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Tiirk tarihinin hemen her doneminde devletimizi idare edenlerin etrafinda ilim 
istigare kurullanmn olugturuldugu, bu kurullarda yer alan hocalarm, aydm kigilerin 
ozellikle devlet adamlanmzln yalunlannda yer aldlklan ve yetigmelerine ve yapacak- 
lanna katluda bulunduklan bilinmektedir. Aym gelenek Cumhuriyet doneminde de 
devam ettirilmig, Tiirkiye Cumhuriyeti Devleti'ninin kurucusu Mustafa Kemal 
Atatiirk'iin yamnda da hep yazar, tarihqi, edebiyatg ve diger bilim sahalanmn hocalan 
olmugtur. 

Atatiirk qok okuyan, okudu@ kitaplardan notlar ~lbartan, her konuda hazlrllkll 
olmaya ~ali$an, matbuatt sllu bir pkilde takip eden bir kigidir. Atatiirk, ~evresinde 
bulunan ve yalundan takip ettia, bilgisine @ven&@ kimselerin diigiincelerinden isti- 
fade etmig onlan ymnda bulundunnug, kendilerini dinlemig, giir@lerine deger ver- 
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migtir. Onu ilk genc;liBnden, son gunlerine kadar tamyanlann hepsi i ~ i n  Atatiirk a& 
sofra sohbetlerini hattra getirmektedir. Dostlan ile akgmlan sofra baglnda bulugmak 
ve geC saatlere kadar konugmak Atatiirk'iin Adeti idi. Uzun ylllar Atatiirk'iin yalumnda 
ve sofiasinda bulunan t d i i  yazar Falih Rdlu Atay, bu sofray 'meclisler' olarak ifade 
eder ve bu konudaki diigiincesini goyle aktanr. "Turk dili ve Tirrk tarihi meselesinin 
onun sojPasinda tam bir fakirltelik zaman tutmu~ oldugunu tahmin ediyorum. Tebe$irli 
kara tahta hep karq~sinda idi. Bakanlar, profes~rler, milletvekilleri hep o tahtaya 
ka~kml~tzdlr."~ 

Atatiirk, sofrasina, kabine iiyeleri dginda belirli mesleklerdelu eski dostlanm, 
s i l a  arkadaglanm, bilim, sanat, ticaret ve endiistri diinyas~mntamnrmg ki~ilerini top- 
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luca da ~ a m r d . .  . Doneminin mesleklerinde isim yapmS kigilerini &ma ~evresinde 
toplmg olan Atatiirk, bu toplanttlan, sadece Ankara, Yalova ve Istanbul'da degl, 
iilkenin Cegitli yerlerine gittiBnde de o yorenin tamnrmg aydn lugileri ile de gerqek- 
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legtirirdi. 

Atatiirk'iin ~vresinde yer alan bu kigilerin arasinda donemin edebiyatgilan 
$ogunlu@ te&l etrnekte olup, bunlardan bazllan TBMM'de Cegitli zamanlarda mil- 
letvekili olarak da gorev yapmglard. Ziya Gokalp, Mehmet Akif Ersoy, Yahya Kemal 
Beyatli, Falih lUlu Atay, Refat Nuri Giintekin, Yakup Kadri Karaosmanoglu, Halit 

* Tiirk Dlli, S.: 587, Kasnn 2000, s. 443-454. 
** 
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Ziya U w i g i l ,  Rusn  Egref QnaydIn, Mehmet Fuat Kopriilii, Halide Edip AdIvar, 
Ahmet Agaoglu, Aka Giindiiz, Behqet Kemal Caglar, Faruk Nafiz Camlibel, hrahim 
Necmi Dilmen, Ahmet Cevat Emre, Cel3 Sahir Erozan, Esat Mahmut Karakurt, 
Midhat Cemal Kuntay, Burhan Cahit Morkaya, Halit Fahri Ozansoy, Saffeti Ziya, 
Samih Rifat, Besim Atalay, Iskender Fahreddin Sertelli, Eflatun Cem Giiney, 1smail 
Habib Seviik, Erciiment Ekrem Talu, Hamdullah Suphi Tannover, Abdiilhak Hamit 
Tarhan, V3a Nureddin, Ali Canip Y6ntem ve Hasan Ali Yiicel bunlardan bazilmdlr. 
Bu aydInlar ziimresi, Atatiirk'iin etrafinda kenetlenerek once onun hayata ge~irmek 
istedig diigiincelerini Mill: Mucadeleyi zaferle bitirmesine fikren, daha sonraki 
devrede de onun Tiirkler arasinda d l  ve ki~ltiir baglmm yeniden kwvetlendrme 
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qaligmalmna canla basla kalernleriyle yard~mci ~lmuglardtr.~ Bugiin bu ko- 
nu~marmzda yukatlda adl geGen, Atatiirk'iin ~evresinde ya da bizzat sofrasinda yer 
alan bazi edebiyatqlanmun Atatiirk ile olan diyalog ve diigiincelerini y a z W m  
hafiratlardan ve degisik kaynaklardan edindigmiz tespitlerle sizlere aktarmaya ~ah$a- 
cagim. 

Atatiirk'iin sofrasl ve etrafinda bulunan ediplerimizden birisi Ali Canip 
Yontem'dir. Ali Canip, Atatiirk'ii, asla dar dii$iinmez, vesvese ile ah$ veri~i olmayan 
engin z e a l  bir adam& diye tarumlama~a&r.~ 

Prof. Yusuf Ziya azer, Atatiirk'iin, sofrasinda ve ~evresinde bulunanlarda liyakat 
ara&Dru, liyakat derecesini dl~mek iqin her birine bir mevzu verdiBni, o mevzu 
iizerine s(iz ayleterek nutuk irat ettirdigini, Wylece onlan hissettirmeden imtihandan 
gegirdiw ve degerlerini tayin ettiBni belirtmektedir. 

Atatiirk'iin yahn sohbetlerine kahlmaktan ho$lanan ve tam bir Atatiirk hayram 
olan Yakup Kadri Karaosmanoglu'nun, Atatiirk'ii sevdig idn politikaci oldu@ da 
bilinmektedir. Yakup Kadri Karaosmanoglu, Atatiirk'iin sofrasim "hayat ve insanliBn 
dershanesi" olarak g6rmiiStiir.8 Kendisi 1932 ylinda Atatiirk 1nlul2planmn f M  ve 
ild izahm yapacak, tek partinin yayn orgam vazifesini gorecek bir dergi olan 
Kadro'yu pkarma tegebbiislerine girigmig, bu ig igin gerekli olan izni Atatiirk ve 1smet 
Pagadan alrm@~r.~ 

Atatiirk'iin sofrasi ve ~evresinde yer alanlardan birisi de Mehmet Emin 
Yurdakul'dur. Mehmet Emin ile Sadri Maksudi Arsal iki yalun dostturlar. Sadn 
Maksudi'nin lazl Adile Ayda yazilannda bu iki dostun 1930'da Yalova'da kurulan ve 
bir qe~it akademi diye nitelenen iinlii Atatiirk'iin sofrasinda slk slk bulu~tuklmndan 
bahsetmektedr. 

Adile Ayda, aynl yllin baginda, Atatiirk'iin sofraanda Mehmet Emin ile ilgili 

Mehmet Saray, TtirkDanyasznda Diil ve KKriir Birl~gi, fstanbul 1993, s. 84. 
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gecen bir olayl goyle aktarmaktadr: Sofrada Tiirk Ocaklanmn ~aligmasi konugulmak- 
tadr. Atatiirk ilgi gosterdigi bu konuda sert bir skilde siize baglar: 

"- Ne yapar bu Ilim ve Hars Heyeti? diye sorar. 
Etraftakiler bir azar tonu ile sorulmup bu soru karqrsrnda qaqzrrrlar. Ataturk 

qoyle devam eder: 
-Haydi diyelim ki, 11im mensuplarr tarihimizi araqtzrzyorlar. Ya Hars'r temsil 

edenler? Onlar ne yapar? 
Gazi bu soruyu bilhassa Mehmet Emin Beye bakarak sorar ve rsrarla: 
-Evet, ediplerimiz, qairlerimiz ne yapryorlar? 'Ben bir Turkum, dinim, cinsim 

uludur', anladrk. Fakat o zamandan beri koskoca bir Istiklril Harbi, bir Milli 
Milcadele ge~irilmiq. Hani bunu mevzu yapan milli qairlerimiz, milli qiirleri? 

Mehmet Emin Bey, bu sozler karqrsrnda bayrlacak gibi olur, dili tutulur ve cevap 
veremez. Fakat kendisini Milli $air 'i korumakla gorevli sayan Hamdullah Suphi Bey 
qoyle der: 

-Turk milletininin Istiklril Mucadelesi ba$r bapna bir destan mevzudur. Destan- 
lar ise uzun ~alrpalarla meydana gelir. Firdevsi Tehname 'yi 30 yzlda yazmrqtrr. 
Elbette MiNi Tairimiz Turk'un Epopesi h i  yazmaya baqlamrqtzr bile ... 

Ataturk 'Oyle mi?' der gibi qairrine bakmca, o da qu sozleri soylemeye mecbur 
olur: 

- Milli kahramanlarr terenniim etmek biz qairlerin vazifesidir. Benim de en bu@k 
emelim budur. Yeter ki, kalemim sizin yarattrgrnrz harikalarr anlatmaya lriyrk ol- 

sun.. ."lo 
Tiirk dili ve egitimine yap@ hizmetlerle hep mlacak edebiyat~ilanrmzdan birisi 

de hrahim Alkddin GovsaY&r. Onun Atatiirk'le ilk kargila~masi 18 Abstos 1917 
tarihinde Rumeli Hisan'nda (bliimiiniin ikinci yilinda) T e a  Fikret'in bgiymnda 
olur. Burada Atatiirk kendisi ile goriigmek ister ve ymna gider. Atatiirk, onu Tanin 
gazetesinde Canakkale ile ilgili yaymlanan giirlerinden tammaktahr. Ibrahlm 
Alkddin Atatiirk'iin ilgi ve iltifahyla kargilagmasim goyle anlatmaktahr: 

" ... bir aralrk biri yanrma geldi Mustafa Kemal Paqa sizinle konuqmak istiyor 
dedi. 

Adzna ve qimdi gordugum 8ahsiyetine zaten hayran oldugum bu@k askerin bu 
alikasz beni heyecana duqurmuqtu. Derhril yanrna koqarak ismimi soyledim. 0 ince ve 
uzun parmaklr zarifve kavi adaleli guzel elini uzattr. Beni Canakkale 'ye ait qiirlerimle 
tanrdrgmz ve ~ok tan  beri gormek istedigini soyleyerek pek asil bir tevazu ile taltifetti. 

- Paqa Hazretleri, dedim, siz cepheden cepheye k o ~ a n  bir kumandan, nasrl oluyor 
da benim gibi ehemmiyetsiz bir gencin degersiz yazrlarznz okumaya vakit buluyor ve 
onlarz tahattiir edebiliyorsunuz? 

$u cevabr vermiqti: 
- Ben edebiyatr ve qiiri severim. Bilhassa askeri mahiyetteki her eseri dikkatle 

okurum. Sizin Canakkale 'ye ait giirlerinizin hepsini okudum ve sevdim. 

lo Adile Ayda, ''$air Mehmet Ernin Bey",BirDemetEdebiyat, 1998, s. 248-252. 
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Canakkale Izleri o zaman hentlz bir kitap hrilinde qlkrnamlg; ancak Tanin gazete- 

sinde parqa parqa negredilmigti. Buyiik kumandanln bu alrika ve iltifatl bana manzu- 
meleri sevdirdigi iqin hepsini bir kiiqiik kitap hblinde topiadzm ve Anafartalarzn 
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Miiebbet Kahramanzna ithaf ederek neyrettim." 

Atatiirk, sanab sever, sanatqyf sayar, @$run $air ve ediplerine ~ o k  deger verird. 
Her zaman onlan sofrasina ohutur, dii~iincelerini 6grenmek ister, kendi diiviincelerini 
ortaya koyard~. Onlann kollanna grer, arkadag~a konuqur, yakdannclan hiq aylrt 
etmezd. 

Atatiirk inlalAplanm yanlan ve eserleriyle savunan Yakup Kadri Karaosmanoglu, 
Ruvn E~ref Unaydm, Falih Rdu Atay gibi iinliiler, Cankaya'daki eski ko~kiin hemen 
her ak~am daimi qagnlilan arasindadrlar. Diger konuklar ise her a+ degigirdi. 
Edebi sohbetler sabaha dek siirerdi. Bau yazarlar da Atatiirk'ii yurdun ay&n talurmyla 
tamqt~rmak iqin can atarlard. Bu yiizden sofrasmnda, tammug, ya da tamnmam~g 
bir~ok yeni yiiz her zaman goriilebilirdi. Bunlan vaktiyle yalundan gozlernleme i m k b  
bulan ve Atatiirk'iin up@ olan Cemal Granada'mn atulanndan da ogrenmekteyiz. 
Granada Behwt Kemal ve Yahya Kemal ile ilgili bir atusim @yle akbmakhdr:  

" ... 1934 yzlmtn bir sonbahar ak+yamzydz. Cankaya'daki yemek salonunda her 
zamanki sof?ayz hazrrlzyordum. Bu yirmi kigilik bir soj-aydl. Konuklar arasznda qok 
genq biri dikkatimi gekti. Sordum. Behqet Kemal Caglar dediler. 

0 gece zamanzn Btikreg biiyiikelqisi Hamdullah Suphi Tanrlover ile yair Yahya 
Kemal Beyatll da qagrzblar araszndaydz. Biltiin konuklarz tanzdzgzm hrilde Yahya 
Kemal ile Behqet Kemal'i tanzmzyordum. Yalnzz adlarlnl i.$tmiSfim. Bir de Yahya 
Kemal'in bir iki giiri ezberimdeydi. Ona kargl uzaktan bir hayranll@m vardl. Bu iki 
gair de bizim soJ?aya ilk kez geliyorlardl. Zaten Yahya Kemal, Hamdullah Suphi ile 
Romanya'dan yeni gelmigti. 

0 aham soj-a gair ve yazarlarla doluydu. Yahya Kemal Beyatlz, Hamdullah 
Suphi Tanrzdver, Behqet Kemal Caglar'dan bagka Yakup Kadri Karaosmanoglu, Ruyen 
Eyef  irnaydzn, Fazrl Ahmet Aykag gibi edebiyat dtinyasznzn kalburiistu ki~ileri de 
gelmiy bulunuyordu. Obur konuklar, her zaman bulunan Tevfik Rugtii Aras, Siikrzi 
Kaya gibi devlet adamlarzydz. 

Yemek bagladz. Ataturk'iin keyfli gecelerinden biriydi. Ilk soruyu Behqet Kemal 'e 
sordu. 

- Yahya Kemal'i tanzyor musunuz? 
Genq gair henuz bir lise iigrencisiydi. Turk Ocagz'nda (Halkevi) oynayan Faruk 

Nafiz Camlzbel'in Coban piyesinde rol aldgz iqin oradan goriip tanzmy ve getirmi~ti. 
Ataturk'iin sorusu onu biraz heyecanlandrrmlgtz: 

- Pagam, eserlerini okudum. Simdi ilk kez goriiyorum. 
Ataturk o zaman Yahya Kemal'i, Behget Kemal'le tanytzrdz. 
- Yahya Kemal, memleketimizin tanznmzy gairlerindendir. Senin de bunun gibi 

yiikselmeni istiyorum. Sizin gibi genqlerin yiikselmesine Yahya Kemal yardzm etsin 

l~etnal Anburnu, o.g.e., 1969, s. 66.; Hamza ZiiIfiar, Atatiirk'iin Cevresindeki Dilciler ve KQlttir Adamlan, 
Ticrk Dili, nu. 539, Kaslm 1996, s. 520. 
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dedikten sonra Yahya Kemal'e donerek, 

- Naszl Beyefendi! Yardzmznzzz esirgememenizi rica ederim. 
- Emredersiniz Paqam. 
Bunun iizerine Atatiirk, Behqet Kemal Ca@ar'a donerek: 
- $u sofEaya bak ve bir qiir yaz dedi. 
Behqet Kemal derhdl cebinden portfoHnii ve kalemini pkardz. Hiq diiqiinmeden 

bu lsmarlama giiri birkaq dakika i~inde bitirdi ve okudu. 
Atatark giiri can kulagryla dinledi. Cok hopna gitmiqti. 0 kadar sevindi ki, ye- 

rinden dogruldu. Behqet Kemal'i alnzndan optii. Bir lise dgrencisi iqin bu ne erigilmez 
bir onurdu. Atatiirk onu sofEas~na qag~rszn, ilk soruyu ona sorsun, sofEas1 iqin 8iir 
yazdzrsln, begensin ve kalkzp alnzndan irpsiin. 

Behqet Kemal, bu opiiqii de bir anda Pirleqtiriverdi. Hatlrlmda kaldzgma gore bu 
dize goyleydi: 

Alnzmdan open Atam. Bu opmeyi cehennemler silemez. 
Atatiirk bundan sonra qevresine donerek, 
- Bu genci Ingiltereye gonderelim. Orada Ingiliz edipleriyle tanzqsln ve iyi bir 

$air olarak memlekete donsiin dedi. Meclis, o gece sabaha karp saat bege kadar 
12 

siirdu ." 
Atatiirk'iin yurt gezilerinde yamndan ayrmad@ kigilerden birisi de Ismail Habip 

Seviik'tiir. ismail Habib Seviik, Galatasaray Lisesinde edebiyat ogretmenidir. 3 Subat 
1932 tarihinde Istanbul valilignin himayesinde Danilaceze menfaatine verilen baloya 
vali tarafindan davet edilir. Bu arada baloya Atatiirk de gelir. Bir miiddet soma 
Atatiirk dans etmek i ~ i n  piste iner. Kame ~ e k i l m i ~  olan ismail Habib'i goriir ve 
ymna ~agmr.  Konu~maya baglarlar. Atatiirk sozii edebiyata getirir ve ondan edebiyati 
tarif etmesini ister. Aralannda konuyla ilgili goyle bir diyalog geCer: 

"-Vallahi Gazi Hazretleri, bizim qark kitaplar~yla, gorebildigim frenk kitaplarznda 
edebiyatln insanz ikna eden bir tarifine rastlayamadlm. 

-Nus11 olur efendim,der Ataturk, edebiyatln kendi olur da tarij olmaz ml? Bunun 
iizerine Ismail Habip, 

-Ben zevkin de ne oldugunu biliyorum amma tarijni bilmiyorum, der. Atatiirk: 
-Peki mektepte ne okutuyorsun? diye sorunca, 
?Son s~nlfa muaslr edebiyat, ondan ewelki sznrfa da kldsik edebiyat okutuyorum 

diye cevap verir ismail Habip. 
Atatiirk bu cevap karqzsrnda birden hiddetlenerek: 
-Nerde kldsik edebiyat, nerde asri edebiyat? diye sorar. Bu soruya Ismail 

Habip 'ten, 
-Bendeniz bunlarzn varlzgznz degil sualiniz iizerine takip ettigimiz prog ram2 arz 

ediyorum geklinde bir cevap gelir. 
-Sen o program1 moragraml Vekcilete anlat, bana degil der Atatiirk. Bana edebi- 

yatz soyle bakayzm, edebiyat nedir? 

l2 Cemal Granada-Turhan Gikrkan, a.g.e, s. 136-139. 
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-Bilmedigimi arz ettim, Gazi Hazretleri. 
-Bilmemek nasrl olur. 
-Bilmemek ~ p h e s i z  iyi bir yey degil, fakat bilmedigini bilmemek biisbiitiin fena. 

Ben  hi^ olmazsa bu ikincisinden kurtulmuy oluyorum. Beni miitenakrz bir vaziyete 
dii8iirerek keskin bir mantrkla szkrgtzrryor. 

-Peki hem edebiyat muallimi olmak, hem edebiyatrn ne oldugunu bilmemek, tem- 
si1 ettigin szfat ne oluyor? 

-0kuyana talebe, okutana muallim diyorlar, bana da srrf boyle oldugu i ~ i n  ... der 
ve soziin devamrnr getiremeden Atatiirk 'iin bir bag.ka sorusuyla kary~layrr. 

-Vay, ben senin ne muallim oldu@nu talebeden mi soraca@m? Onlar talebedir, 
ne derseniz inanrrlar, sen onlara degil bana anlat. 

-Efendirnize mi? Kimin haddine. Bizim giiciimiiz ancak talebemize yeter. 
-Sen yarrn mektebe gidince ne dersi vereceksin? 
-Yarrn cuma Gazi Hazretleri, ders yok. 
-Ben sana cumayr perqembeyi mi soruyorum. 
-Madem ki yarrn dediniz, her soziiniize dogru cevap vermeyi b o r ~  biliriz. 
Atatiirk, Isrnail Habib'i konuyturmak i ~ i n  bagka bir yo1 daha dener ve g.byle 

devam eder: 
-Hem sen yalnrz talebeye edebiyat ogreten degilsin ki millete de ogretiyorsun. 
Bu siizleriyle Atatiirk, Isrnail Habip 'in yazdrgz edebiyat kitabrnr kastetmektedir. 

Ismail Habip soze ydyle devam eder: 
-Teceddiit Edebiyatr isimli o kalrn kitap aynr zamanda benim cehlimin de hac- 

midir. 
-Brrak onu diye baglrrr Atattirk. Ben Teceddiit Edebiyatrnr altr defa okudum de- 

yince Ismail Habip buna ~ o k  memnun olur. Daha sonra ogrendigine gore, onun Turk 
Teceddiit Edebiyatr ad11 kitabrnr so@asrnda yer alanlara Ataturk, ara .- srra, fa1 aqar 
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gibi rastgek aqtrrzp siir okutturarak bazrlarrnz imtihana vesile olurmug.." 

Bu Mdiseden uzun bir m a n  sonra Ismail Habib, Atatiirk ile Edirne Tiirk 
Oca$nda yine bir araya gelirler. Atatiirk yukanda bahsedilen olayl hahrlar ve ymn-  
dakilere ~oyle der: 

"-Ben Ismail Habib 'e beq altl ay ewe1 baloda rastladrm. Bunu goriince insanrn 
aklrna tabiatryla edebiyat gelir. Benim ona edebiyat nedir diye soracagrm tuttu, 
talebesine anlattrgr gibi elbet iiq beg. basit kelimeyle bunu anlatabilirdi. Fakat Gazi 
soruyor, basit bir g.ey sdylenmez. Yuksek bir yey soylemeye ise (eliyle yalpalama hare- 
ketler yaparak) zemin, zaman, mekdn musait degil. Bilmiyorum diye ig.in i~inden 
pkrnak istedi. Ben de illa soyleteyim diye rsrar ettim. 0 da soylemem diye inat etti. 
Israr, inat ... Ne dersiniz? Soylemedi, elbet soyleyemezdi. (Elinin ayni hareketleriyle) 

14 
Zemin, zaman, mekcin musait degildi." 

131smail Habib (Seviik), AtaMrk iFjn 01PmPnde-n Sonra Hahralar ve Hayahndayken Yazilanlar, Istanbul 
1939,86-90. 

14h.mail Habib (Seviik), a.g.e., s. 92-93. 
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Megrutiyet ve Cumhuriyet donemlerinin tantmg yazar ve hatibi Hamdullah 
Suphi Tannover, Kurtulug Sava~i siralannda ~stanbul'dan Ankara'ya gelmigtir. 
TBMM'nin birinci doneminde Antalya milletvekili olarak mucadeleye kablmg ve 
Milli HiMmetin ilk Milli EBtim Bakam olmqtur. Tiirk Ocaklan b a w l @ ,  iiniver- 
site hocaliB, buyuk elqilik yapmqhr. 

Konu$malanm kuyumcu titizligi ve bilgin sabn ile hazirlayan Hamdullah Suphi, 
konugmadan once uzun uzun diigiiniir, provasim yapar, ondan sonra topluluga hitap 
ederdi.15 

Bir giin Afgan Sefaretinin diizenledig bir toplanhda Atatiirk Hamdullah 
Suphi'den bir konu~ma yapmasim isteyince Hamdullah Suphi hazirllksiz olmasina 
rawen konuqmayl yapar. Konugmasimn bitiminde Atatiirk onu ymna ga@nr ve ~oyle 
der: 

"-Hamdullah sebebini bir tiirlil bulamadlm. Senin nutuklarlnz dinlerken daima 
gozlerim ywarfr. Bunu bana izah eder misin? 

-P@am, dedim, ben sizin Pkirlerinizin adamly~m. Beni dinlerken kendi sesinizi 
16 

dupyorsunuz." 
ikinci Inonii Savagimn devam ettigi gunlerden 30 Nisan'i 1 Mays'a baglayan 

gece Atatiirk Ankara'da silih arkadaglan, Hamdullah Suphi, Halide Edip, Dr. Adnan 
Adlvar ve bagkalan ile bir araya gelir. Cepheden gelecek haberleri beklemektedirler. 
Beklenen telgraf gelir. Haber kotiidiir. Atatiirk orada hazir bulunanlara savagi kaybet- 
tigimizi siiyler. Derin bir sessizlik olur. Bu arada Hamdullah Suphi etrafindakilerin 
kula&na bir ~eyler fisildamaktadlr. Bunu goren Atatiirk yuksek sesle Hamdullah 
Suphi'ye ne oldugunu sorar. Hamdullah Suphi Atatiirk'e, gelen haberin yanlig 
oldu@nu, muzaffer oldu@muzu sdyler. Bunu nereden bildigi soruldu@nda onsezi 
olarak belirtir. Nitekim sabaha k q l  daha tinceki telgrafi getiren subay i p i  girer ve 
Atatiirk'e bir telgraf daha uzaur. Gelen telgraftan savwi kazan&$mz anla~illnca 
Atatiirk Hamdullah Suphi'ye doner "Bu za@ri herkesten ewe1 bize siz haber verdiniz. 
Geliniz, buraya oturunuz ve tebrik telgrafinl siz yazmzz" der. Bunun iizerine 
Hamdullah Suphi su telgrafi yazar: 

"Garp cephesi Kumandanl Ismet Paqa Hazretlerine, 
Bulunduifunuz mevkiden yalnlz qerejle dolu bir muharebe meydanl degil, aynl 

zamanda umitle dolu bir de istikbal gorilnilyor. Siz diiqmanla beraber Turk milletinin 
makfis talihini de yendiniz." 

Telgrafi begenen Atatiirk, hissiyabmza ne giizel terciiman oldunuz, diyerek say- 
f a n  albna eski Arap hartleriyle bir yr t~ci  kujun pencesini habrlatan u~ pngelli 
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imzasim atar. 

Atatiirk, yine mutat sofralardan birinde, Hamdullah Suphi'den yeni kurulacak 

l 5  Mustafa Baydar, Hamdullah Suphi Tanrrdver ve Anrlan, istanbul 1968, s. 82.; Kemal Anbumu, Atatiirk ve 
Cevresindekiler, 2. bs., Ankara 1995, s. 9. 

l6 Mustafa Baydar, a.g.e. s. 291.; Kemal Anburnu, Atatiirk'ten Anrlar, 1969, s. 195. 

l 7  Mustafa Baydar, a.g.e. s. 301-302. 
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Serbest Firka Partisine girmesini ister. Fakat Hamdullah Suphi itiraz eder. Atatiirk 
nigin? diye sorar. 0 da daha once Ismet 1noniiYniin kabinesinde Maarif Vekili olarak 
gorev yapbsm, yonetimden degil, kendi sagl~k problemlerinden dolayl partiden 
aynldlsm, gimdi muhalif olarak 1smet P a w n  kargisina gqmesinin dam olmaya- 
ca@m soyler ve @yle devam eder: "Uquncii bir sebep var Pagam, bu bence hepsinden 
daha miihimdir. Bu kendi bagzna emrinizi kabul etmeme mani olmaya yeter. Benim 
arkadaglarim bir dakika gecikmeksizin yeni jirkaya ge~tigimi haber alinca gelip bana 
sorarlar. Derler ki: Dun akqam so@ada emir almzgsrn ve muhalifpartiye geqmigsin, 
madem ki aqzk~a tenkit edilecek birtakzm geyler vardr. Bu emri alzncaya kadar aklrn ve 
namusun nerede idi? 

Buna verilecek cevabrm yoktur. Onun i ~ i n  bana musaade edeceksiniz, ben 
yerimde kalacagzm." 

Atatiirk Fethi Beye listesine Hamdullah Suphi'yi koymamasim, kendlsinin koy- 
mayacasm soyler ve Hamdullah Suphi'ye dtiner: 

"-Hamdullah Suphi Bey siz Tiirk Ocaklarrnzn reisisiniz degil mi? 
-Evet Pagam. 
-0 hdlde biitun Tiirk Ocaklarrnz muhalif partiye mi verecegiz? Siz oldugunuz 
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yerde kalinWder. 

Hamdullah Suphi bir &$am sofrada Atatiirk'e "Allah size uzun omiirler versin. 
Yoksa vah bu milletin hciline" deyince, Atatiirk bu soz kargisinda gok miiteessir olur. 
Diiwanlann da kendisinin bir an once olmesini istedigini soyler. 0 biitiin igleri milleti 
adlna ve m e s i n i n  destegi ile yapb$m belirterek goyle devam eder: "...Ben bir eser 
viicuda getirdimse milletimin kudret ve kuwetine ve ondan aldigim ilhama istinad 
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ederek yaptzm. Sizleri konugturdum, sizleri kogturdum yaptim."'7 
Tiyatrocu ve yazar Vasfi Rtza Zobu da zaman zaman Atatiirk'iin huzuruna 

gasnlanlardandlr. Atatiirk Vasfi Rtza Zobu'yu bir Ramazan giinii akgima yalun bir 
saatte &ynr .  Vasfi Rtza salona kabul edilir. Atatiirk salonun bir ko~sinde oniindeki 
klistlan kangbrmaktahr. 0 sirada hizmetkk Vasfi k z a  Zobu'ya bir fincan kahve 
getirir. Ancak Zobu, orugludur. Ne yapacasm pginr. 1gse bir tiirlii, igmese bir tiirlii. 
Nihayet karanm verir ve hizmetgiye g6yle der: Simdi igmeyeyim ben. Bu lusa diyalogu 
duyan Atatiirk, gozliigiin iizerinden once qa@n elindeki tepsiye bakar. Sonra da Vasfi 
k z a  Zobu'yu siizer. Zobu, Atatiirk'ten haydi iq kahveni ciimlesinin gelecegini zanne- 
der. Ancak Atatiirk, ..,. Zobu'ya degil hizmetgiye goyle der: "Haydi gotur kahveyi ... Daha 
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sonra iqecek!" 
Atatiirk, pvresinde gormek istedigi Wslarla yalundan ilgilenmig, onlan hog 

tutmaya galigm@r. Deger verhgi bu kigileri zaman zaman evlerinde de ziyaret et- 
migtir. Bunlardan birisi de milletvekilligi ve Tiirk Dil Kurumu iiyeligi gorevi yapnug 
olan Velet Celebi Izbudak'br. Sapka inlullibi igin gittigi Kastamonu'dan donen 

Mustafa Baydar, a.g.e., s.3 14-3 15. 

l9  Derleyen: Utkan Kocatiirk, Atariirk'iin Sohbetleri, Ankara 1971, s. 45. 

*O~erle~en: YKB. Kiiltihve Sanat Datupmdlg~, Atariirk 6, Anrlardan Ta~an, 1981, y.y., s. 118-1 19. 
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Atatiirk'u kargilayanlar araslnda Velet Celebi de vardlr. Atatiirk, kalabali$n arasinda 
Velet Celebi'yi baginda sankla goriir ve yaverlerinden birisine Celebi'nin sm$ 
~tkartmasim soyletir. Atatiirk, eve doniince, Celebi, acaba bana giicen& mi &ye qok 
iiziiliir. Ertesi sabah qok erken bir saatte dostu Velet Celebi'yi Cankaya'daki evinde 
ziyarete gider. Atatiirk, ken&sini kaqilayan Celebi'nin h m m n a  goyle der: "Dun 
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istasyonda Celebi Efendini baqlnr a~t lr t t~m. Gonlunu almaya geldim." 

Tiirk politika hayaonda onemli isimlerden birisi de Hasan Ali Yiicel'dir. Eski 
Milli egitim bakanlanmzdan olan Hasan hi Yiicel, koy enstitiilerinin kuulugunda ve 
do@-baa klisiklerinin yaylmlanmasinda onemli rol oynarmg bir @siyettir. 
Atatiirk'iin Samsun'a yaph$ yurt gezilerinden birinde heyetin arasinda Hasan k i  
Yiicel de vardlr. Atatiirk, gorevleri geregi etrafinda bulunan kigileri konugturarak 
denemekten de qok hoglanmaktadlr. Bu gezi sirasinda Atatiirk, felsefe e@timi yapb$m 
bildigi Hasan k i  Yucel'den s$r~ tammlamasim ister. Hasan k i ,  kendinden emin bir 
gekilde soze baglar. 

"-Efendimiz s~fir yok demektir. 
-C;llzel... Bu yok olan qey bir saylnm onune, sag~na gelince onu on kat yirkselti- 

yor. Bu nus11 olur? 
Ataturk tarafindan koplere s~krg.tlrllmaya qal~qan Hasan ali  bir p k ~ y  noktasl bu- 

1ur ve qoyle der: 
-Efendimiz, daima arkanlzda ve solunuzdayzm. Slfir iyte efendimizin solunda olan 
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bendenizim. .." 

Gsacasi Atatiirk, Falih Rdu  Atay'in da belimigi gibi bilime, sanata ve sanatqiya 
deger vermig, bilim ve sanat adamlanna kaqi ozenli, say@ ve ayncallkli bir ilgi 
gostermigtir. Sofrasinda ve qmesinde onlara stk stk yer vermesi, qegitli yuksek paye- 
lerle onlan onurlan&rmasi, medeni bir toplumda bilim a h  ve sanatqiya verilen 
onemi qok iyi bilmesinden ileri gelmekteydi. Boylece halluna omek olmak istemigtir. 
Onun sofrasi qo@ geceler bir edebiyat Nlenine doniigmugtiir. ijlkenin iinlu yazar ve 
pirlerinin kahlQ$ Mylesi gecelerde edebiyatm t a ~ m  yapilmg, amaci tart~gilmg, 
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giirler okunmu$tur. 

Atatiirk bir devlet a h  olarak sanat, fikir, edebiyat ve bilim sahalmnda yeni 
Tiirkiye Cumhuriyeti devletinin kurulugunda kiiltiiriimiizii tagiyan ve gelecek kugaklara 
aktaracak olanlara daima sahip q~km~g, onlann bilgi ve tecriibelerinden hep istifade 
etmigtir. Atatiirk edebiyatqilanmzin kargisinda m a n  zaman asker kimligi, zaman 
zaman buyuk bir diplomat, zaman zaman arkadag, dost kimligi ile goriilmugtiir. Onun 
bu davrmgi bundan sonra devletimizi yoneteceklere de iyi bir omek olur 
kanaatindeyim. 

' l~amza Z i i I f i ,  Atatikk'iin Cevresindeki Dilciler ve Kiiltiir Adamlan, Tiirk Dili, nu. 539, Kasun 1996, s. 
518. 

22 Kemal Anbumu, Atafiirk ve Cevresindekiler, 2. bs., Ankara 1995, s. 21-22. 
23 Cemil Sijnmez, a.g.e., s.91. 
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