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BAŞKAN’DAN MESAJ
Büyük önderimiz Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82.
Yılındayız
Hepimizin bildiği gibi Mustafa Kemal ATATÜRK dünya
döneminin liderleri içerisinden Yirmibirinci yüzyıla
geçebilen tek liderdir. Üstelik diğer liderler kendi
halkları tarafından yok edilmenin acısını yaşamışken,
o hala halkının ve dünyanın nabzında en büyük
canlılığıyla, sevgisiyle, saygısıyla hala yaşayabilen
dünyadaki tek liderdir.
Önemli olan da sanırım, yaşarken ölmek değil,
öldükten sonra da bu kadar uzun süre canlı
kalabilmeyi başarmak değil midir?
Gerçek Gündem yazarı Naim Babüroğlu, Çankaya
Köşkü arşivinden çıkardığı Atatürk'ün el yazısıyla
yazdığı sayfaları paylaştı.
Naim Babüroğlu'ndan duygulandıran yazısını sizlerle
paylaşmak istiyorum
Veda, beni hatırlayınız
Çankaya'da Cumhurbaşkanlığı Köşkü arşivinde yedi
beyaz sayfa... Üzerinde Atatürk'ün el yazısı... Bu
sayfalar, 29 Ekim 1933 günü Cumhuriyet'in 10'uncu
Yıldönümü kutlanırken Ankara'da, Hipodrom'da
milletine konuşan liderin elindeydi. Atatürk, milletine
geçen yılların hesabını veriyor ve yapılacakları işaret
ediyordu. Bu yedi sayfayı gece yazmıştı. Birinci sayfa:
“Türk Milleti, Kurtuluş Savaşı'na başladığımızın on
beşinci yılındayız” sözleriyle başlıyordu. İkinci cümle,
“Bugün Cumhuriyetimizin onuncu yılını doldurduğu
en büyük bayramdır. Kutlu olsun.” şeklinde devam
ediyordu.
Son sayfada, son cümle: “Türk Milleti! Ebediyete akıp
giden her on senede bu büyük millet bayramını, daha
büyük şereﬂerle, saadetlerle, huzur ve refah içinde
kutlamanı gönülden dilerim. Ne Mutlu Türküm
diyene!”sözleriyle bitiyordu. Bu son cümleden önce,
Atatürk'ün sesinden duymadığımız, ancak kâğıda
yazdığı şu sözler duygu yüklü, hüzünlü bir veda
gibiydi: “Bu söylediklerim hakikat olduğu gün, senden
(Türk Milleti'nden) ve bütün medeni beşeriyetten
(uygar insanlık âleminden) dileğim şudur: Beni
hatırlayınız!” Atatürk, taslak olan yazısını
düzeltirken, bu cümleye geldiğinde duygulanır.
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O anda, yanında bulunan Hikmet Bayur'un da
etkisiyle, bu mutlu günde milletine veda anlamı
vereceğini düşünerek bu cümlenin üzerini çizer
ve törende okumaz.

Atatürk'ün yaveri Salih Bozok, bilinçsizce sarayın
merdivenlerinden aşağı koştu. Alt katta boş bulduğu
odaya geçip kapıyı kapattı. Az sonra içeriden tek el
silah sesi duyuldu. Odaya koşanlar onu kanlar içinde
buldular. Kalbine sıktığı tek kurşunla devrilmişti.

VASİYETİNE SON ŞEKLİ VERDİ
8 Haziran 1938 günü doktor çağrılır. Hastalık
kötüleşmiştir. Bu arada, Hatay'a Türk askerinin
giriş tarihi kararlaştırılır. Hatay, O'nun son
davasıydı, ancak kendisini de bitirmişti. Hatay
denildiğinde; mükemmel stratejik öngörüsü,
kararlı, onurlu ve son derece istikrarlı dış
politikası ile Atatürk akla gelir. Tek kurşun
atmadan, Hatay Türkiye'ye katılır. Milletinin
lideri, Türk askerinin Hatay'a giriş zaferini
kutlamak için, çocuk coşkusuyla küçük bir
motorla boğazda gezintiye çıkar. Ateşi 39
dereceyi aşmış ve artık yatağa düşmüştü.
5 Eylül 1938 günü vasiyetine son şeklini verir.
Cumhuriyet'in 15'inci yıldönümü törenlerine
katılmak ve Ankara ile son kez kucaklaşmak
arzusundaydı. Belki, beş yıl önce 10'uncu Yıl
kutlamaları konuşma metninde üzerini çizdiği,
“Beni Hatırlayınız” cümlesini bu kez
söyleyecekti. Fakat, ne yazık ki yolculuk yapması
mümkün değildi.

¨SEZAR, BÜYÜK İSKENDER, NAPOLYON AYAĞA
KALKIN…¨
General Birdwood, Çanakkale'de Mustafa Kemal'in
karşısında savaştığı İngiliz generaldir. ANZAC
Komutanı olarak iyi savaşmasıyla ün kazandı.
Mareşalliğe kadar yükseltildi. Birdwood, 21 Kasım
1938'de Ankara'daki Atatürk'ün cenaze törenine ayağı
şiş olduğu halde katıldı. Düşman generalin,
Çanakkale'de savaştığı ve yenildiği Mustafa Kemal
Atatürk'e duyduğu saygı derecesinin bir ölçüsüydü
bu.

NOT DEFTERİNE SON SÖZLERİ YAZILDI
8 Kasım 1938 Salı, saat 19.00 suları... Atatürk
ağır komaya girmiştir. Başucunda bulunan Dr.
İrdelp'e dikkatle bakar ve "Aleykümüsselam"
deyip kendinden geçer. 10 Kasım 1938 Perşembe
günü saat 08.00'de, Dr. Mehmet Kamil Berk ve
Dr. Nihat Reşat Belger, Atatürk'e serum verirler.
Saat 09.00 olduğunda, göğsü hızla inip kalkmaya
başlar. Savaş Tarihi'nin kıskandığı Muzaffer
Başkomutan, son beş dakikasında dünyaya veda
ediyordu. Saat 9'u 5 geçe. Atatürk, birden deniz
mavisi gözlerini açtı. Sonra, başını sağa çevirdi ve
sonsuzluğu karıştı. Genel Sekreter Hasan Rıza
Soyak, sağ elini ellerinin arasına alıp öptü.
Soyak'ın ardından Muhafız Birlik Komutanı İsmail
Hakkı Tekçe de, aynı eli öptü ve yorganın içine
koydu. Prof. Dr. Mim Kemal Öke, Atatürk'ün
açıkgözlerini kapattı. Nöbet Defteri'ne şu son
sözler yazıldı:“Saat 9'u 5 geçe, Büyük Şeﬁmiz
derin koma içinde terki hayat etmişlerdir.”

Büyük Taarruz'da, Atatürk'ün esir aldığı Yunan
Ordusu Başkomutanı Trikopis, ömrünün sonuna kadar
her Cumhuriyet Bayramı'nda Türkiye'nin Atina
Büyükelçiliğine gider ve Atatürk resminin önünde
saygı duruşunda bulunur.
Dönemin Yunanistan Başbakanı Venizelos, 12 Ocak
1934'te Atatürk'ü Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterir.
Asaf İlbay, İtalya'dan dönerken, 10 Kasım 1938 günü
Atatürk'ün ebediyete intikal ettiğini duyar. İlbay,
derhal İstanbul'a hareket eder. İstasyonda bir Türk
vatandaşı, bir İtalyan gazetesinde İtalyan
profesörünün Atatürk için yazdığı yazıyı tercüme
eder: “Sezar, İskender, Napolyon ayağa kalkınız,
büyüğünüz geliyor.” Atatürk'ün dünya savaş tarihinin
en iyi komutanı olduğu, bu yedi sözcükle anlatılmıştı.
Dünya tarihinin en etkili ismi Sezar; Aristo'nun
öğrencisi, dönemin dünyasının yarısını fetheden
Büyük İskender; 62 savaş gören Napolyon
kıskanmışlar mıdır bilinmez ama iyi komutan
olduklarından, Atatürk'ün önünde büyük saygıyla

CENAZE NAMAZI KILINDI
Atatürk'ün cenaze namazı, 19 Kasım 1938'de
Dolmabahçe Sarayı'nın tören salonunda, İstanbul
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Ord.
Prof. Şerafettin Yaltkaya tarafından kıldırıldı. Cenaze
namazından sonra, Atatürk'ün tabutu Dolmabahçe
Sarayı'ndan alınarak top arabasına konuldu ve
Ankara'ya uğurlandı.
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eğilmişlerdir.
EN YAKIN ARKADAŞI KİTAPTI, AĞACI ÇOK
SEVERDİ
Okumak, O'nun vazgeçilmez bir parçasıydı.
Yaşamında, yaklaşık 5 bin kitap okudu. Bu sayıya
çeşitli kütüphanelerden ödünç aldığı kitaplar
dâhil değildir. Bu büyük işleri nasıl başardın? diye
soranlara: “Ben fakirdim, çocukluğumda elime
geçen iki kuruştan birini kitaplara vermeseydim,
şu anda yaptığım işlerden hiç birisini
yapamazdım.” cevabını vermişti.
Ağacı severdi, çevreciydi. 1930 yılı Haziran
ayında bir gün Yalova Köşkü'ne geldiğinde, ulu
bir çınar ağacının köşke zarar veren dallarını
kesmek üzere kendisinden izin isterler. Atatürk,
ağacın dalının kesilmesini reddeder ve köşkün
kaydırılarak ağaçtan uzaklaştırılmasını emreder.
Çalışmaları bizzat takip eder ve 8 Ağustos 1930
günü saat 15.00 civarında Köşk raylarla
yürütülür. Bina, üç günde 4 metre 80 santimetre
kaydırılır ve ağaç kurtarılır.
KADINA HAKLARINI VERDİ, TÜRKİYE'Yİ BM'E
DAVET ETTİRDİ
Türk kadınına seçme ve seçilme özgürlüğünü
1934 yılında verdi. 1935'te 18 kadın milletvekili
meclise girdi. Fransa ve İtalya kadına seçme,
seçilme özgürlüğünü 1946'da, İsviçre 1971 yılında
vermiştir. 8 Şubat 1935'teki kadınların
milletvekili seçilme hakkının verildiği ilk
milletvekili seçimlerinde 383 erkek,18 kadın
milletvekili seçilmiştir. Bu %4,8'lik oran, 2007
yılına kadar kadınların mecliste temsil edildiği en
yüksek orandır.
Dünyanın saygı duyduğu, ülkesinin ve milletinin
itibarını en üst düzeye çıkaran bir liderdi. 1932
yılında Türkiye, Milletler Cemiyeti'ne (Birleşmiş
Milletler) girmek istiyordu. Fakat Atatürk,
katılımın Türkiye'nin başvurusuyla değil Milletler
Cemiyeti'nin davetiyle yapılmasını istedi. Bunun
üzerine, Milletler Cemiyeti Genel Sekreteri,
Türkiye'nin üye olma şeklini görüşmek için Genel
Kurulu, 1 Temmuz 1932 tarihinde toplantıya
çağırır. Ülke temsilcileri, Milletler Cemiyeti'ne
üye olması için Türkiye'ye davet yapılmasını
oybirliği ile kararlaştırdı ve Türkiye Cumhuriyeti,
tüm üyelerin daveti üzerine Milletler Cemiyeti'ne
girdi.

Atatürk'ün doğumunun 100'üncü yılının tüm dünyada
kutlanması konusu Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim
ve Kültür Örgütü'nde (UNESCO) görüşülmüş, 152
ülkenin katıldığı oylamada tüm ülkelerin oy birliği ile
bir bildiri yayımlanmıştı. Bildiride, Atatürk'ün
muhteşem anlatımı: “Atatürk kimdir? Atatürk,
uluslararası anlayış, işbirliği ve barış yolunda çaba
göstermiş üstün bir kişi, olağanüstü devrimler
gerçekleştirmiş bir devrimci, sömürgecilik ve
yayılmacılığa karşı savaşan ilk önder, insan haklarına
saygılı, dünya barışının öncüsü, bütün yaşamı
boyunca insanlar arasında; renk, din, ırk ayrımı
gözetmeyen, eşsiz bir devlet adamı, Türkiye
Cumhuriyetinin kurucusu.”
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü: ¨Eşsiz kahraman
Atatürk! Vatan sana minnettardır¨ diyerek,
Atatürk'ün hizmetlerini bir cümlede anlatmış oldu.
Başbakan Celal Bayar'ın 12 Aralık 1938'de söylediği
şu sözler, Atatürk'ün ölümsüzlüğünü kanıtlar gibiydi:
¨Atatürk seni sevmek Türk milleti için milli bir
ibadettir.¨
Osmanlı Devleti'nin 1683'te başlayan geri çekilişini ve
felaketle sonuçlanan toprak kaybını, 238 yıl sonra
1921'de Sakarya Meydan Muharebesi'nde durduran
Harp Tarihi'nin en büyük Strateji ustası ve
komutanıdır Atatürk. Mücadelesi sadece ulusunun
değil, tüm ezilmiş milletlerin kaderine damgasını
vurdu. Ve gerçekleştirdiği mucize devrim, yaşadığı
çağa yön verdi.
Atatürk; akıl, bilim, tam bağımsızlık, antiemperyalizm
ve umut demektir... Ve Atatürk, bu milletin ebedi
lideridir...
ADD Alanya Şubesi olarak 10 Kasım saat 09:05 de
anıt önünde Atamızın huzurunda saygı duruşu ve
İstiklal marşı ve çelengimizi sunacağız.
Sonsuza dek ilke ve devrimlerinin izinde
yürüyeceğimiz laik, demokratik, tam bağımsız Türkiye
Cumhuriyeti'nin kurucusu, ulu önderimiz, ebedi
başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'ü,
sonsuzluğa uğurlanışının 82. yıldönümünde her
geçen gün artan özlem, saygı, rahmetle ve minnetle
anıyoruz.
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Zuhal SİRKELİ
Atatürkçü Düşünce Derneği
Alanya Şube Başkanı

SALTANATIN KALDIRILMASI DEVRİMİ

SALTANATIN
KALDIRILMASI
DEVRİMİ
Saltanat, Osmanlı Devleti'nde babadan oğula
geçen tahtın adıdır. Yeni Türk Devleti'nin
siyasal yapısını sağlamlaştıracak ilk adım,
saltanatın kaldırılması olacaktı. Ancak bu ilk
adımın atılması kolay değildi. Türk ulusu tarih
boyunca başında bir hükümdarın
bulunmasına alışmıştı. Eski Orta Asya
Türklerindeki hakanlar, Selçuklu ve Osmanlı
devirlerinde “Padişah” olarak yaşamışlardı.
Eski Türk anlayışına göre, egemenlik kutsal
kavramdı. Bu kutsallığı gök tanrısı, bir aileye
vermişti. Ailenin üyelerinden başkası, ulusu
yönetme hakkına sahip değildi. Türkler,
İslamlığı kabul ettikten sonra bu kutsal
egemenlik kavramı, yeni dinsel kurallarla da
desteklendi. Böylece, eski Türk egemenlik
anlayışı, İslam ilkeleriyle bağdaşınca
saltanatın önemi de arttı. Osmanlılar hem
Bizans imparatorlarının kayıtsız şartsız
hükümdarlık etme anlayışını benimsediler,
hem de 16. yüzyıldan sonra kendilerine Halife
şanı da vererek, son derece güçlendiler.

sahibi olan Ulusa verme işini, dikkatli bir biçimde
gerçekleştirmiştir. Mustafa Kemal Paşa,
Anadolu'ya çıktığı günden itibaren Ulusal
egemenliğe dayalı bağımsız bir devlet kurmayı
hedeﬂiyordu. Fakat bu hedeﬁ gerçekleştirebilmek
için öncelikle ulusal güçleri birleştirmek, siyasi
birlik ve beraberliği sağlamak ve savaşın
kazanılmasına öncelik vermek gerekiyordu.
Mustafa Kemal Paşa bir yandan ulusal güçleri
birleştirmeye ve Kurtuluş Savaşı'nın yönetim
mekanizmasını kurmaya çalışırken, bir yandan da
milli egemenlik anlayışını çevresindekilere
benimsetmeye gayret etti. Genelge ve kongrelerle
milli egemenlik anlayışını çevresinde yaydı.

Yüzlerce yıl süren bu yönetim biçimi öylesine
kökleşmişti ki “padişahsız” bir Türk
devletinin var olabileceğini, yalnız halk değil,
birçok aydın bile düşünemiyordu. Bu nedenle
Atatürk, egemenliği, padişahtan alıp, gerçek
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mücadelenin ruhuna ve anayasaya aykırı idi.
Mustafa Kemal Paşa buna çok sert bir şekilde
cevap vererek İstanbul Hükümetinin bağlı olduğu
saltanat makamının kaldırılması için TBMM'de
görüşmeler başlatmıştır.
1 Kasım 1922'de alınan bir kararla önce saltanat
makamı halifelik makamından ayrılarak dini ve
siyasi yetkilerinin ayrılması sağlandı. Bu makamın
zaten 16 Mart 1920'de İstanbul'un işgaliyle
kalkmış olduğu belirtildi. Halifelik makamının ise
devam etmesi ve Osmanlı hanedanından da bir
kişinin TBMM tarafından bu göreve getirilmesi
kararlaştırıldı.
Kısaca Saltanatın kaldırılmasının nedenlerine
bakarsak; Kurtuluş savaşını TBMM kazandığı
halde Lozan Konferansına saltanatı temsilen
İstanbul Hükümetinin de çağırılması, İstanbul
Hükümeti ve Padişahın Kurtuluş savaşı sırasında
ulusal direnişe karşı olması, Ülke yönetiminde ve
barış görüşmelerinde iki ayrı hükümetin
bulunmasının uygun olmaması ve bu ikiliğe son
verilmek istenmesi, Saltanat sisteminin ulusal
egemenlik anlayışıyla bağdaşmaması ve
TBMM'nin açılışından itibaren zaten saltanat
olmaksızın ulusal egemenliğin uygulanıyor
olmasıdır,
Saltanatın Kaldırılması ile Ülkede iki ayrı
yönetimin bulunmasına son verildi. Altı yüz yıllık
Osmanlı saltanatı sona erdi. Ulusal egemenliğin
tam olarak sağlanması için önemli bir adım atıldı.
TBMM Türkiye'de tek yasal güç haline geldi. Din
ve devlet işlerinin tek bir makamın elinde
bulunmasına son verildi. Böylece laiklik alanında
da ilk önemli adım atılmış oldu. TBMM Halifeliğin
İngiltere tarafından kullanılmasını engellemek
amacıyla Osmanlı Hanedanından Abdülmecid
Efendiyi halife seçtiğini ilan etti. Halifelik
Osmanlı Devletindeki siyasi gücünü kaybederek
sembolik bir makam haline geldi. Yapılacak

TBMM'yi açmakla da milli egemenlik ilkesini
yürürlüğe koydu. TBMM'nin kurulmasından
itibaren milli egemenlik ilkesi uygulanıyordu.
Saltanatın varlığını sürdürmesi bu ilkeye ters
düşmesine rağmen, kamuoyunun hazır
olmamasından dolayı saltanata
dokunulmamıştı
Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması ile
birlikte Türk tarihinde yeni bir dönem
başlamıştı. 20 Ocak 1921'de kabul edilmiş olan
anayasada, egemenliğin millete ait olduğu
belirtilmişti. Ancak bu tarihlerde Kurtuluş
Savaşı devam ettiğinden, saltanatın
kaldırılması için şartlar uygun değildi.

Mudanya ateşkes antlaşmasından sonra Barış
konferansı hazırlıkları başladığında İstanbul
hükümeti TBMM Hükümetinin yanında
görüşmelere katılmak istediğini belirtmiştir.
İtilâf Devletleri, Lozan Barış Konferansına,
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile
birlikte İstanbul Hükümeti'ni de davet ettiler.
Osmanlı Hükümeti bu daveti kabul etti. Galip
devletler bu davranışlarıyla, Türkler arasında
ikilik çıkararak, menfaatlerini daha iyi
savunacaklarını düşünüyorlardı. Osmanlı
Hükümeti'nin konferansa katılma arzusu, millî
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Devrimlere zemin hazırlandı. Lozan Barış
görüşmelerinde Türkiye'nin tek bir heyet
tarafından temsil edilmesi sağlandı. Böylece
İtilaf devletlerinin ikilik çıkarma planı
sonuçsuz kaldı.
Saltanatın kaldırılması ile İstanbul'daki
Osmanlı Hükümeti istifa etti. Son padişah
Vahdettin, 17 Kasım 1922'de İngilizlere
sığınıp İstanbul'u terk etti.
Mustafa Kemal Paşa Nutuk'ta saltanatın
kaldırılması ile ilgili görüşmelerin uzaması ve
bu kurumun devam etmesini isteyenlerin
faaliyetleri karşısında şunları söylediğini
belirtmiştir: “Efendiler hakimiyet ve saltanat
kimse tarafından hiç kimseye ilim icabıdır
diye görüşmeyle tartışmayla verilmez.
Hakimiyet ve saltanat kuvvetle kudretle

zorla alınır. Osman oğulları Türk milletinin
hakimiyet ve saltanatına zorla el koymuşlardır.
Bu haksız durumu altı yüzyıldan beri
sürdürmüşlerdir. Şimdi de Türk milleti bunlara
hadlerini bildirerek hakimiyet ve saltanata isyan
ederek idareyi kendi eline almış bulunuyor. Bu bir
oldu bittidir. Konumuz millete saltanatı bırakmak
ya da bırakmamak değildir. Mesele zaten olup
bitmiş bir gerçeği ifade etmekten ibarettir. Bu
derhal olacaktır. Burada toplananlar meclis ve
herkes meseleyi olduğu gibi görürse doğru olur.
Aksi takdirde gerçek yine gerektiği şekilde
belirtilecektir.
Saltanatın kaldırılması altı asırlık bir yönetim
biçimine, 2000 yıllık karizmatik egemenlik
anlayışına son verilmesi bakımından önemli bir
“DEVRİM”dir.,
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TÜRK DEVRİMİ ve
EMPERYALİZME KARŞI BAĞIMSIZLIK SAVAŞI
gelen ve Osmanlı'yı sanayi kapitalizminin ve
ardından ﬁnans kapitalin egemenliğine sokacak
olan koşulları İngiltere ile Fransa'nın ve onları
izleyerek diğer Avrupa devletlerinin kolayca kabul
ettirmesidir.
İlginçtir İngiltere, Çin pazarını kayıtsız şartsız
kendi mallarına, tüccarına ve sermayesine
açabilmek için üç yıl (1839–1842) “Afyon
Savaşları” diye bilinen savaşları yapmak zorunda
kalmıştır. Sonuçta imzalanan Nankin (Nanjing)
Antlaşması ise, Osmanlı'nın 1838'de sessiz sedasız
kabul ettiği Balta Limanı Antlaşması kadar geniş
kapsamlı değildi.
Reşat Kasaba
Osmanlı İmparatorluğunun Yarı Sömürge Duruma
Getirilmesi ve Çöküşü
smanlı Devleti, Osman Bey'in öncülüğünde 13.
yüzyılın başında Anadolu'nun kuzeybatısında
küçük bir Beylik olarak kuruldu. Osman Bey'den
sonra başa geçen - Babadan oğula geçen yönetim
biçimiyle- padişahlar yönetiminde topraklarını
genişletti. Fatih Sultan Mehmet'in, 1453 yılında
İstanbul'u almasıyla da, -bazı tarihçiler
Ortaçağ'dan Yeniçağ'a geçiş olarak değerlendirilirBeylikten İmparatorluğa geçiş süreci başladı.
Osmanlı Devleti kısa sürede üç Anakaraya -Asya,
Avrupa, Afrika- yayılarak sınırlarını genişletip
güçlü bir İmparatorluk durumuna geldi. Devlet
yönetimi, teokratik, monarşik (dinsel, buyurgan)
yapıya sahipti. Toplumsal yapı da, toprakların
“has, zeamet, tımar” adı verilen dirliklere–
toprakların padişahın mülkiyetinde olduğu,
kullanım hakkına sahip olan dirlik sahibinin
devlete vergi vermek ve savaş zamanında orduya
belirli sayıda asker vermekle yükümlü olduğu bir
sosyal düzen- bölündüğü, tarımsal ekonomik
düzen egemendi.

Fethi KARADUMAN – ALTIN YILLAR
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Bir devlet ki, kendi uyruklarına koyduğu
vergiyi yurdunda yaşayıp kazanan
yabancılara uygulayamaz; gümrük işlerini,
vergilerini ülke ve ulusun isteklerine ve
çıkarlarına göre düzenlemesi yasaktır. Bir
devlet ki sınırları içinde suç işleyen
yabancıları yargılayamaz; cezalandıramaz.
Böyle bir devlete elbet bağımsız denemez!...
Yaşamasını ve yönetimini kendi gücü ve
kararı ile sağlamaktan yoksun bir devlete
bağımsız denilebilir miydi? Devlet
bağımsızlığını çoktan yitirmişti.
Osmanlı ülkesi yabancıların sömürgesi
olmuştu.

Tımarlı sipahiler adı verilen dirlik sahibi güçler,
zamanla yerlerini vergi toplayan mültezimlere
bırakırken, ordudaki askerlik düzeni de, yeniçeri
birliklerinin oluşturulması yönünde değişti. 17.
yüzyılın sonunda ekonomik bunalımların da

M. Kemal ATATÜRK (1923)
18. Yüzyılın sonlarında başlayan iç
ayaklanmalar da Osmanlı'yı Avrupa'ya kolay
lokma yapıyordu. Bunun kanıtı,
“kapitülasyonların en büyüğü” olma anlamına
-8-
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ortaya çıkmasıyla, mültezimlerle toplanan
vergi düzeninden (iltizam), vergi
kazançlarının parçalara ayrılarak (mukataa),
vergi kesenekçilerine satılması sistemine
geçildi.

İngiltere,1830'lu yıllarından başlayarak Osmanlı
Devleti'ni önemli hammadde kaynağı olarak
görmüştür. Aynı zamanda İngiliz işlenmiş malları
için bir Pazar olarak taşıdığı gizilgücü
(potansiyeli) de gözardı etmemiştir. İngiltere
Elçiliği Başkâtibi David Urquart, Ekim 1834'de,
İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Palmerstone için
hazırladığı yazanakta (raporda) da belirttiği gibi,
Osmanlı Devleti'ni hammadde deposu olarak
sömürüye açma planları için yol göstermektedir:
“İmalatçı bir toplum olarak refahımızın birinci
öğesinin bol ve ucuz malzeme olduğu göz önüne
alınırsa, bu ülke (Osmanlı) bize sınırsız kaynaklar
sunmaktadır…

Osmanlı Devleti, 17. yüzyıldan başlayarak
duraklama ve bunu izleyen gerileme
dönemine girdi. Bilimi, aklı toplumsal ve
sosyal yaşamdan dışlayan, ekonomisini
güçlendirecek sanayileşme atılımlarını
gerçekleştiremeyen Osmanlı Devleti,
kapitülasyonlarla, yabancı devletlere tanınan
ayrıcalıklarla yarı sömürge durumuna geldi.
Bu nedenle de Osmanlı Devleti'nin çöküşe
doğru sürüklenişi kaçınılmazdı.
İngiltere, 1581 yılında, Osmanlı Devleti ile
yapılacak ticareti genişletmek üzere Levant
Company adlı tekelci bir şirket oluşturdu ve
Osmanlı yönetiminden bir takım ayrıcalıklar
elde etti. Bu ayrıcalıklar kısa sürede
sömürgeci, yayılmacı bazı devletlere de
tanındı. Böylece ticaret yoluyla, sömürü
düzeninin ilk adımları atılmış oluyordu. Bu
sömürgeci adımlar tüm dünyayı kapsayacak
biçimde yayılacaktı.

Pamuk, en iyi kalite ipek, tütün, yün, ilaç
hammaddesi, mısır, yağ, kenevir, donyağı, ﬂoş
üretimine ne engel vardır? Kambiyo kolaylıkları,
bu maddelerin günümüzde büyük miktarlarda
dışarıya satıldığı ülkelerin hepsinden oldukça
ucuza üretim yapılmasına imkân vermektedir.”
Devletin “Açık Kapı” Politikasının Sonucu “Açık
Pazara” Dönüşmesi
Sömürgeci ve yayılmacılar; sömüreceği ülkelerin
öncelikli olarak, ekonomik açıdan sanayileşmesini
önleyerek, onları dışa bağımlı duruma getirip Açık
Pazar oluşturur. Buna ek olarak da, ağır dış borç
yükü altına sokar.
Siyasal yönden ise, o ülkede işbirlikçi yöneticileri
işbaşına getirir. Etnik, din, mezhep farklılıklarını
ayrıştırıcı, bölücü unsur olarak kullanır. Gerici ve
bölücü kesimleri destekleyerek ayaklanmalar
çıkartıp o ülke ekonomisini, toplumsal yapısını
bozar.
Kültürel yönden de, o ülkedeki kültürel değerlere
yoğun saldırılar gerçekleştirerek, toplumda
yozlaşma, yabancılaşma olgusunu devreye
sokarak toplumsal dokuyu örseler, kendi
sömürgeci yoz kültürünü egemen kılar.
Tüm bu sömürgeci senaryo ve planları da Osmanlı
topraklarında tek tek sahnelenmiş,
gerçekleştirilmiştir.
Osmanlı ekonomisinde, Tanzimat'la (1839) birlikte
serbest ticaret ekonomisinin, “bırakınız yapsınlar,

1800 yılına gelindiğinde dünyadaki
kazançların yüzde 35'i Avrupalıların işgali ya
da denetimi altında bulunuyordu. Bu oran,
1878'de yüzde 67'ye, 1914'de yüzde 84'ün
üzerine çıktı. (Paul Kennedy)
İngilizler, 1799 yılında, Karadeniz'deki
Osmanlı limanları ile ticaret yapma iznini,
sınırlı da olsa elde ettiler. İngiltere, yalnız
Fransa'ya tanınmış olan “en çok müsaadeye
mazhar devlet” ayrıcalığını 1809 yılında
kazandı.
19. Yüzyılın ilk çeyreğine kadar Osmanlı'nın
işlenmiş madde gereksinimini karşılayan
Fransa, Avusturya ve İsveç artık Sanayi
Devrimi'ni gerçekleştiren İngiltere'nin ucuz
dışsatım mallarıyla rekabet edemedikleri için
İngiltere, Osmanlı pazarını tek başına ele
geçirdi.
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bırakınız geçsinler” ilkesi yerleştirildi.
Osmanlı Devleti'ni sömürge durumuna getiren
süreç, 1838'de İngiltere ile imzalanan Serbest
Ticaret Antlaşmasıyla (Balta Limanı
Antlaşması) başlamıştır. İngiltere'nin sermaye
ve şirketlerine önemli yeni ayrıcalıklar ve
haklar sunan bu antlaşma, “Açık Kapı”
politikasının yaşama geçirilmesine ve
Osmanlı Devleti'nin “ Açık Pazar” durumuna
getirilmesine yol açtı.
Osmanlı Devleti bu antlaşmanın benzerlerini
aynı yıl içinde Fransa ile izleyen yıllarda
Almanya, Birleşik Devletler, Sardunya (1839),
İsveç, Norveç, Hollanda, Prusya, Belçika
(1840), Danimarka, Toskana (1841) ile
imzalandı.
Serbest Ticaret Antlaşması'nın sağladığı
olanaklarla dışalımın ucuzlaması ve buna
bağlı olarak yoğunlaşması, gelişmekte olan
yerli üretim sanayisinin rekabete
dayanamayarak çöküşüne neden oldu. El
emeğine dayanan binlerce küçük işletme
kapanmak zorunda kaldı. Bununla birlikte en
verimli alanlar, yeraltı ve yerüstü kaynakları,
yabancı şirketlere ve sermayeye açıldı.
Bu arada Avrupa ﬁnans sermayesi Osmanlı
borsasına girerek etkin konuma geldi. Kısa
sürede Borsa'da belirleyici duruma gelen
yabancı sermaye, vurguncu (spekülatif)
hareketlerin ana kaynağını oluşturdu.
Ülkedeki yerli azınlıklardan oluşan Galata
Bankerleri de, yabancı sermaye ile birlikte
çalıştıkları gibi Osmanlı Devleti'ne borç
verilmesine de aracılık yapıyorlardı.
İlk Dış Borçlanma Gerçekleşiyor
Hazine açıkları artan, mali durumu bozulan
Osmanlı Devleti, Kırım Savaşının ertesinde
(1854) İngiltere ve Fransa'ya ait şirketlerden
ilk dış borçlanmasını gerçekleştirmek
zorunda kaldı. Mali tutsaklığın içine
sürüklenen Osmanlı Devleti'nin aldığı
borçların, miktarlarının ve faiz oranlarının
artarak sürmesi kaçınılmaz duruma geldi.
Osmanlı Devleti'nin gelirleri borçlara karşılık,
güvence olarak gösterilmekteydi.

Böylece Osmanlı Devleti'nin, yazgısını Avrupalı
sömürgeci ve yayılmacı güçlerin eline bırakması
süreci başladı.
Sömürgeleştirme süreci yabancılara tanınan hak
ve ayrıcalıkların genişletilmesiyle sürdü.
Padişahın izniyle, 1864 yılında, yönetim
merkezleri Londra ve Paris'te bulunan, İstanbul'da
bu merkezlere bağlı bir genel müdür tarafından
yönetilen Osmanlı Bankası (Bank-ı Osmani –i
Şahane) kuruldu. Tanınan birçok ayrıcalıklarla
birlikte, Osmanlı Devleti'nin parasını basma
yetkisi de dışarıdan (İngiltere ve Fransa)
yönetilen bu bankaya verildi.
Yabancılara toprak satışının serbest bırakılması
hakkındaki yasa, 1867 yılında yürürlüğe girdi. Bu
yasanın yürürlüğe girmesinden sonra İngilizlerin
toprak satın almaları büyük oranlara ulaştı. Öyle
ki, 1868 yılında, bir yıl içerisinde İzmir
yakınlarında tarıma elverişli bütün toprakların en
az üçte biri İngilizlerin tapulu yeri durumuna
geldi.
1877-1878 Rus Savaşı'ndan sonra, İzmir
yakınlarındaki tarıma elverişli, verimli bütün
topraklar, 1878 yılında, 41 İngiliz tüccarın eline
geçmişti. Diğer ülkelerin tüccarları da toprak
satın aldılar. Türk halkı kendi yurdunda ırgat
durumuna getirildi.
Yine, yabancılara maden işletme hakkı tanıyan
Maden Yönetmeliği 1869 yılında çıkartıldı. Maden
arama ve çıkarılmasını düzenleyen bu yönetmelik
ile sömürgeci ülkeler, hammaddeleri sürekli ve
düzenli bir biçimde elde etme olanağına
kavuşurken, sömürülen Osmanlı da ekonomik ve
politik denetim altına giriyor, dışa bağlanma
süreci artıyordu.
Osmanlı Devleti, 1870'li yılların ortasına
gelindiğinde, yeni borç almadan eski borçlarını ve
bu borçların faizlerini ödeyemez duruma gelmişti.
Sonuçta tüm devlet gelirlerinin yarısı alınan borç
ve faizlerin ödenmesine ayrılması gerekiyordu.
Osmanlı Devleti, 1875 yılında borçlarını
ödeyemeyecek durumda olduğunu açıklamak
zorunda kaldı.
Duyunu Umumiye İdaresi
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Borçların ödenmesini düzene bağlayan
Muharrem Kararnamesi ile 1881 yılında
Duyunu Umumiye İdaresi (Genel Borçlar
Yönetimi) kuruldu. Yabancı ülke
alacaklılarından oluşan yönetim kurulu,
(İngiliz, Fransız, Hollanda, İtalya, AvusturyaMacaristan), Osmanlının borçlarına karşılık,
devlet gelirlerini oluşturan vergileri toplama
yetkisine sahip kılındı. Böylece devletin mali
bağımsızlığını yok eden son darbe de
vurulmuş oldu.
Tütün tekeli de, 1883 yılında, yabancıların
sermayesi ile kurulan Tütün Rejisi Şirketine
bırakıldı. Bu şirket, tütün üretiminin alım
satımının denetlenmesi ve tütün vergisinin
toplanması ayrıcalığını elde etti. Yıllarca
köylüyü sömüren Reji yönetimi; kurduğu
kolcu düzeniyle, tütün üreticileri ve
satıcılarına uyguladığı korkunç baskı ve
kıyımını, bağımsızlık elde edilip, Cumhuriyet
yönetimi kuruluncaya dek sürdürdü.
Emperyalizme karşı verilen Ulusal Kurtuluş
ve Bağımsızlık Savaşı'nın ardından Türk
Devrimi'ni gerçekleştiren M. Kemal Atatürk,
Osmanlı Devleti'nin durumunu
değerlendirirken, bir devlet için bağımsızlığın
ne denli yaşamsal olduğunu vurgular:
“Bir devlet ki, kendi uyruklarına koyduğu
vergiyi yurdunda yaşayıp kazanan
yabancılara uygulayamaz; gümrük işlerini,
vergilerini ülke ve ulusun isteklerine ve
çıkarlarına göre düzenlemesi yasaktır. Bir
devlet ki, sınırları içinde suç işleyen
yabancıları yargılayamaz; cezalandıramaz.
Böyle bir devlete elbette bağımsız denemez.”
Bilim ve fenden uzaklaşan Osmanlı
Devleti'nin iç bünyesi de; yozlaşan işbirlikçi
yönetim, rüşvet, savurganlık gibi
hastalıklarla da daha sağlıksız duruma
gelmişti.
Yıllarca süren savaşlar; Trablusgarp (1911),
Balkan Savaşları (1912–1914), Osmanlı
Devleti'nin de paylaşıldığı Birinci Dünya

Paylaşım Savaşı (1914–1918), Devletin çöküşü ve
parçalanmasıyla sonuçlandı.
Birinci Dünya Paylaşım Savaşı sürecinde,
sömürgeci devletler kendi aralarında yaptıkları; 1915 yılında İstanbul, Londra, 1916'da SykesPicot, 1917'de St. Jean de MaurıenneAnlaşmalarıyla Osmanlı Devletini paylaştılar.
Almanlarla anlaşma yaparak girdiği Birinci Dünya
Paylaşım Savaşı'nda yenilen Osmanlı Devleti, 10
Ağustos 1920 günü, ölüm belgesi anlamına gelen
“Sevr Antlaşması”nı imzalamak durumunda kaldı
(Ankara'daki Ulusal Hükümet bu anlaşmayı hiçbir
zaman tanımamıştır). Bu antlaşmaya sonrasında
da, Osmanlı Devleti sömürgeci güçler tarafından
paylaşılarak, işgal edildi.
Yabancı bir devletin koruma ve kollayıcılığını
kabul etmek, insanlık niteliklerinden yoksunluğu,
güçsüzlük ve miskinliği itiraftan başka bir şey
değildir…
Yabancı bir devletin koruyuculuğunu ve
kollayıcılığını istemek insanlık niteliklerinden
yoksunluğu, güçsüzlüğü ve beceriksizliği açığa
vurmaktan başka bir şey değildir. Doğrusu, bu
aşağılık durumuna düşmemiş olanların, isteyerek
başlarına yabancı bir yönetici getirmeleri hiç
düşünülemez.
Oysa Türk'ün onuru, öz saygısı ve yetenekleri çok
yüksek ve büyüktür. Böyle bir ulus, tutsak
yaşamaktansa yok olsun, daha iyidir.
Öyle ise, YA BAĞIMSIZLIK, YA ÖLÜM!
İşte gerçek kurtuluşu isteyenlerin parolası bu
olacaktı.”
M. Kemal Atatürk (Söylev, 1927)
ULUSAL KURTULUŞ VE BAĞIMSIZLIK SAVAŞI
Birdenbire beş adım sağında onu gördü
Paşalar onun arkasındaydılar.
O, saati sordu.
Paşalar: “Üç” dediler.
Sarışın bir kurda benziyordu.
Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı.
Yürüdü uçurumun başına kadar,
eğildi, durdu.
Bıraksalar
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ince, uzun bacakları üstünde
yaylanarak
ve karanlıkta akan bir yıldız gibi
kayarak
Kocatepe'den Afyon Ovasına
atlayacaktı…
Nazım Hikmet
(Kurtuluş Savaşı Destanından)
Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir.
Ben Ulusumun ve ulu atalarımın en değerli
kalıtından (mirasından) bağımsızlık sevgisiyle
dolu bir adamım. Çocukluğumdan bugüne
değin, aile, özel ve devlet hayatımın her
evresini yakından bilenlerce bu aşkım
ortadadır.
Bence bir ulusta şereﬁn, onurun, namusun ve
insanlığın var olup yaşaması kesinlikle o
ulusun, özgürlüğüne ve bağımsızlığına sahip
olmasıyla gerçekleşir. Ben kişi olarak bu
saydığım özelliklere çok önem veririm ve bu
niteliklerin varlığını, var olduğunu
söyleyebilmek için, ulusumun da aynı
niteliklerle yaşamasını şart ve temel bilirim.
Ben yaşayabilmek için, her ne olursa olsun
bağımsız bir ulusun soylu oğlu kalmalıyım. Bu
nedenle, ulusal bağımsızlık bence bir yaşama
sorunudur.
M. Kemal Atatürk, Başkomutan, Türk
Devrimi'nin Önderi
Kurtuluş ve Bağımsızlık Savaşı, yalnızca
“Düveli Muazzama” adı verilen sömürgeci ve
yayılmacı güçlere karşı değil, emperyalizmin
güdümündeki işbirlikçi ayrılıkçı, bölücü,
gericilere karşı da yürütüldü.
Birinci Dünya Paylaşım Savaşı'nda birçok
cephede çarpışan M. Kemal, dünya tarihini
değiştiren Çanakkale Savaşlarının
kazanılmasında komutan olarak, en önemli
görevi üstlenmişti.
M. Kemal'in, işgalci güçlerin donanmasını
İstanbul'da Dolmabahçe önlerinde gördüğü
zaman ilk tepkisi, “Geldikleri gibi giderler”
oldu. Bağımsızlığa, özgürlüğe, kurtuluşa
giden yol da, “Ya Bağımsızlık Ya Ölüm”

kararlılığıyla pekiştirilerek çizildi.
Ulusunun bağımsızlığı, kurtuluşu ve özgürlüğü
için 1919 Yılının 19 Mayısı'nda Samsun'a çıkan M.
Kemal, o günlerdeki “Genel durum ve görünüşü”
gelecek kuşaklar için Söylev'de belgelemiştir:
“Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu topluluk, I.
Dünya Savaşı'nda yenilmiş, Osmanlı ordusu her
yanda zedelenmiş, koşulları ağır bir Silah
Bırakışması imzalanmış. Büyük Savaş'ın uzun
yılları boyunca, ulus yorgun ve yoksul bir
durumda.
Ulusu ve yurdu I. Dünya Savaşı'na sürükleyenler,
kendi başlarının kaygısına düşerek, yurttan
kaçmışlar. Padişah ve Halife olan Vahdettin,
soysuzlaşmış; kendini ve yalnız tahtını
koruyabileceğini düşlediği alçakça önlemler
araştırmakta.
Damat Ferit Paşa'nın başkanlığındaki hükümet,
güçsüz, onursuz, korkak, yalnız Padişahın
isteklerine uymuş ve onunla birlikte kendi
güvenlerini sürdürecek herhangi bir duruma
boyun eğmiş.
Ordunun elinden silahları ve cephanesi alınmış ve
alınmakta…”
Samsun'dan Amasya'ya geçen M. Kemal ulusuna
ve dünyaya yayımladığı bildiride (22 Haziran
1919); “Vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı
tehlikededir. Ulusun bağımsızlığını yine ulusun
kesin kararı ve direnişi kurtaracaktır.” sözleriyle
kararlılığını bir kez daha vurgulamıştır.
Ulusal Kurtuluş ve Bağımsızlık için ilk
örgütlenmenin yapıldığı, ulus birliğinin ve işgale
karşı direnişin simgeleştirildiği Erzurum
Kongresi'nde (23 Temmuz–7 Ağustos 1919);
“Ulusal güçleri etken ve ulusal istenci egemen
kılmak temel ilkedir” tümcesiyle de Ulusal
egemenliğin ilk ışığı yakıldı.
Sivas Kongresi'nde (4 Eylül–11 Eylül 1919),
Anadolu'daki direniş dernekleri, Anadolu ve
Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti adıyla aynı çatı
altında toplanarak, Temsilciler Meclisi
oluşturuldu. Temsilciler Meclisi başkanlığına M.
Kemal seçildi.
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Egemenliğin kayıtsız, koşulsuz ulusa
verildiğinin somut göstergesi olan TBMM
kurumu, 23 Nisan 1920 günü oluşturuldu.
Ulusal bir hükümet kurularak, işbirlikçi
İstanbul Hükümeti dışlandı.
Bu süreçte, işgalci emperyalist güçlerle
işbirliği yapan, İngiliz Muhipler (Sevenler)
derneği, Teali İslam Derneği (İslamı
Yükseltme Derneği), Kürt Teali Derneği,
Mavri Mira Kurulu, Rum Pontus Derneği gibi
gerici, bölücü, ayrılıkçı, mandacı örgütler
ortaya çıktı. Sömürgeciler tarafından
desteklenen bu örgütler Kuvayı Milliye'nin
(Ulusal Güçler) karşısında yer aldılar.
Padişah da, Kuvayı Milliye'nin karşısına
Kuvayı İnzibatiye güçlerini çıkardı. Ayrıca M.
Kemal hakkında Şeyhülislam Dürrizade
Abdullah Ölüm Fetvası, Padişah Vahdettin de
Ölüm Fermanı yayımlayarak Bağımsızlık
Savaşının önünü kesmeye çalıştılar. Ulusal
Güçlere (Kuvayı Milliyecilere) gözdağı
vermek için, İngilizler tarafından matbaada
çoğaltılan Ölüm Fetvası, Yunanlılar
tarafından da uçaklarla tüm Anadolu'ya
atıldı.
M. Kemal, Mondros Silah Bırakışması'yla
dağıtılan, silahları elinden alınan Orduyu
yeniden kurmak için harekete geçti. Ancak
Bağımsızlık Savaşımının temel dayanağı ve
asıl kaynağı olan Halk, yokluklar,
yoksunluklar içinde yaşarken, yeni kurulan
Ulusal Hükümet de parasal güçlükler
içerisinde kıvranıyordu.
M. Kemal, bir yandan, ilerleyen Yunan
Ordusuna karşı düzenli Orduyu oluşturmaya
çalışırken, diğer yandan da değişik yörelerde
dış destekli olarak çıkartılan iç ayaklanmaları
bastırmakla uğraşıyordu. O'na göre; “Yurtta
dirlik ve düzeni sağlamadan dış düşmanla
savaşılamazdı.” Bu düşünce doğrultusunda
öncelikle iç ayaklanmalar bastırıldı.
Kurulmaya çalışılan düzenli ordunun, ana

unsuru olan askerin sayısal olarak azlığının
yanında, silah, cephane gibi gerekli araç- gereç
donanımı da yoktu. Tüm bu olumsuzlara karşın,
Batı Anadolu'da ilerlemeyi sürdüren emperyalist
güçlerin desteklediği Yunan Ordusuna karşı, 11
Ocak 1921'de I. İnönü Savaşı, 31 Mart 1921'de ise
II. İnönü Savaşı kazanıldı.
Türk Ordusunun, Yunan Ordusuyla
karşılaştırıldığında, asker sayısı ve silah
üstünlüğü büyük farkla Yunanlılardaydı. Tüm
Kurtuluş Savaşı boyunca da Yunan Ordusu sayısal
üstünlüğü elinde tutacaktı.
Asker sayısını artıran Yunan Ordusu, silah ve
cephane üstünlüğüne de güvenerek, 10 Temmuz
1921 günü Bursa, Uşak ve Dumlupınar
yönlerinden genel saldırıya geçti. Çetin
çarpışmaların ardından, düzenli ordusunu
kuramayan Türk güçleri Sakarya Irmağı'nın
doğusuna çekilmek zorunda kaldı.
Afyonkarahisar, Eskişehir, Kütahya düşmanın
eline geçti.
Sakarya Savaşı
“Savaş ve çarpışma demek iki ulusun; yalnız iki
ordunun değil, iki ulusun bütün varlıklarıyla
bütün mallarıyla, bütün maddesel ve ruhsal
güçleriyle karşılaşması ve birbiri ile vuruşması
demektir.” değerlendirmesini yapan M. Kemal,
tüm Ulusu birlik, dayanışma içinde topluca ayağa
kaldıracak ve parasal sıkıntıları giderecek Ulusal
Yükümlülükler (Tekâliﬁ Milliye) buyruğu
yayımladı (7–8 Ağustos 1921).
On maddeden oluşan bu buyrukta, ordunun
yaşamsal gereksinimi olan donanım malzemeleri,
silah, araç-gereç, yiyecek, giyecek sağlamak için
vatandaşlara bazı yükümlülükler getirilirken,
onların bağrından çıkan ordusuyla bütünleşmesi
de gerçekleştiriliyordu.
Yunan Kralı Konstantin, Ankara'yı ele geçirip, tüm
Anadolu'da Türk Ulusunun varlığına son vermek
istiyordu. Yunan Ordusu, 23 Ağustos 1921'de, Türk
güçlerinin toparlanmasına ve nicel (sayısal)
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eksikliklerinin giderilmesine fırsat vermeden
saldırıya geçti.
Tüm yurdun savunma alanına dönüştüğü, 22
gün, geceli gündüzlü süren Sakarya
Savaşı'nın, son günlerinde Yunan güçleri
Ankara Polatlı'ya kadar yaklaştı. Türk Ulusu
için ölüm kalım günleriydi, o günler…
Türkiye Büyük Millet Meclisin Başkomutanlık
görevini verdiği M. Kemal, o ünlü stratejik,
jeopolitik yaşamsal buyruğunu verdi:
“Savunma çizgisi yoktur (hattı müdafaa
yoktur), savunma alanı vardır (sathı müdafaa
vardır). O alan da bütün yurttur; yurdun her
karış toprağı yurttaşların kanıyla
sulanmadıkça düşmana bırakılmaz.”
Kahramanca savaşan Türk Ordusunun
komutan ve askerleri, 13 Eylül günü düşmanı
Sakarya Irmağı'nın doğusundan bütünüyle
temizlemişlerdi. Yunanlılar ağır kayıp vererek
çekilmek zorunda kaldılar. M. Kemal düşmanı
ağır bir yenilgiye uğrattı.
Başkomutan Meydan Savaşı
Sakarya Zaferi'nden hemen sonra Türk
Ulusunu bağımsızlığa ve özgürlüğe
kavuşturacak Büyük Taarruz için çalışmalara
başlandı. Gerçekleştirilecek bu büyük savaşın
gereklerini tamamlamak için Ordu, halk elele
vererek, canlarını ortaya koyarak özveriyle
çalıştılar.
Bu arada Yunanlılar da savunma
korunaklarını güçlendirmişlerdi. Bu yerleri
inceleyen İngiliz askeri uzmanlar, “Türkler
beş altı ay boyunca saldırsalar da bu yerleri
ele geçiremez” görüşünü ileri sürüyorlardı.
Bu arada sonuç alıcı zafer için gerekli
hazırlıklar ve planlar yapılmıştı. Başkomutan
Gazi Mustafa Kemal, 26 Ağustos 1922 şafağı,
Afyon Kocatepe'den ordusuna saldırı
buyruğunu verdi. Düşmanın İlk saatlerden
başlayan ağır kayıpları, Yunan Ordusunun
kısa sürede bozguna uğramasına yol açtı.
Kahramanca savaşan Türk Ordusunun
karşısında Yunanlılar tek çare olarak kaçmaya

buldular.
Kahraman komutan ve askerler çok geçmeden 30
Ağustos'ta büyük utkuyu kazandılar. Düşmanın 1
Eylül'de bütünüyle çözülmesi üzerine,
Başkomutan, Ordusuna yine jeopolitik ve stratejik
o ünlü “İlk hedeﬁniz Akdeniz'dir. İleri!” komutunu
verdi. Mustafa Kemal'in Ordusu, düşmanı İzmir'e
kadar kovaladı. Günler 9 Eylül'ü gösterdiğinde,
düşman gemilere binip kaçarken, Türk Ordusu'nun
yiğit askerleri İzmir'de halkla kucaklaştı.
Yunan Ordusu kaçışı sırasında, Türk yerleşim
yerlerini yakıp yıkarak, halka acımasızca kıyım
yaptı. Bu durum uluslararası kuruluşlar
tarafından da saptandı.
İngiltere, Fransa, İtalya delegelerinin, TBMM
delegesi İsmet Bey (İnönü) ile 11 Ekim 1922'de
imzaladığı Mudanya Antlaşması'nı, Yunanistan'ın
da 13 Ekim'de imzalamasıyla, Padişahın ve
hükümetinin imzaladığı Sevr sözleşmesi tarihin
çöplüğüne gönderildi.
Mudanya Antlaşması'na göre; Yunanlılar Trakya
bölgesini boşaltacak, İstanbul ve Boğazlar TBMM
Hükümetine bırakılacaktı.
Tarihçi A. J. Toynbee'nin dediği gibi: “Gizli ve açık
anlaşmalar, çeşitli girişimlerle Türkleri Asya'ya
sürme planları bir kez daha suya düşmüştü.”
ÇAĞDAŞ TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN DOĞUŞU
Başkomutan Gazi Mustafa Kemal'e göre;
sömürgecileri yurttan kovmak yeterli değildi. Asıl
savaş bundan sonra başlıyordu… Ekonomi, eğitim,
siyasal, kültürel alanlarda gelişmeler sağlanması
gerekiyordu. Yüzyıllar boyunca sömürge
durumuna getirilmiş Osmanlı Devleti, söz konusu
alanlarda, çağdaş bir ülkede olması gereken
atılımları yapamamıştı.
O günün Türkiye'sinde insanlar uzun süren
savaşlarda kırılmışlar, yokluk ve yoksulluk içinde
salgın hastalıklarla boğuşuyorlardı. Eğitim düzeyi
düşük, okuma yazma oranı ise yüzde 5'leri bile
bulmuyordu. Sömürgecilik nedeniyle ekonomi
gelişmemişti, son derece yetersizdi. Elektrik yok,
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ulaşım için yeterli yol bile yoktu. Her alanda
geri bir düzen sürmekteydi.
Atatürk'ün öncelikli amacı; Ülkenin bayındır,
gönençli kılınmasını, tarım ve sanayide
öncelikle kendine yetecek bir gelişme
sağlanmasını ve ülkenin çağdaş, uygar
yapılanmasını gerçekleştirmek üzere gerekli
adımların bir an önce atılmasını sağlamaktı.
Tam bağımsızlığa kavuşan, ulusal egemenliği
benimseyen Türkiye Cumhuriyeti, 1 Kasım
1922 günü Saltanatı kaldırarak buyurgan
(monarşik) yönetime son verdi.
Sömürgeci devletler, 24 Temmuz 1923 günü,
Türk Ulusunun bağımsızlığının, egemenliğinin,
özgürlüğünün uluslararası alanda belgesi
olan Lozan Antlaşması'nı, yaklaşık 8 ay süren
görüşmelerden sonra imzalamak zorunda
kaldılar. Osmanlı Devletini çökerten
kapitülasyonlar, ayrıcalıklar kaldırıldı.
Ulusal egemenliğe dayalı Cumhuriyet, 29
Ekim 1923 günü tüm dünyaya duyuruldu.
Meclis, 13 Ekim 1923'te Ankara'yı Başkent
yaptı. 3 Mart 1924 Devrim Yasaları'yla
Halifelik kaldırıldı. Eğitimin çağdaş, bilimsel
temellere oturmasını sağlayacak Eğitim
Birliği Yasası uygulamaya konuldu. Şeriye
(Din İşleri) ve Evkaf Bakanlığı kaldırıldı.
Gericiliğin kaynağı olan tekke, zaviye ve
türbeler kapatıldı. Hukuk alanında laik,
çağdaş yapılanmayı sağlayacak önemli
adımlar atıldı. Yasalar, evrensel hukuk
ölçütlerine uygun yapıya kavuşturuldu.
Toplumsal ilişkilerde çağdaşlığı, kadın erkek
ilişkilerinde eşitliği sağlayacak demokratik,
akılcı, eşitlikçi yapıdaki Yurttaşlar Yasası
(Medeni Yasa), 17 Şubat 1926 günü yürürlüğe
girdi.
Toplumsal, sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel
alanlarda bilimin ve aklın ışığında çağdaş
düzenlemelere gidildi.
TBMM tarafından M. Kemal'e, Türklerin atası
anlamında Atatürk soyadı verildi.
M. Kemal Atatürk; sömürge durumuna

getirilmiş, parçalanmış, işgal edilmiş Osmanlı
Devleti'nden, çağdaş, bağımsız, laik Türkiye
Cumhuriyeti'ni yaratmıştır. Varlığı sona
erdirilmek istenen Türk Ulusunu, özgürlüğe ve
bağımsızlığa kavuşturmuştur.
Teokratik, Monarşik yapıdaki Osmanlı yönetim
biçiminin yerine, ulusal egemenliğe dayalı egemenliğin kayıtsız, koşulsuz halkta olduğulaik yapıda Cumhuriyet düzenine geçilmiştir.
Cumhuriyet, “kul, köle” durumuna indirgenmiş
insanlardan, kendi kendini yöneten “özgür
yurttaşlar” yaratmıştır.
Dogmatik, kalıplaşmış düşüncelere, batıl
inançlara dayalı edilgen toplum yapısının yerine
akıl ve bilime dayalı çağdaş, etken toplum yapısı
oluşturulmuştur. Böylece, dinsel temele dayalı
ümmet toplumundan, bilim ve akıl temelinde
gelişen çağdaş ulus devlete doğru değişim
gerçekleştirilmiştir.
Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni çağdaş
eğitimle donatacak, ekonomisini güçlü, bağımsız
kılacak, bilim, teknik, kültür, sanat alanlarında
gelişmesini ve ilerlemesini sağlayacak girişimleri
hızla yaşama geçirmiştir.
Atatürk, Avrupa'nın yüzyıllara sığdırdığı
Aydınlanma Devrimi'ni, 15 yıl gibi kısa bir sürede
çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak
gerçekleştirmiştir. Emperyalizme karşı utkuyla
sonuçlanan savaşın ardından kurulan, hızla
çağdaş uygarlık düzeyine yükselen Türkiye
Cumhuriyeti, uluslararası alanda onurlu yerini
almıştır.
Kaynağı bilim ve akıl olan, Türk Devrimi; Atatürk
önderliğinde tam bağımsızlık ve ulusal egemenlik
temelinde gerçekleştirilen Türkiye Cumhuriyeti
Devletinin özüdür. Felseﬁ yönden aydınlanmacı
çizgide olan, Cumhuriyetçilik, Ulusçuluk,
Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, Devrimcilik
ilkelerini içinde barındıran Türk Devrimi; bir
Uygarlık Tasarımı dizgesi olarak tüm dünyaya
bugün olduğu gibi, gelecekte de örnek olacaktır.
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Türkiye'nin bugünkü savaşı yalnız kendi adına
ve hesabına olsaydı, belki daha kısa, daha az
kanlı olur ve daha çabuk bitebilirdi.
Türkiye'nin savunduğu, bütün ezilen
ulusların, bütün Doğu'nun davasıdır.
Bütün ezilen uluslar ezenleri bir gün yok
edecektir.
M. Kemal ATATÜRK

bünyesinde yerleşerek, yeşermesini hedeﬂiyordu.
Atatürk Devrimi'nde aydınlanma soyut bir değer
değildi.
Osmanlı ıslahatçılığı, bağımlılık içinde ve yarı
sömürge koşullarında gerçek bir aydınlanmanın
olamayacağının farkında olmadığı için taklit
olarak kalmış, akıl ve uygarlık ithali veya tekniğin
transferi gibi ikilemler arasında bocalamıştı.
Osmanlı ıslahatçıları ve mütareke İstanbul'unun
mandacıları, Batının bizi uygarlaştırmasından söz
ederken ve onu beklerken, Atatürk “Türklüğün
unutulmuş uygar niteliği ve büyük uygar
yeteneği” diyordu. O “Unutulmuş büyük uygar
niteliği ve uygar yeteneği” yeniden bulmak ve
onunla çağdaş uygarlık düzeyini yakalamak ve
aşmak.
Atatürk'ün öncülüğünde gerçekleştirilen
Türk Devrimi, 1930'larda Faşizmin egemen olduğu
Avrupa'da en ileri demokrasiyi uygulayarak da
tüm dünyaya örnek oldu. Avrupa'da faşizm
rüzgârları eserken Atatürk, yeni kurduğu Türkiye
Cumhuriyeti'ni ulusal egemenlik temelinde
yükselterek ileri düzeyde demokrasinin de
yapılanmasını gerçekleştiriyordu.
Nitekim Türkiye Cumhuriyeti'nde var olan
demokrasi ortamı nedeniyle Hitler
Almanya'sından kaçan 142 Alman bilim insanını
Türkçe öğrenip, Türkçe ders verme koşuluyla
Ankara'ya kabul ediyordu.

TÜRK DEVRİMİ
Uçurumun kıyısında yıkık bir ülke…
Türlü düşmanlarla kanlı boğuşmalar… Yıllarca
süren savaş… Ondan sonra içerde ve dışarıda
saygı ile tanınan yeni yurt, yeni toplum, yeni
devlet ve bunları başarmak için aralıksız
devrimler…
İşte Türk genel devriminin bir kısa anlatımı…
M. Kemal ATATÜRK
Türk Devrimi:
Temel Felsefesi: Aydınlanma
Hedeﬁ (Amacı, Ereği): Çağdaş Uygarlık
Esasları (Ana Öğe, Temel): Tam Bağımsızlık,
Ulusal Egemenlik, Özgürlük
İlkeleri : Cumhuriyetçilik, Ulusçuluk,
Halkçılık,Devletçilik, Laiklik, Devrimcilik.
Ülküsü: Yurtta Barış, Dünyada Barış.
Kaynağı: Bilim ve akıl
Toplumsal Yönü: Laik, Sosyal Hukuk Devleti
Ekonomisi: Devletçi, Halkçı ,Bağımsız,
Sosyal Devlet

Türkiye Cumhuriyeti tam bağımsızlık,
ulusal egemenlik ve özgürlük temellerinde
yükselir. Ana omurgası da, Cumhuriyetçilik,
Ulusçuluk, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik,
Devrimciliktir.

Atatürk önderliğinde gerçekleştirilen
Türk Devrimi; bilim ve akıl temelinde
yükselerek, çağdaş uygarlık yolunu açar. Bu
yönüyle de Tanzimat döneminde yapılan
yeniliklerden nitelik ve nicelik olarak büyük
farklılıklar gösterir.
Osmanlı ıslahatçılığı (yenilikçiliği)
akıl ithal etmeye çalışıyordu ve
medenileştirilmekten söz ediyordu. Türk
aydınlanması ise özgür aklın, ulusun

Türk Devrimi İlkeleri
M. Kemal Atatürk'ün Devrim ve İlkelerini; O'nun
sözlerinden, düşüncelerinden, eylemlerinden,
“Büyük eseri” Türkiye Cumhuriyeti'nin yapısından
anlayabiliriz. 1937 yılında Anayasaya da giren
Atatürk'ün altı ilkesi de, Türk Devrimiyle bir
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bütündür, iç içedir.

Halkçılık;
·Halka, egemenlik ve yönetim hakkı başta olmak
üzere özgürce yaşama olanakları sunan,
·Üretici köylüye, emeğe değer veren,
·Hiçbir kişiye, sınıfa, topluluğa ayrıcalık
tanımayan,
·Tüm yurttaşların yasalar önünde eşit olmasını
öngören,
·Tasada ve kıvançta ortak bir ulus hedeﬂeyen,
ilkeler toplamıdır.

Cumhuriyetçilik;
Halkın kendi kendini yönetmesi düşüncesiyle
temellendirilen,
Egemenliğin ulusun elinde olduğu yönetim
biçimini esas alan,
İnsanların kulluktan yurttaşlığa geçmesini
sağlayan,
Katılımcı demokrasi anlayışını özünde
taşıyan, ilkeler bütünüdür.
Ulusçuluk;
“Ortak geçmiş, tarih, ahlak anlayışı ve
hukuka sahip olan bireyler ulusu oluşturur.”
“Bir kültürden olan insanlardan oluşan
topluluğa ulus denir.”
M. Kemal ATATÜRK

Devletçilik
“Ulusal egemenliğin, ekonomik egemenlikle
sağlanır.”
“Askeri zaferlerin ekonomik zaferlerle
taçlandırılmalıdır.”
M. Kemal ATATÜRK
Devletçilik;
·Dengeli bölgesel kalkınma ile adaletli gelir
dağılımını sağlamayı amaçlayan,
·Gerek özel girişimi, gerek kamu kesimini dengeli
bir biçimde, ülkenin ve halkın gereksinimleri
doğrultusunda düzenleyen,
·Ekonomik bağımsızlığı ilke edindiğinden,
sömürgeciliği ve yayılmacılığı etkisiz kılan,
·Ülkenin ekonomik açıdan üretken, verimli
kılınmasını, kaynakların akılcı bir biçimde
kullanımını sağlayan ilkeler toplamıdır.
·Demokratik düzen içerisinde planlı kalkınmayı ve
hızlı sanayileşmeyi hedeﬂer.

4Ulusçuluk;
·M. Kemal Atatürk'ün, “Türkiye
Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk
Ulusu denir” sözlerinde anlam kazanan, “Bir
kültürden olan insanlara ulus denir.”
tümcesiyle Atatürk tarafından tanımlanan,
·Cumhuriyeti, ortak kültür, ortak tarih, ortak
dil öğeleriyle kaynaştırıp biçimlendiren,
·Soy, din, mezhep ayrılıkları gözetmeden,
ulusal ant sınırları içerisindeki bütün
insanları bu ülkenin onurlu yurttaşları sayan,
·İnsancıl, barışçı, sömürgeciliğe ve
yayılmacılığa karşı çıkan özellikleri de içinde
barındıran, ilkeler bütünüdür.

Laiklik
“Din ve mezhep, hiçbir zaman siyaset aleti olarak
kullanılamaz. Ayrıca din, halkı sömürme aracı da
yapılamaz.”
M. Kemal ATATÜRK

Halkçılık
“Halk yönetimidir, Ulusal Devrimin temeli.
Öyle ise halkla birlikte, halk için, halk
yararına yapılacaktır her şey, her değişim,
her dönüşüm halk eliyle halk için olacaktır…”
“Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir.”
M. Kemal ATATÜRK

Laiklik;
·Dini, devlet ve toplum işlerinden ayıran,
·Devlet düzeninin ve toplumsal yaşamın, bilime
akla dayandırıldığı, çağdaş bir yapılanmayı
gerçekleştiren,
- 17 -
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·Dinin siyasallaşmasını ve çıkar amaçlı
kullanılmasını, siyasete ve ticarete alet
edilmesini önleyen,

ilerlemeye yönelen ilkeler toplamıdır.
Uygarlık yolunda yürümek ve başarıya ulaşmak,
yaşamanın ilk koşuludur. Bu yol üzerinde
duraklayanlar, durup da ileri değil geriye bakıp
imrenmek bilgisizliğinde ve dalgınlığında
bulunanlar, genel uygarlığın coşup gelen seli
altında bir gün boğulacaklardır.

·Toplumda yaşayan herkes için, din ve vicdan
özgürlüğünü sağlayan,
Değişik inançlara sahip olan kesimlerin bir
arada barış içinde kardeşçe yaşamalarının
güvencesini oluşturan,

M. Kemal Atatürk
Yararlanılan Kaynaklar:
ÇÖKÜŞ
DEVRİMİN YOLU
ALTIN YILLAR

Demokrasinin yerleşmesinde, ulus devlet
yapılanmasında ve çağdaş uygarlığa
ulaşmada temel koşul olan ilkeler bütünüdür.
Devrimcilik
“İdare-i Maslahatçılar devrimci olamaz”
M. Kemal ATATÜRK
Devrimcilik ilkesi, değişken, devingen ve
ileriye yönelik bir atılımı
simgeler.

Mustafa. Kemal Palaoğlu, Müdafaa-i Hukuk Saati, s.13

Devrimcilik;
·
Eskiyen, işlevini tamamlayan, çağa
ayak uyduramayan kurumların, bilimin
doğrultusunda gelişmelere koşut olarak
yenilenmesini zorunlu gören,
·
Değişen ve gelişen koşullara bilimin
ve aklın ışığında çözümler getiren,
·
Sürekli olarak çağdaş uygarlık
düzeyinin üzerine çıkmayı amaçlayan,
·
Dogmalardan, donmuş, kalıplaşmış
düşüncelerden uzak, devingen, değişken ve
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10 KASIM
ATATÜRK'Ü
ANMA GÜNÜ
Kemal Karakuzey Tarihçi Yazar Emekli Albay

1. Genel hususlar.
a. Değerli dostlarım ve yüreği insan sevgisi odaklı
Atatürk Sevdalısı yurtsever yoldaşlarım hepinize selam,
sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bu 10 Kasım günü
Kurtuluş Savaşımızın kahramanı ve dahi Komutanı,
Cumhuriyetimizin kurucusu ve ülkemizin çağdaş uygarlık
seviyesinin üzerine çıkarılması için devrimleri birbiri
ardına gerçekleştiren ve kısa zamanda Türkiye
Cumhuriyetini dünyanın çağdaş ve saygın ülkeleri arasına
sokan büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün
ölümünün 82 'nci yılında kendisini minnet ve şükranla
anıyorum. Çok kısa zamanda yaptıkları devrimler ile
bugün hala ülkemize ve atamıza düşmanca, yıkıcı, bölücü
ve irticai tehditlere rağmen bir nebze nefes alabiliyorsak
onun büyük eseri sayesindedir. Bana Atatürk'ün ölümü ve
yaptıklarını anlatan bir makale yazın dendiğinde inanın ne
yapacağımı ve neler yazmam gerektiği konusunda
şaşırıyorum. Neden? Çünkü onun yaptıklarını birkaç
sayfaya sığdırmak olanaklı değildir. Hani istiklal
marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy' un Çanakkale
şehitleri ile ilgili yazdığı şiirde söylendiği gibi “
Gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın “ dizesinde
söylediği gibi Yüce Önder Atatürk'ümüzün de yaptıklarını

tarih kitaplarına sığdırmak olanaklı değildir.
b. Bu duygu ve düşüncelerle, bizlere bu cennet vatanı
armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah
arkadaşları olmak üzere bağımsızlığımız için canlarını gözünü
kırpmadan veren şehitlerimiz ile gazilerimize minnet ve
şükranlarımı sunuyorum. Ruhları şad olsun. Ben bu dergimizde
yazılacak makalemiz için çok önemli vurgulanması gereken
hususlara değinmek istiyorum. Umarım bu bilgiler her
kesimden duyarlı ve Atatürk sevdalısı yurttaşlarımıza ve
öğrencilerimize ulaşır. Ben bu yazdığım makalelerimi kendi
sosyal medyamdaki binlerce kişiye ulaştırıyorum. Her
makalemin sonunda duyarlı yurttaşlar olarak Atatürk'ün bize
gösterdiği yöntemleri ve de en önemlisi bu yaşadığımız
sorunlardan nasıl kurtulmamız gerektiğini açıklamaya
çalışıyorum. Bugün günümüzde siyaset ile uğraşan kişiler,
özellikle yönetimde yaşanan sorunları eleştiri olarak
söylüyorlar ancak Atatürk'ün yaptıkları gibi çözüm önerilerini,
akıl ve bilimi esas alarak neler yapılması gerekir? Bu konularda
çözüm yollarını üretmiyorlar. Bizler Atatürk'ün en zor ve
yokluklar içerisinde dahi uygun strateji uygulayarak gerek
kurtuluş savaşımız gerekse devrimlerimizin yapılmasında eşsiz
bir komutanlık, siyaset ve devlet adamlığı örneğini
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göstermiştir. Bugün bizlerin de yapması gereken en
önemli husus Atatürkçü Düşünce sistemi ve ilkelerini
esas almaktır. Aynı zamanda sağduyulu vatandaşlarımıza
da ulaşacak şekilde iletişim yöntemlerini bulmalıyız.
2. Yüce Önder Atatürk'ün düşünce sistemi ve ilkelerine
yönelik esaslar ve değerlendirmeler.
a. Beni Atatürk ile ilgili olarak etkileyen hususlardan
birisi de yaptığı devrimlerin bir sistem içinde yapılması ve
en önemlisi de bu sistemin içinde bir dinamik ideali
içermesidir. Hiç unutmam tahminen 1986 yılı Kara Harp
Akademisi (kurmaylık) sınavlarında bir soru çıkmıştı.
Soru metin tipi ve puanı en yüksek soruydu. “ Atatürkçü
düşünce sisteminin Dinamik İdeali nedir? Açıklayınız.”
Ben yaşamımda böyle bir soru ve Atatürk'ün düşüncesi ile
ilgili bir yaklaşım duymamıştım. Doğal olarak sınavdan
çıktıktan sonra bu soruların nereden çıktığını araştırdık
ki Genel Kurmay Başkanlığı tarafından 1984 yılında
hazırlanan üç ciltlik Atatürkçülük serisi kitaplardı. Sonra
yaptığımız değerlendirmede, Atatürkçü düşünce
sisteminin ve ilkelerinin bünyesinde bir dinamik idealin
olduğu ve bu sayede yıllara bağlı kalmadan her dönemde
bir devletin yönetiminde ve siyasetinde daima göz önünde
bulundurulması gereken ilkeler olduğu belirtilmiştir. Bu
bağlamda Atatürkçü Düşünce sisteminin ilke ve
esaslarını iki ana başlık altında toplayabiliriz. Bunlar;
1. Temel İlkeler ( Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Laiklik,
Halkçılık, Devletçilik ve İnkılâpçılık-Devrimcilik)
2. Bütünleyici İlkeler (Tam bağımsızlık, Milli egemenlik,
Ülke bütünlüğü, Milli birlik ve beraberlik, Akılcılık ve
bilimsellik, Batılılaşma ve çağdaşlaşma, İnsancıllık ve
insan sevgisi, Barışçıllık - yurtta barış, dünyada barış,
Eşitlikçilik, Gerçekçilik)
Bu ilke ve esaslar Öğretmenliğim esnasında
öğrencilerime sorduğum en önemli sorulardır. Bizler bu
temel esaslar ve ilkeler doğrultusunda bir değerlendirme
yaptığımızda, Atatürk'ün ölümünden sonra devlet
yönetiminde bunlardan uzaklaştığımızı hatta son 20 yılda
bilinçli olarak Atatürkçü düşünce sistemi ve ilkelerinin
devlet yönetiminden bilinçli olarak çıkarıldığını
görmekteyiz. Ülkemizin halen yaşadığı sorunlardan

çıkışının tek çözüm yolu Atatürk'ün devrimlerinin kaldığı
yerden bu sistem ve ilkeler doğrultusunda acilen
başlatılmasıdır. Esas üzücü olan ise 40-50'li yıllarda açlık ve
sefalet içinde olan özellikle Japonya, Çin, Kore ve diğer Uzak
Asya ülkeleri ile birlikte diğer kıtalardaki bazı ülkeler
Atatürk'ün düşünce sistemi ve ilkelerini uygulayarak
günümüzün sosyal refah ve ekonomik yönden en iyi yaşanabilir
ülkeleri haline geldiler.
b. Atatürk'ün ben de bıraktığı en önemli özelliklerinden
birisi de Türk askerine ve subayına ve dolayısıyla Türk ordusuna
verdiği değerdir. Kendisinin askeri bir deha olması yanında,
söylediği sözler özellikle son yıllarda yaşadığımız Türk Silahlı
Kuvvetlerini sinsice ve bilinçli bir şekilde güçsüz ve yok
edilecek şekilde uygulanan planın bir parçası olduğunu ortaya
koymaktadır. Sevr antlaşmasıyla Türk subaylarını ve askerlerini
aşağılayıcı şekilde Osmanlı döneminde yapılan bu
uygulamaların benzeri günümüzde de uygulanmaktadır. Bu
uygulamalarla halkımız ordusuna düşman edilmiştir. Türkiye,
bölgesindeki jeopolitik ve jeostratejik konumu nedeniyle çok
kritik bir bölgede olup, dış güçlerin etkisiyle ve düzenlenen
çirkin senaryolarla bilinçli bir şekilde bölgesinde hak ve
çıkarlarını koruyamayacak güçsüz bir ordu haline getirmek gibi
gayretler içerisindedirler. Yüce önder Atatürk'ün bu konudaki
sözlerinden bir kaçını söylemek isterim.” Bir ordunun kıymeti,
kumanda heyetinin kıymetiyle ölçülür”,,, “ Askerine düşmanlık
yapan , düşmana askerlik yapar “ ,,,, “ Ordumuz, Türk
Birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatan severliğinin
çelikleşmiş bir ifadesidir ”,,,, “ Türk milletine taarruz eden
düşman, önce Türk subayını aşağılamak ister “ ATATÜRK'e
göre; Dünyada sözü en çok geçen devletler, orduları ve
ekonomileri en güçlü “ olan devletlerdir. Bunun yanında
Atatürk'ün ölmeden önce Mayıs 1938 'de Cumhuriyetin bekası
için Türk ordusuna verdiği vazife çok önemlidir. “Türk vatanının
ve Türklük topluluğunun, şan ve şerefini, iç ve dış her türlü
tehlikelere karşı korumaktan ibaret olan vazifeni, her an
yapmaya hazır ve hazırlanmış olduğuna benim ve büyük
ulusumuzun tam bir inanç ve güvenimiz vardır.
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”
c. Atatürk'ün imza attığı Devrimler ve sırasıyla
tarihleri
* 1 Kasım 1922; Saltanatın kaldırılması
* 29 Ekim 1923; Cumhuriyetin ilan edilmesi
* 3 Mart 1924; Halifeliğin kaldırılması
* 17 Şubat 1926; Medeni Kanun'un kabul
edilmesi
* 30 Kasım 1925; Tarikatların kaldırılması,
tekke ve zaviyelerin kapatılması
* 1928-1937; Laikliğin kabul edilmesi
* 1930-1933 ve 1934; Kadınlara bir takım
haklarının verilmesi
* 25 Kasım 1925; Şapka ve kıyafet kanununun
kabul edilmesi
* 1925 ve 1931; Takvim, saat ve ölçülerde
farklılıklara gidilmesi
* 21 Haziran 1934; Soyadı kanununun kabul
edilmesi
* 3 Mart 1924; Eğitim ve öğretim inkılâbı
* 1 Kasım 1928; Harf inkılâbı
* 12 Temmuz 1932; Dil inkılâbı
3. Atatürk
a. Yaşamı boyunca 5800 kitap okumuş bir
entelektüel, aydın, askeri deha ve komutan, ileri görüşlü
kişisel çıkarlarından uzak, büyük bir siyaset ve devlet
adamıdır. Ülkesine son derece bağlı ve milliyetçi bir
yurtseverdir. İleri görüşlü ve geleceği sezebilen bir önder
ve devlet adamıdır. Son derece insancıllık ve insan sevgisi
içeren bir kişilik sahibidir.Son derece memleket sevdalısı
ve ülkesinin değerlerine bağlı bir kişi “ Hürriyet ve
bağımsızlık benim karakterimdir ” diyebilen son derece
ilkeli bir insan ve liderdir. Atatürk başta geometri kitabı
olmak üzere birçok kitap yazmak suretiyle insanların akıl,
bilim ve sosyolojik konularda aydınlanmasını sağlamıştır.
Savaş meydanlarında yendiği düşmanlarına bile son
derece saygılı bir insandır. Paşam Milletvekili maaşlarına
zam yapacağız diye görüşü alındığında , “ Aman öğretmen
maaşlarını geçmesin ” diyebilecek kadar eğitimciye değer
veren emeğe ve eğitime saygılı bir insandır. Çanakkale
Savaşı'nda ölen yabancı askerlerin annelerine yaptığı

konuşmada, “ evlatlarınız artık bizim evlatlarımız olmuşlardır “
diyecek kadar insancıldır. Suudi Kralı 1926 yılında
Peygamberimizin mezarını yıkmak için girişimde bulunduğunu
duyduğunda “ Ordularımı aşağı indiririm ” diyecek kadar dinine
bağlı bir insandır. Ekonomik yönden yok denecek kadar kötü
durumda olan ülkemizde İzmir İktisat Kongresini yaparak en
uygun ekonomik kalkınma modeli olarak “ Karma Ekonomik
Sistemi “ uygulayarak 1929-1939 yılları arasında Türkiye'nin
yüzde 96 olarak sanayi alanında büyümesini sağlamıştır.
b. BM Örgütünün 27 Kasım 1978 Tarihli UNESCO Genel
Kurulu'nun, Atatürk' ün 1981 yılındaki 100. Doğum
Yıldönümü olması dolayısıyla aldığı kararlar gereğince;
Atatürk'ün Ulusal mücadele ve Çağdaşlaşma lideri olması,
evrensel niteliklerini ortaya koyması, UNESCO'nun ilgilendiği
tüm alanlarda olağanüstü bir reformcu bir devlet adamı olması.
Özellikle sömürgecilik ve emperyalizme karşı en önce açılan
savaşların ilk liderlerinden biri olduğunu kabul etmesi.
Uluslararası anlayış işbirliği ve barış yolunda çalışmış üstün
kişilerin gelecek kuşaklar için örnek olacakları inancıyla,
Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün
doğumunun 100'ncü yıldönümü'nde, 1981 yılında anılacağını
hatırlatarak, son 100 yılın en büyük devlet ve siyaset adamı
seçilmiştir. Bu ödül Atatürk'ü yetiştirmiş bir ulusun mensupları
olarak, hepimize kıvanç vermektedir.
c. Atatürk ile ilgili Hilafetin kaldırılmasından dolayı olumsuz
bakışı ve düşünceleri olduğu belirtilen Mehmet Akif'in Yorumu
ise; “ Mısır'da on bir yıl kaldım. Fakat on bir saat daha
kalsaydım çıldırırdım. Sana halisane bir fikrimi söyleyeyim mi?
“ insanlık da Türkiye'de, milliyetçilik de Türkiye'de,
Müslümanlık da Türkiye'de, hürriyetçilik de Türkiye'de. Allah
benim ömrümden alıp Mustafa Kemal'e versin! " demiştir. Son
şehzade Osman Ertuğrul Bey; “ Bir şeyi unutmayın. Eğer
Mustafa Kemal Paşa olmasaydı hiçbirimiz olmazdık. Yaptığı
devrim belki hanedan için kötü oldu ama Türkiye onun
sayesinde var. Siz, ben, hepimiz varlığımızı ona borçluyuz."
sözleri ile de Atatürk için 'Olmasaydın da olurduk' diyen
vefasızlara, 'Olmasaydı olmazdık' diyerek tokat gibi yanıt
veriyor. Osmanoğlu ailesinin bugünkü genç üyelerinin Atatürk
ve Cumhuriyet hakkındaki düşüncelerini de buraya alarak
açıkladığımızda Vahdettin'in soyundan gelen Neslişah
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Evliyazade'nin, ” Ben Atatürk çocuğuyum. Türkiye için
yaptıklarından, giyim tarzına Mustafa Kemal'e hayranım ”
sözü bir örnek olarak çok şeyi anlatıyor zaten.
4. Ülkemizde yaşanan sorunlar ve çözüm yolları.
a. Atatürk'ün bütünleyici ilkelerinden biri olan
Gerçekçilik esasları doğrultusunda, halkımızda bir
yılgınlık var olup, gerçekleri konuşmaktan
çekinmektedirler. Atatürk Türk ulusuna “ Asla gerçekleri
konuşmaktan korkmayınız “ diyor. İstiklal marşımız da “
Korkma “ diye başlıyor.

çözümüne yönelik önerilerimi sunmak ana düşüncemdir. Asla
yılgınlık ve mazeret üretmek bize göre değildir ve olmamalıdır.
Milli birlik ve beraberlik içerisinde yapılacak tüm toplantılara
katılalım ve çözüm önerilerine destek verelim.
Değerli dostlarım, sözlerimi bir Norveç atasözü ile
sonlandıralım. “ Çaresiz kaldığında Atatürk gibi düşün” bu
ana esaslar ve ilkeler doğrultusunda her şey gönlünüzce ve
yolunuz açık olsun.
Tarihçi, Yazar ve E. Albay Kemal KARAKUZEY

b. Artık ülkemizde Yüce Önder Atatürk'ün hedeflediği
milli eğitim ve bu bağlamda eğitimde birlik ilkesi yok
edilmiştir. Şimdi çocuklarımızı yetiştirmek görevi hiçbir
mazeret üretmeden biz ebeveynlere düşüyor. Başlangıçta
yapabileceğimiz konuların başında Liseyi bitiren
gençlerimize doğum günlerinde Nutuk kitabı ve Atatürkçü
Düşünce Sistemi ve ilkeleri doğrultusunda hazırlanmış
yayınları hediye edelim. Her birey küçük çocuklarına
resimli Atatürk kitabı verebilir ve okumasını sağlayabilir.
Çocuklarınızı Atatürkçü Düşünce Sistemi hakkında
yapılmış konferans ve filmlere götürün. Bizler bilinçli
yurttaş olarak bu iktidarın yaptığı olumsuzlukları biraz da
olsa ortadan kaldırabiliriz. Ülkemizde yaşanan sorunların
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İSMET İNÖNÜ
İSMET İNÖNÜ
(24 Eylül 1884, İzmir - 25 Aralık 1973, Ankara),

Türkiye Cumhuriyetinin ilk Başbakanı, ikinci
Cumhurbaşkanı, asker, devlet adamı… 24 Eylül
1884 te İzmir'de doğdu. Babası Malatya'ya
yerleşmiş, Bitlisli Kürümoğulları ailesinden Reşit
bey, annesi Bulgaristan'ın Deliorman bölgesinden
Cevriye Hanım. Sivas Askeri Rüştiyesini (ilkokul)
bitirdikten sonra (1895) Topçu Harbiyesine girdi.
Harbiye (1903) ve Harp Akademisinden
birincilikle mezun oldu (1906). Kurmay yüzbaşı
olarak Edirne'deki II. Ordu'ya atandı. 1907'de
İttihat ve Terakki Cemiyetinde kısa bir süre
çalıştı. 31 Mart Olayını bastırmak için toplanan
Harekat Ordusuna Yeşilköy' de katıldı. Ahmet
İzzet Paşa komutasında Yemen'e gönderilen
Dördüncü Kolordu kurmay heyetinde yer aldı ve
1912'de binbaşılığa yükselerek Yemen kuvvetleri
komutanlığı kurmay başkanı oldu. İlk diplomatik
görevini burada üstlenip, İmam Yahya ile
görüşerek barışı sağladı. Balkan Savaşı sırasında
Çatalca'da bulundu.

günlerinde başkente geri gelerek Harbiye Nezareti
Müsteşarı oldu (1918). Askeri Şura'da görev aldı. Bu
yıllarda Mustafa Kemal Paşa ile görüşmelerini
sürdürdü.
Miralay (albay) İsmet Bey Ocak 1920'de Ankara'ya
kısa bir süre için gidip, döndü. 19 Mart 1920'de
Mustafa Kemal'in çağrısı üzerine gizlice tekrar
Ankara'ya geçip, Milli Mücadelede önemli görevler
üstlendi. Edirne Milletvekili seçilerek çalışmalara
katıldı. İstanbul Hükümeti tarafından idama mahkum
edildi (Haziran 1920). Batı Cephesi komutanlığına
atanarak (4 Mayıs 1921) Birinci ve İkinci İnönü
Savaşlarını kazandı. Generalliğe yükseldi ve İsmet
Paşa olarak anılmaya başlandı. Sakarya ve
Başkumandanlık Meydan Savaşlarında etkili oldu.
(1922).
Zaferin ardından Mudanya'da ateşkes görüşmelerini
yürüttü (3 Ekim 1922). Dışişleri Bakanı ve Lozan baş
delegesi oldu. Lozan Barış Antlaşmasını imzaladı (24
Temmuz 1923). İlk Cumhuriyet hükümetini kurdu (3o
Ekim 1923). 8 Kasım 1924'te başbakanlıktan ayrıldı
ve daha sonra Şeyh Sait isyanı nedeniyle yeniden
aynı göreve getirildi (3 Mart 1925). Soyadı kanunu
çıkınca Atatürk kendisine İnönü soyadını verdi. 15 Yıl
başbakanlıkta bulunduktan sonra, bazı görüş
ayrılıkları nedeniyle hükümetten ayrıldı ( Eylül 1937).

Birinci Dünya Savaşında Başkomutanlık
karargahında Harekat Şubesi Müdürlüğü yaptı ve
yarbay oldu (1914). Ertesi yıl albaylığa
yükselerek Trakya'daki II. Ordu kurmay
başkanlığına atandı. Sonra, Doğu ve Suriye
cephelerinde Dördüncü, Yirminci ve Üçüncü
Kolordu Komutanlıklarında bulundu. Bu dönemde
II. Ordu Komutanı Mustafa Kemal Paşa ile birlikte
çalıştı, aralarında derin bir dostluk doğdu ve
ondan yüksek ve anlamlı bir sicil aldı (1917).
İstanbul'da 1916'da Mevhibe Hanım'la evlendi ve
hemen cepheye döndü. Mondros Mütarekesi
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Atatürk'ün ölümünden sonra Türkiye Büyük
Millet Meclisinin oybirliği ile Cumhurbaşkanı
seçildi (11 Kasım 1938). İkinci Dünya Savaşına
Türkiye'yi sokmamak için devletlerarası politika
alanında çok yönlü çalıştı ve bunu başardı. Çok
partili demokratik hayata geçişi sağladı ve dürüst
bir seçim yasası yaptırarak iktidarı devretti (14
Mayıs 1950).
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve
muhalefet lideri olarak on yıl boyunca büyük bir
demokrasi savaşı verdi (1950-1960). 27 Mayıs
ihtilali ve seçimler sonucunda gerçekleşen üç
koalisyonda başbakanlık yaptı ve bu görevini 6
Şubat 1965'e kadar sürdürdü. CHP'de “ortanın
solu” hareketini başlattı. Parti içi mücadeleler
sonucunda CHP'den istifa ederek senatör
kimliğiyle TBMM'ne devam etti (8 Mayıs 1972).
25 Aralık 1973'de Ankara'da öldü ve hükümet
kararıyla Anıtkabire defnedildi. Örnek bir evlilik
sürdürdüğü Mevhibe Hanımla birisi Kurtuluş
Savaşı sırasında ölen dört çocukları oldu, İzzet
(1919-1921), Ömer (1924), Erdal (1926), Özden
(1930).
ASKERİ YAŞAMI
Orduda ilk yılları
1908 yılında 2. Süvari Fırkasının kurmayı oldu ve
31 Mart İsyanı'nda Hareket Ordusu karargâhında
görev aldı. 1910'da 4. Kolordu kurmaylığına
getirildi ve 1911'de Yemen Kuvayi Mürettebe
Komutanlığı kurmayı ve 26 Nisan 1912 tarihinde
binbaşı rütbesine terﬁ etti ve Yemen Kuva-yi
Umumîye Komutanlığı Kurmay Başkanlığı
görevine atandı.

1912-1913 yılları arasında Harbiye Nezareti'nde
Başkomutanlık Karargâhı 1. Şubede bulundu ve İkinci
Balkan Savaşı'nda Çatalca Ordusu Sağ Cenah
Komutanlığı kurmaylığına getirildi. Savaştan sonra
İstanbul Antlaşması'nın bağıtlanmasında Bulgarlar ile
müzakere eden heyete askerî danışman olarak katıldı.
1914 yılında Harbiye Nazırlığı ve Erkân-ı Harbiye-i
Umumiye Reisliği'ne atanan Enver Paşa'nın başlattığı
ordunun yenileştirilmesi hareketinde etkin rol oynadı.

I. Dünya Savaşı
29 Kasım 1914 tarihinde kaymakam rütbesine terﬁ
etti ve 2 Aralık 1914 tarihinde Genel Karargâh 1. Şube
Müdürü olarak atandı. 9 Ekim 1915 tarihinde 2. Ordu
Kurmay Başkanlığına getirildi ve 14 Aralık 1915
tarihinde miralay rütbesine terﬁ etti. [13]
I. Dünya Savaşı sırasında Kafkas Cephesi'nde Kolordu
Komutanı olarak, Mustafa Kemal Paşa ile birlikte
çalıştı. Bu sırada Mustafa Kemal bu ordunun 16.
Kolordu komutanlığına atandı. 1916 yılının yaz
aylarında bir süre çarpışmaları yönetti. 2. Ordu
Komutan Vekili Mustafa Kemal Paşa'nın önerisiyle, 12
Ocak 1917 tarihinde 4. Kolordu Komutanlığı'na
atandı.
Bir süre sonra İstanbul'a geri çağrıldı ve Halep'te 7.
Ordu'nun oluşturulmasında görev aldı. 1 Mayıs 1917
tarihinde Filistin Cephesi'nde 20. Kolordu
komutanlığına, 20 Haziran'da 3. Kolordu
komutanlığına atandı. Bu sırada 7. Ordu'nun
komutanlığını üstlenen Mustafa Kemal Paşa ile
yeniden yakın ilişki içinde oldu. Ancak Megiddo
Muharebesi sırasında yaralanınca İstanbul'a
gönderildi.
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Kurtuluş Savaşı
Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasından az
önce Sina ve Filistin Cephesi'ndeki Yıldırım
Orduları Grubu'nun General Edmund Allenby
karşısında uğradığı Nablus Bozgunu sırasında
yaralanarak İstanbul'a döndü. 24 Ekim 1918
tarihinde Harbiye Nezareti Müsteşarlığı'na
atandı. 29 Aralık 1919 tarihinde Paris Barış
Konferansı'na hazırlık için kurulan komisyonda
askeri müşavir oldu. 4 Ağustos 1919 tarihinde
yalnızca sekiz gün için Askeri Şûra Muamelat-ı
Umumiye Müdürlüğü'ne, bir ara da jandarma ve
polis örgütünün iyileştirilmesi için kurulan
komisyona üye olarak atandı. Bütün bunlar
genellikle birkaç günlük görevlerdi.
İlk kez 8 Ocak 1920 tarihinde Ankara'ya gitti ve
kısa bir süre Mustafa Kemal Paşa ile çalıştı. Yeni
kurulan Ali Rıza Paşa hükümetinde harbiye nazırı
olan Fevzi Paşa'nın çağrısı üzerine şubat
sonlarında İstanbul'a gitti. 9 Nisan 1920 tarihinde
Mustafa Kemal Paşa'nın çağrısı üzerine tekrar
Ankara'ya döndü ve İstanbul ile bütün resmî
bağlarını kopardı.
23 Nisan 1920 tarihinde açılan Türkiye Büyük
Millet Meclisi'ne Edirne milletvekili olarak katıldı.
6 Haziran 1920 tarihinde İstanbul'daki Divan-ı
Harp tarafından gıyabında idam cezasına
çarptırıldı.
Erkân-ı Harbiye Reisi ve Garp Cephesi Komutanı
Mirliva İsmet Paşa
10 Kasım 1920 tarihinde milletvekilliği ve vekillik
görevi saklı kalmak üzere Garp Cephesi (Batı
cephesi) Kuzey Kesimi Komutanlığı'na atandı.
Çerkez Ethem ayaklanmasının ve iç isyanların
bastırılmasında etkin rol oynadı. Batı Cephesi
Kuzey
Kısım Komutanı olarak, Ocak 1921 tarihinde
Yunan ilerlemesini durdurunca 5 senedir
bulunduğu Miralay rütbesinden Mirliva rütbesine
terﬁ etti ve Paşa oldu. 4 Mayıs 1921 tarihinde
Batı Cephesi Komutanlığına atandı. Ancak 17
Temmuz 1921 tarihinde Kütahya-Eskişehir
Muharebeleri'nde aldığı mağlubiyet üzerine
TBMM tarafından Genelkurmay Başkanlığı
görevinden azledildi. Yerine 3 Ağustos 1921

tarihinde aynı zamanda Başvekil ve Millî Savunma
Vekili de olan Fevzi Paşa getirildi.
Daha sonra Sakarya Meydan Muharebesi sırasında
TBMM tarafından Meclis Başkanı Mustafa Kemal
Paşa'nın Başkomutanlığa getirilmesi üzerine onun
maiyetinde Mirliva rütbesi ile Batı Cephesi
Komutanlığı görevinde bulundu. Büyük Taarruz'dan
sonra başarılarından dolayı Ferik rütbesine terﬁ etti.
İzmir'in geri alınmasından sonra Mustafa Kemal Paşa
tarafından ateşkes görüşmelerinde bulunmak üzere
görevlendirilerek Mudanya'ya gönderildi.
Kaynak: ismetinonu.org
10 KASIM TÜRKÜSÜ
Atatürk! Anıtkabir devrimlerini söyler
Bozkır ovalarına, Erciyes'e, Ağrı'ya
Ulusun egemen olduğunu
Özgür olduğunu
Haykıracağım haykıracağım işte
Senin sustuğunca!
Yolunda yürüyeceğim Atatürk;
Ana baba oğul kız
Dere tepe bucak köy
Yeryüzü yaşamalarımla değil
Oralarda, senin gittiğince!
Atatürk, taşıyacağım
Çanakkale'de, Sakarya'da, Çankaya'da, al al
Senin taşıdığını;
Yurdun gök ülküsü
Dalgalanırken
Senin bayrağını yücelteceğim.
Senin çıktığınca.
Fazıl Hüsnü Dağlarca
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AĞLAYALIM ATATÜRK'E
Ağlayalım Atatürk'e
Bütün dünya kan ağladı
Süleyman olmuştu mülke
Geldi ecel, can ağladı
Doğu batı cenup şimal
Aman tanrı bu nasıl hal
Atatürk'e erdi zeval
Memur mebusan ağladı
Atatürk'ün eserleri
Söyleyecek bundan geri
Bütün dünyanın her yeri
Ah çekti, vatan ağladı
Fabrikalar icat etti
Atalığın ispat etti
Varlığın Türke terketti
Döndü çarh devran ağladı
Bu ne kuvvet, bu ne kudret
Var idi bunda bir hikmet
Bütün Türkler İnön'İsmet
Gözlerimiz kan ağladı
Tren hattı tayyareler
Türkler giydi hep kareler
Semerkantla Buharalar
İşitti her yan ağladı
Siz sağ olun Türk gençleri
Çalışanlar kalmaz geri
Mareşalin askerleri
Ordular tümen ağladı
Zannetme ağlayan gülmez
Aslan yatağı boş kalmaz
Yalnız gidenler gelmez
Her gelen insan ağladı

MUSTAFA KEMAL'İ DÜŞÜNÜYORUM
Mustafa Kemal'i düşünüyorum;
Yeleleri alevden al bir ata binmiş
Aşıyor yüce dağları, engin denizleri.
Altın saçları dalgalanıyor rüzgârda,
Işıl ışıl yanıyor mavi gözleri,
Mustafa Kemal'i düşünüyorum;
Yanmış, yıkılmış savaş meydanlarında
Destanlar yaratıyor cihanın görmediği,
Arkasından dağ dağ ordular geliyor
Her askeri Mustafa Kemal gibi.
Mustafa Kemal'i düşünüyorum;
Gelmiş geçmiş kahramanlara bedel
Hükmediyor uçsuz bucaksız göklere
Al bir ata binmiş yalın kılıç
Koşuyor zaferden zafere.
Mustafa Kemal'i düşünüyorum;
Ölmemiş bir kasım sabahı!
Yine bizimle beraber her yerde,
Yaşıyor dört köşesinde vatanın
Yaşıyor damar damar yüreklerde.
Mustafa Kemal'i düşünüyorum,
Altın saçları dalgalanıyor rüzgârda,
Mavi gözleri ışıl ışıl, görüyorum
Uykularıma giriyor her gece.
Ellerinden öpüyorum.
Ümit Yaşar Oğuzcan

Uzatma Veysel bu sözü
Dayanmaz herkesin özü
Koruyalım yurdumuzu
Dost değil, düşman ağladı
Aşık Veysel
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Sömürgeci, emperyalist işgalci güçlere karşı verilen ve tüm dünyaya örnek olan Ulusal Kurtuluş ve Bağımsızlık
Savaşımızın Başkomutanı, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Türk Devrimi'nin önderi M. Kemal
Atatürk'ü; sonsuzluğa uğurlanışının yıldönümünde bir kez daha özlemle, saygıyla anıyoruz…
TÜRK ULUSU VE “VATAN SANA MİNNETTARDIR…”
Açtığın yolda, ilkelerinin ışığında, Türk Devrimi'nin doğrultusunda yılmadan yürüyeceğimize ve bizlere emanet
ettiğin Cumhuriyet'imizi yaşamımız pahasına koruyacağımıza ant içiyoruz…
VARLIĞIMIZ TÜRK VARLIĞIMIZA ARMAĞAN OLSUN…
NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE !...
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kaynaklarda yüzde 2 ile 4 arasında gösteriliyordu...
Ancak bu oran I. Dünya Savaşı öncesiydi... Özellikle
Çanakkale Muharebelerinde, okur yazarların çoğu
kaybedildiği için Cumhuriyet kurulduğunda bu oran
çok daha azdı... Millet Mekteplerinde işte az olan bu
okuma yazma oranını artırmak için yaşlı, genç, çocuk,
kadın demeden herkese yeni harﬂerle okuma yazma
öğretilmişti… Millet Mekteplerinin açılışı ve Mustafa
Kemal Atatürk'ün Başöğretmenliği kabul tarihi olan
24 Kasım günü, Mustafa Kemal Atatürk'ün 100.
Doğum yıldönümü olan 1981 yılından beri ''24 Kasım
Öğretmenler Günü '' olarak kutlanmaktadır.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ
1. Genel hususlar.
Değerli dostlarım ve yüreği insan sevgisi
odaklı Atatürk Sevdalısı yurtsever yoldaşlarım
hepinize selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
Ülkemizde 24 Kasım günü Cumhuriyetimizin en
önemli değerlerinden olan öğretmenlerimizi
anma günümüzdür. Dünya'da Öğretmenler günü
bazı ülkelerde farklı tarihlerde kutlanmaktadır.
Ülkemizde ise 24 Kasım 1928, Türkiye
Cumhuriyeti Devletinin kurucusu Mustafa
Kemal Atatürk'ün " Millet Mektepleri
Başöğretmenliği " ni kabul ettiği gündür.
Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk'e "
Millet Mektepleri Başöğretmenliği " unvanını 11
Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermiş ve bu
unvan, 24 Kasım'da Millet Mektepleri
Talimatnamesi'nde yayımlanması ile
resmileşmiştir.
Ayrıca 24 Kasım 1928 tarihi Millet
Mekteplerinin açıldığı gündür. Osmanlı
döneminde okuma yazma oranı değişik

Onlara neler yapsak onların bizlere verdiği emeklerin,
sevginin ve özverinin hakkını ödeyemeyiz. Yüce önder
ve başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün
Sosyal ve Kültürel milli hedeﬁmiz olan “ MİLLİ
KÜLTÜRÜMÜZÜ ÇAĞDAŞ UYGARLIK SEVİYESİNİN
ÜZERİNE ÇIKARMAK “ ilkesini
gerçekleştirebilmemizin ana unsuru olan
öğretmenlerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Terör
örgütlerince ve Kurtuluş savaşımızda şehit edilen ve
bugüne kadar yaşamını yitirmiş olan tüm
öğretmenlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Ruhları
şad olsun. Öncelikle mesleklerini onurlu ve huzurlu
bir şekilde yapabilmesi için tüm sosyal haklarının ve
toplumda gereken önemin verilmesini özellikle
istiyorum. Çünkü öğretmenlik mesleğine âşık biri
olarak söylüyorum ki onların hakkı asla ödenemez.
Ben de MEB'na bağlı lise dengi okul ve kolejlerde
Albay rütbesinde Çanakkale-Gelibolu (1 yıl) ve
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Ankara'da toplam 7 (yedi) yıl Milli Güvenlik
Bilgisi öğretmenliği, 3 (üç) yıl KKK. lığı Eğitim
Destek Ş.Md. lüğü ve KKK. lığına bağlı
üniversite ve yüksek okul düzeyindeki Askeri
okul, Sınıf Okulu ve Eğitim Mrk. lerinde eğitim
ve öğretim faaliyetlerini 4 (dört) yıl süreyle
denetleyen bir eğitim ve öğretim denetleme
üyesi (müfettiş) vb. görevler yapmış bir eğitimci
olarak öğretmenlerimizin “ÖĞRETMENLER
GÜNÜ” nü yürekten kutluyorum, minnet ve
şükranlarımı sunuyorum ve hepsinin ellerinden
öpüyorum.
2. Öğretmenlik mesleğinin önemi ve ülkemizde
yaşanan gelişmeler.
Öğretmenler Günü'nün Mustafa Kemal
Atatürk ile ilişkilendirilmesinin nedeni Mustafa
Kemal Atatürk'ün öğretmenlere verdiği büyük
önemdi. Mustafa Kemal Atatürk yeni Türkiye'nin
yaratılmasında öğretmenlere büyük görevler
düştüğü inancındaydı. Mustafa Kemal Atatürk,
Kurtuluş Savaşı'nın devam ettiği yıllarda
Öğretmenler Kongresi'ni düzenleyerek asıl
savaşın cehaletle yapılacağına ve çağdaş bir
ulus olmamız için eğitimin yaygınlaşması
gereğine inanıyordu. Bu nedenle Mustafa Kemal
Atatürk, '' Öğretmenler, yeni nesil sizlerin eseri
olacaktır '' ve “ Ulusları kurtaracak olan yalnız
ve ancak öğretmenlerdir ” sözleriyle öğretmene
verdiği önemi, değeri, duyduğu saygıyı ve
öğretmenlere yüklediği sorumluluğu en güzel
biçimde ifade etmiştir.
Yıl 1923 Meclis'de vekil maaşları
tartışılmaktadır. Devrin Maliye vekili
Gümüşhane mebusu Hasan Fehmi Bey (Ataç),
Mustafa Kemal'e soruyor; “Paşam vekil
maaşlarını düzenleyeceğiz; ne kadar verelim?”
Mustafa Kemal şöyle cevap veriyor. ''
Öğretmen maaşlarını geçmesin! '' Bakar mısınız
yüce önder Atatürk'ün öğretmenliğe verdiği
değeri ve öğretmenliğin sahip olduğu onur ve
gururu halkımıza yansıtmasını..Öğrencileri,
öğretmenleri ve okulu çok seven Mustafa

Kemal Atatürk yurt gezilerinde okullara uğrar,
sınıﬂara girer, sıralara oturur, ders dinler, öğrencilere
sorular sorar, öğretmenlerle konuşur, her yerde
öğretmenliğin üstün bir meslek olduğunu anlatırdı.
Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu bir gün bir köy
okuluna düşer. Tek sınıﬂı okulda bir genç öğretmen
ders veriyordur. Mustafa Kemal Atatürk sınıfa
girince, öğretmen kürsüsünü Atatürk'e terk etmek
ister. Mustafa Kemal Atatürk; ''Hayır, yerinizde
oturunuz ve dersinize devam ediniz '' der ve şöyle
devam eder konuşmasına; '' Eğer izin verirseniz biz
de sizden faydalanmak isteriz. Sınıfa girdiği zaman
cumhurbaşkanı bile öğretmenden sonra gelir...''
demiştir.
3. Atatürk'ün öğretmenlere yaptığı konuşmalar.
a. Mustafa Kemal Atatürk'ün 27 Ekim 1922
tarihinde İstanbul'dan Bursa' ya gelen öğretmenlere
yaptığı konuşma;
İstanbul'dan geliyorsunuz. Hoş geldiniz.
İstanbul'un feyz meşalelerinin temsilcileri olan yüce
topluluğunuz karşısında duyduğum sevinç
sonsuzdur. Yüreklerinizdeki duyguları,
kafalarınızdaki düşünceleri doğrudan doğruya
gözlerinizde ve alınlarınızda okumak, benim için
olağanüstü bir mutluluktur. Bu anda karşınızdaki en
içten duygumu, izninizle söyleyeyim: İsterdim ki
çocuk olayım, genç olayım, sizin ışık saçan
sınıﬂarınızda bulunayım. Sizden feyz alayım. Siz bani
(kurucu-yapan kimse) yetiştiresiniz. O zaman
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ulusum için daha yararlı olurdum. Ne yazık ki
elde edilemeyecek bir istek karşısında
bulunuyoruz. Bunun yerine sizden başka bir
istekte bulunacağım: Bu günün çocuklarını
yetiştiriniz. Onları yurda, ulusa yararlı insanlar
yapınız. Bunu sizden istiyor ve diliyorum.
Muallim Hanımlar, Muallim Beyler, Yurdu
ve ulusu kurtarmak isteyenler için yurtseverlik,
iyi niyet, özveri çok gerekli niteliklerdir. Nedir ki
bir toplumdaki hastalığı görmek, onu
iyileştirmek, toplumu çağımızın isteklerine
uygun olarak yükseltmek için bu nitelikler
yetmez bu niteliklerin yanında bilim ve teknik
gereklidir. Bilim ve teknikle ilgili çalışmalar
başladığı ve geliştirildiği yerse, okuldur. Bunun
için okul gereklidir. Okul adını, hep birlikte,
büyük saygı ile analım… (dinleyiciler, bir ağızdan
“okul!“ Diye bağırdılar) Okul, genç beyinlere,
insanlığa saygıyı, ulus ve yurt sevgisini,
bağımsızlık onurunu öğretir. Bağımsızlık
tehlikeye düşünce, onu kurtarmak için tutulması
uygun olan en doğru yolu belletir. Yurt ve ulusu
kurtarmaya çalışanların ayrıca, işlerinde birer
namuslu uzman ve birer çalışkan bilgin olmaları
gereklidir. Bunu sağlayan okuldur. Ancak bu
yolla, girişilecek her türlü işin usa (akla) uygun
sonuçlara ulaştırılması gerçekleşmiş olur.

ilgili düşüncelerin, çağdaş ilerlemelerin, bir an bile
yitirilmeden, yayılması ve gelişmesi gerektir. Bunun
içindir ki bilimle, teknikle uğraşanların bu alanlarda
çalışmayı, birer namus borcu bilmeleri gerekir.
Öğretmenlerimiz, şairlerimiz, edebiyatçılarımız,
yazarlarımız, durup dinlenmeden, ulusa bu acı
günleri ve onun gerçek nedenlerini açık ve kesin
olarak yazacaklar, anlatacaklar, bu kara günlerin
dönmemesi için, yeryüzünde uygar ve çağdaş bir
Türkiye'nin varlığını tanımak istemeyenlere, onu
tanıtmak zorunda olduğumuzu hatırlatacaklardır.
Bayanlar, Baylar! Acı da olsa söyleyelim ki, biz
üç buçuk yıl öncesine değin, bir “Topluluk ” olarak
yaşıyorduk. Bizi istedikleri gibi yönetiyorlardı.
Dünya, bizi, yöneticilerimize göre tanıyordu. Üç
buçuk yıldır, tam bir ulus olarak yaşıyoruz. Bunun
elle tutulur, gözle görülür kanıtı, hükümetimizin
biçimi, hükümetimizin niteliğidir ki kanun onu Büyük
Millet Meclisi diye adlandırdı. Bütün dünya, bir an
bile şüphe etmesin ki, Türkiye Devleti'nin biricik ve
gerçek temsilcisi yalnız ve ancak, Türkiye Büyük
Millet Meclisidir. Bayağı çıkarlarını ve kendi
güvenliklerini sağlamak için, ulus ve yurdun
bağımsızlığını düşmanların eline bırakmakta bir
sakınca görmeyen, bağımsızlığımıza son veren
koşullara kapsayan Sevr Antlaşması'nı onayan
yöneticilerin, sultanların, padişahların öykülerini, bu
zorbaların yasa dışı davranışlarını Türk ulusu, artık,
ancak ve yalnız tarihte okur.
Bayanlar, Baylar! Ordularımızın kazandığı
zafer, sizin ve sizin ordularınızın zaferi için, yalnız
ortam hazırladı. Gerçek zaferi siz kazanacaksınız,
yaşatacaksınız ve kesinlikle başarıya ulaşacaksınız.
Ben ve sarsılmaz inançla bütün arkadaşlarım, sizi
izleyeceğiz ve sizin karşılaşacağınız engelleri
kıracağız. Son bir söz: Sizin, seçkin bir topluluk
olarak Bursa'ya gelmeniz, yalnız Bursa'yı değil, bütün
Anadolu'daki kardeşlerinizi sevindirdi. İstanbul'dan
getirdiğiniz selamları, bütün ulusa duyuracağız. Ben
de sizden rica edeceğim ki, oradaki kardeşlerimize
selamlarımızı iletiniz. İstanbul'un alın yazısı,
İstanbul'da yaşayan gerçek Türklerin gönüllerinde ve

Bayanlar, Baylar! Yurdumuz içinde uygarlıkla
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duygularında yaşattıkları dileğe uygun olarak
çizilecektir.
b. Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Mart 1923
yılında Kütahya Lisesi'nde öğretmenlere yaptığı
konuşma;
Muallime hanımlar ve muallime
efendiler, bu irfan yuvası altında hepinizi bir
arada görmekten ve hepinizi selamlamaktan çok
memnunum. Memleketimizi, toplumumuzu
gerçek hedefe, gerçek mutluluğa ulaştırmak için
iki orduya ihtiyaç vardır. Biri vatanın hayatını
kurtaran asker ordusu, diğeri memleketin
geleceğini yoğuran irfan ordusudur. Bu iki
ordunun her ikisi de kıymetlidir, yücedir. Fakat
bu iki ordudan hangisi daha değerlidir, hangisi
bir diğerinden üstündür? Şüphesiz böyle bir
tercih yapılamaz. Bu iki ordunun ikisi de
hayatidir. Yalnız siz irfan ordusu mensupları,
sizlere mensup olduğunuz ordunun değer ve
yüceliğini anlatmak için şunu söyleyeyim ki
sizler ölen ve öldüren birinci orduya, niçin
öldüğünü öğreten bir orduya mensupsunuz.
Biz iki ordudan birincisine, vatan
çiğnemeye gelen düşman karşısında kan akıtan
birinci orduya - bütün dünya bilir, bütün dünya
şahit oldu ki - pek mükemmelen sahibiz. Vatanın
dört sene önce düştüğü büyük felaketten sonra,
yoktan var olan bu ordu, vatanı yok etmeye
gelen bu düşmanı kutsal vatan toprağında
boğup mahvetti. Yalnız bu orduya sahip
olmakla, işimiz bitmiş, gayemiz bu ordunun
zaferiyle son bulmuş değildir. Bir millet, irfan
ordusuna sahip olmadıkça savaş meydanlarında
ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o
zaferin köklü sonuçlar vermesi ancak irfan
ordusuyla mümkündür. Bu ikinci ordu olmadan
birinci ordunun elde ettiği kazanımlar sönük
kalır. Milletimizi geçek mutluluğa, kurtuluşa
ulaştırmak istiyorsak, bizi ölümden kurtaran ve
hayata götüren bugünkü idare şeklimizin
sonsuzluğunu istiyorsak, bir an önce büyük,
kusursuz, nurlu bir irfan ordusuna sahip olmak

zorunluluğunda bulunduğumuzu inkâr edemeyiz

Eski idarelerin en büyük kötülüklerinden biri de irfan
ordusuna layık olduğu önemi vermemeleridir. Eğer
önem verilseydi, geleceği emanet ettiğimiz sizlere,
gelecek kadar güvenilir bir mevki verilmesi gerekirdi.
Henüz üç dört senelik hayata sahip olan milli
idaremizde irfan ordusu ile layık olduğu kadar
ilgilenilememiştir. Fakat buradaki mecburiyeti
milletin münevverleri olan sizler elbette ki daha iyi
takdir edersiniz. Bütün kuvvetimizi yalnız cephede
toplamaya mecbur olduğumuz bu kısa süre içinde
tabiatıyla irfan ordusuyla gereğince meşgul
olamadık. Lakin Cenabı Hakk'a şükürler olsun ki
düşman karşısındaki aziz ordumuz için harcadığımız
bütün emekler mutlu sonucunu verdi. Artık bundan
sonra aynı kuvvet, aynı faaliyet, aynı istekle irfan
ordusu için çalışacak ve birincide olduğu gibi bu
ikinci ordudan dahi emeklerimizin, faaliyetlerimizin
mutlu ve başarılı sonuçlarını aynı parlaklıkta elde
edeceğiz.
Arkadaşlar, asker ordusu ile irfan ordusu
arasındaki birliktelik ve alakayı belirtmek için şunu
da ifade edeyim, kıymetli bir eserden ordunun ruhu
kumanda heyetidir deniliyor. Hakikaten böyledir. Bir
ordunun kıymeti kumanda heyetinin kıymeti ile
ölçülür. Siz öğretmenler, sizler de irfan ordusunun
kumanda heyetisiniz. Sizin ordunuzun kıymeti de
sizlerin kıymetinizle ölçülecektir. İstiklal
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mücadelesinde üç dört senedir düşmanı
topraklarımızda mahvetmek için yaptığımız
savaşla ordunun ruhu olan kumanda heyeti
değerlerinin yüksekliğini nasıl ispat etmişse,
bundan sonra yapacağımız yenilikler milletimize
bir karanlık gibi çöken genel cehaleti mağlup
etmek savaşında da irfan ordusunun ruhu olan
siz öğretmenlerin aynı yeteneği ortaya
koyacağınıza eminim. Bu konuda size güveniyor
ve saygı ile selamlıyorum.
c. Mustafa Kemal Atatürk'ün 1924 yılında
Muallimler Birliği Kongresi üyelerine, Millî
Eğitim Bakanı Vasıf Çınar tarafından Şehir
Lokantasında verilen çay ziyafetinde yaptığı
konuşma:
Saygıdeğer Efendiler! Öncelikle bu
toplantıyı düzenleyen Vasıf Beyefendi'ye
huzurunuzda birkaç söz söylemek fırsatını
verdiklerinden dolayı özellikle teşekkür ederim.
Hanımlar, Beyler! Seçkin meclisinizin içinde
bulunmaktan dolayı sevinçliyim. Türkiye
Muallimler Birliği'nin Ankara'da kararlaştırıldığı
ilk kongresini çok büyük mutlulukla karşıladım.
Memleketimiz ve Cumhuriyetimiz için, sizler
gibi kıymetli öğretmen hanım ve beylerinin
burada toplanması çok verimli sonuçların ortaya
çıkmasına yardımcı olacaktır. Hanımlar, Beyler!
Türkiye Muallimler Birliği'nin bütün memlekette
şekillenmesini, Konya'yı olduğu gibi Van'ı ve
Hakkâri'yi de teşkilatı içine almasını ve her
köyde üyeye sahip olmasını derin bir ilgi ile
bekleyeceğim.
Öğretmenler! Yeni nesli, Cumhuriyet'in
özverili öğretmen ve eğitmenleri, sizler
yetiştireceksiniz; yeni nesil, sizin eseriniz
olacaktır. Eserin kıymeti, sizin yeteneğiniz ve
özveriniz derecesiyle uygun olacaktır.
Cumhuriyet; ﬁkren, ilmen, fennen, bedenen
kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister.
Yeni nesli, bu kalite ve yetenekte yetiştirmek
sizin elinizdedir. Sizlerin, seçkin görevinizin
yerine getirilmesine büyük özveriyle varlığınızı

vereceğinize hiç şüphe etmem. Ben millî öğretim ve
millî eğitimimiz hakkındaki görüşlerimi çeşitli
zamanlarda ve çeşitli nedenlerle söyledim. Fakat bu
görüşlerimi birkaç kelimede toplayarak tekrar
etmeyi faydasız görmüyorum.
Öğretmenler! Erkek ve kız çocuklarımızın, aynı
şekilde bütün ilim derecelerindeki öğrenim ve
eğitimlerinin uygulamalı olması önemlidir. Memleket
çocuğu, her öğrenim derecesinde ekonomik hayatta
istekli, eser sahibi ve başarılı olacak şekilde
donanımlı olmalıdır. Millî ahlâkımız, uygar ilkelerle
ve hür düşüncelerle arttırılmalıdır. Bu çok önemlidir,
özellikle dikkatinizi çekerim. Göz korkutma ilkesine
dayanan ahlâk, bir erdem olmadığı gibi güvene de
uygun değildir.
Efendiler! Bu görüşümde sizin tamamen benimle
beraber olduğunuza şüphe etmiyorum. Genel
öğrenim ve eğitim programımız da bu temelleri içine
alır. Fakat biliyorsunuz ki, görüşlerin, programların
kesin ve açık olması çok önemli olmakla birlikte
verim ve eser verebilmesi, onların becerikli, anlayışlı
ve özverili öğretmenlerimiz tarafından okullarımızda
çok büyük dikkat ve gayretle uygulamasına bağlıdır.
İşte özellikle sizden rica edeceğim konu budur. Sizin
başarınız, cumhuriyetin başarısı olacaktır.
Arkadaşlar, yeni Türkiye'nin birkaç yıla sığdırdığı
askerî, siyasî, idari inkılâplar sizin, saygı değer
öğretmenler, sosyal ve ﬁkrî inkılâptaki başarılarınızla
desteklenecektir. Hiçbir zaman hatırlarınızdan
çıkmasın ki, “Cumhuriyet sizden ﬁkri hür, vicdanı hür,
irfanı hür nesiller ister.”
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4. Eğitimde yaşanan sorunlar ve çözüm yolları.
Bir birey yaşamında eğitimini 3 (üç) yerde
almaktadır. Bunlar “ AİLE, OKUL ve SOSYAL
ÇEVRE “ dir. Bu üç temel ana unsurda
bulunanlar görevini aksatmadan yapmalıdır.
Ayrıca halen görevde olan öğretmenlerimizin
hiçbir bahane ve gerekçeye sığınmadan,
yılmadan ve kimseden çekinmeden
Cumhuriyetimizin bekası ve Atatürk'ün düşünce
sistemi ve ilkeleri ışığında öğrencilerimizi
yetiştirmelerini özellikle istiyorum. Lütfen
Atatürk'ün sizlere verdiği vazifenizin bilincinde
olunuz. Asla mazeret üretmeyiniz ve fedakârca
genç yavrularımızı eğitelim.

Değerli öğretmenlerim bu ana esaslar ve ilkeler
doğrultusunda her şey gönlünüzce ve yolunuz açık
olsun.
Son söz olarak; Toplumların uygarlık düzeyi
öğretmene verdiği değerle ölçülür.
T
arihçi, Yazar ve E. Albay Kemal KARAKUZEY
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MUSTAFA KEMAL'E "ATATÜRK"
SOYADI VERİLMESİ
(24 Kasım 1934)GÜNÜ
Osmanlı Devleti zamanında kişilerin soyadları
yoktu. Kişinin adının yanına baba adı, doğum
yeri veya bağlı bulunduğu boy yazılırdı. Bu
durum çeşitli karışıklıklara sebep oluyordu.
Askere alma, okul, tapu ve miras işlerinde büyük
zorluklar çıkıyordu. Kişilerin kimliği tam olarak
belirlenemediğinden birtakım haksızlıklar
olabiliyordu. Toplumsal ilişkilerdeki bu eksikliğin
giderilmesi gerekiyordu.
21 Haziran 1934'te Soyadı Kanunu çıkarıldı.
Buna göre her Türk, kendi adından başka,
ailesinin ortak olarak kullanacağı bir soyadı
alacaktı. Alınacak bu soyadları Türkçe olacaktı.
Ahlaka aykırı ve gülünç adlar soyadı olarak
alınamayacaktı.
Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesinden sonra 24
Kasım 1934 tarihinde TBMM tarafından, Gazi
Mustafa Kemal Paşaya "Atatürk" soyadı verildi.
1934 yılında çıkarılan diğer bir kanunla da; "Ağa,
Hacı, Hafız, Hoca, Molla, Efendi, Paşa" gibi, eski
toplum zümrelerini belirten unvanlar
kaldırılmıştır. Aynı kanunla yurt savunmasında,
Milli Mücadelede gösterilen başarılar karşılığı
verilen madalyalar dışında, eski Osmanlı
idarecilerinin verdiği tüm nişan ve rütbeleri
taşımak da yasaklanmıştır.
Mustafa, Mustafa Kemal olmakla kalmadı…
Sonraki yıllarda yeni adlar almaya, yeni şanlar
kazanmaya devam etti…
Çanakkale Savaşı'ndan sonra rütbesi paşalığa
yükseltilince, adı Mustafa Kemal Paşa oldu.
Kısaca, Kemal Paşa diye anılmaya başlandı.
Sarı Paşa diyenler de oldu.
Sakarya Savaşı'ndan sonra Türkiye Büyük Millet
Meclisi ona Gazi rütbesini verdi.

Adı, Gazi Mustafa Kemal Paşa oldu.
Bu unvan o kadar benimsedi ki, herkes ondan kısaca
Gazi Paşa diye söz etmeye başladı.
21 Haziran 1934'te Soyadı Kanunu çıkınca, herkesin
aklına, doğal olarak, ilk o geldi. Gazi Mustafa Kemal'in
soyadı ne olacaktı? Herkese soyadı bulan Gazi,
kendisine nasıl bir soyadı bulacaktı?
Meclis'te, gazetelerde her gün ortaya yüzlerce öneri
atıldı… Konuşuldu, tartışıldı, ama bir karara
varılamadı.
Günler, haftalar geçti… Sonunda, herkesin merakını
gideren, üzerinde anlaştığı öneri, Saffet Arıkan ve
Naim Hazım Onat'tan geldi.
24 Kasım 1934: tarihinde Türkiye Büyük Millet
Meclisi, Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'e Atatürk
soyadını verdi. Soyadı kanununun kabul edilmesiyle
birlikte, meclis tarafından Mustafa Kemal'e "Atatürk"
soyadı verildi.
Bilindiği gibi, 1934 yılında çıkartılan 2525 sayılı
kanunla, her Türk'ün bir soyadı taşıması mecburi hale
getirildi. Soyadı kanunu, Büyük Millet Meclisi'nce
kabul ve Resmi Gazete ile yayınlanıp ilan edildikten
sonra, Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal için de bir
soyadı almak gerekti. Bunun için gerekli ﬁkri
çalışmalara başlanmıştı
Gazi Mustafa Kemal'e verilecek soyadı hususta gerek
"Atatürk sofrası"nda ve gerek Cumhuriyet Halk Partisi
Meclis Grubu'nda ona layık bir soyadı bulmak için,
bazı ileri gelen dil ve tarihçilerin de katılmasıyla,
toplantılar yapılmış, bazı isimler tespit edilmiştir.
Tespit edilen isimler şunlardı "Etel-Etil, Etealp,
Korkut, Araz, Ulaş, Yazır, Emen, Çogaş, Salır, Begit,
Ergin, Tokuş, Beşe". Bu isimler Atatürk'e arz edilmiş ve
Atatürk'ün, "Arkadaşlarla bir kere konuşalım" demesi
üzerine ikinci bir görüşmeye bırakılmıştır. Çankaya'da
yapılan son toplantıda, CHP Genel Sekreteri
(sonradan Milli Eğitim Bakanı) Saffet Arıkan'ın bir
yazısında kullandığı söylenilen "Türkata", "Türkatası"
gibi iki ad da kendisine arz edilmiş fakat Atatürk'ün,
"Bir de arkadaşlar, ne buyururlar, bakalım" demesi
üzerine Konya Milletvekili Naim Hazım Onat Bey,
"Müsaade buyurulur mu paşam?" diye söz istemiş,
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Atatürk de, "Arkadaşlar lütfen hocamızı
dinleyelim", diyerek sözü Onat'a bırakmıştır.
Naim Hazım Bey, Türk Dil Kurumu'nda da
çalışmış Türkçeyi-Osmanlıcayı çok iyi bilen, her
iki alanın gramer ve sentaks (söz dizimi)
kurallarını gerçekten kavramış bir sahsiyetti.
Naim Bey, bu husustaki düşüncelerini şu şekilde
açıklamıştır.
"Türkata, Türkatası gerek yazılışta, gerek
söylenişte bana biraz tuhaf geliyor. Arkadaşlar
biliyorsunuz tarihimizde bir 'Atabey' sözü
ünvanı vardır. Anlamı da, yine biliyorsunuz:
Beyin, emirin, şehzadenin, hatta hükümdarın
ilimde, idarede, askerlikte mürebbisi, müşaviri,
hocası demektir. Atabey, kullanılmış, tarihe
geçmiş bir ünvan-ı resmidir. Bu ünvanı taşıyan
birçok Türk büyüğü vardır. Binaenaleyh biz de
Türk'e her alanda atalık etmiş, Türklüğü
kurtarmış, istiklaline kavuşturmuş olan büyük
Gazimize 'ATATÜRK' diyelim, bu soyadını
verelim. Bu bana şivemize de daha munis, daha
uygun gibi geliyor."
Gazi, Naim Hazım Onat'ın açıklamasını daha
yerinde bulmuş, hatta ona teşekkür etmiş,
böylece "ATATÜRK" soyadı üzerinde oy birliği ile
durulmuştur. Bundan sonra, Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanlığı'na şu üç maddelik
kanun tekliﬁ verilmiştir.
"Cumhurreisi Gazi Mustafa Kemal'e Atatürk
Soyadının verilmesi hakkında 2587 sayılı Kanun:
Madde 1. Kemal öz adlı (öz adı Kemal olan)
Cumhurreisimize "ATATÜRK" soyadı verilmiştir.
Madde 2. Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 3. Bu kanun, Büyük Millet Meclisi
tarafından icra olunur. "
Kanun, TBMM'nin 24 kasım 1934 tarihli
toplantısında oy birliği ile kabul edilmiş ve 2587
sayı ile tespit edilmiştir. Bu kanun, usulü
gereğince 27 Kasım 1934 tarihli Resmi Gazete
ile de yayımlanmıştır.
2622 Sayılı Kanun:
1- Kemal Öz adlı Türkiye Cumhur reisine

24.11.1934 tarih ve 2587 sayılı kanunla verilmiş olan
ATATÜRK soyadı tek şahsına mahsustur, hiç kimse
tarafından öz veya soyadı olarak alınamaz,
kullanılamaz ve kimse tarafından hiçbir surette bir
kimseye verilemez.
2- ATATÜRK adının başına ve sonuna başka söz
konarak öz veya soyadı alınamaz ve kullanılamaz
3- Bu kanun hükmü 24/11/1934 tarihinde başlar.
4- Bu kanun hükmünü yerine getirmeye Dahiliye
Vekili memurdur.
Mustafa Kemal, "Atatürk" soyadı ile Türk tarihine
dayanmaktadır. Soyadına kaynaklık eden "Atabey"
ünvanı Selçuklu devri Türk devletlerinde yaygın
olarak kullanılan bir ünvan olup. "Atabeylik" de, Türk
devlet geleneği ve hayatında yer alan önemli bir Türk
kurumudur. Tarihi Türk milli kültürünün derin izlerini
taşıyan bu soyadındaki "Türk" adı da onu "milli bir
lider" ve Türk milletinin en önemli "ortak paydası"
haline getirmektedir.
Atatürkçü Düşünce Derneği Edirne Şubesi Yönetim
Kurulu olarak, Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesinden
sonra TBMM tarafından, Gazi Mustafa Kemal Paşaya
"Atatürk" soyadı verilmesinin 83. Yıl dönümünün
kutlu olmasını diliyoruz.
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Hayatta ben en çok babamı sevdim
Karaçalılar gibi yardan bitme bir çocuk
Çarpık bacaklarıyla -ha düştü, ha düşecekNasıl koşarsa ardından bir devin
O çapkın babamı ben öyle sevdim
Bilmezdi ki oturduğumuz semti
Geldi mi de gidici-hep, hep acele işi! Çağın en güzel gözlü maarif müfettişi
Atlastan bakardım nereye gitti
Öyle öyle ezberledim gurbeti
Sevinçten uçardım hasta oldum mu
40'ı geçerse ateş, çağrırlar İstanbul'a
Bir helalleşmek ister elbet, diğ'mi, oğluyla!
Tifoyken başardım bu aşk oyununu
Ohh dedim, göğsüne gömdüm burnumu
En son teftişine çıkana değin
Koştururken ardından o uçmaktaki devin
Daha başka tür aşklar, geniş sevdalar için
Açıldı nefesim, ﬁkrim, canevim
Hayatta ben en çok babamı sevdim.
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ETKİNLİKLERİMİZDEN
29 EKİM ANITA ÇELENK SUNUMU
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ETKİNLİKLERİMİZDEN
ALANYA KAYMAKAMI FATİH ÜRKMEZER'İ ZİYARET
ADD Alanya Şubesi olarak bugün Alanya Kaymakamı Sn. Dr. Fatih Ürkmezer'e hoşgeldiniz ziyaretinde bulunarak,
yeni görevinde başarılar diledik. Makamında ziyaret ettiğimiz Dr. Fatih Ürkmezer'e çalışmalarımız hakkında bilgi
verdik. Ayrıca 21. düzenleyeceğimiz Atatürk Halk Koşusu ve Yarı maratonumuz ilgili bilgi vererek desteklerini
istedik . Derneğimize gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz.
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ETKİNLİKLERİMİZDEN
THM KOROMUZUN 10 KASIM ÇALIŞMALARI
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ETKİNLİKLERİMİZDEN
OBAKÖY İLKOKULUNU ZİYARET
Alanya Obaköy İlkokulunu ziyaret ederek okula Gönder bayrakları hediye ettik. Okul müdürü Sn. Zeki Bilgin ve
Öğretmenlerle yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar diledik.
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DUYURU
KOMPOZİSYON YARIŞMAMIZIN BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI
Başvuru işlemleri tüm öğrenciler için 09 Kasım 2020 – 12 Aralık 2020 tarihleri arasında (mesai
bitimine kadar) addalanya@gmail.com ve info@addalanya.org mail adresinden yapılacaktır.
Tel :511 60 66 – 05397464024 - 05327332549
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