Atatürk ve Devrimleri Tarihi Bibliyografyast,
itim
Bas~ mevi, VI -I- 426 S. = Atatürk serisi,
Istanbul 1963 - Milli E~
No. 2.
MUZAFFER GÖKMAN:

Atatürk'ün 25 inci ölüm y~ ldönümü dolay~siyle, bu büyük insan~n hayat~,
devrimleri, Türk toplumuna yeni ve mutlu bir hayat yolu açan ilkeleri, Türk Cumhuriyetinin geli~imi hakk~nda gerek resmi ve ilmi kurulu~lar, gerek yay~ nevleri
veya ~ah~slar taraf~ndan, Millf Kiitiiphane'mizin raflann~~zenginle~tiren bir hayli
kitap, bro~ ür ve dergi özel say~lar~~yay~mland~. Bir ço~u tarihi birer belge veya
kaynak niteli~ini de göstermektedirler ve bu itibarla Milli Mücadele ve Cumhuriyet devrimizin tarihini ayd~nlatma bak~m~ ndan özel bir önem ta.~~makta, ve
Türkiye tarihi ile u~ra~anlan pek yak~ ndan ilgilendirmektedirler. Bunlardan bir
ço~unu bilgimize katt~klan yeni verilerle tarihi gerçe~e uyarl~k bak~m~ndan ele~tirmek ve de~erlendirmek, ileride bunlardan faydalanmak isteyeccklere onlar~~ tan~tmak, hiç ~üphesiz yerinde bir hizmet olacakt~r. Ancak böyle bir ele~tirmenin gerektirdi~i inceleme ve haz~rl~ k da, oldukça geni~~bir zaman istemektedir. Bu sebeple
bu konudaki baz~~çal~~malar~m~z~ n sonuçlar~n~ , daha ileriki say~ larda okurlar~m~za
sunmak üzere ilk olarak, bugüne kadar bu alanda yap~lam~~~olan yayunlan bir
araya toplayan ve kendi janr~n~ n da en sonuncusu ve mükemmeli olma vas~flar~n~~
ta~~ yan "Atatürk ve Devrimleri Tarihi Bibliyografyas~"n~~ ele alm~~~bulunuyoruz.
Bu alanda bugüne kadar yap~lm~~~olan, kitap halindeki, ba~l~ca çal~~malar~~ da
rlamakta
fayda görmekteyim. Ilk olarak bu konudaki bir eserin haz~rlarc~s~~
hat~
s~fatiyle bu sat~rlar~ n yazar~ , Türk Tarih Kurumu yay~nlar~~plan~nda ad~~gösterilmi~~
bulunan, bir kaç y~ll~k devaml~~bir çal~~man~ n mahsulunü, maalesef bir yang~nla kül
oldu~unu görmek talihsizli~ine u~ram~~~bir kimsedir I. Ve bu sebeple de konunun
oldukça içinde ya~am~~~olarak, ayn~~alanda yap~lm~~~çal~~malar~ n güçlü~ünü ve
yoruculugunu da yak~ ndan tan~maktad~r.
Bunu takip eden gayret, Ikinci Cihan Sava~~~s~ras~ nda Ankara Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesinde Alman Dil ve Edebiyat~~Profesörü olarak bulunan Dr. Herbert
Melzig'in, Ankara Halkevinde yapt~~~m~z sergideki koleksiyondan da geni~~ölçüde
faydalanmak suretiyle "Atatürk Bibliyografyas~" ad~~ alt~nda yarmlad~g~ , birinci
bölümü, yarmlar~ n bibliyografik kunyelerini veren, ikinci bölümü Atatürk literaturune dair tenkit yollu incelemeleri ihtiva eden eser olmu~tur'.
On formay~~ a~an Türkçe k~sm~~sahife halinde, yabanc~~dillerdeki bölümleri
(Belk~smen forma k~smen kolon halinde dizilmi~~olan "Atatürk Bibliyografyas~",
, VII. Seri,
leten, Say~ : 21 - 22, Ocak - Nisan 1942, Türk Tarih Kurumu yay~nlar~
No. 7) tashihli ve ilaveli provalan ile bunlar~n esasun te~ kil eden f i~ler ve notlar,
~~~
23 Aral~ k 1947 tarihinde Maarif Vekaleti binas~~ yang~n~ nda tamamen yanm
bulunmaktad~ r.
Ankara'da yap~lan bu eserin ad~ na "Yeni
2 1941 de 144 sahifelik ilk bas~m~~
Türkiye'nin Siyasi Bibliyografyas~" vasf~~da eklenip tenkit k~sm~~ ç~kar~ larak 1944 de
223 sahifelik bir kitap halinde Istanbul'da da Ülkü Yay~nevi taraf~ ndan ikinci basr.
k~s~~ yap~lm~~t~ r. Birinci bas~ mda (227) ikinci bas~mda ise (727) eser tan~t~lmaktad~
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Atatürk'ün onuncu ölüm y~ldönümü ve An~ t-Kabre nakli vesilesiyle 1953
y~l~nda Ankara'da Milli Kütüphane'nin tertipledi~i ikinci "Atatürk Kitaplar~~Sergisi"ne konulan eserlerin, o tarihte Kütüphanede uzman olarak görevli Muharrem
Do~du Mercanl~gil taraf~ndan haz~rlanm~~~ve Bitlis ~li Kültür ve E~itim Derne~i
yay~nlar~n~ n ilkini te~ kil etmek üzere bast~r~lm~~~bulunan katalo~u da, bu konuda bir
Türk taraf~ ndan ortaya konmu~, ilk eseri te~kil etmi~tir. 8 Bu eser 433 kitab~n künyesini vermektedir.
Bundan dört sene sonra eserini yaz~m~za konu ald~~~m~ z, Muzaffer Gökman
ile arkada~~~~stanbul Belediyesi Müze ve Kütüphaneleri Müdürü Orhan Durusoy'un
birlikte haz~rlad~klar~~ve ~~~Bankas~n~ n, Kültür Yay~nlar~~aras~nda isnk~lap Tarihi
kütüphanemize kazand~ rd~~~~kitab~~görmekteyiz ki, bu eserin 4 tan~tt~~~~
' yarmlarm
miktar~~926 d~ r. Bundan sonra ise Sami N. Ozerdim'in haz~rlad~~~~ve Kurumumuzun
yay~mlad~~~~ ~~o Kas~m — 31 Aral~ k 1938 tarihleri aras~nda "Atatürk için yaz~lm~~~
yaz~lar~n bibliyografyasi" gelmektedir. Kendi janr~nda özel bir yeri olan bu kitap 5,
Türk milletinin ve onun büyük yas~na kat~lan ba~ ka milletlerin Atatürk'ün ölümünden duyduklar~~ac~y~~tarihe aktaran bir kaynak niteli~ini ta~~maktad~ r. Bu eserden
iki y~l sonra da Atatürk ku~a~~ ndan ülkücü bir genç avukat~n ~ahsi kütüphanesinde
toplad~~~~koleksiyonun katalo~unu bast~ rarak milli irfan kitapl~~~m~za sunmas~na
~ahit olmaktay~z 6 . Bu eserin de bize tan~tt~~~~kitap ve dergi say~s~~ ~~~~30 dur.
* • *
Muzaffer Gökman, bugüne kadar Türk Kütüphanecili~ine ve irfan kurulu~lar~na ait çal~~malar~n~ , büyüklü küçüklü kitaplar halinde genel faydalanm~ya koymu~, ça~da~~kütüphanecinin e~itim ve bilim görevlerini bütün dikkatiyle benimsemi~,
ba~~nda bulundu~u ~stanbul Devlet Kitapl~~~n~~(Tarihi Bayezit Umumi Kütüphanesi) mevcut ~artlar ve imkanlar dairesinde övünülür bir duruma sokmu~, genç
Türk Kütüphaneciler ku~a~~n~n en k~ dernlilerinden biridir. Bu son kitabiyle de sadece
Atatürk Bibliyo~rafyas~~literatürüne zengin bir eser kazand~rmakla kalmam~~,
verdi~i özel karakterle onu, Atatürk hayat ve devrimleriyle ça~~m~z Türkiye Tarihi
konusu üzerinde çal~~ makta olan her inceleyicinin, el alt~nda bulundurmak lüzumunu duyaca~~~bir yard~mc~~kitap niteli~ine de sokmu~tur.
863 ü Türk, 257 si yabanc~~yazar~n, 1826 s~~Türkçe, 49 u Almanca, 181 i Frans~zca, 121 i ~ngilizce, 88 i ba~ ka dillerde olmak üzere kitap, bro~ür, ayr~~bas~m
halinde yarmlanm~~~olan ve aralar~ nda hat~ ra pullariyle, banknot, nota ve resim
albümleri gibi belge niteli~inde basmalar da yer ald~~~~görülen bu sistematik k~la
vuzun, uzun zaman kendi janr~nda ba~ta gelen kitap mevkiini b~rakm~yaca~~~da ~üphesizdir.
Gökman'~n bu kitab~, kronolojik geli~me ilkesi esas tutulmakla beraber, konulara
ve eserlerin nevilerine göre s~n~fland~r~lm~~~ve aralar~ nda, tarih dönemlerine ba~l~~
kal~ nmak suretiyle aray~c~ mn çe~itli yönden zaman içinde do~rultusunu komm~ya
3
4

Atatürk ve Devrim Kitaplar: Katalo~u, Ankara, 1953, Yeni Matbaa
Atatürk ve Devrimleri Bibliyografyas~, Ankara 1957, Türk Tarih Kurumu

Bas~mevi
5 Ankara, Türk Tarih Kurumu Bas~mevi 1958
~smail Arar, Atatürk, Kurtulu~~Sava~~, Devrimleri ve Cumhuriyet Türkiyesi ile
ilgili kitaplar, ~stanbul 1960.
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yarar ve ço~u Atatürk'ün hayat ve devrimlerini gösteren olaylara ait kronoloji
cetvelleri (4 adet) de bulunan ve ba~l~klan a~a~~da s~ralanan 42 bölüme aynlm~~t~r :
. Do~t~mtu~dan 16 May~s ~ g~ g tarihine kadar Atatürk Kronolojisi. 2 . Atatürk'ün
askerli~e dair eserleri. 3 . Atatürk'ün söylev, vecize, sohbet ve hâtralan, 4 .
Atatürk'e dair yaz~lm~~~eserler. 5 . Atatürk'e dair yaz~lm~~~ ~iirler. 6 . Atatürk
Albümleri. 7 . Atatürk'ün gravür ve resimlerive dövizler. 8 . Birinci Dünya
Sava~~ndan 19 May~s 1919 tarihine kadar Osmanl~~Tarihi Kronolojisi. g . Birinci
Dünya Sava~~nda Atatürk. to Mondros Mütarekesi. iz . Bir Imparatorlu~un
Çökmesi ve da~~lmas~. la. 19 May~s 1919 dan 29 Ekim 1923 tarihine kadar Milli
Mücadele tarihi kronolojisi. 13 . Atatürk Samstu~'da. 14 . Türkiye B. M. Meclisinin kurulmas~. 15 . Inönü Sava~lar~. ~6 . Türk Istiklal Mar~~ . 17 . Sakarya
Meydan Sava~~. ~8 Ba~kumandanhk Meydan Sava~~. ~g . Milli Mücadeleyi
bütün olarak kapsayan eserler. 20 . Mahalli tarih, mahalli mücadele, mahalli
sava~lar. 2I . Anayasamizla ilgili eserler. 22 . Kurulu~, kurtulu~, kurtulu~a
götüren müzakere, mütareke, andla~malar, Cumhuriyet Tiirkiyesinin d~~~siyaseti
ile ilgili eserler. 23 . Saltanat ve Hilafetin kald~r~lmas~. 24 . 29 Ekim 1923
sonras~~Türkiye Cumhuriyeti kronolojisi. 25 . Cumhuriyet. 26 . Cumhuriyet
öncesi ve y~llar~n~~kapsayan eserler. 27 . Cumhuriyetin Onuncu y~h. 28 . Cumhuriyetin Onbe~inci y~l~ . 29 . Devrimler. 30 . Partiler ve Dernekler. 3' . Atatürk
ve kültür konular~. 32 . Hat~ralar. 33 . Ulusal ~iirler, destanlar. 34 . Ulusal
yaz~lar. 35 . Ulusal hikaye ve romanlar. 36 . Ulusal piyesler, monolo~lar, okul
temsilen, senaryolar. 37 . 10 Kas~m ve to Kas~m'lar. 38 . Ata- türk ve Türkiye
Cumhuriyeti ile ilgili biyografiler. 39 . Cumhuriyet y~llar~. 40 . Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili bibliyografyalar ve kitap ele~tirmeleri. 41 . Evrak-1
nakdiye ve banknotlarda Atatürk, 42 . Milli Mücadele, Atatürk ve Devrim Pullar~. Bu bölümleri de titiz bir itina ile biri yazar, çeviren ve yay~nlayan adlar~na
göre, di~eri kitap ad~na göre tertiplenmi~~iki dizin tamamlamaktad~r.
Yazar~n kitab~na, giri~~ba~l~~~~altmda koymu~~oldu~u önsözde : "Atatürk ve
Atatürk Devrimi Literatürü, henüz noksans~z olarak bir araya getirilmis
tam tesbiti dahi yap~lm~~~de~ildir. Atatürk, milli mücadele, yeni Türkiye ve Türk
devrimleriyle ilgili -lehte ve aleyhte- her çe~it bas~n~n toplanmas~~gerekti~i halde,
bunda henüz ba~ar~ya ula~~larnam~~t~r" diyerek tavazukar bir ~ekilde çal~~mas~n~n
bütün bu konudaki yay~nlar~~toplarm~~olamad~~~n~~da aç~k bir kalple itiraf etmekte ve kendisine "unutulan noktalarda ayd~nlatacaklan, göremedi~i yay~nlar
hakk~nda bilgi verecekleri" bu çal~~may~~tamamlam~ya ça~urmaktad~r.
Mesle~ine ve i~lerine nas~l ba~l~~oldu~unu y~llard~r uzaktan ve hyakmdan
izledi~imiz bu verimli arkada~~m~z~n, bu ça~r~s~n~~da göz önünde tutarak, eserini
ele~tirmiye ve tamtm~ya ay~rd~~~m~z bu sahifelerde baz~~görü~~ve da~üncelerimizi de
k~saca s~ralamakta fayda görmekteyiz.
~~— Kitap, bu konuda en zengin bir bibliyografik kaynak haline getirilmi~~
olmakla beraber, onu tamamlarc~~çal~~malar~n arkas~n~~ b~rakmamak ve yak~n
bir gelecekte haz~rlanacak bir eklenti kitap ile, daha tamam bir duruma getirmek
laz~md~r. Bu hususta müellif in veya eseri yay~mlayan Milli E~itim Bakanl~~~n~n
konu ile ilgili Türk ve yabanc~~bilim adamlariyle, kurumlar~~aras~nda yapaca~~~bir
anketin, büyük fayda sa~hyabilece~ini ummaktarm. Nitekim sathl bir kaç sondajla
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bu sat~rlarm yazan, kendi kitaplar~~aras~nda bulunan 8 i Türkçe, 8 i yabanc~~dilde
olmak üzere 16 kitab~n Gökman'~n bilgisi d~~~nda kald~~~n~~gösrmü~tür. Di~er notlar~m~z ise, bu say~n~n yüzü bulaca~~n~~göstermektedir.
2 - Baz~~eserlerin adlar~, as~llar~ndaki isinalerden farkl~~olarak yaz~lm~~t~r.
Örne~in: 549 n~~marada yaz~h "Der Turanismus und die Kemalistische Tarkei"nin Türk
Tarih Kurumu kitapl~~mda bulunan nüshas~n~n ad~~ "Der Turanismus der jungtf~rken"dir ve 1941 de Otto Harrassowitz Yay~ nevi taraf~ndan Leipzig'de bast~rdm~~~
oldu~u görülmektedir.
3 — Baz~~yazar adlar~n~n tesbitinde ve yaz~l~~mda yap~lan yanl~~l~klar gözden
kaçm~~t~r. Aray~c~y~~~a~~rtabilecek bu gibi tertip hatalar~~için bir düzeltme cetveline
ihtiyaç vard~r. Örne~in: 1219 numaradaki eserin yazar~~~~505 ve 1580 numaralardaki
eserlerin yazan bulunan Ahmet Cevat Emre'den ba~ka birisi de~ildir. 776, 777, 1234
ve 1235 munaralardaki eserlerin yazan ayn~~madam Gaulis oldu~u halde yazarlar
endeksinde iki ayr~~ki~i olarak dikkati çektnektedir. 1288 numaral~~kitab~n yazar~~
Dr. Lütfi, Lütfi Fikri olarak kaydedilmi~ tir. Halbuki söz konusu olan kitap, Avukat
Lütfi Fikri Bey taraf~ndan de~il, bir süre Sofya'da Ba~konsolosluk da etmi~~bulunan
ve Paris'te Siyasi ilimler ö~renimi yapm~~~bulunan di~er bir Lütfi Bey taraf~ndan
yaz~lm~~t~ r. Lütfi Fikri Beyin ilk Anayasam~zla ilgili tenkitlerini ihtiva eden, saltanatm la~~n konusiyle de ilgili bulunan "Hükümdarl~k kar~~n~zda milliyet ve ~nesuliyet ve
tefrik-i kuma mesaili" adl~~risalesi ise (1338, Istanbul) bibliyografyan~n d~~~nda
kalm~~t~r. 513 munaradaki eserin Alman yazar~~Birinci Cihan Harbi s~ras~nda
ordumuzda bulundu~u s~rada Mehmetciklerin kendisinden "Kal~n Keser Pa~a"
diye bahsettikleri Kannengiesser olmak gerekirken, herheangi bir yanl~~hkla hem
metne, hem endekse Rannengisser olarak geçmi~tir. "Çanakkale Melhamelerinde
Türk ~ehameti" ba~l~~~~ile bu eserin Muharrem Feyzi Togay taraf~ndan yap~lan
Türkçe tercümesinin de, ayr~ca Cumhuriyet gazetesinde (9 Kas~m 1927 - 2 Nisan
1928) tefrika edilmi~~bulundu~unu belirtmek faydah olur.
4 — Eserin konusiyle ba~lant~s~m pek kuramad~~~m~z baz~~yay~nlar~n da bibliyografyada yer ald~~~~görülmektedir. Örne~in: 556, 559 ve 568 numaral~~kitaplar.
5 — Genel olarak her yerde çevirme eserlerin as~llarnun da i~aretlenmesi cihetine gidilmemi~tir. Örne~in: 734 numaradaki eser, 733 n~~maradaki kitab~n tercümesi
oldu~u halde ayr~~ayr~~iki eser gibi gözükmektedir.
6 — Türk Devrim Tarihini ilgilendiren bir k~s~m önemli hât~rat~n da henüz
kitap haline gelemiyerek dergi ve gazete koleksiyonlannm ciltleri içinde kalm~~~
bulunduklar~, halbuki bunlar~n konu bak~m~ndan gerçek bir önem ta~~d~klar~~malamdur. Bunlar~n da yerlerinin tesbitiyle tam bir liste halinde böyle bir bibliyografik
k~lavuzda özel bir eklenti halinde yer almas~n~~dü~ünmenin de, isabetli bir teklif
oldu~u kan~s~nday~m. Bu itibarla Gökman'dan eseri için, bir an evvel yaynnlamasnu
diledi~imiz tamamlay~c~~ciltte veya kitab~n gelecek basmunda bunu da sa~lamas~n~~
dilemeden geçemiyece~im.
Kendisini bu çok de~erli çal~~mas~ ndan dolay~~candan kutlar ve Katip Çelebiler,
Ba~dad~~Ismail Pa~alar, Bursal~~Tahir Beyler, Ismail Saip Sencer'ler zincirinin çok
ümitli bu genç halkas~ndan, Türk Bibliyografyac~l~~~n~n daha çok ~eyler beklemekte
oldu~unu da, bu vesile ile hat~rlatmak isterim.
FAIK RE~tT UNAT

