ATATÜRK'TE NAMIK KEMAL'IN ETKISI VE
ABDÜLHAMIT DÖNEMINDE YASAK KITAPLARA
ILI~KIN IKI BELGE
Prof. Dr. YAHYA AKYÜZ
Atatürk 13 Mart ~ 899'da Harb Okuluna girmi~, bu okulu ~~o
~ubat ~ 9o2'de bitirmi~~ve ö~renimini ayn~~çat~~alt~ndaki Harb Akademisinde sürdürerek oradan ~~~~ Ocak ~ 9o5'te mezun olmu~tur.
Harb Okuluna ili~kin an~lar~nda der ki: "Harbiye senelerinde
siyaset fikirleri ba~gösterdi. Vaziyet hakk~nda henüz nâfiz bir nazar
has~l edemiyorduk. Sultan Hamit devri idi. Kemal Beyin kitaplar~n~~
okuyorduk. Takibat s~k~~idi. Ekseriyetle ancak ko~u~ta yatt~ktan
sonra okumak imkân~n~~buluyorduk. Bu gibi vatanperverane eserleri
okuyanlara kar~~~takibat yap~lmas~, i~lerin içinde bir berbatl~k bulundu~unu ihsas ediyordu" 1.
Harb Okulunda Atatürk'ün s~n~f arkada~~~olan A. Fuat Cebesoy,
O'nun Nam~k Kemal'i okumas~~ve etkisinde kalmas~~konusunda
ayr~nt~l~~bilgiler verir. Cebesoy, unuttu~u baz~~olaylar~n yan~nda,
"haf~zas~ndan silinmeyen çizgiler de buldu~unu" söyler: "Büyük
vatan ~airi Nam~k Kemal'i, okul idaresinin ald~~~~bütün tedbirlere
ra~men yatakhanede gizli gizli okudu~umuzu nas~l unutabilirim?
Mustafa Kemal'in bir gece vakti yan~ma gelerek Kemal'in "Vatan
rasidesi"nin teksir edilmi~~bir nüshas~n~~'Fuat karde~im, bunu ezberleyelim' diye bana verirken yava~~bir sesle fakat büyük bir heyecanla
okudu~u:
Felek her türlü esbab-~~cefas~n toplas~n gelsin,
Dönersem kahpeyim millet yolunda bir azimetten
m~sralar~n~~nas~l unutabilirim?
Yine bir gün üç be~~arkada~, felaketle sonuçlanan 1877-1878
Osmanl~~- Rus sava~~na dair konu~uyorduk. Mustafa Kemal, birden
teessürle Nam~k Kemal'in:
Türkün Alt~n Kitab~, Gazinin Hajat~ , ~stanbul, 1930, s. 17; Atatürk'ün Sdylev
ve Demeçleri, Ankara, 1972, C. 5, s. 86-87.
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Vatan~n ba~r~na dü~man dayam~~~hançerini
Tok imi~~kurtaracak baht~~kara mâderini
beyitini okumu~ tu" 2.
Harb Akademisinde iken de Mustafa Kemal'in kafas~~Nam~k
Kemal'in dü~ ünceleri ile me~guldür. Akademideki s~n~f arkada~lar~ndan As~ m Gündüz, her Cuma ak~am~~ bir s~n~ fta topland~klar~n~ , Mustafa Kemal'in kürsüden arkada~lar~na okudu~u ve dü~ündü~ü ~eyleri anlatt~~~n~~söyler. Bir konu~mas~ nda Mustafa Kemal
~unlar~~söylemi~ti :
"Bulgar, S~ rp ve Yunanhlar~ n milli ~airleri var. Bütün milletlerin
böylesine ç~rp~ nan, milletini uyand~rmak isteyen milli ~airleri, ayd~nlar~~
var.... Nerede bizim ~airlerimiz? Bizim bir Nam~k Kemalimiz var.
O, Türk milletinin yüzy~llardan beri bekledi~i sesi verdi. Fakat ne
~iirlerini okuyabiliyor, ne konu~malar~n' duyabiliyoruz. Bu milletin
tarihinin bir yönünü belirten Vatan Yahut Silistre piyesini bile temsil
ettirmediler" 3.
Cebesoy, an~lar~ nda, çok sonraki dönemlere de~inerek, ~u önemli
bilgileri de vermektedir:
"Milli Mücadele y~ llar~~idi. Heyeti Temsiliye, merkezini Ankara'ya ta~~mak karar~n~~vermi~ti. 18 Aral~k '919'da arkada~lar~yla
beraber Sivas'tan ayr~ lan Mustafa Kemal, 24 Aral~kta K~r~ehir'e
gelmi~ ti. Burada Gençler Derne~inde bir konu~ ma yapm~~t~. Geceleyin ~erefine fener alaylar~~tertip eden halka, yukar~daki m~sralar~~
a~a~~daki ~ekilde de~i~ tirerek okumu~tu:
Vatan~n ba~r~na dü~man dayas~n hançerini
Elbet bulunur kurtaracak baht~~kara mâderini
27 Aral~ kta Ankara'da kendisini muazzam bir törenle kar~~lam~~t~k. Dikmen s~rtlar~ndan ~ehre do~ru hareket etti~imiz zaman
otomobilinde ben ve Ankara valisi Yahya Galip de vard~. Mustafa
Kemal orada da bu m~sralar~~ f~s~ldar gibi tekrarlam~~ t~" 4.
Atatürk I. Inönü zaferi üzerine, TBMM'de yapt~~~~konu~mada
da Nam~ k Kemal'in m~sralar~n~~okuduktan sonra, "millet ad~na"
2

3

A. Fuat Cebesoy, S~n~f Arkada~~m Atatürk, Istanbul, 1967, S. 30-31.
As~m Gündüz, Hat~ralar~n~~ (Haz. I. Ilgar), Istanbul, 1973, S. 15-16.
Cebesoy, age., s. 30-31.

ATATÜRK, NAMIK KEMAL, YASAK KITAPLAR

503

onlar~~kendi de~i~tirdi~i biçimde ve alk~~lar aras~nda okumu~, Türk
milletinin geçmi~tekinden çok daha fazla bir ümitle gelece~e bakma
nedenleri bulundu~unu söylemi~tir 5.
Mustafa Kemal, Nam~k Kemal'den onun okunmas~n~n yasak
oldu~u bir dönemde yararlanm~~t~. Gerçekten, Abdülhamit döneminde kitap bas~m~~E~itim Bakanl~~~n~n iznine ba~l~~idi ve kitaplar~n
üstüne "Maarif Nezaret-i Celflesinin ruhsatnamesini haizdir" yaz~l~rd~. Bu nedenle, "zararl~" görülen kitaplara bas~m izni verilmez ve
bunlardan gizlice bas~lanlar toplat~hrd~. Nam~k Kemal'in kitaplar~~
böyle idi.
Bu tür yasak ve toplat~lan kitaplarla ilgili olarak Ba~bakanl~k
Devlet Ar~ivinde bulunan iki belgede ilginç bilgiler yer al~yor. Bu
belgelerde özellikle Nam~k Kemal'in kitaplar~ndan söz edilmektedir.
Belge I:
Bu belgelerden birincisi, Y~ld~z Saray~~Ba~~Kitabet Dairesinden,
ba~ka bir deyi~le, Padi~ah~n Sekreterli~inden Ba~bakanl~~a, Içi~leri ve
E~itim Bakanl~klar~na gönderilen tezkiredir. 19 ~aban 320 ve 7
Te~rinisani 318 tarihlerini ta~~yan bu belge miladi 21 Kas~m 1902
tarihine tesadüf etmektedir.
Belgede, baz~~ f~k~h ve din kitaplar~n~n bir tak~m memurlar ve
görevlilerin "cehaletleri" nedeniyle toplatt~r~ld~klarm~n padi~ah~n
kula~~na gitti~i ve bu durumun onu son derecede üzdü~ü belirtilmekte ve bu tür kitaplar~n toplatt~r~lmak ~öyle dursun, aksine ço~alt~lmas~na çal~~mak gerekti~i söylenmektedir. Oysa, "men'i muktezi
(yasaklanmas~~gereken) kitaplar makam-~~muallâ-y~~hilafet ve saltanat aleyhinde mürettep (düzenlenmi~) ve ezhan-~~halk~~ifsada
hâdim olarak (halk~n zihnini bozmaya yarayan) Avrupa'da ve
mahall-i sâirede tab ve ne~redilen resâil ve cerâid-i muz~rradan
(zararl~~kitapç~k, dergi ve gazetelerden) ibaret olmak icap edece~i
derkard~r (bellidir)." Buna ra~men, kötü yoruma gidilmesi bir tak~m
inzibat tedbirlerini gerektirmektedir. Bu hususta padi~ ah, Maarif
Naz~r]. Celal Beye soru yöneltmi~, o da, sundu~u arizada, Tefti~~ve
Muayene Encümenindeki yeteneksiz üyelerin oradan al~nmas~n~,
kalanlarla ve yetenekli, dirayetli e~itim memurlar~ndan olu~an üç
kurul (heyet) te~kilini önermi~tir.
5

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Ankara, 1961, C. I, S. 154.
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Bu kurullardan birisi dini ve ~er'i kitaplar~, birisi öteki kitaplar~~
inceleyecek ve üçüncüsü de ad~~geçen Maarif Naz~r~n~n ba~kanl~~~nda
kurularak, ilk iki kurulun incelemelerini inceden inceye denetleyecektir. Dini ve ~er'i kitaplar~n bas~m ve ço~alt~lmas~~için çaba gösterilecek, Ziya Pa~a, Kemal Bey, Ebüzziya Tevfik Bey gibi "efkar-1 müfrite ve muz~rra erbab~n~n" (a~~r~~ve zararl~~fikirlere sahip kimselerin)
eserlerinin bas~lmas~ na kesinlikle müsaade edilmeyecektir 6.
Belge II:
Bu belge, muhtemelen Maarif Nezaretine yaz~lm~~, yasak kitaplarla ve özellikle de Nam~k Kemal'in eserleriyle ilgili bir jurnaldir.
Belgenin hitap etti~i makam~n gösterilmemesinden ilk sayfas~n~n bulunmad~~~~akla geliyor. Belge, "Mekteb-i Harbiye-i Sahane muallimlerinden Binba~~~Faz~l" taraf~ndan yaz~lm~~t~r ve bu zat~n mül~ürünü
ta~~maktad~ r. Tarihi yoktur, fakat, mühürdeki 1310 (1894) tarihi,
belgenin bu tarihten sonra yaz~ld~~~n~~gösteriyor. Me~rutiyetin iltn~ndan sonra Y~ld~z Saray~~evrak~n~~incelemek üzere kurulan Tetkik-i Evrak Komisyonunca da görüldü~ünden sol üst kö~esinde onun
mühürünü ta~~maktad~r.
Belgede önce "Ittihat Cemiyet-i fesadiyesinin (bozguncu cemiyetinin) efkar-~~umumiyeyi tesmim (kamuoyunu zehirleme) maksad~yla ne~rettikleri evrak-~~muz~rra mündericat~ndan k~sm-~~küllisi
(zararl~~yay~nlar~ n içindekilerin ço~u) mücazat-~~ilâhiyeye duçar olan
(ilahi cezaya u~rayan) eski hainlerin asar~ndan muktebes oldu~una
(eserlerinden al~nd~~'~na) ~üphe edilemez" deniyor.
Daha sonra, "sad~k halk~" Osmanl~~ hanedan~~aleyhine sevk ve
k~~k~rtma giri~imlerinin yirmi sene önce ba~lat~lan ve "edebiyat"
ad~~ alt~nda yay~nlanan "haince makalelerden"* kaynaklanarak o
günkü duruma geldi~i söyleniyor ve "Maarif Nezareti bas~m denetleme konusunda o s~rada sürdürdü~ü ba~ar~l~~çal~~malara on y~l
önce ba~lam~~~olsayd~~gençlerin padi~aha ve hükümete dü~man
gözüyle bakmalar~~mümkün olmazd~" deniyor.
Belgede ad~~geçen bu üç yazar~n e~itime ili~kin görü~leri, medrese ile mücadcleleri ve Türk E~itim Tarihindeki yeri için bkz. Yahya Akyüz, Türkiye'de ö~retmenlerin Toplumsal De~i~medeki Etkileri (1848-1940), Ankara, 1978, S. 50-5 1 .
* Burada Nam~k Kemal'in "Makâlât-t Siyasiye ve Edebiye" ba~l~~~~ alt~nda
ç~kan yaz~lar~ndan söz edildi~inden ku~ku yoktur (Y. A.).
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Bu arada, Ermeni kitapç~lar~ n gerek kendi "haince" amaçlar~,
gerek ki~isel ç~karlar~~için "erbab-~~fesada" (bozg~~nculara) yard~mc~~
olduklar~~ ~öyle aç~klan~yor: "Ermeni kitapç~larm gerek maksad-~~
hainânelerini terviç ve gerekse menafi-i ~ahsiyelerini temin için
erbab-~~fesada zahir olduklar~~gün gibi a~ikard~r. Hatta Avrupa'dan
gelen kütüb-i muz~ rramn dahi bu hainlerin vas~tas~yla inti~ar etmekte
(yay~lmakta) oldu~una kaniim."
Daha sonra yazar, Bâb-~~Ali civar~ndaki kitapç~lar~~dola~arak
yeni ve eski yay~nlar~~incelemeyi padi~aha hizmet amac~yla al~~kanl~k
haline getirdi~ini ve bu yolda bir gözlemini anlat~yor:
"Geçenlerde Arakel Efendinin* dükkan~na gitmi~~idim. Edebiyata dair mütalaaya ~ayan (okunmaya de~er) bir eser var m~d~r
diye sordum. "Hadikatül üdebâ" nam~yla bir kitap verdi. Mündericat~na (içindekilere) göz gezdirdim. Kemal'in en müheyyic (heyecan veren) asar~ndan (eserlerinden) mürekkep oldu~unu (olu~tu~unu)
anlad~m. "Ahlâk-t islâmiye" serlevhas~yla (ba~l~~~~ile) ba~layan makalenin mündericat~~hilafet, bfat (birinin hakimiyetini kabul ve tasdik),
itaat hakk~nda o kadar heyecanl~~ve muz~r ibarat~~(cümleleri) camidir (kapsamaktad~r) ki efkar-~~islamiyeyi zehirlemek için Murat
haininin** ne~riyat-~~mecnunânesi bunun yan~nda ehven kal~r.
Zahiren çehar yar-~~güzin hazerat~n~n (ilk dört halife) menak~b-~~
celilesini (yüce hikâyelerini) tasvirden ibaret olan bu makalede
halk~n Halifeye itaat~~Halifenin halka itaat~yla me~ruttur (~artt~r)
deniliyor. Halbuki maksad-~~esas~~islâmiyetin cumhuriyete tabi oldu~unu ve hilafetin hanedana intikali ~er'an caiz olmad~~~n~~ne~r ve
iland~ r. Maarif Nezaret-i Celilesinin bu eseri tab ettirmekte i~maz-~~
ayn etmi~~(bu kusurlu i~e göz yummu~) olmas~~ ~ayan-~~hayrettir.
Eserin son sahifesini Kemal haininin hürriyet hakk~nda ne~redip her
lisana tercüme olunan me~hur rüyas~n~n ba~~taraf~~ te~kil ediyor.
"Hadikatül Odebrn~n Arakel Efendiden mübayaa etti~im (sat~n
ald~~~m) ikinci nüshas~n~~hasbelsadaka takdime (kar~~l~ks~z sunmaya)
cüret eder ve maruzat~m ~ayan-~~dikkat görüldü~ü takdirde atabe-i
ulya-y~~hilafetpenahiye arz buyurulmas~m istirham ederim."
* Arakel Efendi hakk~nda H. Z. U~akl~gil, "zaman~n en kudretli ve cesur
kitapç~s~~idi" demektedir. Bkz. K~rk rd, Istanbul, 1969, s. 157 (Y. A.).
** Burada 'söz konusu olan Mizanc~~Murat Beydir (Y. A.).
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Belgenin sonlar~na do~ru, görüldü~ü gibi yazar, Maarif Nezaretinin böyle bir eserin bas~m~na izin vermi~~olmas~na ~a~makta,
Nam~k Kemal'in "Ahlak-~~islâmiye" ba~l~kl~~makalesinden cümleler
alarak bunlar~n zararl~~ve tehlikeli oldu~unu ileri sürmektedir.
Yazar, sözü geçen "Hadikatül edebâ" adl~~kitaptan sat~n alarak
ili~ikte sundu~unu ve görü~leri dikkate de~er bulunursa, bizzat padi~aha da arzedilmesini rica etmektedir.
Abdülhamit döneminde, yap~lan jurnallerin arkas~nda bir ç~kar
dü~üncesi yatard~ . Bu belgede de, özellikle son sat~rlar~nda, yazar~n
böyle bir amac~~seziliyor.
Bu belgede ad~~geçen Hadikatül Üdebâ ba~l~kl~~kitab~~Milli Kütüphane'de bulup tarad~k 7. Ihsan Sungu kitaplar~~aras~nda yaln~zca
"cild-i evvel"i mevcuttur. Üzerinde "musannifi Emin Osman", ve
"sahibi kitapç~~Arakel" yaz~l~d~r. Istanbul'da 1299 (1883)'de, "Matbaa-i Aramyan"da bas~lm~~t~r. Yine kapa~inda "Maarif Nezaret-i
Celilesinin ruhsat~yla" kayd~~vard~r. Fakat bu ciltte Nam~k Kemal'in
Ahlâk-~~ ~slâmiye ve Rüya ba~l~kl~~yaz~lar~~bulunmuyor. Bunlar daha
sonraki ciltte (veya ciltlerde) olsa gerektir. Bu ciltte Nam~k Kemal'in ~u yaz~lar~~yer al~yor: Tavsif, ~stikbâl, Maarif, Terakki, A~k
Hakk~nda Bir Makale, ittihad-~~ ~slam, Askerlik, Hukuk.
~slâmiye Nam~k Kemal'in Makâlât-1 Siyasiye ve Edebiye
ba~l~~~~ile 6 cüz yay~nlanan yaz~lar~~aras~nda 6. cüzde yer almaktad~r 8 .
Ilk önce ibret gazetesinde yay~nlanm~~t~r. Baz~~Avrupal~~yazarlar~n
islamiyete ahlak aç~s~ndan çatmalar~na bir cevap olmak üzere yaz~ld~~~~anla~~lmaktad~r. Nitekim, ~öyle ba~l~yor: "Bir tak~m Avrupa
müellifleri acaba Islâmiyetin tehzib-i ahlakça tesirat~n~~ne mülahaza
ile baz~~mezahibe müsavi görmezler?" Nam~k Kemal, Islâmiyetin ahlak,
sosyal adalet bak~mlar~ndan çok üstün bir din oldu~unu, dört halife
döneminden ve onlar~n ya~amlar~ ndan örnekler vererek, savunuyor.
I~te, böyle bir amaçla yaz~lan, o günkü halife-padi~ah~~hedef almayan
bu yaz~daki baz~~sat~rlar~n ad~~geçen ö~retmen taraf~ndan raporunda
jurnal edilmesi, Abdülhamit döneminin zihniyetini göstermesi bak~m~ndan ilginçtir. Nam~ k Kemal'in söz konusu cümleleri, makalenin
asl~ndan ald~~~m~z biçimiyle, ~öyledir: "... (Ebubekir) halife oldu.
Hadikatül tidebâ, ~stanbul, 1299 (1883), Cildi evvel, 8o S.
Nam~k Kemal, Makâlât-~~Siyasiye ve Edebiye, ~stanbul, 1327 (Isti), Cüz 6,
S. 357-373.
7

8
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Evvela halk~n kendine itaat~~kendinin halka itaat~yla nmrut oldu~unu ilan ile, mahsud-u cihan olan öyle bir mesnedde bekas~n~~
umumun iradesine b~rakt~." (s. 358)
Rüya ise tamamen politik, mutlakiyete kar~~, devlet örgütü ve
millette yazar~n arzulad~~~~de~i~iklikleri dile getiren bir yaz~d~r.
Türk Tarih Kurumu kitapl~~~nda buldu~umuz bask~s~~1326 (~~ ~~o)
tarihlidir. Artin Asadoryan ad~nda bir Ermeni matbaa ~irketi taraf~ndan bast~r~lm~~t~r 9. Otuz sayfal~k bu yaz~~ ~öyle özetlenebilir:
Yazar, Bo~aziçi'nde bir ba~~evinde, f~rt~nal~, y~ld~r~ml~, sa~nak
ya~murlu bir ak~am uyur ve ~u rüyay~~görür: Ufukta pembe bir bulut
ve içinde çok güzel bir genç k~z belirir. Aralar~nda Nam~k Kemal'in
de bulundu~u kalabal~~a yakla~an genç k~z, yazar~n "meftun oldu~u
Hürriyetin timsâl-i semavisi"dir. Kalabal~k, ondan ürker, çekinir.
Hürriyet onlara ~öyle seslenir: Ey gaflet uykusundakiler! Ey esarete
dü~mü~ler, ey her türlü kötülük yapanlar! Ey sürünenler! Ne zaman
gözlerinizi açacaks~n~z? Ne zamana kadar bu ~ekilde a~a~~l~k kalacaks~n~z? Gözlerinizi geçmi~e de~il gelece~e çevirin. Dünyada ekonomik, askeri bilimsel, e'~itimsel, büyük geli~meler var. Örne~in,
"maarif bütün esrar-1 tabiat~~(do~an~n s~rlar~n~) fa~ediyor (aç~kl~yor),
siz hala. m~~uyuyacaks~n~z?" Siz, kendinizi yükseltmeye, çocuklar~n~z~~
iyi yeti~tirmeye, "insan yeti~tirmeye" memursunuz. "Bu âlem, âlem-i
terakki iken evlad~n' kendine faik (üstün) edemeyen pederler (babalar) hay~r ile yad olunmaya bile lay~k olamaz." Her türlü alçakça
davran~~lar~, el etek, ayak öpmeyi, zulme boyun e~meyi b~rak~n, dik
yürüyün, yükselin! Neden esareti ve zulmeti arzu ediyor, onlar~~
tercih ediyorsunuz? Bu geçici hayat için böyle âdi ~eylere katlan~l~r
m~ ?
Genç k~z, özgürlük ve ilerleme yolunda çaba gösterenlerin ba~ar~ya ula~aca~~n~~müjdeleyerek kaybolur. Bir süre sonra da ülkede
büyük bir de~i~me gerçekle~ir. Kuvvetler ayr~l~~~na, özgürlü~e dayanan bir rejim gelmi~, dü~ünce, yazma, konu~ma özgürlü~ü gerçekle~mi~tir. Herkesin can ve mal güvenli~i tamd~r. Ülke her bak~mdan
geli~mi~, insanlar insanca bir ya~am sürdürmektedirler. Nam~k Kemal
bu geli~meleri mutluluk içinde izlerken uykusundan uyan~r...
Rüya ile ilgili olarak, ar~iv belgesinde, "her lisana tercüme
olundu~u" yaz~l~yor. Burada anlat~lmak istenen nedir? Yaz~n~n in9

Edib-i Azam Merhum Nam~k Kemal Beyin Rüyas~, ~stanbul, 1326 (~ g~ o), 30 s.
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gilizce, Frans~zca, Almanca gibi Bat~~dillerine mi çevrildi~i kastediliyor? Olabilir. Fakat, bunlar~n yan~ nda, ülkedeki az~nl~klar~n dillerine (Rumca, Ermenice, Arapça vs.) çevrilmi~~olabilece~i de dü~ünülebilir. Bu konuda herhangi bir bilgiye rastlayamad~k. Fakat,
belgede de belirtildi~i gibi, Ermeni kitapç~lar~n bu tür yaz~lara ilgi
göstermesi, ayr~ca, bizim yukar~da at~ f yapt~~~m~z nüshamn bir Ermeni matbaas~nca yay~nlanmas~~bu ihtimali akla getiriyor.
RESUME
L'INFLUENCE DE NAMIK KEMAL SUR
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ET DEUX
DOCUMENTS D'ARCHIVES CONCERNANT
L'INTERDICTION D'OUVRAGES SOUS
ABDULHAMIT II
Les idecs politiques avaient commence â prendre place dans
l'esprit de Mustafa Kemal Atatürk pendant qu'il etudiait ~~l'Ecole
de Guerre â Istanbul (1899-1902). Parlant de cette periode de sa
vie, il ecrit: "J'ai commence â m'intercsser â la politique, mais jc ne
me randais pas clairement compte de la verite dans ce domaine.
C'etait l'epoque d'Abdulhamit II. Nous lisions les oevres de Nam~k
Kemal en cachette et au dortoir. La direction de Fecole, avec de
severes mesures, nous interdisait de lire de tels ecrits patriotiques.
Cela soulevait des points d'interrogation dans nos csprits et nous
donnait le sentiment qu'il y avait quelque cl~osc de deregle dans les
affaires de l'Etat."
Il lisait donc les ecrits de Nam~k Kemal et meme apprenait
par coeur certains de ses poemes. Poete revolutionnaire du XIXe
siecle (1840-1888) Nam~k Kemal s'etait insurge contre le regime
d'Abdulhamit II, et avait chante, ardemment, la libcrte, l'orgucil
national, le courage. Il n'y a pas de doute que ses oeuvres, imbues
d'amour patriotiquc, ont cu une influence certaine sur Mustafa
Kemal Atatürk.
Les ecrits de Nam~k Kemal etaient donc consideres commc
"dangereux" aux yeux du regime et lcurs publications, interdites.
C'est precisement de cela, entre autres, qu'il s'agit dans les deux
documents d'archives que nous publions.
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Dans le premier document, date de 1902, le sultan fait savoir
au premier ministre et aux ministres de l'Education et de l'Interieur
la necessite de mieux contrffler la publication d'ouvrages en general
et leur rappelle le fait que ceux de Nam~k Kemal, Ziya Pa~a, Ebüzziya Tevfik, qui "ont des idees excessives et nuisibles", sont bien
entendu, strictement interdits.
Le deuxime est un rapport envoye probablement au Ministre
de l'Education par un professeur delateur qui s'appelle Faz~l, du
corps enseignant de l'Ecole de Guerre. Le dccument (sans date)
est posterieur â 1894. L'auteur y dit qu'il a trouve chez un libraire
armenien â Istanbul des ouvrages de Nam~k Kemal. Il souligne
quelq~~es phrases "nuisibles" de son article intitule "la morale islamique" et pense que les libraires armeniens aident â la propagation
des ouvrages et revues nefastes â I'Etat et â la dynastie ottomans.
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