikaten bu yer
eski ve yeni Ankaran~ n en merkezi bir tepesidir. Oradan ~ehrin
her taraf~ n~~ insan, gözleriyle kucaklar ve Atatürk'ün de sa~l~~~ nda
bilhassa kaleye kar~~~be~endi~i en hâkim bir yerdir. Ayrn zamanda
Atatürk'e kabir olarak seçilen bu yer, öteden beri Anadolu topra~~nda ya~ayanlara mezar olmu~~bir yerdir. Dolma bir y~~~ nt~ d~r.
Nitekim toprak tesviyesi yap~l~ rken Frigya devrine (M. ö. VII inci
asra) ait iki tümülüs içlerinde e~yalariyle beraber T. T. Kurumu
taraf~ ndan tetkik edilerek meydana ç~ kar~ lm~~t~ r.' Demek ki tarihi
bir de~eri olan ve bu gün Ankara ~ehrinin her taraf~ ndan görülebilen Rasat-Tepe, Atatürk'ün yataca~~~An~ t-Kabir olarak milletimiz
taraf~ ndan seçilmi~, in~aat~~ için para ve emek sarfedilmi~tir.
Bu durum, kendisinin yukar~da zikretti~im fikrine uygundur.
"Beni milletim nereye isterse gömsün, fakat yeter ki beni
unutmas~ n„!
Atatürk sa~l~~~ nda, di~er Türk büyükleri gibi kendisi içiu bir
mezar - âbide yapt~ rmad~.
Annesinin Izmir'deki mezar~ n~ n yap~ lmas~~ için, âbidevI baz~~
1Tahsin Ozgi.iç ve Mahmud Akok — T. T. K. ad~ na An~ t-Kai~ir alan~nda
yap~ lan Tii~r~ iiIiis kaz~ lar~ . Belleteu, Cilt XI, Say~~ 41, S. 27 —56.
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projeleri gördü~ü ve tasvip edece~i bir ~ekli kendisine sorduklar~~
zaman, cevab~~ ~u olmu~tur:
"Bunlar~ n hiç birisine lüzliim yok. Oraya yak~ n bir kayal~k
varsa, oradan koparacaklar~~ bir kaya parças~ n~, oldu~u gibi mezar~n üstüne koysunlar ve k~sa bir yaz~~ile, anam~n orada yatt~~~~
yaz~ls~ n„ demi~lerdi. Nitekim annesinin kabri böyle bir an~tla ebedile~tirilmi~tir. Atatürk'ün ~ahsi için, böyle basit bir âbidenin yap~lmas~~ münaka~as~~ zaman~~ geçmi~tir. Türkiye Cumhuriyeti devleti
O'na muazzam bir an~ t yapma~a çoktan ba~lam~~~bulunuyor ve bu
âbide de, müsabaka ile kazan~lm~~~bir Türk mimarinin eseridir. Bu
eser üzerinde yeni bir de~i~iklik, belki malzeme bak~m~ ndan tasarrufla mümkün olabilir; fakat, as~l sanat yönünden ~eklen de~i~iklik eserin de~erini kaybettirecektir.
Atatürk'e bu neslin ~ükran borcunu ifade edecek ve ebedi
kalacak bir an~ t yapmaya mecburuz. Çünkü o an~t, M. Kemal'in
milletimizi birle~tirici ve kurtar~ c~~ fikrini bize daima ya~atacakt~ r.
Bu demek de~ildir ki, âbideler olmadan Atatürk'ün fikri ya~am~yacakt~r.
Ancak, âbideler vatan~m~za at~lan ebedi imzalard~ r. Atatürk'ün
vücudunun saklanaca~~~bir an~t, Türk varl~~~n~ n manevi bir kalesi
olacakt~r. Onda senbolle~en ebedi bir ~ükran borcunun ifadesini,
her fert gözleriyle görecektir.
Atatürk'ün manevi huzurunu her Türk ve her insan, orada en
çok hissedecek ve yar~n~n Türk büyükleri bu büyük insan~n fikirleriyle y u~rulacaktir.
4 — Anam depo olabilecek yerlerini ve mil~temilat
k~s~mlar~n~~Cumhuriyet devri ar~ivi ve Devrim mezesi
olarak tanzim edelim :
Benim ~ahsen, bir tarihçi olarak bu an~ t~ n etraf~ ndaki depo
olabilecek yerlerinde ve mü~temilât denilen binalar~ nda görmek
istedi~im ~eyler ~unlard~r:
Oraya Atatürk'ü ziyarete gidenler, onun tarihi ile ba~ba~a kalma!'
ve o devrin tarihini orada tetkik etme f~ rsat~n~~ bulmal~d~r.Bizim henüz
bir ar~iv(Hazine-i evrak) binam~z yoktur. Halbuki bilindi~i gibi tarihler
vesikaldrla yaz~l~ r ve medeni milletler ar~iv binalar~ na en büyük
önemi verirler. Osmanl~~ devri ar~ivini Istanbul'da kurar ve tanzi~n
ederken, çeyrek as~ rl~ k Cumhuriyet devri ar~ivini de Ankara'da
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kurmam~z laz~ md~r. Bugün Cumhuriyet tarihini resmi vesikalar~ n
tetkikine dayanarak yazmak çok güçtür. Çünkü bu vesikalar
da~~n~k ve çe~itli yerlerdedir.
Mesela Gazi M. Kemal büyük nutkunu yazarken, baz~~ vesikalar~~
da yay~nlam~~~ve bunlar üzerinde bizzat tahliller yapm~~t~ r. Benim
bildi~ime göre, o zaman kullan~lan bu vesikalar~ n as~llar~, sand~ klanarak "Cumhurreisli~i Kalem-i mahsus müdürlü~ünde„ muhafaza
edilmi~tir. Halbuki bu gün art~k bunlar~~ di~er vesikalarla beraber
hep bir araya toplamak ~artt~ r.
Bu itibarla devletin ele alaca~~~iki önemli mesele vard~ r:
1 — Devlet ar~ivi meselesini bütün teferruatiyle kanunla~t~ rmak
ve her daire ve müessesenin ar~ivlik vesikalar~ n~, muayyen bir
devre, mesela 25 veya 30 y~l sonunda, as~ l devlet ar~ivine teslim
etmesini sa~lamak.
2 — Cumhuriyet devrine ait devlet arsivinin toplanaca~~~
binay~~ tayin etmek.
I~te as~l benim ~ahsi teklifim bu yer meselesi üzerine olacakt~r.
Atatürk zaman~ nda T. T. Kurumu'nun çal~~t~~~~meselelerden
biri de ar~iv üzerine idi. Istanbul'daki Osmanl~~ devri vesikalar~~
ile me~gul olmu~tuk. Ankara'da da bir ar~iv binas~n~ n lüzumuna
kani oldu~umuzdan, T. T. Kurumu Asba~kan~~ B. Halil Edhem ile
beraber, bu i~~için çal~~m~~~ve dü~ündüklerimizden o zaman Atatürk'ü de haberdar etmi~tik.
Atatürk, bilhassa bu i~e önem vermi~ti, fakat bina için büyük
bir sahaya ve çok paraya ihtiyaç oldu~undan, kendi sa~l~~~nda
tahakkuk imkan~~ bulunamam~~t~ .
~imdi bu i~~için, çok münasip olan bir yer vard~ r: An~t-Kabir.
Kabir yerinden gayri olan binalar ve baz~~ kapal~~ yerler bu vesikalar~ n muhafaza edilece~i yer olarak tahsis edilirse, devletin
büyük bir ihtiyac~ n~~ kars~ l~ yacakt~r. Müstemilet denilen dört binadan biri müzeye, di~eri resmi salona ayr~ l~rsa di~er ikisi bu
ar~iv büro ve depolar~ na hasredilece~i gibi, as~ l kabir k~ sm~ nda
büyük ~eref salonunun, alt~ nda be~~metre yüksekli~inde ve 18/30
metre karelik sütunlu yer, ~ zgaral~~ bölmelerle vesika depolar~~
haline getirilebilir. Bizzat proje sahibi Prof. Emin Onat bilhassa bu
son k~ sm~, sadece havaland~ rma ve ~~~ kland~ rma tertiplerinin
ilâvesiyle, ar~iv deposu olarak yapman~ n, pek münasip olaca~~ n~~
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ve rutubetten korunarak, vesikalar~~ muhafaza etmenin mümkün
olaca~~n~~ söylediler.
Henüz in~a halinde bulunan bu An~t~ n, böyle bir maksad için
de kullan~ laca~~~devletçe karar alt~na al~n~rsa, iç k~s~ mlar~~ bu i~e
göre tertiplenebilir kanaatindeyim. Böylece devletin bütün te~ekküllerine ait tarih vesikas~~ de~erini kazanm~~~evrak~n~, bu An~tKabir depolar~ na ve bunun mesuliyetini eline alm~~~ te~ekküle
devreder. Ayn~~ zamanda gelecek y~llar~n evrak~~ için de yerler
ayr~l~r. Bunlar~ n çe~itli faydalar~~ olaca~~~takdir edilecektir.
Bu günkü devlet te~ekkülleri, tarihi vesikalar~n muhamesuliyetinden
kurtulacaklard~ r.
fazas~~
Bu vesikalar yang~ n ve rutübetten emin olan bir yerde ve
toplu olarak saklanabilecektir.
Bütün vesikalar ayn~~ sistem dairesinde tasnif ve muhafaza edilecektir.
Belirli usullere tabi olarak, bu vesikalardan istifade etmek
mümkün olacakt~ r.
Bu surette Türkiye Cumhuriyeti devletinin kururulu~unu ve
devam~n~~ sa~layan resmi evrak~ n yeri malürn olacakt~ r. Gelecek
nesiller, bu vesikalar~ n rehberli~i ile tarihimizi müsbet bir
~ekilde yazmak ve ö~renmek f~rsat~n~~ elde edeceklerdir. I~te
böylece Atatürk'ün An~ t-Kabri, onun tarihe k~ ymet veri~inin de
müsbet bir sembolü olacakt~ r.
"Hayatta en hakiki mûr~ it ilimdir„ diyen mütefekkir Atatürk,
kendi tarihinin vesikalar~~ aras~ nda bulunmakla, ruhu ~ad olacak
ve kurdu~ u devletin ya~ad~~~ n~~ belirten vesikalar~ n~~ da etraf~ nda
toplam~§ olacakt~ r.
I~te bu fikre uyarak, sa~lam yap~lm~~~bu ta~~ve beton binalarda, Cumhuriyet devrinin ar~ ivini en modern usullerle, toplay~ p
tasnif edersek, gelecek nesiller, tarihimizin resmi vesikalar~ n~~ orada
toplu olarak muhafaza edilmi~~bulurlar. Di~er taraftan Cumhuriyet devrinin ink~ lâplar~ n~ , mü~ ahhas olarak orada görürler. Türkiye'nin bir ink~ lâp müzesini görecek gözler, buradan büyük bilgiler
edineeeklerdir.
Türk devleti bütçesinden, milyonlar~ n sarfedildi~i bu Abide de
Atatürk'le beraber Cumhuriyet tarihi, bütün nesiller boyunca ya~amal~d~ r. Bu surette yap~ lan bir âbide, ayn~~ zamanda manevi varl~~~m~ z~ n topland~~~~ve orada daima ya~ayaca~~~bir mihrak olacakt~ r.
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5 — Atatürk'ün ya~ad~~~, oturdu~u Çankaya devlet
reislerimize mekan, eski kö~kü ise müze olmal~d~r.
Çankaya sadece bir kö~kten ibaret de~ildir. Oras~~ eski tâbir
ile bir "külliye„ olmu~tur ve yukarda da dedi~im gibi devlet
reislerimizin oturaca~~~bir yerdir. Orada, Cumhuriyetin kurucusu
Atatürk'ün hat~ ralar~~ canl~~ olarak ya~amal~ d~ r ve onun büyük
fikirlerine sad~ k devlet ba~kanlar~ m~z, daima Türk milletinin ba~~ nda olmal~ d~ r. Oras~~ tamamen bütün binalariyle bir müze olacak
yer de~ildir. Ancak Çankaya'da müze olabilecek ev, eski kö~k
denilen yerdir. Atatürr. oras~ n~ n oldu~u gibi e~yasiyle muhafaza
edilmesini, daha o zaman münasip görmü~tü. Istiklal harbi zaman~ ndan 1932 y~l~ na kadar oturdu~ u bu ev, O'nun mütevazi ya~ay~~ ma bir örnek olmak üzere, eskisi gibi tanzim edilmeli
ve isteyenlere münasip görüldü~ü tarzda gezdirilmelidir. Yeni
kö~kte ise ya~ ayan devlet reisini her ziyaret eden Türk veya
ecnebi, ayn~~ zamanda Atatürk'ün de oturdu~u yerleri görmek
f~ rsat~ n~~ elde etmeli ve hat~ ras~ n~~ bu vesile ile anmal~ d~ r.
Böyle bir an,anenin te~ekkülü hem oralar~ n bak~ m~ n~~ saklar,
hem de onun zaman~ nda yap~lm~~~ ~eylerden devletin ya~ayan
varl~ klar~~ istifade ederek, büyük bir hat~ raya kar~~~olan ba~l~ l~~~ n~~
göstermi~~olurlar.
Ben oraya her gidi~imcle Atatürk'ün gezdi~i, ya~ad~~~~yerleri
görmekle, O'nu orada daima ya~ ar görürüm. Çankaya'da canl~~
M. Kemal Atatürk'ü ve onun eserini ya ~atan ve ya~atacak olan
devlet reislerimizi görmek en büyük dile~imdir.
Flülasa:
1 — Atatürk'e büyük milletimizin bir ~ükran ifadesi olan
büyük an~ t~ n~~ nesiller boyunca kalacak ~ekilde tamaml~yal~ m ve
onu herkesin ziyaret edece~i Cumhuriyetin bir sembolü olarak
selaml~ yal~ m.
2 — An~ t-Kabri ayn~~ zamanda bir cumhuriyet ar~ivi ve ink~ lap
müzesi haline getirdim.
3 — An~ t-Kabir tept-:ai:, i ve etraf~ n~~ güzel çam a~açlariyle
ye~illendireiim. Yaz k~~~ye~ il duran bir tabiat içinde Atatürk'ün
ebedi uykusunda nyudu~ urn~~ bilelim.
4 — Onu, yurdun her taraf~ ndan getirilecek topraklar üzerinde
y at~ ral~ m.
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5 — Çankaya'da ya~am~~~XX inci asr~ n büyük devlet adam~~
Atatürk'ü ve onun canl~~ hat~ ralar~ n~~ bulal~ m ve yerine geçen
devlet reislerimizi ziyaret edelim.
Bu hat~ ra ve tekliflerim, Atatürk'ün fikir ve isteklerini benimsemi~, fakat ayn~~ zamanda tarihin bir görgü ~ahidi olarak tahliller yapan bir vatanda~~s~fatiyledir. I~te bunlar~~ mes'ul makamlara ve efkar-~~umumiyeye duyurmak için yaz~ yorum. Ayn~~ zamanda ar~iv meselesi Türk Tarih Kurumunu yak~ndan ilgilendirdi~inden, bu yaz~m~~ Belleten'in "Atatürk'ü dinledim„ ba~l~~~~alt~ nda
yay~ nlad~~~ m seri makalelerime ilave ediyorum.

