
         ATATÜRK VE KİTAP 

 Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kitap okumaya çok 

önem vermiştir. Onun bu özelliği, askeri bir deha olmasının yanı sıra,  pek çok konuda fikir 

sahibi olmasına da vesile olmuştur. Okuduğu kitap sayısı resmi olarak kayıtlarda 3,997 

olarak görünse de, kayda geçmeyen ve üzerinde not alarak çalıştığı kitapların olduğu da bir 

gerçektir. Ömrünün büyük çoğunu cephelerde geçiren Atatürk, kitap okumayı hiçbir zaman 

ihmal etmemiştir.  Hayatının her döneminde kitap ile içi içe olan büyük önder Atatürk, bilgi 

birikimini kitap yazarak da ortaya koymuş, askerlik mesleğinde gösterdiği olağan üstü başarı, 

yazmış olduğu kitaplarda da kendini göstermiştir. 

 Afet İnan bu konuda, şöyle diyor: “Atatürk’ün entellektüel bir hayatı daima mevcut 

olmuştur. Zevk için okumuş, bilgi edinmek için okumuş ve nihayet siyasi nutuklarına ve 

yazılarına kaynak olması için okumuştur. Velhasıl, kitap hangi yönde, konuda olursa olsun, 

Atatürk’ün fikir hayatı için değerli bir varlık mahiyetinde idi. Atatürk’ün hayatında iyi ve öğretici 

kitabın yeri daima büyük olmuştur.” 

 Cemal Granda, bir anısında şöyle bahseder;  

“Atatürk, tarihle ilgili kalın bir kitap okuyordu. Öylesine dalmıştı ki, çevresini görecek hali 
yoktu. Bir sürü yurt meselesi dururken Devlet Başkanının kendini tarihe vermesi, Vasıf 
Çınar’ın biraz canını sıkmış olmalı ki, Atatürk’e şöyle dediğini duydum: 

- "Paşam! Tarihle uğraşıp kafanı yorma. 19 Mayıs’ta kitap okuyarak mı Samsun’a 
çıktın?" 

Atatürk, Vasıf Çınar’ın bu çok samimi yakınmasına gülümseyerek: 

- "Ben çocukken fakirdim. İki kuruş elime geçince bunun bir kuruşunu kitaba verirdim. 
Eğer böyle olmasaydım, bu yaptıklarımın hiç birisini yapamazdım"  
diye cevap verdi.  
         Hayatı boyunca cepheden cepheye koşmuş ulu önder kitaba olan sevgisini bu 
cümle ile en iyi şekilde ifade etmiştir. 
 
  ATATÜRK’ÜN YAZMIŞ OLDUĞU KİTAPLAR 

1- Tâbiye Meselesinin Halli ve Emirlerin Sureti Tahririne Dair Nesayih 

2- Takımın Muharebe Talimi (Almanca'dan çeviri - 1908) 

3- Cumalı Ordugâhı - Süvari: Bölük, Alay, Liva Talim ve Manevraları (1909) 

4- Tâbiye ve Tatbikat Seyahati (1911) 

5- Bölüğün Muharebe Talimi (Almanca'dan çeviri - 1912) 

6- Zabit ve Kumandan ile Hasbihal (1918) 

7- Nutuk (1927) 

8- Vatandaş İçin Medeni Bilgiler (Manevi kızı Afet İnan adıyla yayımlandı) (1930) 

9- Geometri (isimsiz yayımlandı) (1937 



      
 

        


