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Bu kitap, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent 
Arşivi ve Müzesi’nin ‘‘Çocuklar için İzmir Kent Kültürü ve 
Tarihi Eğitim Programı’’ kapsamında hazırlanan yayınıdır.
 
APİKAM’da 2016 yılında başlayan kent kültürü ve tarihi  
eğitim programları, İzmir’deki tüm ilkokul 4. sınıf ve 
orta okul 1. sınıf öğrencilerine açık ve ücretsiz olarak 
gerçekleştirilmektedir.

Programlarda, İzmir için hazırlanan görsel öykülerin 
anlatımı, yaratıcı drama ile kent oyunları atölyeleri ve sergi 
ziyaretleri yer almaktadır.

APİKAM ‘‘Çocuklar için İzmir Kent Kültürü ve Tarihi Eğitim 
Programı’’nda yer alan diğer yayınlar: 

‘‘Kemeraltı: Gizli Hazine’’
‘‘3 İzmir Varmış - İlk Köyün Öyküsü’’ 
‘‘Zeytin Ağacı: Bir Kadifekale Masalı’’

Proje Tasarım / Öykü Yazarı: Zehra Akdemir
Resimleyen: Deniz Yıldırım
Kent Oyunları Tasarımı: Şebnem Gökçen Dündar
Yaratıcı Drama Atölyeleri Tasarımı: Emel Bala 



Ben öykü anlatmayı çok seviyorum. Duyduklarımı, 
gördüklerimi sizinle paylaşmaktan büyük keyif 
alıyorum. Her gün farklı kişilerle karşılaşıyor, 
tanışıyorum. Herkeste ayrı bir hikâye var. Hele şehirler, 
sokaklar, evler… En muhteşem öyküler oralarda. 

Ben özellikle evciyimdir! Evlerin anlattığı hikâyelere 
bayılırım. Sokakta yürürken ışığı yanan bir evin 
camından – aslında hiç de kibar bir davranış olmasa 
da- içeriye bakmaktan kendimi alıkoyamam. “Evin içi 
nasıl, kimler var, neler yaşıyorlar” diye  merak ederim. 
Neden biliyor musunuz? 

Ev, sahibinin aynasıdır. Yaşayanı hakkında her şeyi 
anlatır. Evlerle sohbet edebilirsiniz! Sanırım merakım 
bu yüzden. Ev hikâyelerinin peşinden gitmeyi 
sevdiğimden.
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Sizinle bu kez, başkasının değil kendimin bir hikâyesini 
paylaşacağım. “Kordondaki Beyaz Ev” ile aramda 
geçenlerden söz edeceğim. 

Ben küçükken ve daha bu yapının kime ait olduğunu 
bilmezken, orayı hep “o beyaz ev” diye tarif ederdim; 
çünkü  yüksek apartman binalarının arasında en farklı 
olandı. Aralarında  kibar kibar dururdu. Çok değil, 
biraz büyüdükten sonra, onun “Atatürk’ün İzmir Evi” 
olduğunu öğrendim. Bu daha da hoşuma gitti. İkisini 
çok yakıştırdım birbirine. Ev ile Atatürk’ü…  
Neden mi?
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Belki Atatürk’ün zarif fiziğini, giyimine, kendine ve 
çevresine gösterdiği özeni, alçak gönüllü ve saygınlık 
uyandıran duruşunu, evin beyaz, temiz, derli toplu 
görüntüsünde bulmuş olabilirim. Dahası var. Beyaz 
ev ile Ata’nın, sadece dış görünümlerinden dolayı 
değil; daha içten başka yönleriyle de benzediklerini 
hissediyordum; ama tam olarak ne olduğunu 
tanımlayamıyordum. 

Çocukların hisleri kuvvetlidir. Yıllar sonra, beyaz ev 
ile Atatürk’ü neden bu denli birbirine benzettiğimi 
çözdüğümü sanıyorum. İlginç bir tesadüf buna aracı 
oldu. Birazdan anlatacağım.
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Öncelikle belirtmeliyim ki, Atatürk, Kordon’daki 
beyaz evde çok uzun bir süre yaşamadı. O, bu 
evi kullanmaya başladığı zamanlarda 44-45 
yaşlarındaydı; yani orta yaşlıydı ve hayatının olgunluk 
dönemine girmişti. Cephelerdeki savaşları bitmiş, 
Türkiye’nin “Kurucu Cumhurbaşkanı” olmuştu. 
Biraz daha sakin düşünmeye zaman ayırdığı bir 
dönemdeydi, diyebiliriz. 

Büyükler o olgun dönemlerinde böyle olurlar. Daha 
çok hatıraları birikir, daha derinlemesine düşünürler 
ve karşılarındakileri çok daha iyi anlarlar. Onu da 
anlatacağım birazdan. 

Ata’nın bu evle ilk tanıştığı zamanlarda, burası otel 
olarak kullanılıyordu. Adı Naim Palas’tı. Naim Bey 
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isminde bir kişi işlettiğinden onun adıyla anılıyordu. 
Bu arada belirteyim;  palas, şık otel demek… Ata, 
burayı o zamanlardan itibaren çok sevdi. Sanırım 
çevresindekiler de bunu anlamıştı ki; bir zaman sonra 
İzmir Belediyesi bu yapıyı sahibinden satın aldı ve 
Ata’nın İzmir evi olarak yeniden düzenledi. İçine yeni 
mobilyalar yerleştirdi ve İzmir’e bir gelişinde yapıyı 
ona hediye olarak sundu. Yaşamı boyunca kendisi 
için neredeyse hiç bir değerli eşya ya da mülk edinme 
hevesi olmamış olan Atatürk, İzmirlilerin bu anlamlı 
hediyesini geri çevirmedi. Zannediyorum, burayı o da 
kendine yakın hissetti.    
  
Atatürk İzmir’e birçok kez gelip gitti. Bu Kordon evi 
İzmir’deki ilk evi değildi. İlk evi, eşi Latife Hanım ve 
ailesinin yaşadığı Uşâkizâde Köşkü oldu. Biliyorsunuz, 
Latife Hanım İzmirli’ydi. Atatürk onunla evlendikten 
sonra, İzmir ziyaretlerinde Uşâkizâde ailesinin 
Göztepe’deki köşkünde kaldı. Ne zamanki Latife 
Hanım’dan ayrıldı; o zaman “Kordonda’ki Beyaz 
Ev” onun “İzmir Evi” oldu. Bence bu evi özel yapan 
şeylerden biri buraya olgun yaşında ve kendi kararıyla 
yerleşmiş olmasıdır. 

Kordon’daki Beyaz Ev, bugün Atatürk Müzesi olarak 
ziyaret ediliyor. Burada Ata’nın özel eşyaları korunuyor 
ve sergileniyor. Birebir yaşadığı haliyle olmasa da 
onun hayatından parçalar görüyorsunuz. Az önce ne 
demiştim? “Ev bir aynadır”. Sahibi hayatta olmasa 
da farklı köşelerinden küçük küçük yansımalarıyla 
karşınıza çıkar. 
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Ben büyüyüp mimar olduktan sonra, bir gün beni 
Atatürk Müzesi’nin o zamanki müdürü bir çalışmaya 
yardım etmem için müzeye davet etti. Toplantıya 
benimle birlikte İzmir tarihi ve müzecilikle ilgilenen 
birkaç kişi daha çağrılmıştı. İşte ev ile aramdaki 
sohbet o gün başladı. Eskiden beri Atatürk ile 
bu evi neden birbirine yakıştırdığımı bu ziyaretle 
derinlemesine çözdüm sanırım!   

Toplantı günü, müzenin müdürü bizi evin giriş katında 
karşıladı. Burası eski bir Kordon eviydi. Yanındaki 
apartman yapılarıyla arasında yaklaşık iki yüzyıl yaş 
farkı vardı. Eski Kordon evlerinin çoğunu Levantenler 
ya da Rumlar yaptırmıştır. Levanten, 1700-1800’lü 
yıllarda, İzmir bir Osmanlı şehriyken, Avrupa’dan 
-özellikle İngiltere, Fransa, İtalya, Hollanda gibi 
ülkelerden gelip yerleşen ailelere denirdi. Levantenler 
ticaretle uğraşırlar ve bu işi de iyi yaparlardı. İzmir 
ya da o zamanki adıyla SMYRNA ticaret için biçilmiş 
kaftandı; çünkü mükemmel bir yerde konumlanmış bir 
liman kenti idi. Ayrıca, Osmanlı Devleti, Levantenlere 
ticaret yapmaları için özel izinler de vermişti.

Rumlara gelince... Onlar çok daha önce 
Yunanistan’dan Anadolu’ya gelip yerleşmiş; kökenleri 
Yunan ama artık buralı olmuş ailelerdi. Levantenler 
kadar olmasa da Rumlar da ticaretle ilgilenirdi. 
İzmir’de Türklerden sonra en fazla Rumlar vardı. 
Osmanlı İzmiri’nde farklı yerlerden gelmiş insanlar 
yaşardı; ama her biri kendi mahallesinde ya da 
bölgesinde otururdu.  
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Müze ziyaretime geri dönersem, gidenler bilir; evin 
giriş katında çok büyük bir giriş holü vardır. Kendi 
geniş, tavanı da yüksektir. Evin o büyük odaları o 
büyük hole açılır.  İşte tam buradan, bu evin misafir 
ağırlamayı pek sevdiğini söyleyebilirim. Birçok insanı 
alacak kadar büyük bir yer! Ben demiştim size, evler 
sahiplerine benzer diye! Ata’nın misafir sevdiğini 
bilmeyen yoktur. Sofrasından dostları eksik olmazmış 
hiç. Binaya girdiğim o ilk anda, onu bu giriş holünde, 
yelekli koyu renk takım elbisesi, KA (Kemal Atatürk) 
armalı tiril tiril beyaz gömleği ve rugan ayakkabıları 
içinde konuklarını geçirirken görür gibi oldum. 

***

Herkes toplandı ve hep birlikte Müdür Bey’in bir üst 
kattaki çalışma odasına çıktık. 

Müdür Bey:   

- Geldiğiniz için çok teşekkür ederim, dedi. Vaktinizi 
almadan hemen konuya gireyim. Arkadaşlar, 
biliyorsunuz Atatürk İzmir’e geldiği zamanlarda, 
özellikle 1925-1934 yılları arasında bu evi kullandı. 

8



Biz müze yönetimi olarak karar verdik; bu yapıyı 
onaracağız ve tekrar düzenleyerek ziyarete açacağız.  
Yapının onarımıyla ilgili size bazı şeyler sormak 
istiyoruz. Ayrıca Atatürk’ün kullandığı eşyaları da 
gruplandırmamız gerek. Bazılarının hangi döneme ait 
olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Onlar hakkında da 
soracaklarımız var. Tadilat yapacağımızdan, evdeki 
tüm eşyaları çatı arasına koyduk. İsterseniz 
yukarıya çıkalım, orada devam edelim, 
dedi. 

Ardından döndü ve tavan arasının 
dağınıklığından gözümüz korkmasın diye:   

- Şeyy...! Yukarısı biraz karışık olabilir. 
Çok eşya var… oldukça fazla !  

“Olsun canım, ne güzel!”, diye geçirdim 
içimden. Eşya incelemeye bayılırım! 

Gacur gucur ses veren tahta 
basamaklardan tavan arasına çıktık. 
Tahminimden çok daha fazla eşya vardı. 
Lambaları, kitapları, dolapları, eve ait 
perdeler, vazolar, örtüler ve daha birçok 
şey… Ortam loştu ve odada güzel bir eski 
kokusu vardı. Hikâye benim hikâyem 
olduğu için rahatça söyleyebilirim. 
Atatürk’ün heykellerindense ona ait olan 
gerçek şeyleri çok daha fazla seviyorum. 
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Kullanılmış kalemlerini, çizmelerini, tıraş fırçasını, 
mektuplarını gördüğüm zaman onu çok yakınımda 
hissediyorum; bir yandan da özlüyorum. 
  
Müdür Bey, bana evin onarımı ile ilgili bazı şeyler 
sorarken, tarihçiler ve müze uzmanları da eşyalarına 
bakıyordu. Bir hayli uzun sürdü incelememiz. Ayakta 
durmaktan yorulmuştum. Kapının kenarında, içinde 
kâğıtlarla dolu atılacak gibi duran bir karton kutunun 
üzerine oturmak için Müdür Bey’den izin istedim. 
Biliyorsunuz, müze ve arşivlerdeki eşyalara ancak izin 
alarak dokunabilirsiniz. 

Müdür Bey:

- Tabi ki kutunun üzerine oturabilirsiniz. O eşyaların 
burayla ilgisi yok. Hepsi gidecek, dedi. 

Teşekkür ettim, tam oturacakken ağzına kadar 
dolu karton kutunun en üstünde duran soluk sarı 
bir fotoğraf gözüm ilişti. Belli belirsiz bir şehir 
görüntüsüydü. Bir kıyı şehri… Silik silik. 

- Bu fotoğraf da bu evden mi çıktı Müdür Bey? dedim. 
 
Müdür bana:

- Evet efendim, dedi.

- İzmir… İzmir’e benziyor bu resim… ama olmayabilir 
de! dedim. Tereddüt etmiştim. İzmir’e benzeyen başka 
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bir şehir de olabilirdi. Açıkçası emin değildim. 

- Yok, İzmir değil. Sanırım başka bir arşive ait. Buraya 
karışmış, dedi müdür.  
- Ama buradan çıktıysa buraya ait olabilir, dedim 
ısrarla.  

- Evet, ama burası o kadar farklı kişiler tarafından 
kullanıldı ki kimin olduğunu bilmemiz mümkün 
değil. Biz isterseniz Atatürk’ün eşyalarının üzerine 
yoğunlaşalım, dedi kibarca. 
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Müdür Bey de haklıydı. Evi, Atatürk’ten önce birçok 
farklı kişi kullanmıştı. Neyin kime ait olduğunu 
kestirmek hiç kolay değildi. Ben de onca eşya 
arasından olmadık bir şeye takılmıştım. Ama 
takılmıştım işte!  

- Kepenkleri açabilir miyiz biraz? dedim. 

Açtık. İçeriye karşıdaki güzel deniz manzarası ve 
Kordon’un akşamüstü güneşi girdi.  

Bir tarihçi kadar olmasa da bu evin geçmişi hakkında 
biraz bilgim vardı. Örneğin evi Takfor Efendi’nin 
yaptırdığını biliyordum! Takfor, İzmir’de yaşayan bir 
Rum tacir (ticaret adamı) idi. Halı alıp satarmış. Evi 
1880’lerde ailesi için özene bezene yaptırmış. İlginçtir, 
ev Atatürk’le hemen hemen aynı yaştaydı. Takfor’un 
evinin önünde bir kayığının olduğunu tahmin 
ediyorum. 

Kordon’daki evlerin önlerinde kendi kayıkları olurmuş. 
Şimdi karşıda gördüğüm şu deniz o yıllarda bu evin 
neredeyse önüne kadar gelirmiş. Bunları Kordon’un 
1800’lü yıllara ait fotoğraflarında görmüştüm ve o 
gün pencereden dışarı baktığımda o Kordon’u yeniden 
gördüm. “Atatürk’ün İzmir’e ilk gelişinde gördüğü 
Kordon, işte bu Kordon’du…” diye geçirdim içimden. 
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Ata, İzmir’e ilk kez 24 yaşındayken iki yakın 
arkadaşıyla gelmiş. Müfit, Ali ve Mustafa Kemal üç 
genç subay arkadaşmış. Doğuda bir şehre (Beyrut’a) 
görevli olarak gidiyorlarmış. İstanbul’dan gemiye 
binmişler ama yol çok uzunmuş ve geminin kısa bir 
zaman için İzmir’de durması gerekmiş. Bir öğle vakti, 
gemi İzmir limanına demirlemiş ve üç arkadaş karaya 
inmişler. Daha önce hiçbiri İzmir’i görmemişmiş. 
İndiklerinde şaşırmışlar; çünkü İzmir’i bu kadar renkli 
hayal etmemişlermiş. Kafelerden canlı müzik sesleri 
geliyor; oldukça iyi giyimli insanlar sohbet ediyor; 
çoğunluk yabancı dilde konuşuyormuş. “Farklı bir 
şehir burası, diğer Osmanlı şehirlerine benzemiyor”, 
diye konuşmuşlar aralarında. “Haydi”, demiş -sanırım 
Müfit- “görev başına gitmeden şöyle bir kez boydan 
boya Kordon’u gezelim. Şehir havası iyi gelecek.” 

Genç subaylar hemen bir otomobil kiralamış ve püfür 
püfür kordon rüzgârında, kısa fakat unutamayacakları 
bir gezinti yapmışlar. Belki o arada Takfor’un evinin 
önünden de geçmişlerdir. Genç Mustafa Kemal, 
fark etmiş midir o evi, bilemiyorum; ama eminim, 
İzmirlilerin bir zaman sonra o evi kendisine hediye 
edeceklerini, onu “Kemalimiz” diye çağıracaklarını 
aklının ucundan bile geçirmemiştir. 

Atatürk’ün yaşamı seven yönü çok hoşuma gider. O, 
yerine göre neşeli, şakacı, yerine göre de ciddi bir 
insandı. Hayatın tadını alabildiği için keyifli ve neşeli; 
baktığı şeyler üzerine derinlemesine düşündüğü için 
de ciddiydi. Bakın işte, o gün bu dediğime örnek bir 
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şey oldu. Keyifli bir gün geçirdiler; ama genç Mustafa 
Kemal bir yandan da huzursuz olmuştu. “İzmir çok 
güzel bir yer. Her dilden her kültürden insan var 
burada. İyi ama Türkler… Türkler nerede? Neden 
bu güzelliğin içinde kendi yurttaşlarımı göremedim? 
Şehrin zenginliğinden ve güzelliklerinden niçin onlar 
faydalanamıyor? Bu eşitlik değil! Bu işte bir terslik var. 
Bu haksızlık giderilmeli.” diye düşünmüştü. O an bu 
düşüncelerini yüksek sesle söylememiş; ama aklının 
bir köşesine yazmıştı. Sonradan yazdığı mektuplardan 
öğrendik tüm bunları. 
 
Haklıydı. Bu işte gerçekten de bir terslik vardı. 
Atatürk, belki de İzmir’i gördüğü o ilk gün, şehrin 
Osmanlıların, Türklerin elinden kayıp gitmekte 
olduğunu fark etmişti. Aklından geçenler pek kısa 
zamanda doğru çıktı. Yakın bir zaman sonra İzmir’in 
karanlık İŞGAL günleri başladı. İşgal bir devletin başka 
bir devletin topraklarına güç kullanarak yerleşmesi 
demek. Yani, Mustafa Kemal’in bu ilk ziyaretinden 
kısa bir zaman sonra  yabancı devletler zorla İzmir’e 
girmişti. Amaçları Türkleri temelli şehirden çıkarmaktı.  
Çok kötü günlerdi. Sizler, Mustafa Kemal’in, tüm 
bu güçlü devletlerin karşısına, yoksul ama gönüllü 
ve cesur bir halk ordusunu nasıl hazırladığını, o 
kahramanların bugünkü bağımsızlığımız için ne büyük 
fedakarlıklar yaptığını zaten biliyorsunuz.  
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Çatı arasında toplanmış bizler, incelemelerimizi 
bitirdikten sonra Atatürk ve İzmir hakkında koyu bir 
sohbete dalmıştık. Konu, “İzmirliler neden Atatürk’ü 
bu kadar seviyordu ve Atatürk neden bu kadar İzmir’e 
düşkündü?” çevresinde geziniyordu. Tarihçiler onun 
İzmir anılarını anlatıyordu. Çaylar geldi. Yanında 
çıtır gevrek ve tulum peyniri ile! Hazır bilenleri 
yakalamışken ben de merak ettiklerimi soruyordum.  
Çaylarımızı yudumlarken aramızdaki tarih profesörü 
ilginç bir şey söyledi: 

- Bir şey fark ettiniz mi? Atatürk İzmir’e hemen her 
gelişinde farklı bir kimlikle gelmiş. Yani İzmir, her 
seferinde farklı bir Mustafa Kemal’le karşılaşmış. 
  
Bana ilginç geldi söylediği bu söz. Hiç bu gözle 
bakmamıştım. Atatürk’ün hayatını neredeyse ezbere 
biliyordum ve neredeyse bütün resimlerini görmüştüm; 
ama İzmir’in gözünden Atatürk’e hiç bakmamıştım. 
İzmir, her gelişinde farklı bir Mustafa Kemal mi 
görmüştü yani? Bir dakika! Hemen sınamalıydım bu 
fikri!

- Ne gibi hocam? “İzmir her seferinde farklı bir 
Mustafa Kemal’le karşılaşmış” derken, ne demek 
istiyorsunuz tam olarak? diye sordum. 

Profesör:

- Şöyle ki - ilk gelişinde genç bir subaymış. Sene 1905.  
20’li yaşlarında, düşününki bugünün bir üniversite 
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öğrencisinin olduğu yaşta. Gencecik bir Osmanlı 
subayı. Kordon’da gezindiği vakitlerde tüm İzmir,  
sonrasında olacaklardan habersiz. O bile! 

- Yani ilk karşılaşmada genç bir Osmanlı subayıydı, 
diyorsunuz. Anladım, sonra? 

20



Sonraki bir gelişinde, yine bir Osmanlı subayı ama bu 
kez savaşa giden bir asker olarak uğruyor. (Mustafa 
Kemal’in Kuzey Afrika’da Trablusgarp Savaşı’na 
gidişini kastediyordu.) O gelişinde, artık Kordon’u, 
İzmir’i yeni keşfeden o genç delikanlı değil, daha 
tecrübeli bir asker. Endişeli; ne de olsa savaş bu, 
dönebilecek mi dönemeyecek mi belli değil. Ayrıca 
milleti için de endişeli. Sorumluluk duyuyor. Hatta bu 
endişesini belirten mektupları var. Urla’dan yazmış bir 
arkadaşına. 

- Öyle  mi? Bakın hiç bilmiyordum bunları! Öyleyse, 
bu iki oldu, peki diğer gelişinde? dedim. 
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Profesör devam etti: 

- Sonra 1919’lara geliyoruz. 15 Mayıs 1919’da İzmir 
işgal ediliyor. Mustafa Kemal tam o gün, aynı tarihte 
tüm rütbelerini çıkarıyor. Osmanlı subaylığı görevini 
bir kenara atıyor ve halka dönüyor. Kurtuluş Savaşı’nı 
örgütlemek için Samsun’dan Anadolu’ya geçiyor. 
Üç yıl, Anadolu’da ve cephelerde yaşıyor. 1922’de 
Kurtuluş Savaşı bittiği günün ertesi İzmir’e geliyor! 
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- 9 Eylül 1922, İzmir’in kurtuluşu! Ertesi gün yani 
10 Eylül’de İzmir’e geliyor, dediniz. Hocam, siz 
söylemeden ben söyleyeyim. İzmir’e o gelişinde 
Türk Orduları Başkumandanı! Haklısınız. Bu kez de 
Gazi Mustafa Kemal Paşa olarak karşılıyor onu İzmir! 

- Efendim, demiştim size. Hemen her gelişi ayrı bir 
dönüm noktası, dedi profesör, memnuniyetle. 
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- Hocam, sonra?

- Sonraki gelişi oldukça kederli. Annesini uğurlamaya 
geliyor. Zübeyde Hanım’ın İzmir’deki mezarına, son 
kez evlatlık görevini yapmaya… O gün kalabalık bir 
grup onu garda karşılamış. Çok suskunmuş. Yolda 
pek az konuşmuş. Mezara gitmiş. Biraz yalnız kalmak 
istemiş annesiyle... Karşıyaka’daki mezarın başında, 
bunca gürültünün içinde sessizlik istemiş. Sadece 
annesinin sesini duymak istemiş. Kaç yaşında olursa 
olsun anne kaybı unutulmaz. 
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- Evet, hocam. Annesinin son günlerinde onu 
Ankara’dan İzmir’e göndermesi çok anlamlı gelir bana 
da. Sanki ona son kez yurdunu göstermek istemiş 
gibi… Oysa ki Zübeyde Hanım İzmir doğumlu değil, 
Selanikli! dedim. 

- Evet, dedi profesör. Doğru söylüyorsunuz. Selanik 
kaybedilmişti. Annesini oraya göndermesi imkânsızdı. 
Oğlu, annesi için kendi yurtlarına çok benzeyen İzmir’i 
özellikle seçti gibi gelir bana da, dedi. 
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- Sonraki gelişi? diye sordum.  

- Damat olarak! dedi profesör. Hepimiz gülüştük. 
Doğruydu. Atatürk İzmir’den Latife Hanım’la 
evlenmişti. 1923 yılının Ocak ayında. 
Nikâhları da Göztepe’deki Uşâkizâde Köşk’ünde 
kıyılmıştı. 
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- İyi gidiyoruz profesör! dedim. Sonraki? 

- Sonraki gelişinde Cumhurbaşkanı’ydı! Ocak 1924! 
Daha ne olsun?

- Doğru, daha ne olsun? Atatürk, İzmir’in o kemiklere 
işleyen nemli kış soğuğunda şehre geldiğinde demek 
daha yeni Cumhurbaşkanı olmuştu. Cumhuriyeti 
kurmuş ve iki ay sonra İzmir’e gelmişti. Uzun bir 
süre İzmir’de kalmıştı. Kordon’da üstü açık arabayla 
gezen 24 yaşındaki o genç subay, yıllar sonra 
Cumhurbaşkanı olarak yine İzmir’deydi. Hayat çok 
ilginç!

- Atatürk Cumhurbaşkanı olarak geldiğinde İzmir’de 
çok uzun kalmış, diye devam etti profesör. Neredeyse 
iki ayını burada geçirmiş. Efes’e bile gitmiş. Arkeolojiye 
çok meraklıydı bilirsiniz. Başka bir gelişinde de 
Çeşme-Ilıca’da kalmıştı.

- Bu eve gelelim artık hocam, dedim sabırsızlıkla. 
Peki, burayı ne zaman evi olarak kullanmaya 
başlamış? diye sordum. 

- 1925’den sonra yani Latife Hanım’dan ayrıldıktan 
hemen sonra burada kalmaya başladı. Uşâkizâde 
Köşk’ünde kaldığı sürede evi gündüz çalışma mekânı 
olarak kullanıyordu. Atatürk Cumhurbaşkanı olduktan 
sonra yurt gezilerine çok önem verdi. İzmir’e daha  sık 
gelip gitmeye başladı. Ekonomi ile ilgili toplantılardan 
okul ziyaretlerine dek birçok sebeple geldi. 
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O gelişlerinde de hep bu evde kaldı. Burada önemli 
misafirlerini ağırladı. Bakın şuradaki fotoğraf bu evin 
önünde çekilmiştir. Arkadaşı İsmet İnönü ile birlikte 
sabah kalkmışlar ve bu evden çıkıp başka bir yere 
ziyarete gidiyorlar. 
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Profesör Atatürk’ün İzmir hikâyesini şu sözlerle 
sonlandırdı:

- Bu ev İzmir’deki son duraktı onun için. Erken veda 
etti. 1934’ten sonra da bir daha görmedi İzmir onu…  

***

İşte, sıra gelmişti! Eskiden beri kafamı kurcalayan 
soruyu profesöre sorabilirdim. Biraz tuhaf mı olacaktı 
şimdi: “Atatürk ve ev birbirine benziyor mu?” diye 
sorsam gülünç duruma düşer miydim? Neden ki? 
“Saçma soru yoktur. Soracağım!”, dedim kendi 
kendime.

- Hocam, ben eskiden beri Atatürk’le bu evi birbirine 
benzetirim! 

Müdür Bey, profesörün kadın asistanı, müzecilik 
uzmanı dahil herkes anında bana döndü. Tahminim 
doğru çıkmıştı. Söylediğim tuhaf gelmişti. Müdür 
Bey’in yardımcısı bile söylediğimle ilgilenmiş olmalı ki 
o da konuya dahil oldu:  

- Nasıl yani? Olur mu? Atatürk ve ev? Birbirine nasıl 
benzer Mimar Hanım? 

Nasıl anlatsaydım şimdi? Onlara evin ferahlığının, 
aydınlığının, yaşının, beyazlığının, denize doğru 
bakışının, tertibinin Atatürk’e benzediğini nasıl ifade 
edebilirdim? 
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- Iııı… Bence evler sahiplerine, sahipler de evlerine 
benzer. Farkına varmadan birbirlerini seçerler! 
diyebildim. 

İyice garip bakmaya başladılar. Bravo bana! İşi tam 
olarak karışık hale getirmiştim! Toparlanıp, ne demek 
istediğimi biraz daha somutlaştırmaya çalıştım: 

- Atatürk’ün İzmir’de bir evinin olması, böyle denize 
bakan, hem de Kordon’da bir evi tercih etmiş olması 
çok da tesadüf gibi gelmiyor bana, dedim. Genç 
bir subayken İzmir-Kordon’da gördüğü manzara 
onu çok etkilemişti bence. Bunlar anı kitaplarında 
yazıyor. Seneler geçip tüm savaşlarını kazandıktan 
sonra tekrar burayı seçmesi, bana “geçmişi 
hatırlamak istediğini” düşündürüyor. İnsanlar olgunluk 
dönemlerinde daha farklı düşünürler. Geçmişlerini 
daha çok hatırlarlar; özlerler... 

- Yani, bu ev ona geçmişini hatırlatıyordu, diyorsunuz? 
Burayı ondan mı seviyordu, sizce? diye sordu Müze 
Uzmanı. 

- Evet, dedim. Nasıl ispatlarım bilemem, ama şu 
balkondan sık sık denizi seyrettiğini söylerler. Bu ev 
denizi nasıl seyrediyorsa, O da öyle uzun uzun öyle 
seyredermiş… Ve ben onun denizle buluşmasında, 
kimseyle tanıştırmadığı hayallerine yolculuk ettiğini 
düşünürüm. 
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Tarih profesörünün asistanı da söze girdi:

- Güzel diyorsunuz ama; bu söyledikleriniz çok 
kişisel fikirler değil mi?… Biz tarihçilerin bu tür 
şeyleri söylemesi için somut belgelerin olması gerek. 
Atatürk’ün bu evle ilgili duyguları mektuplarında, 
ne bileyim, konuşmalarında geçseydi, o zaman bu 
söyledikleriniz gerçek olurdu, kanıtlayabilirdiniz.  

Ben artık teslim oluyordum: 

- Evet, haklı olabilirsiniz. Söylediklerimin belgesi yok. 
Kanıt yok! 

Tok bir ses işittik:

- Hemen pes etmeyin! Bir kanıta yaklaşıyor olabiliriz!..
 
Bunu söyleyen uzun zamandır köşesinden bizi 
izlemekte olan profesördü.

Herkes şaşırmıştı:

- Ne kanıtı? Neye yaklaşıyor olabiliriz? diyerek ona 
döndük. 

Profesör bana:

- Elinizdeki o fotoğrafı uzatır mısınız? dedi. 

- Tabiii.. dedim. 
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Uzattım. Sararmış fotoğrafı eline aldı. Fotoğrafa bir 
kez daha bakarak:

- BURASI SELANİK, dedi.
 
- Selanik mi ???, dedim.

- Evet, Selanik, dedi. 

Kimseden ses çıkmadı bir süre. O fotoğrafı elden ele 
gezdirdik. Resimde İzmir’inki gibi bir rıhtımı-kordon 
boyu, sıra sıra evler, önünde palmiyeler ve deniz olan 
bir şehir vardı. 

- İzmir ve Selanik çok benzer, dedi profesör. Özellikle 
kordon boyu. Hatta onun da rıhtımının bittiği 
meydanda bir Beyaz Kulesi vardır. Bizim Saat Kulesi 
gibi. Atatürk’ün İzmir’i Selanik’e benzettiği bilinir. Ata, 
İzmir’i çok sevdiğini birçok kez belirtmişti. İzmirliler 
de onu hemşehrisi yani memleketlisi olarak kabul 
etmişler; ona farklı bir önem ve değer vermişlerdi. 
Hala da öyledir. Bu resimdeki şehir Selanik!

***
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Herkesin aklında aynı sorunun gezindiğinden şimdi 
bile eminim. “Yoksa bu resim, onun muydu?... 
Yanında bu resimi mi taşıyordu?... İzmir Atatürk’e 
çocukluğunu, ailesini, evini mi hatırlatıyordu?” Neden 
olmasın? Atatürk de hatıra biriktirmez miydi? Özlemez 
miydi o da? 

Soruların yanıtlarını tarih ekibi araştırarak 
verecekti. Belki resim Atatürk’ündü ya da belki de 
gerçekten başka bir arşivden buraya karışmıştı. 
Onu bilmiyorduk; ama ben kendi sorumun yanıtını 
bulmuştum. Yıllardır evi ve Atatürk’ü neden birbirine 
benzettiğimi artık anlıyordum. 

Bu kısa müze ziyaretinden çıkardığım sonuç benim 
için çok önemliydi. Kordon’daki Beyaz Ev, İzmir şehri 
ve Atatürk birbirini tamamlıyordu. Atatürk, İzmir’de 
kendini evinde hissediyordu... 

SON

33









İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hediyesidir.

Şair Eşref Bulvarı 
No: 1-A Çankaya-İZMİR
Tel: 0232 293 39 00 (pbx)
e-mail: apikam@apikam.org.tr
www.apikam.org.tr


