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şeriatçı yobazların canavarca katlettiği

“Türk Milleti!

Öğretmen

Ebediyete akıp giden her on senede, bu

Kubilay’a, Prof. Cavit Orhan Tütengil’den

büyük

büyük

Prof. Dr. Bedri Karafakıoğlu’na, Kurucu

şereflerle, saadetlerle, huzur ve refah

Genel Başkanımız Prof. Dr. Muammer

içinde kutlamanı gönülden dilerim.

Aksoy’dan kurucu üyemiz Doç. Dr. Bahriye

Ne mutlu Türk’üm diyene !” diye bitirmişti.

Üçok’a,

O’nun

karşın,

Mumcu’dan Genel Başkan Yardımcımız

Cumhuriyetimiz 100. yılına giderken büyük

Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı’ ya kadar

sorunlarla boğuşmaktadır.

binlerce bağımsızlık ve devrim şehidimiz

Gazi, Cumhuriyetin ilanından 36 gün sonra

kanını katmıştır Cumhuriyet harcına.

“Cumhuriyetimiz öyle zannolunduğu gibi

CUMHURİYETİMİZ ÖNCE KURULMUŞ,

zayıf

SONRA İLAN EDİLMİŞTİR!

millet

bu

bayramını

daha

temennisine

değildir.

Cumhuriyet

bedava

Asteğmen

Kalpaksız

Mustafa

Fehmi

Kuvvacı

Uğur

kazanılmış da değildir. Bunu elde etmek

Mustafa Kemal Paşa, 19 Mayıs 1919’ da

için çok kan döktük. Her tarafta kırmızı

Samsun’dan

kanımızı akıttık. İcabında müesseselerimizi

YÜRÜYÜŞÜNÜ,

müdafaa için lâzım olanı yapmağa hazırız."

görüşmenin ardından topladığı kongrelerle

derken önümüze yaşamsal ve kutsal bir

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk

görev koymuştur. Nitekim 15 - 20 Ekim

Cemiyeti

1927 tarihleri arasında 6 gün boyunca

örgütleyip meşrulaştırmış ve 23 Nisan

okuduğu NUTUK’u GENÇLİĞE HİTABE ile

1920’ de Ankara’da Büyük Millet Meclisi’ni

bitirirken bu görevi Türk Gençliği’ ne ve “Ey

açarak kurumlaştırmıştır. Vatanın dört bir

Türk istikbalinin evladı” seslenişi ile de her

yanı işgal altında olmasına karşın meclis (

dönemin Türk Ulusu’na vermiştir.

Milli

15 Mayıs 1919 günü İzmir rıhtımında

örgütlenmesinden önde tutmuştur. Meclisle

gazeteci Hasan Tahsin’in şehadeti ile

Milli

başlayan bu kutsal görev uğruna, Kocatepe

kurtuluşu ve bağımsızlığı, İrfan Ordusu ile

Kurtkaya şehitliğinde yatan Yüzbaşı Agâh

de kuruluşu ve devrimleri gerçekleştirmiştir.

Efendi’den

Çiğiltepe’ye,

Daha Amasya Tamimi’nde, Sivas Kongresi

Teğmen Yıldırım Kemal’den Menemen’de

kararlarında - koşullar gereği üstü örtülü

Albay

Reşat
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başlattığı

adıyla

irade
Ordu’yu

)

BAĞIMSIZLIK

yaptığı

yüzlerce

demokratik

şekilde

örgütlenmesini

kurmuş,

Milli

Ordu

ordu
ile

olarak - ifade edilmiş olan Cumhuriyetin

1921 de, savaşın en çetin döneminde,

nüvesi,

Ordumuzun Eskişehir-Kütahya hattından

1921

Anayasasının

ilk
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maddesinde de şöyle belirmiştir:

Sakarya

MADDE 1 - Hakimiyet bilâkaydü şart

günlerde Ankara’da ilk Maarif Kongresi

milletindir.

halkın,

toplanmış, kongreyi cepheden gelerek

mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi

açan Mustafa Kemal Paşa öğretmenlere

esasına müstenittir.

KEMALİST

MADDE 2 - İcra kudreti ve teşri salahiyeti

göstermiştir.

milletin yegâne ve hakiki mümessili olan

TBMM ORDUSU işgalci emperyalistlerle

Büyük Millet Meclisinde tecelli ve temerküz

savaşırken, İRFAN ORDUSU da cehalet

eder.

karanlığıyla savaşa girişmiştir.

MADDE 3 - Türkiye Devleti, Büyük Milleti

Cumhuriyetimiz, bu iki ordumuzun haklı,

Meclisi tarafından idare olunur ve hükûmeti

namuslu

"Büyük Millet Meclisi Hükûmeti" unvanını

sonucudur.

taşır.

1928 de yazılan Harbiye Marşındaki “

Bu hükümler bir cumhuriyet yönetiminin

Kanla irfanla kurduk biz bu Cumhuriyeti ”

temel özelliklerini yansıtmaktadır. Sadece

sözü bu iki ordu gerçeğini ifade etmektedir.

yönetim biçiminin adı konmamıştır.

Devrimler böyle başarılmış, tarihte benzeri

İşte bu nedenle Mustafa Kemal Paşa 28

görülmemiş kalkınma hamlesi ile yıkılmış

Ekim 1923 akşamı Çankaya’ da “Efendiler,

bir imparatorluğun enkazından bağımsız,

yarın

çağdaş, güvenli bir ülke ve 12 milyonluk

İdare

Cumhuriyet’i

usulü;

İLAN

EDECEĞİZ”

hattına

çekildiği

DEVRİM’

ve

kararlı

o

in

endişeli

hedeflerini

savaşının

kutlu

demiş, “KURACAĞIZ” dememiştir.

harap ve bitap düşmüş bir halktan hayatı

İKİNCİ ORDU, İRFAN ORDUSU!

KADIN

Atatürk, Büyük Millet Meclisinin açılışından

gururlu, başı dik bir ulus böyle yaratılmıştır.

hemen

CUMHURİYET

sonra

düzenli

ordu

kurma

-

ERKEK

birlikte

omuzlayan,

KİMSESİZLERİN

çalışmalarıyla eş zamanlı olarak “İkinci

KİMSESİDİR!

Ordu” adını verdiği öğretmenleri, yani İrfan

Atatürk yönetiminde Türkiye kısa sürede

Ordusunu örgütlemiştir. 6 Mayıs 1920 günü

hayatın her alanında Bütünsel Kalkınma

Maarif Vekaleti kurulmuş, 25 Kasım 1920

yöntemi ile sanayi tesislerini kurmuş,

de öğretmen ve öğrencilerin askerlik

köylüsünü efendi yaparak ayağa kaldırmış,

yükümlülükleri ertelenmiş, 15 Temmuz

kadınını
3

özgürleştirmiş,

bayındırlıkta,

sağlıkta,

eğitimde,

sporda,

kültür

ve

Ancak

ilerleyen

yıllarda

Aydınlanma

sanatta yaptığı atılımlarla örnek alınan bir

Devriminin ateşi küllenmiş, Cumhuriyetin

ülke olmuştur.

kuruluş dönemindeki heyecan ve özgüven

Kemalist Cumhuriyet, kurulduktan sadece

kaybolmuş, eğitim laik bilimsel temelden

3 yıl sonra uçak üreten ve ihraç eden bir

koparılmış, 1950 ve özellikle 12 Eylül 1980

ülke olmayı başarmıştır. Kendi ürettiği

sonrası

aşılarla

kazanımlarını büyük ölçüde yitirmiştir.

milyonları

salgın

hastalıkların

ulusumuz

Cumhuriyet

pençesinden kurtarmış, şekerden kâğıda,

İçinde bulunduğumuz karanlık tabloyu

demir

silahtan

yineleyerek umut kırmak yerine; ulusça

tekstile, tohumdan gübreye, camdan ilaca,

kendimize güvenerek, birlik olarak, Laik

madenden

Cumhuriyetimizi yeniden kazanmak için

çelikten

petrokimyaya,

enerjiye

bütün

sanayi

alanlarında üretim rekorları kırmış, 4 denge

harekete geçme vaktidir şimdi.

kuramı ve karma ekonomi ile 15 yılda %

İrfan Ordusunun önemli bir ögesi olan

115 büyüme sağlamış, parasının değerini

Atatürkçü

hep korumuş, işsizlik nedir bilmemiş,

nedeni budur.

eğitimde fırsat eşitliğinden ödün vermemiş,

Kemalizm’in parlak ışığı yeniden yurt

çocuklarını

semalarını

dünya

yarışabilecekleri

çocukları

bilimsel

ile

eğitimle

Düşünce

aydınlatacak,

varlık

Cumhuriyet

kuruluş ayarlarına ve hedeflerine mutlaka

yetiştirmiş, kadın erkek yarınlarına güvenle

yönelecektir.

bakan bir toplum yaratmış, kelimenin tam

100.

anlamıyla

başaracağımıza

KİMSESİZLERİN

Derneği’nin

KİMSESİ

yıla

bu

kararlılıkla

yürüyor,

yürekten

inanıyor,

olmuştur.

milletimize güveniyoruz.

UMUTSUZ DURUM YOKTUR, UMUTSUZ

TÜRK MİLLETİ,

İNSANLAR VARDIR, BİZ HİÇ BİR ZAMAN

BÜYÜK MİLLET BAYRAMININ 98. YILI

UMUDUMUZU YİTİRMEYECEĞİZ!

KUTLU OLSUN!
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bürokratlar ile Ankaralı Seymen
Dernekleri tarafından cılız bir şekilde
gerçekleştirilmektedir.
Halkın
coşkusunu ne yazık ki göremiyoruz.
Çünkü buna izin vermiyorlar.

b. Bugün halen Anayasamızın
değiştirilemeyecek ve değiştirilmesi
teklif
dahi
edilemeyecek
maddelerinden
Madde.3’
te
belirtildiği gibi Kurtuluş Savaşımızın
ve Cumhuriyetimizin sembolü olması
nedeniyle “Türkiye Devleti, ülkesi
ve
milletiyle
bölünmez
bir
bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı,
şekli kanununda belirtilen, beyaz ay
yıldızlı al bayraktır. Millî marşı
“İstiklal
Marşı”dır.
Başkenti
Ankara’dır ”
Görüldüğü gibi
Başkentimizin de başka bir şehir
olması mümkün değildir. Ancak daha
çok
yeni
bir
zamanda
bu
Anayasamızın bu değiştirilemeyecek
ve
değiştirilmesi
teklif
dahi
edilemeyecek
maddelerinin
değiştirilmesi
için
bu
iktidar
yandaşları ve hatta üst düzey
siyasetçileri (AKP’li TBMM. Eski
Başkanı
İsmail
Kahraman)
tarafından bu geçen hafta yazılı ve

Kemal KARAKUZEY
E. Albay Tarihçi, Yazar

ANKARA’NIN BAŞKENT OLMASI
ETKİNLİKLERİ,
ÖNEMİ
VE
KONUYA
İLİŞKİN
DEĞERLENDİRMELERİM
1. Genel konular.
a. Değerli dostlarım ve yüreği
insan
sevgisi
odaklı,
Atatürk
sevdalısı, ülkemin yurtsever insanları
sizlere Yüce Önder Atatürk’ün
Ankara’yı başkent yapmasının 98’nci
yıldönümünü (13 Ekim 1923) anma
amacıyla bazı bilgiler vermek ve
Cumhuriyetimizin ilan edilmesinden
16 gün önce yaşanan bu coşkuyu
birlikte hissetmek istiyorum. Ama ne
yazık ki bu coşkuyu ülkemizde
yaşayamadık. Bu önemli anma ve
kutlama etkinliği Ankara’da bazı
6

görsel basında hiç çekinmeden
söylemlerde
bulunmaktadırlar.
Geçmişte Osmanlı İmparatorluğunun başkenti olan İstanbul’un tekrar
başkent olması için büyük bir gayret
içindedirler. Benim değerlendirme
lerime göre Atatürk’ün kurduğu
Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürk
devrimleri ile saltanat ve hilafetin
kaldırılmasını
hazmedemeyen,
dünya güç odaklarının oyuncağı
olmuş, kişisel çıkarlarını ön planda
tutan gaflet ve dalalet içindeki
zavallıların çırpınışlarından başka bir
şey değildir.

tarafından boşaltılmasından sonra
yeni Hükümet merkezinin neresi
olacağı sorununu ortaya getirdi.
Bunun üzerine İsmet Paşa (İnönü)
yeni hükümetin başkentinin Ankara
olmasını öngören önergeyi 9 Ekim
1923 günü 14 arkadaşı ile Malatya
Milletvekili olarak meclise sundu.
Çünkü Lozan’da İşgal devletlerinin
ve batı dünyasının ihtirasları,
İstanbul
hükümetini
tanımak
istemeleri yeni kurulacak Türkiye’ye
çok büyük sorunlar yaratacaktı.
Özellikle hilafetin merkezi olması
nedeniyle hilafetin kaldırılmasında
önemli bir gerekçe olmuştur.
b.
Teklif edilen Anayasa
maddesi gayet kısadır.“ Türkiye
Devleti’nin idare merkezi
Ankara’dır. “ Böylece 13 Ekim 1923
‘te kabul edilen yasa ile Ankara, yeni
devletin başkenti olmuş ve devlet
merkezinin
İstanbul
olacağı
yolundaki çekişmelere de son
verilmiştir. Bu aynı zamanda milli
mücadelenin
başından
beri
uygulanan Ankara’nın İstanbul’a
hâkim olacağı esasının bir sonucu
idi.
c. Ankara halkı, çok zeki ve
uzak görüşlü, biraz da tüccar ruhlu
idi.
Atatürk’ün
kişiliğinde
ve
gelişinde, kentlerinin hatta yurdun
kurtarıcısını görmüş ve büyük insana
çok büyük ve tarihi karşılama töreni
yapmışlardır. Seğmenlerin “ Vatan
uğrunda ölmeye geldik Paşam “
sözü Atatürk’ü Ankara halkına çok
bağlamış ve Kurtuluş Savaşı’nı bu

2. Tarihsel Gelişmeler.
a. Gazi Mustafa Kemal Atatürk,
Heyet-i Temsiliye ile birlikte 27 Aralık
1919’da Ankara’ya gelmiş; jeopolitik,
stratejik ve coğrafi konumu nedeniyle
burayı Millî Mücadele’nin sevk ve
idare merkezi olarak seçmiştir.
Ankara, Kurtuluş Savaşı boyunca
stratejik
kararların
alındığı,
milletimizin geleceğinin şekillendiği
ve jeopolitik konumuyla öne çıkan bir
karargâh olarak fiilen başkentlik
görevini yapmıştır. İstanbul’un 6
Ekim 1923 günü İşgal kuvvetleri
7

kentten güvenlik altında
edeceğine inandırmıştır.

idare

İtalya uzun süre direnmiş ancak
sonunda kabul etmek zorunda
kalmışlardır.
Yeni
Türkiye
Cumhuriyeti’nin başkentini en son
tanıyan ABD. olur. Bu tavrı sizin
takdirlerinize bırakıyorum.

ç. Birçok jeopolitikçi, Ankara’nın
başkent
seçilme
nedenlerini,
genelde askeri gereksinimlerinin
savunma ve tehdit boyutunda ele
alır. Oysa Atatürk’ün bu konudaki
vizyonu (geleceğin görünümü, ülkü,
ileri görüş) şaşırtıcı derecede
farklıdır. Atatürk “Ben, Ankara’yı
hükümet
merkezi
yapmakla
büsbütün başka bir hedef güttüm.
Türk’ün imkânsızı imkân haline
getiren kudretini dünyaya bir kez
daha tekrar etmek istedim. Bir gün
gelecek, bu çorak tarlalar, yeşil
ağaçların
çevirdiği
villaların
arasından uzanan yeşil sahalar,
asfaltlarla bezenecek… Hem bunu
hepimiz göreceğiz.
O kadar
yakında olacak “demiştir. Atatürk
sonuç
hedefli
stratejilerinin
başarılarını doğal olarak halkına mal
ederek, hem milletini teşvik ediyor.
Hem
de
bürokratlara
kendi
vizyonundan örneklerle, onları daha
stratejik düşünmeye alıştırıyordu. O
günün Ankara’sını New York Times
muhabiri
şöyle
anlatıyor.
“Ankara’nın evvelce sadece kedisi
ve keçisi ünlüydü. Şimdi kendisi
ün kazandı.”
d. Zaten
yeni
Türkiye
Cumhuriyeti’ne düşman olan
devletler
de
Ankara’nın
başkent olmasını
içine
sindirememişler
ve
büyükelçiliklerini
Ankara’ya
taşımamışlardı. İngiltere, Fransa ve

3. Ankara’nın başkent olmasının
altında yatan önemli 6 neden
bulunuyordu. Bunlar;
a.
Ankara’ da doğal olarak
meydana gelen Kuvayı-ı Milliye
ruhunun Millî Mücadele’yi
ateşleyen ve şekillendiren bir güç
olması ve bunun Ankara’yı Millî
Mücadele’de bir sembol haline
getirmesi.
b. Ankara’nın jeopolitik, stratejik
ve coğrafi konumunun uygun
olması, Anadolu’nun tam
ortasında yer alması ve bu yönüyle
güvenli olması, etrafının dağlarla
çevrili olmasının işgal edilmesini
zorlaştırması. Boğazların askeri
bakımdan tamamıyla açık ve
emniyetsiz olması.
c.
Ankara’nın, Anadolu’nun
tam kalbinde olmasının yanında Batı
Cephesi’ ne de yakın olması.
ç.
Batı Anadolu’dan ve
İstanbul’dan gelen demir yollarının
Ankara’ya kadar ulaşması, Bundan
dolayı ulaşım ve haberleşme
imkânının daha kolay olması.
d. Ankara’nın daha önceden
işgale uğramamış olması.
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e. Ankara’nın İstanbul’a yakın
olması. Bu sayede İstanbul’daki
gelişmeleri daha yakından takip
etme imkânına sahip olması.

ekonomik kurum ve kuruluşları
(Merkez Bankası, BDDK vb.)
İstanbul’a
taşıma
gayretlerini
görmekteyiz. Bu sonuçsuz gayretler
artık
nüfus
açısından
yaşanamayacak
hale
getiren
İstanbul’a yapılacak en büyük
kötülüktür. Aslında acilen İstanbul’u
kurtaracak çalışmalar yapılmalı ve
gerekli yasalar bir an önce
çıkarılmalıdır

f.
Son zamanlarda bilhassa
halk arasında İstanbul’ un siyasal ve
toplumsal çevresine karşı duyulan
güvensizliğin iyiden iyiye artmış
olması.
4.
Sonuç olarak; günümüzde
Ankara’nın başkent olması ile ilgili
olarak
yapılan
uygulamaları
izlediğimizde üzülerek de olsa
aşağıdaki
değerlendirmeleri
yapabiliriz.
a. Bir ülkedeki insanların büyük
bir coşkuyla, gururla ve
sevinçle bir şehrin başkent
olmasını
kutlaması
gerekirken
özellikle
Atatürk
Türkiye’sinin
bütün
değerlerine olumsuz ve düşmanca
bir bakış ile bu anma etkinliklerini
yapmamak için açıkça genelgeler
çıkarmayı anlamak mümkün değildir.
Dünyadaki çağdaş ve modern
ülkelerde bu tür kutlamalar ve anma
etkinlikleri büyük bir katılım ve
coşkuyla yapılmaktadır. Milli birlik ve
beraberlik ancak ve ancak bu tür
birleştirici etkinliklerle sağlanabilir.
Biz de şu an yapılan, halkımızı
bölmek ve ayrıştırmaktır. Bu tür
uygulamalar bizi gelecekte çok kötü
bir duruma sokabilir.
b. Diğer yandan yakın bir zamana
kadar bir ülkenin başkentinde
olması gereken birçok önemli

c.
Ancak, bütün bu olumsuz
gelişmelere
rağmen
Atatürk
Ankara’yı çok sevmiştir. Bu nedenle
bugün
Ankara’nın
ortasında
yükselen
Anıtkabir,
Türkiye
Cumhuriyeti’nin insanlık tarihi var
oldukça, yaşamaya devam edeceğini
gösteren bir semboldür. Hiç kimse bu
Cumhuriyetin bekasına kastedemez.
Çünkü bu millet bunu gördü ve
Atatürk’ün
Çağdaş
uygarlık
seviyesine yükselme hedefinden
asla sapmadan devrimlerine sahip
çıkacağımıza inancımız tamdır. Tüm
dostlarıma bu duygu ve düşüncelerle
selam,
sevgi
ve
saygılarımı
sunuyorum.
Tarihçi, Yazar ve E. Albay Kemal
KARAKUZEY
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Kemalizm'e karşı sistemli saldırı başlattılar.
Medyada
ve
yayın
organlarındaki
propagandanın yanında fiili saldırılarla
kurucu başkanımız Prof. Dr. Muammer
Aksoy; Doç. Dr Bahriye Üçok, Uğur mumcu
ve birçok aydınımız katledildi.
Prof.Dr Ahmet Taner Kışlalı, Türkiye
Cumhuriyetinin
bekası,
Türkiye’de
demokrasi, laik Cumhuriyetin ilelebet
yaşaması, hukukun üstünlüğü, emeğe
saygı gösterilmesi ve tam bağımsızlığın
Türkiye’de egemen olmasını istediği ve
Türkiye'nin
bölünmez
bütünlüğünü
savunduğu için katledildi.. Ahmet Taner
Kışlalı hayatının her döneminde aydın
olmanın ötesinde çok farklı bir misyon
üstlenmiş Türkiye'nin ideallerini Atatürk
ilkelerini kendisine rehber yaparak ülkeyi
bir Evliya Çelebi gibi dolaşan bir aydın
olmuştur.Biz inandığımız davada Ahmet
Taner Kışlalı' nın ve Cumhuriyetin
kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün
gösterdiği yolda yılmadan yürümeye
devam edeceğiz.
Kemalistler geleceğin öncüsüdürler. Bu
tarihsel görevi yerine getirmenin tam
zamanıdır. Bu amaçla ellerimizi ve
yüreklerimizi birleştireceğiz. Bir ve birlik
olacağız ki Aksoylar, Mumcular, Üçok’ lar,
Kışlalı'lar aramızdan alınmasın.
Aramızdan ayrılışının 22. yılında KIŞLALI'
nın bağımsız, laik, demokratik ulus devlet
mücadelesi bizlere ışık tutacaktır.ADD
Alanya Şubesi olarak Ahmet Taner Kışlalıyı
saygı rahmet ve minnetle anıyoruz

Ahmet Taner KIŞLALI
Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkan
Yardımcılığı görevini sürdürürken 21 Ekim
1999 günü “karanlık güçlerce” öldürülen
nice Atatürkçü’nün en önemli isimlerinden
biridir.
''Kemalizmi 'geçmişin bekçiliği' sananlar,
'geleceğin öncülüğü' nü yapmak fırsatını
kaçırmaya
mahkûmdurlar.''
diyen
Atatürkçü Düşünce Derneği Genel başkan
yardımcısı Prof.Dr Ahmet Taner Kışlalı'nın
katledilişinin 22. yılında saygı ve özlemle
anıyoruz.
Kışlalı' ya göre din devleti kurmak, ülkeyi
bölmek
ve
2.cumhuriyeti
kurmak
isteyenlerinin önündeki en büyük engel
Kemalizm’dir.Türkiye'yi hedefe koyanlar,
amaçlarına ulaşmak için Atatürk'e ve
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29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİKLERİMİZ

11

12

ATATÜRK’ÜN
NUTUK
(SÖYLEV)
ESERİNİN BİLİMSEL DEĞERİ VE ÖNEMİ
İLE ÜLKEMİZDE YAŞANAN TEMEL
SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
1. Giriş.
a. Antalya’mızın ve ülkemizin güzel
insanlarına merhaba diyorum. Sizlerle
NUTUK eserinin önemini paylaşacağım, bu
konudaki
duygu
ve
düşüncelerimi
açıklayacağım
için
çok
mutluyum.
Öncelikle geçen yıl Alanya ADD. Bşk. Sn.
Zuhal Sirkeli hanımefendi beni arayıp bu
konuda kendi aylık dergilerinde bir makale
yazmamı istediği için çok mutlu olmuştum.
Çünkü ben 31 Ekim 2019 tarihinde
Antalya’da
50’ye
yakın
derneğin
desteklediği ve yaklaşık 300 izleyicinin
katıldığı “ Atatürk’ün Nutuk Kitabının
bilimsel değeri ile günümüzde yaşanan
olaylarla birlikte değerlendirilmesi “
konulu bir konferans vermiştim ve
Antalya’nın yerel basınında da özellikle
Nutuk eseri hakkındaki önerilerim yer
almıştı. Çünkü Nutuk eseri, halen
ülkemizde yaşanan sorunların çözümünün
bulunduğu en değerli rehberdir. Ayrıca bu
makaleyi okuyup değerlendirecek insan
sevgisi odaklı, Atatürk sevdalısı yurtsever
bütün dostlarıma selam, saygı ve
sevgilerimi sunuyorum. Ayrıca ülkemizin ve
Cumhuriyetimizin kurucusu başta Gazi
Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları
olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi
şükran ve minnetle anıyorum. Hepsinin
ruhları şad olsun. Çünkü bu Cumhuriyet
atalarımızın büyük bir fedakârlık ve özverisi
ile kuruldu ve bizler de bu bağlamda büyük
bir
cesaret
ve
özveri
göstererek
Cumhuriyet ve ülkemizi çağdaş uygarlık
seviyesine çıkaracak diğer ilke ve
değerlerimize sahip çıkmalıyız.

b.
Halkımızın hangi oranda Nutuk
kitabını okuduğu, Atatürk’ün Nutuk eseri
hakkında
ne
düşündüğü
ve
ana
düşüncesinin ne olduğu, özellikle niteliği,
felsefesi, kapsamı konusunda yeterli
bilgiye sahip olup olmadığı konularında
endişelerim vardır. Nutuk kitabının halkımız
tarafından hangi seviyede ve eğitimöğretim olarak okullarda hangi sınıftan
itibaren
kimler tarafından
verilmesi
gerektiği
konusunda
bir
çalışma
yapılmadığını
üzülerek
görmekteyiz.
Benim değerlendirmelerime göre Nutuk
Kitabının
ülkemizde
öğrencilere
sunulmasında
ve
eğitim-öğretim
müfredatları
(konu
kapsamları)
bakımından çok yetersiz bir seviyede
olduğunu ve MEB. lığı tarafından bilinçli bir
şekilde bugüne kadar bu kitabın
öğrencilere ders olarak verilmediğini
düşünüyorum. Liselerde TSK.’ lerinin
deneyimli üstsubayları tarafından verilen ”
Milli Güvenlik Bilgisi “ derslerinin konu
kapsamlarında yer alan Nutuk kitabının
önemi ayrıntılı bir şekilde işleniyordu.
Ancak Yüce önder tarafından 1926 yılında
Türk gençlerinin milli bilinç içerisinde ve
Cumhuriyetin bekası konusunda üzerine
düşen görevlerin öğretilmesi için konulan
bu ders, ne yazık ki 2012 yılından itibaren
mevcut iktidar tarafından eğitim-öğretim
kapsamından kaldırıldı. Ben de bu esnada
Ankara’da 2007 yılından bu yana MGB.
dersi öğretmenliği yapıyordum ve beni en
çok üzen olay Atatürkçü olduğunu söyleyen
partilerin tepkisi dışında, hiçbir parti,
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2. Nutuk Eserinin Niteliği, Felsefesi ile
Bilimsel Değeri ve Önemine İlişkin
Değerlendirmeler

dernek ve sivil toplum örgütlerinden etkili
bir tepki konmadı. Bunun yanında
Atatürkçü
eğitim
sendikası
olan
ülkemizdeki en güçlü sendika bile bu dersin
kaldırılması yönünde görüş bildirmişti.
c.
Benim düşünceme göre Nutuk
Kitabının ilk ve orta okul seviyesinde
öğrencilere tam olarak öğrenilecek ve
kavratılabilecek
bir
eser
olduğunu
düşünmüyorum. Bunun gerekçelerinin
makalemin sonunda daha da iyi
anlaşılacağını düşünüyorum. Ancak Nutuk
kitabı ve Kurtuluş ile Cumhuriyet filmlerini
çocukların anlayacağı şekilde resimli kitap
haline getirilmiş yayınların ilk ve
ortaokullarda okutulması önerilebilir. Ben
bu Nutuk eserinin önemini tahminen 2006
yılında benimle aynı birlikte EDOK (Eğitim
ve Doktrin K.lığı)’nda görevli Öğretmen
Yarbay İzzet Topal arkadaşım tarafından
Ankara’daki üniversitelerde görevli iki
akademisyen ile birlikte geniş kapsamlı
yaptığı araştırmalar sonunda yaklaşık 50
sayfalık hazırladığı bir dokümanı Ankara
Garnizonunda görevli tüm askeri personele
verdiği ve yaklaşık 3 saat süren bir
konferansta
öğrenmiştim.
Ben
bu
konferansın dokümanlarını adı geçen
yarbayımdan alıp defalarca okudum. Bu
eserin büyük bir titizlikle hazırlanmış bir
amaca yönelik bir bilimsel şaheser
olduğunu öğrendim. Yüce önder Atatürk’e
olan saygım ve sevgim daha da çok artı.
Çünkü düşünebiliyor musunuz bir lider bir
devletin oluşumunda yaşananları ve
çekilen acıları o ülkedeki halkın bir daha
yaşamaması için uyarıyor ve geleceğe ışık
tutuyor. Ne yazık ki Türk milleti yıllar sonra
bir asır önce yaşananların aynen benzerini
yaşıyor ve bu halk da olan biten senaryoyu
gaflet ve dalalet içinde duyarsızlıkla izliyor.
Gerçekten çok üzücü ve düşündürücü bir
durum. Tarih geçmişten ders alınmazsa
tekrar eder. Bu veciz sözü ülkemizde ne
yazık ki üzülerek tekrar yaşıyoruz.

a. Nutuk’un Niteliği.
(1)
Malumlarınız olduğu üzere;
büyük önder Atatürk, Türk ve dünya
Kamuoyuna yönelik olarak değişik mekân
ve zamanlarda, koşulların gerekliliğine
göre konuşmalar yapmış ve söylevler
vermiştir. Bütün bunlar, Türk Devrim Tarihi
Enstitüsü tarafından üç ciltte toplanmıştır.
Yapılan incelemede Atatürk’ün Nutuk’u ise,
bahse konu üç ciltten bağımsız olarak
yayınlanmıştır. Diğerlerinden ayırt edilmek
için “ Büyük Nutuk ” diye adlandırılmıştır.
Nutuk’un
büyüklüğü
üç
noktada
belirmektedir. Birincisi, söyleniş süresi,
ikincisi kapsamı, üçüncüsü ise önemi ve
etkisidir.
(2) Büyük nutuk, Atatürk tarafından
Cumhuriyet Halk Partisi-CHP Büyük
Kongresinin (15 Ekim
1927 Cumartesi - 23 Ekim 1927 Pazar) ilk
altı gününde ve her gün ortalama altı saat
kürsüde kalarak, toplam 36 saat 31
dakikada okunmuştur. Nutuk, dünya
hitabet tarihinde eşine ender rastlanan
uzunlukta olması nedeniyle, yabancılarca
altı günlük konuşma ya da maraton
konuşma olarak nitelendirilmiştir. Bir
Amerikan dergisi nutuk için; ‘’ Türk
Cumhurbaşkanının 400.000 kelimelik
mesajı‘’ ifadesini kullanmıştır. Parti
kongresini izleyen Amerika Birleşik
Devletleri’nin Türkiye nezdindeki ilk
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savaşının,
Türkiye
Cumhuriyeti’nin
kuruluşunun, inkılapların yapılışının, birinci
ağızdan anlatımıdır. Bir milletin maddi ve
manevi gücünü harekete geçiren Kuvayı-i
Milliye ruhunun, milli bir uyanışın ifadesidir.
Bir devlet kurucusunun milletine hesap
verme örneğidir. Tarihte de örneğine az
rastlanır. Tarihi yapan ile yazanın
Atatürk’ün şahsiyetinde birleşmesi Nutuk’a
benzerlerinden
üstün
bir
değer
vermektedir.

büyükelçisi Joseph C. Grew, gördüklerini
şöyle tasvir etmektedir. “ Gazi, saat tam
on’ da, alkış tufanı içerisinde ansızın
salona girdi, kürsüdeki yerini aldı ve
oturumu
açtı.
Kısa
bir
açış
konuşmasından sonra kürsüden inerek
milletvekilleri arasında bir yere oturdu.
Bu sırada İsmet Paşa kürsüye gelerek
başkanlık divanı üyelerini seçtirdi.
Sonra Mustafa Kemal, İsmet Paşa’nın
oturduğu kürsünün altında bulunan bir
başka kürsüye gelerek söylevini
okumaya başladı. Başlangıçta sesi zayıf
çıkıyordu, fakat gittikçe güçlendi, ince
fakat çok müzikal bir sesi var; iyi
okuyor.
Vesikalara sıra geldiğinde
bunları, millet meclisi başkanlık divanı
kâtibi, Ruşen Eşref Bey’e verip
okutuyordu.
Sık
sık
alkışlar
yükselmekteydi’’.
(3) Büyük Nutuk’ un hazırlanış
safhalarına
tanıklık
eden
önemli
şahsiyetlerden birisi olan Yakup Kadri
Karaosmanoğlu, bu konuda şu sözleri
söylemektedir. “Atatürk, nutuk üstünde
bütün gün gece yarılarına, bazen şafak
sökünceye kadar çalışırdı. Ertesi gün
hepimizi bir araya toplar ve yazdıklarını
okumamızı isterdi. Bazı akşamlar
kendisi okur biz dinlerdik. Her beş veya
on sayfada durup okudukları hakkında
fikir ve görüşlerimizi söylemeye mecbur
tutulurduk. Atatürk, düşüncelerimizi
derin bir dikkatle karşılardı.
Bazen
saatlerce emek sarf ederek,
yazıp
çizdiklerini baştan aşağıya değiştirirdi.
Atatürk bu eseri kendi eliyle yazmış,
yüzlerce belgeyi de bizzat kendisi
toplayıp hükümlemiştir’’.

(5) Atatürk Nutuk için “mazi olmuş
bir
devrin
hikâyesidir.”
demekle
yetinmiştir. Nutuk’ta söz edilen olaylardan;
bilinmeyenlerle, kuşkuya ve tartışmaya
elverişli olanların tümü belgelerle sağlam
bir nitelik kazanmıştır. Bu nedenle tarih
biliminin amacı doğrultusundadır. Atatürk,
her ne kadar “mazi olmuş bir devrin
hikâyesidir.’’ demekteyse de bu deyişi
ancak alçak gönüllüğünün bir örneği olarak
görülmelidir. Kendisinin de belirttiği gibi,
Nutuk’ta, “milletimiz ve müstakbel
evlatlarımız için dikkat ve teyakkuzu
davet edebilecek, bazı noktalar tebarüz
ettirilmiş (belirtilmiş) ’’ böylece; geçmiş
ile gelecek arasında bir köprü kurulmaya
özen gösterilmiştir. Nutuk, Mustafa Kemal
gibi savaş alanlarından gelen bir devlet
kurucusunun yalnız ulusuna değil bütün
insanlığa karşı da bir sorumluluk
taşıdığının kanıtıdır. Tarihten edinilen
tecrübelerin ve bunlardan çıkarılan

(4) Büyük Nutuk, yurdumuzun
parçalanıp işgal edildiği Birinci dünya
savaşı sonrası
günlerden başlayarak; milli egemenlik
kavramının
aksiyona
dönüştürülmesi
yoluyla, TBMM.’nin kuruluşunun, istiklal
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sonuçların özlü bir hitabe ile Türk insanına
anlatıldığı bir eser olmaktan öteye; başka
özellikleri de haizdir.

dünyaya gösterilmekte, millet adına yapılan
bütün
işlerin,
meşruluk
ilkesine
dayandırılarak
yürütüldüğü,
verilen
kararların, derinlemesine bir düşünce, uzak
bir görüş, ince bir hesaplama, yerinde bir
mantık ve ihtiyatlı bir davranış temeline
oturduğu ortaya konulmakta, Türk milletinin
haysiyetli bir millet olarak yaşamak için ‘ya
istiklal ya ölüm’ ilkesinden yola çıkarak
verdiği milli mücadelesinin safhaları ve
aldığı başarılı sonuçları adım adım dile
getirilmektedir.

(6) Nutuk’u bizzat dinlemiş ve
sonra onun üzerinde uzun bir inceleme
yapmış
olan
Yusuf
Akçura
şu
değerlendirmeyi yapmaktadır: “ Gazi,
lisanına
tamamen
sahiptir.
Cümlelerinde gramer hatalarına tesadüf
olunmaz. Kısa cümleleri uzunlara tercih
eder. Cümleleri ekseriyetle keskindir;
dağınık
ifadelerden
hoşlanmaz.
Türkçesi
bulunmayan
kelimeleri
Arapça’ dan almaya daha meyyaldir;
farsça kelime ve tamlamalar kullanmaz.
Üslubu orijinaldir. Genelde sakindir.
Ellerini nadiren hareket ettirir. Fakat
başının hareketleri bazı sözlerine
bilhassa dikkat çekmek istediğini anlatır
tarzdadır.
b. Nutuk’un Felsefesi.
(1) Bu genel açıklamalardan sonra
Nutuk’un hangi zaman içinde söylendiğine
dikkatleri çekmek istiyorum. 1927 yılı
Türkiye’sinin,
toplumsal
görünümünü
gözler önüne koymak, dünü olduğu kadar
bugünü anlamak için de gereklidir. Zaten
nutuk; yalnız geçmiş bir devrin yaşanmış
gerçekleri olarak dünümüzü anlatmakla
kalmamakta, yakın tarihimizden alınan
ibret dolu tecrübelerle milli varlığımızın
bugününe ve yarınına ışık tutan bir rehber
niteliği taşımaktadır. Bu bağlamda 28 Ekim
1927 tarihinde yapılan genel nüfus sayımı
itibarıyla Türkiye nüfusunun %51.8’i kadın,
%48.2’si de erkektir. 7 ve daha yukarı
yaşlardaki okuryazarlık oranı %10.6’dır.
Halkın %16.3’ü kentlerde, %83.7’si kırsal
yörelerde yaşamaktadır.

(3) Bir millete, yaşama sırrının
‘’ulusal egemenlik temeline dayanan
tam
bağımsız
bir
Türk
devleti
kurabilme’’ kararlılığını öğreten bir belge
olan Nutuk’un felsefesi; duygu, düşünce
ve aksiyon olmak üzere üç konuda
toplanabilir. Nutuk’ta ulus sevgisi, insanlığa
saygı ve ahlak anlayışı başta gelmektedir.
Bunlar Nutuk’un bütün olaylarına ve tüm
esprisine egemendir. Bu nedenle Atatürk;
yalnız aksiyon, yalnız düşünce, yalnız
duygu adamı değil, bunların tümünün bir
sentezidir. Büyük Nutuk’a eskimezlik,
ölmezlik niteliği kazandıran Atatürk’ü de
evrensel kişi düzeyine çıkaran söyledikleri
ile yaptıkları arasında göze çarpan
uyumluluktur. Atatürk, hayatında yalan
söylemediğini,
milleti
yalanlarla
aldatmadığını, yapılamayan işleri yapılır
gibi göstermek cihetine hiç gitmediğini
hatırlatmakla
iftihar
etmekte
ve

(2) Nutuk’ta; bu sosyo-kültürel
yapıdaki
Türk
milletinin
katlandığı
fedakârlık ve gösterdiği irade gücü
sayesinde nasıl mucizeler yaratabildiği tüm
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övünmektedir. Bununla beraber, Atatürk’ün
büyük Nutuk’unu söylemekte güttüğü ilk ve
görünen amacını iki noktada toplamak
mümkündür. Bunlar; “ geçmişte kalan
bazı olayların, anlaşılmasına yardımcı
olmak ” ve “ ulusal varlığımız için önemli
gördüğü konularda milletin ve gelecek
kuşakların dikkatli ve uyanık olmasını
sağlamaktır “

beyindir “ Yani kısaca ülkenin yönetim ve
organizasyonunda akıl ve bilimin olduğu
ATATÜRK’ ün düşünce sistemi ve ilkelerini
uygulayan bir ülkenin insanlarının bu acıları
çekmesi mümkün değildir. Biz ulus olarak
bu son yıllarda çektiğimiz acıları hiç hak
etmiyoruz.
Eğer bir ülkedeki insanların
arasında olması gereken temel ve ortak
örtüşen
değerlerde
farklılıklar
ve
ayrışmalar varsa o ülkede çok kötü şeyler
oluyor demektir. İleride çok büyük sıkıntılar
yaşanacaktır demektir. Bunun sorumlusu
da milli bilinçten yoksun cahil ve eğitimsiz
kişilerdir.

(4) Bu iki amaçtan birincisi yerine
ulaşmıştır. Çünkü aradan geçen yetmiş beş
yıl içinde Atatürk’e muhalif olanlar da dâhil,
herkes neyi biliyorsa neyi söylemek
istiyorsa hepsini ortaya dökmüş; buna
karşılık yerli yabancı pek çok bilim adamı
ve araştırmacı da belgelere dayanan ciddi
tarafsız çalışmalarının ve incelemelerinin
ürünü olan eserler vermiştir. Sonuçta;
Büyük Nutuk, Türk Kurtuluş Savaşı ve
Cumhuriyet tarihi için ana kaynak olma
niteliğini koruyarak dipdiri ayakta kalmıştır.
İkinci amacın hedefine ulaşıp ulaşmadığı,
Atatürk’ün öğütlerinin millette, gençlikte ve
siyaset adamlarında özlenen dikkati ve
uyanıklığı
uyandırıp
uyandırmadığı
konusunda ise Türkiye’nin Atatürk’ten
sonra geçirdiği ve geçirmekte olduğu
çalkantılar ve
bunalımlara
bakarak
değerlendirmeler yapılabilir. Bu iki amacın
yanında derinde yatan asıl amacın siyasal
olduğu şüphesizdir. Nutuk’u, kurduğu
partinin büyük kongresinde okuması,
Nutuk’un siyasal bir polemik (dalaşma)
üslubu içinde yazılmış olması ve
geçmişteki olayları anlatırken daima belli
kişileri
hedef
alması
bunun
açık
belirtileridir.

b.
Buradaki birinci önceliğimiz;
Atatürkçü Düşünce Sistemi ile birlikte
son 70 yıl içerisinde
ülkemizde yaşanan temel sorunlar ile
perdenin ve aynanın arkasında oynanan
emperyalist oyunların ve planlanan
siyasetin
gösterilmesi
bağlamında,
halkımızın
aydınlatılmasını
ve
bilinçlendirilmesini
sağlamaktır.
Bir
yazarımızın da dile getirdiği gibi “ Eğer
halkımız Atatürk’ün Nutuk eserini tam
olarak okuyup anlasaydık, biz bugün
düşmanı tanır, bu sorunları yaşamazdık
ve vatanı sattırmazdık ” diye belirtmiştir.
Bu bağlamda en önemli konunun ise bir
bireyin ve gencin eğitiminde büyük önemi
bulunan aile ve okullarda bu konuda
gereken eğitimin ve bilgilendirmenin
yapılmadığını belirtmiştir. Nutuk’un beni en
çok etkileyen bölümü ise konuşmasının
sonundaki “ Gençliğe Hitabe“ yi
okuduktan ve “ Muhtaç olduğun kudret
damarlarındaki asil kanda mevcuttur “
sözlerini bitirdikten sonra Atatürk’ün
gözyaşlarına hâkim olamayıp ağlamasıdır.
Hala düşünürüm ki bütün ömrünü Türk
Milletine
adayıp,
ülkesini
düşman
işgalinden kurtardıktan sonra Türkiye
Cumhuriyetini çağdaş ülkeler seviyesine
çıkarmayı hedefleyen, camilerde ezan
sesinin susturulmasına izin vermeyen ve
bu ülkedeki yurttaşlarımızın dinini ve

3.
Alınması gereken dersler ve
sonuçları;
a. Bu açıklanan bilgiler sonucunda bir
hükme varıyoruz ki; Einstein adlı
bilim adamının da dediği
gibi “ Evrende en büyük kötülük ve
ziyan, sorgulama yeteneğini yitirmiş bir
17

ibadetlerini özgürce yapmasını sağlayan
bu yüce önderimize ve ailesine ağza
alınmayacak küfür ve hakaretleri yapan bu
din kisvesini kişisel çıkarları için kullanan
zübük asalakları kınıyorum ve lanetliyorum.
c. Sonuç olarak; değerli dostlarım,
kardeşlerim, yoldaşlarım ve aynı zamanda
ülkemizde meydana gelen olaylara duyarlı
sağduyulu Atatürkçü yurtsever insanlar,
malumunuz olduğu üzere ülkemizde
Cumhuriyetimize, huzur ve refahımıza,
birlik
ve
beraberliğimize,
ülke
bütünlüğümüze yönelik her türlü yıkıcı,
bölücü ve irticai tehditler karşısında içten
ve dıştan kaynaklanan çok büyük sorunlar
yaşamaktayız. Halkımızın bu duyarlılığına
ışık tutmak ve çözüm önerilerini sunmak
amacıyla
bu
anlattığımız
olumsuzluklardan, yaşadığımız bu tehlike
ve sıkıntılardan ülkemiz ancak ve ancak
“Atatürkçü Düşünce Sistemi ve ilkeleri “
ile kurtulur. Bizim yolumuz Atatürk ’ün yolu
olmalıdır. İnanın ve ümitsizliğe asla
kapılmayın. Rehberimiz Nutuk eseri
olmalıdır.
Asil
Türk
Milleti
bunu
başaracaktır. Artık ülkemiz düşebileceği en
kötü ve olumsuz senaryonun sonuna
gelmiştir. Türk milletine ve halkımıza bu acı
ve üzücü olayları yaşatanlar mutlaka
bedelini ödeyecek ve adil Türk yargısına
hesap verecektir. Adalet ve demokrasi asla
vazgeçilmez ilkemiz olmalıdır. Gelecek
nesiller ve çocuklarımız için büyük bir
endişe duymaktayız. Ülkemin bütün
sağduyulu, duyarlı ve yurtsever yüreği
güzel insanlarına selam, sevgi ve
saygılarımı sunuyorum.
Tarihçi, Yazar ve (E) Albay Kemal
KARAKUZEY
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Alanya Belediyesi Muhtarlık
Ofisleri Açılışı
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KUTSAL EMANETİMİZ
CUMHURİYETİMİZİN 98’NCİ YIL
KUTLAMALARI, ÖNEMİ, HALEN
YAŞANAN SORUNLAR VE ALINMASI
GEREKEN DERSLER

idareye kavuşma gayretleri ve ilkeleri
birbirinden ayrılamaz bir bütündür.
b. Şimdi niçin Cumhuriyet sorusunu,
Atatürk’ün bizzat kendi söylevlerinden
aldığımız
parçalarla
cevaplamaya
çalışalım;
“Cumhuriyet
ahlâkî
fazilete
dayanan bir idaredir. Cumhuriyet
fazilettir. Sultanlık korku ve tehdide
dayanan bir idaredir. Cumhuriyet idaresi
faziletli ve namuslu insanlar yetiştirir.
Sultanlık, korkuya ve tehdide dayandığı
için korkak, alçak, sefil ve rezil insanlar
yetiştirir. Aradaki fark bunlardan
ibarettir. Türk milletinin tabiat ve
adetlerine en uygun idare Cumhuriyet
idaresidir.” Yine bir başka söylevlerinde
de “Hiçbir zaman hatırınızdan çıkmasın
ki Cumhuriyet, sizden, fikri hür, vicdanı
hür, irfanı hür nesiller ister” diyerek
Cumhuriyetin kesin emrini açıklarken
“Benim için bir taraflık vardır: Bir
tarafım. O da Cumhuriyet taraflılığı fikrî
ve sosyal inkılâp taraflılığı. Bu noktada
Yeni Türkiye topluluğunda bir ferdi hariç
düşünmek istemiyorum.” Özdeyişiyle
Cumhuriyetçilere bir tek yolun varlığını
kesin direktif olarak iletmekte idi.

1.
Cumhuriyetin anlamı, önemi ve
yaşanan gelişmeler
a. Atatürkçü düşünce sistemi ve temel
ilkelerinde “Cumhuriyetçilik” ana ilke ve
esas değerdir. Cumhur halk demektir.
Cumhuriyet ise halkın kendi egemenliği
olan demokratik bir yönetim şeklidir. Çünkü
Cumhuriyet, Atatürk İnkılabının bütün
verimlerini temsil eden bir devlet ve
hükümet şekli olarak değiştirilemez bir
cevherdir. Bu ilke yeni Türkiye
Devleti’nin
temelidir.
Bu
yüzden
1924’lerden itibaren Türkiye Cumhuriyeti
anayasalarında, meclislerce değiştirilmesi
teklif bile edilemeyecek bir ana kuruluş
değeri ile korunmuş ve yerleşmiştir. Bu
niteliği ile Cumhuriyet, devlet düzen ve
yönetiminde şahsilik ve keyfiliğin hâkim
olmasını önleyen en sağlam teminattır.
Ayrıca Türkiye’de siyasal iktidarların el
değişmesi ve dağılması bakımından sosyal
yapı üzerine en kuvvetli şekilde etki yapan
Atatürk ilkelerinden en önde gelenidir.
Nitekim Atatürk’ün bütün konuşmalarından
açık bir şekilde anlaşılacağı üzere
Cumhuriyet,
demokratik
parlamenter
düzendir. Şu kadar ki; Atatürk’ün bu ilke ile
amaçladığı düzen, her yönüyle çağdaş bir
Türkiye yaratmak için seçilmiş bir yol, bir
sistemdir. Ancak şu unutulmamalıdır ki,
Cumhuriyetçilik ilkesini halkçılık ve
milliyetçilikten soyutlamaya imkân yoktur.
Zira Cumhuriyetçilik gerçek mana ve
hüviyetini
bunlar
sayesinde
kazanmaktadır. Şu hâlde diyebiliriz ki,
Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik ve Halkçılık bir
başka deyişle millet olma, demokratik bir

c. Yukarıda verilen bilgiler ışığında
halen içinde yaşadığımız dönemde ”
Cumhuriyetçilik “ ve halkın egemenliği
olan bu değerler ülkemizde artık kalmış
mıdır?
Atatürk’ün bize emaneti olan
devrimlerin
en
önemlisi
olan
Cumhuriyetçilikten eser kalmış mıdır?
Halkımız temel ilkelerimizin en önemlisi
Cumhuriyetçilik hakkında ne kadar bilgili ve
bilinçlidir. Halkımız Atatürk’ün kendisine
verdiği haklarına sahip çıkabiliyor mu?
Örneğin bu iktidar döneminde biz
Cumhuriyet rejimi ile mi yönetiliyoruz. Yeni
anayasa değişikliği ile hangi Cumhuriyet
değerleri yok olup gitmiştir. Halkın
egemenliği milletin demokratik yöntemlerle
seçeceği milletvekilleri ile sağlanır. Ancak
20

milletin
vekillerini
partilerin
genel
başkanları tarafından padişah ve krallık gibi
seçilmektedir. Ayrıca belediye başkan ve
meclis üyeleri de halk tarafından
seçilmemektedir. Ne yazık ki Atatürk’ün
kurduğu devrimlerin koruyucusu olması
gereken tek umudumuz olan CHP’de bile
milletin vekilleri ve belediye başkanları
bazen
genel
başkanlık
tarafından
seçilmektedir.

yapılabilecek en büyük kötülüğü yapmıştır.
Bu halk kadını ve erkeğiyle kendisine
sunulan demokrasi, hak, hukuk, adalet ve
kısaca milli egemenliğin değerini ve
önemini küçük kişisel çıkarlar için heba
etmiştir. Ancak gelecek kuşakların yani
kendi çocuklarının geleceğini karanlığa
doğru yöneltmiş ve çekecekleri acıların
bilincinde olmadan bedelini bizzat kendisi
yaşayarak ödeyecektir.

d. Devlet yönetim şeklinde olması
gereken
yasama-yürütme
ve
yargı
erklerinin birbirinden bağımsız olması
gerekirken son derece düşündürücü ve
üzücü bir şekilde tek adam tarafından yok
edilmiştir. Cumhurbaşkanı halkın başkanı
yani tüm vatandaşların cumhurbaşkanı
demektir. Ancak Anayasa değişikliği ile
parti
başkanı
aynı
zamanda
Cumhurbaşkanı
olmasıyla
birlikte
tarafsızlık ilkesi yok olmuştur. Yasama
organı olan TBMM. i sadece şekil olarak
varlığını
sürdürmektedir.
Yargıya
müdahale artık ayyuka çıkmış ve monarşi
yönetimlerindeki beşinci sınıf ülkelerde
yaşanan olayların benzerini yaşamaktayız.
Mahkemeler tarafından verilen bağımsız
kararlar devletin başı ve iktidar yanlıları
tarafından eleştirilmiş ve uygulanmamıştır.
Ancak kendilerine uygun mahkeme
kararları için yargıya müdahale edilemez
gibi son derece komik uygulamalar halkın
gözü önünde yaşanmaktadır. Ülkemiz tek
kişinin yani Cumhurbaşkanının verdiği
kararnamelerle yürütülmektedir. Devlet
yönetimi siyasallaşmış ve yolsuzluklar gibi
son derece hak ve hukuktan uzak
uygulamalar
halkımızı
bezdirmiştir.
Devletin en önemli organları ve güvenlik
kurumları parti polisi ve ordusu haline
getirilmiştir. Bu çok önemli kurumlarda olan
uygulamalar son derece üzücü olaylara
vesile olmuş ve halkın güven duyduğu
kurumlar olmaktan çıkarılmıştır. Kısacası
Atatürk’ün Emaneti olan Cumhuriyete bu
halk
sahip
çıkmamıştır.
Kendisine

e. Bu açıklanan bilgiler sonucunda
bir hükme varıyoruz ki; Einstein adlı bilim
adamının da dediği gibi “Evrende en
büyük kötülük ve ziyan, sorgulama
yeteneğini yitirmiş bir beyindir “ Yani,
kısaca
ülkenin
yönetim
ve
organizasyonunda akıl ve bilimin esas
olduğu ATATÜRK’ ün düşünce sistemi ve
ilkelerini uygulayan bir ülkenin insanlarının
bu acıları çekmesi mümkün değildir. Biz
ulus olarak bu son yıllarda çektiğimiz acıları
hiç hak etmiyoruz. Eğer bir ülkedeki
insanların arasında olması gereken temel
ve ortak örtüşen değerlerde farklılıklar ve
ayrışmalar varsa o ülkede çok kötü şeyler
oluyor demektir. İleride çok büyük sıkıntılar
yaşanacaktır demektir. Bunun sorumlusu
da milli bilinçten yoksun cahil ve eğitimsiz
kişilerdir. Buradaki birinci önceliğimiz;
Atatürkçü Düşünce Sistemi ile birlikte son
70 yıl içerisinde ülkemizde yaşanan temel
sorunlar ile perdenin ve aynanın arkasında
oynanan
emperyalist
oyunların
ve
planlanan
siyasetin
gösterilmesi
bağlamında, halkımızın aydınlatılmasını ve
bilinçlendirilmesini
sağlamaktır.
Bir
yazarımızın da dile getirdiği gibi “Eğer
halkımız Atatürk’ün Nutuk eserini tam
olarak okuyup anlasaydık, biz bugün
düşmanı tanır, bu sorunları yaşamazdık
ve vatanı sattırmazdık” diye belirtmiştir.
f. Bu bağlamda en önemli konunun
ise bir bireyin ve gencin eğitiminde büyük
önemi bulunan aile ve okullarda bu konuda
gereken eğitimin ve bilgilendirmenin
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yapılmadığını belirtmiştir. Nutuk’un beni en
çok etkileyen bölümü ise konuşmasının
sonundaki
“Gençliğe
Hitabe
“yi
okuduktan ve “Muhtaç olduğun kudret
damarlarındaki asil kanda mevcuttur
“sözlerini bitirdikten sonra Atatürk’ün
gözyaşlarına hâkim olamayıp ağlamasıdır.
Hala düşünürüm ki bütün ömrünü Türk
Milletine
adayıp,
ülkesini
düşman
işgalinden kurtardıktan sonra Türkiye
Cumhuriyeti’ni çağdaş ülkeler seviyesine
çıkarmayı hedefleyen, camilerde ezan
sesinin susturulmasına izin vermeyen ve
bu ülkedeki yurttaşlarımızın dinini ve
ibadetlerini özgürce yapmasını sağlayan
bu yüce önderimize ve ailesine ağza
alınmayacak küfür ve hakaretleri yapan bu
din kisvesini kişisel çıkarları için kullanan
zübük ve asalakları kınıyorum ve
lanetliyorum. Burada söylenecek çözüme
yönelik çok şeyler var. Bir an evvel kendi
kişisel çıkarlardan uzaklaşıp milli birlik ve
beraberlik
içinde
kenetlenmeliyiz.
Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet Halk
Partimizi halkın nezdinde tek seçenek ve
umut haline getirmeliyiz. Gerçek Atatürk
Sevdalısı
yurtseverlerin
moral
ve
motivasyonu
düşmüş
çaresizlik
içindedirler.

görmekteyiz. Bize düşen en önemli vazife,
bu düşüncelerimizi öncelikle gaflet içinde
olan ancak Atatürk’e biraz olsun sevgisi
olan sağduyulu ve duyarlı yurttaşlarımızla
bu düşüncelerimizi paylaşmalıyız. Bu tür
bilgi ve belgeleri gerek sosyal medyada
gerekse
doğrudan
iletişim
kurarak
konuşmalıyız. Lütfen bu tür görevleri
yapmaktan çekinmeyin. Zaten Kurtuluş
savaşı öncesinde Kuvva- ı Milliye ve
Atatürk’e karşı olanlar çok iyi bir iletişim
(Atatürk’ün de belirttiği gibi o zamanın en
etkin iletişim aracı olan telgrafın telleri ve
diğer iletişim araçları) sayesinde milli birlik
ve beraberliği sağlamışlardır. Günümüzde
de gelişen teknoloji ve internet sayesinde
halkımız bilgilendirilmekte ve artık bu
iktidara olan güven süratle azalmaktadır.
b.
Ayrıca değerli dostlarım,
kardeşlerim, yoldaşlarım ve aynı zamanda
ülkemizde meydana gelen olaylara duyarlı
sağduyulu Atatürkçü yurtsever insanlar,
malumunuz olduğu üzere ülkemizde
Cumhuriyetimize, huzur ve refahımıza,
birlik
ve
beraberliğimize,
ülke
bütünlüğümüze yönelik her türlü yıkıcı,
bölücü ve irticai tehditler karşısında içten
ve dıştan kaynaklanan çok büyük sorunlar
yaşamaktayız. Ne yazık ki hiç kimse
gerçeklerle yüzleşmek istemiyor. Ancak
Atatürk bize “Gerçekçilik“ bütünleyici
ilkesi bağlamında “ASLA GERÇEKLERİ
KONUŞMAKTAN KORKMAYINIZ " diyor.
Ama biz bunları yapmıyoruz.

3. Alınması gereken dersler ve çözüm
önerileri
a. Sonuç olarak; bu makaleyi okuyup
değerlendirecek insan sevgisi odaklı,
Atatürk
sevdalısı
yurtsever
bütün
dostlarıma selam, saygı ve sevgilerimi
sunuyorum. Siz dostlarımdan ricam bu
makalemi
uzun
diye
okumamazlık
etmeyiniz. Hatta Bir Avrupa ülkesi
vatandaşı olan bir yabancı arkadaşım
benim
Atatürkçü
düşünceye
olan
bağlılığımı bildiği için benim Cumhuriyet
Bayramımı kutladı. Çok mutlu oldum.
Ancak iktidara yakın olan ve Cumhuriyetin
kazanımlarından yararlanan insanların da
bu kutlamalara katılmadığını üzülerek

c. Ayrıca ülkemizi düşman işgalinden
kurtaran büyük asker ve Cumhuriyetimizin
kurucusu başta Gazi Mustafa Kemal
Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere
tüm şehit ve gazilerimizi şükran ve minnetle
anıyorum. Hepsinin ruhları şad olsun.
Çünkü bu Cumhuriyet atalarımızın büyük
bir fedakârlık ve özverisi ile kuruldu ve
bizler de bu bağlamda büyük bir cesaret ve
özveri göstererek Cumhuriyetimize ve
ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine
22

çıkaracak diğer ilke ve değerlerimize sahip
çıkmalıyız. Yaklaşık bir asır önce başlanan
devrimler devam ettirilseydi bugün biz bu
sorunları asla yaşamazdık. Ben her
platformda, konferanslarımda ve diğer
etkinliklerde söylediğim gibi bu yaşanan
sorunların sorumlusu bugün Atatürkçüyüm
deyip, Atatürkçü düşünce sistemine ve
ilkelerine
sahip
çıkmayan,
sadaka
kültürüne mahkûm olup kendi çıkarları için
birilerinin adamı olan ve bir yerlere gelmek
için her türlü zavallı tutum ve davranışlar
sergileyen, akıl ve bilimdenuzak bir kesim
yüzünden yaşıyoruz.

“Atatürkçü Düşünce Sistemi ve ilkeleri
“ile kurtulur. Bizim yolumuz Atatürk ’ün yolu
olmalıdır. İnanın ve ümitsizliğe asla
kapılmayın. Rehberimiz Nutuk eseri
olmalıdır.
Asil
Türk
Milleti
bunu
başaracaktır. Artık ülkemiz düşebileceği en
kötü ve olumsuz senaryonun sonuna
gelmiştir. Gelecek nesiller ve çocuklarımız
için büyük bir endişe duymaktayız. Ülkemin
bütün yüreği güzel, sağduyulu, duyarlı ve
Atatürk sevdalısı yurtsever insanlarına
selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
Tarihçi, Yazar ve E. Albay Kemal
KARAKUZEY

d. Atatürk'ün bütünleyici ilkelerinden
olan Milli birlik ve beraberlik, Barışçılık
(Yurtta barış, Dünyada barış), Akılcılık ve
bilimsellik, Gerçekçilik ile İnsancıllık ve
insan
sevgisi
gibi
ilkelerini
eğer
yaşantımızda uygulamazsak, birçok hayal
kırıklığı yaşamaya devam edeceğiz.
Çocuklarımızın
geleceği
ve
Cumhuriyetimizin
bekası
tehlikeye
girecektir. Kurtuluş Savaşı'nda da ne yazık
ki bu tür bencil ve sadece kendi çıkarlarını
ön planda tutan korkak ve asalak insanlar
vardı. Halkımızın bu duyarlılığına ışık
tutmak ve çözüm önerilerini sunmak
amacıyla
bu
anlattığımız
olumsuzluklardan, yaşadığımız bu tehlike
ve sıkıntılardan ülkemiz ancak ve ancak
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BAHRİYE ÜÇOK
Atatürkçü Düşünce Derneği Kurucusu
Üyesi,
Ankara
Üniversitesi
İlahiyat
Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Bahriye
Üçok, 6 ekim 1990'da Ankara'daki evine
gönderilen bir kitabın içine yerleştirilen
bombanın patlaması sonucu yaşamını
yitirdi.
Bahriye Üçok, islam dininin, halkın saf dini
duygularının ‘din tüccarları’ tarafından
sömürüldüğünü,
islam
dininin
bazı
odaklarca
çarpıtıldığını,
kutsal
değerlerimizin birileri tarafından siyasi ve
ekonomik çıkarlar için kullanıldığını dile
getiren ve buna karşı mücadele eden,
laikliğin Türkiye ve islam dünyası için
önemini anlatmaya çalışan cesur bir
siyasetçi, gerçek bir aydındı.
Atatürkçü Düşüce Derneği Alanya Şubesi
olarak saygı ve rahmetle anıyoruz

24

Alanya Kadın Haklarını
Koruma Derneği Başkanı
seçilen Sn. Halime Şenli
Bilgin'e hayırlı olsun
ziyaretinde bulunarak yeni
görevinde başarılar diledik
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Cumhuriyeti Halk Partisi Alanya İlçe
Başkanlığının düzenlediği dayanışma
kahvaltısında katıldık. Emeği geçen İlçe
Başkanı Sayın Coşkun Karadağ ve
yönetim Kurulu üyelerine teşekkürler.
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ADD ALANYA ŞUBESİ ÖDÜLLÜ
KOMPOZİSYON YARIŞMASI

a) 07 Kasım 2021 Pazar gününe kadar
sonuçlandırılacaktır.
b) Kazananlar 08 Kasım 2021 Pazartesi
günü açıklanacaktır.
c) Ödüller 10 Kasım 2021 Çarşamba günü
verilecektir.
ÖDÜLLER
Eserler ATATÜRÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ
ALANYA ŞUBESİ nce görevlendirecek
konusunda uzman eğitmenlerin oluşturduğu jüri
(Komisyon ) değerlendirilecektir.
Kompozisyon yarışmasında; Düşüncede
özgünlük, kompozisyon kuralları, imlâ,
noktalama, sayfa düzeni, konu bütünlüğü
değerlendirilecektir.
ÖDÜL TÖRENİ
10 Kasım 2021 Çarşamba günü saat 14:30 da
ALTSO Konferans salonunda Sosyal Mesafe
Kurallarına uyularak gerçekleştirilecektir.
Ödüller daha sonra açıklanacaktır.
KOMPOZİSYON YARIŞMASI
DEĞERLENDİRME JÜRİSİ (KOMİSYONU):
Eserler ATATÜRÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ
ALANYA ŞUBESİ nce görevlendirecek
konusunda uzman eğitmenlerin oluşturduğu jüri
(Komisyon ) değerlendirilecektir.
Yarışmaya İLKOKUL; ORTAOKUL ve LİSE
öğrencilerinden herhangi biri katılabilir.
Kompozisyon yarışmasında; Düşüncede
özgünlük, kompozisyon kuralları, imlâ,
noktalama, sayfa düzeni, konu bütünlüğü ve yazı
güzelliği değerlendirilecektir.
Bu şartname Atatürkçü Düşünce Derneği Alanya
Şubesi'nin düzenlediği kural ve yöntemlerini
kapsar.
M. Zuhal Sirkeli
Atatürkçü Düşünce Derneği
Alanya Şube Başkanı

ADD Alanya Şubesi olarak; Alanya'da ki
İlkokul 3,4 sınıflar, Orta okul 5,6,7,8.
Sınıflar ile Liselerde 9,10,11 ve 12. Sınıflar
arasında “ATATÜRK SEVGİSİ” konulu bir
kompozisyon yarışması düzenlemekteyiz.
BAŞVURULAR :
a) Başvuru işlemleri tüm öğrenciler için 29
Eylül 2021 – 5 Kasım 2021 tarihleri
arasında
(mesai
bitimine
kadar)
addalanya@gmail.com mail adresinden
veya Şekerhane Mahallesi Cuma Pazarı
Mevki Gani Gür İş Hanı Kat:2 No : 309-310
adresindeki Atatürkçü Düşünce derneği
Alanya Şubemize gelerek yapılacaktır.
Tel : 511 60 66 – 05397464024 05327332549
KATILIM ŞARTLARI :
1- Yarışmaya katılacak eserler bilgisayarda
veya
okunaklı
olmak
üzere
elle
yazılmalıdır.
2- Yarışma eseri en az bir Sayfa en çok üç
sayfa olacak ve bilgisayarda yazılacak ise
12 punto ile yazılacaktır.
3- Değerlendirme sonucunda dereceye
giren İlkokul, Orta Okul ve Lise
Öğrencilerinden ilk 5 öğrenci derece
alacaktır.
DEĞERLENDİRME :
KOMPOZİSYONLARIN
DEĞERLENDİRMESİ
1- İlkokul 3,4 sınıflar
Ortaokul 5,6,7,8 sınıflar
Lise
9-10-11-12.
sınıflar
arasında
yapılacaktır.
2- Dereceye giren öğrenciler arasında
a. İlkokul ilk 3’e ödül ve 2 kişiye mansiyon
ödülü verilecektir.
b. Ortaokul ilk üçe ödül ve 2 kişiye
mansiyon ödülü verilecektir.
c. Lise ilk üçe ödül ve 2 kişiye mansiyon
ödülü verilecektir. .
3- Tüm değerlendirmeler
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ÜYE VE GÖNÜLLÜLERİMİZİN ŞUBEMİZİ ZİYARETLERİNDEN
Şubemiz üyesi ve CHP Alanya İlçe Kadın Kolları Başkanı ve Mali Müşavir Didem
Karagöz ve CHP İlçe Kadın Kolları Başkan yardımcısı Sn. Neriman Çöken Şubemizi
ziyaret ettiler. Nazik ziyaretleri için teşekkür ederiz.

29

Seren Akış

Ferda Özçelik Fatma

Seren Akış

Ferda Özçelik, Günay Öztürk
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