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“İNSAN YAŞADIĞI YERE BENZER”
Şairin mısraında vurgulandığı g ib i;1 yaşanan coğrafya bireyin
kimi tercihlerinde belirleyici olmuştur; dahası söz konusu coğrafya
terk zorunda kalınsa bile bilinçaltında yaşayan bir yol arkadaşına
dönüşür.
Elbette burada kastedilen yaşanan yer/yerler ile düşünce ve
eylemler arasında gizemli bir alandır; hafızada kazılıdır ve bireyin
yanı başındadır.
Atatürk örneğinde şehirlerin hafızalarda taşınması; Türklerin 600
yıllık muhteşem İmparatorlukları çökerken Balkanlar’da kaybedilen
şehirlerden Anadolu’da uğrunda kıyasıya savaşılan şehirlere doğru
hüzünlü bir zafer ve gurur yürüyüşü ile olmuştur.
Klasik anlatımla evlâd-ı fatihanın dönüşü!
1966 yılında Ali Fuat Cebesoy S ın ıf Arkadaşım Atatürk adıyla
basılan anılarında Atatürk’ün Harbiye ve Akademi yıllarına ait hayli
ayrıntılı bilgi verilmiştir. Bunlardan bir tanesi şairin kastettiği şehir ve
insan ilişkisi üzerinedir. Burada aktarıldığına göre Ali Fuat Cebesoy
bir keresinde sınıf arkadaşının dökülen gözyaşlarına tanıklık etmiştir:
“Trablusgarp Savaşı başlamıştı. Adriyatik sahilinde toplanacak
ordunun kurmay heyetine tayin edilmiştim. Oraya giderken Selanik’e
uğradım. İki gece üç yıldır görmediğim arkadaşım Mustafa Kemal’e
misafir oldum. Mustafa Kemal Trablusgarp’a gitmek hazırlıkları
içinde idi. İki gün sonra İstanbul’a hareket edecekti. Ertesi günü
akşamüstü beraberce Beyazkule bahçesine gittik. (...)
“(...) Mustafa Kemal’in bu akşam mahzun bir hâli vardı. Akıbeti
karanlık, anavatandan uzak ve halkı yabancı bir ülkenin müdafaasında
karşılaşacağı müşkülleri düşündüğünü sanmıyorum. Mustafa Kemal
tam manasıyla bir askerdi. Zorluklara her türlü meşakkate göğüs

1 Edip Cansever’in “M endilim de Kan Sesleri” başlıklı şiirinden.
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germesini bilir, adeta bundan zevk duyardı. Herhalde üzüntüsünün
başka bir sebebi olmalıydı.”
“Sende bir şey var, dedim, ne oldu?”
“Bir şey yok, dedi. Fakat müteessirim. Doğup büyüdüğüm
Selanik acaba Türkler elinde kalacak mı; Ben eğer Trablus’tan
dönersem, yine buralara gelebilecek miyim?”
“Ne demek istiyorsun?”
“Gözleri nemlendi.”
“Korkuyorum, Fuat, korkuyorum.”
“(...) O gece ay Olimpos dağlarının arkasında kaybolurken,
Mustafa Kemal içini çekerek:”
“Ah Selanik, seni bir daha Türk olarak görebilecek miyim? dedi.”
“Baktım, ağlıyordu. O altın sarısı saçlarım okşadım. Teselli
etmeye çalıştım. Ben Mustafa Kemal’in bütün müşterek hayatımız
boyunca bu derece müteessir olduğunu görmedim.”2
Falih Rıfkı Atay’ın sözleriyle; “Mustafa Kemal M akedonya’da
doğdu ve büyüdü. Makedonya onyedinci asrın sonlarına kadar Viyana
kapılarına giden Osmanlı ordularının fetih destanları havası içinde idi.
M akedonya’da yerleşen Türklerin bir adı da ‘evlâd-ı fatihan’,
‘Fatihlerin çocukları’dır.”3
Daha önce vurgulandığı gibi Atatürk’ün bir sözü onun kendi
kimliğine gösterdiği özen kadar doğuşunun menkıbeleştirilmesine
karşı oluşunu da anlatır:
“Bana insanüstü bir doğuş yakıştırmaya kalkışmayınız;
doğuşumdaki tek olağanüstülük, Türk olarak dünyaya gelmemdir.”4

Ancak hem Selanik, hem Manastır, Makedonya’nın iki Türk şehri
olarak öteki evlâd-ı fatihanlar gibi Atatürk’ün de yetişmesinde özel bir
konumdadır.
Klaus Kreiser, “Atatürk’ün biyografi yazarlarından bazıları
‘kozmopolit’ Selanik’i daha geri kalmış Manastır Ta karşılaştırıp
İkincisini küçümserler,” diye yazmaktadır M akedonya’nın bu ikinci
büyük şehri elbette bir küçük Paris değildir; nüfusu Selanik’in yarısını
bile bulmaz; fakat vilayetin yönetim tesisleri ve askeriyenin
binalarıyla hiç de yabana atılmayacak bir alt yapıya sahiptir.5
Atatürk örneğinde coğrafya ile kahramanımız arasında ilişki ne
şekilde sürmüştür?
1918 yılında Atatürk’ü İstanbul’da Akaretler’deki evinde ziyaret
eden Ruşen Eşref (Onaydın), kahramanımızın çalışma odasında
gördüklerini anlatmaktadır:
“Yalnız kaldığım müddetçe odayı seyrettim. Duvarlarda hep
asker resimleri, Balkan muharebesinin, Trablus muharebesinin,
harekât ordusu yürüyüşünün, Harbiye mektebi talebelerinin hatıraları
asılı idi. Bir kelebek şeklinde açılmış örtünün altında Paşa’nın genç
Kazak zabitlerini hatırlatan kalpaklı ve haşin bakışlı bir agrandismanı
vardı. Yazıhanesi üzerinde bir Çerkez kamasının yanı başında
Balzac’m Colonel Chabert'i, M aupassant’m Boule de s u if i
Lavedan’ın Servir’i duruyordu. Şüphe yok ki Paşa, sükûnetli
dakikalarının boşluğunu edebiyatla dolduruyor.”6
Bundan yaklaşık üç yıl sonra 10 Ocak 1922 günü Vakit
gazetesinde yayımlanan röportajında Ahmet Emin (Yalman) Çankaya
Köşkü’nde Başkomutan’ın ofisini şu şekilde yansıtmıştır:

2 A li Fuat Cebesoy, S ın ıf A rkadaşım Atatürk, (İstanbul, inkılâp ve Aka K., 1967), s.
155-156.
3 Falih Rıfkı Atay, Çankaya, (İstanbul, Doğan Kardeş B., 1969), s. 24.
4 Falih Rıfkı A tay’dan: Alaattin Uca, “Atatürk’ün Doğum u ve Çocukluk Y ıllan
(1881-1893)”, A tatü rk Ü niversitesi Türkiyat A raştırm aları Enstitüsü, Sayı 31 (2006),
s. 1.
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5 Klaus Kreiser, Atatürk, (Çev. D ilek Zaptçıoğlu), (İstanbul, İletişim, 2010), s. 39.
6 Ruşen E şref Ünaydın, A nafartalar K ahram anı M ustafa K e m a l’le M ülâkat, (İstanbul,
Varlık Y., 3. baskı 1954), s. 16-17.
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“Odada köşkün eski sahibinden kalma koltuk takımları, ay
yıldızlarla süslenmiş masa ve perdeler, bir çini orta masası, bir
kütüphane vardı ve hepsi güzel bir yaradılışa işaret ediyordu.”
“Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine ait özel eşyaları, duvarlarda ve
odanın diğer taraflarında bulunan hatıra ve hediye türünden eşya ve
kitaplar oluşturuyordu. (...) Masa üzerinde duran Fransızca kitaplar,
Madame Gaulis’in özenle seçip getirdiği hediyelerdi. Masa yanındaki
küçük raflar üzerine, memleketimize dair Fransız yazarları tarafından
yazılmış eserlerin birkaçı, siyasi meselelere dair birtakım Fransızca ve
Türkçe kitaplar yığılmıştı. Diğer bir küçük masa üzerinde Şeyh Sunusî
Hazretlerinin hediye ettiği K u r ’an-ı Kerim duruyordu.”
Aynı dönemde Atatürk’ün konuğu İngiliz Bayan Gazeteci Grace
Ellison’un An English Woman in Angora, (London, Hutchinson, 1923)
adlı eserinde de; Başkomutan’m Ankara’daki çalışma ofisinde
duvarlardan birinde Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu Osman
Gazi’nin bir karakalem portresinin asılı olduğu ayrıntısı yer almıştır.8
Ahmet Emin (Yalman)’ın yazısında sözü edilen aynı Madame
Gaulis, 26 Eylül 1922 günü Paris’ten Fas’ta görevli Fransız Mareşali
Lyautey’e mektubunda da; bir süre sonra Ankara’da tekrar ziyaret
edeceği Atatürk’e hediye olarak kitap götüreceğini kendisinin
(Mareşalin) imzalı kitaplarını da bunların arasına katmasını
önermiştir:

“Sayın Mareşal yakında Ankara’ya dönüş hediyesi olmak üzere
yanımda küçük bir bavul götüreceğim. Çünkü orada tehalükle (büyük
arzuyla) aranan şey budur. Paşa’yı en çok memnun edecek ithaf
edilmiş mektuplarınız [kitaplarınız] olacaktır. Ne dersiniz?”9
Bu demektir ki, Atatürk’ün kitap tutkusu yabancı ziyaretçileri
tarafından da bilinmektedir.
Bir sembol olarak kitap; karşılaşılan sorunların insana özgü
araçlarla, akıl ve bilim yoluyla çözümü anlamındadır.
Lider, 22 Eylül 1925 ’te izleyicilerince sonradan vasiyeti olarak
algılanan bir konuşmasında bu tutumunu ve tercihini bir kere daha
yinelemiştir:
“Dünyada her şey için, madde için, maneviyat için, yaşam için,
başarı için en gerçek yol gösterici bilimdir, tekniktir.” 10
Yeni Türkiye Lideri’nin kitap tutkusu ve tercihi üzerine -k i bu
sorunları insana özgü araçlarla bilgiyle ve teknikle aşmak demek- çok
çarpıcı bir başka örnek de şöyledir:
1924 Sonbaharında Erzurum’da deprem olmuştur.
Atatürk, bu acı haberi almca Karadeniz vilayetlerine yaptığı
geziyi kesmiş ve deprem bölgesine koşmuştur.
Bu sırada çeşitli kişi ve kuruluşlar örnek bir dayanışma
duygusuyla Erzurum felaketzedelerine yardım etmektedir.
Bağışçılardan İstanbul’da bir kitapçı, felaketzedelerin çocuklarına
1000 (bin) liralık kitap göndermiştir!

7 Ahmet Emin (Yalman), “TBM M Reisi M üşir Gazi M ustafa Kemal Hazretlerinin
Tarihçe-i Hayatı”, Vakit, 10 Ocak 1922’den: Hakan Pala, H er Soruya C evap Verdi:
A ta tü rk ’ün 55 R öportajı, (Ankara, Anektod Y., 2010), s. 114. Bu mülakatın tamamı
için ayrıca bkz: A ta tü rk ’ün Bütün E serleri, Cilt 12, (İstanbul, Kaynak Y ., 2003), s.
159 vd.
8 Grace E llison’un eserinin İngilizce ilk basımında Atatürk’ün çalışm a ofisi ile ilgili
yazarın kendi ürünü karakalem çizim ler ve dönemin bazı şahsiyetlerine ait fotoğraflar
olmak üzere toplam 34 adet orijinal resim vardır. N e büyük üzüntüdür ki; bu eserin
her iki Türkçe basımında da bunların hiçbiri yer almamaktadır. Bu ilginç ve önemli
ayrıntıya dikkatimi çeken Dr. M esut U yar’a teşekkür ederim./HÖ.
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Reisicumhur’dan bu kitapçıya 8 Ekim 1924 tarihli bir telgraf
gelm iştir:11
İstanbul ’da Babıâli Caddesinde Kitapçı Hilmi Bey ’e;

9 Fuat Pekin, “Atatürk ve Lyautey”, Belleten, Cilt X X , Sayı 80 (Ekim 1956), s. 638.
10 A ta tü rk ’ün S öylev ve D em eçleri, Cilt II, (Ankara, TİTE Y ., 1959), s. 194.
11 A ta tü rk ’ün Bütün E se r le r i, Cilt 17, (İstanbul, Kaynak Y., 2005), s. 77.
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Erzurum zelzele felaketzedeleri çocuklarına hediye ettiğiniz
kitaplar dolayısıyla çok teşekkür ederim.
Memleketin ilim ve irfanı için bu vesile ile gösterdiğiniz alakayı
kıymetli buldum.
İlim ve irfan ile donanmış bir kavim, her nevi felakete, tabiattan
gelse bile, çare bulabileceğine işaret olan bu nevi bağışınız bütün
milletçe takdire değer manadadır.
Reisicumhur
Gazi Mustafa Kemal.
Belki böyle bir örnek “sıra dışı davranış” olarak nitelendirilebilir.
Belirtmek isterim ki; bu tutum yalnızca deprem dönemine özgü
değildir.

Samsun 19 Mayıs İl Halk Kütüphanesinde olduğu gibi
Atatürk’ün yurt gezilerinde okuyup işaretler koyduğu kitapları resmi
ve özel koleksiyonlarda bulmak m ümkündür.14
1933
yılbaşında Reşit Galip tarafından kendisine armağan olarak
üç kitap verilmesi üzerine şöyle konuşmuştur:
“Bu anda duyduğum saadet büyüktür. Kıymetli M aarif
Vekilimizin bu armağanından dolayı teşekkür ederim. Kendisinden ve
diğer vekillerimizden her an böyle armağanlar beklerim. Vekil Bey’in
naçiz dedikleri bu armağan hakikatte çok değerlidir.” 15
Kütüphanecisi Nuri Ulusu da Atatürk’ün kendisine kitap hediye
edilmesinden çok mutlu olduğunu söylemiştir:
“Aldığı hediyeler arasında nice değerlileri gelmesine rağmen,
kitap, hele hele çok sevdiği veya okumadığı bir kitap geldiği zaman
çok memnun olur ve getirenlere özellikle iltifat ederdi.” 16

Atatürk, 1926 yılında Kastamonu ziyareti sırasında şehrin
kütüphanesinde de incelemelerde bulunmuş ve birkaç kitabı istemiş,
olmadığı bildirilince 500 lira vermiş ve “Bununla faydalı kitaplar
alınız, kitap sayısını çoğaltınız” demiştir.12

Kütüphaneci Hidayet Oktay’ın işaret ettiği bir olay ise Atatürk’ün
kütüphanelere verdiği önemi göstermesi bakımından son derece özel
bir örnektir:

Atatürk, 1938’de vefatına kadar, Çankaya Köşkü dışında da,
Dolmabahçe Sarayı, Florya ve Yalova Köşklerinde ve ayrıca çeşitli
illerde milleti tarafından kendisine armağan edilen ikametgâhlarında
kitaplık kurmaya özen göstermiştir:

Atatürk, 22 Haziran 1933 günü İzm ir’de İran Şahı Rıza
Pehlevi’yi Milli Kütüphane’ye götürmüştür. Atatürk’ün bir yabancı
devlet başkanı ile bir kütüphaneye ziyarette bulunması üstünde
düşünülmesi gereken bir davranıştır.17

19
Mayıs 1919 günü Samsun’da misafir edildiği Mıntıka Palas’ı,
Samsun’a ikinci gelişinde otelin sahipleri kendisine armağan
etmişlerdir. Atatürk, alt katın kitaplık yapılmasını istemiş ve bu
önerisi 22 Eylül 1930 günü ziyareti anısına “Gazi Kütüphanesi” olarak
gerçekleştirilmiştir.13

Atatürk’ün, 1 Mart 1923 günü M eclis’in 4. yılı açılışında önceki
dönemin yoğun askeri, diplomatik, sosyal ve siyasi işlerini anlatırken
söyledikleri, bütün bunların bir devlet politikası olduğunu
kanıtlamaktadır:

14 A ta tü rk ’ün Ö zel Kütüphanesi ’nin Katalogu, s. VIII.
15 A ta tü rk ’ün F ikir ve D üşünceleri (Haz. Utkan Kocatürk), (Ankara, ATA M Y.,
1999), s. 139.
12 M ehmet Önder, A ta tü rk ’ün Yurt G ezileri, (Ankara, T. İş Bankası Y., 2. Baskı,
1998), s. 282.
13 Şerafettin Turan, M ustafa K em al Atatürk, (Ankara, B ilgi Y., 2. Baskı, 2008), s. 64.
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16 Atatürk'ün Yanı Başında, (Der. M. Kemal Ulusu), (İstanbul, Doğan K., 2008). s. 54.
17 Hidayet Oktay, “Atatürkçü Düşüncede Kültür ve Kütüphane O lgusu”, Türk
Kütüphaneciliği, 15, 3 (2001), s. 317-320.
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“ 1922 senesi özel gelirlerinden nafıa (bayındırlık) inşaatı için
536.510 ve mektepler için 190.000 ve hastaneler için 32.530 ve
matbaa ve kütüphane tesisatı için 200.360 ve fidanlık ve numune
bahçesi için 5.000 ve damızlık hayvanlar alınması için 12.400 ve zirai
aletler alınması için 15.250 lira tahsis edilmiştir. ( ...) ”
“Pratik ve kapsamlı bir m aarif için vatan sınırının mülhem
merkezlerinde asri kütüphaneler, nebatat (botanik) ve hayvanat
bahçeleri, konservatuarlar, atölyeler, müzeler ve güzel sanatlar
sergileri tesisi lazım olduğu gibi bilhassa şimdi mülkiye teşkilatına
nispetle kaza merkezlerine kadar bütün memleketin matbaalarla
donatılması icap etmektedir. Bütün bu güzel şeylerin bir an içinde
vücuda getirilmesi mümkün olmamakla beraber, mümkün olduğu
kadar az zaman zarfında bu neticelerin elde edilmesi ehemmiyetle
temin edilmektedir. (...)” 18
Atatürk, aynı konuşmasında telif ve tercüme eserlerin ücretsiz
dağıtımı ile ülke genelinde milli egemenliğin yaygınlaştırılması
arasında doğrudan bağlantı kurmuş ve bunun için neler yapılacağını
açıklamıştır:
“Efendiler, telif ve tercüme işleri milli hâkimiyetin dayanağı ve
milli kültürün en mühim yayılma vasıtasıdır. Şu iki maksada ait
yayımları bu sene azami bir gayretle genişletmek için darülfünun
müderrislerini de bu işe teşvik edecek esaslar hazırlanmıştır. Bir
taraftan basılan ve yeniden telifi kararlaştırılan kitapları parasız olarak
her tarafa dağıtmak ve halkı okumaya alıştırmak için hükümetçe
mesai sarf edilecektir.”
“ ‘Devlet kitabı’ namı altında parasız olarak yayımlanacak pratik
ve basit ifadeli eserlerle halkımıza hayati hakikatleri öğretmek çok
faydalı bir usul olarak tavsiyeye değerdir.”19

18 A ta tü rk ’ün Bütün Eserleri, Cilt 15, (İstanbul, Kaynak Y., 2005), s. 174.
19 A ta tü rk ’ün Bütün Eserleri, Cilt 15, s. 175.
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Atatürk, aynı konuşmasında savaş henüz biterken (Lozan Barış
Antlaşması imzalanmadan) din ve toplum alanında da kütüphaneler ve
kitaplarla aydınlatmak için iki komisyon (heyet) kurulduğunu ve
bunlardan “Tetkikat ve Telifâtı İslamiye Heyetinin vazifeleri arasında
hikmeti İslamiye’yi Batı’nın ilmi ve felsefi teorileriyle mukayese ve
İslami kavimlerin itikadı, ilmi, toplumsal, istatistikî, iktisadi
hayatlarına ait işleri incelemek ve neticelerini yayımlamak
bulunduğunu ve bu amaçla Ankara’da “inceleme için bir kütüphane”
görevlendirildiğini; İstanbul’dan, Avrupa’dan ve M ısır’dan bir kısım
mühim kitaplar getirildiğini; önemli birçok kitabın da Avrupa ve
M ısır’a sipariş edildiğini de özellikle vurgulamıştır.20
Atatürk döneminde Türk Kütüphaneciliğinin en büyük hamlesi;
“Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu” düzenine geçiştir.
1934
yılında Atatürk’ün “Basma Yazı ve Resimleri Derleme
Kanunu” hazırlanması için verdiği talimat hakkında Muzaffer
Gökman tarafından aktarılan bilgi şöyledir:
“Çankaya’da memleket davalarımn ele alındığı bir toplantıda
Atatürk’e kolağası bulunduğu sırada, 1325 tarihinde Selanik’te bir
kalem tecrübesi olarak yazıp, şahsen bastırmış olduğu Cumalı
Ordugâhı adlı kitabı, zarif bir cilt içinde takdim ediliyor. Atatürk
ziyadesiyle mütehassıs oluyor (duygulanıyor). Büyük işleri arasında
belki de bu kitabın neşrini (yayınını) bile unutmuş. Etrafındakilerle
konuşmayı kesiyor. Kitabın müellifi (yazarı) değilmiş gibi, küçük
risaleyi okumaya başlıyor. Şimdi o en azından çeyrek asır gerilere
gitmiştir. Okumasını bitirince o devre ait hatıralarını anlatıyor. Mevzu
kitap ve kütüphaneciliğe geçiyor. Yanında bulunanlardan, yeni
neşriyatın (yayınların) takip edilip edilemediğini ve bunların tam
olarak kütüphanelerimizde bulunup bulunmadığını öğrenmek istiyor.
Tabii buna verilen cevap tatmin edici olmuyor. Yabancı
memleketlerde bu hususta neler yapıldığını soruyor. Kendisine Fransız
dilinde ‘Depot legal’ denilen devlet nüshalarından bahsediyor.

20 Atatürk'ün Bütün Eserleri, Cilt 15, s. 175.
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M uhtelif (çeşitli) memleketlerde, tabilerinden (yükümlülerinden)
kanuni (yasal) olarak 15-20 nüshaya kadar kitap alınmakta olduğu
izah ediliyor. Atatürk böyle bir kanunun memleketimizde tatbiki
hususunda geç kalınmış olduğunu kaydederek, bu kanunun hemen
hazırlanmasını ve müstaceliyetle (ivedilikle) M eclis’ten geçirilmesini
emrediyor.”
“Türk ilim dünyası ve kütüphaneciliği için büyük bir çığır açacak
olan bu kararın tatbikine hemen başlanılmak üzere, kanunun ana
hatları o gece bir kâğıda çiziliyor.”
“ 18.03.1934 tarih ve 6/637 sayılı başvekâlet tezkeresi ve buna
bağlı esbabı mucibe layihası, Atatürk’ün huzurunda konuşulanların
kısa bir hülasasını taşımaktadır. O tarihte M aarif Vekili Hikmet
Bayur, Matbuat Umum Müdürü Vedat Nedim Tör ve Meclis M aarif
Encümen Reisi Nafi A tıf Kansu, M aarif Vekilliği Neşriyat M üdürü de
Faik Reşit U nat’tır. (...)”
“2527 Sayılı Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu” adlı
hukuki düzenleme bu şekilde yapılmış ve bundan böyle derlenecek
eserlerin Milli Kütüphane’ye, Ankara Umumi Kütüphanesine, İstanbul
Üniversitesi Kütüphanesine ve İzmir Umumi Kütüphanesine birer adet
gönderilmesi hüküm olarak düzenlenmiştir.21

Atatürk, 27 Aralık 1919 günü Ankara’ya geldiğinde arkadaşları
ile bir süre Ziraat M ektebi’nde ve Ankara Garı’nda ikamet etmiş; daha
sonra 1921 yılında Çankaya’da hazırlanan konuta taşınmış ve 1932
yılına kadar burada oturmuştur.22
1921-1932 yıllarında Atatürk’ün konut, makam ve kitaplık olarak
kullandığı iki katlı bina “Atatürk Müze Köşkü” toplam 500
metrekaredir.23
Atatürk için, Müze Köşk binasında oluşturulan ilk kitaplıkta;
tarih kitaplarından din kitaplarına, yönetim kitaplarından askerlik
sanatına, edebiyattan sosyolojiye, fen bilimlerinden sosyal bilimlere
kadar geniş yelpazede bir koleksiyon her an kullanıma hazır tutulmuş;
ağırlıklı olarak İstanbul’daki devlet kitaplıklarından, Türk, Fransız,
Rus, İngiliz yayınlarından gerekli kitaplar da bu koleksiyona dâhil
edilmiştir.24
Nuri Ulusu’nun K öşk’ün bu bölümü hakkında verdiği bilgiler
şöyledir:
“Atatürk’ün Kütüphanesi, Çankaya’da eski köşkün içinde, köşe
bir odaydı. Bir kısmı camlı, bir kısmı da kapalı dolaplarla kaplıydı.
Her konuda, yani askeri, tarihi, edebi, hukuk kitapları, ama en çok da
tarihi kitap bulunurdu.”25
Atatürk Kitaplığı üç farklı kaynaktan oluşmuştur:

LİDER VE KİTAPLIĞI
Atatürk örneğinde; Lider’in, İstanbul ve Anadolu coğrafyasının
en şiddetli tarihi felâketi olan 1918-1922 Krizini uluslar arası
zorluklarına rağmen kontrol başarısı ve hemen ardından devletin ve
milletin yeniden inşa süreci ile kendi ikametgâhında sürekli
zenginleştirilen bir kitap koleksiyonu (kütüphane) ihtiyacı arasında
ayrılmaz bir ilişki vardır.

(1)Kitaplığın ilk çekirdeği İstanbul’dan
getirilen devlet yönetimine ilişkin eserlerdir.

saraylardan

seçilip

(2)Ardından, kimi resmi kurumlardan ilgili kitaplar ve raporlar
derlenerek koleksiyon zenginleştirilmiştir.

22 M ehm et Önder, A tatü rk E vleri A tatü rk M üzeleri, (Ankara, ATAM Y., 1988), s. 2224.
21 M uzaffer Gökman, “Basma Yazı ve Resimleri Derlem e Kanunu ve Atatürk’e Bir
Hatıra”, Türk K ütü phaneciler D ern eği Bülteni, Cilt I, Sayı 2 (1952), s. 111-114.
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13 Atatürk'ün Kitaplığı, s. 15.
24 A ta tü rk ’ün K itaplığı, s. 15.
25 A ta tü rk ’ün Yanı Başında, (Der. M. Kemal Ulusu), (İstanbul, Doğan K., 2008), s. 51.

(3)Atatürk, gerektiğinde kimi eserleri doğrudan almak veya
aldırmak yoluyla koleksiyona kazandırmıştır.26

Bu ikinci parti kitapları m aatteessüf burada fena basılmış yahut da
eski baskıları bile bulunmadı.

Kütüphanecisi Nuri Ulusu; “Atatürk okuduğu kitapların çoğunu
yurt dışındaki yayıncı firmalardan ve kitapçılardan getir[t]mişti[r];”
demektedir.27

Demin bahsettiğim gibi bunları da birinciler gibi Paris ’e
ısmarladım. Zaten Mahmut Bey de burada bulunmadığı takdirde
Paris ’e yazmamı yazıyorlardı. Paşa Hazretlerinin istedikleri bu son
eserler arasında Jan Jak R u so ’nun “Dağda Yazılmış M ektuplar”
vardı ki, bir cilt arasında bulabildim. Ayni ciltte gene Ruso ’nun en
güzel eseri sayılan “Yalnız Başına Gezinen Bir Adamın Tahayyülleri”
vardır. Bu cildi de ciltsiz olarak takdim ediyorum, iyi nüshasını
Paris ’ten gönderecekler ve o nüshayı ciltletirim.

15 Aralık 1923 tarih ve Yahya Kemal (Beyatlı) tarafından Haşan
Rıza Soyak’a yazılan mektup; Atatürk’ün özel kütüphanesi için
İstanbul kitapçılarından bazı kitapların satın alınmasını istediğini
göstermektedir:
15 Aralık 1923
Reisicumhur Hazretlerinin kitaplara dair emirlerini aldım.
Reisicumhur Hazretlerine Salih Bey[28] vasıtasıyla lâzım gelen izahatı
arz etmekle beraber bir defa da zat-ı biraderanelerine tekrar edeyim:
Beyoğlu kitapçı dükkânları bu aralık, bilhassa ciddî eserler
cihetinden pek fa kir bulunuyor. Meselâ emir aldığım Monteskiyö ’nün
üç eserini, bütün kitapçı dükkânlarını gezdikten sonra, güç halde
temin edebildim. Bu üç kitap da en iyi kâğıtta, en iyi baskıda olmadığı
için ciltlenmeye değmemektedir. Onun için üç kitabı, bu düşünce ile
ciltçiden geri aldım ve ciltlenip Çankaya ’daki kütüphaneye konulacak
bu eserlerin iyi kâğıt üzerinde iyi baskılı nüshalarını P aris’e
ısmarladım. Onbeş gün sonra buraya gelince derhal ciltleyip
gönderileceklerdir.

R u so ’nun gerek sunduğum ilk üç, gerek bu gün posta ile
gönderdiğim son cildi âdi kâğıt üzerinde olduklarından başka küçük
harflerle basılmış olduklarından gözü yorabilir. Bu düşünceleri
Reisicumhur Hazretlerine arz etmenizi rica ederim.
Bir hafta sonra döneceğimden sizi orada sıhhat ve neşede
bulacağımı ümid ve bütün kalbı samimiyetimi takdim ederim sevgili
biraderim efendim.
Yahya Kemal.30
Dönemin yakın tanıklardan Afet İnan, Çankaya’da bulunan özel
kitaplık hakkında şunları aktarmıştır:

Ancak Reisicumhur Hazretlerinin şimdilik mütalâa buyurmaları
için burada edindiğim nüshaları Salih Bey vasıtası ile takdim ettim.

“Hususi kütüphaneler, şahısların ilgi duydukları ve değer
verdikleri kitaplar koleksiyonudur. Bunlara hediye edilenlerin
muhafazası da eklenebilir. Atatürk’ün Kütüphanesi, Çankaya’daki
eski köşkünde kahverengi ve bir kısmı camlı dolaplı köşe odada idi.”31

Zat-ı biraderanelerinden sonra sevgili arkadaşımız M ahmud
B e y ’in[29] diğer bazı kitaplara ait tebliğ ettikleri ikinci bir emir aldım.

Atatürk’ün okumalarını yaparken yalnızca kendi koleksiyonu ile
yetinmediği bilinmektedir:

26A ta tü rk ’ün Kitaplığı, s. 20-21.
27 A ta tü rk ’ün Yanı Başında, s. 54.
28 Salih Bozok.
29 Mahmut Soydan.

30 Niyazi Ahmet Ban> ğlu, “Atatürk’ün Sipariş Ettiği Bazı Kitaplar”, A tatürk
A raştırm a M erkezi D ergi 7 , Cilt III, Sayı 8 (Mart 1987), s. 425.
Afet İnan, A tatü rk H akkında H atıralar ve Belgeler. (Ankara, T. İş Bankası Y., 4.
Baskı 1984), s. 304.

18

19

“Atatürk, diğer resmi ve hususi kütüphanelerden
getirtmiş ve onları okuduktan sonra iade etmiştir.”32

kitaplar

Atatürk İstanbul’a geldiklerinde, 1932, 1935 ve 1937 yıllarında
yine kendi direktifleriyle daha 1924 yılında Yıldız Sarayı ile fakülte
(medrese, mekteb-i âli) kütüphanelerinin birleştirilmesiyle oluşan
İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesinden pek çok kitabı ödünç
aldırtmıştır.33
1932 ve 1935 yıllarında İstanbul Üniversitesi Merkez
Kütüphanesinden Atatürk adına ödünç alman kitapların tamamı Türk
tarihi hakkındadır.34
Afet İnan, Atatürk Kitaplığı koleksiyonunda yer alan kitapların
türleri hakkında şu bilgiyi vermektedir:
“Güzel ciltli bu kitaplar, askerlik, hukuk, tarih ve edebiyat
konularına ait idi.”35
Afet İnan’ın yazdıklarından 1929-1930’dan sonra koleksiyonda
Fransızca ve Tarih kitaplarının sayısında bir artış olduğu ve
kütüphanenin imkânlar ölçüsünde genişletildiği anlaşılmaktadır:
“ 1929-1930 yılında sonra büyük miktarda ve bilhassa Fransızca
neşredilmiş tarihe ait kitapların getirtilmesi ile bu odadaki yerler kâfi
gelmemiş ve ona bitişik kule odası denilen yere siyah beyaz çizgili
meşeden bir ikinci kütüphane ile çalışma masası ilave edilmişti.”
Enver Ziya Karal da Atatürk’ün tarih çalışmaları yapmak için
37
yeni bir kütüphane kurduğunu yazmıştır.

32 A fet İnan, A tatü rk H akkında H atıralar ve B elgeler, s. 305.
33 Leman Şenalp, “Atatürk-Kitap ve Kütüphane” , Türk K ütüphaneciler D erneği
Bülteni, Cilt X X X , Sayı 1 (1981), s. 4 ve ödünç alman kitaplann listesi için bkz: s. 1123.
34 Leman Şenalp, “Atatürk-Kitap ve Kütüphane”, s. 6.
35 Afet İnan, Atatürk Hakkında H atıralar ve B elgeler, s. 304.
36 Afet İnan, Atatürk Hakkında H atıralar ve B elgeler, s. 304.
37 Enver Ziya Karal, “İstiklal Savaşım ızda Tarih Bilgisinin Rolü”, A tatürk Hakkında
Konferanslar, (Ankara, 1946), s. 60.
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Kütüphanecisi Nuri Ulusu’nun aktardığı bilgiler de 1929 yılında
özel
koleksiyonun
Fransızca
kitaplarla
zenginleştirildiğini
doğrulamaktadır:
“Benim çalışmaya başladığımın ikinci yıllarıydı, tahminen 1929
gibi, Fransızca kitaplara çok merak salmıştı. Fransa’dan özel olarak
getirilen bu kitapların hemen hemen çoğu tarihle ilgili kitaplardı. Bu
kitaplar öylesine çok geliyordu ki, adeta kütüphanede yer kalmamaya
başlamıştı.”38
Atatürk, özellikle 1928-1935 yıllarında kendisini sistematik
olarak okumaya vermiştir. Bu nedenle Atatürk’ün sık sık Paris’ten
Türkiye Büyükelçiliğinden kitap sipariş ettiği bilinmektedir. Yurt
içinde büyük bir kültür seferberliği olduğundan o yıllar Türkiye’nin
Paris Büyükelçiliği arşivinde Atatürk’ün kitap siparişleriyle ilgili çok
sayıda yazışma vardır. İlginçtir, Atatürk, yurtdışından sipariş ettiği
kitapların parasını kendisi ödemektedir.39
Atatürk’ün yeni köşk inşaatı başlarken mimardan ciddi bir talebi
olmuştur:
“Çok geniş bir kütüphane ve üzerinde haritaların açıp tetkikler
yapılabilmesi mümkün masanın bulunacağı ferah bir yer ve çok
miktarda kitap koyma yerleri.”
Afet İnan’m yazdığma göre;
“ [Atatürk döneminde bu bölüm] Çankaya’daki Cumhurbaşkanlığı
Köşkü’nün üst katında, Ankara’ya doğru bakıldığı zaman köşkün sağ
ucunu teşkil eden ‘L ’ biçimindeki kütüphanedir. Burası Atatürk’ün
zevkine ve isteğine göre yapılmış ve tavana kadar rafları olan kitaplık
kısmı çalışma yerinden kadife perdelerle ayrılmıştı.”40
“Atatürk, buraya eski köşkten daha ziyade yeni kitapları
naklettirmişti. Kütüphaneye girilen sofadaki kısma ise, albümleri ve

38 A ta tü rk ’ün Yanı Başında, s. 51.
39 B illal N. Şimşir, Bizim D iplom atlar, (Ankara, B ilgi Y ., 1996), s. 300-302.
Afet İnan, A tatürk H akkında H atıralar ve B elgeler, s. 304.
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geniş mecmua koleksiyonlarının konulacağı raflar yapılmıştı. Diğer
eski kitapların bir kısmı ise eski köşkte bırakılmıştı. Atatürk ün bu
kitaplığında hediye edilen çeşitli neşriyattan gayrı, kendi satın
aldırdığı tarih, sosyoloji, ekonomi ve bilhassa dil konulan ile ilgili
olanlar çoğunluğu teşkil ediyordu.”4'
Yeni Kütüphane yapımı hakkında Kütüphanecisi şu bilgileri
aktarmıştır:
“Bir gün içeri girdi ve benim kitaplara yer bulmam için adeta
yaptığım boğuşmayı görünce: ‘Nuri, oğlum ne bu telaş, kitaplar içinde
kaybolmuşsun,’ deyince ben de ‘Paşam, koyacak yer zor buluyorum;
siz istediğiniz zaman zorlanmaktan korktuğum için tasnif için
çalışıyorum ama zor oluyor. Acaba ilave bir kitaplık yapılması
mümkün olur mu?’ deyince şöyle bir durdu, düşündü, sonra, ‘Sen
şimdi kahvemi söyle de bir düşünelim,’ dedi. Hemen kahvesini
söyledim; kaldığı yerden kitabını okumaya başladı, kahvesini içti,
okudu, okudu.”
“Akşama doğru yerinden kalktı ve bana doğru, ‘Nuri, oğlum sen
doğru düşündün, şu bitişik kule odasına ilave bir kütüphane yapalım,
sen de şöyle rahat rahat çalış bakalım,’ deyince sevinçten adeta
uçacaktım.”42
Nuri Ulusu; “Bu yeni bölüme yeni kitaplarımızı taşımıştık;
eskileri eski kütüphanede bıraktık,’ demektedir.43
OKUMAK BİR YAŞAM BİÇİMİDİR
2004 yılında Şerafettin Turan, Mustafa Kemal Atatürk: Kendine
Özgü Bir Yaşam ve Kişilik başlıklı muhteşem yapıtında Atatürk’ün
okuma tutkusu hakkında şu değerlendirmede bulunmuştur:

kazandıracak ulusal bir savaşın lideri, bilim ve tekniğin son verilerine
dayalı yeni bir devletin kurucusu ve her alanda çağdaşlaşmaya yönelik
bir devrimin planlayıcısı ve uygulayıcısı, özetle bir Atatürk olmasını
sağlayan etkenler arasında en büyük payı, okul sıralarında başlayarak
son nefesini verinceye kadar sürdürdüğü okuma tutkusu almaktadır.
Bu tutkuda onun yalnızca eline aldığı sayfaları okuyup tüketen biri
değil, kendisinin kültür tanımında vurguladığı gibi, okuduklarını
değerlendiren, onları daha önce okudukları ile bütünleştirip senteze
ulaşabilen ve zekâsını eğiten bir düşünür olduğu dikkati
çekmektedir.”44
Kütüphaneci Leman Şenalp, Atatürk’ün kütüphanesiyle ilişkisini
şu şekilde anlatmıştır:
“Atatürk, çalışma saatlerinin çoğunu kütüphanesinde geçirirdi.
Yakınlarının anılarında belirttikleri gibi, bazen kütüphanesine kapanır,
geceli gündüzlü okurdu. Okumak onda tutku haline gelmiş bir
gereksinimdir. (...)”45
Afet İnan’m gözlemlerine göre Atatürk’ün okumaları keyif ve
ihtiyaç içindir:
“Atatürk’ün bildiğime göre bir entelektüel hayatı daima olmuştur.
Zevk için okumuş, bilgi edinmek için okumuş ve nihayet siyasi
nutuklarına ve yazılarına kaynak olması için okumuştur.”46
1918 yılında Tevfık Fikret’in mevlidinde Şair İbrahim Alâeddin
(Gövsa) ile karşılaştığında şunları söylemiştir:
“Ben edebiyatı ve şiiri severim!” “Bilhassa askeri mahiyetteki her
eseri dikkatle okurum. Sizin, Çanakkale’ye ait şiirlerinizin hepsini
okudum ve sevdim.”

“Mustafa Kemal’in iyi bir kurmay subay olarak yetişmesinin
ötesinde, ülkenin geleceğini düşünen bir aydın, ona bağımsızlığını

41 Afet İnan, Atatürk Hakkında H atıralar ve B elgeler, s. 305.
42 A ta tü rk ’ün Yanı Başında, s. 51.
43 Atatürk'ün Yanı Başında, s. 52.

22

44 Şerafettin Turan, M ustafa K em al Atatürk, (Ankara, B ilgi Y., 2. B asım 2008) içinde
“okuma tutkusu” başlıklı kısım: s. 63-83.
Leman Şenalp, “Atatürk’te Okuma Tutkusu”, Atatürk A raştırm a M erkezi D ergisi,
1 4 (1 9 8 9 ), s. 375.
Afet İnan, A tatürk H akkında H atıralar ve Belgeler, s. 305.
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1995 yılında Önder Göğçün; Atatürk’ün bu sözlerinin, Namık
Kemal’den gelen bir tesirle askerlikle ilgili, yani kahramanlık
duygularıyla dolu, Türklük ruhunu okşayıcı ve şahlandırıcı ‘hamasiepik’ bir edebiyat taraftarı olduğunu gösterdiğini yazmıştır.47
Anlaşıldığı kadarıyla Atatürk’ün okumalarında
edebiyatın (bütün türleri ve şiir) ciddi bir yeri olmuştur.
Burada “edebiyat” sözü etkili konuşma ve
anlamındadır; bunu uygun bir örnekle açıklayabilirim.

özellikle

güzel

yazı

“Atatürk bunun üzerine o arkadaşına, edebiyatın nasıl okutulması
ve ne suretle programlaştırılmasının muvafık olacağını sordu. Bu
arkadaşının cevabı, kara tahta üstüne, şu suretle tesis edilmiştir:”
“ 1-Ona, tahlil ve terkip kabiliyeti vermek;”
“2-Ona, dünyayı ve insanlığı anlatmak;”
“3-Onu, bir üsluba malik kılmak;”
“4-Onu, başlı başına yardımcısız çalışabilir hale koymak;”

10 Kasım 1953 günü Dünya gazetesinde Afet İnan önemli bir
tanıklığını yayımlamıştır:

“5-Onu, bütün bu vasıf ve kıymetleriyle mensup olduğu sosyeteyi
yükseltebilecek surette yetiştirmek.”

“Atatürk’ün, münevver (entelektüel) bir insan ve devlet adamı
olarak en çok üzerinde durduğu iki mesele vardır.”

“Bütün bu mesaide, hususi ve umumi tarih ve bu tarihten en ileri
gitmişlerin, yani devletçilikte, askerlikte, bütün ilim ve fen
branşlarında, ekonominin bütün sahalarında tetkik ve imtisale
(gerekene) en çok şayan eserleri ve müessirleri tanıtmak tedris
sisteminin temel taşları olmalıdır.”

“ 1-Güzel hitabet.”
“2-Güzel ve edebî yazı yazmak.”
“Bir akşam toplantısında söz edebiyat üzerine açılmıştı; yıl 1937
ve konuşma şu sorularla başladı:”

Atatürk, bundan sonra edebiyata ilgisini bildiği bir diğer
arkadaşına şu soruyu yöneltmiştir:

“Edebiyat nedir? Osmanlı devrinde ve bugüne kadar Cumhuriyet
rejiminde edebiyat medlulünden (bilgisinden) ne anlaşılıyor?
Mekteplerde edebiyat nasıl okutuluyor? Cumhuriyet çocuklarına
edebiyat ne yolda hangi gaye ile tedris (eğitim) olunmalıdır?”

“Osmanlı devrinde ve Cumhuriyet rejimine kadar olan
zamanlarda, edebiyattan ne anlaşılırdı? O devrin mekteplerinde
edebiyat nasıl okutulurdu? Nihayet bugün (1937 yılı) edebiyat
tedrisatı ne surette yapılmaktadır?”

“Hazır bulunanlardan biri, bugünkü (1937 yılı) edebiyat tedris
(eğitim) sistemine muarızdı (karşıydı). Bugünün programını
edebiyattan beklenen hizmete uygun bulmuyordu; ona göre bugünkü
edebiyat tedrisatı, fikre ve ruha hitap etmeyen bir şekilde
yapılmaktadır; hâlbuki edebiyatın rolü bu değildir; onun daha geniş ve
şâmil bir hizmet sahası vardır.”

Arkadaşı, edebiyat eğitimi alanından uzaklaşalı çok olduğunu ve
yeterli bilgisinin bulunmadığını söylemiş; bunun üzerine Atatürk
şunları dikte ettirmiştir:

47 İbrahim Alâeddin Gövsa, Acılar, (İstanbul, 1940) s. 8 ve 9 ’dan: Önder Göğçün,
E debiyat D ünyası ve Atatürk, (Ankara, Atatürk Kültür M erkezi Y., 1995), s. 11.
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“Osmanlı devrinde ve Cumhuriyet çağında ve bundan evvelki
Türk kültürel çağlarında ve hatta bütün kültürlü medeni cemiyetlerde
edebiyat denildiği zaman şu anlaşılır:”
“Söz ve manayı, yani insan dimağında yer eden, her türlü
bilgileri ve insan karakterinin en yüksek duygularını, bunları
dinleyenleri veya okuyanları, çok alakalı kılacak surette söylemek ve
yazm ak sanatı. Bunun içindir ki, edebiyat, ister nesir (düz yazı)
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halinde olsun, ister nazım (şiir) şeklinde olsun, tıpkı resim gibi,
heykeltıraşlık gibi, bilhassa musiki gibi, güzel sanatlardan
sayılagelmektedir. ”
“Beşeriyette en müspet ilim ve en ince teknik esaslarına dayanan
hayatla ve kanla karşılaşmak kendileri için mukadder olan askerlik
gibi yüksek bir idealist meslek dahi, kendini içinde bulunduğu içtimai
heyete anlatabilmek ve bu büyük insanlık ve kahramanlık yolculuğunu
hazırlayabilmek için, uyandırıcı, hedeflendirici, yürütücü ve nihayet
fedakâr ve kahraman yapıcı, vasıtayı edebiyatta bulur.”
“Bu itibarla edebiyatın her insan cemiyeti ve bu cemiyetin hâl ve
istikbalini koruyan ve koruyacak olan, her teşekkül için, en esaslı
terbiye vasıtalarından biri olduğu, kolaylıkla anlaşılır.”
“Bunun içindir ki, Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı [ 48 ]
edebiyat tedrisinde (eğitiminde) şu noktalara bilhassa ehemmiyet ve
kıymet vermelidir:”
“a-Türk çocuğunun kafasını, fıtrî yaratılışındaki dikkat ve itinaya
göre tekevvün ettirmek (oluşturmak). Bu, Cumhuriyetin sıhhi düzeni
ile alakadar olan Vekâlete de teveccüh eden bir vazifedir.”
“b-Güzel muhafaza edilen Türk kafa ve zekâlarını açmak,
yaymak, genişletmek. Bu, bilhassa Kültür Bakanlığının vazifesidir.
Bununla birlikte olarak, müstait (doğuştan yetenekli) Türk çocuk,
kafalarına müspet ilim ve teknik mefhumlarını (kavramlarını) yalnız
nazari (kuramsal) olarak değil; aynı zamanda pratik (uygulamalı)
vasıtalarla yerleştirmek.”
“c-Bir taraftan da Türk kafalarındaki kabiliyetleri, Türk
karakterindeki sağlamlıkları, Türk duygularındaki yükseklik ve
genişlikleri, kendilerini hiç zorlamadan, natürel bir tarzda ve olduğu
gibi ifadeye onları alıştırmak.”

48 M illi Eğitim Bakanlığı’nın adı o yıllarda Kültür Bakanlığıdır.
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“Bunlar yapılınca netice şu olacaktır: Türk çocuğu konuşurken,
onun beyan ve anlatış tarzı, Türk çocuğu yazarken onun ifade üslubu,
kendisini dinleyenleri, onun yürüdüğü yola götürebilecek bu kabiliyeti
sayesinde, Türk çocuğu kendisini dinleyen ve yazısını okuyanları,
peşine takarak yüksek Türk ülküsüne iletebilecek, ulaştırabilecektir.”
“Bu edebiyat telâkkisi (anlayışı), böyle bir edebiyat tedrisi
(eğitimi) sayesindedir ki, edebiyat medlulünden (bilgisinden) anlaşılan
gayeye varmak mümkün olabilir.”49
Ne var ki, Atatürk, okumuş cahiller sorununda da bir ayrıntının
gözden kaçırılmasına şu şekilde itiraz etmiştir:
“Biz cahil dediğimiz vakit mutlaka mektepte okumamış olanları
kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim, gerçeği bilmektir. Yoksa okumuş
olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okumak bilmeyenlerden
de gerçeği gören hakikî âlimler çıkar.”50
Afet İnan’ın Atatürk Kitaplığı hakkında tanıklıkları önemlidir:
“Kitap, lügat ve broşürlerin hemen her gece taşındığı bir yer daha
vardır: Köşkün yemek salonu. Yemek salonunun demirbaş
eşyalarından biri, bilhassa 1935’ten elektrikle döner geniş bir kara
tahtadır.”
“Bu gece toplantılarında konuşulan mevzuun mahiyetine göre
kütüphaneden kitaplar gelir, pasajlar okunurdu.”51
İlginçtir, Atatürk’ün yüksek sesle okuma ve dinleme alışkanlığı
vardır:
“Mesela bazen gece toplantılarında eski şiirlerden okuttuğu gibi
şairlerimizin eserlerini kendi seslerinden dinlemiş, güzel yazılmış

49 Afet İnan, Atatürk Hakkında H atıralar ve Belgeler, s. 284-286.
50 Atatürk'ün F ikir ve D üşünceleri (Haz. Utkan Kocatürk), (Ankara, ATAM Y ,
1999), s. 138
51 A fet İnan, A tatürk Hakkında H atıralar ve B elgeler, s. 306.
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nesirleri okutmaktan haz duymuştur. Bizzat kendisi de bazı şiirleri
ezber okumasını pek severdi.”52

milletlerin tarihleri, ilk uygarlıklar ve insanlık tarihi ile ilgili eserler
bulunmaktadır.54

Atatürk’ün ihtiyaç (gereksinim) okumalarına örnek olarak hukuk,
tarih, dil ve din alanındaki okumaları gösterilebilir:

Atatürk’ün kitap okurken, yazarın düşüncesine katıldığı
kısımların altını kırmızı, katılmadığı yerleri ise mavi kalemle çizdiği,
önemli bulduğu paragrafın yanına “xx” önemli, “xxx” çok önemli,
“müh” mühim işaretleri koyduğu, kütüphanesindeki pek çok kitapta
görülmektedir.55

“Hukuk konularını Atatürk bir meseleyi incelemek ve Batı
memleketlerindeki yeni nazariyeleri takip etmek için okumuştur.
Mesela demokratik memleketlerin hukuki meseleleri daima kendisini
ilgilendirmiş, bu konuda pek çok kitap okumuştur. (...)”
“Atatürk asıl tarih üzerinde çok ve çeşitli kitaplar okumuştur.
Kendi zamanında çıkan yabancı dillerdeki yeni kitapları, etrafındaki
fikir adamlarına tercüme ettirmiş, hülasalarını (özetlerini) çıkarttırmış
ve bunlar üzerinde tartışmalı konuşmalar yap[tırt]mıştır. Bu arada
bilhassa İslam tarihi ile pek meşgul olmuş; İslam medeniyetinde
Türklerin hizmet ve değerlerinin bilinmesini, esaslı tetkiklerle
meydana çıkarılmasını istemiştir.”
“Atatürk ayrıca sosyoloji ve ekonomi konularına da ilgi
göstermiş ve kitaplar okumuştur. Son senelerde Atatürk’ün üzerinde
fazlaca durduğu, herkesin bildiği gibi, dil meseleleri idi. Bundan
gayesi, ‘dil’in Türkçeleştirilmesi ve zenginleştirilmesi ile beraber
akademik bir hüviyet kazanması idi. ( ...)”
“Diğer taraftan Atatürk bunların yanında günlük neşriyat ile pek
yakından ilgilenmiş ve onları her gün okumuş veya okuyanları
dinlemiştir.”53
Leman Şenalp’in incelemesine göre; Atatürk yaşamı boyunca pek
çok kitap okumuştur. Fakat bunların arasında tarih kitapları ve
özellikle de Türk ve İslam devletleri tarihleri başta olmak üzere diğer

İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesinden ödünç aldırttığı
kitaplara işaret koymayışı ise O ’nun uygar kişiliğinin yansımasıdır.56
Atatürk’ün uzun okumalarını gerçekleştirdiği ortamlar hakkında
Afet İnan’ın da ayrıntılı tanıklığı vardır:
“Atatürk kitapları mutlaka masa başında okumuş, elinde kırmızımavi uçlu kalemle, bazen kitap üzerine çizgi ve işaretler yapmış,
bazen de kurşun kalemle kâğıtlara notlar almıştır. Yeni köşkte
kütüphanesindeki yazı masasında oturduğu pek nadirdir. Daha ziyade
orta yerdeki uzun ve geniş masanın üzerine çeşitli kitap ve lügatleri
dizdirir, karşısında saat, yanında kül tablası bulundururdu. Sık sık
içtiği kahve, uzun çalışmalarına biraz fasıla verdirebilirdi. Çalıştığı
yerdeki kitapların yeri değişmemeli idi.”57
Kütüphanecisinin aynı konularda tanıklığı şöyledir:
“Okuduğu kitaplar arasında tarih kitapları daima çoğunluğu teşkil
etmişti. Türk ve İslâm tarihi üzerinde çok durmuş ve bu hususta da
çok detaylı çalışmalar yapmıştı. Bunun yanında hukuk, ekonomi,
sosyoloji dalında da çok kitap okumuştur. Bu çalışmaları yaparken
masasında daima lügatlerini bulundururdu. Not almayı da çok sever ve
hep yapardı. Renkli ve kurşun kalemlerini hazırlar ve çalışma

54 Leman Şenalp, "Atatürk’ün Okuduğu Uygarlık Tarihleri”, Türk Kütüphaneciliği,
Cilt 19, Sayı 3 (2005), s. 349-355.
52 Afet İnan, A tatürk Hakkında H atıralar ve B elgeler, s. 305.
53 Afet İnan, A tatürk Hakkında H atıralar ve Belgeler, s. 305-306.
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55 Leman Şenalp, “Atatürk Kütüphanesi”, Türk K ütüphaneciliği, 16, 2 (2002), s. 174.
56 Leman Şenalp, “Atatürk Kütüphanesi”, s. 174.
57 A fet İnan, A tatürk Hakkında H atıralar ve Belgeler, s. 306.
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masasının üzerinde, lügatlerinin, masa saatinin, sigara kutusu ve kül
tablasının yanında muntazam hep bulundururdum.”'
“Tahmini beş bin kadar kitaptan büyük bir çoğunluğunu kesin
okumuştur.”59
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Haşan Rıza Soyak; Atatürk’ün
bilgisini zenginleştirmek ve güncelleştirmek amacıyla yaptığı tutkulu
okumaların gözlerinde yol açtığı tahribata yakından tanık olmuştur:
“Okumayı çok severdi. Umumi bilgisini sürekli olarak artırmaya
çalışırdı. Zengin bir kütüphanesi vardı. Okuması da çalışması gibiydi,
eline aldığı kitabı eğer ilginç buldu ise, bitirmeden bırakmazdı.
Okuduğu kitaplarda, ileri sürülen temel fikirlerle, güdülen hedefleri
açıklık ve isabetle tespit ve gayet iyi özetlerdi. ‘Bir gezi dönüşü
sabahleyin trenden iner inmez Köşk’e çıktım. Hizmetine bakanlara ne
durumda olduğunu sorduğumda, ‘iki gün, iki gecedir durmadan kitap
okuyor,’ dediler. İzin alıp yanına girdiğimde, ‘Elime bir tarih kitabı
geçti, bilmem ne zamandır okuyorum,’ dedi. ‘Yorulmadınız mı
Paşam?’ diye sorduğumda, ‘Hayır, yalnız gözlerim yaşarıyor. Onun da
çaresini buldum. Birkaç metre tülbent aldırttım. İşte gördüğün gibi,
parça parça kestirdim; ara sıra bunlarla gözlerimi kuruluyorum.’ ”60
Falih Rıfkı Atay’ın da benzer gözlemleri vardır:
“Ben 43 ile 58 yaş arasında yakınında bulunmuştum. (...) Büyük
Nutku 53 yaşında yazmıştır. Çalışma odasında yarı ayaküstü, yarı
oturarak ve yüzlercesi arasından vesikalar ayırarak, nutkunu dikte
ederdi. Yorulan değişirdi. Bir defasında pek genç bir arkadaşı
baygınlık geçirmişti. Akşama doğru bir banyo aldıktan sonra, hiç
dinlenmeden sofraya iner, o gün yazdıklarını bize okur veya okutur,
hadiseler üzerine terütaze bir muhakeme ile tartışmalar yapardı. Bir

58 A ta tü rk ’ün Yanı Başında, s. 52.
59 A tatürk 'ün Yanı Başında, s. 54.
60 Haşan Rıza Soyak, A ta tü rk ’ten H atıralar, Cilt 1, (İstanbul, Y K Y ., beşinci basım,
2008), s. 45.
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kitabı merak edince koskoca bir cilt de olsa bitirmeden uyuyamaz
veya pek az uyku aralaması ile okumaya devam ederdi. (...)”61
Atatürk, her ortamda ve her mekânda okumalarını sürdürmüştür.
Agop Dilâçar şunları yazmıştır:
“Yaz aylarında Atatürk’le beraber Ankara’dan İstanbul’a
gidilirken, kütüphane memuru ile baş sofracısı, götürülecek kitapları
boş cephane sandıklarına yerleştirir, muhafız alayı erleri de bunları
arabalara taşırlardı. Kitapların cephane sandıklarına konulması, derin
bir heyecan uyandıran görkemli bir semboldü. Askeri savaş
kazanılmış, şimdi bilim savaşına girişilmişti. Bu iki savaşın
Atatürk’ün kişiliğinde birbirleriyle kaynaşmasının sembolü, işte bu
sandıklardı.”62
Kütüphanecisinin
anlatımı şöyledir:

Ankara’dan

kitapların

taşınmasıyla

ilgili

“İlk İstanbul seyahatine giderken [1927 yılı] istediği kitaplar o
kadar fazlaydı ki, karton kutular buldurup kütüphaneye getirtmiştim,
tam içine kitapları doldurmak üzereyken Atatürk kütüphaneye geldi ve
ne yaptığımı sordu, ‘İstediğiniz kitapları karton kutular aldırdım,
onların içine koyup özel trene naklettireceğim,’ deyince ‘Dur biraz
bekle,’ dedi. Kitap adedine şöyle biraz baktıktan sonra kütüphaneden
çıktı, odasına gitti. Biraz sonra bir baktım iki tane cephane sandığını,
muhafız alayı erleri getirip kütüphaneye koyuverdiler ve gittiler. Ne
olduğunu anlamadan bakıp dururken Atatürk, içeri geldi, benim şaşkın
şaşkın baktığımı görünce, ‘Ne o Nuri oğlum, şaşırdın değil mi?
Şaşırma, şaşırma, savaşta bunlarla cephane taşıdık, sen o zamanlan
çocuktun, bilemezsin, bu sandıklar benim için çok önemlidir. Şimdi o
savaş bitti, yeni bir savaşımız başlıyor. O da kültür ve sanat
savaşımızdır ve okumakla kitapla olur; şimdi cephane taşıdığımız o

Falih Rıfkı Atay, Çankaya, (İstanbul, Doğan Kardeş B.. 1969), s. 484.
“ Agop Dilâçar, Atatürk ve Türkçe, (Ankara, TDK Y., 1968), s. 42.
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sandıklara kitaplarımı koy, bu sandıklarla taşınsın, cephanenin yerini
artık kitaplar alsın,’ dedi.”63

göndersinler. Bize göre faydalı bir şeyler bulamadım. Boşuna zaman
tüketmişiz’ ”.65

O
sırada muhafız alayında askerlik yapan kitaplık sorumlusu Nuri
(Ulusu) şaşkınlığının ardından yaptığı işi şöyle anlatmıştır:

Atatürk’ün okuma tutkusu hakkında Cemal Granda’nın
aktardığı66 ve sık kullanılan bu ilginç anekdotun ayrıntıları orada
bulunan Nuri Ulusu’nun anlatımıyla şu şekildedir:

“Neyse, gelen cephane sandıklarını güzelce temizledim, içlerine
kâğıt koyup, üzerlerine de kitapları özenle yerleştirdim. Tam işimi
bitirmek üzere iken Atatürk yanında yanlış hatırlamıyorsam Agop
Dilâçar Bey Te kütüphaneye geldiler. Ona da izah edince, o da hayran
hayran dinledi ve sonunda beraberce son sandığa da kitaplarını
seçerek koyduk, iki sandığı da güzelce bir kapattıktan sonra, derhal
muhafız alayından erler çağırttık ve sandıkları doğruca Ankara
G arı’nda trenimize konulmak üzere yolladık gitti.”64
Atatürk’ün Ankara - İstanbul - Yalova hattında kitaplarını
taşıması ve okuma çalışmalarını gittiği yerlerde de sürdürmesi üstüne
çeşitli tanıklıklar vardır.
Bunlardan Kılıç A li’nin anlatımına göre; Atatürk 1930 yazında
Yalova’ya giderken bir bavul dolusu kitabı beraberinde götürmüş;
haftalarca bunları okuyup notlar almıştır:
“Atatürk Yalova’ya gelir gelmez kitaplığına gömüldü ve
okumaya başladı. Biz Salih’le ve bazı misafirlerle beraber Yalova
çevresini geziyor, yemeğe geldiğimiz zaman, yine Atatürk’ün
kitaplıkta çalıştığım görüyorduk. Bu, 10 gün kadar sürdü. Bir akşam
geldiğimiz zaman, Atatürk’ü bizi bekler bulduk. ‘Neredesiniz, bir
saattir sizi aratıyorum’ dedi. Biz kendisinin çalıştığını gördüğümüz
için gezintiye çıktığımızı söyleyerek yanına oturduk. Salih (Bozok)
çocukluk arkadaşı olmanın verdiği cesaretle; ‘Bitti mi Paşam,
kitaplar? Hepsini hıfza çektiniz mi? (Ezberlediniz m i?)’ dedi. Atatürk
kesin konuştu: ‘Tamam, bitti. Kitapları toplayıp A nkara’ya

“Yalnız kütüphanede değil, Atatürk diğer tüm boş kaldığı
zamanlarda da ekseri tarih kitapları olmak üzere okurdu. Okurken de
öylesine kendinden geçerdi ki, etrafmdakileri, bizleri hiç gözü
görmezdi. Adeta huşu içerisinde okur okur, okurdu.”
“Yine bir gün böyle dalgın, dalgın okurken Moskova Elçimiz
Vasıf Çınar Beyefendi salona geldi ve Atatürk’ü her zamanki haliyle
görünce dayanamayarak ‘Paşam, Paşam, bu denli Tarih okuma;
kafanızı yoruyorsunuz, siz Samsun’a, Anadolu’ya çıkarken böyle
kitap okuyarak mı çıktınız?’ Bu sözleri en yakinen duyan kişi bendim,
çok şaşırarak biraz da çekinerek ne olacak, ne cevap verecek diye
beklerken Atatürk bir anlık beklemeden sonra Vasıf Bey’e doğru
yavaşça döndü ve de bizim tahminlerimizin aksine sinirle değil, hafif
hafif gülümseyerek: ‘Vasıf Bey, bizim çocukluğumuz fakirlikle geçti,
elime üç beş kuruş para geçince bunun muhakkak yarısını kitaba
verirdim. O zaman da böyle okurdum. Eğer aksini yapsaydım ben
Atatürk olamazdım; Türkiye’yi bu hale getiremezdim,’ dedi ve ilave
etti: ‘Belki haklısın, hatta benim de kulağıma geliyor, Paşamızın işi
gücü yok herhalde, dille, tarihle uğraşıp duruyormuş diye dedikodu
yapıyorlarmış. Eksik kafalı bunlar, öyle yağma yok, işim tabii ki
başımdan aşkın, ama bugünkü Türkiye ne kadar önemliyse, atideki
(gelecekteki) Türkiye’min de o derece önemi var. Bu sebeple ilerinin
temellerini çok sağlam atmam lazım, onun için de çok okuyorum, çok

65 İsmet Bozdağ, “Atatürk’ün Fikir K aynaklan”, H alkevleri, Yıl 9, Sayı 99 (Ocak
1975), s. 19.
Cemal Granda, Atatürk'ün Uşağının G izli D efteri, (Ankara, Kent K , 3. Baskı
2010), s. 247.

63 A ta tü rk ’ün Yanı Başında, s. 55.
64 A ta tü rk ’ün Yanı Başında, s. 55-56.
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fikirler üretiyorum. Bunları söyleyenlere, dedikodulara hiç bakmam.
Zira onlar saman kafalı insanlardır.’ ”67

BAŞARI YOLUNDA
Atatürk örneğinde tanıklıklar ve anlatılanlardan sonra “devlet
adamı” ile “bilge yönetici” arasında bir özdeşlik kurulması kaçınılmaz
oluyor.
1942 yılında ilk defa Herbert Melzig önemli bir benzetme
yapmıştır:
“Büyük Yunan Filozofu Plato’nun, ‘krallar filozof olsa ve
filozoflar kralların tahtlarına otursaydı...’ tarzındaki temennisi iki bin
senelik bir tarih çağında tahakkuk etmedi. Hâlbuki XX. asırda birinci
defa olarak Atatürk’ün şahsında, Plato’nun istediği gibi, kelimenin
tam manasıyla bunu görmekteyiz. O, bir dahi, bir mütefekkir olarak,
bir milletin yani Türk milletinin mukadderatını ele almış ve bu
milletle atıldığı İstiklal Savaşı, bu milletin medeni durumunu
değiştiren bir inkılâp ve diğer milletlerin haklarını koruyan bir sulh ile
insaniyete muhteşem bir misal vermişti[r].”68
1981
yılında Herbert M elzig’ten yaklaşık 40 yıl sonra,
Kütüphaneci Leman Şenalp’in “Atatürk - Kitap ve Kütüphane” adlı
incelemesinde vurgulanan da Lider’in başarı sırlarıdır:
“Atatürk, Türk toplumunu, çok kısa zamanda, baştan aşağı
değiştiren reformları yaparken, verdiği kararlarda hiç yanılmayışında,
O ’nun eşsiz dehası yanında, kültür birikiminin rolü olduğu inkâr
edilemez. Atatürk, zekânın bir insanı sadece geçici başarılara
sürükleyebileceğine, hâlbuki akıl ve bilginin kudretiyle elde edilen
başarıların devamlı olacağına inanmıştı. O, her işte başarı sağlamayı

prensip edinmişti. Başarılarının kaynağını da iki esasta bulmuştu: bilgi
(ilim), vatan ve millet sevgisi.”69
Leman Şenalp’in sözleriyle; Atatürk’ün, zekânın bir insanı
sadece geçici başarılara sürükleyebileceğine, hâlbuki akıl ve bilginin
kudretiyle elde edilen başarıların devamlı olacağına inandığını ve
kendi başarısının iki kaynakta bulunduğunu vurgulaması anlamlıdır.
Şimdi, önemli bir soruyu yanıtlayabiliriz:
Atatürk, kendisini nasıl yetiştirdi?
Sorunun doğru ve gerçekçi yanıtlanması için elbette çocukluk ve
eğitim yıllarının çeşitli evreleri ile meslek yaşamının sonraki
evrelerinde kendi başına sürdürülen okuma ve öğrenme faaliyetleri
bilinmelidir.
Atatürk örneğinde; bizzat kendisinin anlatımları, yakın tanıklıklar
ve profesyonel araştırmalarla bu soru kolaylıkla yanıtlanmaktadır.
Atatürk’ün çocukluğu ve yetişmesi üzerine ilk bilgiler bir
röportajda doğrudan kendisi tarafından aktarılmıştır ve burada açıkça
belirtildiği şekilde çocukluğu ve yetişmesi kitaplar arasında olmuştur.
10 Ocak 1922 tarihli Vakit gazetesinde Ahmet Emin (Yalman)
imzalı “Mustafa Kemal Paşa’nın Hayatı” başlıklı bu uzun röportajda
yer alan bilgiler sonradan hayli popülerleşmiştir.70
Atatürk’ün kendi çocukluğu ve yetişmesine, okuduğu kitaplara
dair anlattıkları söz konusu gazetede, “İlk Hatıralar” başlığı altında
aktarılmıştır.
Atatürk’ün anlatımıyla “Namık Kemal
okuyorduk” cümlesi orada açıkça yer almıştır.

Bey’in

kitaplarını

69

Leman Şenalp, “At„'ürk-Kitap ve Kütüphane”, Türk Kütüphaneciler D erneği
Bülteni, Cilt X X X , Sayı î <1981), s. 3-4.
67 A ta tü rk ’ün Yanı Başında, s. 67.
68 Herbert M elzig, A tatürk D edi ki, (Ankara, Sümer M ., 1942), s. 3.
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Hakan Pala, H er Soruya Cevap Verdi: Atatürk 'iin 55 Röportajı, (Ankara, Anektod
Y., 2010), s. 111-138.
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Ahmet Emin (Yalman)’ın bu röportaj sırasında Atatürk’le ilgili
bir gözlemi daha vardır:
“Mülâkat üç saate yakın sürdü. Bu zaman zarfında Paşa
Hazretleri yalnız bir iki defa sigara yakmak için konuşmaya ara
verdiler. Baştan sona kadar ağızlarından çıkan sözlerde güya yazılıp
çizilmiş de son halini vermiş gibi bir düzen vardı. Not tutan bir adama
hitaben
konuştuklarını
unutmuşlardı.
Kendilerini
tamamıyla
anlattıkları şeyin sıcaklığı içinde kaybetmişlerdi. Tatlı tatlı
anlatıyorlardı.”71
1922 yılında Peyami Safa’nın yayınladığı bir Kemal Paşa
biyografisi kitapçığı vardır:

Türkün Altın Kitabı, G azinin Hayatı ve Büyük Hâlâskârımız
Hakkında Münevverlerimizin
ve Meşahirimizin İntibaat ve
Mülahazatı, (İstanbul, M aarif Kütüphanesi, 1928).
Bu yayının ilk bölümünde Atatürk’ün çocukluk yılları ve 1928
yılına kadarki yaşam öyküsü anlatılmıştır. Diğer bölümünde de farklı
yazarların ve şairlerin Atatürk’le ilgili düz yazı ve şiir türünde kaleme
aldıkları yer almıştır.74
1963
yılında bu kitabın yeni basımı yapılırken, Atatürk
biyografisi 1938 yılına kadar genişletilmiş ve fakat diğer şahsiyetlerin
ilk baskıda bulunan katkıları bu düzenlemede yer almamıştır.

Büyük Hâlâskârımız Mustafa Kemal Paşa Çocukluğu ve Gençliği
Siyasi ve Askeri Hayatı, (İstanbul, Orhaniye M., [1922], 24 s.).

Türk ün Altın Kitabı, Gazi ’nin Hayatı, Büyük Gazi ’nin
Çocukluğundan Ölümüne Kadar Bütün Hayatı, (İstanbul, M aarif
Kütüphanesi ve Matbaası, 1963, 184 s.).

Atatürk’ün yaşam öyküsü konulu ilk kitapçık olan bu yayının
üstünde yayın yılı yoksa da İzmir’in kurtuluşundan hemen sonra
basıldığı sanılmaktadır.72

Bunların dışında Atatürk’ün çocukluğu ve yetişmesini anlatan
“erken dönem” kısa biyografilerde yer alan bilgileri destekleyen başka
tanıklıklar da vardır.

Yine 1922 yılında M ısır’da Emin Muhammed Said ve Kerim
Halil Sabit Kahire’de basılan el-Letaif el-Musavvare dergisi adına;
Siret-i Mustafa Kemal Paşa ve Tarih ül-Hareke et-Türkiye el-Vataniye
f i Anadol (Gazi Mustafa Kemal Paşa ’nın Hayatı ve Anadolu 'da Türk
Milli Mücadelesi) isimli kitabı yayımlamışlardır.73

1998 yılında Türkçe olarak basılan Vamık V. Volkan ve Norman
Itzkowitz’in ortak yazdıkları Ölümsüz Atatürk adlı eser önemlidir.75

Atatürk’ün çocukluğunu ve yetişmesini anlatan bir diğer kitap,
1928 yılında İstanbul’da Türk Neşriyat Yurdu tarafından basılmıştır:

Atatürk’ün yaşam öyküsünü ve mesleki kariyerini psikiyatri
bilimi açısından inceleyen Vamık V. Volkan, 1974/75 ders yılında
konuk öğretim üyesi olarak Ankara Üniversitesi’nde iken; Atatürk’ü
tanıyan veya -kısa süreli karşılaşmalarla olsa dahi- yaşamlarını önemli
ölçüde etkilediği bir grup insanla karşılıklı görüşme olanağına sahip
olmuştur.76

74 Türker Acaroğlu, Açıklam alı A tatürk K aynakçası II, (İstanbul, T. İş Bankası Y.,
1981), s. 1095-1097.

71 Hakan Pala, H er Soruya C evap Verdi: A ta tü rk ’ün 55 R öportajı, s. 134 vd.
72 Türker Acaroğlu, Açıklam alı A tatü rk Kaynakçası I, (İstanbul, T. İş Bankası Y.,
1981), s. 432-434.
73 Emin M uhammed Said ve Kerim Halil Sabit, G azi M ustafa K em al P a ş a ’nın
H ayatı: Anadolu 'da Türk M illi M ücadelesi, (Çeviren: Zekeriya Kurşun), (İstanbul,
Doğan Kitap, 2010), s. 9.

Vamık Volkan ve Norman Itzkowitz’in bu eseri hazırlarken kullandıkları kaynaklar
listesinde Şerafettin Turan’ın incelem esi yer almamaktadır./HÖ.
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Eserin İngilizce orijinali için bkz: Im m ortal Atatürk, (University o f Chicago Press
1984).

Psikiyatrist Vamık V. Volkan’m görüştüğü tanıkların isimleri
(soyadına göre) ve tarihleri şöyledir:77
Âdile Ayda (Ankara, 1 Nisan 1975)
Şevket Süreyya Aydemir (Ankara, 20 Kasım ve 13 Aralık 1974)
Perihan Çambel (Ankara, 5 Ocak 1975)
Sabiha Gökçen (Ankara, 2 ve 5 Aralık 1974)
L[ütfıye] Gürsoy (Ankara, 16 Ekim 1974)
K[ıymet] Tesal (Ankara, 13 Mayıs 1975)
A[bdürrahim] Tuncak (Ankara, 5 Aralık 1974)
D[?] Uğur (Ankara, 29 Nisan 1975)
Atatürk’ün daha askeri ortaokul ve askeri lise yıllarındayken bile
okuma tutkusunu ve yüksek performansını tahmin etmek mümkündür.
Ali Ulvi Elöve, 22 Nisan 1897 tarihinde Selanik’te
yayımlanmaya başlayan Çocuklara Rehber adlı haftalık çocuk
gazetesinin yarışma bilmecelerini doğru yanıtlayan Askeri Rüştiye
öğrencileri arasında Mustafa Kemal’in de bulunduğunu ortaya
çıkarmıştır.
1938 yılında Bursa Halkevi yayın organı Uludağ dergisinde yer
alan incelemeye göre; derginin bilim ve matematik bilmecelerine kızerkek bütün okulların öğrencilerinden yanıtlar gelmektedir. Bilmece
ve sorulara doğru yanıt veren öğrencilerin isimleri ertesi hafta okulları
ve sınıflarına göre dergide yayımlanmaktadır. Bu derginin hemen her
sayısında bilmece ve soruları doğru yanıtlayan askeri rüştiye son sınıf
öğrencilerinin isimleri şöyledir:

1980 yılında basılan Atatürk ve Yaşamı adlı biyografiye göre;
Bursa Askeri İdadisinden naklen Manastır Askeri İdadisine ve
Mustafa Kemal'in sınıfına gelen Ömer Naci bir gün Mustafa
Kemal’den okuyacak kitap istemiş; Mustafa Kemal bütün kitaplarını
Ömer Naci’ye göstermiş; fakat şiir ve edebiyata meraklı olan arkadaşı
onun kitaplarını beğenmemiş; bu da Mustafa Kemal’in gücüne
gitm iştir.79
Bu bilgiden bir sonuca ulaşmak mümkün:
Atatürk’ün bir askeri lise öğrencisi olarak kendi kitapları vardır!
Çankaya adlı eserinde Falih Rıfkı Atay;
“Bu hatıralar gördüklerim ve işittiklerimdir. Gördüklerimin hepsi
benden. İşittiklerimin çoğu Atatürk’ün ağzından!” diye yazmıştır ve
Atatürk’ten doğrudan aktardığı bir ayrıntı şöyledir:
“Manastır idadisini bitiren Mustafa Kemal 13 Mart 1899’da
Pangaltı’da harp okuluna girdi. İki ay içinde üstünlüğünü tanıtarak
sınıfının çavuşu olmuştur. Kendisi der ki: ‘İdadide iken inatla
çalışıyorduk. Sınıfta birinci ikinci olmak için hepimiz gayret içinde
idik. Harp okulunda matematik merakım devam etti. Fakat birinci
sınıfta saf gençlik hayallerine kapıldım. Dersleri gevşeğe aldım. Yılın
nasıl geçtiğinin farkında olmadım. Ancak dersler kesilince kitaplara
sarıldım.”80
Ali Fuat Cebesoy’un, Asım Gündüz’ün
arkadaşlarının anlattıkları da aynı doğrultudadır.

ve

diğer

bazı

Ali Fuat Cebesoy anılarında şunu yazmıştır:

Mustafa Kemal, Ömer Fevzi, Ahmet Kemal, Murat Nihat, İsmail
Ziya, Süleyman, Osman Sabri, İbrahim Mazlum, İsmail Necmi,
Hüseyin Hüsnü.78
77 Türkçe basımın arkasında bulunan genel listeden alınmıştır.
78 A [li] U [lvi] Elöve, “M ustafa Kemal Selanik Rüşti-i Askerî M ektebi Son Sınıf
Talebesi İken”, U ludağ Bursa H alkevi D ergisi, Sayı 18 (Birinci Teşrin 1938), s. 6-12.
Burada söz konusu derginin ilgili nüshalarının tıpkıbasımlarına da yer verilmiştir./HO.

79U luğ İğdemir, A tatürk ve Yaşamı, (Ankara, TTK Y., ilk basım 1980, ikinci basım
1988), s. 5.
80 Falih Rıfkı Atay, Çankaya, s. 29.
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“Harp Akademisi’nden İhsan Cihangir (Rahmetli General Ali
İhsan Sabis) birinci, Asım Kütahya (Orgeneral Asım Gündüz) ikinci,
Mustafa Kemal beşinci, ben de sekizinci olarak mezun olduk. Eğer
derece son sınıfta alınan notlara göre olsaydı, Mustafa Kemal
birinciydi. Ne önemi var, okulda birinci olamadı ama hayatta birinci,
en birinci oldu.”81
Atatürk’ün askerlik bilimi dışında da ciddi bir ansiklopedik
bilgiye sahip olduğu bilinmektedir.
Arkadaşlarının anlatımlarında üstünde yeterince durulmayan
önemli bir konu; Ruşen Eşref Ünaydın tarafından Yahya Kemal
B eyatliya; ondan İsmet Bozdağ’a aktarılmıştır ve Atatürk’ün
özellikle ansiklopedik diye tanımlanabilecek muazzam bilgi birikimini
ne zaman, nasıl ve nereden kazandığı sorusuna açıklık getirmektedir.
10 Kasım 1952 günü İstanbul Park Otel’de Yahya Kemal
Beyatlı’nın Atatürk’ü anma konuşmasını İsmet Bozdağ şu şekilde
aktarmıştır:
“(...) Yahya Kemal B eyatlinın Atatürk’ün sofrasında bulunduğu
bir akşam konuşma konusu felsefedir. Şairin beğendiği tanımlama ve
açıklamaları üzerine Atatürk felsefe konusunda kendi düşüncelerini
açıklar. (...).”
“O gece herkes gibi ben de Atatürk’ün konuşmalarıyla mest
olmuştum. Sabaha doğru dağıldık. Giderken, Atatürk’ün böyle bir
dünya görüşüne nasıl ulaşmış olduğunu düşünüyordum. Atatürk’ün
hayatını hep biliyoruz. Askeri okullarda okumuş ve sırtından askeri
üniformayı çıkararak politikaya girmiş. Onun okuduğu okullarda
felsefe diye bir ders yok! Bu çeşit kitapları aslından okuyabilecek
kadar [öğrenci iken] Fransızcası olduğunu da sanmıyorum. O yıllarda
bu kitapların pek azı dilimize çevrilmişti. Peki, bunca kültürü Atatürk
nerede aldı öyleyse. Çözemedim!... Ertesi gün akşam arkadaşım

Ruşen E şrefe yemeğe çağrılıydım. Ruşen’e akşamki konuşmayı
anlattım. Ruşen hiç şaşmadı, sözlerimi tabii karşıladı. Ben, ‘Peki’
dedim, nerede edindi bunca bilgiyi, bunları nereden biliyor?’ Ruşen
Eşref (Ünaydın) güldü, ‘B ilir’ dedi, ‘fazlasını da bilir.’ ‘Peki, ama
nerden?’ diye sorumu tekrarlayınca açıkladı:”
“M eşveret'ten, M izan'dan, İçtihad'dan, Osmanlı'dan, Şurayı
Ümmet'ten... Daha sayayım mı?... Özellikle Ahmet R ıza’nın
M eşveret'i, M urad’m M izan'ı ile Abdullah Cevdet’in İçtihad'ı düzenli
olarak eline geçmiştir. Çanakkale savaşlarından sonra kendisiyle
görüşürken Jöntürkler’in Avrupa’da çıkardığı Osmanlı mecmuasının
hemen tam bir koleksiyonunun elinin altında olduğunu bana söylemiş,
‘fırsat düştükçe karıştırıp eski okudukları yeniden gözden
geçiriyorum,’ demişti.”
Yahya Kemal Beyatlı şöyle devam etmiştir:
“Ruşen E şrefin bu sözlerinden sonra düşüncemdeki düğüm
çözüldü. Ahmet Rıza olsun, Mizancı Murad olsun, Abdullah Cevdet
olsun, bu Jöntürk fikriyatım işleyen kalemler, özledikleri yönetime
ihtilâl ile değil, fikirle ulaşabileceklerine inanıyorlardı. Bunun için
Avrupa’da bulundukları uzun yıllar çağın etkin fikirlerinden hemen
hepsini Osmanlı İmparatorluğu açısından incelemiş ve yazılarında
vardıkları sonuçları yazmışlardı. Atatürk gibi bir adama bunlardan bir
bölümünü okutmak bile yeter... Kaldı ki, o akşam Ruşen Eşref bana
bir açıklamada daha bulunmuş ve Atatürk’ün daha Selanik’te iken J. J.
Rousseau’yu büyük bir dikkatle okuduğunu söylemişti.”82
Ali Ulvi Elöve, Atatürk’ün Selanik’te bir subay iken, Jean
Jacques Rousseau’yu incelediği konusunda tanıktır; Yahya Kemal
Beyatlı şöyle devam etmektedir:
“Sonradan Atatürk’e Selanik’te Jean Jacques Rousseau’yu
sevdiren Ali Ulvi Elöve ile ben de tanıştım. Kendisini yazdığı çocuk

81 A li Fuat Cebesoy, S ın ıf A rkadaşım Atatürk, (İstanbul, İnkılâp ve Aka K., 1967), iç
kapak notu bkz: s. 70 ve 71.

82 İsmet Bozdağ, “Atatürk’ün Fikir Kaynaklan”, H alkevleri D ergisi, Y ıl 9, Sayı 99
(Ocak 1975), s. 13-14.
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şiirleriyle eskiden beri bilirdim. Fakat görüşmemiştik. (...)
Rousseau’dan yaptığı bazı çevirileri ve bu bilginin (düşünürün)
görüşlerinden yararlanarak yazdığı bir pedagoji kitabını bastırmak için
İstanbul’a gelmişti. Çalışmalarıyla ilgilenince bana: ‘Biliyor musunuz,
dedi, Atatürk’e Selanik’te J. J. Rousseau’yu ben sevdirdim.’ Sonra
anlattı: ‘Akşamları Beyazloıle’de bir meyhaneye çıkardı. Çoğu zaman
yanında arkadaşları olur, fakat bir akşam yalnızdı, ben de yalnızdım.
(...) Ben o zaman J. J. Rousseau üzerinde çalışıyordum. Bu
çalışmalarımla ilgilendi. Mustafa Kemal’de büyük bir öğrenme açlığı
vardır; fikirlerin üstüne tutkuyla atılır; bu yüzden benim
anlattıklarımla yetinmedi; kendisine yaptığım çevirileri ve bazı
kitapları verdim; dikkatle okudu. Bunları günlerce, haftalarca benimle
tartıştı; kısa bir süre içinde çok iyi anlamıştı Rousseau’yu... Bana
inanınız ki, son yıllarda yazıp bugün bastırmayı düşündüğüm kitapta,
onun bu konuşmalar sırasında yaptığı yorumlardan pek çok şey
vardır.’ ”83
Atatürk, 1 Aralık 1921 günü Büyük Millet M eclisi’nde yaptığı
konuşmada da ünlü Fransız düşünürü Jean Jacques Rousseau’nun
devlet yönetimiyle ilgili özgün tezlerinden söz etmiş ve Meclis
tutanaklarında bu durum ayrıntılı şekilde yer almıştır.84
Atatürk’ün okuduğu yerli ve yabancı yazarların O ’nun kavramsal
gelişimi ve düşünce dünyası üzerine ne müthiş bir etkide bulunduğu
ayrı bir konusudur.
2008 yılında Türk Dili dergisinde Cemil Ekiyor tarafından
yayımlanan mütevazı bir araştırmada; Atatürk’ün yıllarca sürdürdüğü
okuma çabalarının kendisinin kelime ve kavram hâzinesinin
güçlenmesi ve zenginleşmesi yanında zorlu yaşam mücadelesinde de
önemli bir etken olduğu -bir kere daha- kanıtlanmıştır.

sözcüklerden bir havuz oluşturulmuş ve ardından bunun sayısal analizi
yapılmıştır.
Buna göre; N utuk\ak\ toplam sözcük sayısı 189.078; farklı
sözcük sayısı 6.791; söz varlığı kat sayısı 0.035 olarak hesaplanmıştır.
N utuk’taki farklı sözcüklerin kullanım sıklıkları da saptanmıştır.
Bu araştırmanın asıl ilginç yanı; Atatürk’ü söz varlığının Ahmet
Haşim, Yahya Kemal ve Peyami Safa’nın; ayrıca radyo televizyon
haber bültenlerinde ve Türkçe Sözlük'te (TDK 2005) kullanılan söz
varlıklarıyla karşılaştırılmasıdır.
Söz konusu karşılaştırmada Atatürk’ün kullandığı farklı söz
sayısı Türkçe Sözlük dışındaki diğer örneklerden yüksek, hatta
bazılarından çok yüksek çıkmıştır.
Dildeki söz varlığından yararlanma oranlarına bakıldığında da
Atatürk’ün çok zengin bir söz varlığına sahip olduğu anlaşılmıştır.85
Atatürk örneğinde tanıkların da doğruladığı gibi M akedonya’da
bir Türk çocuğunun kendisini yetiştirmesi ve yıllar içinde tutku
derecesinde bir okuma alışkanlığı kazanması sürecinde bir çaba daha
vardır ki; bunu ayrıca vurgulamak istiyorum:
Atatürk’ün yabancı dil öğrenme kararlılığı, sabrı ve çabası!
Atatürk, askeri ortaokul ve askeri lisede Fransızca; Harbiye ve
Akademi’de de ikinci yabancı dil olarak Almanca dersi almış ve bütün
bunların sınavlarından başarılı olmuştur.86
Bilindiği gibi; Fransızca ve Almanca o dönemin geçerli iki
yabancı dilidir.

“Atatürk’ün Söz Varlığı Üzerine Bir Deneme” başlıklı bu
araştırmada öncelikle Atatürk’ün Nutuk adlı eserinde bulunan

83 İsmet Bozdağ, “Atatürk’ün Fikir Kaynakları”, s. 14.
84 Atatürk'ün Bütün Eserleri, Cilt 12, (İstanbul, Kaynak Y., 2003), s. 136.
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85 Cemil Ekiyor, “Atatürk’ün Söz Varlığı Üzerine Bir D enem e”, Türk D ili, Sayı 675
(Mart 675), s. 203-216.
A li Güler, A skeri Ö ğrenci M ustafa K e m a l’in N otlan (A rşiv B elgeleri Işığında),
(Ankara, ATAM Y., 2001) içinde belgelere bkz: s. 45-65.
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1968 yılında Enver Ziya Karal, Atatürk’ün yetişme tarzı haline
gelen merakının belirleyici olduğunu ve bu tutumunu hayatı boyunca
sürdürdüğünü yazmış; Fransızca öğrenmesine ayrıca vurgu yapmıştır:
“Atatürk’ün tükenmez enerjisinin ilk aşaması, yetişme tarzında
görülür. Kendi çabası ile Fransızca öğrenmiş ve bu dilde yazılmış,
askerlik eğitimi ile ilgili olduğu kadar, siyaset, hukuk ve edebiyat
üzerine yazılmış eserleri de okumuştur. Atatürk’te okuma, öğrenme
merakı hayatı boyunca sürecektir.”87
Atatürk için yabancı dil öğrenme yalnızca bir merak değil,
zorunluluktur!
Falih Rıfkı Atay’m Atatürk’ten aktardığı şudur:
“Mustafa Kemal’e göre bir kurmay mutlak bir yabancı dil bilmeli
idi.”88
Atatürk’e okuma zenginliği sağlayan ve onun evrensel bilgiyi
çözümleme gücünü geliştiren; görüş açısını genişleten en büyük etken
Fransızcası olmuştur.89
Yalnız burada anlatmadan geçemeyeceğim müthiş bir ayrıntı var:
Atatürk Fransızca bildiği ve bu sayede birçok bilgiyi orijinal
kaynaklarından sağladığı halde; hiçbir zaman Frankofıl olmamıştır!
Hemen açıklayayım: 29 Ekim 1923 günü Fransa’da Revue des
Mondes dergisinde kendisiyle daha önce Ankara’da yapılan bir
görüşme yayımlanmıştır.
Atatürk, burada özellikle İmparatorluk Türkiyesi’ndeki Fransız
okullarının geleceği ve yeni Türk yönetiminin yabancı düşmanı
olduğu şeklindeki bir soruyu yanıtlarken şöyle konuşmuştur:

87 Enver Ziya Karal, “İnsan Olarak Atatürk”, Türk D ili D ergisi, 256 (1968), s. 89.
88 Falih Rıfkı Atay, Çankaya, s. 20.
89 Yaman Örs-Burcu Baytemir, Atatürk, F elsefe ve Yaşam, (Ankara, Efil Y., 2010), s.

“Mektepleriniz için bu biraz da eski bir hikâyedir. Fransız
mektepleri Türk milletine büyük hizmetler etmiştir. Biz hepimiz
Fransız kültür membaından (kaynağından) içtik. Ben bile çocukken
bir müddet bir Fransız mektebine gittim. Fakat bazen yabancı
mekteplerin vazife sınırlarını geçtiğini, rollerinden çıktıklarını, fenni
olmayan propaganda gayeleri takip ettiklerini ve bunun için
halkımızın Türk olmayan unsurlarına dayandıklarım gördük.”90

KENDİSİ ANLATIYOR
Kütüphaneci Leman Şenalp’in sözleriyle, Atatürk’ün hayatı,
dağılmakta olan bir imparatorluğun bir ucundan, öbür ucuna cepheden
cepheye koşarak geçmiştir. Fakat O, nereye giderse gitsin, okumak
istediği kitapları daima yanında taşımış, en zor koşullarda bile kitap
okuma alışkanlığını sürdürmüştür.91
Bu çerçevede Atatürk’ün; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkam
ve Türk Orduları Başkomutanı olana kadarki, subaylık ve generallik
dönemi okumalarını belirli sürelerle ikamet ettiği yerleşim yerlerine
göre sınıflandırmak (ki bu aynı zamanda kronolojiktir) uygundur.
1973 yılında ilk defa Türk Dili dergisinde Muzaffer Uyguner,
Atatürk’ün gençlik yıllarında neler okuduğu bilgisinin “not defterleri”
adlı evraklarda olabileceğini yazmış ve bu öngörü doğru çıkmıştır.92
YILDIZ OKUMALARI/ Atatürk un N ot Defterleri adlı yayından
anlaşıldığına göre; Atatürk, Harp Akademisi’nde öğrenci iken; 18701871 Alman-Fransız Savaşı’na ilişkin bir kitabı çok ayrıntılı şekilde

90 A tatü rk’ün Bütün Eserleri, Cilt 16 (1924), s. 148. Ayrıca bkz: Hakan Pala, H er
Soruya C evap Verdi: A ta tü rk ’ün 55 R öportajı, s. 221 vd.
Leman Şenalp, “Atatürk Kütüphanesi”, Türk Kütüphaneciliği, 16, 2 (2002), s. 173.
92 Muzaffer Uyguner, “Atatürk’ün Okudukları”, Türk D ili, Sayı 266 (1973), s. 216.
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incelemiş93 ve ayrıca M oltke’nin 1864 Danimarka Seferi94 ile daha
başka kitapları da okumuştur.95

imparatorluğun her askerlik sahasında
başvurulacak eserler aranıyordu.”

ŞAM OKUMALARI/' Atatürk, Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle görev
yaptığı Şam ’da okuduğu bazı kitapların listesini kendi günlüğüne
kaydetmiştir.96

Binbaşı Cemil, konferansın burasında “irade-i seniyye” gereği
öteki karargâhlarda olduğu gibi Şam ’da da 5. Orduda bir toplantı
yapıldığını ve atış talimatı yazma görevinin Kurmay Yüzbaşı Mustafa
Kemal’e verildiğini ve onun bu önemli görevi nasıl başardığını
anlatmıştır:

Şevket Süreyya Aydemir’e göre; Meşrutiyet döneminde
Türkçe’ye çevrilen eserleri okumuştur; Fransız İhtilali’ne ve tarih
kitaplarına merak sarmıştır; “askerler arasında okumaya meraklı bir
kumandandır.”97
Afet İnan, 1937 yılında bir defasında Atatürk’ün yaklaşık 30 yıl
önce, 1908’de Selanik’te bir toplantıda konuşulanları hatırladığını ve
kendisinin onları kâğıda aktardığını yazmaktadır.
1908 Kışı bir akşam Selanik’te Beyaz Kule karşısında Askeri
Kulüp’te bir askeri konferans düzenlenmiştir.
Salonda mutlak bir sessizlik vardır; yalnızca konferansçının
yüksek sesi işitilmektedir.
Konferansçı Tabur Komutanı Binbaşı Cemil Bey atış konulu
anlatımında uzun uzun Türklerin cengâverliğini vurgulamış ve
ardından dinleyicilere dönerek şöyle hitap etmiştir:
“Yüksek Kumandanlarım ve Muhterem Arkadaşlarım... Size
şimdi pek memnun olacağınız tarihi bir hakikati bildireceğim. 1907
yılındayız. ( ...) O tarihte bütün dünyada bütün ordularda atış talimleri
için birbirini tamamlayan nice eserler yazılmıştır. Ne yazık ki, bu atış
işinin kahramanları olan Türkler kendi eserleri kendilerine intikal
etmemiş
görünüyordu.
Abdülhamid’in
iradesinden
sonra

93 A tatü rk’ün N ot D efterleri - V, s. 61-244.
94 A ta tü rk ’ün N ot D efterleri - II, s. 79 vd.
95 A ta tü rk ’ün N o t D efterleri - V, s. 336 vd.
% A tatürk'ün N ot D efterleri - V, s. 316 ve 318.
91 Şevket Süreyya Aydem ir, Tek Adam , (İstanbul, Rem zi K., 1963), s. 283.
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bu

iradeyi

tatbik

için

“O, bu vazifeyi nasıl yaptı? Şam kütüphane ve müzelerinde yığılı
birçok Türk eserleri vardı. İşte bu kütüphanelerin içine girdi; günlerce
aradı, araştırdı ve nihayet aradığını buldu. Türkler çok zaman evvel
atış üzerine eserler yazmışlar ve bu eserleri dünyaya hediye etmişlerdi.
O, hâzineye kavuşmuştu. Fakat yalnız arkadaşlarına değil, bütün Türk
dünyasına imparatorluk içinde düşünülen ve konuşulan meselenin
ilkel anahtarını bulduğunu izahlı bir şekilde bildirmek istiyordu.
Çünkü bu buluş onun askerlik hayatında ummadığı bir saadet idi. O ne
bulmuştu? Yazılış tarihi itibarıyla yüzler ve yüzlerce sene evveline
götürebileceğimiz bir Türk eseri. Asıl olan bu ve buna takaddüm eden
Türk eserleri olduğundan şüphe yoktu. AvrupalIlar bunlardan yüksek
istifade etmişler ve son silah tekâmül ve inkişaflarına göre bu esası
tevsik eylemişlerdir; buna itiraz edecek değiliz.”
“Yalnız burada ısrar ile üzerinde durulacak nokta şudur: (...) İşte
bu talimatnameyi yazarken, eserini vücuda getirirken, garp
kaynaklarının hiçbirine başvurmamış, bütün
ilhamını Şam
kütüphanelerinde bulduğu eski bir Türk eserinden almıştır. Onun
bulup program haline koyduğu eser makbule geçti ve bugün bize
kadar ulaşmış bulunuyor. (.. ,)”98
GELİBOLU OKUMALARI/ 1961 yılında Sadi Borak A tatürk’ün
Özel Mektupları adlı eserin önsözünde şunları yazmıştır:

Afet İnan, A tatürk Hakkında H atıralar ve Belgeler, (Ankara, T. Lş Bankası Y „ 4.
Baskı 1984), s. 72-77.
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“Mustafa Kemal’in iç dünyasına inmek, onu daha derinden
anlayabilmek için bu mektupların okunmasında fayda vardır.”

Okuma tutkusunun yakm tanıklarından
Ulusu’nun söyledikleri ise şöyledir:

“Sevgileri, ihtirasları ve bütün insan taraflarıyla Atatürk’ü bu
mektuplarda bulabiliyoruz.”

“Bilhassa Reşat Nuri Güntekin’in Çalıkuşu ile Aka Gündüz’ün
Dikmen Yıldızı romanlarını çok severek okuduğunu bizzat kendisinden
duymuştum. Hatta bana da bunları okuyup okumadığımı sormuştu;
okuduğumu söyleyince kendisinden bir aferin almıştım.” 102

Doğrudur; Atatürk’ün Çanakkale Savaşı bütün şiddetiyle
sürerken dünyasını ve nasıl roman okumak istediğini arkadaşı
Madame Corinne’e gönderdiği bir mektuptan öğrenmek mümkündür:
20 Temmuz 1915:
“(...) Cereyan eden ve bana kısa bir müddet içinde bitecek gibi
görünmeyen hadiseler beni, Hulki Efendi’ye birkaç roman ismi
vermenizi rica etmek zorunda bırakıyor. Gidip satın alabilsin diye.”99
Atatürk’ün edebiyat türü eserlere merakı hakkında literatürde
hayli bilgi vardır.
Yeri gelmişken söylemek isterim:
Sadi Borak’ın bir anekdota dayanarak yazdığına göre; Yakup
Kadri Karaosmanoğlu’nun Nur Baba’sim okumuştur.100
Siirt Milletvekili Mahmut Bey’in günlük notlarından da Reşat
Nuri Güntekin’in Çalıkuşu'nu okuduğu anlaşılmaktadır:
“21 Ağustos 1922, Akşehir - Düşmanda bir hassasiyet var. Bizim
tarafta fevkalâde bir hareket, birşey olduğunu hissetmiş gibi...
Temenni edelim ki asıl hedefi keşfetmemiş olsun. İki gündür Paşa,
Çalıkuşu m okuyor. Öyle beğendi ve sevdi ki... Büyük hareketlerin
arifesinde böyle bir şey okumak da çok dinlendirici.

Kütüphaneci

Nuri

SİLVAN OKUMALARI/ Atatürk’ün “Silvan okumaları” Klaus
Kreiser’e göre üç alanda yoğunlaşmıştır:
(1) Genç yazarların romanları;
(2) Tarih hakkında genel referans kitapları ve
(3) Çağdaş Osmanlıca şiir ve denemeler.103
Atatürk, Doğu Cephesinde iken; 7 Kasım 1916'dan 24 Aralık
1916’ya kadar bir buçuk aylık bir süreyi kapsayan bir günlük
tutmuştur. Daha sonra yaveri Şükrü Tezer’e verdiği bu günlük Türk
Tarih Kurumu’nca Şükrü Tezer’in oğlu Cahit Tezer’den satın alınmak
suretiyle ve Şükrü Tezer’in anıları ve açıklamalarıyla beraber 1972
yılında yayımlanmıştır.104
“Silvan Okumaları” için kaynak Atatürk’ün bizzat kaleme aldığı
bu günlüktür.
19 Kasım 1916:
Alphonse Daudet’in Sapho-Moeurs Parisiennes (Safo-Paris
Adetleri) namında canım sıkıldıkça okudum romanı hitam buldu.
Kitabın bir özetini de not defterine eklemiştir.105

“22 Ağustos 1922 - Bugün de Akşehir’deyiz. Paşa, daireden
çıkmadı. Akşama kadar Çalıkuşu ’nu okudu. Çok memnun oldu, takdir
etti.” 101

99 A ta tü rk ’ün Ö zel M ektupları, (Der. Sadi Borak), (İstanbul, Varlık Y ., 1961), s. 32.
100 Sadi Borak, “Atatürk”ün Okuduğu Kitaplar ve K itaplığı”, A tatü rk A raştırm a
M erkezi D ergisi, Cilt IX, Sayı 25, (Kasım 1992), s. 14.
101 Sadi Borak, “Atatürk”ün Okuduğu Kitaplar ve Kitaplığı”, s. 14.
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102 A tatü rk’ün Yanı Başında, s. 52. Kitapta yanlışlıkla Dikm en K ızı diye yazılm ış;
doğrusu Dikm en Yıldızı'dır./HÖ.
103 Klaus Kreiser, Atatürk, s. 126.
104 U luğ İğdemir, A tatü rk ve Yaşamı, s. 79-80.
105 A tatü rk’ün H atıra Defteri, (Ankara, TTK Y ., 4. Baskı 1999), s. 72-73.

1 Ağustos 1916:
Allahı İnkâr Mümkün müdür? Nam eseri okuyorum.106

olanda da, diğerinde de aynı derecede Arapça, Farsça kelimat var.
Fark, biri parmak hesabı diğeri değil!112
KARLSBAD OKUMALARI/ Atatürk ve kitap ilişkisini
anlatırken; “Karlsbad okumaları” diye ayrı bir başlık yanlış olmaz.

2 Aralık 1916:
Allahı İnkâr Mümkün müdür? Eserini okumaya devam.107
3 Aralık 1916:
Allahı İnkâr Mümkün mü? Eserini bitirdim.
Kitabın bir özetini de eklemiştir.108
4 Aralık 1916:
Kitap okumakla vakit geçirdim.109

1918 yılında Atatürk böbreklerinden rahatsızlanarak tedavi için
gittiği Viyana ve Karlsbad’da bir süre kendi âleminde yaşamış ve
ardından ülke sorunlarını düşünme fırsatı bularak çareler aramış;
çeşitli kitaplar okumuş; arkadaşlarına mektuplar yazmış; onlara
düşüncelerini aktarmıştır. Asıl önemlisi günlük yaşamını bir kere daha
notlar halinde saptamıştır. 30 Haziran 1918’den 27 Temmuz 1918’e
kadar bir aya yakın bir süreyi kapsayan beş defter halindeki bu
notlarda okuduğu kitapların bazısı hakkında bilgiler bulunmaktadır."3
1 Temmuz 1918:

6 Aralık 1916:
Mebadi-i Felsefe namında bir eseri okumaya başladım.110
9 Aralık 1916:

(...) Saat 11.00’e kadar Revolte namında Andre Beaumier’nin
sanatoryumda başladığım romanını okudum .114
2 Temmuz 1918:

(...) Kitap okumakla vakit geçirdim.111
10 Aralık 1916:
(...) Kemal Bey’in Makalat-ı Siyasiye ve Edebiye'sini okudum.
İkinci kitabın sonunda idim, hitam buldu (bitti).

(...) Saat 10.30’da eve geldim. Saat 11.30’a kadar kitap
okuduktan sonra yattım. Okumaya devam ettiğim kitap hep
Revolte’dir. Çabuk bitm iyor.115
3 Temmuz 1918:

(...) Kemal Bey’in Tarih-i O sm anî’sini takibe başladım.

(...) Sıkıntılı bir halde ve geldim. Biraz okudum ve yattım .116

Yemekten evvel Emin Bey’in Türkçe Şiirler'iyle Fikret’in
Rübab-ı Şikeste'sinden aynı zeminde bazı parçaları okuyarak
mukayese yapmak istedim. İkisi de başka başka güzel. Ancak Türkçe

106 A ta tü rk ’ün H atıra
107 Atatürk'ün H atıra
108 A ta tü rk ’ün H atıra
109 A ta tü rk ’ün H atıra
110 A ta tü rk ’ün H atıra
111 A tatü rk’ün H atıra

Defteri,
Defteri,
Defteri,
Defteri,
Defteri,
Defteri,

s.
s.
s.
s.
s.
s.

4 Temmuz 1918:

A tatü rk’ün H atıra Defteri, s. 85.
u Uluğ İğdemir, A tatürk ve Yaşamı, s. 123 ve 124.
Afet İnan, M. Kem aı A ta tü rk ’ün K a rlsb a d H atıraları, (Ankara, TTK Y., 2. Baskı
1991), s. 33.

82.
83.
83.
83.
84.
85.
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î11311’ M- Kemal A ıjtü rk 'ün K a rlsb a d H atıraları, s. 36.
Afet İnan, M. K em al Atatürk un K arlsba d H atıraları, s. 38.
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(...) Yemek zamanına kadar uzanmış olduğum şezlong’da
Revolte’e devam ederek bazı satırları tekrar ediyordum. Bazılarının
altını çiziyordum.

i

Saat 11.00’e doğru idi, hafifçe kapıyı vurduktan sonra Vermer
beni salonda şezlong’un üzerinde kitap okumakta buldu.117
6 Temmuz 1918:

i

(...) İç salonda 10.30’a kadar konuştuk. Ondan sonra eve geldim.
Saat 12.00’ye kadar kitap okudum.118

( ...) Viyana’da otel Bristol’da geçen dün gece yeni aldığım
Fransızca kitaplardan birine başlamak istedim. Hemen hepsinin
başından birkaç sayfa okudum, fakat devam için hiçbiri üzerinde karar
veremedim. Le Baron de Baz’ın Vers l ’echafand, François chal
Raux’nun Les origine de l'egpedition d ’Egypte, J. Patouillet’nin
Ostrovski hakkındaki kitabı. Hep gözden geçirdim.119

Nitekim, Atatürk’ü kitaplığında birkaç kez ziyaret eden bir
yabancı konuk bu durumu fark etmiştir.
ABD Büyükelçisi General Charles
Köşkü’ne ikinci ziyaretini anlatmaktadır:
j

|

Kemal Arı, Atatürk ve Aydınlanma adlı eserinde kitapların yazana
ve okuyana sağladığı derinlik ve huzuru -imrenilecek derecede- edebi
bir üslupla anlatmıştır; şöyle diyor:
“Kitap okuyanın kitaplığından oluşan bir krallığı var; ancak kitap
yazan her yazdığı yapıtında nice krallıkların saltanatını tekrar tekrar
sürüyor... Kitabı okuyan, kitaplarını biriktirdikçe, krallığını satın
alıyor; ama kitabı yazan imbikten damlayan ve göle düşen damlalar
gibi, bilgiyi ve özü biriktirerek, kendi krallığını kendi elleriyle
yaratıyor. Kitabı yazanın bir ayrıcalığı daha var; gerçek krallıklar gün
gelir, yıkılır gider. Ancak iyi yazılmış her kitap, zamanın onca

Atatürk, hem okuyan, hem yazan bir ev sahibi olarak kimi
konuklarım kütüphanesinde, yani kendisi için oluşturduğu özel
mekânda kabul etmiştir.
Sanırım bu davranışının nedeni, Kemal A ri’nin “kitabı okuyan,
kitaplarını biriktirdikçe krallığını satın alıyor,” cümlesiyle birlikte
daha kolay anlaşılabilir.

28 Temmuz 1918:

KÜTÜPHANESİNDE VE HUZURLU

acımasız saldırılarına, hoyratça kıyımlarına karşı insan aklının
alamayacağı kadar büyük bir direnç gösterir. Eğer bilge bir kişiliğin
özünden, kimliğinden, duygu ve düşünce dünyasından süzülerek gelen
gür bir su gibiyse yazılan yapıt karanlıklara karşı savaşan bir
‘cengâver’ gibidir.” 120

j

H.

Sherrill;

“Ancak bu defa gideceğim yer merasim daireleri değildir. Askeri
yaver bu çok uzun salonun sonunda sola dönerek merdivenlerden
yukarıya çıkıyor. Duvarlar, son zamanlarda Skandinavya’da yapılan
ve büyük değer taşıyan halılara benzer, tatlı renkli halılarla süslüdür.
Merdivenlerdeki yol halıları da aynı renktedir. (...) Sol koldaki köşede
açık bir kapı, açık renk kestaneden yapılmış geniş ve ferah bir daireye
açılıyor. Ortada uzun bir toplantı masası bulunmaktadır. Öte baştaki
köşede, tam bir işadamına yakışacak masanın yanında Gazi
durmaktadır. Ve bu defa yüzünde bir yakın dost tebessümü vardır.”
“Şimdi ilk görüşmemizden daha çok kendi çevresini ve yuvasını
bulmuşa benziyordu. Çünkü kütüphanesindeydi ve yaradılış itibarıyla
daima okumak, tetkik etmek isteyen kimseler için bu varılacak en
mutlu hedeftir.”
Konuk, ev sahibinin huzur ve rahatını fark etmiştir:

117 Afet İnan, M.
118 A fet İnan, M.
119 Afet İnan, M.

K em al A ta tü rk ’ünK arlsbad H atıraları, s. 39.
K em a l A ta tü rk ’ünK a rlsb a d H atıraları, s. 41.
K em al A ta tü rk ’ünK a rlsb a d H atıraları, s. 61.
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Kemal Arı, A tatü rk ve Aydınlanma, (İzmir, Yakın Y., 2009), s. 239 vd.
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“Mustafa Kemal, pek sevdiği kitapları, haritalarıyla çevrelenmiş
kütüphanesindeki huzur ve rahatı hiçbir yerde bulamazdı. (...)” diye
anlatımım sürdürmüştür.1' 1
Konuk Amerikalı Büyükelçi-General, kitabının bir yerinde ev
sahibinin kendi oluşturduğu öz mekânında (kütüphanesinde) aldığı
güvenli pozisyonlar üstüne biraz daha ayrıntı vermektedir:
“Gazi, Türklük heyecan ve davasını ispat için, öğle yemeğinden
akşama kadar kütüphanesinde bana, haritalar veya olayların devamını
gösteren sayısız kitap ve belgeler göstererek bilgi verirken inandım ki, i
onun kadar vecd ve heyecanla davasına sarılan bir insan tarihte az j
görülebilir. Bu öğle sonrası, hatıralarım arasında değerli bir yer
tutmaktadır.”122
Konuk
Amerikalı
Büyükelçi-General,
Ev
Cumhurbaşkam’mn
kendi
milletiyle
ilgili
-hiçbir
yayımlanmamış- bir değerlendirmesini de aktarmıştır:

Sahibi
yerde

“Bu ilham veren konuşmayı hatırlamaya çalışıyorum. Diyordu
ki:”
“Türk milletimiz eski ve şerefli bir millettir. Zaten Orta Asya’nın
Altay yaylasında yetiştiği için, kartalın meziyetlerini daha baştan
kazanmıştır. Tâ uzakları görür, hızlı uçar ve ruhu barındıracak kadar
kuvvetli bir bedene sahiptir. İster maddi, ister düşünce bakımından
olsun, sıkıcı hudutlar içinde kalamaz. Nitekim, Altay yaylasındaki
Anayurdun dört bir yana uzaklığına da isyan etmiştir. İşte bu isyan
sonucudur ki Türkler doğuya ve batıya yayılmaya başlamışlardır.
Atalarımızın bu ilk akınlarıyla, bugünün Türk milleti olan bizler,
elbette çok yakından ilgiliyiz. ( ...)”
“Biz Türkler her çağda doğunun kılıcının keskin ağzı idik. Ama
gitgide birçok Levanten unsurlar biz galiplere karışmış ve böylece

Osmanlı İmparatorluğu denilen o milletler halitası ortaya çıkmıştı. Bu
Osmanlı İmparatorluğu, memleketteki Türk unsurunu Avrupa içlerine
doğru, iki büyük met dalgası halinde kullanmış ve yararlanmıştı. (...)
Osmanlı İmparatorluğu biz kahraman Türkler sayesinde bir büyük
devlet olmuş ve dinimiz olan İslamiyet üzerine bir ruhani teşkilat
kurulmuştu. İşte bu büyük devlet ile ruhani teşkilat bir tek müessese
halinde İstanbul’da birleşmişlerdi. Ve orada Türkler, saray
entrikalarına ve ruhani teşkilatın nüfuzuna mağlup olmuştu. Ve bu iki
müessese, hükmü altındaki merkezlerden çok uzakları ve Avrupa,
Anadolu, Afrika’daki bir çok mıntıkaları idare etmekteydi.”
“İşte birinci büyük tablomuz burada bitmektedir. Tablo Türkler
tarafından boyanmış, süslenmiş ve meydana getirilmişken bu
cengâverler şimdi saray entrikalarından bunalmış bir halde geri plana
itilmişlerdi. (...)”
Konuk Amerikalı Büyükelçi General, Ev Sahibinin bu coşkulu ve
destani tarih turu ardından şöyle yazmıştır:
“Bu ne muhteşem bir akşam sohbeti idi!... ”
“Asırlardan aşağıya doğru ne kartalca bir süzülüş ve nasıl bir
kartal?...”123

KÜTÜPHANECİSİ ANLATIYOR
29
Mayıs 1927 günü İstanbul Fındıklı’da 3. Kolordu Komutanı
Şükrü Naili Paşa’nın huzurunda bulunan “acemi er” Ankara’da
muhafız taburunda birkaç günlük eğitimin ardından Köşk’ün kitaplık
sorumlusu olacağını ve Türk milletinin en büyük tarihi liderinin
yaşamına yakından tanıklık edeceğini elbette bilmez/bilemez.
Gerçekten inanılması çok güç olan bu ilginç hikâyenin devamı,
bu tarihten tam sekiz yıl önce (19 Mayıs 1919 günü) Atatürk ve
yanındakileri Samsun’da iskeleye çıkaran Bandırma vapurunun birinci

121 Charles H. Sherrill, Bir Elçiden G azi M ustafa Kemal, (Çev. Alp İlgaz), (İstanbul,
Tercüman 1001 Temel Eser, 1974), s. 35.
122 Charles H. Sherrill, Bir Elçiden G azi M ustafa Kemal, s. 215.
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kamarotu Hacı Tevfık Kaptan (Ulusu) oğlu “acemi er” Nurettin
tarafından anlatılmıştır:

kitabı eline geçirdi
. ,,1 2 7
uyumazdı.

“Artık günlerim, her saatim kütüphanede geçiyordu. Benden
evvel kütüphane görevlisi Saip Bey bana her gün yeni bir şeyler
öğretiyor ve beni yetiştiriyordu, ama rahatsızlanıp bir müddet sonra da
vefat edince onun asli görevine ben getirilmiştim. Azimle göreve gelir
gelmez tüm kütüphanenin hemen hemen her yerini ezberlemiş adeta
kafama resmetmiştim. Çünkü kafama buranın tüm idaresini bir gün
elime alacağım diye ahdetmiştim.” 124

“Okuduğu kitapların ve de kütüphanedeki kitapların bakımına
çok özen gösterirdim, bu da onun çok hoşuna giderdi. Okuyup, yarım
bırakıp, ertesi gün okuyacağı kitabın yarım kalan sayfasını herkesin
yaptığı gibi kesinlikle kıvırmazdı. O görev benimdi. Bıraktığı yerden
ben işaretlerdim. Ertesi gün, gelip istediği zaman kitabı çıkarır,
sayfasını açar ve önüne koyuverirdim. Şöyle alttan bir bakardı.
Hoşuna giderdi. Kütüphanemizdeki kitapları arkadaşları veya başkası
da okurken, kibarca sayfalarını kıvırmamaları için ben bizzat ikaz
ederdim. Çünkü bu sayfa kıvırmaya çok kızardı.”

“Atatürk’ün çalışma ve okuma yeri yalnız kütüphanesi ve çalışma
odası değildi; o meşhur akşam sofraları da adeta bir çalışma yerimizdi.
O meşhur dönerli kara tahtamız, çeşitli lügatler, ansiklopediler, dergi
ve broşürler, o günler okuduğu kitaplar yemek salonunda benim özel
ayırdığım bir bölümde dururdu. Gerekli olduğu zaman hemen gözüyle
işaretini verir, ben de derhal istediği şeyi önüne koyardım. İşte zaten
bu sebeple her yemeğinde ve sofrasında, seyahatlerinde beni yanından
hiç eksik etmezdi.” 125
“Masa ve çalışma düzenine çok dikkat ederdi, çok titizdi, ama
bende aynı dikkat ve titizlikte olduğum için Allah’a çok şükür hiç
aksatmadan, hiç onu kızdırmadan ölene kadar hizmetim aksaksız
olarak sürdü. Bu çalışmalarım bahsettiğim gibi akşamları sofrada da
sürerdi. Kitaplar, kâğıtlar, kara tahta, not defterleri, kalemler sofranın
değişmez aksesuarlarıydı. ( ,..)” 126
“Kitap okurken altını muhakkak kırmızı kalemle çizerek önemli
hususları belirtirdi. Önemli olmayan yerleri ise ya mavi ya da kurşun
kalemle çizerdi. Ama müthiş bir hızlı okuma tekniğine sahipti.
Normal kalınlıkta bir kitabı başkası iki günde okur bitirirse o bir
gecede bitiriverirdi. Bazen de sadece o kitabın kendisini ilgilendiren
bölümlerini ayırıp okur geçerdi, ama ilgilendiği onu meraklandıran

mi

kesinlikle

bitirmeden

sabaha

kadar

“Son okuduğu kitabı son bıraktığı yerden hep saklar, o an hazır
beklerdim. Nerede, ne zaman kitabını isteyeceği belli olmazdı, kitap
onun her şeyiydi. Yalnız kütüphanede değil, yemekte, ziyafet
sofrasında, trende, arabada, deniz kenarında, odasında, istirahatta,
uyumadan önce yatak odasında her zaman müsait olduğunda devamlı
okur, okurdu. Tabii ben de her zaman hazır ve nazır yanında.. ,” 128
1989 yılında Kütüphaneci Leman Şenalp, “Atatürk’te Okuma
Tutkusu” başlıklı incelemesinde ayrıntılı olarak bütün bilgileri bir
araya toplamıştır.
Yazar, Atatürk’ün
Özel Kütüphanesinin
Katalogu’nu esas alarak, Atatürk’ün o güne kadar yayımlanmış tarih
kitaplarının hemen tamamını okuduğu görüşündedir.129
1992
yılında Sadi Borak’ın “Atatürk’ün Okuduğu Kitaplar ve
Kitaplığı” başlıklı incelemesinde de okuduğu kitaplarla ilgili olarak
“bunların
tümünü
saptamak
olanak
dışı”
değerlendirmesi
yapılmıştır.130

127A tatü rk’ün Yanı Başında, s. 54.
128 A tatü rk’ün Yanı Başında, s. 54-55.
129 Leman Şenalp, “Atatürk’te Okuma Tutkusu”, A tatü rk A raştırm a M erkezi D ergisi,
14(1989), s. 373.

124 A ta tü rk ’ün Yanı Başında, s. 20-23.
125 A tatürk'ün Yanı Başında, s. 53
126 A ta tü rk ’ün Yanı Başında, s. 53.

130 Sadi Borak, “Atatürk’ün Okuduğu Kitaplar ve K itaplığı”, A tatü rk A raştırm a
Merkezi D ergisi, C ilt IX, Sayı 25 (K asım 1992).
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Yine Kütüphaneci Leman Şenalp’in değerlendirmesine göre;
Atatürk'ün okuduğu kitapların eksiksiz listesini saptamak zordur;
ancak yakın çevresinde bulunan şahsiyetlerden, kendi anılarından ve
Atatürk Kitaplığı Katalogu’ndan yaklaşık bir liste hazırlamak
mümkündür.

salona çıktık. Saray'ın Muayede Salonu’ndan sonra en özenilmiş yeri.
Sağda pembemsi oda; Ş e fin kütüphane olarak çalıştığı yer. ( ...) ”
“İkinci kez Yaver N aşit’le çıkıyoruz. Elbette ondan da bir şeyler
öğrenirim diyorum. Tekrar kütüphane odasındayvz.”
“Acaba son okuduğu kitaplar nelerdi? Yaver arkadaşım, ‘onu
Nuri bilir,’ diyor, ‘onun kitaplık görevlisi gibiydi.’ Salondan geçen
gencecik bir gence seslendi. Siyah elbiseli, siyah kravatlı Nuri
açıklamalarda bulunuyor:”

...SO N OKUMALAR
Afet İnan’ın aktardığına göre Atatürk, hasta yatağında bile okuma
tutkusundan vazgeçmemiş; muhtemel en iyi çözüm olarak dinlemek
yolunu seçmiştir:
“Yaz aylarının sonu; 1938 yılı. (...)”

j
j

“Ben her gün gazeteleri okuyor ve özetlerini kendisine j
söylüyordum. Bazen hikâye ve seyahatname şeklinde okuduğum
kitapları da anlatıyordum. Bunlardan bir kısmım anlatır ve yorulmasın
diye kalan kısımlarına başka günler devam ederdim. Hastalık
günlerinde günlük haberleri ve ayrıca resmi bilgiler kendisine
verildikçe; yeni siyasi ve askeri gelişmeler üzerinde düşünce ve
görüşlerini anlatır ve gelecek için ulusça kuvvetli olmamızı dilerken,
dünya sulhunun sarsıntıda olduğuna işaret ederek endişe duyardı.
Nitekim onun ölümünden bir yıl sonra İkinci Dünya Savaşı olmadı
mı?” 132
3
Mart 1939 günü “Ölüm Odası” yazısında İsmail Habib Sevük
yine kitapları ve kütüphaneyi anlatmıştır:
“Ayın 15’i Salı gecesi. Vali’nin aracılığıyla Saray’a gidiyorum.
(...)”
“Önce Yaver Cevdet’in nazikâne rehberliğiyle gidiyoruz.
Labirentli dehlizleri geçip geniş bir merdiveni dolaşarak ferah bir

131 Leman Şenalp, “Atatürk Kütüphanesi”, Türk Kütüphaneciliği, 16, 2 (2002), s. 171.
132 A fet İnan, “Atatürk’ün Karakter Hususiyetlerinden Birkaç Örnek” , Ankara
Ü niversitesi D il ve Tarih C oğrafya F akültesi D ergisi, Cilt 8, Sayı 3 (1950), s. 342-343
veya bkz: Arı İnan (H az.), Prof. Dr. Afet İnan, (İstanbul, Remzi K., 2. Baskı 2005), s.
198 ve 199.
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“ ‘Buraya, elinin altında bulunması gerekli kitapları asıl
kütüphaneden alır getirirdim. Onlar, şurada bir dolap vardı, orada
dururdu. Şurada da bir masa vardı, orada okurdu. En son okuduğu
kitap Türk tarihine ve Türk diline aitti.’ ”
İsmail Habib Sevük, şöyle devam ediyor:
“O ki, yeryüzünün en şerefli kılıcını taşıdı, o kılıcı hep hakkı ve
vatanı savunmak uğrunda kullandığı için. Fakat O ’nun eli kılıcın
kabzasından çok kitabın cildini tuttu. Kendisi ilkten askerken hep sivil
giyinirdi. Oysa başka şeflere bakınız, sivilden geldikleri halde hep
üniformalıdırlar. ( ...) ”13
Şimdi, Atatürk kendisini nasıl yetiştirdi sorusunu yanıtlamak için
çeşitli tarihlerde gerçekleştirilmiş ve kitap olarak yayımlanmış
incelemelerden söz etmek istiyorum.134
Bunları iki başlıkta sunacağım.

133 İsmail Habib Sevük, A tatü rk'le Beraber, (Haz. Lütfü Tınç), (İstanbul, İş Bankası
Y., 2008), s. 110-114.
134 Bu konuda kitaplar dışında yayınlanm ış bazı incelem e notları için bkz: Bilâl N.
Şimşir, “Atatürk’ün Kitap Sevgisi”, E rciyes Ü niversitesi İktisadi ve İdari B ilim ler
Fakültesi A tatürk K ü ltü r v e E ğitim Sem ineri (29 Ekim 1982, K ayseri) C um huriyet'in
60. Yıldönümü Arm ağan, (Kayseri, 1983); Haşan Duman, “Atatürk ve Kitap”,
Boğaziçi Konferansları, (İstanbul, 1987); Selim Etkin, “Atatürk’ün Kitap Okuma
Alışkanlığı, Okuma Tarzı, En Çok Okuduğu Kitaplar”, Silahlı K u vvetler D ergisi, 107
(1988); M ehm et Bulut, “Atatürk’ün Okuduğu Dini Kitaplar”, D iyanet, 155 (2003);
Bünyamin
Saraç,
“Atatürk
ve
Kitap”
(http://atailkuyg.ege.edu.tr/files/b_sata_kitap.pdf); Gülben Mat, “Anılarla Atatürk” (http://atailkuyg.ege.edu.tr/files/g_m anilarla_ata.pdf).
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ETKİLENDİĞİ KİTAPLAR ÜZERİNE
1982 yılında Şerafettin Turan tarafından yayımlanan A tatürk’ün
Düşünce Yapısını Etkileyen Olaylar, Düşünürler, Kitaplar adlı
araştırma alanında gerçek anlamda bir öncüdür.
Şerafettin Turan bu önemli eserinde sırasıyla; Atatürk’ün düşünce
ve inanç sisteminin oluşumunda öğretmenlerinin ve dönemin yerli
düşünürlerinin (Namık Kemal ve Tevfık Fikret) rolünü; bir tarihsel
dönemeç olarak 1789 Fransız İhtilali’ni ve Fransa etkenini; Meşrutiyet
dönemi düşünürlerini (Ziya Gökalp ve Filibeli Ahmet Hilmi) ile
tezlerine dayanak olarak etkilendiği çoğu yabancı (Leon Cahun,
Deguignes, Leone Caetani, H. G. Wells, J. Gobineau, E. Pittard)
düşünürlerin katkılarını ayrıntılı bir şekilde incelemiş ve gün ışığına

OKUMA TUTKUSU ÜZERİNE
1985 yılında Yılmaz Vurkaç’ın Atatürk ve Kitap adlı çalışması
Milliyet Yayınları tarafından basılmıştır.
Yılmaz Vurkaç, alanında bir ilk olan bu önemli incelemesinin
amacını ve hazırlanma yöntemini “sunuş” yazısında şu şekilde
açıklamıştır:

Ve 2001 yılında da Anıtkabir Derneği tarafından A tatürk’ün
Okuduğu Kitaplar başlıklı 24 ciltlik büyük koleksiyon yayımlanmıştır.

“Bu çalışma, Atatürk’ün kitaba olan yakın ilgisini, bir başka
deyişle bu yüce kişilikte şekillenen okuma tutkusunu, bu tutkunun
boyutlarını ve hangi konulara yöneldiğini elden geldiğince belirlemek
amacıyla yapıldı. Bu nedenle de Atatürk, çoğu yayında görüldüğü
gibi, genel ya da bir konunun genelinde değil, salt okumakla ve
kitapla ilişkileri açısından incelendi. Konusunda yeni bir savı getirmek
değil, bilineni, ne var ki, -Prof. Dr. A. Afet İnan’ın yazdıkları
dışındaki- çoğu yayında değinilip geçileni, bir bütün içinde
vurgulamak, sunabilmek amaçlandı. Kuşkusuz ki, yoruma değil,
yayımlanmış bilgi ve belgelere dayanılarak... Atatürk’ün yanında,
yakınında yer almış, çevresinde bulunmuş yakınlarının ve
yabancıların, doğrudan onu konu alan yayınları, özetle onu
tanıyanların ve kendi sözleri kaynak alınarak.

Lider’in okuduğu kitapları tıpkıbasımlarını ve çevrim yazılarını
bu önemli koleksiyonda bulmak mümkündür; yayıma hazırlayan
kurum tarafından bütün bu eserlerle ilgili herhangi bir yorum veya
değerlendirme yapılmamıştır.

“Yapılan alıntılar, aktarılan metinler, olduğu gibi, -ancak kimileri
dil açısından durulaştırılarak- okuma güçlüğü çağırmasına karşın,
metin içinde kaynaştırılmadan verildi. Tanımlamaya dayalı bir
konuda, tanıklıklar olduğu gibi korunarak...” 137

çıkarm ıştır.135
1983 yılında Gürbüz D. Tüfekçi’nin A tatürk’ün Okuduğu
Kitaplar (Özel İşaretleri Uyarıları ve Düştüğü N otlan İle) başlıklı
derlemesi de bu alanda önemli başvuru kaynakları arasındadır.136

Yılmaz Vurkaç’ın Atatürk ve Kitap adlı incelemesinin yazım
planı şöyledir:
I-Çocukluğundan İlk Subaylık Yıllarına
II-Harp

Akademisinden Ankara’ya

III-Kurtuluş Savaşı Yılları
135 Şerafettin Turan, A ta tü rk ’ün D ü şü nce Yapısını Etkileyen O laylar D üşünürler
K itaplar, (Ankara, TTK Y ., 1982).
136 Gürbüz D. T üfekçi’nin bir diğer çalışm ası için bkz: A ta tü rk ’ün D ü şü nce Yapısı,
(Ankara, Turhan K., 1986).
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alıntıların o yılların ortamını da yansıtması yönünden asıllanna bağlı
kalınmasına özellikle özen gösterilmiştir.” 139

IV-Atatürk Neler Okudu?
V-Atatürk’ün Kütüphanesi
VI-Atatürk

Nasıl Okurdu, Nasıl Çalışırdı?

VII-Yaşammdan Kitapla İlgili Bazı Notlar, Anılar
VIII-Atatürk

Döneminde Kitap ve Yayıncılık

1993
yılında bu alanda bir diğer önemli eser, Cemil Sönmez’in
Atatürk ve Okuma Sevgisi adlı incelemesi Kültür Bakanlığı tarafından
yayımlanmıştır.
Cemil Sönmez bu eserinin önsözünde şunları yazmıştır:
“Atatürk’ün her büyük işe girişiminde, önce o konuda yazılı
eserleri okuduğunu, bir araştırmacı titizliği ile konuyu incelediğini,
daha sonra da o konuyu tartışmaya açtığını görüyoruz. Ünlü akşam
sofraları hep bu tartışmalara sahne olmuştur. Onun kütüphanesi
günümüze kalan anıtsal bir değerdir. Yaşam boyu kitapla, okumakla
bütünleşmiştir. Okumak tutkuya dönüşmüştür O ’nda.” 138
Cemil Sönmez, bu eserin amacını ve nasıl hazırlandığını şöyle
anlatmıştır:
“Bu araştırma, Atatürk’ün kitaba olan ilgisini, okuma sevgisini
belirlemek amacıyla yapıldı. Atatürk’le ilgili yayınlarda görüldüğü
gibi genel konular içinde değil de; salt kitapla, okumakla ilgisi
açısından araştırılıp incelendi. O ’ndaki okuma sevgisinin gelişimi,
oluşumu, yaşamının akışı içinde anılarla, gözlem ve belgelerle
sergilenmeye çalışıldı. Kendi alanı ve konusunda bir bütünlük içinde
topluca sunmayı amaçladık bu araştırmamızla.”

Cemil Sönmez’in Atatürk ve Okuma Sevgisi adlı incelemesinin
yazım planı şu şekildedir:
I-Atatürk’ün Öğrencilik Yılları ve Eğitim Ortamı
II-Savaşta

Atatürk’ün Okuma Sevgisi

III-Atatürk’ün Özel Kütüphanesi
IV-Atatürk

Neler Okudu, Nasıl Okurdu

V-Atatürk’ün Sofrası ve Okuma Sevgisi
VI-Atatürk’ün Yazdığı Kitaplar
VII-Atatürk’ün Okuma Sevgisi ile İlgili Diğer Bazı Anılar
Atatürk’ün babasının çocuk yaşta ölmesi, annesinin yeniden
evlenmesi ve bunun kendi yetişmesine etkisi, kız kardeşiyle ve
çocukluk arkadaşlarıyla ilişkileri onun biçimlenmekte olan kişiliğinin
önemli ipuçlarıdır.140
2004 yılında Cemil Sönmez’in A ta tü rk’ün Yetişmesi ve
Öğretmenleri başlıklı bir diğer önemli araştırması daha
yayımlanmıştır.141
Yazar burada Atatürk’ün kendi sözleri, yakınında bulunanların
bilgi, anı ve gözlemlerine dayanmıştır.
2007 yılında Metin Özata’nın yayımladığı Atatürk Bilim ve
Üniversite adlı yapıtında “Atatürk’ün Okuma Tutkusu” (III. Bölüm)
şu başlıklar altında anlatılmıştır:

“Başta Atatürk’ün kendi sözleri, yakınında bulunanların anıları,
gözlem ve bilgileri kaynak olarak alındı. Aktarılan metinlerle
*■” Cemil Sönm ez, Atatürk ve Okuma Sevgisi, s. VII-VIII.
Emre Kongar, D evrim Tarihi ve Toplumbilim A çısından Atatürk, (İstanbul, Remzi
K., 9. Basım, 2005), s. 161.
138 Cem il Sönm ez, A tatürk ve Okuma Sevgisi, (Ankara, Kültür Bakanlığı Y ., 1993), s.
VII.
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Cemil Sönm ez, Atatürk'ün Yetişmesi ve Öğretm enleri, (Ankara, Atatürk Araştırma
Merkezi Y„ 2005).
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Atatürk’ün Çocukluk Çağında ve Lisede Kitap Okuma Merakı
Harbiyeli Atatürk’ün Okuduğu Kitaplar
Harp Akademisi’ndeyken Okuduğu Kitaplar
Harp Akademisi Sonrası Atatürk’ün Kitaplara İlgisi
Büyük Taarruz Hazırlıkları Sırasında Okunan Kitaplar
Atatürk’ün Yazdığı Kitaplar
Atatürk’ün Karlsbad Hatıraları ve Kitap Okumakla Geçen Günler

“(...) Mustafa Kemal’in ‘Atatürk’ haline gelmesinde ve onun
büyük ‘dehası’nın oluşum sürecinde yaşananların belgelere dayalı
olarak ortaya konulması Atatürk’ü anlamak ve anlatmak açısından
şarttır. Şüphesizdir ki, daha çocukluğunda başlayan ve sonraki yıllarda
artarak devam eden adeta hastalık derecesindeki ‘okuma tutkusu’ ile
‘kitap sevgisi’ dehayı besleyen en önemli kaynak olarak karşımıza
çıkmaktadır.” 144
Ali Güler’in Dehanın Kodlan adlı eserinde Atatürk’ün okuma
sevgisi, kitaplarla ilgisi, kendi yazdığı kitaplar ve etkilendiği
düşünürler ayrı başlıklarla ve tarihi belgeleriyle anlatılmıştır.145

Atatürk’ün Özel Kitaplığı.142
2010 yılında Yaman Örs ve Burcu Baytemir’in Atatürk, Felsefe
ve Yaşam adlı kitabında “Okuyan ve Yazan Atatürk” başlıklı bir
bölüm vardır ve burada yer alan bir saptama hayli önemlidir:
“Gerçekten Atatürk’ün yaşamını konu edinmiş ya da yaptıklarını
anlatma, açıklama gibi bir çabaya girmiş olup da onun okuma
alışkanlığından söz etmeyen yoktur. Hakkında beş bine yakın kitap
yazılan tek lider olan, yaşamı yüzlerce yerli ve yabancı araştırmacı,
bilim adamı ve devlet adamının eserlerine konu olmuş Atatürk’ün bu
niteliğini, yakınlarının anılarında, hakkındaki biyografik eserlerde ve
kendi demeçlerinde bile görmek mümkündür. Söz konusu kişilerin
hiçbiri onun ‘en büyük eserim dediği Cumhuriyet’i devrimlerini ve
düşünce dünyasını anlama, açıklama, sonuçlara varma çabasında,
bunların temelinde yer alan engin bilgi dağarcığını ve bunu oluşturan
okuma tutkusunu belirtmeden geçememiştir.” 143
Yine 2010 yılında yayımlanan Ali Güler’in Dehanın Kodları
kitabı ve burada yer alan şu saptama da çok önemlidir:

BİR KİTAPLIĞIN İNANILMASI GÜÇ SERÜVENİ
Atatürk’ün ölümün ardından yine Atatürk’ün talimatıyla Köşk’te
bir kısım görevli personelin istedikleri kuramlara tayinleri yapılmıştır.
Atatürk’ün
anlatmıştır:

Kütüphanecisi

Nuri

Ulusu

bu

durumu

şöyle

“Hepimize herhalde Atatürk’ün vermiş olduğu talimatla çalışmak
istediğimiz yerler soruldu. Ben de mesleğim olan kütüphaneciliği en
iyi uygulayabileceğim bir yer olarak düşündüğüm polis koleji
kütüphanesine tayinimi istedim ve kısa bir izni müteakip yeni
görevime başladım.” 146
Bu tarihten 12 yıl sonra, 1950’de, Celal Bayar Cumhurbaşkanı
seçildiğinde Nuri Ulusu, kısa süreli olarak yeniden Çankaya
Köşkü’ne, eski görevine davet edilmiştir.147

w A li Güler, D ehanın K odları: M ustafa K e m a l’i A tatürk Yapan Süreçler ve Birikim,
(İstanbul, Truva Y., 2010), s. 11.
142 M etin Özata, A tatürk Bilim ve Üniversite, (Ankara, TÜBİTAK Y ., 2007), s. 187218.
143 Yaman Örs-Burcu Baytemir, Atatürk, Felsefe ve Yaşam, (Ankara, Efil Y., 2010), s.
64.
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145 A li Güler, Dehanın K odları: M ustafa K em a l'i A tatürk Yapan Süreçler ve Birikim,
s. 107 vd.
A ta tü rk ’ün Yanı Başında, s. 127.
Atatürk'ün Yanı Başında, s. 131.
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Atatürk’ün Kütüphanecisi hemen Köşk’te uzun yıllar (19381950) korumak kaygusuyla kapalı ve kilitli tutulan eski kütüphane
mekânını ziyaret etmiş ve karşılaştığı tabloyu karşı konulamaz bir
duygusal tepkiyle anılarında şöyle aktarmıştır:
“Önce doğru kütüphanemize gittim, yanıma da birkaç görevli
aldım. Görevlilerden biri bana dönerek: ‘Nuri Bey, bu kütüphanenin
ilk geldiğimizde kapısındaki kilidi görseydin şaşırırdın, sanki bir kale
kapısının, bir hapishanenin kapısının kilitlenmiş hali gibiydi. Koca bir
kol kadar kilit, ayrıca da koca bir zincir. Zor kırıp açtık. Şimdi gel
girelim de bak ne halde göreceksin,’ dedikten sonra, anahtarı kilide
sokup kapıyı açtık ve içeri girdik. Aman Allahım, aman Allahım...
Tavandan sarkan örümcekler, tüm duvarları kaplamış. O şahane
masası toz, kir içinde adeta ağlar gibi bakıyor, kitaplar bıraktığımız
düzende, tekine dahi dokunulmadığı belli, toz, toprak içinde,
doğramalar perişan, cila, boya filan kalmamış. Halılar adeta desenleri
kaybolmuş özetle tam bir perişanlık. Bir ara yere düşecek gibi oldum,
tuttular. Sonra kendimi toparladım ve bir sandalyeyi çekip oturdum.
Her şey film şeridi gibi gözümün önünden geçmeye başladı. Odaya
girer girmez, ‘Nasılsın çucuk’ demesi, benim cevabıma o güzel
gülüşüyle cevabı, masasına oturması, hemen bir cigarasını yaktıktan
sonra, ‘Nuri, oğlum, kahvemi söyleyiver’ demesi, o gelen kahveyle
cigarasını tüttüre tüttüre camdan dışarı baka baka düşünmesi, zaman
zaman tatlı, zaman zamansa acı acı gülümsemeleri, sonra bana
dönerek, ‘Dün hangi kitapta, nerede kalmıştık?’ demesiyle birlikte,
birkaç saniye sonra okuduğu kitabını sayfasını açarak önüne
koyuvermem ki, o an bana öyle bir sevgi ve takdirle bakardı k i...( ...) ”

etmesini kendisinden istemesine rağmen, Ankara’da yaşamasına
sağlığı
elvermediği
için,
Nuri
Ulusu
İstanbul
Emniyet
Müdürlüğündeki görevine dönmüştür.149
Bilindiği gibi Atatürk’ün ölümünden sonra Cumhurbaşkanlığı
Köşkü’nde Atatürk’e ait kitaplık koruma altına alınmıştır ve yeni
baştan bir kitaplık düzenlenmiştir. 150 Cumhurbaşkanlığı kitaplık
salonuna yeni cumhurbaşkanının evinden getirdiği kitaplar
yerleştirilmiştir. Bir süre sonra raflar yetmemiş ve duvarlara boydan
boya yeni raflar eklenmiştir. 12 yıl sonra, 14 Mayıs 1950 seçimleri
ardından İsmet İnönü K öşk’ü boşaltırken kendi kitaplarını da evine
götürmüştür.151
1950 yılında Cumhurbaşkanı Celal Bayar’m talimatıyla “Devlet
Reisliği Kitaplığı” adıyla yeni birim oluşturulmuştur. Kitaplık
Memuru Özel Şahingiray’m 2 Kasım 1954 tarihli raporunda; 1950
yılında Devlet Reisliği Kitaplığı kurulmasına başlanıldığından söz
edilmektedir ve ilk kitabın kayıt girişi 12 Ekim 1950 günü olmuştur.152
Atatürk dönemi dışında kütüphane hizmetleri için yeterli
kurumsal destek ve mali kaynak aktarılmayışı ciddi bir eksiklik
olmuştur.
Ancak, Atatürk Kitaplığı
bulunduğu kabul edilmelidir.

konusunda

da

bir

özensizliğin

1955 yılında Özel Şahingiray A tatürk’ün Nöbet Defteri 19311938 başlıklı ünlü yayının önsözünde acı gerçeği şu şekilde yazmıştır:

“Yanımdaki görevlilere gerekli talimatları hemen vererek derhal
işe koyuldum.” 148
Atatürk Kitaplığı yeniden eski haline getirildikten sonra Nuri
Ulusu,
Cumhurbaşkanı’na, “Kütüphane görüşlerinize hazırdır,’
bilgisini arz etmiştir. Cumhurbaşkanı’nın eski görevine devam

Atatürk'ün Yanı Başında, s. 134-135.
Tülay Ongun (G am sız), Cum hurbaşkanlığı Kütüphanesi, (Ankara DTCF
Kütüphanecilik Bölüm ü 1978-1979 Bitirme Tezi), s. 4 ’ten: Cum hurbaşkanlığı Tarihi,
(Ankara, 2005), s. 431.
Haldun Derin, Ç ankır r Ö zel K alem ini Anım sarken (1933-1951), (İstanbul. Tarih
Vakfı Yurt Y„ 1995), s. 275.

148 A ta tü rk ’ün Yam Başında, s. 132-133.

Cum hurbaşkanlığı Tarihi, (Ankara, 2005), s. 431.
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“Atatürk devrinin Atatürk arşivi henüz ne tetkik edilmiş ve ne de
tasnif edilmiştir.” 153
Gerçi burada yalnızca Atatürk’ün arşivi
kitaplığı da aynı perişanlıktadır.

kastedilmişse de;

Atatürk’ün bizzat kurduğu ve yaşamaları için para bıraktığı
kurumlar; kitap ve yazılı evrakın ne şekilde ve nerede muhafaza
edileceği ve en önemlisi gelecek kuşaklara eksiksiz olarak devri
sorumluluğunu hiçbir şekilde üstlenmemişlerdir.154

(1)13 Aralık 1963 tarihli raporda alman karar gereği söz konusu
evrak ve kitapların aidiyetleri cihetiyle ilgili daire, kurum ve şahıslara
devredilmesinin;
(2)Umumi tasnife göre son yapılan tespit işleminde;
(a)Anıtkabir’e;
(b)Milli
Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğüne
(Merhum Zehra’ya ait ve müteferrik kitaplar);

1950’li yıllar boyunca Atatürk Kitaplığı ve Arşivi ile ilgili
“umursamazlık” sürmüştür.

(c)Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Dairesine (Bu daireye
ait kaşeli kitaplar);

1960’ların başında ve sonrasında resmi kurumlar arası
toplantıların tutanakları da “ne yapacağını bilmezlik hali” olarak
yansımaktadır.

(ç)Türk Tarih Kurumuna (Tarih çalışmalarıyla ilgili evrak ve
yayınlar);

1964 yılında Atatürk’e ait olup Türkocağı’nda muhafaza edilen
ve bir heyet tarafından incelenen kitap, evrak ve öteki belgeler önce
“iyi düşünülmeden” TBMM Müzesi’ne aktarılmış; ardından 11 Nisan
1964 tarih ve Milli Eğitim Bakanı İbrahim Öktem imzalı emirle
“ileride bir karara varılmak üzere” Anıtkabir M üzesi’ne teslimi uygun
bulunmuştur.155
31 Ocak 1964 tarihi itibarıyla TBMM M üzesi’nde bulunan
Atatürk’e ait 7 sandık ve 1 çuval kitap ve evrak hakkında düzenlenmiş
resmi tutanakta yer alan ifadeler ise Atatürk’le ilgili kitap ve arşiv
belgelerin özel kişiler ve resmi kurumlar arasında paylaştırılması ve
adeta bu yoldan dağıtılması ve dolaylı anlamda bir tasfiye sürecini
hazırlamıştır:

(d)Türk Dil Kurumuna (Dil çalışmaları ile ilgili evrak ve
kitaplar);
(e)Türk İnkılâbı Enstitüsüne (Fotoğraflar ve albümler);
(f)Prof. Afet İnan’a (şahsi mektup, evrak, kitap ve fotoğraflar)
olmak üzere Bakanlık mümessili ile ilgili daire, kurum veya şahıs
temsilcileri arasında tespit ve tadada göre devir ve tesliminin;
(3)Mevcut evrak ve kitaplar halen müzede genişçe bir yer işgal
ettiğinden ve mühürleri açılmış devir ve teslime hazır vaziyette
olduğundan ilgililerin kendilerine ait eşyaları bir an önce almalarının
uygun olacağı mütalaasına v arılm ıştır].156
Atatürk Kitaplığı ve Atatürk Arşivi ile ilgili halen günümüzde de
süren iki başlılığın ve bölünmüşlüğün alt yapısı bu şekilde resmi
olarak hazırlanmıştır.

153 Atatürk'ün N öbet D efteri 1931-1938, (Toplayan: Özel Şahingiray), (Ankara, TİTE
Y., 1955), s. VII.
154 Türk Tarih Kurumu yönetim inin tutumu nedense sorgulanmamıştır./HÖ.
155 A li Mithat İnan, A ta tü rk ’ün N o t D efterleri, (Ankara, Gündoğan Y ., 2. Baskı 1998)
içinde M illi Eğitim Bakanı imzalı yazının tıpkıbasımı için bkz: EK-3.

Ali Mithat İnan, A ta tü rk ’ün N ot D efterleri, içinde tutanak tıpkıbasımı için bkz:
EK-3a.
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Anıtkabir M üzesi’ne bu şekilde teslim edilen Atatürk kitaplarının
birkaç yıl içinde sergilenmesi en azından bu kurumun kamu adına
koruyucu olarak seçimindeki isabeti göstermektedir.
1971 yılında Anıtkabir Atatürk Müzesi’nde sergilenen kitapların
listesini inceleyen Muzaffer Uyguner şöyle yazmıştır:
“Anıtkabir’in yanındaki Atatürk Müzesi’ni gezerken hep
kitaplara takılır gözüm. Hepsi de camlı dolapların içindedir ve
bazılarının sayfaları açıktır. Bazılarının cilt sırtlarındaki yazılardan ne
olduğu okunabilir. Ama çoğu kapalıdır gezenlere. Bütün o kitaplar,
Atatürk’ün ölümünden sonra saklanmış, sonra da buraya
getirilmiştir. 157
1970’ler başında Anıtkabir Atatürk M üzesi’nde sergilenen
kitaplar arasında tarihle ilgili olanlar ayrı bir deftere yazılmıştır ve
bunların sayısı 664’tür.'58
1973 yılında Cumhuriyet’in 50. Yıldönümünde Atatürk
Kitaplığı’nın Anıtkabir ve Çankaya bölümlerini kapsayan ilk ayrıntılı
katalogun hazırlanması ve bunun bir kitap olarak basımı gerçekten
önemli bir adımdır.
A tatürk’ün Özel Kütüphanesi’nin Katalogu adıyla yayımlanan bu
envanteri Milli Kütüphane’de Başuzman Mefharet Derer ve
Kütüphaneciler Mustafa Sevim, Gönül Büyüklimanlı, Aytaç
Düzgören, Gülseren Öztürk, Nurşen Şiriner, Gülseren Öztürk ve
Mükerrem Kunkut hazırlamıştır.159
1973’te bu ilk özel kataloğ yayınlanırken; “Bütün titizliğe
rağmen Atatürk’ün Özel Kütüphanesi’nin biraz dağıldığı anlaşılıyor;”
şeklinde yapılan nazik değerlendirme kütüphanecilik mesleğinin

1

hassasiyeti yanında örtülü bir eleştiriyi de yansıttığı için ayrıca
anlamlıdır.160
Milli Kütüphane Genel Müdürü Müjgân Cum hur’un aktardığına
göre; 1973 Kataloğu, Cumhurbaşkanlığı Atatürk Kitaplığı ile
Anıtkabir’de İnkılâp Kulesinde sergilenen koleksiyonun bibliyografik
künyelerinden oluşturulmuştur.
1973 Kataloguna göre Cumhurbaşkanlığı Atatürk Kitaplığı’nda
1903 kitap, 159 süreli yayın, Anıtkabir’deki vitrinlerde 2092 kitap, 61
süreli yayın olmak üzere 4215 eser, 4289 bibliyografik künye
mevcuttur; toplam cilt sayısı 10.000’den fazladır.161
Anıtkabir Atatürk Kitapları Koleksiyonu; kısmen Çankaya’daki
koleksiyondan alman, kısmen Ankara Halkevi’ndeki sandıklardan
çıkan kitaplardan oluşmuştur.162
1973 Katalogu hazırlanırken Milli Kütüphane uzmanlarının bir
beklentisi vardır ve ne acıdır ki sonraki yıllarda gerçek olmuştur:
“Birçok örnekleriyle bilinmektedir ki, başka milletlerin milli
kütüphanelerinin
temel
koleksiyonlarını
çoğunlukla
devlet
başkanlarının ve devlet büyüklerinin özel kütüphaneleri teşkil
etmiştir.”
“Türk Milli Kütüphanesi bu tür imkândan şimdilik yoksundur.”
“Atatürk’ün iki yere bölünmüş özel kütüphanesinin bir çatı
altında toplanması belki bugün için mümkün olmayacaktır.” 163
1973’te Cumhurbaşkanlığı Atatürk Kitaplığı ne durumdadır,
sorusunun yanıtı 1973 Katalogu için yazılan önsözde bulunabilir:

157 Muzaffer Uyguner, “Atatürk’ün Okuduğu Kitaplar”, Türk Dili, Sayı 242 (1971), s.
123.
158 Muzaffer Uyguner, “Atatürk’ün Tarih Kitapları”, s. 209.
159 A ta tü rk ’ün Ö zel Kütüphanesi ’nin K ataloğu, (Ankara, Başbakanlık Kültür
M üsteşarlığı Y ., 1973), 791 s.
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160 A ta tü rk ’ün
A ta tü rk ’ün
162 A ta tü rk ’ün
A ta tü rk ’ün

Ö zel K ü tü ph an esi’nin K ataloğu,
Ö zel K ü tü ph an esi’nin K ataloğu,
Ö zel K ütü ph an esi’nin Kataloğu,
Ö zel Kütüphanesi'nin Kataloğu,
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s.
s.
s.
s.

VIII.
VIII.
IX.
X.

“Çankaya’daki eski köşkün durumu kitapların müsvedde fişlerini
çıkardıktan sonra gerektikçe karşılaştırma yapmak imkânından bizleri
mahrum bırakmıştır. (,..)” 164
1973 yılında Atatürk koleksiyonlarında fişlerin durumu maalesef
üzüntü vericidir.
1973 itibarıyla Cumhurbaşkanlığı ve Anıtkabir Atatürk
Koleksiyonlarında bulunan eserlerin bibliyografik künyeleri mevcut
fakat kütüphanecilik kurallarına tümüyle uygun olmadıkları için
yararlanılamamıştır.

rağmen, yine de bir hayli yazar hakkında bilgi edinilememiştir.
(,..)” '67
1973 Milli Kütüphane Katalogunda ayrıntılı olarak yazar, kitap
ve konu dizinleri bulunmaktadır. 1993 Anıtkabir Kataloğu yazar ve
kitap dizinleri vardır (konu dizini yoktur). 2006 Cumhurbaşkanlığı
Katalogunda maalesef kütüphanecilik açısından bilimsel mesleki
kurallara uygun yazar, kitap ve konu dizinlerine yer verilmemiştir ve
bu durum ciddi bir eksiklik oluşturmuştur.

yansıtmıştır:

1981 yılında Milli Kütüphane Genel M üdürü Müjgân Cumbur,
Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni’nde Atatürk Kitaplığı için daha
önce (1973’te) yaptığı iki başlı bölünmüşlük saptamasını bir kez daha
yinelemiştir:

“Her iki müzede bulunan eserlerin bibliyografik listeleri ve fiş
kataloğu daha önce yapılmışsa da, dağınık oldukları ve çok ilkel
hazırlandıkları için, son kataloglama sırasında bu fişlerden
yararlanılamamıştır.” 165

“Bütün titizliğine rağmen Atatürk’ün özel kütüphanesi biraz
dağılmıştır. Mevcut kütüphane koleksiyonu bugün [1981 yılı] ikiye
ayrılmış bulunmaktadır. Bir kısım koleksiyon Çankaya’da şimdi müze
olan eski kuleli köşkte sergilenmektedir. ( . . . ) 168

Milli Kütüphane Başuzmanı M. Derer, bu hazin olayı şöyle

1973
Kataloğu
bulunamamıştır.166

hazırlanırken

“Kütüphane

Defteri”

Milli Kütüphane uzmanlarının bu önemli katalogu hazırlarken
mesleki-bilimsel ölçütleri kullanma titizliğine karşılık aşamadığı bazı
zorluklar olmuştur:
“Atatürk'ün Özel Kütüphanesinin Katalogu, Milli Kütüphane’de
uygulanan ‘Basma Eserler Katalog Kaideleri’ne göre hazırlanmıştır.
Ancak mümkün olduğu kadar ayrıntılara inilmekten kaçınılmıştır. (...)
Ülkemizde yeterli biyografik kaynaklar bulunmadığı için yazarlarla
ilgili bilgilerin tam ve doğru olarak tespitinde zorluk çekilmiş, bu tür
yazarların kendilerinden, hayatta değillerse yakınlarından mektup ve
telefonla sorularak bilgi alınmaya çalışılmıştır. Bütün bu çabalara

164 A ta tü rk ’ün Ö zel K ü tü ph an esin in K ataloğu, s. X.
165 A ta tü rk ’ün Ö zel K ütüphanesi ’nin K atalogu, s. XIII.
166 Atatürk'ün Ö zel K ütüphanesi ’nin Katalogu, s. VIII. (K ütüphane D efteri daha sonra
bulunmuştur./HÖ.)

Genelkurmay II. Başkanı Orgeneral Necdet Öztorun imzasıyla 31
Mart 1982 günü Anıtkabir Komutanlığına gönderilen yazıya göre yeni
düzen şu şekilde belirtilmiştir:
1.Prof. Afet İnan’a ait ve kendilerine iadesi uygun olacak
dokümanları tespit etmek üzere oluşturulan uzmanlar heyeti, Anıtkabir
Atatürk Arşivi’nde 26 Ocak 1982 tarihinden itibaren incelemeler
yapmıştır.
2.Alınan heyet inceleme sonuç raporlarında; Prof. Afet İnan’a
iadesi uygun olanlarla, Atatürk Arşivi’nde kalması yararlı görülen
dokümanlar belirlenmiş bulunmaktadır.
3.Bahse konu rapor dikkate alınarak; Anıtkabir Atatürk
Arşivi’nde bulunan dokümanlardan 5 Nolu sandık içinde bulunan

16^ A tatü rk’ün Ö zel K ü tü ph an esi’nin Katalogu, s. XIII.
Müjgân Cumhur, “Atatürk’e Göre Bilim , Kültür, Kitap ve Kütüphane”, Türk
Kütüphaneciler D ern eği Bülteni, Cilt X X X , Sayı 3 (1981), s. 125.
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listedekilerin, imza karşılığında Prof. Afet İnan’a yine aynı sandıktaki
belirlenenler dâhil diğer sandık ve kutulardaki tüm belgelerin
Genelkurmay ATAŞE Başkanlığında Atatürk Arşivi ile birleştirilmesi
amacıyla ATAŞE Başkanlığı yetkililerine teslim i.169
1993 yılında yayımlanan Anıtkabir Atatürk ve Türk Devrimi
Kütüphanesi Kataloğu Anıtkabir’de kurulan ihtisas kütüphanesinin iki
kısımdan oluşan envanteridir.

kataloglarla karşılaştırdıktan
yayımlamıştır.171

sonra

ayrı

bir

kitap

olarak

Tereke’de 65 ayrı listede kayıtlı, toplam 222 sayfadan oluşan
kitap ve benzeri eserler listesi, Tereke Hâkimliği’nce yazıldığı
biçimiyle elektronik ortama aktarılmış ve bunlar ilgili kurumlardaki
envanter kayıtları ile tek tek kontrol edilmiş ve sonunda oluşturulan
listede toplam sayısı 4.443 olan 7.338 parça eser bulunduğu
saptanmıştır. 172

(1) Atatürk ve Türk Devrimi Kataloğu ve

Kataloğun ikinci kısmı, Anıtkabir’de bulunan Atatürk’e ait kitap
ve süreli yayın koleksiyonunu kapsamaktadır.

Cumhurbaşkanlığı personeli tarafından olağanüstü dikkatle
hazırlanan bu envanterde; 4.289 Katalog kaydı, 4.433 Tereke kaydı,
2.068 Çankaya Atatürk Kitaplığı kaydı ve 2.151 Anıtkabir Atatürk
Kitaplığı kaydı olmak üzere toplam 12.941 kayıt karşılaştırılmıştır.173

Buna göre; söz konusu koleksiyonda 2158 kitap, 60 süreli yayın
olmak üzere 2218 eser bulunmaktadır.

2006 Cumhurbaşkanlığı envanter çalışmasında bilgisayar
ortamında bulunan verilerden bazı anlamlı istatistikler elde edilmiştir:

(2) Atatürk’ün Özel Kütüphanesi Kataloğu (s. 412-788).

Cumhurbaşkanlığı Atatürk Kitaplığı’nda bulunan eserler bu
kataloğa dâhil edilmemiştir.170

Listedeki toplam 1.407 eserin basım yıllarına göre dağılım ı:174
1400-1500 yılları arasında 2,

2006 yılında “Atatürk’ün Doğumunun 125. Yılı Anısına”
Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan Atatürk'ün Kitaplığı adlı
eser; “Atatürk ve Kitap” konusunda basılan en gelişmiş ve eksiksiz

1600-1700 yılları arasında 8,

envanterdir.

1700-1800 yılları arasında 19,

A tatürk’ün Kitaplığı adlı envanterin öncekilerden bazı farkları

1500-1600 yılları arasında 2,

1800-1900 yılları arasında 562,

bulunmaktadır.
Cumhurbaşkanlığı görevlileri bu tarihi envanteri hazırlamak için;
Ankara 3. Sulh Hukuk Hâkimliği tarafından “Atatürk Kitaplığı”nda
yapılan “Tereke” sayımları sonucu daha önce oluşturulan listelerin bir
örneğini söz konusu mahkemeden almış ve bütün bu belgeler diğer

169 A li Mithat İnan, Atatürk'ün N ot D efterleri, içinde Genelkurmay II. Başkanı imzalı
yazının tıpkıbasımı için bkz: EK-4.
170 A n ıtkabir A tatü rk v e Türk D evrim i K ataloğu, (Ankara, Genelkurmay B., 1993) s.
IX.
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1900-1922 yılları arasında 814.
Aynı listedeki eserlerin basım yerlerine göre dağılımı şu
şekildedir:175
Paris 743,

1,1 A tatü rk Terekesi, (Ankara, Cumhurbaşkanlığı Y ., 2006).
(Ankara, Cumhurbaşkanlığı Y., 2006), s. 15.
s. 20.
s. 31.
s. 31-32.

172Atatürk’ün Kitaplığı,
173Atatürk’ün Kitaplığı,
174Atatürk'ün Kitaplığı,
Atatürk’ün Kitaplığı,
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içindeki 6.330 kitaplı Fatih; 5.037 kitabıyla Ayasofya ve 5.053 kitaplı
Nuruosmaniye kitaplıklarıdır.177

İstanbul 453,
Londra 39,

Atatürk’ün Kitaplığı, aynı dönemde İstanbul’un öteki
kitaplıklarıyla karşılaştırıldığında yaş itibarıyla en genç ve fakat konu
çeşitliliği ve kitap sayısı bakımından o yıllar için Türkiye’nin en
büyük koleksiyonudur (yaklaşık 13.000 kitap).178

Berlin 37,
Moskova 26,
Leipzig 24,
Mısır 10,

BİTİRİRKEN

Ankara 9,

Bir meslektaşımızdan ödünç sözlerle konferansımı bitirmek
istiyorum.

Almanya 5,
Brüksel 5.
Koleksiyonun yurtiçi yayınları kısmında İstanbul’da basılmış
olanlar doğal olarak en baştadır; İstanbul ve Ankara dâhil yurtdışında
basılmış yayınlar sıralamasında Paris çok büyük farkla öndedir.
2006
Cumhurbaşkanlığı envanterinde yer alan bilgilere göre; bazı
eserlerin ilgili sayfa numaralarında satır altı çizimleri, satır veya
paragraf boyamaları, sayfanın uygun kenarlan veya satır aralarına not
düşülmesi biçiminde kayıtlar bulunmaktadır.
“Ancak özellikle Atatürk döneminde, Atatürk’ün direktifleriyle,
başta Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri olmak üzere, gerek
Cumhurbaşkanlığı’nm, gerekse Hükümet’in diğer üst yöneticileri ile
Afet İnan ve İsmet İnönü gibi Atatürk’ün yakın çalışma arkadaşları da
bu eserler üzerinde çalıştıklarından, eserler üzerindeki işaretlerin
tümünün Atatürk’e ilişkin olamayacağı öngörülmektedir.”176
1900 yılında, İstanbul’da 46 kitaplıkta 71.182 kitap vardır.
Bunlardan en zengini, M aarif Nazırı M ünif Paşa’nın Beyazıt Camii
yanında kurduğu 8.054 kitaplı Kütüphane-i Umumi; Fatih Camii

2007
yılında Metin Özata, Atatürk Bilim ve Üniversite adlı
muhteşem yapıtını Şair Küçük İskender’den yaptığı ilginç bir
kıyaslamayı aktardıktan sonra şöyle tamamlamıştır:
“2000’li yıllarda hâlâ gazete ve kitap okuma oranının çok düşük
olması ülkemiz açısından düşündürücüdür. Şair Küçük İskender bir
makalesinde; ‘hâlâ kimi evlerdeki çocuk sayısı o evdeki kitap
sayısından fazladır’ diyerek bu acıklı durumu çok güzel özetlemiştir. ’
»»
“Bir ülkenin kalkınmışlık göstergelerinden birisi kişi başına
tüketilen kâğıt miktarıdır. Bu açıdan hâlâ çok geri durumdayız.
İnsanlarımıza küçük yaşlarda okuma sevgisi aşılamak, kütüphaneleri
yaygınlaştırmak, kahvehanelere gazete, dergi ve kitap bulundurma
zorunluluğu getirmek gibi bazı küçük önlemler almak, belki, yerinde
olabilecektir. Ayrıca televizyonlarda paparazzi programları yerine
edebiyat, şiir, bilim ve sanat programlarına yer verilmesi sanırım
toplumumuzun kültür düzeyini artıracak bazı önlemlerdir.”

177

M. R auf İnan, A ta tü rk ’ün Evrenselliği, Ö n der K işiliği, E ğitim ci K işiliği ve
Amaçları, (Ankara, UN ESC O M illi Kom isyonu Y., 1983), s. 103.
Atatürk'ün K itaplığı, s. 20.

176 A ta tü rk ’ün K itaplığı, s. 33.
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“Yüce Atatürk’ün yolundan gittiğimizi iddia eden bir toplum
olmak istiyorsak, onun gibi, devamlı okumak ve kendimizi geliştirmek

Ali Fuat Cebesoy, S ın ıf Arkadaşım Atatürk, (İstanbul, İnkılâp ve Aka
K., 1967).

tek hedefimiz olmalıdır.”179

Ali Güler, Askeri Öğrenci Mustafa K em al’in Notları (Arşiv Belgeleri
Işığında), (Ankara, ATAM Y., 2001).

Elbette Atatürk’ün; “Dünyada her şey için, madde için,
maneviyat için, yaşam için, başarı için en gerçek yol gösterici
bilimdir, tekniktir;” sözünü de unutmadan...
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Niyazi Ahmet Banoğlu, “Atatürk’ün Sipariş Ettiği Bazı Kitaplar”,
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Atatürk'ün Okuduğu Kitaplara İlişkin Sayısal Veriler

Tarih
Sosyal Bilimler
Edebiyat
Dilbilim
Güzel Sanatlar
Uygulamalı Bilimler
Oin
Diğer
Temel Bilimler
Felsefe-Psikoloji
Genel

Okuyan Atatürk’ün Karakalem Portresi

* G race Ellison un "Ankara 'da Bir İ n

g iliz

K adım " adlı kitabından alınmıştır.

84
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1233
1168
388
387
212
198
161
154
152
121
115

Atatürk'ün Okuduğu Kitaplara İlişkin Sayısal Veriler

Tarih
Sosyal Bilimler
Edebiyat
Dilbilim
Güzel Sanatlar
Uygulamalı Bilimler
Din
Diğer
Temel Bilimler
Felsefe-Psikoloji
Genel
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1233
1168
388
387
212
198
161
154
152
121
115

Atatürk’ün Okuduğu Kitaplara İlişkin Sayısal Veriler

Tarih
Sosyal Bilimler
Edebiyat
Dilbilim
Güzel Sanatlar
Uygulamalı Bilimler
Din
Diğer
Temel Bilimler
Felsefe-Psikoloji
Genel
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1233
1168
388
387
212
198
161
154
152
121
115

ATATÜRK’ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR • Y a s a l a r , n R u h u
ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR • Y a s a l a r ı n R u h u

MONTESOUIEU

M O N T E S Q U IE U

YASALARIN RUHU
YASALARIN RUHUNUN KORUNMASI

DE
BİRİNCİ CİLT

L’ESPRIT DES LOIS

r

PARİS
ERNEST FLAMMARİON, EDİTÖR
26, RUE TACİNE, 26

Döfense de l ’E sprit des Lois

TÜM HAKLA» MAHFUZDUR.
TÜME P R E M IE K

BİRİNCİ KİTAP
GENEL OLARAK YASALAR

r
* 5 3
w
1 2 6
PARİS

Çankaya A tatürk K itap lığ ı B ilg ile ri
Gnvanter No : 126
Yazar
: Montesquieu
Clld
: Vişne rengi
Ebadı

EKNEST FLAM M ARİO N, feDiTKUK
■j6. «02 BACIVB, a6
Tnu irmu riKntt

: 18.5

Boy

: 12.4

Sayfa Adedi :432
Not

88

En

: Kitabın ilgili bölümleri Arzum ORHON
tarafından tercüme edilmiştir.
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OKUDUĞU KİTAPLAR •

t!

d ik i ar m

ıı c l T <‘ r i h i
ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR • H a l k l a r ı n

STOIRE GENERALE
DES PEUPLES
L 'A N T IQ U IT E A N O S JO U R S
Pubüee sous la direction de
M A X IM E P E T IT

/ ?
r/

tAVLC i E COSCOUHS DE MM
f a » . » » A t o i'& f 't . A û E *
» A T ir F o u , Ü * « ftO tû lC » C U U E ÎÎt, V .v .« »

a -*-* » A t m u lL a k t.

—

CHAPOT, - U * * n C O * ;> ‘. İ * .
Iwn et» AfÖRTE, - Um CfU..W*VD, - £v**n, bİPhtl. ~ Cx*u« Dlr <JL.
-•w»* DPtOTO'\ - CMopmi til FfOlft, - A»»»m f.t^OLV, FaH.^Sü
- U m f ArtüCS. - ( - .» m .4 r î. O R » S O O S S . - H.««« f R 0 ! 0 £% At I
- U **« * C V l t U R O . II» * » ' Ü H A P P İN . - - C U «# »f « t AU T,
G + m ti 1* 0 5 . C .* « h
Î.E Ü O S ?
U m
L ü G E *. -

kİ COfflC. - T t E G « A K D t LİVİ - R»m»
tivt, - Cx.ii*. m im e - ?„,«.*<,»« uaüottc,
Ov«*m llAliriN MO-K<£ai;X; C Ç *JCAVCT: - Ak**»«H\C U'Ü - /(«»•<PISRNM:; İAÎM; C,.«..ı ROlCtltü
£.»< S.ALCINe. U>».n SAl.’iIEP: SCHLn*. —(U*um
vkr^mol. - o* *. ven?»fAt'

IOMK

L IB -R S m iE

P K tM

İV .R

U IR O U S S E

i

Genel

Tar i hî

İLK ÇAĞVAN GÜNÜMÜZE KADAR

HALKLARIN GENEL TARİHİ
MAXİME PtTtT bcşkanhğmda yayımlanmışı»
Sayın Femand Baldensperger, Louis Batiffol, Andre Baudriilart,
Louis Bougier,
Joseph Calmette, Vktor Chapot, Henri Cordier, Louis Delaporte.
Louis Delavaud. Eugene Deprez, Charles Diehl, Etienne Drioton,
Colone) Duffour, Aoguste Oupouy, Paul Farand, Louis Farges,
Charies Ftorisoone, Henri Froidevoux, Henri Gaitlard, Henri Grappin,
Clement Huart, Colone) Ibos, GabrieJ ledos, Louis Leger,
Charies Le Goffîc, Theodoric Legrand, Sylvain Levi, Roger Levy,
Ckıude Martre, Ffcandsque Maratte. Otivien Martin, Poul Monceou*,
C.G. Picavent, Albert Pingaud, Henri Pirenne, Pierre Rain,
Gabriel Rouches. Emile Sctone, Charies Saunier, Adolphe Schock,
Camille Vergniol, Dr.R. Vemeau'nun katkılarıyla.

BİRİNCİ CİLT
UBRAJRIE LAROUSSE
PARİS
A nıtkabir A tatürk Kitaplığı Bilgileri
Envanter No : 1678
Yazar
: Maxime Petit
Cild
: Kahve
;
Ebadı
En
: 24 cm.
Boy
: 32 cm.
Sayfa Adedi : 4 + XII + 388
Not
: Kitabın ilgili bölümleri Ankara Ü. TÖMER Dil
Öğretim Merkezi tarafından tercüme edilmiştir.

P A R İS
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ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR • G ü n ü m ü z

Türkiyesi

ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR « G ü n ü m ü z

Türkivesi

DEMETR1US GCORGİADES
k

GÖNÜMÜZ TÜRKİYESİ

DEMETR1US GEOKGIAüfiS

05MANU BOYUNDURUĞUNDAN KURTULAN
HALKLARVE FRANSA'NIN DOĞCTOAKİ ÇIKARLARI

LA T U R Q D I E
ACTUELLE

PARİS
CAIMANN LEVY, YAYINCI
MJCHELIİVY KARDEŞlfR ESKİ YAYIN £Vİ
3,RUİAUBH*,3

LK8 PKUPLB8 AFFItANCllIS OU JOUU OTTUMAN
s r LtS JNTSRSTS FRANÇAIS EN OtliENT

1892
Her hakkı, İsveç ve Norveç dâhi, bütün ülketer için saklıdır.
A nıtkabir Atatürk Kitaplığı B ilgileri

Envanter No : 1871
: Demetrius Georgiades
CİM
: Kahve
Ebadı
s
Yazar

it-h (

En
: 16 cm.
Boy
: 24 cm.
Sayfa Adedi : VI + XVIII + 377

t*AKlî>
CAlHANN UfiVY, EülTfcUn.
»nbilKMS «AlbUN » iüukl fciTt FRgK&a
* ,

HU»

Not

1

Öğretim Merkezi tarafından tercüme edilmiştir.

«tfv*
İM

w *

: Kitabın ilg i bölümleri Ankara Ü. TÖMER Dil

| < m HM m *•!* j «e«pn* »*•«*• *»» »•"**»»

X

İRK’ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR • O s i n a n l ı l a r ı n

Ülkesinde

G. DES GODINS DE SOUHESMES

“"TV",

OSMANLILARIN ÜLKESİNDE
G.

des

GODINS DE SOUHESMES

AU PAYS

“Akıttı düşman, akılsız dosttan daha iyidir."
(Müslüman Atasözü)

t n t r '

ÜfcS

Osmanlis
» S a g e en n em ı
4U« rol a m i. •

v a u t m ie u t

Basım Yeri: Paris
Yayınevi: Vicîor-Havard Yayın Evi
168, Boulevard Saint-Germain, 168

(M a h m s M u s u l m a s *).

1894

A n ıtkab ir A tatü rk K itap lığ ı B ilg ile ri
Envanter No : 1922
Yazar
Cild

AY

: G. Des Godins de Souhesmes
: Kahve

Ebadı
En

PARİS
V IC T O R -H A V A R D , E D I T E Ü R
168, BouUvari Saint-Gcrmaiıı, 168
1894

: 16 cm.

Boy
: 22 cm.
Sayfa Adedi : IV + 400
Not
: Kitabın ilgili bölümleri Ankara Ü. TÖMER Dil
Öğretim Merkezi tarafından tercüme edilmiştir.

Tobi droiiı riterrO
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RK’ÜH OKUDUĞU KİTAPLAR • ( ,ünümüz (hmanlı Krizi İ zerim' ...
m

â

m

rm

■
,,"“""1

M "■"'" 'Mili*

j*

ATATÜRK’ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR • (iiin iim iiz Osnmnh krizi V y rm

\ V

C

GÜNÜMÜZ OSMANLI KRİZİ
ÜZERİNE BİR İNCELEME

' t H

1911-1912 - 1914-1915

T~
İ 1

T

" ) ¥

U

D

Yazarı:
Muhammet Ferit Bey
Mısır Ulusal Partisi Başkanı
Eski Yargıç
Kahire istinaf Mahkemesinde Avukat
Uluslar Arası İskenderiye Mahkemesinde Avukat

tİ

E

sun u

CRISEOTTOMANE AGTUELLE
1 9 1 1 -1 9 1 2

-

M OHA.M ED F A R ID

\

Yeniden basım ve çeviri haklan,
Merkezi Cenevre'de bulunan "le Progres
De l'lslâm (İslâm'ın Gelişimi]" şirketine aittir.

1914015

BET
Yeni Baskı
1915

Pr^tldem du Parti N’nUonal Egypiien
AncUu m afUtnu.
Avocat * İn Cour d'App*! du C«İr«.
Avorol t İd Çatır Inleftıalionala (fA k u n d riv .

i Anıtkabir Atatürk K itaplığı Bilgileri
! Envanter No : 1950

Ih-Otl»dr m « f » ) t u ı â l l f< de tr+dUCtiOn
nterret « Oı Mitti „U Proyrif d* fttUm"
mymHi *va HtyC « G’m^pc.

i Yazar
j Cild

; Ebadı
ı

(3 5 ©
nouvelus

tnrrıu't

tO li

: Muhalmmet Fent B e y

: Mavi
:
En

; 11 cm.

Boy

: 17 cm.

I Sayfa Adedi : 83 4 1

Not

: Kitabın ilgili bölümleri Ankara U- TÖMER Dil
Ö ğretim M e ık e z ı tarafından t e r c i ime edilmiştir.
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ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR • A r a p l a r ı n
.T .T lım rtm OKUDUCU KİTAPLAH • İ r a p l a r ı n

G I MI İ

G e n e l Taritt j

T ^ ri± ı_

ARAPLARIN
GENEL TARİHİ

x*

HIST01RE GMHALE

İMPARATORLUKLARI, MEDENİYETLERİ, FELSEFE, EDEBİYATVEBİ
LİM OKULLARI

DES ARABES
L LU R K M P in t , L E U ll C1V1U S A T 10N

L-A. SEDİLLOT

LF.UnS £C0LKS rniLOSOiMtiyUfch. SUKNTlKIQUfcS
ET U T T ta * H \E S

SAİNT-LOUİS LİSESİNDE ESKİ TARİH ÖĞRETMENİ, COĞRAFYA
TOPLULUĞU MERKEZ KOMİSYONU VE ASYA TOPLULUĞUKON
SEYİ ÜYESİ, FRANSA KURUL ÜYESİ

Pak L.-A. SfiDILLOT
Anotft pfaİCMCitr d‘bı**otr«su »yc*« îaıM-UOu».
ti

6c

Mta&r* 6u
4* U ScotU
U tettıtaiMün ctntrtU d« U SocttU 4«
%*crtuıt» da
ete.

İKİNCİ BASKI
CİLT I

w

DEUXIEM£ EDITİON

PARİS
MAİSONNEUVE VE CİE, ÜBRAİRES-EDİTEURS
25, OUAIVOLTAİRE, 25
1877

T ome

■zol3

i

PARİS
MAİSONNBUVE ET O , UBIUİHES-EIHTEURS
95, QUAl VOLTAinE, ‘2u

I

187 7

A n ıtkabir A tatürk K itaplığı B ilg ileri
Envanter No : 2019
Yazar
: Louis Pıerre Eugene Sedillot
Cild
: Kahverengi
Ebadı
:
En: 14 cm.
Boy : 21 cm.
Sayfa Adedi : VIII + 454
Not
: Kitabın ilgili bölümleri Arzum Orhon
Saralından tercüme edilmiştir.

----
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ATATÜRK’ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR • H i l â f e t - i

İslâmiye
ATATÜRK’ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR • H i l â f e l - i

vf

♦*

Hilâfet-i İslâmiye ve
Büyük Millet Meclisi

C v t/
J

" ^ - * î

</>

Jt/H-

İsmail Şükrü

1

ö

5 kuruş

Ankara
Alt Şükrü Matbaa»
1339
Çankaya A tatürk K itap lığ ı B ilg ileri

•y *
.«Lu,

J*
* fi

100

Envanter No : 1760
Yazar
: İsmail Şükrü
Cild
: Kırmızı
Ebadı
:
En
: 14,4 cm.
Boy
: 20.4 cm.
Sayfa Adedi : 28

101

/ s / <i m ı v r

ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR • 4 rru pa M illetleri Rııhnatı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti
Maarif Vekâleti Neşriayatmdan

Avrupa Milletleri
Ruhiyatı

Yazar: AHred Feuillet

Tercümesi: Mustafa Rahmi

Telif ve tercüme heyetince kabul edilmiştir.

İstanbul Matboa-yı Amire
1339-1342

Çankaya A tatürk K itap lığ ı B ilg ileri
Envanter No : 1691
Yazar
; Atfred Feuillet (Tercüme: Mustafa Rahmi (Balaban}
Cild
: Siyah
Ebadı
:
En
: 13.3 cm.
Boy
: 19.4 cm.
Sayfa Adedi î 101 + 1

103

j j tfATÛRK’ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR • T a r i h - i D e v l e t - i O s m a n i y y e

ATATÜRK’ÜN O K U D U Ğ U KİTAPLAR • T a r i h - i D e v l e t - i Osmuııim

Tarih-i Devlet-i Osmaniyye
Mekâfib-i Âli'de tedris olunmak üzere iki cilt ofarak tertip
27 Kânûn-ı Evvel
olunmuştur.
12J

A bdurTahm an Ş eref

Cumartesi

^

'4J^ -**

Müdir-i Mekteb-i Sultanî

„ .^ /V .^ v

Cilt I

s 5- »

ikinci Baskı

tiy i
ı

jlkl —

^

ı„

^

İslâm devletinin kuruluş, gelişme ve dağılma dönemiyle
Osmanlı Devleti'nin hicri II. yüzyıl sonlanna
kadar dan tarihini içerir.

^ \ Aİ9»

İstanbul

•j AjUi4 4 ^ *•>/. / ‘a *i-«-*î oUlfcj o L ^ -tj jJjl <_l*i
.j.t U 4 jl 4 j W «&L> »J«j**i j V j l

Karabet Matbaası Babıâli caddesinde
1315

4.1 j « * ^ -ll

£.1* 4Xs*-j Ci~4İ»- CjjUü j j U .

A n ıtk a b ir A ta tü rk K ita p lığ ı B ilg ile ri
Envanter No : 2029

«jOoL- Jlo w4< — ^<».1»* ( £*t Jt )

\x\»
7

Yazar

: Abdurrahman Şeref

Cild

: Kırmızı

Ebadı

:
En

: 14 cm.

Boy

: 20 cm.

Sayfa Adedi : 422 + 5

105

OKUDUĞU KİTAPLAR * İ d a r e - i H a r p *‘ S ‘y*JJZL

ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR « İ d a r c - i H a r p ve S i y a s e t

İDARE-İ HARB VE SİYASET
[SAVAŞ YÖNETİMİ VE SİYASETİ
Ertan-ı Hart)«yeyi Umumiye torafından basdmıçtrr.

Çeviren
Emek» Harbiye Albayı
Şükrü Ali

Yazan
General Erich Ludendorff

İstanbul
1341 (1925}

Çankaya A tatürk K itaplığı B ilg ileri
Envanter No : 1679
Yazar
: General Erich Ludendorff [Çev: Şükrü Ali]
Cild
: Kırmızı
Ebadı
:
En
:16 cm.
Boy * : 24.1 cm.
Sayfa Adedi : 1 + 302

106
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ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU K İTA PLA R • T a r i h - i

ATATÜRK’ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR • T a r i h - i

V m â mj j _

xf

J,-1 ***>

*?/» 'J-b.

Umûmî I

Yayın ve Çeviri Komisyonu Tarafından Kabul Edilmiştir

HUNLARİN TÜRKLERİN MOĞOLLARIN VE
SAİR DİĞER TATARLARIN
TARİH-İ UMÛMÎSİ

Cilt 1

Yazar
Oeguignes

Çeviren
Hüseyin Cahit

i r t r i ı ı ı h ı >f
ISTCirttHit

Deguigne*

Tanın Matbaası*1923

A nıtkabir A tatürk K itap lığı B ilg ileri
Envanter No
Yazar
CİM
Ebadı

: 1933
: Joseph De Guignes (Çeviren: Hüseyin Cahit)
: Gri
:
En
:13cm .
Boy
: 20 cm
Sayfa Adedi : 478

N'UY -
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.TAT,mK'ÛH OKUDUĞU KİTAPLAR • D c v r i İ " ± ± J J ±

r

■^

■

ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR • D e v r i

x#
* s \r jto
& Jr* A '*
Lûtfi Simavi
Sabık Ser-karin-i
HazreM Şehriyan

DEVR-İİNKILÂB

Diken Neşriyat
Mahmut Bey Matbaa»
İstanbul

1336

A nıtkabir A tatürk K itaplığı B ilg ileri
Envanter No
Yazar
Cîfd
Ebadı

: 2045
; Lûtfi Simav'ı
: Gri

:
En

* Boy
ı
\

: 14 cm.
*. 18 cm

Sayfa Adedi : 116

111

İnktiâb

ATATÜRK’ÜM OKUDUĞU KİTAPLAR •

Va Iid

..

1
ABDÜLHAK HÂMİO

VALİDEM
[ANNEM]

İSTANBUL
1329
(Hayriye Basımevi ve Ortakları)

L
113

----—J'
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ATATÜRK’ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR • A n a d o l u

Halk

/ / fl / * ; fl rX »

T ii r k u l e r i

DARÜ'L-ELHAN KÜLÜYATI

ANADOLU HALK TÜRKÜLERİ

(CHANSONS POPUIARIES TURÛUES)
}

( J jl* »

»Jt

)<

(

> ı (

tİj~ M Â ) t ( İ U W

^

/ •«-»■*

) i ( ‘ .y İ )

£İ> ( İV )

jii. _>jau'uI.İj,’( l'olk-îos**

Raul Yekta Bey

w
Fascıcule I

İstanbul

1926
oüAUANi'K^ta'i

CHANSONS POPULAIRES TURÖUES
jfiiM

jmvvİhc?* tVAltyloHo aviM
*

yûtonj

c’T.•ı
■
i’c *

I

r!.’ ; r-' ••* >i•

A n ıtkab ir A tatü rk K ita p lığ ı B ilg ile ri
Envanter No : 828

..oO Jiji ; jt\M

\

Toparlayan

: Rauf Yekta

Cild
Ebadı

: Bordo
;
En

: 19 cm.

Boy

: 27 cm.

Sayfa Adedi : 12 defter [Her defter 32 sayfadır].

ATATÜRK’ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR • / « r k

*t a th pk |Om o k u d u ğ u k İt a p l

S*

If

/ « t; « 11

TÜRK LÜGATİ

fi 324

Türk Dillerinin Etimolojik ve Edebî Sözlükleri
u
«

«

â

U

j

/

•

Uygur, Çağatoy, Kazan, Azeri ve Batı Türkçeleriyle Koybal,
Yakut, Attoy, Çuvaş ve Kırgız lehçelerinin sözlüklerini, kanıtlan
ve örneklerini kapsar.

• J&* *~J\ *J^y» *jJ.y
^#»iU ^C*’/

}•

i

j u./' *-*.1»‘

«,>»/

/ J-V-^ ^'y^VJ

Yazan
Hüseyin Kâzım Kadri

W
l y * *— ■
J ,.t

^

* *
j>

*i^>*i br**

J ^ ’

»&*

Birinci Cilt

*. J,i- v-Ci"I»1/*-* J>—’V

Maarif Bakanlığı
Devlet Matbaası
İstanbul 1927

A n ıtkab ir A tatü rk K itap lığ ı B ilg ileri
Envanter No : 147
Yazar
Cild

\WV
I

3^
116

: Hüseyin Kâzım Kadn
; Kaverengı

j Ebadı

:

|

En

: 2 4 cm.

I

Boy

: 30 cm

i Sayfa Adedi : K0!X • 855 + 4
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ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR • A s y a T a r i h i

ATATÜRK’ÜM OKUDUĞU KİTAPLAR • A s y a

Tarihi

T#
B IB L 10 THBQUB UISTOIUQUB

TARİH DİZİSİ
VVASHINGTON ÜNİVERSİTESİ DOĞU DİLLERİ VE
EDffiİYATl ÖĞRETİM ÜYESİ

D' HKRBERT H. GOWEN
m ra n n m iamdu (t m utt*iuttj»» etıumıa»
» 1‘nnnuıMl »* «ammcton

-»

Dr. HRBERT H. GOVVEN

ASYA TARİHİ

HISTOIRE

DE L ’A S IE
nusocnoH

nuıtCAia

W

6 harita ite
PAYOT, PARİS
106, Boutevand Saint-Germaln

ou coMumuırr «. utaij*

ıw n tm a * * l'kou

»'«jrr**»ı-<>«ılDrr

1929
Her türlü hakkı saklıdır.

At>« 0 rarln

A nıtkabir A tatürk K itaplığı B ilg ile ri
Envanter No : 2057
Yazar
: Dr. Herbert H. Gowen
Cild
: Bordo
Ebadı
:

2 o 5 \

PAYOT, PARİS

MS. IKMIUVAMOST-nUtlUM
<mo

En
: 13 cm.
Boy
: 22 cm.
Sayfa Adedi :402 1 1

Not

: Kitabın İlgili bölümleri Ankara Ü. TÖMER Dil
öğretim Merkezi tarafından tercüme edilmiştir.

9bw <wUı nW»Wı.
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l'ÖH O K UD UĞU K İ T A P L A R • ( « K ı l a ) A v r u p a S ı y a s ı

I unlu

ATATÜRK'ÜN O K U D U ftü K İTAPLAR • f . M „

t,w

H IS T 0 1 RE P O U T I Q I İ E

L’EUROPE CONTEMPORAINE
Evolution des p artis et des form es politıques

ÇAĞDAŞ AVRUPA
SİYASÎ TARİHİ

1814 — 1890

W
CH. SEIGNOBOS
-k <

’.?v fi î i

r .

- ı'u

i- t t ı ’ .-»

« .• / ’ .if

II

' Abdüimeciıl
hin A b tlüla/i/ Hân

PAI1IS

A n ıtkab ir A tatü rk K ita p lığ ı B ilg ile ri
Envanter No : 1736
Yazar; Charles Seignobos
Cild
; Yeşil
Ebadı
:
En

: 16 cm.

Boy
: 23 cm.
Sayfa Adedi : XII + 814

Not

. Kitabın ilgili bölümleri Ankara 0. TÖMER Dil
Öğretim Merkezi tarafından tercüme edilmiştir.
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ATATÜRK’ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR - H u k a k Mülkiye Kütüphanesi

İ

' İ

J

j

# 4

HUKUK-İ ESASİYYE

*

Müellifi
Babanzade
İsmail Hakkı

J 'y
j jtt

İkinci Baskı

Basımı Yapan
Mülkiye Mektebinden Mezun
Ömer Halid

Kanstantiniyye
1329

OjjL» öj<Xİ«^X»
J b **'
Çankaya A tatü rk K itap lığ ı B ilg ile ri
Envanter No
Yazar
Cild

l<2 o
Xıf2 ııüfîjı■

620

İsmail Hakkı Babanzade
Bordo

Ebadı
"TV

™-“

^*4*.İL* ^,’^S 4*1^1

m -*

i

En

; 1 4 .3 c m

Boy

: 2 0 .1 c m .

Sayfa Adedi : 6 7 7 + 10
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ATATÜRK’ÜN O K U D U Ğ U K İT A PL A R « K u r

anıkerim

ATATÜRK’ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR • K u r ’a n ı k e r i m T e r c ü m e s i
Ket.vı Cumhur Oa/i Mustııia Kcın.ıl P.ı^ı ll.ı/iıilcım c mütercimin ı*ıı
UıkUımc-ı .iı ı/.tiK'Milir

15 F.ylül I 340
Cemi! .Saki

û- y

ir* '*

VO
C

KURANIKERİM TERCÜMESİ

^ y f.

ft • 5 * '

Mütercim ve tabı Cemil Said

Anıtkabir Atatürk Kitaplığı Bilgileri
\St,

Envanter No : 184
Yazar
Cİİd
Ebadı

: (Çev: Cemil SaidJ
: Bordo
:

En

: 14 cm.

Boy

: 20 cm.

Sayfa Adedi : 720
125

T e rc ü m n l

AT A T Ü R K ’ ÜN O K U D U Ğ U K İ T A P L A R • İ s t a n b u l
ATATÜRK’ ÜN O K U D U Ğ U K İ T A P L A R • İ s t a n b u l

Eski Justin'in Hükümdarlığından
imparatorluğun Sonuna Kadar

HISTOIRE

İstanbul’un Tarihi.

D E

CONSTANTINOPLE
5

DEPUIS

LE

S. Cousin tarafından Yunanca
orijinal metinlerinden çevirilimiştir.

REGNH

' DE L ' A N C I t N J U S T I N »
jufcju a la tin de 1 Empıre,

Monsenyör De Pomponne'a ithaf edilmiştir.
Devlet Müsteşarı.

Tudfiite fitr Us Ortgtnanx G rea par M' C O U 5 IN,
rrıftd cn t cn la Cour des A/Ionnoyes.

T O M E

I
1. CİLT.
Paris.

A nıtkabir A tatürk K itap lığ ı B ilg ileri
Envanter No: 1762
Yazar
: [Çevirmen: S. CousınJ
1 Cild
Ebadı

A

PARİS

\1

64

P i u m
R o c o t. ! T ,
Chn D a « 1 1 m f û u c A u t T , îm p. & L ib . orci J u K o y , & efe /a V ıfîc,
F it Is

dt

ittP a h u e n U G aH encdcs P n fc n n ıe r s t aux A rm rs dıı K o jr & dc U V ı i I - .

.

tarihi ■l

I ıı r i h i - I

_ _ r D c T x5 a

ArZCffiiklLEGE

: Kahvrengı

:
En

: 18 cm.

Boy

: 26 cm.

' Sayfa Adedi : 14 + 910 t 32
[ Not
: Kitabın ilgili bölümleri Arzum ORHAN
tarafından tercüme edilmiştir.

D V KOT.

j
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ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR • O r d u

tTATÜRK ÛN OKUDUĞU KİTAPLAR » O r d u K o m u t a n ı N a p o l y o n
....

------------------------ -- --------

------mm

K om u t a n ı Napalm

Albay Kont YORCK DE WARTENBURG

*

*

ORDU KOMUTANI
NAPOLYON

OelOBtl oomt« TOBCK DE W A B T Z N B ü B a

Aimanca'dan
Savaş Yüksek Okulundan
Komutan RICHERT
Tarafından çevrilmiştir

ISAPOLEON
ÜHEF Ü'ARMEE

l.ind BOLÜM
Uzun bir sure kadar adan» olarak odtarrti.1i>
m u kişiyi incsM Iİnen sonro, onun has»*?*d ijl
aklı oMugwtu. mullulujunun yt*ak
becerisinden, şimşek kadar surattı te s y A n a
lonndan. eyieml İle düştmcesirin ayn crfls
oluşmasından «e cesaretin toğu keı M je » tfalan manandan koynakland^r^ gsrdtim
(Bouurienne. Hotırolar. lllcM. i2 5 )

ştrfln

tUiÇjna

la

C om m andant

R IC H E R T

■s

PARİS
LBAUDOtN ASKERİ KİTABEVİ
Basm-yoyına
30, ftue et Passage Oauphine, 30

PAHTIE

Ar*

1MHiı«H. Mtmnra. w'■*.f- «*■»
*

^

^
\

J jx , \

* İf bu emsalsiz eresi Halep 'te ilk defa okudum.

UBHAmm

fahiş
M IL H A IH II Ul£ L. tJAUUUIN
l . r . ı ı . 9 i ı , »ııı ı . u .

SO, R l l « t f t l l t t » UHBpBlB», 30

İH!)5)

1899

i-#»;* «*r <£££,;

__liram*»** d**- i" " T**—
“ i l . m **> i - ta»»** « * —
i . J 3»» rt-M* «•r ^ c a f T f î :
«—■
«•«' * —*•“ •'*“ "I- *rSSÎ<5
j, U>»••«««•*•
"

Her hakkı mahfuzdur

Ç a n k a y a A ta tü rk K ita p lığ ı B ilg ile ri

Envanter No
Yazar
Cild
Ebadı

: 1786
: Yorsk De Vartenburg
: Kahverengi
:
En
: 12 cm.
Boy
: 19 cm.
Sayfa Adedi : XlVIII+403+2
Not
: Kitabın ilgili bölümleri Hülya LÜLE tarafından
tercüme edilmiştir. Kitaptaki müdahalelerin
çoğunluğu Atatürk’e ait değildir

ra» ılrvu reMfiıt

H S fe
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• t a t i I u k ’ÛM O K U D U Ğ U K İTA PLA R ‘ T ü r k

Medeniyeti Tarihi

ATATÜRK'ÜN O KU DU ĞU KİTAPLAR ■ T ü r k M e d e n i y e t i

Türkiye Cumhuriyeti
Eğitim Bakanlığı Yayın Komisyonu

Türk Medeniyeti Tarihi
Birinci Kısım

İslâmiyet'ten Önce Türk Uygarlığı

Yazan
Ziya Gökalp

Liselerin ikinci dönemi içindir

istanbul-Matbaa-yı Âmire

1925

Anıtkabir Atatürk Kitaplığı Bilgileri
Envanter No : 316
Yazar
: Ziya Gökalp
Cild
: Bordo
Ebadı
:
En
: 16
Boy *

: 22

Sayfa Adedi : 351
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T a rih i

ATATÜRK’ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR » O s m a n i i

Tarihi-1
ATATÛRK»On OKUDUĞU KİTAPLAR . O s m a n l ı T a r i h i

Resimli ve Hantalı

OSMANLI TARİHİ
21 Harrfa, 101 Adet Resim, 156 Dipnot İçerir

Yazan
Ahmet Rasim

Birma dit

ikinci baskı

İstanbul
Şems Matbaası
1910-1912

A nıtkabir A tatürk K itaplığı B ilg ileri
Envanter No ; 1913
Yazar
: Ahmet Rasim
Cild
: Kahverengi
Ebadı

Ir
: 14 cm.
Boy
: 20 cm.
Sayfa Adedi : 6 + 616
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ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU KİTAPLAR • A n a d o l u

İnkılâbı

ATATÜRK'ÜM OKUDUĞU KİTAPLAR » A n a d o l u İ n k ı l â b ı

ANADOLU İNKILÂBI*
1335-1339

Yazan
Eskişehir Mebusu, Sabık Kolordu Kumandanlarından
(Erkân-ı Harbiye Miralayı}
Mehmet Arif

Osmsffliıcns» "Anadolu İnkılâbı. MueaJıcdât-ı M illiy e Hâlırâu 1335-1339"
I340Ü924) yılında yayınlanmıştır.

' nkaya Atatürk K itaplığı B ilg ileri
r No : 1767
r

î Mehmet Arif (Erkan-ı Harbiye Miralayı)
î Bordo

*ı

:
En
Boy

; 16 cm.
: 21 cm.

Adedi : 1 + 56
: Kitap içerisindeki boş sayfalardaki el yazılan
9-12. sayfalara konulmuştur.
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