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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane veMüzeler Müdürlüğüne bağlı ATATÜRK MÜZESİ koleksiyonunda bulunan Cenaze Albümünde 746 fotoğraf bulunmaktadır.Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 10 Kasım 1938'de ebediyete intikalinden itibaren Dolmabahçe Sarayındaki törenin belgesel niteliğindeki görüntüleriyle Türk Milletinin acı kaybı karşısındaki hüznüne bir yolculuk, bir paylaşım...Aziz naaşın, İstanbul’daki on günlük törenlerin ardındanYavuz Zırhlısı ile İzmit’e, oradan da özel vagonlu tren ile Ankara İstasyonuna naklini gösteren fotoğraflarla, Meclis önündeki törenler, Yabancı Temsilciliklerin katılımları ve Etnografya Müzesi ndeki geçici istiratgahma nakline kadar olan sürece tanıklığımız niteliğindedir.





Değerli Hemşehrilerim,Cumhuriyetimizim kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkmadan önce Milli Mücadele çalışmaları sırasında kiracı olarak (Aralık 1918-16 Mayıs 1919) kaldığı ev ve içindeki çeşitli eşyalar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek hizmete sunuldu..Gazi Mustafa Ke mal in çalışmalarını sürdürdüğü ve günümüzde müze olarak hizmet veren bu ev, 28 Mayıs 1928’de İstanbul Belediyesi (Şehremaneti) tarafından satın alınarak, 15 Haziran 1942 de İstanbul Vali ve Belediye Başkanı Lütfi Kırdar tarafından Atatürk İnkılâbı Müzesi’olarak ziyarete açılmıştı.Yılların verdiği tahribatla eskiyen bina Belediyemiz tarafından 2014-2015 yıllarında kapsamlı bir restorasyondan geçirildi. Binanın restorasyonu devam ederken müzede bulunan Atatürk e ait kişisel eşyalardan 179 âdeti ile meşhur Türk ressamlarına ait kıymetli 11 adet yağlı boya tablo da restore edilmiştir. Ayrıca müzenin tanzim ve teşhir planları yenilennniş, bu planlara uygun olarak teşhir üniteleri de yeniden yaptırılarak Atatürk Müzesi bu günkü görünümüyle halkımızın istifadesine sunulmuştur.Atatürk ve silah arkadaşları tarafından Kurtuluş Savaşı planlarının yapıldığı bu ev, milli mücadele tarihimiz açısından hiç şüphesiz önemli hatıraları barındırmaktadır. Atatürk’ün yaveri Cevat Abbas da bu dönemde Atatürk’le beraber bu evde yaşamıştı. Bu noktadan hareketle Cevat Abbas’ın kişisel eşyaları ailesinden satın alınarak Atatürk Müzesi koleksiyonuna dahil edilmiş ve müzede teşhir edilmiştir. Bunlarla birlikte Yunan askerinin İzmir’i işgalim anlatan Vittorio Pisani’ye ait 10 adet suluboya tablo da ayrı bir bölümde teşhir edilmektedir.Bu müzede buluma.n. Atatürk’ün cenaze merasimini görüntüleyen fotoğraf albümünden yararlanarak hazırladığımız bu kitap, Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı nda vefatı ile başlayarak cenazenin İstanbul’dan İzmit’e, oradan da Ankara’ya naklinin tüm aşamalarını bir İfilm şeridi gibi safha safha belgelemektedir.İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu müzenin tarihi bir emanet olduğu anlayışı ile hareket ettik. Bu anlayışla üzerimize düşeni bugün olduğu gibi yarın da yapmaya devam edeceğiz.Milli mücadele ruhunu yaşatan gerek bu evin gerekse de içindeki tüm eşyalarının restorasyon ve konservasyonlarını büyük bir titizlikle yerine getiren tüm firmalara ve çalışanlarına, bu çalışmaları organize eden ve sonuçlandıran Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğümüze; ve kitabı yayma hazırlayan kurum çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.Bu vesileyle, başta Gaz i Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, gazi ve şehitlerimizi say gıyla anıyorum. Ruhları şad olsun.
Dr. Kadir Topbaş

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
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Hastalığın ilk dönemleriAtatürk’ün hastalığı, son günleri ve ölümü hakkında bugüne kadar birçok açıklama yapılmıştır. Gerek Onu tedavi eden doktorlar, gerekse yakınları ve yanında çalışanlar tarafından günümüze iletilen bu bilgiler, tarihe ışık tutuşu yanında, Onu daha iyi tanımamızı da sağlamaktadır. Atatürk’ü 1938 Ocak ayında Yalova’da muayene ederek hastalığına ilk teşhisi koyan, bilâhare O nun müdavi doktorları* arasında yer alarak ölümüne kadar tedavisi ile u ğraşan Prof. Dr. Nihat Reşat Belger’in notları ise bu bakımdan ayrı bir değer taşımaktadır.Prof. Dr. Nihat Reşat Belger’i 16 Şubat 1961 günü -kendisi Kurucu Meclis üyesi iken- Ankara’da, kalmakta olduğu Bulvar Palas’taki odasında ziyaret etmiş, Atatürk’ün hastalığına ve son günlerine ait bildiklerini dikkatle not etmiştim. Yine bu görüşme esnasında Prof. Dr. Belger’den Atatürk’ün son günlerine ait bazı hatıralarını kendi el yazılarıyla yazmalarını rica etmiştim. Birkaç gün sonra yazıp bana verdikleri bu notları 24 sene sonra yayımlarken kendisine karşı da vicdanî bir vazifeyi yerine getirmiş oluyorum.Belger’in Atatürk’ün hastalığı, son günleri ve ölümü hakkında notları:
Millî kahraman ve şanlı kumandan Atatürk, uzun süren hastalığı 
esnasında milletçe hayranı olduğumuz yüksek vasıflarından 
hiçbir şey kaybetmemişti. Hastalığının sonuna kadar tıpkı sıhhatli 
zamanlarında olduğu gibi daima keskin ve nafiz ¡bakışlı, berrak ve 
selîs ifadeli, çelik gibi kavî iradeli, müstesna bir fı trat idi. Her gün 
fizik kuvvetinden biraz daha kaybettiği ve gittikçe zayıfladığı halde, 
bu cihanşümul şöhretli hastanın insan kütlelerini sevk ve idarede 
müstesna bir kabiliyete sahip yüce şahsiyeti hem en göze çarpıyordu. 
Sayısız yüksek meziyetlerine meftun olduğumuz Atatürk'ü hastalık, 
fikren ve manen hiçbir veçhile sarsmamış ve değiştirmemişti.

Hastalığının mahiyeti kendisine izah edilirken dahi ne yüzünde, ne 
sözünde hiçbir endişe, hiçbir üzüntü eseri sezilmiyor, söylenilenleri 
soğukkanlılık ve tam bir sükûn ile dinliyordu. Mütemadiyen yatakta 
yatmakla geçen uzun aylar zarfında bir defa bile hastalıktan şikâyeti 
işitilmedi, hiçbir sabırsızlığı görülmedi, metaneti .asla gevşemedi. 
Hastalığının vahim ve mühlik mahiyeti bittabi kendisine açıkça 
anlatılmadı. Fakat müphem olduğu kadar ölçülü ifadelerle izah 
edilen durumun ciddiyetini Atatürk anlamıştı. Lâkin zannediyorum ki 
ölüm hiç aklından geçmemişti; zira sözlerinde ve suallerinde ölümü 
aklına getirmeyen ve ölmekten korkmayan bir insanın ruh haleti 
aşikâr idi. Bu, belki hayatını vatan ve milletinin şeref ve haysiyetini 
yükseltmeye vakfeden büyük bir askerin, ölümü istihkara alışık 
olmasıyla izah edilebilir. O halde Atatürk, niçin ölümünden iki ay 
evvel bir vasiyetname yapmaya karar vermişti. Buna sebep, karnında 
biriken mayiin bir iğne ile alınacağı kendisine anlatıldıktan sonra 
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ponksiyon denilen bu tedavi yapılırken bilhassa bir barsak delinmesi 
gibi vahim bir komplikasyonun zuhur edebilmesini düşünmüş olması 
idi. Vasiyetname, iştte bu düşüncenin ilham ettiği bir ihtiyat tedbiri 
olmuştur; hastalığın, ölümüne sebep olacağı kanaat ve endişesinin 
bir tesiri olmamıştır. Atatürk'ün bu kanaati hastalığının son günlerine 
kadar asla değişme ksizin devam etti.

Ölümünden iki ayk.adar evvel geçirdiği ve bir günden fazla süren 
birinci komadan ha.rikavî bir hayatiyet ve mukavemetle kurtulan 
Atatürk, bu son derece vahim komplikasyona dahi ehemmiyet 
vermiyerek vefatına sebep olan ikinci komadan yirmi gün kadar 
evvel şu dikkate şayan sözleri söylemişti: "Anlaşılıyorki bundan 
sonra ben alıl bir adam gibi yaşayacağım. Artık hayatımı ona göre 
tanzim etmeliyim. İstanbul’un muhtelif semtlerinde ve meselâ birkaç 
ay Florya'da, bir süre Yalova'da, sonra da Alemdağinda kalmalıyım.''

Bu sözlerden sonra bana hitap ederek, "Yarın Alemdağı’na gidiniz. 
Oranın havası ve suyu çok meşhurdur. Orada iklim şartları 
bakımından ikametime elverişli münasip bir yer seçiniz. Sıhhatim için 
bir zamanlar da oraıda yaşarım." demişti.

Bu emrin ertesi günü İstanbul Valisi Muhittin Üstündağ, 
Cumhurbaşkanlığı Genel Hatibi Haşan Rıza Soyak, Başyaver Binbaşı 
Celâl ve diğer bazı zatlarla birlikte Alemdağı’na gittik. Taşdelen ve 
civarında dolaştık. Nihayet Sultan Aziz’in Alemdağinda yaptırdığı 
köşkü gördük ve pek münasip bulduk. Akşam saraya avdette Atatürk 
beni çağırttı. Malûmat istedi. Gördüklerimizi ve düşündüklerimi 
söyledim. Köşk te ilkameti tasvip etti. Ne yazık ki hastalık artık çok 
ilerlemiş. Atatürk'ün kuvvet ve dermanı tükenmiş ve Alemdağina 
gitmesine hiç imkân kalmamıştı. Yirmi gün sonra hayata veda eden 
Atatürk'ün, biraz evn/el naklettiğim hazin sözleri, onun ölümü aklına 
bile getirmediğinin en kuvvetli bir delili değil midir?

Hastalığının en son: safhalarında bile iyileşmemekten hiç fütur 
getirmeyen Atatürk, devletin en mühim işleri ve dünya siyaseti 
ile ilgilenmekte devam ediyordu. Hükümet Başkanını. Hariciye 
Vekilini ve diğer ba.zı devlet ricalini kabul ediyor, onlardan malûmat 
istiyordu. Onlara düşündüklerini söylüyor ve direktifler veriyordu. 
Bu mülakatları takip eden günlerin birinde milletlerarası durumun 
pek gergin olduğundan bahis açan Atatürk, çok zaman geçmeden 
Avrupa'da korkunç bir fırtına kopacağını, o müthiş kasırganın 
dünyanın her tarafı.na yayılacağını, insanlığın umumî bir harp 
musibetinin bütün fecayii ile bir kere daha karşılaşacağını beyan 
ettikten sonra, "Bizim için bu kanlı badirede tarafsız kalmak, harbe 
katılmamak ve devlet gemisini bu fırtına ortasında hiçbir maniaya 
çarptırmadan sevk ve idare ederek harp dışında ve sulh içinde 
yaşamaya çabalamak, bizim için hayatî ehemmiyeti haizdir" demişti.

Sıhhatli zamanlarında olduğu gibi hastalığı esnasında dahi uzağı 
gören, iyi düşünen, en uygun kararları alan bu büyük asker ve devlet 
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adamı, akıbet hastalığa mağlup oldu ve muazzam bir şan ve şeref 
halesi içinde edebiyete intikal ederek kendisini ihtiraslı ve sonsuz bir 
hayranlıkla seven, tekrîm eden milletini ebedî bir mateme gark etti.

Hemen her milletin askerî kıtalarla cenaze merasimine katılmaları, 
milletler topluluğunda, en şuurlu insaniyet âleminde dahi bu büyük 
kaybımızın ne kadar umumî ve derin bir teess ür uyandırdığının açık 
ve bariz belirtileri olmuştur.1

1 Prof. Dr Utkan Kocatürk; 'Atatürk'ün Hastalığı, Son Günle.ri ve Ölümü Hakkında Prof. Dr. Nihat Reşat Belger'in Notları", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi. Mart 1985. Sayı 2, s. 543-553

Ata nın DoktorlarıAtatürk’ün hastalığı esnasında, kendisini tedavi ile görevlendirilen hekim kadrosu müdavi ve müşavir hekimlerden oluşuyordu.Müdavi hekimler: Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp, Prof. Dr. Mim Kemal Öke, Prof. Dr. Nihat Reşat Belger.Müşavir doktorlar: Prof. Dr. Âkil Muhtar Özden, Prof. Dr. Hayrullah Diker, Prof. Dr. Süreyya Hidayet Serter, Dr. Abravaya MarmaralI, Dr. Mehmet Kâmil Berk.
Ata nın son gün raporlarıAtatürk’ün sıhhi vaziyeti fenalaştı.Büyük önderin umumi ahvali maalesef vahamete doğru seyrediyor.
Dün Gündüz Neşredilen Raporİstanbul 9 (A.A)- Riyaseticumhur umumi katipliğinden:1- Reisicumhur Atatürk un sıhhi vaziyetleri hakkında müdavi ve müşavir tabibleri tarafından bu sabah saat “10 ”da verilen rapor ikinci maddededir:2- Geceyi rahatsız geçirdiler. Umumi hallerindeki vaziyet ciddiyetini muhafaza etmektedir.Hararet derecesi:”36. 8” Nabız muntazam: “12 3” Teneffüs:”28” dir.
Geceyarısı RaporuÎstanbul:9 (A.A)-Riyaseticumhur Umumi Katipliğinden:1-Reisicumhur Atatürk’ün sıhhi vaziyetleri hakkında müdavi ve müşavir tabipleri tarafından bu akşam saat “24” de verilen rapor ikinci maddededir:
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2-Saat 20’den itibaren dalgınlık artmıştır. Umumi ahval vahamete doğru seyretmektedir. Hararet derecesi: 37,6, Nabız: 132, Teneffüs 33 tür.
Dün Akşam Neşredilen Raporİstanbul 9 (A.A)-Riyaseticumhur umumi katipliğinden:1-Reisicumhur Atatürk sıhhi vaziyetleri hakkında müdavi ve müşavir tabipleri tarafından bu akşam saat “20” de verilen rapor ikinci maddededir:2-Bugünü yorgun ve dalgın geçirdiler. Umumi ahvaldeki ciddiyet biraz daha ilerlemiştir.Nabız: Muntazam, dakikada “124”; Teneffüs: “40”; Hararet derecesi: “37.6 dır2

2 Yeni Sabah Gazetesi, 10 Kasını 1938, s. 1

Başında Bekleyen Doktorların AnlatımındanSon sözü, Salı akşamı 18.30’da “saat kaç” oldu. Sonra derin koma...





VEFAT HABERLERİ ve 
TEBLİĞLER



Atatürk'ün doktorları tarafından yazılan son rapor.

Rl YAME*riCCM IIVH 
UMCMİ mAtIFLİÖI
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Vefat Haberleri

Cesed Ne VaziyetteHalen cesedin bulunduğu odanın kapısında büyük üniforma giymiş iki genç subay nöbet beklemektedir. Kapıdan girilince, ceviz bir karyola göze çarpmaktadır. Üzerinde bir pembe yorgan örtülmüş, yüzü ince bir tülle kapanmıştır.Büyük ölüyü görebilenler üzerine atılıp ağlamakta ve bazıları düşüp bayılmakta oldukları için, Atatürk’ün naaşı kimseye gösterilmemektedir.3

3 Son Telgraf Gazetesi, 15 Kasım 1938, s. 1, sü. 14 Tan Gazetesi. 11 Kasım 1938, s 15 Tan Gazetesi, 12 Kasım 1938. s. 16 Tan Gazetesi. 12 Kasım 1938, s. 1

Millet meclisi, bugün saat ll’de bir toplantı yaparak yeni reisicumhuru seçecek4Babamızı kaybettik.Büyük şefimiz Atatürk dün sabah hayata gözlerini yumdu.Büyük matemimiz.Millet Meclisi, Atatürkümüzden boş kalan yüce riyasete onun mesai arkadaşı İsmet İnönü’yü tam ittifkakla intihap etti.5Posta ve Telgraf idaresi milli matemi gösteren pullar çıkartmaya karar verdi.6
Ölüm RaporuO gün öğleye doğru gazetelerin çıkardığı fevkalade nüshalarda müdavi ve müşavir tabiplerin, büyük kaybımızı bildiren son raporuyla, hükümetin bu husustaki resmi tebliği neşrediliyordu.
Matem HavasıBüyük matem havasıBu umulmaz olayı ilk haber veren işaret Dolmabahçe'de dalgalanan riyaseticumhur forsunun, yarıya indirilmesi oldu.Saraydaki forsun yarıya indirildiğini görenler ani bir heyecanla sarsıldılar. Zaptedemedikleri hıçkırıkları ve göz yaşları ile ağlamaya başladılar. Bu anda Dolmabahçe sarayının içinden hıçkırıklar sokaklara taşmış gibiydi...
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Çok kısa bir zamanda haber şehre yayılmış, resmi daireler, müesseseler, sefarethaneler bayraklarını yarıya indirmişlerdi. İs- tanbulda bulunan sefirler, resmi kıyafetle saraya gitmeye ve açılan defteri mahsusu imzalamaya başlamışlardı. Saat on ikiye doğru sarayın Dolmabahçe tramvay caddesine bakan büyük merasim kapısı kapandı. Bundan sonra gelen sefirler, İstanbul’da bulunan saylavlar ve diğer zevat sarayın hizmet kapısından girerek açılan defteri imzalamaya ve taziyetlerini bildirmeye başlamışlardı.Saat bire doğru devletin resmi tebliği ile müdavi ve müşavir doktorların raporları öğrenilince şehirdeki matem havası büsbütün hazin bir şekil almış ve bütün dükkanlar, müesseseler bayraklarını yarıya indirmek suretiyle büyük matemlerini ilan etmek istemişlerdi.Fakat bu şekil mevzuata aykırı olduğu ve yalnız resmi günlerde bayrak çeken resmi ve nimresmi müesseselerin bayraklarını yarıya indirerek asmaları gerektiğinden, dükkanlar ve binalar bir süre sonra bayraklarını kaldırdılar. Bütün eğlence yerleri, içkili lokantalar hatta bir kısım mağazalar bu kara haberi duyar duymaz kepenklerini indirmişler, bir kısmı da büsbütün kapamışlardır.7Sinemalar, tiyatrolar yalnız kapamakla kalmamışlar, resimlerini, ilanlarını, reklamlarını da kaldırmışlardır. Şehirdeki ecnebiler matemimize büyük bir samimiyetle iştirak etmişler, ticaret müesseseleri- nin kepenklerini yarıya indirmişler, vitrinlerine siyah tüllerle sarılmış siyah çerçeveler içinde büyük halaskarın resimlerini koymuşlardır.Beyoğlu ndaki buyuk fotoğrafhaneler vitrinlerini siyah renkle boyamışlar, siyah tüllerle dekorlamışlar ve Atatürk'ün portreleri ile hayatına ait muhtelif fotoğraflarını siyah çerçevelerle teşhir etmişlerdir.8
Halkın GözyaşlarıZafer anıtı önünde meşaleler yanıyor ve katafalka giden yolu aydınlatıyor, subaylar başı ucunda ihtiram nöbeti tutuyor.Sabahtan beri bu büyük mateme iştirak eder gibi kapalı ve kasvetli geçmekte olan hava, saat dörtten beri yağmura çevrilmiş olmasına rağmen halk sabahın ilk saatlerine kadar akın akın Büyük Şefin tabutu önünden geçerken gösterdiği sükun ve vakar içinde tazim ile izhar eylemekte idi. Gecenin sükutu içinde yalnız ve yalnız bir hışırtı duyuluyor, geçen binlerce, binlerce halkın ayak sesi...912 İkinci Teşrin İstanbul Üniversitesinde; Üniversite gençliği kaybettiğimiz büyük Türkün aziz hatırasını anmak için, sabah üniversite konferans salonunda çok hazin, heyecanlı, muazzam vakarlı bir toplantı
789 Tan Gazetesi, 11 Kasım 1938. s. 3Tan Gazetesi. 11 Kasım 1938. s 4Tan Gazetesi. 12 Kasım 1938. s. 10. sü 2
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yaptı. Elim kayıp karşısında bütün Türk gençliğinin duyduğu acıya ve teessüre tercüman olmak isteyen öğrenciler daha sabahın erken saatlerinden itibaren konferans salonunu doldurmaya başlamışlardı.Saat dokuza doğru konferans salonu istikametinde bir gençlik seli akmaya başlamış, salon dolmuş, bahçe ve civar sokaklarda öğrenciler kaynamaktaydı.Üniversite rektörü ve profesörler de toplantıda hazır bulundular. Gençlik temsilcilerinin hıçkırıklarla okudukları, söyledikleri ve haykırdıkları nutuklar, şiirler, hitabeler gözyaşları ile dinlendi, çevreden geçenler gençliğin bu asil heyecanı karşısında gözyaşlarını tutamıyordu.Toplantıyı saat tam 9 da rektör Cemil Birsel açtı. Kürsüye gelen rektör söze başlamadan önce Atanın aziz hatırasına üç dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve sonra konuşması şu şekilde başlamıştı; Arkadaşlar ‘ Atatürk’ü kaybettiğimizin üçüncü günündeyiz. Bu acıyla üçüncü defa olarak üniversitede toplanıyoruz. Yüreğimiz bu acıyla her gün daha fazla acıyor, daha fazla sızlıyor...”10
Yayınlanan Tebliğler

Hükümetin İki Mühim Teklifi1- Ulu Şefimiz Atatürk’ten inhilal eden Ankara mebusluğuna ebedi olarak hiç kimsenin seçilmemesi ve yerinin daima boş bırakılması, Mecliste her yoklama yapıldığı zaman adının okunularak anılması,2- Bundan sonra çıkartılacak paralara dahi resminin bulundurulması.11
Bayan Makbule Millete Teşekkürünü BildiriyorAtatürk’ün kız kardeşi Makbule Boysan ve eşi, dahil ve hariçten büyük felaketin taziyesi lütfunda bulunan herkese yaralı kalplerinin teşekkürlerini bildirmesini, Anadolu Ajansından rica etmişlerdir.(Aynı şekilde Genel Kurmay Başkanı Fevzi Çakmak da aldığı taziye telgraf ve yazılar için teşekkürlerini bildirmektedir.)12
Hükümetin TebliğiTürkiye Cumhuriyeti Hükümetinin resmi tebliğidir;Müdavi ve müşavir tabiplerinin neşredilen son raporu Atatürk’ün dünyaya gözlerini kapadığını bildirmektedir.Bu acı hadise ile Türk vatanı büyük yapıcısını, Türk milleti Ulu Şefini, insanlık büyük evladını kaybetti. Milletimize içimiz yanarak bu tarife sığmayan ziyanından dolayı en derin taziyelerimizi sunarız.
10 Tan Gazetesi, 12 Kasım 1938, s. 111 Son Telgraf Gazetesi. 15 Kasım 1938. s. 1. sü. 512 Tan Gazetesi. 12 Kasım 1938, s 3
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Kederlerimizin tesellisini ancak onun büyük eserine bağlılıkta ve aziz vatanımızın hizmetinde ararız. Şurasını da her şeyden evvel beyan etmeliyiz ki ölmez olan onun büyük eseri Cumhuriyet Türkiyesi’dir.Hükümetimiz, içinde bulunduğumuz bu mühim anda bugüne kadar olduğu gibi dikkatle vazife başındadır. Müesses olan nizamı ve vaziyeti isame hususunu, büyük Türk milletinin hükümeti ile tek vücut olarak teyit ve temin edeceğine şüphe yoktur.Teşkilatı Esasiye kanununun 33 üncü maddesi mucibince Büyük Millet Meclisi Reisi Abdülhalik Renda Reisicumhur vekaleti vazifesini deruhte etmiş ve ifaya başlamıştır.Yine Teşkilatı Esasiye kanununun 34 üncü maddesi mucibince Büyük Millet Meclisi derhal yeni Reisicumhuru intihap edecektir.Türkiye’nin en büyük makamına teşkilatı esasiye kanununa göre geçecek zatın etrafında hükümetiyle, şanlı ordusuyla ve bütün kuvvetiyle Türk milleti sarsılmaz bir varlık olarak toplanacak ve yükselmesine devam edecektir.Bugün ayrılığına ağladığımız Büyük Şefimiz Atatürk her vakit Türk milletine güvendi. Eserlerini bu güvenle yaptı. İdamesi esbabını da istikmal ederek güvenle büyük milletimize bıraktı. Ebedi Türk milleti onun eserlerini ebediyetle yaşatacaktır. Türk gençliği onun kıymetli vediası olan Türkiye Cumhuriyetini daima koruyacak ve onun izinde yürüyecektir.13Dolmabahçe Sarayında Atatürk un ilk defa halk mümessillerini kabul buyurdukları salonda vücuda getirilen katafalkın bulunduğu salonun kapıları son teşrinin 16. Çarşamba sabahı saat 10’dan itibaren ziyarete açılacaktır.14Dahiliye vekili ve C H P. Genel Sekreterliği 15/11/1938 tarih ve 5/10360 sayılı yazı ile Atatürk’ün cenaze törenlerinin filime alınacağını ilgili vali ve komutanlıklara bildirmiş ve bu iş için Bay Etem’in görevlendirildiğini, gereken yardım ve kolaylığın gösterilmesini rica ederek aşağıdaki isim listesini de ekte sunmuştur.Necdet Ali Yula (parti sinema memuru),Behçet Kemal Çağlar, Etem, İhsan İpekçi, Osman İpekçi, Cezmi, Recep, Yuvakim15İstanbul’da yapılacak cenaze merasimi boyunca ve Ankara’ya kadar Bayan Makbule’ye refakat etmek üzere Başvekilimizin refikaları Bayan Bayar İstanbul’a gelmiştir.16
13 Tan Gazetesi. 11 Kasım 1938. s 214 Son Telgraf Gazetesi. 15 Kasım Salı 1938, s 615 Belgelerle Atatürk, T C Milli Savunma Bakanlığı. Ankara. 1999, s 2416 Son Telgraf Gazetesi. 15 Kasım Salı 1938. s 1. sü. 4
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İstanbul Şehir Meclisinin Kararı14-11-1938 Çarşamba günü birinci vekil Necip Serdengeçti’nin başkanlığında toplanan şehir meclisi, Atanın ölümü üzerine çekilen taziye telgrafları ile yeni Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, başbakan Celal Bayar ve meclis başkanı Renda’ya çekilen tebrik mesajlarına gelen teşekkür yanıtlarından sonra hazırladıkları teklifi sunmuşlardır.'Gözbebeğimiz Atatürk’ün çok sevdiği İstanbul’umuzun sinesinde gözlerini ebediyete kapamış olmasından mübarek naşını ebediyyen muhafaza edecek anıtta İstanbul’un da toprağının bulunması ricasının Büyük Millet Meclisimizin tasvibine arzını meclisimizin kararlaştırmasını arz ve teklif ederiz.”Bu teklif kararlaştırıldıktan sonra da Ankara'daki cenaze merasimi için İstanbul Şehir Meclisini temsil etmek üzere birinci vekil Necip Serdengeçti seçilmiştir.17
İstanbul Vilayetinin Tebliğiİstanbul Vilayetinden:1- Atatürk'e yapılacak tazim ziyaretinde teşrifata dahil olan askeri zevatın büyük üniforma ve mülki erkanın ceket, silindir şapka2- 19 Son Teşrinde yapılacak cenaze merasiminde de yine teşrifata dahil askeri zevatın büyük üniforma ve mülki erkanın siyah yelek ve beyaz boyunbağı ile frak ve silindir şapka giyeceklerinin ilan buyu- rulmasını İstanbul valisi Anadolu ajansından rica eder.18
TASHİH: Atatürk’ün ailesi yalnız Ankara törenine iştirak edecektir. İstanbul’da yapılacak törende bulunulacağına dair olan fıkra tashih olunur.19
Atatürk’ün Ölümü ve Dünya Matbuatı

Berlin 12 (A-A)- Atatürk’ün vefatından bahseden Völkischer Beo- bachter Gazetesi büyük devlet adamını tazimle yadettikten sonra diyor ki:Almanya, Türk Milletinin ölçü kabul etmez derecede bu ziyanından 
mütevellit acısına samimi olarak iştirak etmektedir. Gazi, 1918 de 
ölen milletler arasında azimli bir hareket ve irade ile Türk milletini 
kurtarmış ve dünyanın hayran kaldığı bir kalkınma hareketi yapan 
ilk devlet reisi olmuştur. Hitler bu hissiyatı 1933 de Büyük Millet 
Meclisi Hariciye Encümeni Reisile olan görüşmesi esnasında ifade 
etmiştir. Hitler Atatürk un muvaffakiyetleri ve Nasyonal Sosyalizmin 

17 Tan Gazetesi, 15 Kasım 1938, s. 2, sü 3-418 Tan Gazetesi, 16 Kasım 1938. s 4, sü 619 Tan Gazetesi. 17 Kasım 1938. s. 4. sü. 6
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muvaffakiyetine olan inancının en büyük misali olarak kabul etmiştir. 
Türkiye de ve Almanyada kuvvetli bir halkçılık, milli kuvvetin 
tükenmez bir hâzinesidir20

İngilterede teessür

Londra 12 (AA.) - Reuter Ajansı Bildiriyor:
Türk Milleti en büyük oğlunu kaybetti. İcraat adamı olan Atatürk 
memleketini ihya etti. Dahili ve Harici işlerini akıllar almaz 
politikasıyla muvaffakiyetle başardı.Bütün Londra gazeteleri Atatürke başmakaleler ve makaleler tahsis etmektedir.Times gazetesi başmakalesinde Atatürk’ün şahsında mevcut olan en büyük meziyetlerden bahsettikten sonra ezcümle diyor ki, “Onun 

ruh kuvveti, azim ve ölmez iradesi diğer herhangi bir şefi sarsabile
cek olan zorlukları kolaylıkla yendi.”Daily Telgraf yazıyor:

Müteaddit kuvvetli adamların iktidar mevkiine geldiğini gören 
neslimiz, bunların eserlerini gözden geçirdikleri vakit hiçbir millet 
ve devlet, inkilabmın ne Atatürk tarafından yapılan inkilap kadar 
kuvvetli ve ne de Atatürk kadar mühim olduğunu anlayacaktır. 
Atatürk yaşasaydı tarihin bugünkünden daha çok farklı olacağı 
muhakkaktı.21

Yugoslavyada Teessür

Belgrad, 12 (A-A)- Avala Ajansı Bildiriyor:
Dün akşamki ve bu sabahki bütün Yugoslav gazeteleri birinci 
say falarını Atatürk un Fotoğrafını neşretmek suretiyle Türk 
vatanınmın babası olan Büyük Adamın vefatına tahsis etmektedirler.Vreme gazetesi, neşrettiği baş makalesinde bilhassa diyor ki:
“Türkiyenin kaderine bütün dost ve müttefikleri ve bilhassa 
Yugoslavya iştirak etmektedir. Kral Aleksandrm katlini müteakip 
-Seferberlik ilan edeyim mi- cümlesini muhtevi bir telgraf çeken 
Atatürkün bu sözü Yugoslavyada hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bu 
Suretle Yugoslavya da nüfuzu Avrupa da olduğu gibi Asya milletleri 
arasında da seneden seneye artmakta bulunan tamamile milli ve 
kudretli modern büyük Türkiyeyi vücuda getirmiş olan Atatürkün 
adını hiçbir zaman unutmayacaktır.”22

20 Yeni Sabah Gazetesi, 13 Kasım 1938, s. 5, sü. 421 Yeni Sabah Gazetesi. 13 Kasım 1938. s. 5. sü 422 Yeni Sabah Gazetesi. 13 Kasım 1938, s. 5, sü 4-5
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Polonya Matbuatının Yazdıkları

Varşova, 12 (A-A)Polonya Matbuatı heyecanlı cümlelerle Atatürkün hatırasını taziz etmektedirler. Gazeteler bu büyük adama ait resimlerle uzun tercümei halini neşretmektedirler.Yarı resmi Gazeta Polska, tarihi bir şahsiyet olan Atatürkün büyük vatanperverliği ve askeri dehasının kayt ve tebarüz ettirmektedir. Bu gazete diyor ki:
Atatürkün faaliyeti fevkalade vüsatli olmuştur. Bu faaliyet Türk 
Milletinin hayatına müteallik her sahada kendini göstermiştir.

Rurjer Poranny Gazetesi, Atatürkün Muharebeden sonra Türk 
milletinin hayatındaki başlıca rolünü tespit etmektedir. 23

Rumen Matbuatının Teessürü

Bükreş, 12 (AA)Bütün gazeteler ilk sayfalarını Atatürke ait makalelere tahsis etmekte ve bu yüksek adamın askeri ve siyasi, dehasını tebarüz ettirerek yeni Türkiyenin mübdi tarafından vücuda getirilen eserin tarihi değerini kaydetmektedirler.Vittorul gazetesi yazıyor:
Eseriyle beşeriyetin üstüne çıkan bu inkilapçı, seciyesi ve hayatı 
itibarıyla insanlara en yakın olanlardan biri idi. Esasen şahsiyetinin 
cazibesi ve hayatının sonuna kadar muhafaza ettiği otoritesinin 
sırrı bundadır. Bugün insan ve hammadde itibariyle kuvvetli olan 
Akdenizde birinci derecede mühim bir mevkii bulunan Türkiye 
Cumhuriyeti istikbali sükûnetle derpiş edebilir. 24

Tiran, 20 (A.A)-Alba ajansı Tebliğ ediyor:Demokratia Gazetesi, (Asrımızın en mümtaz siması Atatürk) başlıklı makalesinde, büyük ölünün tercümei halinden ve eserlerinden bahsetmektedir. Bu gazete ezcümle şöyle diyor:
Atatürk asrımızın en mümtaz simasıdır. Filozofların muhtelif 
metafizik manalar vermiş ve şairlerin en güzel en yüksek sözlerle 
tasvir etmiş oldukları ideale o realist nafiası ile can vermiştir. O 
sözleri icraata kalbetmiştir ve büyük icraatın lisanı kendindedir.25

23 Yeni Sabah Gazetesi, 13 Kasım 1938. s 5. sü. 5-624 Yeni Sabah Gazetesi, 13 Kasım 1938. s. 5. 7, sü. 6. 325 Yeni Sabah Gazetesi. 21 Kasım 1938. S. 3. sü. 3
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Atina, 20 (A.A.)- Atina ajansı bildiriyor:Gazeteler Türk milletinin matemi hakkında hususi muhabirlerinin göndermiş oldukları yazıları neşretmekte berdevamdırlar.Eleftrion Vima Gazetesi, bilhassa Atatürkün siyasi ve sosyal reformlarının garbi sistemlerinin basit bir kopyası olmadığını belki Türk ib- daı olduğunu ve bu reformların kuvvet ve hayatiyyetlerinin Atatürkün milletin teceddüdü için hususi bir sistem bulması ve bunu tatbik etmesi keyfiyetinde mündemiç bulunduğunu yazmaktadır. Atatürkün ölümü ile başlayan yeni devrin nişanesi, onun eserine bağımlılık onun direktiflerine bağlılık ve onun prensiplerini tatbik etmek olacaktır26
Fransız Basını

Paris, 13 (A.A) Havas ajansı bildiriyor:Matbuat Atatürkün askeri ve politik bir deha olmuş olan şahsiyetine uzun sena makaleleri tahsis etmekte berdevamdır.De Courson, Jour Echo de Paris Gazetesinde diyor ki:
Atatürk hür ve müstakil bir Türkiye bırakıyor. Türkiye sağlam ve 
modern bir ordunun iyi muhafazası altındadır.Albert Kammerer, Exelsior gazetesinde şu satırları yazmaktadır: 
Atatürk büyük bir adam, çok büyük bir adam, politik bir dehadır. 
Memleketine en büyük hizmetleri yapmıştır. Kelimenin en 
iyi manasında bir diktatör olmuştur. Butun sahalarda itidal 
ve memleketine ait menfaatlerin en doğru hissedilmesi gibi 
mukayesesine imkan olmıyan liyakatlar göstermiştir.27

Bulgar gazeteleri neşriyatı
Sofya, 13 (A.A.)-Bütün gazeteler Atatürkün hayat ve eserine ve Sof- yadaki ikametine ait hatıralara uzun uzun sütunlar tahsise devam ediyorlar. Bütün makaleler, Büyük şefini kaybeden Türkiyeye karşı sevgi nişaneleriyle doludur. Bu makalelere ilave Cumhurbaşkanının hayatına ait müteaddit fotoğraflar ilave edilmiştir.Utro Gazetesi başmakale yerinde eski Başvekil Muşanofun bir mülakatını neşrediyor. Muşanof diyor ki:

Türkiye Mevcudiyetinden beri en büyük ıslahatçısını kaybetmiştir.
Atatürk, Türkiyeyi ihya ve teceddüdünün temellerini attı. Bazıları 
Bulgaristana teveccüh gösteren sadık ve zeki arkadaşlarımın da 
yardımı ile, adını Yeni Türkiyenin en büyük başarılarına bağladı.

26 Yeni Sabah Gazetesi. 21 Kasım 1938, S 3. su 327 Kurun Gazetesi, 14 Kasım. S 8 sü 3
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Zora Gazetesinde, Gazetenin direktörü Rrapçef tarafından yazılan bir makalede de ezcümle şu satırlar okunmaktadır.Kemal Atatürk, açık kıvılcımlı gözlerini hayata kapadı. Politik 
sahneden kudretli bir sima, tükenmez bir enerji çekiliyor. Büyük Türk 
ıslaatcısınıhn eseri muazzamdır. Filhakika Türkiyenin hudutlarını eski 
imparatorluk hudutlarından öteye genişletmişti. Fakat Dünya harbi 
esnasında parçalanan Türkiyeyi birleştirdikten sonra, halk kütlelerini 
yeni ve medeni bir hayata sevk için uyandırdı. Arkadaşlarıyla 
birlikte teokratik değil, sivil bir devlet teşkilatı kurdu. Eserinin ebedi 
kalacağından kimse şüphe edemez. Fakat kendisiyle giden birkaç şey 
var: Alevli mizacı, kuvvetli ve tükenmez enerjisi, hareketli ve daima 
uyanık halde olan düşüncesi ve eğrilmez iradesi, Kemal Atatürk 
yalnız Türkiye Cumhuriyetinin esaslarını değil, aynı zamanda günlük 
politikasını da gösteriyordu. Türkiyeyi alakadar eden her hadisenin 
karşısında derhal ve enerji ile harekete geçiyordu.28

Finlandiya gazeteleri neler yazıyor:

Helsinski, 13 (A.A.)- Finlandiya Ajansı bildiriyor:Bütün Finlandiya gazeteleri, Atatürke geniş sütunlar tahsis eylemektedir.Hufvud Stadbledet diyor ki:
Atatürk, fevkalade bir devlet adamı, harp sonrası dünya tarihinin 
en mühim simalarından birisi idi. Atatürk olmasa idi, yeni Türkiye 
mevcut olmazdı.

Varşova, 13 (A.A.)- Pat ajansı bildiriyor:Atatürkün hatırasından bahseden Goniec Varszavsk, diyor ki:
Atatürkün ölümü enternasyonal mahiyette bir hadisedir. Atatürk, 
15 sene içinde, Türkiyeyi modern bir devlet yapmıştır. Atatürk, Türk 
ordusunu ıslah etmiş ve Balkanların ve yakın şarkın en kuvvetli 
ordusu haline getirmiştir. Hakim harici politikası sayesinde. Türkiye 
Dünya politikasında çok mühim bir unsur olmuştur.29

Sovyet Rusyada Teessür

Moskova, 14 (A.A.), Tas Ajansı bildiriyor:Îzvetsiya Gazetesi, ‘Yeni Türkiyenin yaratıcısı”, başlığı altında neşrettiği bir makalede şunları yazıyor:“En Müsait kumandanlardan biri olarak tanınmış olan Kemal Atatürkün 
padişahın istibdatma karşı tevcih edilen ihtilal hareketine uzun 
zamandan beri iştirak etmiş olması keyfiyeti, memleketi kurtaracak 
olan milli hareketin başına süratle geçmesine yardım etmiştir...”30

28 Kurun Gazetesi, 14 Kasım, S. 8 sü. 3-429 Kurun Gazetesi. 14 Kasım, S. 8 sü. 230 Kurun Gazetesi. 15 Kasım, S 2 sü. 1
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Lehistanda teessür

Varşova 14 (A.A.) Pat Ajansı tebliğ ediyor:Îllustrowany Kurjer Codzienny şöyle yazıyor:Atatürk Türkiyeyi silah kuvvetiyle kurtarmış ve Vaşingtonun Birleşik 
Amerikayı yaratması gibi yeni Türkiyeyi yaratmıştır.

Atatürkün eseri hatta beynelmilel büyük işlerde de tesirini 
göstermiştir.31

İtalyada teessür

Roma 14 (A.A.)-İtalya Matbuatı Atatürkün vefatından teessürle bahsederek yeni Türkiyenin yaratıcısı serlevhası altında büyük devlet adamının hayatına ve vücuda getirdiği harikulade eserlere uzun makaleler tahsis etmektedirler.Tribuna Gazetesi diyor ki:
“Türklerin büyük şefinin vefatı karşısında İtalyan milleti dost 
Türkiyenin teessürüne iştirak eder Atatürkün ölümüyle yakın şarkın 
tekamülüne birinci derecede amil olan son derece kuvvetli bir 
şahsiyet zayi olmuştur. Türkiye Cumhuriyetinin bu matemli gününde 
İtalyan milleti dost memlekete en derin muhabbetlerini gönderir."Duçe tarafından tesis edilmiş olan, Popolo d’Îtalia gazetesi diyor ki:
Ölümün, hayatının yirmi yılını vakfettği ve alametleri şimdi çok 
yüksek ve sağlam bulunan muazzam yapıcı faaliyetinin tam 
cevvaliyeti içinde avlandığı, vatan babasının ziyanından dolayı 
Türkiyeyi müteellim eden matem çok derindir.32

Atatürkün ölümü hariçte de derin bir teessür 
uyandırdı

Krallarla devlet reislerinin taziyeleri

İngiliz Kralının Taziyesi
Londra 11 (AA)- Atatürkün vefatı münasebetiyle Kral George namına saray teşrifat nazırı Türkiye Büyük Elçiliğine giderek Majeste Kralın bu büyük ziyadan dolayı Türk Milletinin kederine bütün kalpleriyle iştirak ettiklerini bildirmişlerdir.Hükümet nammada Hariciye teşrifat müdürü umumisi ayrıca taziyede bulunmuştur.
31 Kurun Gazetesi. 15 Kasım, S 2 sü. 432 Kurun Gazetesi, 15 Kasım. S. 2 sü. 5
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Şehinşahın taziyesi
Tahran 11 (A.A.) Hariciye nazırı bugün Türk büyük elçiliğine giderek Atatürkün vefatı haberini seyahatte bulunan şehinşaha telefonla bildirdiğini ve çok müteessir olan Şehinşah Hazretlerinin derhal büyükelçiliğe giderek kendileri namına taziyelerini bildirmesini emrettiklerini söylemiştir.
Hitlerin Taziyesi

Berlin 11 (A.A.)- Atatürkün vefatı haberi üzerine Berlinde bulunmayan devlet reisi Hitlerin emri üzerine devlet nazırı Dr. Mayaner kendileri namına ve hariciye umumi katibi Baron Veiseger Hariciye nazırı namına büyük elçiliğe gelerek taziyede bulunmuşlardır.
Amerika Hükümetinin Teessürü
Vaşington 11 (A.A)- Hariciye nazırı Mister Cordell Hull, Türkiye büyük elçiliğine gelerek Atatürkün vefatlarından dolayı Amerika hükümetinin fevkalade müteessir bulunduğu ve bu ziyanın yalnız Türk Milletine ve hudutlarına inhisar etmiyerek sahası çok vasi bulunduğunu bildirmiştir.
Belgratta
Belgrat 11 (A.A.)- İkinci ve üçüncü naipler bugün Türkiye büyükelçiliğine giderek Türkiyenin büyük matemine iştirak ettiklerini bildirmişlerdir.
Belgrat 11 (A.A)- Başvekil Stoyadinoviç Türkiye Büyük elçiliğine giderek hükümetinin ve Yugoslavya milletinin Türkün büyük matemine iştirak ettiklerini ve bu elemli ve kederli dakikayı Türklerle beraber yaşadıklarını bildirerek samimi taziyelerinin Türk hükümetine iblağını rica etmiştir.
Brükselde

Brüksel 11 (A.A)- Kralın saray başnazırı ile başvekil ve hariciye nazırı Spaak, bizzat Türk Büyük elçiliğine giderek Kral ve Belçika Hükümeti namına taziyede bulunmuşlardır. Spaak Türk milletinin kendisine mahsus metanetle bu ziyam büyük acılarına karşı geleceği ümidinde bulunduğunu ilave etmiştir.
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Parisde

Paris, 11 (AA)- Havas Ajansı Bildiriyor:Dahiliye Nazırı Sarraut dün öğleden sonra Türkiye büyük elçiliğine giderek Suad Davaza şahsi taziyelerini bildirmiştir.
Varşovada
Varşova 11 (AA.)- Reisicumhur namına teşrifat müdürü umumisi ve hükümet namına hariciye nazırı Bek, Türkiye büyük elçiliğine gelerek taziyede bulunmuşlardır.
Sovyetlerin teessürü
Moskova 11 (A.A)- Atatürkün Ölümü haberi üzerine hariciye komiseri Litvinof, bugün Türkiye büyük elçiliğine giderek Türk milletinin büyük acısına Sovyet milletleriyle hükümettin kalben iştirak ettiğini bildirmiştir.Cenaze meraimine Sovyetler Birliği bir heyet göndermek suretiyle iştirak edecektir.33
Bulgar Kralının sarayındaki bayrak yarıya indirildi

Sofya, 11 (AA)- Bulgar ajansı bildiriyor:Reisicumhur Atatürkün haberi gelir gelmez kral sarayı üstünde bulunan bayrak matem alameti olarak yarıya indirilmiştir. Kral Boris, Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisine çok samimi taziyelerini telgrafla bildirmiştir. Bundan başka, Kralın emriyle, Başyaver general Çanev ve Başmabeynci Panav, Türkiye Elçisi Berkeri ziyaret ederek kralın taziyelerini bildirmişlerdir.Başvekil Köseivanof da Türkiye Başvekili Celal Bayara taziyede bulunduğu gibi beraberinde protokol direktörü Stançev olduğu halde Türkiye sefaretine giderek hem kendisinin hem de Bulgar hükümetiyle Bulgar milletinin taziyelerini bildirmiştir.Mebusan Meclisi Reisi Moşanof, telgrafla Türkiye Büyük Millet Meclisi riyasetine Bulgar parlementosunun taziyelerini bildirmiş ve bundan sonra reis vekili Paşev beraberinde olduğu halde Türkiye elçiliğine giderek Berkere taziyede bulunmuştur.34

33 Kurun Gazetesi. 12 Hasım, s. 5 sü. 134 Kurun Gazetesi, 12 Kasım, s 5 sü. 2
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Atatürk MüzesiŞişlideki Evde Büyük Şefin Bütün Hatıraları ToplanacakŞişlideki Atatürk İnkilap Müzesinin hazırlanmasına başlanmış bulunuyordu. Ulu önderin yüreklerimizi sızlatan ayrılışı, müzenin biran evvel hazırlanması faaliyetini arttırmıştır.Müzede Atatürk inkilabının bütün safhası ve Büyük Dahinin doğumundan itibaren hayatının bütün safhalarına ait her türlü vesikalar bulunacaktır.Müzede şimdiye kadar toplanan eserlere mahfazalar hazırlanmak- tadır. Türk inkilabı onu yaratan Büyük insanının hayatı ile çok canlı olarak tecessüm ettirilecektir.35

35 Kurun Gazetesi, 13 Kasım. S. 2 sü 5
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Naaş Tahnit EdilecekBüyük ölünün kıymetli naaşı bugün tahnit edilecek ve 24 saat tahnit edilmiş olarak kaldıktan sonra teçhiz ve tekfin olunarak halkın selamlayabileceği geniş bir yerde ihtiram mevkiine konulacak, biri büyük, diğeri orta ve üçüncüsü küçük rütbeli üç askeri erkan ve subayın nöbetçiliği altında bırakılacaktır.Bu yerin Sarayın muayede salonu olması muhtemeldir. Diğer bir ihtimalle de sarayın merasim kapısı önündeki meydanlığa konulacak ve halk üç gün caddeden geçerek ihtiram vazifesini yapabilecektir.Yine aynı mevkide İstanbul’da büyük bir askeri geçit resmi yapılarak İstanbul’daki askeri kıtaların baş kumandanların büyük huzurlarından geçerek son râsimei selam ve ihtiramı ifa edeceklerdir.Tahnitten önce Atatürk’ün molajı da alınmış bulunacaktır36
Tahnit11 Kasım 1938’de cenaze töreninden önce Atatürk'ün naaşı, tahnit edildi. Doktorlar, Atatürk’ün “tedfin” (gömme) töreni yapılıncaya kadar naaşının muhafaza edilebilmesi için tahnit yapılmasına karar verdiler.Tahniti, Gülhane Tıp Akademisi Patoloji kürsüsünden Prof. Dr. Lütfi Aksu yaptı. Doktorlar, tahnit işlemi için bir rapor düzenlediler.“Aşağıda imzaları bulunan tabipler. Atatürk'ün tedfin merasimi 

yapılıncaya kadar naşm muhafazası için aşağıda yazılı mahlûl ile 
usulü dairesinde Gülhane Teşrihi Marazi Profesörü Dr. Lütfi Aksu 
tarafından tahnit yapılmasına karar verilmiş ve bu tahnit derakep 
yapılmıştır.
Mahlül:
Formalin 200 g
Sublime 1 g
Tuz 200 g
Acide phenigue 10 g
Su 1000 g S.R. içinTahnit işleminde cesedin iç organları çıkarılmadı, vücut bütünlüğü bozulmadı. Cesede hiç dokunulmadan, damarlara formal solüsyonu, asit fenik maddeleri enjekte edilerek tahnit yapıldı. Prof. Dr. Lütfi Aksu, kullandığı solüsyonu iki küçük şişeye doldurdu, ağzı lehimli şişelerin üzerlerine solüsyon karışımını yazdı. Solüsyon şişelerini, naaşm kolları arasına yerleştirdi. Tahnitten sonra vücut gazlı bantlarla sarıldı, sonra kefenlendi. Naaş kahverengi bir muşamba ile sarıldı, kurşun tabut içine kondu ve etrafı ilaçlı talaşlarla doldurulup 

36 Tan Gazetesi, 11 Kasım 1938, s. 4
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örtüldü. Kurşun tabut hava almayacak şekilde lehimlendi, sonra bu kurşun tabut, gül ağacından yapılmış başka bir tabutun içine kondu. Akşam Gazetesinin haberine göre, 13 Kasım 1938 günü dahi naaş yatak odasında bulunuyordu. Tahnit edilen ve tabuta konan naaş, 14 Kasım 1938 günü Dolmabahçe Sarayı Merasim Salonunda hazırlanan katafalka konuldu.37

37 Tunç BORAN. ' Atatürk'ün Cenaze Töreni: Yas ve Metanet"Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi.Bahar 2011. sayı 47, s 490-49138 Turgay TUNA. Deniz Feneri’nin Işığında Ayastefanos'tan Yeşilköy'e. İstanbul 2006, s. 53

Tabutun İmalatı

1923 Doğumlu Kemal Gürer Anlatıyor:
Benim Yeşilköy’de Rumlar’dan kalan bir başka ilginç anım da, 
unutulup gitmiş, belki de bir sır gibi kalmış pek fazla bilinmeyen bir 
olaydır.Gençlik yıllarımda, Yeşilköy'e yazlıkçı olarak gelen ailelerden 
biri de İstanbul’un isim yapmış mobilyacılarından Sofianus’lardı. 
Beyoğlu Tom Tom Sokağın oralarda bir yerde mağazaları vardı.
Hem babamdan, hem de bazı Rum arkadaşlarımdan öğrendiğime 
göre, Atatürk öldüğü zaman, yaverlerden biri Sofianus'un 
mağazasına gelmiş Atanın naaşı için görkemli bir tabutun acil olarak 
yaptırılmasını istemiş. Sofianus, istenilen modelin bir günde yapılıp 
bitirilmesinin zor olduğunu söylemişse de, hemen işe başlayıp gece 
gündüz çalışarak sipariş edilen tabutu teslim etmiş. Aradan geçen 
iki hafta sonrası da, Sofianus’un parasını vermek için saraydan gelen 
resmi bir görevli parayı uzattığında, Sofianus "O bizim babamızdı, 
ben bunu alamam’’ diyerek geri çevirmiş...38

Cenaze NamazıSalona giren Generaller evvela tabutun üzerindeki örtüyü kaldırdılar, Atatürk’ün muazzez naaşlarım ihtiva eden abanoz sanduka meydana çıkmıştı. Bu mukaddes sanduka salonun ortasına getirildi.Büyük Ölünün cenaze namazı kılınacaktı ve Atatürk ailesi namazın resmi merasimden evvel muayede salonunda kılınması arzusunu izhar etmiş bulunuyordu. Sandukanın önünde biri subaylardan, diğeri erlerden, üçüncüsü de sivillerden müteşşekkil üç büyük saf teşekkül etti. İmamlık vazifesini İstanbul Üniversitesi İslam Tetkikleri Enstitüsü Ordinaryüs Profesörü Şerafettin Yalkaya, müezzinlikleri de Hafız Yaşar ve Hafız İsmail yapıyorlardı.
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Namaz Türkçe kılınıyor, tekbirler Türkçe alınıyordu:Tanrı Uludur.Tanrı Uludur.Tanrı Uludur.Tanrının rahmeti senin üzerine olsunİmamın bu şekilde aldığı tekbirleri müezzinler de ayrı ayrı, bu şekilde tekrarlıyorlardı. Namaz bittikten sonra simsiyah altı atın ko- şulduğu top arabası muayede salonunun denize nasır kapısı önüne getirildi. Saat sekize gelmiş, Galata kulesinden verilen işaret üzerine de toplar atılmaya başlamıştı.Saat sekizi on geçe büyük salonun kapısı açıldı, beş dakika sonra da naaşı muhafaza eden tabut, muhafaza kıtası erlerinin ve Generallerin elleri üzerinde dışarı çıkarıldı. Tabutu Orkomutanlar Fahrettin Al- tay ve Yakup Şevki ile Korkomutanlar Halis Bıyıktay, Salih Omurtak, Cemil Cahit Demirbaş ve Kemal Doğan takip ettiler. Merasime iştirak eden kıtaların komutanlığı vazifesi General Vehbi’ye verilmişti. Merasimde 2 Orgeneral, 4 Korgeneral, 14 Tümgeneral vardı.Cenazenin top arabasına yerleştirilmesinde bütün bu generaller vazife aldılar. Her biri hususi bir itina ile çalışıyorlar, tabutu örten atlas bayrağı, arabayı çevreleyen kadife kordonu tespit eden kordaleleri bizzat düzeltmeye ve bağlamaya çalışıyorlardı.Bu esnada da saray üzerinde sayısı yirmiye varan bombardıman tayyareleri dolaşıyorlar, bunlar Ata hm mukaddes tabutuna sürünecek kadar alçalarak top arabasının üzerinden geçiyorlardı.Top arabasına Teğmen Kemal kumanda ediyordu. Tabutun top arabasına vaz-ı tanzim saat dokuza kadar devam etti.39

39 Tan Gazetesi, 20 Kasım 1938. s. 3. sü. 4-5
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Cenaze Merasimi Hazırlıkları

Cenaze Merasimi KararnamesiVekiller heyeti 13 Kasım Pazar günü öğleden sonra yeni cumhurbaşkanı İnönü’nün evinde toplanarak cenaze için gerekli olan kararnamelerin çıkarılmasını kararlaştırmış ve merasim programı hazırlanmıştır.Cenaze, gelecek Çarşamba sabahı Dolmabahçe Sarayından kaldırılacak top arabasıyla Sarayburnu’na getirilecektir. Yavuz harp gemisiyle Derinceye çıkarılacak ve özel kararla Ankara’ya götürülecektir. Ankara Kalesi veya Çankaya’da yapılacak törenle de çok büyük ve ihtişamlı bir anıt hazırlanıncaya kadar Etnografya Müzesine konulacaktır40
Cenaze Merasimi İçin Yarım Milyon Lira Tahsisat Konuyor13 Kasımda, Hükümet cenaze merasimine ait masrafları karşılamak üzere 500.000 liralık kanun teklifi hazırlayarak Millet Meclisine sunmuştur. 14 Kasım saat 10 da bütçe encümeni toplanıp mazbatayı hazırlamış ve öğleden sonra genel mecliste görüşülerek kabul edilmiştir.41
Cenaze Merasimi ProgramıAtatürk’ün mezarının yurdun her tarafından getirilmiş olan topraklarla yapılması düşünülmektedir.Menemencioğlu’nun başkanlığında vekil temsilcilerinden oluşan bir heyet, merasim programını hazırlamıştır. Yurtdışına verilecek haber tespiti için de yine Menemencioğlu başkanlığında başka bir heyet çalışmaya başlamıştır 42
Cenazenin İstikbaliAnkara il, parti ve belediye ve diğer milli teşekküllerle halk temsilcilerinden bir heyet, Atatürk’ün cenazesini il sınırında karşılayacaklardır. Atatürk Ankara milletvekili ve hemşehrisidir.Diğer taraftan İstanbul - Ankara tren hattı boyundaki il, kasaba ve köylerde hazırlıklar başlamış, her tarafta cenaze vagonuna konulmak üzere çelenkler hazırlanmaktadır. Her ilin temsilcileri, kendi sınırları boyunca cenazeye refakat edeceklerdir.43
40 Tan Gazetesi. 14 Kasım 1938, s. 3. sü. 341 Tan Gazetesi, 14 Kasım 1938, s 3. sü, 3-442 Tan Gazetesi. 14. Kasım 1938, s. 4. sü. 543 Tan Gazetesi. 14 Kasım 1938. s. 4. sü. 5
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İSTANBUL’DAKİ TÖRENLER



İhtiram Nöbeti

Atatürkün Ölüsünü Bekleyen SubaylarBaşında nöbet beklediğiniz ölü, tecessüm etmiş bir vatan, mahzun bir milletin te kendisidir. Kılıçlarınızla beraber hürmetle eğilen başlarınız, bir milletin hürmetini bu mukaddes ölüye nakleden ne muhterem ve ne talihsiz başlardır.Önünüzde bir vatan yatıyor. Dün ateş ve kan içinde onun kurtardığı, ve hepimizin bugün emniyetle bastığımız vatanın insan şeklindeki bir parçası. Siz bu ölünün yanında azap ve ızdırap ile eğilirken, bütün bir milletin azap ve ızdırabına tercüman olan, millet namına şerefli bir vazife yapan vekillersiniz.Siz bu ölünün etrafında minnetle eğilmek için çırpınan Türk gençliğini temsil ediyorsunuz. Bu ölünün yanında, onun cumhuriyet ve inkılap adlı eserini ölünceye kadar muhafaza edeceğine yemin eden bir milleti temsil ediyorsunuz.Ne şerefli vazife...Bu ölünün başı ucunda duyduğunuz elem ve ızdırap, yaşlı gözleriniz, bütün milletin yaşlı gözleridir. Siz ona; bütün milletin azap ve şükranıyla bakıyorsunuz.En sevgili bir vücudun ölüsünü beklemek güç iş... Fakat bu kadar yüksek vazifeyi yüklenmek, ne mutlu bir iş... Bütün bir Türk gençliği sizin yerinizde olmak, bu ölünün başında hürmetle , minnetle, sevgiyle eğilmek için çırpınıyor.Siz bir türbedar, bütün bir istiklal tarihini, milli hakimiyeti, cumhuriyeti, terakkinin en yüksek umdelerini yaratan, bir ölünün türbodansınız. Bugün cansız yatan bu vücudun içinde, daha dün bütün hızıyla, kuvvetiyle yaşayan bir inkılap ulusunun, baştan başa bir kahramanlık destanı olan bir ölünün türbedarısınız.Ne şerefli, ne yüksek bir vazifenin subaylarısınız..44

44 Sabiha Zekeriya SERTEL; Tan Gazetesi, 14 Hasım 1938. s. 5, sü. 6
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Dolmabahçe Sarayında Ziyaret Edilmesi

İstanbul'da Yapılacak Tören16 Sonteşrin 1938 Çarşamba günü
KatafalkDolmabahçe sarayında Atatürk'ün ilk defa halk temsilcilerini kabul buyurdukları salonda oluşturulacak katafalkın bulunduğu salonun kapıları sonteşrinin 16. çarşamba sabahı saat 10 dan itibaren, aşağıda izah edildiği şekilde, ziyaretçilere açık bulundurulacaktır.Üstü açık sancağı ile mestur, etrafını girlant şeklinde güllerle muhat ve altı oku temsilen yanan altı meşalenin yanlarında tazim vaziyetini almış bulunan general, amiral, kara, deniz ve hava albay ve yarbaylarından oluşan altı yüksek rütbeli subayın beklediği katafalkın önünden berayı tazim, aşağıdaki sırayı takiben geçilecektir.1- İstanbul vilayetinde bulunan teşrifata dahil askeri erkan2- Teşrifata dahil mülki erkan3- Rektör, dekanlar ve profesörler başta olmak üzere Üniversite ve yüksek okul öğrencileri4- Kumandanları, öğretmenleri ve subayları başta olmak üzere Harp Akademisi ve ardından Yedek Subay okulu öğrencileri5- Halk Partisi erkanı6- Halkevleri idare heyetleri7- Mali, ticari ve idari teşekküllerin ileri gelen erkanı8- İzcilerSaat 14 den itibaren halk geçmeye başlayacak ve sonteşrinin 17. Perşembe ve 18. Cuma günleri saat 10 dan başlayarak saat 24 e kadar bu tazim geçidi mekteplilere ve halka inhisar ettirilecektir.
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Taziye Konuşmaları

Size gıpta ediyorum...Gençler:Bundan yirmi sene önce ben de sizin bugün ağladığınız, çağladığınız gibi, dertli, elemli, coşkun ve ateşliydim. Ben de sizin gibi kürsüler üstüne çıkar, en gür sesimle yaslarımı, hicranlarımı haykırırdım. Bundan yirmi sene önce, ben de sizin gibi yumruklarımı göklere kaldırır, karşımdaki genç kalabalığı yüreğimden kopan hıçkırıklı sözlerle coşturur; kükretirdim. Fakat bütün bunlar ne içindi, ölen devlet içindi, başsız ve perişan kalan millet içindi.Gıpta ediyorum size, gençler; siz de bugün haykırıyorsunuz; ağlıyorsunuz; yaslı ve hicranlısınız; dertli ve elemlisiniz. Fakat ne için ve kimin için? Bizim ölümüne ağladığımız vatanı kurtaran için, yıkılan devleti yeniden kuran için, başsız ve perişan Türk milletine baş olan kahraman için.. Onun hatırasını anarak, Onun ölümüne yanarak, O nun hür yarattığı vatanda, ancak istiklal havasını içmiş göğüslerinize O nun sevgisi, O nun gururu dolarak ağlıyorsunuz. Size gıpta ediyorum. Doğum tarihiniz, istiklal mücadelesinin doğumuna rastlıyor. Size gıpta ediyorum, gençler; kara bayraklarla inkırazı remze- dilmiş bir devrin acı, öldürücü zehrini tatmaksızın Onun açtığı tarihi çağın içinde dünyaya geldiniz. Size gıpta ediyorum.Sözleriniz beni ağlattı. Gözleriniz beni ağlattı. Ölümüne ağladığınız büyük insan, sizi dinleyenler arasında bulunsaydı, (ah, bulunsaydı...) kim bilir O nasıl coşar, taşar ve bahtiyarlıkların en ilahisini nasıl bir heyecan tufanı içinde duyardı. En çok duyan O idi. Öyle duymasaydı siz bugün böyle her kula nasib olmaz bir asaletle ateş dolu yüreklerinizi bu kadar necib bir boşalışla milletin kalbine dökebilir miydiniz? Gençler, size gıpta ediyorum; koskoca türk milletine, Onu ağlatarak emniyet ve tesliyet verebildiniz. Sizden önceki nesilden olup da Büyük Atasından ödev almış bulunanlar, yarın size, ellerindeki vazifeyi teslim ederlerken fanilere vadedilmiş huzur ve gururun en yükseğini hissedecekler. Size gıpta ediyorum, gençler; on yedi milyona istikbali işaret ve ebediliği hissettirdiniz. Vatan yoprağı üstünde vücuda getirdiğiniz kalabalığın kaynıyan, coşan, koyu sathını, aziz Atatürk’ün göklerden yere akseden gölgesi olarak takdis ediyorum. Gençler, size gıpta ediyorum; size gıpta ediyorum, gençler!..45Haşan Ali Yücel
45 Son Telgraf Gazetesi. 19 Kasım 1938, s. 3. sü. 4
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Saray DışındaSaray dahilinde bu hazırlıklar yapılırken saray haricindeki hazırlıklar da ikmal ediliyordu. Merasim komutanı Fahrettin Altay saat 7.10 da dışarı çıkmış, hazırlıkların tespit edilen programa göre yapılıp yapılmadığını bizzat tetkik ve merasime iştirak etmek üzere yerlerini almış olan kıtaları teftiş etmişti.Saat 5.30 dan itibaren sarayın tramvay caddesine bakan büyük merasim kapısı önünde çelenkler toplanmaya başlamıştı. Gelen çelenkleri, nikel tuğları itfaiye efradı alıyorlar ve saray kapısına diziyorlardı. Çelenklerin sayısı iki yüze yakalaşmıştı ve her çelenk sanki Büyük Ölüye karşı hissedilen büyük saygının tarif edilemeyecek azametini çiçekle ifade etmek istermiş gibi hususi bir itina ile yapılmıştı.Saatler ilerledikçe merasime iştirak edecek askeri ve mülki guruplar birer birer geliyorlar, yerlerini alıyorlardı. Beşiktaş’tan Ihlamur a doğru uzanan yolda başta rektörleri, direktörleri, dekanları, profesörleri olduğu halde Üniversite ve yüksek mektepler talebeleri tarafından doldurulmuş bulunuyordu.Saat 8 de alaya iştirak edecek olan bütün guruplar yerlerini almışlardı. Alay sırası en başta süvari polisler olmak üzere şu şekilde teşekkül etmişti:Bir süvari alayı, yedek subay okulu, bir deniz taburu ve önünde Yavuz bandosu, bir topçu taburu.Topçu taburunu sayısı iki yüze varan çelenkler takip ediyordu. Merasim Komutanı Orgeneral Fahrettin Altay ile muavini Korgeneral Cemil Cahit Toydemir atlı olarak çelenkleri takip edeceklerdi.Bundan sonra da iki tarafında ikişerden 12 generalle 28 subayın yalın kılınç ve iki sınıf erin esas vaziyetinde kuşandıkları Atatürk’ün muazzez naaşım taşıyan top arabası ilerleyecek, top arabasını Atatürk’ün İstiklal madalyasını taşıyan General İlyas takip edecekti.Çelenklerle Kordiplomatik arasındaki mevkip sarayın geniş bahçesinde şu şekilde teşkil edildi:Top arabası-General İlyas- Atatürk’ün yaverleri, Umumi katibi Haşan Rıza ve muhafız kıtaatı komutanları- Başvekil Celal Bayar, katibi hususiyeleri ve yaverleri- Büyük Millet Meclisi heyeti- Eski Afgan kralı Amanullah Han ve mihmandarları- Komutanlar, vali ve polis müdürü.46
46 Tan Gazetesi. 20 Kasım 1938, s. 3. sü. 5-6
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Saray BahçesindeSaat beş buçukta Dolmabahçe sarayında elemli vazifenin son hazırlıklarına başlanılmıştı. Bu tarihi günü filme tespit için dünyanın dört bir tarafından gelmiş sinema operatörleri, en son sistem sinema makineleri, Türk ve ecnebi foto ve gazete muhabirleri saray bahçesinde yerlerini almış bulunuyorlardı.Dolmabahçe sarayının büyük methali önüne bir top arabası getirilmişti. Atları koşulu olmayan bu araba on buçukluk bir sahra topu arabası idi, üzerinde hususi tertibatlı bir sehpa vardı. Bu sehpanın kenarındaki pirinç levhada da şu satırlar okunuyordu:Atatürk’ün top üstünde naklinde kullanılan sehpa

19.11.1938Top arabasındaki pirinç plakada da şu cümle vardı:
Büyük milli kahramanın aziz naaşım bu top arabası taşımıştır.

19.11.1938Ortalık ağarmaya başlamış saat altıya gelmişti. Merasimde bulunacak olan zevat birer ikişer saraya geliyorlardı. Yediye kadar herkes vazifesi başına gelmiş bulunuyordu. Biraz sonra protokolda vazife almış olan Üniversiteli kız ve erkek talebe ile askeri tıbbiyeliler de geldiler.Yediyi beş geçe Atatürk’ün Yalova’da bir gezinti esnasında sığırt- maçlık yaparken gördüğü ve yüksek himayesine alıp tedavi ettirttiği, mektebe verdiği Mustafa geldi, ağlıyordu.Saat 7.15 te Büyük Millet Meclisi namına merasimde bulunmaya memur olan heyet azası gelmişlerdi. Bu esnada merasim komutanı Orgeneral Fahrettin Altay da hazırlıklarla bizzat meşgul oluyor, lazım gelenlere icap eden emirleri veriyordu.47
Merasimde Bulunacak Meclis HeyetiAtatürk’ün İstanbul’da yapılacak cenaze töreninde Büyük Millet Meclisini temsilen bulunacak heyet, bu günkü Meclis toplantısında seçilmiştir. İsimleri şunlardır:Avni Barlay (İstanbul), Ramiz Gögen (İzmir), Yahya Galip Kargı (Ankara), Şefik Ayaşlı (Ankara), Mükerrem Ünal (İsparta), Raif Dinç (Zonguldak)48
47 Tan Gazetesi, 20 Kasım 1938, s 3. sü. 248 Tan Gazetesi. 17 Kasım 1938. s 4. sü. 3-4
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Yaşanan İzdiham

Dolmabahçe’de On Bir Vatandaş İzdiham Yüzünden ÖldüHükümetin resmi tebliği ve halktan istediğiAnkara (A.A) - Resmi tebliğidir:Dolmabahçe sarayında Atatürk’ün Katafalkı önündeki ihtiram geçidi ilk günden beri muntazam cereyan ederken 17/11/1938 saat 20 den sonra yüz binden fazla vatandaşın tehacümüyle husule gelen izdiham neticesi geçit müşgülleşmiş ve gösterilen tehalük yüzünden halk safları arasında artan tazyikin bir kısmı kadın olmak üzere on bir vatandaşımızın hayatlarının sönmesine sebep olduğu büyük bir teessürle haber alınmıştır.Zabıta kuvvetleri vatandaşın hayat emniyetleri için kılavuzluk yapmakta ve halin icabettirdiği tedbirleri almakta olduğundan bu gibi müessif hadiselerin tekerrürüne mani olmak için zabıta kuvvetlerimizin vesayasına riayet edilmesi muhterem halkımızdan ehemmiyetle rica olunur49Programda tespit edilen güzergaha inen bütün yolları tuttular ve geçişe kapadılar. Polis ve jandarma kuvvetlerine askeri kuvvetlerde tefrik edilmişti.Saat beşe geldiği zaman bu güzergaha inen bütün yollar o kadar kalabalık peyda etmişti ki gelip geçmek mümkün olamıyordu.Karaköy köprüsünden geçiş menedilmişti. Vapur yolcularının ancak köprünün altından geçmelerine müsaade ediliyordu. Programda kendilerine yer verilmiş olanlar hüviyetlerini ispat ederek müsaade almak suretiyle geçebiliyorlardı.Karaköy’den saraya kadar olan ana yolda merasime iştirake giden guruplara, muntazam ve sakin bir tarzda yürüyen üniversitelilere, çelenklere rastlanıyordu.50

49 Son Telgraf Gazetesi. 19 Kasım 1938. s. 3, sü. 150 Tan Gazetesi. 20 Kasım 1938, s 3. sü. 1-2
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Tören Alayı ve Oluşturulan Kortejler1- Tören alayının ilerisinde yolu törene açık bulundurmak üzere geniş safta olarak, altı polis kıtası ilerleyecektir.2- Tören alayının başında atlı olarak tören komutanı3- Mızraklı bir süvari alayı4- Bir piyade taburu ( bandosu önde olarak)5- Bir topçu taburu6- Bir deniz taburu (bandosu önde olarak)7- Çelenkler8- Cenazenin taşındığı top arabası9- Arabanın sağ ve sol taraflarında altışardan on iki general10- Atatürk’ün harp ve istiklal madalyalarını taşıyan General11- Atatürk’ün aile efradı12- Başvekil13- Büyük Millet Meclisini temsilen Ankara’dan gelen heyet14- İstanbul vali ve belediye başkanı ile kara ve deniz komutanları15- İstanbul'da bulunan yabancı konsoloslar16- İstanbul ilinin teşrifata dahil askeri ve mülki erkanı17- Rektör, dekanlar, profesörler başta olmak üzere üniversite ve yüksek okul öğrencileri18- Kumandanları, öğretmenleri ve subayları başta olmak üzere, Harp Akademisi19- Halk Partisi erkanı20- Halkevleri idare heyetleri21- Mali, ticari ve idari heyet temsilcileri22- İstanbul’da mevcut izci teşekkülleri23- Yedek subay okulu öğrencileri24- Bir piyade taburu "bandosu” önde olarak 25- Halk
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Cenazenin Dolmabahçe Sarayı ndan Sarayburnu’na 
Taşınması

Sarayburnu’ndanHava filomuz törene havadan iştirak edeceklerdir. Bu tarzda teşekkül edecek olan cenaze alayı saat 9 da hareketle tramvay yolunu takiben Tophane, Raraköy, köprü yolu ile Eminönü meydanı, Bahçekapı, Sirkeci ve Salkımsöğüt üzerinden Gülhane parkına ve park içindeki yolu takiben Sarayburnu’na varacaktır.Cenaze alayının Dolmabahçe’den Sarayburnu’na kadar olan güzergahın iki tarafına asker, jandarma kıtaları ile öğrenciler ve halk dizile- ceklerdir.Cenaze alayının kol başı Sarayburnu rıhtımına gelindiğinde alay duracak, kıtalar yolun sağ kenarına çekilecekler ve cenazeyi taşıyan top arabası geçerken resmi tazimi ifa edeceklerdir.Alaya iştirak eden zevat ve izciler top arabasını rıhtıma kadar takip edeceklerdir. Alayın sonundaki tabur da bulunduğu yerde kalacaktır51
Yavuz’a NakilTabutu taşıyan top arabası rıhtıma yaklaşacak ve tabut generaller tarafından top arabasından kaldırılarak rıhtımdaki dubaya yanaşacak olan Gür, Dumlupınar denizaltı gemilerinden veya Zafer, Tınaztepe destroyerlerinden birine bindirilecektir.Tabutu taşıyacak olan denizaltı veya destroyer, Selimiye veya Haydarpaşa açıklarında akıntısız bir bölgede demirlemiş olan Yavuz’a yanaşmak üzere ağır ağır yol alacaktır.Tabut Yavuz’a nakledilerek Yavuz’un arka taret topları önüne konulacak ve bir müfreze ihtiram duruşunda bekleyecektir.52Cenazenin Dolmabahçe’den hareketi anında Galata kulesindeki "var- dabandıra”, tarafından verilecek işaret üzerine Yavuz her beş dakikada bir top atacaktır.Cenazenin gemiye naklini müteakip Yavuz top endahtı suretiyle selam resmini ifa ederek hareket edecektir. Limanda bulunan yabancı savaş gemileri bu selama aynı şekilde uyarak Yavuz’u Ada açıklarına kadar takip edeceklerdir.Gerek karada yürüyüş halinde iken ve gerek denizde seyir esnasında hava filolarımız da cenaze törenine refakat edeceklerdir.Seyir esnasında İzmit’e kadar on beşer dakika ara ile top atılarak selamlama devam edecektir.
51 Tan Gazetesi, 15 Kasım 1938, s. 4, sü. 252 Tan Gazetesi, 15 Kasım 1938, s. 3. sü 2-3
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Yavuz zırhlı kruvazörüne, deniz komutanı ve amirallerin iştiraki ile, İzmit’e kadar donanmamıza ait denizaltı ve destroyerler refakat edecektir.Atatürk’ün aile efradı ile cenazeye refakat edecek olan diğer zevatın nakilleri için Ada hattına tahsis edilmek üzere Denizbank tarafından yeni vapurlardan biri Sarayburnu’nda bulundurulacaktır.Diğer taraftan cenaze alayına refakat eden memurlarla halkın da Atatürk’e yapılacak olan merasime iştirakini mümkün kılmak üzere saat 13 de Sarayburnu’ndan ve köprünün Şirket ve Akay iskelelerinden ikişer vapur hareket ettirilecektir. Bu vapurlarla İstanbul’a gelmiş bulunan yabancı savaş gemileri Büyükada açıklarına kadar filoya refakat edeceklerdir.Zafer den sonra su dubasındaki çelenkler de Yavuz’a alındı ve Yavuz tazim toplarını ateşlemeye başladı. Saat 13.50 idi.Yavuz, Marmara’ya doğru geniş bir kavis çizdikten sonra İzmit istikametinde ilerlemeye başladı. Arkasında Hamidiye, onu takiben de Tınaztepe ve Zafer torpidoları ile denizaltı gemileri mevki aldılar. Sa- varona yatı da Yavuzun sağ gerisinden geliyordu.Adalar istikamet alındığında Haydarpaşa açıklarında bulunan İngiliz, Fransız, Alman, Sovyet, Rumen ve Yunan harp gemileri de muntazam bir rota ile donanmamızı takibe başladılar. Bunları da Denizyolları ve Şirketi Hayriye vapurları takip ediyordu.Bu deniz mevkibi Adaları solda bırakarak bir hayli ilerlemişti. Pavla açıklarına gelindiği zaman Yavuz’dan verilen bir işaret üzerine donanmamızdan başka diğer bütün gemiler yollarını kestiler, saat 16 olmuştu. Başta İngiliz Malaya dritnotu olduğu halde dost milletlerin harp gemileri sırası ile Yavuz’un yanından geçerek en son tazimi gösterdiler, ve güvertelerinde selam resmini ifa ederek limana doğru döndüler.On sene evvel olduğu gibi Radıköy, Moda, Fenerbahçe sahilleriyle Ahırkapı, Gülhane, Rumkapı, Yenikapı, Samatya sahilleri binlerce halk tarafından doldurulmuştu. O zamanın sevinç gözyaşları yerine elemli ayrılık yaşları dökülüyordu bu kez...Yavuz 14 de hareket etti, saat 18.20 de donanma İzmit’te göründü. İzmit’teki nakil töreninden (iskeleden istasyona) saat 21 de tren istasyondan hareket etti.53

53 Tan Gazetesi, 20 Kasım 1938. s. 6
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İzmit Garı ndan Ankara’ya YolculukYavuz zırhlı kruvazörü İzmit önlerinde demirleyecek ve cenaze bir denizaltı veya destroyere naklen mayin iskelesine çıkarılacak ve orada bulundurulacak bir top arabasına konulacaktır.Cenaze bu şekilde İzmit istasyonuna götürülerek Atatürk un özel vagonuna nakledilecektir.İzmit’e kadar yapılacak törene il erkanı, kara ve deniz kuvvetlerine mensup kıtalar ile öğrenciler ve halk katılacaktır. Bu vagon iki büyük Türk sancağı ve zengin defne dallarıyla süslenmiş olacaktır.Cenazeye refakat edecek olanlar bu trene binecekler, Ankara’ya nakil esnasında altı subay cenazeyi bekleyeceklerdir.54

54 Tan Gazetesi. 15 Kasım 1938. s. 3. sü. 2-355 https://www.tcddgov.tr/home/detail/?id=329

Atanın Özel VagonuAtatürk’ün 1935-1938 yılları arasında yaptığı tüm yurt gezilerinde kullandığı bu vagon O’nun son yolculuğunda da yine “ev sahipliği” yapmıştır. 19 Kasım 1938 Cumartesi günü Atanın naaşı Dolmabahçe Sarayından alınarak Sarayburnu’nda Yavuz Zırhlısına yerleştirildi. İzmit’te bekleyen "Beyaz Tren”in bu vagonundaki orta masaya törenle konuldu. Saat 20.23 idi. Naaşın çevresinde altı meşale yakılmıştı ve altı subayda kılıçlarıyla saygı duruşuna geçerek nöbete başlamışlardı. Tümen bandosu matem marşına geçtiğinde de saat 20.32’de tren garda toplananların gözyaşları arasında Ankara’ya doğru harekete geçmişti. Tren Ankara ya 20 Kasım 1938 Pazar günü saat 10.04 de vardı.İstasyonda İnönü, milletvekilleri, asker, polis, memur, öğrenciler ve halk beklemekteydi. Ata nın tabutu 10.26'da vagonun penceresinden alınarak Kurtuluş Savaşını yönettiği ünlü “Direksiyon Binası”nın önünde bekleyen top arabasına yerleştirilerek kurduğu kurtardığı ulusuna vedasını, son yolculuğunu da “Beyaz TrenTe yapmış oldu.55

https://www.tcddgov.tr/home/detail/?id=329
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YOLLARDACenazeyi nakledecek olan trenin gece geçeceği istasyonlarda meşaleler yakılacak, kasaba ve köylere yakın istasyonlardan geçerken, en büyük mülki amir eşliğinde halk tarafından selamlanacaktır.
Eskişehir’deCenazeyi taşıyan tren Eskişehir’e ulaştığında askeri merasim yapılacak ve bir ihtiram kıtası resmi selamlama yaparken bandosu da matem havaları çalacaktır. Bu törene il askeri ve mülki erkanı iştirak edecek, istasyon mahallinin uygun yerlerinde meşaleler bulundurulacaktır.Tren Polatlı ile Ankara arasındaki istasyonlardan gündüz geçeceğinden köy ve kasaba okul öğrencileri istasyonlarda treni selamlayacaklardır.56

56 Tan Gazetesi, 15 Kasım 1938. s. 2. sü. 3
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Cenaze Merasimi Programı

Tören ProgramıAnkara’daki Cenaze Törenine Ait Program Tespit Edildi20 sonteşrin 1938 Pazar günü: Cenazeyi taşıyan tren saat 10 da Ankara istasyonuna gelecek ve Cumhurbaşkanı, Büyük Millet Meclisi Başkanı, Mareşal, icra vekilleri heyeti ve milletvekilleri tarafından merasimle karşılanacaktır. Bu karşılama merasimine bir piyade taburu iştirak edecektir.Tabut vagondan indirilecek ve bu sırada ihtiram kıtasına refakat eden bando tarafından Chopin’in cenaze marşı çalınacaktır. Tabut 12 General tarafından istasyonun büyük holünden geçirilerek istasyon merdivenleri önünde bulundurulacak top arabasına konulacaktır.Top arabası İstasyon caddesini takiben Büyük Millet Meclisine doğru ilerleyecektir.İstasyondan Ulus meydanına giden caddenin iki tarafına asker dizi- lecektir.Tabutun top arabasına nakli esnasında 101 pare top atılacaktır. Tabut frak giymiş 12 saylav (milletvekili) tarafından top arabasından indirilecek ve Kamutay (TBMM) binasının önünde önceden hazırlanmış katafalka konulacaktır. Katafalkın iki tarafına altı oku temsilen altı meşale konulacak ve bu meşalelerin yanlarında sağ ve solda birer General, birer Subay ve erden oluşan altı kişilik bir heyet büyük üniformalarını giymiş ve kılıçları çekilmiş bir vaziyette tazim nöbeti bekleyeceklerdir.Saat 13 den itibaren İstanbul’da yapıldığı gibi Cumhurbaşkanı, Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan, İcra Vekilleri Heyeti, Milletvekilleri, başta Mareşal olmak üzere kara, deniz, ve hava kuvvetleri mensupları ile mülki erkan, Halk Partisi erkanı, Profesörler ve Dekanlar başta olmak üzere Ankara'daki Fakülteler, Harp okulu ve diğer yüksek okul öğrencileri ile mali, ticari ve idari teşekküller mensupları, basın temsilcileri ve arzu eden halk katafalk önünden geçerek resmi tazimi ifa edeceklerdir.57

57 Tan Gazetesi, 17 Kasım 1938, s 4, sü. 4-5
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Ankara’daki İhtiram Nöbetine DairTAMİM (M.M.V Ordu Dairesine 18/2.Teşrin/1938 tarih ve 3058 sayılı yazı. M.M.V, K.Özalp imzalı)1- Büyük Atamızın Büyük Millet Meclisindeki mahsus mahalline konduktan sonra beklenecek ihtiram nöbetine her rütbedeki subayların katılması münasip görülmüştür. Nöbet kıyafeti büyük üniformadır. (Sırma apolet, kemer, kılıç, çizme)2- Bir nöbet postası muhtelif sınıf ve rütbeli (6) altı subaydan müteş- şekkül olup bir posta için nöbet müddeti yarım saattir. Nöbette kılıç çekilmiş olarak durulacaktır.3- Ankara garnizonundaki birlik, daire ve müeessese subayları tarafından tutulacak olan ihtiram nöbetinin sıra ve zamanını gösterir cetvel ilişiktir. Nöbet sırasına dikkat edilecektir.4- İhtiram nöbeti 20/2.Teşrin/1938 Pazar günü saat 10.30 da başlayacak 21/2. Teşrin/1938 Pazartesi günü saat 9 dan sonra nöbet, cenazeye refakat eden Generallere devir edilecektir.5- Her nöbet postası vaktinde Büyük Millet Meclisi binasına gelecek ve Kamutay daire müdürlüğünce bu iş için tahsis edilmiş olan odada nöbet sırasına intizar edecektir. Nöbet postaca değiştirilecektir. Değiştirici posta gelmeden nöbetteki posta mevkiini bırakmayacaktır. Değişen nöbet postasının 6 numaralısı müteakip nöbet postasının yedeğini teşkil edecektir6- Nöbetçi subay postalarının, vazife almadan evvel, nöbete intizar edecekleri Meclis Binası dahilindeki mahalli Meclis daire müdürlüğünden öğrenmeleri lazımdır.7- Bu tamim ve cetvelden nöbete dahil bulunan her subaya birer tane verilecektir.8- Genelkurmay Başkanlığına ve bilgi için Başvekalet ve Vekaletlere arz edilmiş ve ilgili makamlara tamim olunmuştur.58Ankara’daki tören kolbaşılığını Orgeneral Fahrettin Altay yapacaktır. Pazartesi günü cenaze alayına at üzerinde kolbaşılık yapacak, tabutun konacağı top arabası erler tarafından çekilecektir.59

58 Belgelerle Atatürk. T C. Milli Savunma Bakanlığı. Ankara. 1999. s. 18759 Son Telgraf Gazetesi, 19 Kasım 1938. s. 3. sü. 5
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Cenazenin İstasyondan Meclis Önüne Nakli

Tren GeliyorSaat on. Tren ağır ağır gara giriyor. Büyük bir sessizlik içinde yalnız fotoğraf makinelerinin sesleri işitiliyor. Trenin her penceresinden eğilen her adamın elinde bir fotoğraf makinesi, büyük şefe intizar eden halkın fotoğrafını çıkarıyorlar.En son vagon, ebedi şefi hamil olan kendi vagonları, üzeri ve yanları büyük bayraklarla kapanmış olarak duruyor. Pencerelerden vagonun içerisi görünüyordu. 60Yüksek rütbeli subaylar kılıçlarını çıkarmış, büyük ölünün başucun- da ihtiram nöbetini bekliyorlar. Tabutun dört ucunda elektrikli meşaleler yanıyor.Bu esnada Reisicumhur İsmet İnönü vagona doğru yürüdü. İçeriye girerek tabutun önünde büyük bir huşu içinde başını önüne eğdi. Vagonun pencereleri kapandı. Pencere önünde duran masa biraz daha yükseltildi. Tabutun üzerinden bayrağı kaldırdılar, kayışları söktüler. Ve pencereyi tekrar açarak tabutu yavaş yavaş itmek suretiyle hazırlanan masa üzerine koydular. Bu masa üzerine, tabut generaller tarafından üç metre uzunluğundaki cilalı yuvarlak ağaçlara kayışlarla bağlandı. Ağaçların bir ucu tabuta bağlı, diğer ucu askerler tarafından tutuluyor.Tabutun altındaki masa itildi. Mebus ve generaller, tabutu omuzlarına aldılar, yavaş adımlarla yürüyerek top arabasının üzerine koydular. Orgeneral Fahrettin Altay bu işlere nezaret ediyordu.61
AnkaraCenaze, Halkın Hıçkırıkları Arasında İstasyondan Millet Meclisi Binasına Nakledildi;Sabahın saat sekizinde Ankara’nın Meclis, İstasyon, Bankalar caddesinde kimsecikler yok. Bu caddelerin bittiği yerlerde inzibat kuvvetleri nöbet bekliyorlar. Mebuslar, fraklarını giymiş vaziyette, üçer beşer istasyona doğru ilerliyorlar.İstasyon caddesinin her iki tarafı birden Harbiye Okulu talebesi tarafından iki sıra halinde kapatılmış.Saat ona on dakika kala İnönü ve Mareşal Fevzi Çakmak da geldiler. Garda en büyük devlet adamalarımız, vekiller ve mebuslar hepsi de tamam olarak bulunuyorlar.
60 Tan Gazetesi, 21 Kasım 1938. s. 161 Tan Gazetesi. 21 Kasım 1938. s. 10. sü 1
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Saat ona iki dakika var. Üzerimizden çok yakın bir mesafeden tey- yareler geçiyor. Teyyareler büyük yolcuyu Etimesut’tan karşılamışlardır.62

62 Tan Gazetesi. 21 Kasım 1938, s. 1, sü 163 Tan Gazetesi. 21 Kasım 1938, s. 1, sü 164 Belgelerle Atatürk. TC. Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1999, s. 203

Meclis Önüne Kurulan Katafalk'ı ZiyaretTop arabası Meclis önünde durdu. Mebuslar tabutu omuzlarında taşıyarak mevkii mahsusa kadar yürüdüler ve yine itina ile tabutun üzeri atlas bayraklarla kaplandı. İnönü’nün çelengi tabutun ön tarafına konuldu. Atatürk’ün başucunda iki general ve iki genç subay kılıçları yere eğilmiş vaziyette ve diğer tarafta polis ve askerler aynı şekilde nöbete beklemeye başladılar.Bu sırada Ankara Palasın balkonunda yer alan yabancı askeri heyet başkanları, tabut top arabasından indirilip yerine konuncaya kadar selam vaziyetinde durdular.63
Cenaze Merasimine Ratılan Yabancı Devlet Heyet ve 
Askeri BirlikleriAtanın cenaze töreninde bulunmak üzere Ankara’ya gelecek yabancı devlet heyet ve askeri birlikleri 17/2.Teşrin/1938 sabahı İstanbul’da olacak şekilde hareket edecekler, geliş ve dönüşleri aynı merasimle yapılacak, bu heyetlere Ordudan tayin edilen irtibat subayları ile hâriciyeden tayin edilen mihmandarlar eşlik edecektir.İrtibat subayları İstanbul’da müfrezeler ile tanışacaklar ve trende yerlerini gösterecek, Ankara istasyonundan itibaren kalacakları okul binasına götürecek ve orada yerleştirerek iaşe ve istirahatleri hakkında gerekli işleri yapacaklardır.Müfrezelere İstanbul’da yemek ve kumanya verilmesini Vilayet temin edecek, yer hazırlanması İstanbul Komutanlığından rica edilecektir.Ankara'da iaşelerini misafir oldukları okul temin edecek, masrafları Hâriciyeden verilecektir.64
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AFGAN HEYETİAltes Mareşal Şah Veli Han (Kralın amcası)Ekselans Sultan Ahmet Han, Afganistan Ankara Büyükelçisiİslam Bey Han, Paris Sefareti Müsteşarı
ALMAN HEYETİFon NoyratKorgeneral ListYarbay Fon RostKıtaat30 Bando100 Er
İNGİLİZ HEYETİMareşal Lord BridwoodMaiyetiYarbay WhitefoordBir UşakKıtaatAmiral Sir Dudley Pound, Bahrisefid Filosu komutanıDeniz Mülazım Duff ve iki uşak12 Subay. 120 Deniz eri. 60 silah endaz. 56 kişilik bando mızıka
BULGAR HEYETİGeneral Panof, Saray NazırıGeneral DaskalofGeneral BukachiKıtaat5 Subay6 Yarsubay55 Bando83 Er
FRANSIZ HEYETİB. Albert Sarraut (Dahiliye Nazın, Fransa’nın sabık Ankara Büyük ElçisiGeneral GeorgesAmiral LobordoKıtaat4 Subay180 Er
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İRAN HEYETİEkselans Khalil Fahimi (İran Ankara Büyük Elçisi)Orgeneral NakhdjevanKorgeneral KoupalAlbay ArfaaKıtaat1 Binbaşı2 Yüzbaşı52 Er
YUNAN HEYETİEkselans General Metaxas (Başvekil)General Demestichas (Saray Askeri Komutanı)General Papadimas (Harbiye Nezareti Müsteşarı)Ekselans R. Raphael (Yunanistan Ankara ElçisiBay Androulis (Başvekil Özel Kalem Md. Ve Hariciye Nazırı) Bay Syndica ((Yunanistan Ankara Sefaret Müsteşarı)Deniz Albay Joannudis (Yunan Deniz Ateşesi)Yarbay Zumbulakis (Ateşemiliter)Yarbay Nobelis (General Metaxas’in Yaveri)Yüzbaşı Korokas (General Metaxas’in Yaveri)Bay Tendis (Ankara Elçiliği Katibi)Bay Kavalyeratos (Yunan Hariciye Nezaretinde Ateşe) Kıtaat4 Subay 100 Er
İTALYA HEYETİEkselans Baron Pempeo AloiziGeneral Currio BarbazettiAmiral Alberto LaisMaiyet2 Emir Subayı1 Hariciye Nazırlığı Katibi1 Çavuş3 KatiplUşak
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MACAR HEYETİEkselans Zoltan Marassy de Batizalva (Macaristan Ankara Sefiri Tuğgeneral Eugene BuszkayAlbay Emerich NemethAlbay Alexander Magyarossy
ROMANYA HEYETİGeneral Paul Teoderesco (Hava ve Bahriye Nazrı)General Motoş (Ordu Genel Müfettişi)General Traian GrigorescoEkselans Telemaque (Romanya Ankara Elçisi)MaiyetBay Elliad (Romanya Sefaret Müsteşarı)Yarbay T. Teodoresco (Ateşemiliter)Kıtaat1 Veya Birkaç Subay60 Er
SOVYETLER CUMHURİYETİ HEYETİGeneral PotemkinAmiral Yumaşef (Karadeniz Filosu KomutanıBay Terentiyev (Sovyet Ankara Büyük Elçisi) Kıtaat4 Subay100 Er
YUGOSLAVYA HEYETİGeneral Milutin Nedie (Harbiye ve Bahriye Nazırı)Ekselans Brank Adzemoviç (Yugoslavya Ankara Büyük Elçisi)Amiral Dragutin Prica (Yugoslavya Kıralı Fahri Yaveri)MaiyetiKolonel Yevromoviç (Harbiye ve Bahriye Nazırı Özel Kalemi)Yarbay Deter Tomae (Yugoslav Ateşemiliteri)Deniz Yüzbaşı Nikita TaranonkiKıtaat4 Subay4 Yarsubay80 Er65
65 Belgelerle Atatürk. T C Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1999. s. 205-207
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Memleketlerini Ankara’daki Elçileri ile Temsil Ettiren 
DevletlerJaponya: Ekselans Taketomi (büyükelçi)Polonya: Ekselans Sokolonicki (büyükelçi)Çekoslavakya: Ekselans Robert Feitcher (elçi)Hollanda: Ekselans Christan Wiser (elçi)İsveç: Ekselans Baron Ere Gyllensterna (elçi)Finlandiya: Ekselans Onni Talas (elçi “Budapeşte’de mukim,,)Suriye: Emir Adil Aslan (mümessil)İspanya: Bay Begonany Canderon ( maslahatgüzar)Danimarka: Bay Frnsmark (maslahatgüzar)Letonya: Bay Koconf (İstanbul başkonsolosu)66
Son Hazırlıklar ve İhtiram Geçidi

Cenaze Töreni21 Sonteşrin 1938 pazartesiCenazeyi takip edecek zevat saat 9.45 e kadar Kamutay binasına gelmiş bulunacaklardır. Yabancı temsil heyetleri Ankara Palas salonunda toplanacak ve kendilerine tahsis yerleri işgal edeceklerdir.Top arabasının önünde gidecek olan kıtalar, kolbaşısı Halk sineması önünde bulunmak üzere Çankırı caddesi boyunca yürüyüş kolunda toplanmış bulunacaklardır. Yabancı kıtalar Parti binası ile Halk sineması arasında kendilerine gösterilecek yerde yürüyüş kolu nizamında hazır olacaklardır.Saat 10 da tabut frak giymiş 12 milletvekili tarafından kaldırılarak, Kamutay binası önünde bulundurulacak olan top arabasına nakledilecektir. Bu sırada cenazeye refakat edecek olan 12 General, top arabasının iki tarafında kılıçlarını çekerek mevzi alacaklardır.Tabut top arabasına nakledildikten sonra, verilecek işaret üzerine, kıtaların yürüyüşü başlayacak ve cenazeyi selamlayarak 1 numaralı krokide gösterilen yerlerini almak üzere ilerleyeceklerdir. Bu yürüyüş esnasında kıtalara refakat eden bandolar çalmayacaktır.Cenaze alayının ardından gidecek olan piyade taburunun kolbaşısı Halk sineması önüne gelince tabur duracaktır. Müteakiben, yabancı kıtalar da harekete geçerek top arabasının önündeki yerlerini alacaklardır. Bunu üzerine cenazeyi takip edecekler 2 numaralı krokide gösterildiği üzere yerlerini alacaklar ve arkalarında, alayın sonunu oluşturan tabur ilerleyerek korteji kapayacaktır.
66 Tan Gazetesi, 16 Kasım 1938, s 4, sü. 4
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Bu şekilde teşekkül eden cenaze alayı, verilecek işaretle hareket edecek, bu sırada Cumhurbaşkanlığı bandosu Chopin’in cenaze marşını çalmaya başlayacak ve diğer bandolar da sırasıyla matem havaları çalacaklardır.Cenaze alayının yürümeye başlamasından müzeye kadar, her beş dakikada bir adet top atılacaktır.Alay kıtasının kolbaşısı Bahriye Caddesi hizasına gelince kıtalar 3 numaralı krokide işaret edilen yerleri alacaklardır. Topçu taburu işret edilen yere yaklaşırken yolun sağına yanaşacak ve tam mevkiine gelince duracaktır. Türk ve yabancı kıtalar yürüyüşe devam ederken krokide gösterilen yerlerin yolu cephe alarak alacaklar ve cenaze geçerken selamlayacaklardır.Cenazeyi taşıyan top arabası ve takip eden heyet ilerleyerek Etnografya Müzesinin methaline gelecekler ve 3 numaralı krokide gösterilen şekilde yerleşeceklerdir. Tabut Generaller tarafından yerine nakledilecek ve tören burada hitam bulacaktır67
Ankara Palas’taAtanın katafalkı günün ilk ışıklarını üstüne çekiyor.Otele protokole dahil ecnebiler de gelmeye başladı. Hepsi Atanın önünden geçerken şapkalarını çıkarıyorlar ve hürmetle eğiliyorlar. Keskin defne ve çam kokuları içinde, çiçeklerle ve yeşilliklerle çevrelenen bu dekor, büyük Atanın atlas bayrakla örtülen naaşından heybet ve ihtişam almış gibi vakur.

67 Tan Gazetesi, 17 Kasım 1938, s 4, sü. 4-5
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Saat yedi buçuk, memleketlerini temsil eden asker ve diplomat heyetleri birer birer geliyorlar, selamlıyorlar, matemli bir eda ile, Ankara Palas’ın merdivenlerine çıkıyorlar. Bu ihtiram jestlerinde, Türkün büyük dahisine karşı bütün bir dünyanın sempati ve hayranlık ifadesi var.68
Dünya Mümessilleri ToplanıyorSaat sekizde Ankara Palasın büyük salonu mahşer manzarası arz ediyor.Dokuzda, tek tük mebuslar ve generaller de gelmeye başladılar. Katafalkın sağındaki geçitten meclis binasına gidiyor ve orada toplanıyorlar.Hepsi Atayı selamladılar. Herkes sessiz adımlarla gidiyor.Dokuz buçukta Atatürk ülkesinin her bucağından gelen vilayetler mümessilleri katafalkın önüne geldiler, eğildiler ve sol tarafta yer aldılar. Biraz sonra da B. M. .Meclisi azalan gözüktü. Onlar da Ata yı selamladılar ve sağda durdular.Saat tam 9.30 da Ankara radyosunun sesi duyuluyor:“Büyük Millet Meclisinin önünde hazırlanan katafalkın ortasında, Büyük ölünün tabutu huzurunda hürmetle eğiliyorum, radyolarınızın başında bekleyiniz, bir dakika susalım”Tam ön tarafta Reisicumhur İsmet İnönü’nün, ordunun, ecnebi devlet reislerinin, devlet rüasamızın, eşhasın ve vilayetlerden gelmiş olan yüzlerce çelenk ta Halk Partisine kadar uzanmış.9.35 ’de Orgeneral Fahrettin Altay Ulus meydanında toplanan ecnebi kıtaları teftiş etti. Bulgar kıtası Orgeneralin önünde bir selam geçidi yaptı.9.40 ’da Riyaseti Cumhur orkestrası gözüktü. Arkasından Atatürk’ü taşıyacak top arabası geldi. Arabanın önünde beyaz halatları çeken 100 er var. Arkasında da yine beyaz halatları tutan 50 er.Katafalkın etrafında ihtiram nöbetini bekleyenler son defa değişti. Başlarında Orgeneral Fahrettin Altay var. Nöbet bekleyen subaylar, büyük üniformalarını giymiş dört generale mevkilerini terk ettiler ve Atatürk’ü son defa kılıçları ile selamlayarak çekildiler.69

68 Tan Gazetesi, 22 Kasım 1938, s. 1. sü. 169 Tan Gazetesi. 22 Kasım 1938, s. 3, sü. 1*2
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Son HazırlıklarBüyük Atamız biraz sonra gözyaşları arasında asfaltı geçecek ve ebediyete götürülecek. Merasim başlamak üzere. Önde Riyaseti cumhur bandosu hafif hafif yakınlaşıyor. Saat 9.45’de top arabası tam tabutun bulunduğu yere geldi. Saylavlar ve merasime iştirak eden bütün zevat istasyon tarafındaki çelenklerin önünde duruyorlar. 70
Örtü AlmıyorGeneraller tabutun üzerindeki örtüyü alıyorlar, 12 saylav tabutu almak üzere merdiven başında duruyorlar. Tabutu indiriyorlar.
Tabutu Arabaya Götürecek MilletvekilleriSaat 9.50, Büyük kurtarıcının naaşım top arabasına nakletmek için hazırlıklar başladı. Yaverler katafalkın üstündeki atlas bayrağı kaldırdılar. Tabutu arabaya kadar götürecek 12 Kamutay azası iki tarafa altışar olarak dizildiler.Tabut biran içinde ellerin üstünde görüldü. Büyük Şefi bu son seyahatinde baş üzerinde taşıyarak tarihi vazifeyi yapmak onun kendi eseri olan Büyük Millet Meclisine ve onun muhterem mümessillerine düşüyordu.Tabut bu suretle top arabasına götürülüp yerleştirildi. Bu sırada Ankara Palas’da toplanmış olan ecnebi devlet mümessilleri de yerlerini almış bulunuyordu.71
İhtiram Geçidi BaşlıyorOnu on geçe top arabasının önünden ihtiram geçidi başladı. En önde mızraklı süvariler geçtiler. Subaylar kılıçları ile Ata yı selamlıyor, erler mızrakları aşağıya çevrilmiş kafaları Ata ya dönük olarak geçiyorlar, onları önde sancakları ile topçular ve muhafız alayı takip ediyor.Genç Harbiyelilerin geçişinden sonra da 10.35'te yabancı ihtiram kıtalarının geçişi başladı.Kıtaların ilerisinde giden kumandanlar kılıçları ile Atatürk’ü selamlıyorlar ve her milletin bayrağı, top arabası hizasına geldiği zaman eğiliyordu.En önde alfabe sırasına göre Almanlar geçtiler. Önlerinde bir bahriye bandosu gidiyor, bir deniz kıtası muntazam adımlarla onları takip ediyordu. Arkalarından Bulgarlar geçtiler. Siyah bir kılıf içinde sarılı duran sancakları Atatürk’ün önünde hürmetle eğildi ve geçti.
70 Tan Gazetesi. 22 Kasım 1938. s. 3, sü 1-271 Tan Gazetesi, 22 Kasım 1938. s 1. sü. 2
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Bulgarlardan sonra Fransız denizcileri geçti. Bölükler top arabasının önünden geçerken her bölüğün subayı kumanda veriyor ve başlar hep birden büyük ölüye çevriliyordu.Sonra Büyük Britanya kıtalarının önünde giden bando gözüktü. Arkadan deniz kıtası, daha geriden bir piyade kıtası... Onlar da Fransız- lar gibi, bayrakla ve başlarını çevirerek selamladılar.Yunanlılar, bir piyade ve bir de deniz kıtası, bayrakları ve kılıçları ile selamladılar Atayı. İran kıtası hürmet ve intizamla geçerek bayrak ve kılıçları ile selamladılar. Rumenler bir deniz kıtası ile temsil ediliyorlardı, bayrakları ile büyük ölüyü selamladılar.Sovyetler Birliğini temsil eden kıta denizcilerden oluşuyordu. Onlar da ileri doğru uzattıkları süngülerle selamlamalarını yaptılar. En arkada Yugoslav kıtası vardı ve bayraklarını eğerek naaşı selamladılar. Misafirlerin geçişi bittikten sonra bir deniz kıtamız seri adımlarla geçti.72Saat 10.40, top arabası ağır ağır hareket etti. Bu sırada uzaktan top sesleri geliyor. Riyaseti cumhur bandosu, Şopen’in matem havasını çalıyor ve top arabasının arkasında Atatürk’ün kız kardeşi ve eşi geliyor. Arkada Riyaseti cumhur katibi umumisi Haşan Rıza, başyaver Celal ve yaverler ve on adım geride Reisicumhur İnönü yürüyorlar.Biraz arkasında Büyük Millet Meclisi reisi, sağında Başvekil ve solunda Mareşal ilerliyorlar. Kısa bir mesafe sonra misafir heyet reisleri, delegeler ve sefirler: Afganistan, Arnavutluk, Almanya, Belçika, Bulgaristan, Çin, Danimarka, Mısır, İspanya, Estonya, Amerika, Finlandiya, Fransa, İngiltere, Yunanistan, Norveç, Hollanda, Polonya, Romanya, İsveç, İsviçre, Suriye, Çekoslavakya, Sovyetler Birliği, Yugoslavya... Ayrıca Milletler Cemiyeti nin Fransız Suriye manda idaresinin duyunu umumiyesinin mümessilleri de var.Onları askeri ve mülki erkan ile 63 vilayetten üçer kişilik heyetleri takip ediyor. Bunlardan sonra da her mektebin birer delegelerinden oluşan tabur ve bir piyade alayı takip ediyor.Bu sırada saat tam 11 olmuş alayın ucu istasyona ulaşmıştı. Önde giden askerler güzergahta kendilerine tayin edilen mevkileri almışlardı. Şehirde toplar atılıyor ve cenaze ihtiram ve selam vaziyeti halinde, iki taraflı duran Türk ve yabancı askerlerin ortasından geçerek ebediyete doğru ilerliyordu. Bu sırada teyyareler sürekli uçmakta idi.Saat 11.15’de alayın başı 16 Mart Şehitleri caddesinden geçiyordu. Bütün güzergah insan kümeleri ile dolmuştu. Gençlik Parkı hıncahınç doluydu. Taşhan’dan kopan ve cenazeyi takip eden ahali de Gençlik Parkına doğru ilerliyordu.73
72 Tan Gazetesi, 22 Kasım 1938, s. 3, sü. 2-373 Tan Gazetesi. 22 Kasım 1938, s 3. sü 2-3
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Etnografya Müzesi ne Nakil Esnasındaki Kortej

Cenaze AlayıCenaze alayı şu şekilde teşekkül edecektir:1- Mızraklı bir süvari alayı2- Topçu taburu3- Alay sancağı ve bandosu ile muhafız alayı4- Alay sancağı ve bandosu ile harbiye alayı5- Yabancı kıtalar (alfabe sırasıyla)6- Bandosu ile bir deniz müfrezesi7- İki tarafında kılıç çekilmiş vaziyette 12 General bulunan ve cenazeyi taşıyan top arabası8- Atatürk’ün harp ve istiklal madalyalarını taşıyan General ve onu takiben Cumhurbaşkanlığı erkanı9- Atatürk’ün ailesi efradı10- Cumhurbaşkanı11- Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan, Mareşal (protokol)12- Yabancı misyon şefleri13- Kordiplomatik ve misyon şeflerine mahsus heyetler (protokol)14- İcra Vekilleri heyeti (protokol)15- Milletvekilleri16- Barem üçüncü dereceye kadar askeri erkan17- Barem üçüncü dereceye kadar mülki erkan74TASHİH - Atatürk’ün ailesi yalnız Ankara törenine iştirak edecektir. İstanbul’da yapılacak törende bulunulacağına dair olan fıkra tashih olunur 75

74 Tan Gazetesi. 17 Kasım 1938, s. 4. sü. 675 Tan Gazetesi. 17 Kasım 1938. s 4. sü 6
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Tabutun Müzedeki Raideye Nakli ve Son Selam

Müze ÖnündeSaat 12’de cenaze, Sergi önü, Numune hastanesi önünden geçerek Etnografya Müzesine ulaştı. Etnografya Müzesindeki katafalk önceden hazırlanmış ve hükümdarlarla devlet başkanlarının gönderdikleri çelenkler de müze kapısından katafalka doğru sıralanmıştı.Müze önündeki Atatürk heykelinin etrafında meşaleler alev alev yanıyordu.Top arabası Halk evi ile Etnografya arasında durmuş ve cenazeyi arabadan indirmek için hareket başlamıştı.Reisicumhur İsmet İnönü, Bayan Makbule, Meclis reisi Abdülhalik Renda, Mareşal Fevzi Çakmak ve Başvekil Celal Bayar Etnografya Müzesine girmişlerdi. Bunları takiben yabancı heyetler kendilerine tahsis edilen yerleri aldılar. Tabut saat 12.25'de top arabasından indirildi, generaller, subaylar ve erler mukaddes tabutu elleri üzerinde taşıyorlardı.6 kolunu 12 Tümgeneral tutarak ağır ağır merdivenleri çıktılar. 12.30’da cenaze Etnografya Müzesi kapısından giriyordu.Bu sırada toplar son atışlarını yapıyorlar ve 12 generalin omuzu üzerinde yükselen tabut, hazırlanan kaideye doğru ulaştırıldı ve konulduRaide yeşil çuha ile kaplanmıştı. Kaidenin üzerine beyaz mermerden yapılmış bir lahit yükseliyordu. Generaller tabutu lahde yerleştirdiler. Bu sırada Makbule Hanım ve İnönü ile Celal Bayar ve onlarla beraber bütün millet ağlıyor, son hürmet selamını yapan huzurdan ayrılıyordu.Gece, Etnografya Müzesi’nin önündeki ve Ulus Meydanı ndaki heykel etrafında yanan meşaleler, büyük alev ve duman çıkarıyorlar ve tarih onun ebedi huzurunda nöbet bekliyor.76

76 Tan Gazetesi, 22 Kasım 1938, s. 3, sü 4-5
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Atatürk’ün el yazısı vasiyetnamesi ** Mashar LEVENDOĞLU - Samim ÜSTÜN: Atatürk'ün Vasiyeti, 2. Baskı, İstanbul 2011
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ATATÜRK’ün 
VASİYETNAMESİBüyük Şef’in vasiyetnamesi Ankara sulh hakimi tarafından açılacakAtatürk’ün eylül ayı içinde Beyoğlu Altıcı Noterliğine tescil ettirdiği vasiyetnamesi İstanbul Müddeiumumisi Bay Hikmet Onat tarafından iki gün evvel Ankara’ya getirilmiş ve Adliye Vekiline verilmiştir. Bu vasiyetname kanuni mirasçısı huzurunda ve Ankara Sulh Hakimi tarafından açılacaktır. Tahmin edildiğine göre vasiyetname tamamen hususi mahiyettedir ve menkul servetinden bir kısmının yakınlarına, manevi çocuğu Ülküye, Tarih ve Dil cemiyetlerine verilmesine dairdir.1

1 Son Telgraf Gazetesi. 2 Kasım 1938, s. 1. sü. 42 Nilgün TUGAYKAN. Ölümünün 66. yıldönümünde kartpostal ve fotoğraflarla MustafaKemal Atatürk. Collection Dergisi, Aralık 2004, sayı 17. s 31

Atatürk’ün VasiyetnamesiAtatürk’ün vasiyetnamesi 28 Kasım 1938 günü, Ankara üçüncü Sulh 
hakimliğinde açıldı. Atatürk'ün kendi el yazısıyla hazırlanmış metin 
ş öyleydi:

"Malik olduğum bütün nukut ve hisse senetleriyle Çankaya’daki 
menkul ve gayrimenkul emvalimi Cumhuriyet Halk Partisine atideki 
şartlarla, terk ve vasiyet ediyorum ":

1- Nukut ve hisse senetleri, şimdiki gibi, İş Bankası tarafından 
nsmâlandırılacaktır.

2- Herseneki nemadan, bana nispetleri şerefi mahfuz kaldıkça 
yaşadıkları müddetçe, Makbule’ye ayda bin. Afete 800, Sabiha 
Gökçene 600. Ülküye 200 lira ve Rukuye ile Nebile'ye şimdiki yüzer 
lira verilecektir

3- Sabiha Gökçene bir ev de alınabilecek, ayrıca para verilecektir.

4- Makbule'nin yaşadığı müddetçe Çankaya'da oturduğu evde 
emrinde kalacaktır.5- İsmet İnönü'nün çocuklarına yüksek tahsillerini ikmal için muhtaç 
olacakları yardım yapılacaktır.

6- Her sene nemadan mütebaki miktar yarı yarıya Türk Tarih ve Dil 
burumlarına tahsis edilecektir.2






