ATA TÜRK VE DEVRIMLER~~TARIHI BIBL~TOGRAFrASI,
Bibliography of the History of Atarütk and his Reforms. ilâveli 2. bas~.
~stanbul 1968 Milli E~itim Bakanl~~~~yay~n~. XV + 704 S. 40 Lira.
"Atatürk Serisi No. 2".
Atatürk'ün ki~ili~ini, sava~lar~n~~ve devrimini, yaratt~~~~yeni Türkiye'yi inceliyen kitaplar~n yan~nda, bir Atatürk yaz~n~~da geli~mektedir. özellikle çocuk ve
okul yay~nlar~~say~ca az~msanmayacak bir nicelik göstermektedir.
194I'de Prof. Dr. Herbert Melzig'in Atatürk Bibliyografyas~~ (1944'te : reni Türkiye'nin Siyasi Bibliyografyas~) denemesi ile ba~l~yan ara~t~rma; Muharrem D. Mercanl~gil'in 1953'te, bir sergi katalo~u niteli~indeki Atatürk ve Devrim Kitaplar~~Katalo~u ; 1956'da Orhan Durusoy'la Muzaffer Gökman'~n, yine bir sergi dolay~s~yla
haz~rlad~klar~~ Atatürk ve Devrimleri Bibliyografyas~~; 196o'ta Ismail Arar'~n : Ismail
Arar Kütüphanesi Katalo~u : I. Atatürk, Kurtulu~~Sava~~, Devrimler ve Cumhuriyet Türkiyesi ile Ilgili Kitaplar adl~~yay~nlarla devam etti. Sonunda, Muzaffer Gökman, bu
büyük i~e sahip ç~karak, Atatürk'ün ölümünün 25. y~ldönümü olan 1963'te, Milli
E~itim Bakanl~~~~yay~n~~olarak, elimizdeki kitab~n ilk bas~m~n~~ortaya koydu. Ilk
bas~mda, kitapta geçen bibliyografik künye say~s~~2157 idi. Ikinci bas~mda bu say~~
3924'tür; bir yandan, be~~y~l içinde ç~kan kitaplar, bir yandan da ilk bas~ma girmemi~~eski yay~nlar saptanm~~t~r.
M. Gökman'~n bibliyografyas~~ bir seçme yap~tlar bibliyogras~~de~ildir. Bütün
dünyada Atatürk ve devrimi ile ilgili bütün yay~nlar~, bu arada gravür ve resimleri,
Atatürk'ün resmini ta~~yan para ve pullar~~da içeren kitap, konulara göre bir s~n~fland~rma düzenindedir, sonuna gerekli dizinler eklenmi~tir.
M. Gökman, her konudan önce, bu konuyu aç~klay~c~~nitelikte kronoloji çizelgeleni koymu~tur : Do~umundan 16 May~s 1919 tarihine kadar Atatürk kronolojisi;
Birinci Dünya Sava~~ndan 19 May~s 1919'a kadar Osmanl~~tarihi kronolojisi;
May~s 1919-29 Ekim 1923 Milli Mücadele tarihi kronolojisi; 29 Ekim 1923 sonras~~
Türkiye Cumhuriyeti kronolojisi..
Yay~nlar ise, ~u ba~hldar alt~nda tan~t~lm~~t~r:
Atatürk'ün askerli~e dair eserleri,; Atatürk'ün söylev, vecize, sohbet ve an~ lar~ ;
Atatürk'e dair yaz~lm~~~eserler; Atatürk'e dair yaz~lm~~~ ~iirler; Atatürk albüm,
gravür ve resimleri; Birinci Dünya Sava~~~ve Birinci Dünya Sava~mda Atatürk;
Mondros Antla~mas~ ; Atatürk Samsun'da; Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulurken; Inönü sava~lar~ ; Türk Istiklal Mar~~ ; Sakarya Meydan Sava~~; Ba~komutanl~k
Meydan Sava~~ ; Milli Sava~~~bütünüyle kaplayan eserler; Mahalli tarih, mahalli mücadele, mahalli sava~lar; Anayasam~zla ilgili eserler; Kurulu~, kurtulu~, kurtulu~a götüren müzakere, mütareke, antla~malar ve Cumhuriyet Türkiyesinin d~~~politikas~yla
ilgili eserler; Saltanat ve hilafet: Cumhuriyet; Onuncu Cumhuriyet y~l~ ; Onbe~inci
Cumhuriyet y~l~ ; Devrimler; Partiler ve dernekler; Atatürk ve kültür konular~ ;
Hât~ralar; Vatani ~iirler ve destanlar; Vatani yaz~lar; Vatani hikaye ve romanlar;
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Vatani piyesler, monologlar, okul temsilleri ve senaryolar; ~~ o Kas~m ve ro Kas~mlar ;
Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili biyografyalar; Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili bibliyografya ve kitap ele~tirmeleri; Evrak~~nakdiye ve banknottarda Atatürk; Milli Mücadele, Atatürk ve devrim pullar~. Kitap adlar~~dizini;
yazan, çeviren, derleyen, haz~rlayan dizini.
Görülüyor ki, ~imdiye de~in yap~ld~~~~gibi, yazar, sadece Atatürk-Kurtulu~~
Sava~~- Devrim çerçevesinde kalmam~~, yeni Türkiye'yi bütünü ile tan~tan kitap
ve yaz~lara (çünkü, ayr~bas~mlar da kitaba al~nm~~t~r) yer vermi~tir. Bu, büyük
çaba isteyen bir i~tir. Nitekim, kimi kitaplarda Atatürk'le ilgili sayfalar~, bibliyografya sayfalar~n~~ ayr~ca i~aret etmek de gerekmi~tir. Özel say~lar~, gazete eklerini,
tek yaprakl~~ destan ve bildirileri de unutmayan yazar, dört bin say~s~na yakla~m~~t~r.
Kimi kitaplar~n karma~~k konular~~dolay~s~yla yüzde yüz kesin bir s~n~fland~rma
yapmak olanaks~zd~r (bu, yaln~z Gökman'~n bibliyografyas~na, bibliyografyalara
de~il, kütüphane kataloglar~na da yayg~n bir yarg~d~r); bu bak~mdan, okuyucunun
da kendine göre bir çaba harcamas~~gerekecektir. Yazar~n, ileriki bas~mlarda çocuk
yay~nlarm~~ ay~rmak gereksemesini duyaca~~n~~ san~yoruz. Bu türde yay~nlar~n
ço~almas~~bu ayr~m~~gerektirecektir.
M. Gökman'~n her be~~y~lda bir yeni bir bas~m haz~rlayaca~~, ya da ekler yay~nlayaca~~~anla~~l~yor. Çünkü yukar~da da söyledi~imiz gibi, yazar bu i~e sahip ç~km~~t~r. Yap~t~n~~sürdürecek, geli~tirecek, önceki bas~mlarla yeni bas~m aras~nda
görüldü~ü üzere, düzeltmeler yapacakt~r. *
S. N. (VERDIM

* Burada yeni bir yay~ n~n ad~n~~duyuruyoruz :
Metin Tamkoç : A Bibliography on the Foreign Relations of the Republic of Turkey 1919-1967 and Britf Biografhies of Turkish Statesmen. Ankara 1968 Orta Do~u
Teknik Üniversitesi Idari Ilimler Fakültesi. XVIII -F 248 S. 25 lira.

