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O'nu Birinci Dünya sava~~~içinde yaz~lariyle tamm~~t~m. Muallim
mecmuas~'nda Tevfik Fikret için yazd~~~~an~s~, Yeni Mecmua'n~n özel
say~s~nda ç~ kan "Anafartalar Kumandan~~Mustafa Kemal ile Mülakat"' ve nihayet günün ünlü ozan ve yazarlariyle yapt~~~~konu~malar~~
bir araya getiren "Diyorlar ki"si bunlar .aras~nda idi. Bir orta okul
ö~rencisi olarak bunlar~~seve seve ve bir kaç kere okumu~tum.
Sonra aradan y~llar geçti. Cumhuriyetin kurulu~undan bir kaç
ay sonra 1923 de O'nunla Adana'da tan~~t~m. Atatürk'le birlikte
Adana'ya gelmi~ti. Biz Ferit Celal Güven'le Türk Sözü gazetesini yeni
kurmu~tuk. Ben 2 2 ya~~nda idim, O 31 ya~~nda bir gençti. Ama büyük
yazar olarak ad~~san~~çoktan yurdun dört buca~~na yay~lm~~t~.
926'da Ankara'ya geldikten sonra arkada~li~~m~z daha yak~ndan
devam etti. Ölümüne kadar birbirimizi sevdik.
O'nu en son ölümünden iki ay önce Be~ikta~'ta, Vi~nezade'deki
apartman~nda ziyaret etmi~tim. Ondan bir ay önce de may~s~n sonlar~nda sesini ~eride alm~~t~m. Bana Süleymaniye'sini ve Fuzuli'nin bir
gazelini davudi ve erkek sesiyle ne güzel okumu~tu. Ölümün bu kadar
k~sa bir zamanda onu aram~zdan al~p götürece~ini bilseydim, yeni
yaz~lar~ndan da bir kaç tanesini okuturdum. ~imdi o yar~m saatlik
~erit ar~ivimizin en de~erli eserleri aras~ndad~r.
Sekiz y~ld~r hasta idi, fakat kafas~, haf~zas~, zekas~~ de~erinden
hiç bir ~ey kaybetmemi~ti. An~lar~n~~ en küçük noktalar~na kadar
eksiksiz anlat~yor, gençli~inde ezberledi~i Fikret'i, Fuzulryi bir kelime
atlamadan okuyor, yaz~yor ve saatlerce dinleseniz, b~km~yaca~-"~n~z
bir tathlikla konu~uyordu.
3o Eylül 1959 tarihli Ulus'tan.
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Falih R~fk~~Atay'~n dedi~i gibi ömrü boyunca iki ki~iye a~~kt~~
Tevfik Fikret ve Atatürk. Hocas~~Fikret'i, ozan ve e~itimci olarak iki
yönden incelemi~ti.
Atatürk'ü Yeni Mecmuada yay~nlad~~~~yaz~siyle Türk ayd~nlar~na ilk tan~tan odur. Atatürk de bu "Mülakat" dolay~siyle onu yak~ndan tan~m~~t~ ; dostluklar~~ve arkada~l~klar~~ölümlerine kadar sürdü.
Atatürk 24 May~s 1918 de kendisine arma~an etti~i General üniformal~~resminin alt~na ~unlar~~yazm~~t~ :
"Her ~eye ra~men muhakkaka, bir nura do~ru yürümekteyiz. Bende bu
iman~~ ya~atan kuvvet, yaln~z, aziz memleket ve milletim hakk~ndaki payans~z
muhabbetim de~il, bu günün karanl~klar~, ahlâks~zl~klar~~içinde s~rf vatan ve
hakikat a~kiyle ziya serpme~e ve arama~a çal~~an bir gençlik gördii~iimdendir.
~~te, azizim Ru~en E~ref Bey sizi, ben, bu mübarek hizbin tabii dzas~ndan
görüyorum. Gün geçtikçe daha mühim hizmetlerinize intizar ediyorum. Bu
günden ziyade yar~nlar~n ~ükran ve ~apa~~na namzed olan sizi bugünden tan~yabilmekle memnunum."
Atatürk'ün böyle övgüleri çok az insana nasip olmu~tur. Ru~en
E~ref bu övgülere layik oldu~unu bu tarihten sonraki yaz~lar~~ ve
görevleriyle, ispat etmi~tir. Kurtulu~~sava~~nda onu Ankara'da ve
Atatürk'ün yan~nda görüyoruz. Hâkimiyet-i Milliye'de ve ba~ka yerlerde yay~nlad~~~~yaz~lar~n~n bugün sanat de~eri kadar tarih de~eri
de vard~r. Daha sonra Büyük Millet Meclisinde Afyon Karahisar
Mebusu, Atatürk'ün Genel Sekreteri ve nihayet Büyük Elçi olarak
yurt hizmetlerinde ba~ar~~ile çal~~t~.
Ru~en E~ref Onayd~n, Atatürk edebiyat~n~n en ba~ta gelen sanatç~s~d~r. "Anafartalar Kumandan~~ Mustafa Kemal ile Mülakat",
"Atatürk, Tarih ve Dil Kurumlar~", "Atatürk'ü özleyi~", ve nihayet "Atatürk'ün Hastal~~~" bu edebiyat~n ölmez an~tland~ r.
"Atatürk'ün Hastal~~~" onun son eseridir. Buna çok önem vermi~ti. Belki de hastal~~~n~~dü~ünerek biran önce ç~kmas~n~~istiyordu.
Kitab~~ bas~lm~~~olarak kendisine yollad~~~m zaman, bir çocuk gibi
sevindi~ini bana yazd~~~~bir mektubundan anl~yorum. 23 A~ustos
1959 tarihli bu mektubunda ~öyle yaz~yordu:
"Karde~im Ulu~~
"Göndermek lütuflcârl~~~nda bulundu~unuz ,foto~rafileri de Atatürk'ün
Hastal~~~~ad~ndaki ilk on nüshay~~da ald~m. Ne kadar sevindi~imi ~undan an-
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lay~n ki ilk nüshay~, o paketi de~il, bu majdeyi bana getirmi~~olan posta müvezziine imzalay~p hât~ra verdim. Sonra heman telefonu aç~p Doktor Nihat Re~ad'~~
buldum. Keyfiyeti ona da teb~ir ettim. Tabii fevkalâde memnun oldu."
Türk Tarih Kurumu, Atatürk ve kurtulu~~sava~~~için yaz~lm~~~
yaz~lar~~yeni bir seri içinde yay~nlamak karar~n~~ alm~~t~ r. "Atatürk'ün
Hastal~~~" bu serinin ilk say~s~d~ r. Ikinci ve üçüncü say~lar~nda yine
Ru~en E~ref Unayd~n'~n "Istiklal Yolunda" adl~~eseri ile "Çanakkale'de
sava~anlar dediler ki" adl~~eseri yer alacakt~r. Kurtulu~~sava~~~y~llar~nda yaz~lm~~~yaz~lar~~içine alan "Istiklal Yolunda"y~~Rahmetli yeni
ba~tan gözden geçirmi~, yabanc~~kelimelerden baz~lar~n~~de~i~tirmi~~ve
benim hat~ rlatmam üzerine Atatürk'e Izmir'de haz~rlanan suikast haberlerinden sonra 20 Haziran 1926 da Milliyet gazetesinde ç~km~~~olan
"Sana Nas~l K~yacaklard~ ?" adl~~yaz~siyle di~er baz~~yaz~lar~n~~da bu
yeni bask~s~na katm~~t~ . Kitap diziliyordu. Buna bir önsöz yazacakt~.
Yine bana Çaml~ca'dan yazd~~~~3 Eylül 1959 tarihli son ve uzun
mektubunun bir yerinde bu kitab~~hakk~nda ~öyle diyordu:
. . . Dar~s~, "~stiklâl Yolunda"n~n ba~~na. Bilseniz onu nas~l bir
"nevheves" heyecan~~ ile bekliyorum.. Ona ~imdiden öyle dü~künlü~üm var !
O, bence bir çok kutsal hât~ran~ n bir kayna~~~. . Ona ön sözü yaz~p yaz~')
y~rt~yorum. Duygular~m~~diledi~im gibi belirtemiyorum. Emin olun ki bir kitap
yazmak gibi güç geldi bana. Kendi kendime bir türlü be~endiremiyorum. Emeklilik tiryakili~i mi? ya~l~l~k titizli~i mi neyin nesidir ? anlayam~yorum. ~imdi
bir tane yenisine ba~lad~ m. Yar~ya kadar geldim. Bu kere galiba tutturabildim.
Böyle giderse tam diledi~im gibi olmasa da yine az çok i~e yarayabilecek, ben
de nefes al~p Çaml~ca'n~ n güzüne daha rahat gözle bakabilece~im. Gönül ferahl~~~~
duyaca~~ m. Hele iyi akletti~iniz gibi "Sana Nas~ l Ktyacaklard~?"y~~ da
bulup bu kitaba katacak olursak, kitab~n hacmi de, nulnas~~da biraz daha geli~mi~~bulunacak."
Onsözü bitirip bitirmedi~ini bilmiyorum. Ne yaz~ k ki bu son
baharda Çaml~ca'dan a~~ k oldu~u Istanbul'u doya doya seyredemedi.
"Sana Nas~l K~yacaklard~~?"y~~bulmu~, yeni harflere çevirmi~~ve
kendisine 16 Eylülde yollam~~t~ m. Yazd~~~ m mektupta da ~öyle diyordum: "O'nu tekrar zevkle ve a~laya a~laya okudum. Ne kadar güzel
yazm~~s~n~ z. Onun bugünlerde yeniden ç~kmas~, Atatürk sevgisini gönüllerde
yeniden tazelemesi ne kadar iyi olacak. O'nu tan~m~yan genç ku~aklar için
bundan güzel çizilmi~~bir portre olamaz."
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Bu mektubu yazd~ ktan dört gün sonra ac~~ haberi alaca~~m~~
nas~ l akl~ ma getirebilirdim. Mektuplar~~ ne kadar canl~, ne kadar
hayat dolu idi.
* * *

RU~EN E~ REF UNAYDIN'IN BIYOGRAFISI 2
Ru~en E~ref Onayd~ n, 1892 y~l~~ mart~n~ n 18 inde Istanbul'da
do~mu~tur. Babas~ , Gülhane Mektep ve Seririyat~~Emraz-~~Cildiye ve
Zühreviye muallimi ve Askeri T~ bbiye Mektebinde ayn~~hastal~ klar~n
muallimi bulunmu~~olan Profesör Doktor Yarbay E~ref Ru~ en Bey'dir.
Annesinin ad~~Saffet Han~m'd~r. Baba taraf~ ndan aile ad~~Vâizzâdedir.
Bu aile, aslen Malatya'lid~ r. Türktür. Sonradan Köprülü'ye geçmi~tir.
Büyük babas~n~ n Bosna hâkimli~i zaman~nda babas~~Bosna'da do~mu~tur. Soyad~~ Kanunu zaman~ nda Atatürk, Ru~en E~ ref'e kendi
ad~n~ n Türkçesi demek olan wenayd~ n"~~kendi el yaz~s~~ ile yazarak
aile ad~~ vermi~ tir. Aile, 1934 ten beri bu ad~~kabullenmi~tir. Ru~en
E~ ref, evlidir. Refikas~ : Hac~~Bekir ailesinden Bayan Saliha'd~ r.
Ru~en E~ ref; 1900 de Galatasaray Lisesine girmi~, 1911de lisenin
Türkçe ve Frans~ zca k~s~mlar~ ndan diploma alarak ç~km~~t~ r.
Yüksek tahsilini Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde görüp
oradan da 1914 de ~ahadetname alm~~t~r...
1911 ile 1920 aras~ nda Galatasaray Lisesinde, Askeri Baytar
Mekteb-i Alisinde, Dârülmuallimin-i Aliye'de Türkçe, Frans~zca lisan
ve edebiyat ö~retmenli~i etmi~tir. Yine o y~ llarda Istanbul'daki yabanc~~okullardan Rus, Ingiliz High School, Alman liselerinde ve
Robert College'de Türkçe ö~retmenli~i etmi~tir.
1914 te yazarl~ k hayat~ na önce tercümeleri ve sonra kendi yaz~lariyle kat~lm~~t~r. Servet-i Fünun' da, Donanma Mecmuas~'nda, Tedrisat
Mecmuas~'nda, Türk rurdu'nda, Yeni Mecmua' da yaz~ lar ve tercümeler
yarmlam~~t~ r. Yaz~lar~~önce Servet-i Fünun' da "Eskis"ler ve "Ziyaretler"
1916 da Türk Turdu'nda biraz sonra da 1917-1918 aras~ nda gündelik
"Vakit" gazetesinde "Edebi Ziyaretler ve Mülâkatlar" çerçevesi içinde
belirmi~tir. Bunlar~ n 1918 de bir araya toplanmas~, "Diyorlar ki"yi
2 ~~ May~s 1959 tarih ve 92 say~l~~ Türk Dili
Dergisinden al~nm~~ , baz~~
küçük chizeltmeler yap~ lm~~ t~r,
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vücude getirmi~tir. "Diyorlar ki" Türk edebiyat~ nda, kendi türünde
yeni bir ç~~~r açm~~~ilk kitapt~r.
1918 ba~lang~c~nda "Yeni Mecmua'n~n "Çanakkale" Özel say~s~nda
Çanakkale'de sava~anlarla konu~arak yapt~~~~mülâkatlar serisinde
Anafartalar kahraman~~Mustafa Kemal Pa~a ile olan mülakat~m yay~mlam~~t~ r. Bu mülakat, Mustafa Kemal Pa~a'y~~Türk bas~n~ nda ilk tan~tan yaz~d~ r ki, sonradan 1930 da yeni harflerle kitap halinde de
yay~mlanm~~t~r
1918 ilkbahar~ nda, o zaman~ n bahriye naz~r~~Cemal Pa~a'n~n
davetlisi ve "Vakit" gazetesinin muhabiri olarak Batum'a gitmi~, o
zamanki Batum ve Karadeniz k~y~lar~~~ ehirleri üzerine bir seri seyahat
intibalar~~yazm~~t~r . . . Ayn~~y~l~ n sonbahar' ba~lang~c~nda "Yeni Gün"
gazetesi muhabiri olarak güney ve kuzey Kafkasya'ya gönderilmi~,
oradan da Bakü üzerine bir seri yolculuk yaz~lar~~göndermi~tir . . .
1919 sonbahar~ nda "Tasvir-i Efkiir" gazetesi muhabiri olarak
vas
ve Amasya'ya gitmi~, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk
S~
Heyet-i Temsiliye Reisi Mustafa Kemal Pa~a ve arkada~~~Bay Hüseyin
Rauf Orbay'la mülakat etmi~~ve S~vas, Anadolu yolculu~u üzerine
bir seri makale yazm~~t~ r . . . Bu üç serideki makaleler henüz kitap
haline konmam~~t~ r. Ancak, Mustafa Kemal Pa~a ile S~vas'taki
mülakat, Ink~lap Enstitüsünün yay~nlad~~~ : "Atatürk'ün Söylev ve
Demeçleri" ad~ndaki kitab~ n üçüncü cildinde ç~km~~t~r.
1920 sonbaharinda Anadolu Milli hükümetinin daveti üzerine,
gizlice Ibenolu yolu ile Ankara'ya geçerek milli harekâta kat~lm~~t~r.
Birinci Inönü zaferinden sonra Londra konferans~na Büyük Millet
Meclisi hükümeti taraf~ ndan o zamanki hariciye vekili Bekir Sami
Bey'in ba~kanl~~~ nda gönderilen ilk murahhas heyetinde matbuat
mü~aviri olarak bulunmu~tur. Bu münasebetle Hâkimiyet-i Milliye
gazetesinde bir seri seyahat int~balar~~yazm~~t~ r. Bunlardan bir k~sm~~
"Sen Ceymis günleri" ba~l~~~~alt~nda toplanarak "~stiklâ1 Yolunda"
ad~ndaki kitab~ nda yay~nlanm~~t~r.
1922 de Buhara Elçili~i Ba~katipli~ine tayin edilmi~tir. Büyük
taarruzda Ba~ kumandan karargah~ nda muhabir olarak bulunmu~tur..
Ismet Pa~a ba~kanl~~~ ndaki Lozan konferans~nda matbuat mü~avirli~i etmi~tir.
1923 te, Ikinci Büyük Millet Meclisine Afyon Karahisar'dan
mebus seçilmi~tir. Mecliste Riyaset Divan~~Katipli~ine, Maarif En-
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cümeni mazbata muharfirli~ine, sonra da Hariciye Encümeni üyeli~ine
seçilmi~tir.
Anadolu Ajans~n~ n kurucu idare meclisi üyelerinden biri idi.
Istanbul'da toplanan milletleraras~~ajanslar kongresindeki Türk
murahhaslanndand~.
1928 de "Harf Ink~lab~ " komisyonu üyeli~ine seçilmi~tir. Dil ve
- Lûgat Encümeni üyelerindendi.
1930 da Atina'da toplanan ilk Balkan Cemiyeti konferans~na
kat~lm~~~Türk murahhas heyeti üyelerindendi. O y~l, Balkan Cemiyetinin Türk K~sm~~Genel Yazmanl~~~na getirilmi~; 1931 de Istanbul'da
toplanan ve son oturumunu Ankara'da Büyük Millet Meclisinde
Atatürk'ün huzurunda yapan Ikinci Balkan konferans~n~n umumi
katibi olmu~tur.
Balkan konferanslanmn Delf'te, Ankara'da, Bükre~'te, Selanik'te
toplanan son oturumlar~nda söyledi~i nutuklar, "Les Balkan?' mecmuas~nda yay~nlanm~~t~r. Gerek bunlar, gerek daha sonradan Atina
elçili~i zaman~nda türlü vesilelerle söyledi~i nutuklar, "Les Balkans"
dergisi, "Le Messager d'Athenas" gazetesi ve ba~ka dergilerde yay~nlanm~~~olan nutuklar, bir cilt tutacak say~dad~r; henüz kitap halinde
toplanmam~~t~r.
1932 de "TÜRK DILI TETKIK CEMIYETI"nin Kurucu
Genel Yazmanl~~~ na getirilmi~~ve o y~l~ n eylülünde Istanbul'da
Dolmabahçe saray~ nda toplanan ilk Dil Kurultay~~taraf~ndan Türk
Dili Tetkik Cemiyeti Umumi Katibi seçilmi~tir. •
1933 te Riyaset-i Cumhur Umumi Katibi tayin edilmesi üzerine
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeli~inden ve Türk Dili Tetkik Cemiyeti Umumi Katipli~inden ayr~lm~~t~r.
1934 nisamnda Tiran elçili~ine; ayn~~ y~l~n ekim ay~nda Atina
elçili~ine 1939 a~ustosunda Budape~te elçili~ine; 1943 te Roma Büyükelçili~ine; 1944 nisan~ nda Londra Büyük Elçili~ine; 1945 sonunda
Atina Büyük Elçili~ine tayin edilmi~tir. 1952 ekiminde emekliye
aynlm~~t~r.
Atina'daki edebi Parnassos Cemiyeti fahri üyeli~ine, Atina
Üniversitesi Felsefe ve Edebiyat ~ubesi fahri profesörlü~üne, Atina
~ehri fahri hem~ehrili~ine seçilmi~tir.
1954 te Ankara'da. 7. Türk Dil Kurultay~na ba~kan seçilmi~tir.
1957 de 8. Türk Dil Kurultay~~taraf~ndan "Onur *Üyesi" seçilmi~tir.
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ESERLERI
a) TEL~ F OLARAK (ESK~~HARFLERLE) :
I . Diyorlar ki: (Edebi Mülâkatlar: 1916-1918. Kanaat Kitabevi
1 334)

•

~ki Saltanat Aras~nda: (Sultan Re~ad'~ n ölümü, Sultan Vahdettin'in cülûsu, ilk muayedesinin ve K~l~ç alay~ mn tasviri. Kanaat Kitabevi 9 ~~8) .
Tevfik Fikret: (Hayat~na dair hât~ ralar. Sûdi Kitabevi 1919.
"Kitaphane-i Sûdi, Hilâl Matbaas~").
Ge~mi~~Günler: (Tarihten birkaç yaprak; —Fikir ve sanat
âleminde (birkaç portre ve mersiye);—Birkaç musahabe; —Zevkimize
dair; —Bir Dil mübahasesi) Südi Kitabevi 1919, Orhaniye Matbaas~.
istiklâl Yolunda: (Milli harekât esnas~ nda Birinci Inönü Muzafferiyeti ile Dumlup~nar zaferi aras~ ndaki büyük olaylar münasebetiyle:
(Sen Ceyms Günleri; —Mustafa Kemal'in Ba~kumandan seçilmesi;
Sakarya Muzafferiyeti; —Ankara'da, Frunze ile Türk-Sovyet
konferans~ ; —Asker geçerken; —~ehitlikte v. b.). Hâkimiyet-i Milliye
Ulus gazetesinde yay~nlanm~~~yaz~lardan toplanmad~ r. Belge de~erindedir. O zaman~ n matbuat ve istihbarat müdürlü~ü taraf~ndan kitap
halinde yay~nlanm~~ ; büyük k~sm~~orduya ve cepheye da~~t~lm~~t~r;
bir k~sm~~da "Himaye-i Etfal Cemiyeti" (Çocuk Esirgeme Kurumu)
yarar~na hediye edilmi~ tir. Ankara 1922).
6. Ayr~l~klar : (Mütareke y~llar~ nda ( 918-192o) aras~ nda Istanbul'un amtlar~ ndan, ibâdetlerinden, âdetlerinden, mâbetlerinden, çe~melerinden v. b. birkaç yaprak —Ankara'dan ve Anadolu'dan Istanbul'u
tahayyül. Ikbal Kütüphanesi 1923).
b) TEL~ F OLARAK (YEN~~HARFLERLE) :
Damla Damla: (Mensur ~iirler. Yeni Türk harfleriyle yay~nlanm~~~ilk edebi kitapt~ r. Birinci ve ikinci yay~nlar~n~~1929 da Hamit
Matbaas~~yapm~~t~ r. Yeni ilâvelerle üçüncü bas~l~~~~1944 te Remzi
Kitabevi taraf~ ndan yap~lm~~t~r. Mevcudu tükenmi~ tir. Daha yeni
ilâvelerle dördüncü bask~s~~ yap~lacakt~ r. Damla Damla'dan seçme
bir plaket Yunanca "Stalagmatia Stalagmatia" ad~~ile tercüme ve yay~nlanm~~t~r).
Anafartalar Kumandan~~Mustafa Kemal ile Mülâkat : (1918 de
Yeni Mecmua'mn Çanakkale Özel say~s~ nda eski harflerle yay~ nlanm~~~
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olan mülâkat, yeni harflerle ilk defa olarak 1930 da Hamit Matbaas~~
taraf~ndan kitap halinde bas~lm~~t~ r. Ayn~~kitap 1933 te "Devlet
Matbaas~" tarafindan ikinci defa bas~lm~~t~ r. Üçüncü bask~s~~1953 te
"Varl~ k" yay~nlar~~ aras~nda ç~km~~t~r. Mevcudu kalmam~~t~r? dördüncü bask~s~~ ç~ kacakt~ r. Bu kitap, B. T. inisiyalleriyle rahmetli büyükelçi
Bedri Tahir ~aman tarafindan almancaya tercüme edilmi~ tir. Eser,
1933 te Leykam Verlag Graz'da "Mustafa Kemal über die Dardanellen
Kâmpfe im Welt krieg" ad~~ ile yay~nlanm~~t~r).
9. Türk Dili Tetkik Cemiyetinin Kurulu~undan ilk Kurultaya kadar:
( Hât~ralar): 1933 te "Türk Dili Belleten"inde yay~nland~ ktan sonra
—Türk Dili Ne~riyat~~serisinden olarak —Ankara'da Hâkimiyet-i
Milliye Matbaas~~marifetiyle kitap haline konulmu~tur. T. D. T. C.
III. 4) ... (1943 te, eser, Türk Dil Kurumu tarafindan tekrar bas~lm~~t~ r: T. D. T. C. III. 4 —Atatürk'ün R. E. e bir talimat~n~n ve
R. E. in ilk Dil Kurultay~ ndaki nutkunun ilâvesi ile).
~~o. Bo~aziçi Yak~ndan: (Bo~aziçi'nden tasvirler, 1938 de bas~lm~~ t~ r. Bu kitaptan birkaç parça, Macarcaya tercüme edilmi~~ve Budape~te bas~n~nda yay~nlanm~~t~r. Bo~aziçi-Uzaktan ad~n~~alacak ikinci
cildin bir k~sm~, "Cumhuriyet" gazetesinde ç~km~~sa da henüz kitap
haline getirilmi~~de~ildir.)
I. Atatürk -Tarih ve Dil Kurumlar~ : (Yedinci Türk Dil Kurultay~ nda bildi~ilmi~~hât~ralard~ r. Kurultary~n karar~~ ile Türk Dil Kurumu
tarafindan 1954 te Türk Tarih Kurumu Bas~mevinde bast~r~larak
kitap halinde yay~nlanm~~ t~r).
Atatürk ve Milli' Tesânüt : (Milli Tesanüt Birli~i yay~nlar~n~n
No 7 si olarak Istanbul'da An~l Matbaas~ nda kitap halinde bast~ nhp
1954 te yay~nlanm~~t~r).
Atatürk'ü özleyi~~: (Birinci kitap: Zafer. I~~Bankas~~Kültür
yay~nlar~~aras~nda 1957 de yay~nlanm~~t~r. Cephe hât~raland~ r. Ankarada Türk Tarih Kurumu Bas~mevinde bas~lm~~t~r).
Galatasaray ve Futbol: (Galatasaray kulübünün ilk kurulu~~
y~llar~na ait hât~ ralar; —Galatasaray Kulübü tarafindan Istanbul'da
Yenilik Bas~ mevinde kitap halinde bast~ nlarak 1957
de yay~nlanm~~t~ r).
Bunlardan ba~ka: a) 1915 ten ~imdiye kadar çocuklar için yaz~lm~~ ; bir k~sm~~muhtelif dergilerde ve okuma kitaplannda yay~nlanm~~, bir k~sm~~ise henüz yay~ nlanniam~~~~iirleri vard~r ki bir cilt te~kil
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edecek say~dad~ r. Bunlar, bir araya toplanm~~t~ r. Kitap halinde bast~r~lacak ~ekilde haz~rlanm~~t~ r. Ilk firsatta yay~mlanacakt~r).
b) Sözün Gelimi ad~ nda bir küçücük deneme haz~rlamaktad~r.
Türk dilinde söz konusu üzerine bir çal~~ma ve ara~t~rmad~r. (Tamamlanmak üzeredir. Yak~ nda Türk Dil Kurumu'nun incelemesine sunulacakt~r).
15. Atatürk'ün Hastal~~~ : Prof Dr. Nihat Re~at Belger'le Mülakat,
Türk Tarih Kurumu yay~nlar~ ndan, XVI. seri, No. ~~, Ankara,
T. T. K. Bas~mevi, 1959.
c)

(FRANSIZCA OLARAK) :

Sur la littirature Turque : (Budape~te'de ~~9'48 y~l~n~ n 21 haziran~ nda Macaristan —Türkiye Cemiyetinde Türk edebiyat~~üzerine
yap~lm~~~musahabedir. "Association Hongrie-Turquie" taraf~ndan Budape~ te'de 1943 te kitap halinde yay~nlanm~~ t~ r. Bu musahabe 1944
te Londra Halkevinde tekrar edilmi~ ; Musahabenin "Edebiyat-1
Cedide"den bugüne kadar olan k~sm~~ "Geografical Review'de ingilizce
olarak yay~ nlanm~~t~ r).
~~7. Sur la civilisation de la Grke Antique : (Atina üniversitesine fahri
profesör seçilmesi üzerine 1948 y~l~n~ n 14 haziran~ nda üniversitede
"Kadim Yunanistan'~ n Medeniyeti üzerine" konusunda verdi~i nutuktur. Bu nutuk, 1950 y~l~ nda "Imprimerie nationale de la Grce"
taraf~ ndan kitap halinde yay~nlanm~~t~ r. Bu nutuk yunancaya da
çevrilerek kitap halinde yay~nlanm~~t~r.
16.

TERCUMELERI
~~ Anderson Masallar~ : (Bu tercüme 1920 de Ahmet Halit Kitabevinde bas~lnu~ur. Eski harflerle "Talebe defteri" ne~riyat~ ndan halk
kitaphanesi, say~~I, olarak yay~nlanm~~ t~r).
Virgilus'tan: Çoban ~iirleri: Les Bucoliques: (Türk Ocaklar~~
ilim ve sanat heyeti ne~riyat~ ndan: Klasik eserler serisi, say~~ I, 1929
da Istanbul'da Hamit Matbaas~nda bas~l~ p kitap halinde yay~nlanm~~~~
t~ r.. . Virgilus'un Wtçi ~iirleri: Les Gkorgiques'ten tercüme edilmi
Ankara'da Türk Yurdu dergisinde yay~nlanm~~sa da henüz kitap
halinde bas~lmam~~t~ r).
Fransa'da ki dillere tekaddüm eden le/içenin Turanl men~ei : Leon
Cahun (Kahön)ün bir konferans~ ndan tercüme. —1930 da Cumhuriyet gazetesi Matbaas~~taraf~ ndan kitap halinde yay~nlanm~~ t~r. Ayn~~
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tercüme: "Türk Tarihi Ana Hatlar~" ad~ndaki kitab~n ba~~na da al~nm~~t~r.)
Napoleon : Emil Ludvig'den tercüme. (Devlet Matbaas~~taraf~ndan 1931 de kitap halinde yay~nlanm~~t~r. Mevcudu kalmam~~t~ r).
A'denz o~lu: ~ysâ'n~n hayat~~—Emil Ludvig'den tercüme—
(Devlet Matbaas~~tarafindan 1932 de bas~lm~~t~r. Mevcudu kalmam~~t~r.)
Beyaz Geceler: Dostovyeski'den tercüme. (1934 y~l~nda Kanaat
Kütüphanesi taraf~ ndan yay~nlanm~~t~r). 1917 de Yeni Mecmua'da
ç~km~~t~, ilkin...
Bunlardan ba~ka "Ivan Turgenief"ten, "Leon Tolstoy"dan,
"Maksim Gorki"den birer cilt te~kil edecek say~da hikâye tercümeleri
vard~r ki en ço~u "Türk Yurdu" ve "Yeni Mecmua" adl~~dergilerde 19171923 aras~nda yay~nlanm~~sa da ~imdiye kadar henüz kitap haline
konmam~~t~r.
Aleksandr Kuprin'in "Düello" isimli roman~~da sadece Hâkimiyet-i
Milliye gazetesinde tefrika edilmi~ tir. Kitap haline konmam~~t~r.
OKUL K ~ TAPLARI
~~. Yeni Ktraat: (Eski harflerle 6 cilt. 1917 de Tefeyyüz Kitaphanesi
taraf~ndan yay~nlanm~~t~ r. Bu kitaplar, Necmeddin Sadak ve Mithat
Sadullah Sander'le birlikte yap~lm~~~ve müteaddit y~llar defalarca
bas~lm~~ , bütün okullarda okutturulmu~tur.
Cumhuriyet K~raati : (Eski ve yeni harflerle 8 cilt. Bunlar da
Necmeddin Sadak ve Mithat Sadullah Sander'le birlikte haz~rlanm~~~
ve okullarda y~llarca okutturulmu~ tur.
Seçme Yaztlar : (Yakup Kadri Karaosmano~lu ve Falih R~fk~~
Atay'la birlikte haz~rlanm~~ ; 1928 de Dil Encümeni Karar~~ile Devlet
Matbaas~~taraf~ndan bas~lm~~ t~ r. Yeni harflerle vücude geirilmi~~
ilk okuma kitab~d~ r).
Okuma Kitaplar~ : (Hasan-Ali Yücel, Re~at Nuri Güntekin,
Falih R~fk~~Atay, Celâl Sahir ve Mithat Sadullah Sander'le birlikte).
Bunlardan ba~ka gündelik gazetelerde ve muhtelif dergilerde
türlü konularda makaleler, Piyer Loti'den birkaç tercüme, Londra'dan ve Paris'ten yolculuk notlar, Tetkik yaz~lar~~v.b.

