
 



 











YÜRÜYEN KÖŞK 
 

Atatürk bir gün çiftliğe gittiğinde, Köşk'ün hemen yanındaki 
Ulu Çınar ağacının dallarını kesmeye çalışan bir bahçıvan ile 
karşılaşır. Hemen bahçıvanı yanına çağırarak bunun nedenini sorar. 
Görevli bahçıvanın cevabı şöyledir: Ağacın dalları uzamış, binanın 
duvarlarına dayanmıştır. Aldığı cevaptan tatmin olmayan Atatürk, 
düşünülmesi bile imkânsız olan bir emir verir:  

 
AĞAÇ KESİLMEYECEK, BİNA KAYDIRILACAK!  
 
Görev İstanbul Belediyesine intikal eder. Belediye Fen İşleri 

Yollar-Köprüler Şubesi sorumluluğu üstlenir. Ünlü bestecimiz Ferit 
Alnar'ın kardeşi olan Başmühendis Ali Galip Alnar (bazı 
kaynaklarda Ali Nuri Alnar olarak geçer) yanına aldığı teknik 
elemanlarıyla Yalova'ya gelerek çalışmalarına başlar.  

8 Ağustos 1930 tarihinde önce bina çerçevesindeki toprak 
büyük bir dikkatle kazılıp yapının temel seviyesine inilir. 
İstanbul'dan getirilen tramvay rayları döşenir. Santim, santim 
çalışılarak bina yapı altına sokulan raylar üzerine oturtturulur. Artık 
binanın raylar üzerinde kaydırılarak ağaçtan uzaklaştırılması 
aşamasına gelinmiştir.  

Güzel ve sıcak bir yaz akşamında Büyük Atatürk ile birlikte, 
kardeşi Makbule Atadan, Vali vekili Muhittin Bey, Fen Müdürü Ziya 
Bey nezaretinde bina 4.80 m. civarında kaydırılır. Bu olağanüstü ve 
riskli iş 10 Ağustos 1930 tarihinde tamamlanır ve Ulu Çınar ağacıda 
kesilmekten kurtulur. 

 
 

 
ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ 

 
Atatürk’ün doğayı, ağacı sevmesinin en belirgin örneklerinden birisi de kuşkusuz Atatürk 

Orman Çiftliği’dir. Atatürk, 1925 yılında kendi aylığından ödeyerek çiftliğin bugünkü yerini 
satın almıştır. O yıllarda bu topraklar, ortasından demiryolu geçen bataklık ve boş bir araziydi. O, 
toprağa karşı zafer kazanabileceğini de kanıtlayarak çiftliği burada kurdu. Bugün, Ankaralılar 
için çiftlik bir dinlenme yeri haline gelmiş, Atatürk’ün önderliğinde dikilen ağaçlar büyümüş, 
gölgesinde insanlar dinlenir olmuştur. O doğadan zevk alan bir insan olarak, yeşilliği ve ormanı 
daima sevmiştir. 

 
 

İĞDE AĞACI 
 
Atatürk Meclis binasına giderken o günün Ankara'sında bir tek iğde ağacı vardır. Mustafa 

Kemal, her gün ağacın önünden geçerken arabayı yavaşlatıyor ve ağacı selamlıyor. Bir gün: 
“Bakın bu benim...” derken, o ağacın yerinde olmadığını görüyor. Büyük bir telaşla otomobili 
durdurup iner. Buradaki işçilere: “Ne oldu buradaki ağaca” diye sorar. “Efendim, yolu 
genişletmek için ağacı kestik.” cevabını alır. Arabasına dönen Mustafa Kemal ağlamaya başlar. 
“Bunun başka yolu yok muydu?” diye. 
 

Atatürk ve Doğa Sevgisi 
 
Bir ağacı kesmeyip  
Köşkü, rayda yürütmüş.  
Bizlere bir ders vermiş,  
Yalova’da Ata’mız!  
 
Doğadan bir sayfadır,  
En belirgin anımız.  
Anadolu doğası,  
Bizim öz vatanımız!  
 
Buzul çağı görmemiş,  
İki yüz elli bin yıl.  
Biz korursak canlanır,  
Doğamız usul usul!  
 
Toroslar, Ziganalar,  
Eşsiz çiçekler bağı.  
Çiçekler, cankurtaran  
İlaçların kaynağı!  
 
Emektir, iştir doğa;  
Doğa; süttür ekmektir.  
Doğadan kopuk hayat,  
Her gün acı çekmektir!  
 
Orhan Seyfi ŞİRİN 
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