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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KÜLTÜR ve TURİZM DAİRf BAŞKANLIĞI 
KÜTÜPHANE ve MÜZELER MÜDÜRLÜĞÜ





Atatürk Müzesi’nin önemi ve değeri; 
Vatanın kurtuluş planlarının burada, 
bu binada yapılmış olmasından 
kaynaklanır. Mustafa Kemal Paşa 
bu zorlu günlerde, geceli-gündüzlü 
çalışmaları gizli gizli yürütürken 
elbette yalnız değildi. Adı tarihimize 
geçmiş, bir kısmı bugün 
tarafımızdan tanınan - tanınmayan 
bir avuç kahraman - vatansever 
yanındaydı.

Bu sergimizin ilham kaynağı olan 
kitap, bizlere önemli bir şahsiyeti, 
bir dönemi, belgeleriyle yakından 
tanıma fırsatı tanıyor.
Aile arşivlerini bizlerle paylaşarak 
gelenekselleştirdikleri dostluğu bir 
kez daha gösteren Cevat Abbas 
Gürer’in torunları Sn. Hüseyin Gürer 
ve Cevat Gürer’e sonsuz teşekkür 
ediyoruz.

Turgut Gürer Tarafından büyük 
büyük dedesinin anılarının 
derlendiği ve yakın tarihimizin 
ayrıntılarına ışık tutan kitap 
ATATÜRK’ÜN YAVERİ CEVAT 
ABBAS GÜRER” adını taşıyor ve 
Cepheden Meclise Büyük Önder 
ile 24 Yılı kapsıyor.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
Atatürk Kitaplığı
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CEVAT ABBAS

Mustafa Kemal’in ünlü “Geldikleri gibi giderler” sözünü söylediği 
kişidir Cevat Abbas Gürer; onun daima yakınında, sofrasında 
bulunmuştur...
Mustafa Kemal’le ilk kez Selanik’teki Kristal Gazinosu’nda karşılaşmıştır: 
Lofçalı İsmail adlı genç üsteğmen, dostu Kolağası Mustafa Kemal’e 

“bizdendir” diye takdim eder, Cevat Abbasi. Cevat Abbas’ın kişisel 
arşivinden, Mustafa Kemal’in o günlerdeki düşüncelerini öğreniyoruz.

24 yıl az değil. Cevat Abbas, Veliaht Vahdettin’le Mustafa Kemal’in 
refakatinde Almanya’ya giden yaverdir. Birinci Dünya Savaşı’nda 
Çanakkale Cephesi’nde Mustafa Kemal’in yanındadır. Diyarbakır’da, 
Bitlis cephesinde, Halep’te Mustafa Kemal’in refakatindedir. 
Anadolu’ya hareketinden önce Şişli’deki evinde yegane yaveri kalmış 
kişidir; konuşulanlara tanıktır. Mustafa Kemal’in Anadolu’ya gizlice 
geçebilmek için “Samsun’dan aylarca önce tasarladığı alternatif 
planın hazırlanmasında bizzat rol oynamıştır.
Kurtuluş Savaşı’nın en önemli belgelerinden sayılan “Amasya 
Genelgesi”ni Mustafa Kemal ona dikte ettirmiştir.

Mustafa Kemal tarafından Sofya’ya önce “vatani vazifeyle” gayrı 
resmi gönderilmiş-daha sonra T.B.M.M’nin resmi memuru olarak 
Kurtuluş Mücadelesi’ne destek sağlanmasını örgütlemiştir.”417 gün” 
yurtdışında kamuoyu oluşturmuş, gazetelere demeç vermiştir.

Cevat Abbas, Meclis-i Mebusan’ın son döneminde ve T.B.M.M’nde 
beş dönem Bolu milletvekilliği yapmıştır. TürkTeyyare Cemiyeti’nin- 
bugünkü Türk Hava Kurumunun kurucu başkamdir. Türkiye İş 

Bankası’nın Celal Bayar’ın başkanlığındaki yönetim kurulu 
üyelerindendir.

Turgut Gürer, İstanbul, 2006



Önemli bir kimliğin özel 
eşyalarıyla; obje ve 
belgelerle hem onu, hem 
dönemi daha yakından 
izleme şansını 
yakalayacak tarihe tanıklık 
etmişlere tanıklık 
edeceğiz.

Bu katalogda Cevat 
Abbas’ın sergilenmekte 
olan; özel yaşamı ile resmi 
görevleri esnasında 
çekilmiş fotoğraflar, resmi 
evrak, belge, giysi ve 
kullanmış olduğu eşyalar, 
nişan-madalya gibi geniş 
bir yelpaze teşkil etmekte 
olan malzemelerden 
örnekler yer almaktadır.





• Cevat Abbas Harbiye yıllarında (Soldaki)



• Cevat Abbas Atatürk ile Otomobilde



• Cevat Abbas Gürer, 1920’li yıllarda 
Avrupa’da çekilmiş bir fotoğraf



• Türk Tayyare Cemiyeti’nin ilk başkanı 
Cevat Abbas Bey, Cemiyet özel üniformasıyla



• Cevat Abbas telefonla konuşurken



• Cevat Abbas’ın Takım Elbisesi ve Şapkası (Muhtemelen Atatürk tarafından hediye edilmiştir)





• Bolu Mebusu Cevat Bey’e ait kırmızı-yeşil kurdeleli İstiklal Madalyası



• Türk Tayyare Cemiyeti’nin özel olarak üretilmiş hatıra madalyası, 16 Şubat 1925



9 Apolet (Minyatür madalya-rozet)



• Mısır Krallığı Nil Nişanı



• Harp Madalyası (Muhtemelen Cevat Abbas’a Çanakkale Savaşındaki hizmetlerinden dolayı verilmiştir.)



• İspanyol Pasaportu (1921)
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• Düğün Davetiyesi



Ankara 2.7.37

Sofya’da Bolu Mebusu Cevat 
Bey’e,

12/5/37 Tarihli şifrenizi aldım. 
Evvelce gönderilen beş bin liranın 
nakli düşmanlarımız tarafından 
ele geçirildiği anlaşlımıştır. İki 
bin beşyüz lira, Cami Bey 
vasıtasıyla gönderilmiştir. Bu 
defa da, buradan hareket 
bulunan Bulgar Heyeti’ne 
Sofya’da size tesviye edilmek 
üzere 2500 lira hariciye 
vekaletince ihzar olunan 
itimatnameniz teslim edilmiştir. 
Sofya’daki faaliyetiniz mucibi 
memnuniyettir. Maruz 
kalabileceğiniz müşklatları 
i kti ha m ederek gayeye doğru 
azim ve metanetle 
yürüyeceğinize eminim.
Muvaffakiyetlerinizi temenni eder 
gözlerinizi öperim.

Tükiye Büyük Millet Meclisi Reisi 
Mustafa Kemal

• Mustafa Kemal 
tarafindan Cevat 
Abbas’a yazılmış 
mektup



• Atatürk tarafından Cevat Abbas’a verilen soyadı beratı



• Cevat Abbas’ın kitaplığından • Torununun oğlu Turgut Gürer tarafından yazılan 
ve sergiye ilham kaynaği olan kitap.
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İ İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kütüphane 
ve Müzeler Müdürlüğü’ne bağlı bu müze; 
Şişli Halaskargazi caddesi üzerinde 
bulunan beş katlı bir binadır. Bu tarihi evle 
ilgili ilk bilgi, 1910 yılı tapu kayıtlarında 
yer alır ve ev Osep Kasapyan Efendi adına 
kayıtlıdır.
Milli Mücadele öncesi, Aralık 1918’de 
Mustafa Kemal bu evi kiralamış, 16 Mayıs 
1919’a kadar annesi, kız kardeşi ve yaveri 
Cevat Abbas (Gürer) ile burada yaşamıştır.

28 Mayıs 1928’de ev Şehremaneti 
(İstanbul Belediyesi) tarafından satın alındı 
ve Kurtuluş Savaşı’ndan sonra yapılan 
inkılapların önemini belirtmek amacı ile 
müzeye dönüştürülme çalışmaları 
başlatıldı. Uzun süren çalışmalardan sonra 
burası “Atatürk İnkılabı Müzesi” adı ile 14 
Haziran 1942’de Vali ve Belediye Başkanı 
Lütfi Kırdar tarafından ziyarete açılmıştır.

W

Atatürk’ün kişisel eşyaları, kıyafetleri, 
üniformaları, askeri ve sivil yaşamına ait 
fotoğrafları, el yazısı ile yazmış olduğu 
çeşitli belgeleri, madalyaları, hatıra eşyaları 
ile içlerinde İbrahim Çallı ve Zeki 
Kocamemi’nin de bulunduğu çeşitli 
sanatçılara ait yağlı boya tablolar müzenin 
koleksiyonları arasında yer almaktadır.

Müze’nin, bina olarak da taşıdığı tarihi 
anlam ve önem açısından yoğun ziyaretçisi 
dışında belli gün ve haftalarda anma, 
kutlama, sergi, törenler gibi zengin bir 
etkinlik takvimi bunmaktadır.
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Halaskargazi Cad. No:25O Şişli 
İstanbul
Tel: 0212 233 47 23 - 233 08 95


