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Büyük ordumuzun vicdanında, akıl ve
şuurunda

kurulmuş

bulunan

Cumhuriyetimiz’ in ve milletin ruhundan
ilham

alan

ilkelerimizin

bir

vücudun

ortadan kaldırılması ile bozulabileceğini
sananlar çok zayıf dimağlı bahtsızlardır…
Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak
olacaktır.

Fakat,

Türkiye

Cumhuriyeti

ilelebet payidar kalacaktır. Ve Türk milleti,
güvenliğini ve mutluluğunu sağlayan ve
koruyan

ilkelerle

durmaksızın
Zuhal SİRKELİ
ADD Alanya Şube Başkanı
önderimiz

ATATÜRK’ün

Mustafa

bedenen

ihanetlerle

nedenle önce kurduğu Cumhuriyeti, ilke ve
devrimlerini hedef aldılar, sonra anıtlarını,

etmeye

çalışanlar da, ebediyete intikalinden sonra
yalan

ve

iftiralarla

bedhahlar

saldırdıkça

annesinin

iffetini…

evliyalara

büyüdü,

geminin

ailesini,

hatta

Stadyumlardan,

pazarladılar,
transatlantik

bindiği
olduğunu

hurda
bile

söylediler… “ Keşke Yunan kazansaydı “

Çünkü;

diyen meczupların kuyruğuna takılanlar,

HAKLIYDI, AHLÂKLIYDI, NAMUSLUYDU,

Lozan’ı hezimet sayanlar da oldu, başları

ALDANMIYOR ALDATMIYORDU, BİLİMİ
EDİNMİŞ

fotoğraflarını,

sildiler, kazandığı savaşları meleklere,

yalancılar unutturmak istedikçe güçlendi.

REHBER

anılarını,

meydanlardan, kamu binalarından adını

unutturacaklarını

sananlar da başaramadılar. Tersine iç ve
dış

derken,

Sözünü ettiği bahtsızlar ve takipçileri bu

Kemal

aramızdan

yok

yürüyecektir.”

ulusuna sarsılmaz güvenini vurguluyordu.

ayrılışının üzerinden 83 yıl geçti. O’nu
suikastlarla,

yolunda

Cumhuriyet’e, ilke ve devrimlere inancını,

ATATÜRK YAŞIYOR!
Değişmez

uygarlık

sıkıştığında

KATIKSIZ

dev

fotoğraflarının

ardına

sığındıkları halde hakaret edenler de… Ne

DEVRİMCİYDİ!

yapsalar olmadı, yel kayadan ancak toz

İzmir Suikastı sonrası Anadolu Ajansına

aldı. Dünya çok devrimci gördü, çok

verdiği demeçte;

devrim yaşadı.
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Zaman içinde devrimlerin birçoğu tükendi,

ve

yapanlar

üretmeye çalıştı. Artık çok iyi tanıdığımız

kendi

yurttaşları

tarafından

kimileri

unutuldu, lanetlenenler bile oldu.
Büyük

Fransız

siyasi

devriminin

akım

kendi

saldırılacak,

ATATÜRK’ünü

hakaret

edilecek,

önderleri

bazıları da, sahip çıkar gibi yaparak, en

gömüldükleri anıtsal mezarlığından bir

önemli özelliklerini gizleyip sadece kendi

süre sonra çıkarıldı. Voltaire’ in kemikleri

çıkarlarına

kanalizasyona

yarattıklarını sandılar.

atıldı.

Lincoln’un

yarayacak

Atatürk’ler

Washington anıtı da tartışılıyor. Sovyetler

Bakla tarlasında küçük Makbule ile karga

Birliği dağıldıktan sonra Lenin’in mumyası

kovalayan Mustafa’yı ballandıra ballandıra

turistik

heykelleri

anlatanlar, O’nun emperyalist işgalcileri ve

yerlerde sürüklendi. Kurucusu Tito ölünce

yerli işbirlikçilerini yurdumuzdan nasıl ve

Yugoslavya paramparça oldu, Tito’ nun

ne

adını anan kalmadı. Benzer çok örnek

istemediler.

sayılabilir.

Askeri

Oysa

eşya

her

milletinin

haline

geçen

geldi,

gün,

gönlündeki

daha

dehasını

kovduğunu
över

göstermek

gibi

yaparken

meclise verdiği önemi, antiemperyalist ve

ATATÜRK’ün

yeri

pahasına

tam

da

bağımsızlıkçı

ATATÜRK’

ü

büyüyor, dünyadaki saygınlığı daha da

anlatmadılar, bütün “İZM” leri ezberlediler

artıyor. Geleneklerimizde önemli yeri olan

de KEMALİZM’i yok saydılar, “Mustafa

mezar

Kemal Paşa” dediler de, zorda kalmadıkça

ziyaretleri,

bir

süre

sonra

seyrekleşir, giderek unutulabilir. 83 yıl

“ATATÜRK” diyemediler.

önce yaşamını yitirmiş aile büyüklerini

Bir ağaç için köşkün yerini değiştirdiğini

ziyaret edenlerin sayısı herhalde çok fazla

söyleyenler, yurdumuzun haritası Sevr ile

değildir. Bu gerçeğe karşın, her gün yurt

değiştirilmek istendiğinde neler yaptığını

içi ve dışından binlerce insan kendi

söylemediler.

istekleriyle ATATÜRK’e gidiyor.

Sevdiği

Ulusal bayram günleri ziyaretçi sayısı

anlatanlar, kendi elleriyle yarattığı Atatürk

yüzbinleri, 10 Kasım’larda milyonu aşıyor.

Orman Çiftliği’nin yok edilişi karşısında

O’na ve eserlerine saldırı ve ihanet

kıllarını kıpırdatmadılar.

arttıkça halkımız, daha büyük bir özlemle

Çağdaş Uygarlık Seviyesini Aşma hedefini

Anıtkabir’e koşuyor. Dünyada örneği yok.

gösterdiğini

10 Kasım 1938’ den bugüne pek çok kişi

Birliği’ni işaret ettiği yalanına başvurdular.
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iğde

ağacı

bildikleri

için

halde,

ağladığını

Avrupa

Bütün

bu

sinsi

ve

açık

saldırılar

ATATÜRKÇÜ

DÜŞÜNCE

DERNEĞİ

ATATÜRK’ü daha da büyüttü. O’na olan

olarak varlık nedenimiz bu ve görevimiz

özlemi artırdı. Ülkesinin bağımsızlığını

de;

savunurken

Aydınlanma

zulüm gören

yurtseverler,

KEMALİZM’

i

kutup

yıldızı

Devrimlerini

sürdürmek,

yoktan var edilen güçlü sanayi tesisleri

devletimizi

özelleştirilip kapatıldığında kapı önüne

yapmak, üretim tesislerimizi, yer altı yer

konan işçiler, tekrar eve hapsedilmek

üstü

istenen

geçirmek,

kadınlar,

“Milletin

Efendisi”

yeniden

bilip

HUKUK

kaynaklarımızı
köylümüzü

DEVLETİ

yeniden
yeniden

efendi

olmuşken maraba haline getirilen köylüler,

yapmak,

itilip kakılan, atanmayan, pazarda limon

özgürleştirmek, gençlerimizi, çocuklarımızı

satmak zorunda kalan öğretmenler, iş

laik bilimsel eğitimle buluşturup yeniden

bulamadıklarından

kapılarında

geleceğe güvenle bakar hale getirmek,

kuyruğu giren gençler, emeklilikte yaşa

Tam Bağımsız ve Gerçekten Demokratik

takılanlar, kumpaslarla cezaevlerine tıkılan

Türkiye hedefini yeniden önümüze koyup

komutanlar, fakirliğe övgü düzüp lüks

KEMALİST

içinde

kazanmaktır.

yaşayanları

konteynerlerinden,

elçilik

dinlerken
pazar

çöp

kadınlarımızı

harekete

CUMHURİYETİ

yeniden

yeniden

Bu görevi mutlaka başaracağız.

yerlerinden

yiyecek toplamak zorunda kalanlar ve

AND OLSUN!

milletimizin çok büyük çoğunluğu Atatürk’ü

Aramızdan ayrılışının 83. yılında tarihin

daha iyi anlıyor, daha çok özlüyor artık.

kaydettiği en büyük devrimci Mustafa

Ama sadece anlamak ve özlemek yeterli

Kemal ATATÜRK’ü saygı, rahmet, minnet

değil elbette, gereğini yapmak, hep birlikte

ve özlemle anıyoruz.

ATATÜRK olmak zorundayız.

4

Kemal KARAKUZEY
E. Albay Tarihçi, Yazar
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KASIM ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ

ölümünün 83 ‘nci yılında kendisini minnet

ETKİNLİKLERİ

ve şükranla anıyorum. Çok kısa zamanda
yaptıkları

1. Genel hususlar.
a.

nefes alabiliyorsak her şeyimizi onun
büyük devrim ve eserleri sayesindedir.

saygılarımı sunuyorum. Bu 10 Kasım günü

Bana Atatürk’ün ölümü ve yaptıklarını

Kurtuluş Savaşımızın kahramanı ve dahi

anlatan

Komutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu ve
uygarlık

Çünkü onun yaptıklarını birkaç sayfaya
sığdırmak olanaklı değildir. Hani istiklal

Türkiye Cumhuriyetini dünyanın çağdaş ve
sokan

dendiğinde

gerektiği konusunda şaşırıyorum. Neden?

ardına gerçekleştiren ve kısa zamanda
arasına

bir makale yazın

inanın ne yapacağımı ve neler yazmam

seviyesinin

üzerine çıkarılması için devrimleri birbiri

ülkeleri

hala

kırıcı söylemlere rağmen bugün bir nebze

yoldaşlarım hepinize selam, sevgi ve

saygın

bugün

ve atamıza yapılan düşmanca ve onur

sevgisi odaklı Atatürk Sevdalısı yurtsever

çağdaş

ile

ülkemize yıkıcı, bölücü ve irticai tehditlere

Değerli dostlarım ve yüreği insan

ülkemizin

devrimler

marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy’ un

büyük

Çanakkale şehitleri ile ilgili yazdığı şiirde

önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün
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söylendiği gibi

“ Gömelim gel seni

alarak

neler

yapılması

gerekir?

Bu

tarihe desem, sığmazsın “ dizesinde

konularda çözüm yollarını üretmiyorlar.

söylediği gibi Yüce Önder Atatürk’ümüzün

Bizler Atatürk’ün en zor ve yokluklar

de yaptıklarını tarih kitaplarına sığdırmak

içerisinde dahi uygun strateji uygulayarak

olanaklı değildir.

gerek

kurtuluş

savaşımız

gerekse

devrimlerimizin yapılmasında eşsiz bir
b. Bu duygu ve düşüncelerle, bizlere bu

komutanlık, siyaset ve devlet adamlığı

cennet vatanı armağan eden başta Gazi

örneğini göstermiştir. Bugün bizlerin de

Mustafa

yapması

Kemal

ATATÜRK

ve

silah

gereken

en

önemli

husus

arkadaşları olmak üzere bağımsızlığımız

Atatürkçü Düşünce sistemi ve ilkelerini

için canlarını gözünü kırpmadan veren

esas almaktır. Ülkemizde özellikle yüce

şehitlerimiz ile gazilerimize minnet ve

önder Atatürk’ün fotoğraf, rozet , flama ve

şükranlarımı

şad

posterlerini taşıyan ve bunu topluma

olsun. Ben bu sosyal medya, gazete ve

gösteren platonik ve şekilci bir Atatürk

dergilerde yazılacak makalemiz için çok

seviciliği vardır. Asla “ ATATÜRK SEVER

önemli vurgulanması gereken hususlara

DEĞİL,

değinmek istiyorum. Umarım bu bilgiler

SİSTEMİ VE İLKELERİNİ UYGULAYAN “

her kesimden duyarlı ve Atatürk sevdalısı

duyarlı yurttaşlar olmalıyız. Aynı zamanda

yurttaşlarımıza ve öğrencilerimize ulaşır.

sağduyulu vatandaşlarımıza da ulaşacak

Ben bu yazdığım makalelerimi kendi

şekilde iletişim yöntemlerini bulmalıyız.

sosyal

sunuyorum.

medyamdaki

ulaştırıyorum.

Ruhları

binlerce

ATATÜRKÇÜ

DÜŞÜNCE

kişiye

Her makalemin sonunda

c.

Diğer yaşadığımız üzücü olaylardan

duyarlı yurttaşlar olarak Atatürk’ün bize

birisi

gösterdiği yöntemleri ve de en önemlisi bu

yıldönümlerinde bu iktidarın bilinçli bir

yaşadığımız

şekilde

kurtulmamız

sorunlardan
gerektiğini

nasıl
açıklamaya

de

Atatürk’ümüzün
uyguladığı

anılmamasıdır.

Ancak

Ölümünün
yöntemlerle

halkımız

bu

çalışıyorum. Bugün günümüzde siyaset ile

yapılanları görüyor ve Anıtkabir’e yurdun

uğraşan

her

yaşanan

kişiler,

özellikle

sorunları

yönetimde

eleştiri

olarak

köşesinden

akın

akın

gelen

yurttaşlarımız tarafından ziyaret ediliyor.

söylüyorlar ancak Atatürk’ün yaptıkları gibi
çözüm önerilerini, akıl ve bilimi esas
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2.

Yüce Önder Atatürk’ün düşünce

Temel

(1)

sistemi ve ilkelerine yönelik esaslar ve

Cumhuriyetçilik,

değerlendirmeler.

Halkçılık,

İlkeler

Milliyetçilik,

Devletçilik

ve

(

Laiklik,

İnkılâpçılık-

Devrimcilik)
a.

Beni Atatürk ile ilgili olarak etkileyen

hususlardan birisi de yaptığı devrimlerin

(2)

bir sistem içinde yapılması ve en önemlisi

bağımsızlık,

de bu sistemin içinde bir dinamik ideali

bütünlüğü,

içermesidir. Hiç unutmam tahminen 1986

Akılcılık ve bilimsellik, Batılılaşma ve

yılı Kara Harp Akademisi (kurmaylık)

çağdaşlaşma, İnsancıllık ve insan sevgisi,

sınavlarında bir soru çıkmıştı. Soru metin

Barışçıllık - yurtta barış, dünyada barış,

tipi ve puanı en yüksek soruydu.

Eşitlikçilik, Gerçekçilik)

“

Bütünleyici İlkeler (Tam
Milli
Milli

egemenlik,
birlik

ve

Ülke

beraberlik,

Atatürkçü düşünce sisteminin Dinamik
İdeali

nedir?

Açıklayınız.”

Bu ilke ve esaslar Öğretmenliğim

Ben

esnasında öğrencilerime sorduğum en

yaşamımda böyle bir soru ve Atatürk’ün
düşüncesi

ile

duymamıştım.

ilgili
Doğal

bir
olarak

ve ilkeler doğrultusunda bir değerlendirme

sınavdan

çıktıktan

sonra bu soruların

nereden

çıktığını

araştırdık

Başkanlığı

önemli sorulardır. Bizler bu temel esaslar

yaklaşım

ki

Genel

Kurmay

tarafından

1984

yılında

yaptığımızda, Atatürk’ün ölümünden sonra
devlet

Sonra

değerlendirmede,

yaptığımız

Atatürkçü

yıllara bağlı kalmadan her dönemde bir

temel

ilkeler

olduğu

yönetiminden

bilinçli

çözüm

yolu

kaldığı

yerden

Atatürk’ün
bu

sistem

devrimlerinin
ve

ilkeler

üzücü olan ise 40-50’li yıllarda açlık ve

gereken

belirtilmiştir.

ilkelerinin

devlet

sistemi ve

doğrultusunda acilen başlatılmasıdır. Esas

devletin yönetiminde ve siyasetinde daima
bulundurulması

düşünce

halen yaşadığı sorunlardan çıkışının tek

dinamik idealin olduğu ve bu sayede

önünde

olarak Atatürkçü

olarak çıkarıldığını görmekteyiz. Ülkemizin

düşünce

sisteminin ve ilkelerinin bünyesinde bir

göz

bunlardan

uzaklaştığımızı hatta son 20 yılda bilinçli

hazırlanan üç ciltlik Atatürkçülük serisi
kitaplardı.

yönetiminde

sefalet içinde olan özellikle Japonya, Çin,

Bu

Kore ve diğer Uzak Asya ülkeleri ile diğer

bağlamda Atatürkçü Düşünce sisteminin

kıtalardaki bazı ülkeler Atatürk’ün düşünce

ilke ve esaslarını iki ana başlık altında

sistemi

toplayabiliriz. Bunlar;
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ve

ilkelerini

uygulayarak

günümüzün sosyal refah ve ekonomik

Ordumuz, Türk Birliğinin, Türk kudret

yönden en iyi yaşanabilir ülkeleri haline

ve kabiliyetinin, Türk vatan severliğinin

geldiler.

çelikleşmiş bir ifadesidir ”,,,, “

Türk

milletine taarruz eden düşman, önce
b. Atatürk’ün ben de bıraktığı en önemli

Türk subayını aşağılamak ister

özelliklerinden birisi de Türk askerine ve

Atatürk’e göre; Dünyada sözü en çok

subayına ve dolayısıyla Türk ordusuna
verdiği değerdir.

geçen

Kendisinin askeri bir

için Türk ordusuna verdiği vazife çok

şekilde güçsüz ve yok edilecek şekilde

önemlidir. “Türk vatanının ve Türklük

uygulanan planın bir parçası olduğunu

topluluğunun, şan ve şerefini, iç ve dış

ortaya koymaktadır. Sevr antlaşmasıyla

her türlü tehlikelere karşı korumaktan

Türk subaylarını ve askerlerini aşağılayıcı

ibaret olan vazifeni, her an yapmaya

şekilde Osmanlı döneminde yapılan bu

halkımız
Türkiye,

ordusuna

Bu

bölgesindeki

hazır ve hazırlanmış olduğuna benim ve

de

büyük ulusumuzun tam bir inanç ve

uygulamalarla

düşman

güvenimiz

edilmiştir.

jeopolitik

ve

önce Mayıs 1938 ‘de Cumhuriyetinbekası

Silahlı Kuvvetlerini sinsice ve bilinçli bir

uygulanmaktadır.

orduları

“. Bunun yanında Atatürk’ün ölmeden

özellikle son yıllarda yaşadığımız Türk

benzeri günümüzde

devletler,

ekonomileri en güçlü olan devletlerdir

deha olması yanında, söylediği sözler

uygulamaların

“

vardır.”

Acaba

bugün

yaşadığımız olaylar bu sözleri ne kadar

ve

doğruluyor diye düşünüyorum.

jeostratejik konumu nedeniyle çok kritik bir
bölgede olup, dış güçlerin etkisiyle ve

c.Atatürk’ün

imza

attığı

düzenlenen çirkin senaryolarla bilinçli bir

devrimler ve sırasıyla tarihleri

önemli

şekilde bölgesinde hak ve çıkarlarını
* 1 Kasım 1922; Saltanatın kaldırılması

koruyamayacak güçsüz bir ordu haline

* 29 Ekim 1923; Cumhuriyetin

getirmek gibi gayretler içerisindedirler.
Yüce

önder

Atatürk’ün

bu

ilan edilmesi

konudaki

* 3 Mart 1924; Halifeliğin

sözlerinden birkaçını söylemek isterim.”

kaldırılması

Bir ordunun kıymeti, zabitan (subay) ve
kumanda

heyetinin

* 17 Şubat 1926; Medeni

kıymetiyle

Kanun’un kabul edilmesi

ölçülür”,,, “ Askerine düşmanlık yapan

* 30 Kasım 1925; Tarikatların

, düşmana askerlik yapar “ ,,,, “
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kaldırılması, tekke ve zaviyelerin

bir

kapatılması

geometri kitabı olmak üzere birçok kitap

* 1928-1937; Laikliğin kabul

insan

ve

sosyolojik

* 1930-1933 ve 1934; Kadınlara

başta

konularda

aydınlanmasını

sağlamıştır. Savaş meydanlarında yendiği

birtakım haklarının verilmesi

düşmanlarına bile son derece saygılı bir

* 25 Kasım 1925; Şapka ve

insandır. Paşam Milletvekili maaşlarına

kıyafet kanununun kabul edilmesi

zam yapacağız diye görüşü alındığında , “
Aman öğretmen maaşlarını geçmesin ”

* 1925 ve 1931; Takvim, saat ve
ölçülerde farklılıklara gidilmesi

diyebilecek kadar eğitimciye değer veren

* 21 Haziran 1934; Soyadı

emeğe ve eğitime saygılı bir insandır.
Çanakkale

kanununun kabul edilmesi
* 3 Mart 1924; Eğitim ve öğretim

Savaşı’nda

ölen

yabancı

askerlerin annelerine yaptığı konuşmada,

inkılâbı

“ evlatlarınız artık bizim evlatlarımız
* 1 Kasım 1928; Harf inkılâbı

olmuşlardır “ diyecek kadar insancıldır.

* 12 Temmuz 1932; Dil inkılâbı

Suudi Kralı 1926 yılında Peygamberimizin
mezarını

Atatürk kimdir?

entelektüel,

aydın,

bir

askeri

deha

denecek

siyaset

ve

durumda

olan

olarak “ Karma Ekonomik Sistemi “
uygulayarak 1929-1939 yılları arasında
Türkiye’nin

adamıdır.Son derece insancıllık ve insan

yüzde

96

olarak

sanayi

alanında büyümesini sağlamıştır.

sevgisi içeren bir kişilik sahibidir.Son
derece memleket sevdalısı ve ülkesinin
bağımsızlık

kötü

en uygun ekonomik kalkınma modeli

geleceği sezebilen bir önder ve devlet

değerlerine bağlı bir kişi

kadar

ülkemizde İzmir İktisat Kongresini yaparak

devlet

milliyetçi bir yurtseverdir. İleri görüşlü ve

ve

girişimde

bağlı bir insandır. Ekonomik yönden yok

ve

adamıdır.Ülkesine son derece bağlı ve

Hürriyet

için

aşağı indiririm ” diyecek kadar dinine

komutan, ileri görüşlü kişisel çıkarlarından
büyük

yıkmak

bulunduğunu duyduğunda “ Ordularımı

a. Yaşamı boyunca 5800 kitap okumuş bir

uzak,

Atatürk

yazmak suretiyle insanların akıl, bilim ve

edilmesi

3.

liderdir.

b.BM Örgütünün 27 Kasım 1978 Tarihli

“

UNESCO Genel Kurulu’nun, Atatürk’ ’ ün

benim

1981 yılındaki 100. Doğum Yıldönümü

karakterimdir ” diyebilen son derece ilkeli

olması
9

dolayısıyla

aldığı

kararlar

gereğince;

Ertuğrul Bey;

Atatürk’ün “Ulusal mücadele

“

Bir şeyi unutmayın.

ve Çağdaşlaşma lideri olması, evrensel

Eğer Mustafa Kemal Paşa olmasaydı

niteliklerini ortaya koyması, UNESCO‘nun

hiçbirimiz olmazdık.

ilgilendiği tüm alanlarda olağanüstü bir

belki hanedan için kötü oldu ama

reformcu bir devlet adamı olması. Özellikle

Türkiye onun sayesinde var. Siz, ben,

sömürgecilik ve emperyalizme karşı en

hepimiz

önce açılan savaşların ilk liderlerinden biri

sözleri ile de Atatürk için ‘Olmasaydın

olduğunu

da

kabul

etmesi.

Uluslararası

varlığımızı

olurduk’

Yaptığı devrim

ona

diyen

borçluyuz."
vefasızlara,

anlayış iş birliği ve barış yolunda çalışmış

‘Olmasaydı olmazdık’ diyerek tokat gibi

üstün kişilerin gelecek kuşaklar için örnek

yanıt veriyor.

Osman oğlu ailesinin

olacakları

bugünkü

üyelerinin

inancıyla,

Türkiye

genç

Atatürk

ve

Cumhuriyeti‘nin Kurucusu Mustafa Kemal

Cumhuriyet hakkındaki düşüncelerini de

Atatürk’ün

buraya alarak açıkladığımızda Vahdettin ’

doğumunun

100

‘üncü

yıldönümünde, 1981 yılında anılacağını

in

hatırlatarak, son 100 yılın en büyük

Evliyazade’nin,

devlet ve siyaset adamı seçilmiştir. Bu

çocuğuyum.

ödül

Atatürk’ü

mensupları

Türkiye

Atatürk
için

hepimize

kıvanç

Kemal ‘e hayranım ”

sözü bir örnek

olarak çok şeyi anlatıyor zaten.
Atatürk

düşünceleri

ile

ilgili

4.

Hilafetin

olduğu

belirtilen

Fakat

on

bir

Mehmet

saat

a. Yapılan bir araştırmaya göre; Atatürk ‘
ü seven ve inananların oranı yaklaşık %

daha

80-90, ama Atatürkçü partilerin aldığı

kalsaydım çıldırırdım. Sana halisane bir

toplam oy oranı % 20-25 civarındadır.

fikrimi söyleyeyim mi? “ insanlık da

Sonuç olarak burada cevaplandırılması

Türkiye'de, milliyetçilik de Türkiye'de,
Müslümanlık

da

gereken birçok sorun ve sorular var.

Türkiye'de,

Ancak bu soruların cevabının çok samimi

hürriyetçilik de Türkiye'de. Allah benim
alıp Mustafa

Kemal

Ülkemizde yaşanan sorunlar ve

çözüm yolları.

Akif’in Yorumu ise; “ Mısır'da on bir yıl

ömrümden

Ben

yaptıklarından, giyim tarzına Mustafa

kaldırılmasından dolayı olumsuz bakışı ve

kaldım.

”

Neslişah

ulusun

vermektedir.
c.

gelen

bir

yetiştirmiş

olarak,

soyundan

verilmesi gerekir. Albert Einstein diyor ki;

’e

Dünya yaşamak için çok tehlikeli bir

versin! " demiştir. Son şehzade Osman
10

yer; Ama kötülük yapanlar yönünden

Atatürkçü

değil, durup seyreden ve onlara ses

yapılmış konferans ve filmlere götürün.

çıkarmayanlar yüzünden “. Atatürk’ün

Bizler bilinçli yurttaş olarak bu iktidarın

bütünleyici

yaptığı

ilkelerinden
esasları

biri

olan

Düşünce

Sistemi

olumsuzlukları

biraz

hakkında

da

olsa

doğrultusunda,

ortadan kaldırabiliriz. Ülkemizde yaşanan

halkımızda bir yılgınlık var olup, gerçekleri

sorunların çözümüne yönelik önerilerimi

konuşmaktan çekinmektedirler.

Atatürk

sunmak ana düşüncemdir. Asla yılgınlık

gerçekleri

ve mazeret üretmek bize göre değildir ve

Gerçekçilik

Türk

ulusuna

“

Asla

konuşmaktan korkmayınız “

olmamalıdır.

diyor.

Milli

birlik

yapılacak

ve

tüm

beraberlik

İstiklal marşımız da “ Korkma “ diye

içerisinde

toplantılara

başlıyor.

katılalım ve çözüm önerilerine destek
verelim.
Artık

b.

ülkemizde

Yüce

Önder

Atatürk’ün hedeflediği milli eğitim ve bu
bağlamda

eğitimde

birlik

ilkesi

Değerli

yok

Norveç

dostlarım,

atasözü

ile

sözlerimi

bir

sonlandıralım.

“

edilmiştir. Şimdi çocuklarımızı yetiştirmek

Çaresiz kaldığında Atatürk gibi düşün”

görevi

biz

bu ana esaslar ve ilkeler doğrultusunda

Başlangıçta

her şey gönlünüzce ve yolunuz açık olsun.

hiçbir

ebeveynlere

mazeret

üretmeden

düşüyor.

yapabileceğimiz konuların başında Liseyi
bitiren gençlerimize doğum günlerinde

Tarihçi,

Nutuk kitabı ve Atatürkçü Düşünce Sistemi
ve

ilkeleri

doğrultusunda

Yazar ve E.Albay Kemal KARAKUZEY

hazırlanmış

yayınları hediye edelim. Her birey küçük
çocuklarına resimli Atatürk kitabı verebilir
ve okumasını sağlayabilir. Çocuklarınızı
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ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE
DERNEĞİ ALANYA ŞUBESİ
OLARAK DÜZENLEDİĞİMİZ
ATATÜRK SEVGİSİ KONULU
ÖDÜLLÜ KOMPOZİSYON
YARIŞMAMIZDA DERECEYE
GİREN ÖĞRENCİLER VE
OKULLARI

2. MANSİYON HALE GÖRGÜLÜ ALANYA
MEHMET AKİF ERSOYORTAOKULU 7/D
İLKOKUL
1.DERİN DEĞİRMENCİ TED ALANYA
İLKOKUL 3/B
2. BADE KIRBIYIK TED ALANYA
İLKOKUL 3/B

LİSE

3. AHMET KAAN YILMAZ TED ALANYA
İLKOKUL 3/B

1.ÜMRAN ÖRS ŞEHİT ABDULLAH ÜMİT
SERCAN ANADOLU LİSESİ 11/B

1.MANSİYON ÖZGÜR ALAS DURGUN
TED ALANYA İLKOKUL3/B

2. HİLAL KARABULUT A.FEVZİ
ALAATTİNOĞLU ANADOLU .LİSESİ 9/A

2. MANSİYON ALİ İNCE TED ALANYA
İLKOKUL 3/B

3. BAHAR TOKTAŞ HASAN ÇOLAK
ANADOLU LİSESİ 9/B

YARIŞMADA DERCEYE GİREN
ÖĞRENCİLERE VERİLEN ÖDÜLLER

MANSİYON ADA AZMAN H.ÇOLAK
ANADOLU LİSESİ 9/A

Lise ve Ortaokul Birincilerine 300 TL +
Kitap + Atatürk sticker

ORTAOKUL

Lise ve Ortaokul İkincilerine 200 TL +
Kitap + Atatürk sticker
Lise ve Ortaokul Üçüncülerine 100 TL +
Kitap + Atatürk sticker

1.BEREN PÜRE TED ALANYA KOLEJİ
ORTAOKUL 6. SINIF

Lise ve Ortaokul mansiyon ödülleri Atatürk
tişört + Kitap + Atatürk sticker

2. NİSAN ÇİÇEK TED ALANYA KOLEJİ
ORTAOKUL 6. SINIF

İlkokul Birincisi 200 TL + sırt çantası
+Atatürk sticker

3. HACER BADE DALKIRAN ALANYA
MEHMET AKİF ERSOY
ORTAOKULU 6/F

İlkokul İkincilerine 150 TL + sırt çantası +
Atatürk sticker

1 MANSİYON . ALİ BARIŞ GEZGİNCİ
TED ALANYA KOLEJİORTAOKUL 6.
SINIF

İlkokul üçüncülerine 100 TL + sırt çantası
Atatürk sticker
İlkokul masiyonlar Atatürk tişortu + sırt
çantası + sticker hediye edilmiştir.

1. MANSİYON DENİZ ÇUHADIR TED
ALANYA KOLEJİ ORTAOKUL7. SINIF
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ATATÜRK SEVGİSİ
KONULU KOMPOZİSYON
YARIŞMAMIZDA İLK
ORTA LİSE ÖĞRENCİLERİ
ARASINDA BİRİNCİLİĞE
LAYIK GÖRÜLEN
KOMPOZİSYONLAR

eylemlere kalkışanlar oldu ama yılmadan
zamanın kendi mantık anlayışı içinde aştın
tüm engelleri.Öylesine başarılı işler yaptın,
öyle sağlam temeller attın ki tüm dünya
hayran kaldı. Böyle bir kahramana nasıl
hayran olunmazdı ki?
Çanakkale Savaşı’na katılan Anzak
askerlerinin annelerine: “…Siz yabancı

ATAM

diyarın

evlatları;

artık

bizim

misafirimizsiniz, rahat uyuyun.” diyerek
Dünya elli yedi kez dönmüş senin

insan sevgisini evrensel boyutlara taşıdın.

için güneşin çevresinde. Sen o dönüşün
her

anınabir

çok

olayı

İzmir düşman işgalinden kurtulduğunda -

sığdırdın.Kah

basman için ayaklarının altına serilen

imkansızı defalarca başardın kah varlık

düşman bayrağına basmayı reddederek-

mücadelesinde varlığın altına imzanı attın.
Küçücük

bir

kıvılcımdan

bir

meşale

yakarak en karanlık günlerde ulusuna ışık

bayrağın

kutsal

düşman

bayrağı

göstermek

oldun. Yeri geldi savaş meydanlarında

bir

değer
olsa

gerektiğini

olduğunu,

dahi

söyleyerek

saygı
tüm

dünyaya insanlık dersi verdin.

savaştın, yeri geldi bir çocuğun neşesi
oldun, bir ağaç kesilmesin diye bir evi

Atam, sen halkın ile yatıp halkın ile

taşıttın.Yoluna yığınla engel çıktı ama hiç

kalktın. Olup bitenleri kenardan izlemedin.

vazgeçmedin ve en sonunda başardın.

Aklını ve kalbini milletin için sonuna kadar
kullandın. Hep halkınla barışık oldun.

Diyorlar ki;Atatürk tepeden inme yaptı

Halkın halinden en iyi sen anladın. Senin

yaptıklarını. Evet, Kocatepe’den inerek

çok güzel bir fotoğrafın var: Başında

yaptın.Yabancılarla birleşip iliğine kadar
halkı
peşkeş

sömürenlere,

ülkeyi

yabancılara

çekenlere

karşı

mücadele

etttin.Yanmış,

yıkılmış

bir

kalpağın, sırtında kaputunla devecilerin
ortasında bir çuvalın üzerine oturmuşsun.
Halkına karışmış, halkınla içiçe, omuz

devletin

omuzasın. O fotoğrafında ne baş ayakları

küllerinden modern Türkiye Cumhuriyeti’ni

küçümsüyor ne de ayaklar başı yadırgıyor.

kurdun. Bu ülkeyi şekillendirirken yer yer

Senin zaferin hakın, devletin halkın, partin

başkaldıranlar, isyana kadar varabilen
13

halkın… Savaş meydanlarında ardında

yıldızdın. Şu an aramızda değilsin. Sen de

sana inanan bir halk ordusu olmuş. Her

biliyordun bu naçiz vücudunun bir gün

biri özgürlük için, bağımsız bir ülkeye

toprak olacağını. Yalnız şunu da bilmelisin

sahip

ki;ölümünün

olabilmek

için

kanlarının

son

üzerinden

onlarca

yıl

damlasına kadar seninle birlikte, sana

geçmesine rağmen adını her andığımızda

inanarak savaşmış. Senin de dediğin gibi

yapraklarında

“Bu

hayranlık

millet

bağımsızlıktan

yaşamamıştır,

yoksun

yaşayamaz

ve

olan

güller

kalbimizde.Göklerde

yaşamayacaktır.”

kokularında
yeşeriyor
dalgalanan

bayrağımızda, her çocuğun gözünde, her
gencin yüreğinde senin sevgin ve özlemin

Laik bir devlet olmamız gerektiğini,
kadının

özlem,

erkekten

aşağı

saklı.

görülmemesi

gerektiğini, kanun önünde herkesin eşit

19 Mayıs 1919’da başlayan uzun

olduğunu söyledin. Her fırsatta eğitimin

ve

önemine

fenni

Türkiyesine uzanan bir maratondu.Bu zor

kendimize rehber edinmemizi öğütledin.

ve uzun yolculuğun ilk etabını başarıyla

Seninkansız bir devrimle bizlere sunduğun

tamamladın sen. Şimdi sıra bu bayrağı

bu

devralan

dikkat

çektin.

Bilimi,

düzene

sahip

yorucu

yolculuğun

günümüz

bizlerde.Hiçbir

karşılık

çıkacağız.Beğenmiyorsak onu düzeltmeye

beklemeden yaptıklarınla bu millet sana

çalışacağız,

değil.Çünkü

çok şey borçlu. Bu ülke, bu millet daima

bindiğimiz dalı kesmak olur onu yıkmaya

çağdaş uygarlık yolunda ilerlemeye devam

çalışmak.Zaten

uyum

edecek. Ne kemiklerini sızlatacağız ne de

sorunu getirir. Var olduğu günden beri pek

yaptıklarını unutacağız. Doksan sekiz yıl

çok uygarlık değişimi yaşamış Türk ulusu

önce yaktığın meşale ilk gün olduğu gibi

da Batılı demokrasi anlayışını en kısa

bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam

sürede

bir

edecek. ilkelerin, düşüncelerin devrimlerin

okuldur. Bu okulun başöğretmeni sensin

dün yaşadı; bugün yaşıyor, yarın da

Atam.

yaşayacak

yıkmaya
her

yenilik

hazmedecektir.

Sen
mucizeydin.

140
Bu

yıl

bir

Demokrasi

önce

milletin

gelen

bir

ÜMRAN ÖRSSINI

şansıydın.Bu

FI: 11/B NO:330

ŞEHİT ABDULLAH ÜMİT SERCAN

dünyaya gelmiş, gelebilecek en parlak

ANADOLU LİSESİ
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ATA’MA SONSUZ

ülkenin kaderini değiştirdi.Tüm dünyanın
saygınlığını kazandı.Türk kadınına değer

SEVGİMİZLE

verdi.Fabrikalarkurdu.Okullar, üniversiteler
açtı.Zaferden zafere koşarak ,şehitlerin

Siz hiç birini görmeden sevdiniz mi?

kanlarıyla sulanmış

Sizin bir milleti küllerinden tekrar yaratan

bu vatanı bizlere

emanet etti.

kahramanınız oldu mu?
Şimdi
Öyle bir kahraman ki milletinin
yeniden

doğan

güneşi

oldu.Öyle

sıra

bizde.Bize

emanet

edilen bu vatan topraklarına sahip çıkma

bir

zamanı.İlkelerini gelecek nesillere taşıma

kahraman ki milletinin özgürlük meşalesi

zamanı.Elimizdeki Cumhuriyet meşalesini,

oldu.Öyle bir kahraman ki ülkesinin dört bir

göklerde dalgalanan şanlı bayrağımızla

yanı işgal altındayken tüm dünyaya karşı

sonsuza kadar muhafaza etme zamanı.

milletiyle tek yürek oldu.Öyle bir kahraman
Bunca hazineyi bizlere armağan

ki 7’den 77’ye bağımsızlığımız için halkıyla
omuz

eden Yüce Atam

omuza,azimle

savaştı.Çanakkale’de,Samsun’da,Ege’de,

durmadan

Trakya’da,Diyarbakır’da,Sakarya’da…

üzerine

‘’Yolunda,izinde hiç

yürüyeceğimize
andiçeriz.Atam

şerefimiz
sen

rahat

uyu.Çünkü biz cumhuriyetin bekçileriyiz.
Altın

sarısı
‘’NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE.’’

saçları,mavigözleriyle,vatanseverliğiyle,iler
igörüşlülüğüyle,disipliniyle,
çalışkanlığıyla,yöneticiliğiyle işgal altında
bulunan

toprakları

kurtararak

milletini

Beren Püre

düşmanlardan
çağdaş

Ted Alanya Koleji

uygarlık

düzeyine taşıdı.İnkılaplarıyla,devrimleriyle

6. sınıf
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KOMPOZİSYON YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİMİZDEN

17

18

19

ÖĞRETMENLER GÜNÜ

bu

oran

çok

daha

azdı... Millet

Mekteplerinde işte az olan bu okuma
yazma oranını artırmak için yaşlı, genç,

1. Genel hususlar.

çocuk,
Değerli dostlarım ve yüreği insan sevgisi
odaklı

Atatürk

Sevdalısı

sunuyorum.

Ülkemizde

Atatürk’ün Başöğretmenliği kabul tarihi

24

olan 24
1981

günümüzdür. Dünya’da Öğretmenler günü
farklı

Kasım günü,

Mustafa

Kemal

Atatürk’ün 100. Doğum yıldönümü olan

değerlerinden olan öğretmenlerimizi anma
ülkelerde

yeni

Mekteplerinin açılışı ve Mustafa Kemal

Kasım günü Cumhuriyetimizin en önemli

bazı

herkese

harflerle okuma yazma öğretilmişti… Millet

yurtsever

yoldaşlarım hepinize selam, sevgi ve
saygılarımı

kadın demeden

yılından

Öğretmenler

tarihlerde

beri

‘’24

Kasım

‘’

olarak

Günü

kutlanmaktadır.

kutlanmaktadır. Ülkemizde ise 24 Kasım
1928,

Türkiye

Cumhuriyeti

Onlara neler yapsak onların bizlere verdiği

Devletinin

kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün

emeklerin, sevginin ve özverinin hakkını

"

Millet Mektepleri Başöğretmenliği "ni

ödeyemeyiz.

kabul ettiği gündür. Bakanlar Kurulu,

başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal

Mustafa

Atatürk’ün

Kemal

Atatürk’e

"

Millet

Yüce
Sosyal

ve

önder

ve

Kültürel

milli

Mektepleri Başöğretmenliği " unvanını

hedefimiz olan “ MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZÜ
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toplantıda

ÇAĞDAŞ

vermiş ve bu unvan, 24 Kasım'da Millet

ÜZERİNE

Mektepleri

gerçekleştirebilmemizin ana unsuru olan

Kasım

1928'de

yaptığı

Talimatnamesinde

UYGARLIK
ÇIKARMAK

öğretmenlerimizi

yayımlanması ile resmileşmiştir.

SEVİYESİNİN
“

minnet

ilkesini

ve

şükranla

anıyorum. Terör örgütlerince ve Kurtuluş
Ayrıca
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Kasım

1928

tarihi

Millet

savaşımızda şehit edilen ve bugüne kadar

Mekteplerinin açıldığı gündür. Osmanlı

yaşamını

döneminde okuma yazma oranı değişik

öğretmenlerimize

kaynaklarda yüzde 2 ile 4 arasında
gösteriliyordu... Ancak bu oran I. Dünya

olan

tüm

Allahtan

rahmet

diliyorum. Ruhları şad olsun.

Öncelikle

mesleklerini onurlu ve huzurlu bir şekilde

Savaşı öncesiydi... Özellikle Çanakkale
Muharebelerinde, okur

yitirmiş

yapabilmesi için tüm sosyal haklarının ve

yazarların çoğu

toplumda

kaybedildiği için Cumhuriyet kurulduğunda

özellikle
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gereken

önemin

istiyorum. Çünkü

verilmesini
öğretmenlik

mesleğine âşık biri olarak söylüyorum ki

inancındaydı.

Mustafa

onların hakkı asla ödenemez.

Kurtuluş Savaşı’nın devam ettiği yıllarda

Kemal

Atatürk,

Öğretmenler Kongresi’ni düzenleyerek asıl
Ben de Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı lise

savaşın cehaletle yapılacağına ve çağdaş

dengi okul ve kolejlerde Albay rütbesinde

bir

Çanakkale-Gelibolu (1 yıl) ve Ankara’da

nedenle

öğretmenliği, 3 (üç) yıl KKK. lığı Eğitim

Okulu

ve

4 (dört) yıl süreyle denetleyen bir eğitim ve
bir

öğretmenlerimizin

eğitimci

Kemal

Atatürk,

‘’

ve “ Ulusları kurtaracak

sözleriyle

öğretmene

değeri,

duyduğu

öğretmenlere yüklediği

öğretim denetleme üyesi (müfettiş) vb.
yapmış

eğitimin

olan yalnız ve ancak öğretmenlerdir ”

Eğitim

Mrk.lerinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini

görevler

Mustafa

olacaktır ’’

üniversite ve yüksek okul düzeyindeki
Sınıf

için

Öğretmenler, yeni nesil sizlerin eseri

Destek Ş.Md.lüğü ve KKK. lığına bağlı
okul,

olmamız

yaygınlaşması gereğine inanıyordu. Bu

toplam 7 (yedi) yıl Milli Güvenlik Bilgisi

Askeri

ulus

verdiği

önemi,

saygıyı

ve

sorumluluğu

en

güzel biçimde ifade etmiştir.

olarak

“ÖĞRETMENLER

Yıl

1923.

Meclis

’de

maaşları

GÜNÜ” nü yürekten kutluyorum, minnet

tartışılmaktadır.

ve şükranlarımı sunuyorum

ve hepsinin

Gümüşhane mebusu Hasan Fehmi Bey

ellerinden öpüyorum. Yaşamını kaybetmiş

(Ataç), Mustafa Kemal’e soruyor; “Paşam

olan tüm öğretmenlerimizin ruhu şad

vekil maaşlarını düzenleyeceğiz; ne

olsun.

kadar verelim?” Mustafa Kemal şöyle

Yüce

emekleri

asla

unutulmayacaktır.

cevap veriyor.

Devrin

vekil

Maliye

vekili

‘’ Öğretmen maaşlarını

geçmesin! ’’ Bakar mısınız yüce önder
2.

Öğretmenlik mesleğinin önemi ve

Atatürk’ün öğretmenliğe verdiği değeri ve

ülkemizde yaşanan gelişmeler.

öğretmenliğin sahip olduğu onur ve gururu
halkımıza yansıtmasını.

Öğretmenler Günü’nün Mustafa Kemal
Atatürk

ile

ilişkilendirilmesinin

nedeni

Öğrencileri, öğretmenleri ve okulu çok

Mustafa Kemal Atatürk’ün öğretmenlere

seven

verdiği büyük önemdi. Mustafa Kemal
büyük

görevler

Kemal

Atatürk

yurt

gezilerinde okullara uğrar, sınıflara girer,

Atatürk yeni Türkiye’nin yaratılmasında
öğretmenlere

Mustafa

sıralara oturur, ders dinler, öğrencilere

düştüğü

sorular sorar, öğretmenlerle konuşur, her
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yerde öğretmenliğin üstün bir meslek

izninizle söyleyeyim: İsterdim ki çocuk

olduğunu

olayı,

anlatırdı. Mustafa

Kemal

genç

olayı,

sizin

ışık

Atatürk’ün yolu bir gün bir köy okuluna

sınıflarınızda

düşer.

genç

alayım. Siz bani (kurucu-yapan kimse)

öğretmen ders veriyordur. Mustafa Kemal

yetiştiresiniz. O zaman ulusum için daha

Atatürk sınıfa girince, öğretmen kürsüsünü

yararlı

Atatürk'e terk etmek ister. Mustafa Kemal

edilemeyecek

Atatürk; ‘’Hayır, yerinizde oturunuz ve

bulunuyoruz. Bunun yerine sizden başka

dersinize devam ediniz ’’ der ve şöyle

bir

devam eder konuşmasına;

‘’ Eğer izin

çocuklarını yetiştiriniz. Onları yurda, ulusa

verirseniz biz de sizden faydalanmak

yararlı insanlar yapınız. Bunu sizden

Tek

sınıflı

Sınıfa

isteriz.

cumhurbaşkanı

okulda

bir

girdiği
bile

zaman

Ekim 1922

Atatürk’ün

tarihinde
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İstanbul’dan

karşısında

bulunacağım:

Bugünün

ulusu

kurtarmak

isteyenler

için

Nedir

ki

hastalığı

görmek,

toplumu

çağımızın

bir

onu

toplumdaki
iyileştirmek,

isteklerine

uygun

bu niteliklerin yanında bilim ve teknik
gereklidir. Bilim ve teknikle ilgili çalışmalar
başladığı ve geliştirildiği yerse, okuldur.

İstanbul’dan geliyorsunuz. Hoş geldiniz.

Bunun için okul gereklidir. Okul adını, hep

İstanbul’un feyz meşalelerinin temsilcileri
topluluğunuz

duyduğum

sevinç

birlikte,

karşısında

düşünceleri

doğrudan
ve

alınlarınızda

büyük

saygı

ile

analım…

(dinleyiciler, bir ağızdan “okul !“

sonsuzdur.

Diye

bağırdılar) Okul, genç beyinlere, insanlığa

Yüreklerinizdeki duyguları, kafalarınızdaki
gözlerinizde

istek

elde

olarak yükseltmek için bu nitelikler yetmez

konuşma;

yüce

istekte

niteliklerdir.

Bursa’ ya gelen öğretmenlere yaptığı

olan

bir

ki

yurtseverlik, iyi niyet, özveri çok gerekli

konuşmalar.
Kemal

yazık

Muallim Hanımlar, Muallim Beyler, Yurdu

Atatürk’ün öğretmenlere yaptığı

Mustafa

Ne

feyz

öğretmenden
ve

a.

olurdum.

Sizden

istiyor ve diliyorum.

sonra gelir...’’ demiştir.
3.

bulunayım.

saçan

saygıyı, ulus ve yurt sevgisini, bağımsızlık

doğruya

onurunu

okumak,

öğretir. Bağımsızlık tehlikeye

düşünce, onu kurtarmak için tutulması

benim için olağanüstü bir mutluluktur. Bu

uygun olan en doğru yolu belletir. Yurt ve

anda karşınızdaki en içten duygumu,

ulusu
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kurtarmaya

çalışanların

ayrıca,

işlerinde birer namuslu uzman ve birer

şüphe etmesin ki, Türkiye Devleti’nin

çalışkan bilgin olmaları gereklidir. Bunu

biricik ve gerçek temsilcisi yalnız ve

sağlayan

yolla,

ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisidir.

girişilecek her türlü işin usa (akla) uygun

Bayağı çıkarlarını ve kendi güvenliklerini

sonuçlara ulaştırılması gerçekleşmiş olur.

sağlamak

okuldur.

Ancak

bu

için,

ulus

bağımsızlığını
Bayanlar,

Baylar!

uygarlıkla

ilgili

ilerlemelerin,

Yurdumuz

düşüncelerin,

bir

an

bile

içinde

bırakmakta

çağdaş

yitirilmeden,

yayılması ve gelişmesi gerektir. Bunun

gerekir.

düşmanların

eline

sakınca

görmeyen,

son

kapsayan

Antlaşması’nı

Sevr

veren

sultanların,

öykülerini,

alanlarda çalışmayı, birer namus borcu

yurdun

bağımsızlığımıza
yöneticilerin,

içindir ki bilimle, teknikle uğraşanların bu
bilmeleri

bir

ve

bu

koşullara
onayan

padişahların

zorbaların

yasa

dışı

davranışlarını Türk ulusu, artık, ancak ve

Öğretmenlerimiz,

yalnız tarihte okur.

şairlerimiz, edebiyatçılarımız, yazarlarımız,
durup dinlenmeden, ulusa bu acı günleri

Bayanlar, Baylar! Ordularımızın kazandığı

ve onun gerçek nedenlerini açık ve kesin

zafer, sizin ve sizin ordularınızın zaferi

olarak yazacaklar, anlatacaklar, bu kara

için, yalnız ortam hazırladı. Gerçek zaferi

günlerin

yeryüzünde

siz kazanacaksınız, yaşatacaksınız ve

uygar ve çağdaş bir Türkiye’nin varlığını

kesinlikle başarıya ulaşacaksınız. Ben ve

tanımak

sarsılmaz inançla bütün arkadaşlarım, sizi

dönmemesi

için,

istemeyenlere,

onu

tanıtmak

zorunda olduğumuzu hatırlatacaklardır.

izleyeceğiz

ve

sizin

karşılaşacağınız

engelleri kıracağız. Son bir söz: Sizin,
Bayanlar, Baylar! Acı da olsa söyleyelim

seçkin

ki, biz üç buçuk yıl öncesine değin, bir
“Topluluk

”

olarak

yaşıyorduk.

Bizi

Anadolu’daki

hükümetimizin

biçimi,

görülür

Bursa’ya

kardeşlerinizi

sevindirdi.

ulusa duyuracağız. Ben de sizden rica

yıldır, tam bir ulus olarak yaşıyoruz. Bunu
gözle

olarak

İstanbul’dan getirdiğiniz selamları, bütün

yöneticilerimize göre tanıyordu. Üç buçuk
tutulur,

topluluk

gelmeniz, yalnız Bursa’yı değil, bütün

istedikleri gibi yönetiyorlardı. Dünya, bizi,

elle

bir

edeceğim

kanıtı,

ki,

selamlarımızı

hükümetimizin

yazısı,

niteliğidir ki kanun onu Büyük Millet Meclisi

oradaki
iletiniz.

İstanbul’da

kardeşlerimize
İstanbul’un

yaşayan

alın

gerçek

Türklerin gönüllerinde ve duygularında

diye adlandırdı. Bütün dünya, bir an bile
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yaşattıkları

dileğe

uygun

olarak

önce düştüğü büyük felaketten sonra,
yoktan var olan bu ordu, vatanı yok

çizilecektir.

etmeye gelen bu düşmanı kutsal vatan
b.Mustafa Kemal Atatürk’ün 24 Mart
1923

yılında

Kütahya

toprağında boğup mahvetti. Yalnız bu

Lisesi’nde

orduya

öğretmenlere yaptığı konuşma;

değildir.

bitmiş,

Bir millet, irfan ordusuna sahip

parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferin

görmekten ve hepinizi selamlamaktan çok

köklü

memnunum. Memleketimizi, toplumumuzu
gerçek

işimiz

olmadıkça savaş meydanlarında ne kadar

bu irfan yuvası altında hepinizi bir arada

hedefe,

olmakla,

gayemiz bu ordunun zaferiyle son bulmuş

Muallime hanımlar ve muallime efendiler,

gerçek

sahip

sonuçlar

vermesi

ancak

irfan

ordusuyla mümkündür. Bu ikinci ordu

mutluluğa

olmadan

ulaştırmak için iki orduya ihtiyaç vardır. Biri

birinci

ordunun

elde

ettiği

kazanımlar sönük kalır. Milletimizi geçek

vatanın hayatını kurtaran asker ordusu,

mutluluğa, kurtuluşa ulaştırmak istiyorsak,

diğeri memleketin geleceğini yoğuran irfan

bizi ölümden kurtaran ve hayata götüren

ordusudur. Bu iki ordunun her ikisi de

bugünkü idare şeklimizin sonsuzluğunu

kıymetlidir, yücedir. Fakat bu iki ordudan
bir

istiyorsak, bir an önce büyük, kusursuz,

diğerinden üstündür? Şüphesiz böyle bir

nurlu bir irfan ordusuna sahip olmak

hangisi

daha

değerlidir,

hangisi

zorunluluğunda

tercih yapılamaz. Bu iki ordunun ikisi de
hayatidir.

Yalnız

siz

irfan

Eski idarelerin en büyük kötülüklerinden

ordunun değer ve yüceliğini anlatmak için

biri de irfan ordusuna layık olduğu önemi

şunu söyleyeyim ki sizler ölen ve öldüren

vermemeleridir. Eğer önem verilseydi,

birinci orduya, niçin öldüğünü öğreten bir

geleceği emanet ettiğimiz sizlere, gelecek

orduya mensupsunuz.
iki

ordudan

kadar
birincisine,

şahit

oldu

ki

-

bir

mevki

verilmesi

sahip olan milli idaremizde irfan ordusu ile
layık olduğu kadar ilgilenilememiştir. Fakat

akıtan birinci orduya - bütün dünya bilir,
dünya

güvenilir

gerekirdi. Henüz üç dört senelik hayata

vatan

çiğnemeye gelen düşman karşısında kan
bütün

inkâr

edemeyiz.

ordusu

mensupları, sizlere mensup olduğunuz

Biz

bulunduğumuzu

buradaki mecburiyeti milletin münevverleri

pek

olan sizler elbette ki daha iyi takdir

mükemmelen sahibiz. Vatanın dört sene

edersiniz.
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Bütün

kuvvetimizi

yalnız

cephede toplamaya mecbur olduğumuz

koyacağınıza eminim. Bu konuda size

bu

güveniyor ve saygı ile selamlıyorum.

kısa

süre

içinde

tabiatıyla

irfan

ordusuyla gereğince meşgul olamadık.
c.

Lakin Cenabı Hakk’a şükürler olsun ki

yılında

düşman karşısındaki aziz ordumuz için
harcadığımız

bütün

emekler

verilen

emeklerimizin,

mutlu

ve

çay

Saygıdeğer

başarılı

ederim.

Efendiler!

Hanımlar,

büyük

kıymeti kumanda heyetinin kıymeti ile

çok

ölçülür. Siz öğretmenler, sizler de irfan

Memleketimiz

ölçülecektir. İstiklal mücadelesinde üç dört

değerlerinin
etmişse,

topraklarımızda

yüksekliğini

bundan

sonra

ordusunun

öğretmenlerin

aynı

ruhu

olan

yeteneği

sonuçların

ortaya

çıkmasına

olacaktır.

Hanımlar,

Beyler!

yardımcı
Türkiye

her köyde üyeye sahip olmasını derin bir

yapacağımız

ilgi ile bekleyeceğim.

genel cehaleti mağlup etmek savaşında
irfan

için,

ve Hakkâri’yi de teşkilatı içine almasını ve

ispat

yenilikler milletimize bir karanlık gibi çöken

da

cumhuriyetimiz

şekillenmesini, Konya’yı olduğu gibi Van’ı

heyeti

nasıl

ve

karşıladım.

Muallimler Birliği’nin bütün memlekette

savaşla

kumanda

mutlulukla

beylerinin burada toplanması çok verimli

ordunuzun kıymeti de sizlerin kıymetinizle

olan

Seçkin

sizler gibi kıymetli öğretmen hanım ve

ordusunun kumanda heyetisiniz. Sizin

ruhu

Beyler!

Ankara’da kararlaştırıldığı ilk kongresini

deniliyor. Hakikaten böyledir. Bir ordunun

ordunun

bu

sevinçliyim. Türkiye Muallimler Birliği’nin

eserden ordunun ruhu kumanda heyetidir

yaptığımız

Öncelikle

meclisinizin içinde bulunmaktan dolayı

için şunu da ifade edeyim, kıymetli bir

için

yaptığı

verdiklerinden dolayı özellikle teşekkür

arasındaki birliktelik ve alakayı belirtmek

mahvetmek

ziyafetinde

huzurunuzda birkaç söz söylemek fırsatını

Arkadaşlar, asker ordusu ile irfan ordusu

düşmanı

Kongresi

toplantıyı düzenleyen Vasıf Beyefendi’ye

sonuçlarını aynı parlaklıkta elde edeceğiz.

senedir

Birliği

1924

konuşma:

çalışacak ve birincide olduğu gibi bu ikinci
faaliyetlerimizin

Muallimler

Atatürk’ün

Çınar tarafından Şehir Lokantasında

faaliyet, aynı istekle irfan ordusu için

dahi

Kemal

üyelerine, Millî Eğitim Bakanı Vasıf

mutlu

sonucunu verdi. Artık aynı kuvvet, aynı

ordudan

Mustafa

Öğretmenler! Yeni nesli, Cumhuriyet’in

siz

özverili öğretmen ve eğitmenleri, sizler

ortaya
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yetiştireceksiniz; yeni nesil, sizin eseriniz

programımız da bu temelleri içine alır.

olacaktır. Eserin kıymeti, sizin yeteneğiniz

Fakat

ve özveriniz derecesiyle uygun olacaktır.

programların kesin ve açık olması çok

Cumhuriyet;

fennen,

önemli olmakla birlikte verim ve eser

bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli

verebilmesi, onların becerikli, anlayışlı ve

koruyucular ister. Yeni nesli, bu kalite ve

özverili

yetenekte

yetiştirmek sizin

okullarımızda çok büyük dikkat ve gayretle

Sizlerin,

seçkin

fikren,

ilmen,

elinizdedir.

görevinizin

biliyorsunuz

görüşlerin,

öğretmenlerimiz

uygulamasına

yerine

ki,

bağlıdır.

tarafından
İşte

özellikle

getirilmesine büyük özveriyle varlığınızı

sizden rica edeceğim konu budur. Sizin

vereceğinize hiç şüphe etmem.

Ben millî

başarınız, cumhuriyetin başarısı olacaktır.

öğretim ve millî eğitimimiz hakkındaki

Arkadaşlar, yeni Türkiye’nin birkaç yıla

görüşlerimi çeşitli zamanlarda ve çeşitli

sığdırdığı askerî, siyasî, idari inkılâplar

nedenlerle söyledim. Fakat bu görüşlerimi

sizin, saygı değer öğretmenler, sosyal ve

birkaç kelimede toplayarak tekrar etmeyi

fikrî

faydasız görmüyorum.

desteklenecektir.

inkılâptaki

başarılarınızla
Hiçbir

zaman

hatırlarınızdan çıkmasın ki, “Cumhuriyet
Öğretmenler! Erkek ve kız çocuklarımızın,

sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür

aynı şekilde bütün ilim derecelerindeki

nesiller ister.”

öğrenim ve eğitimlerinin uygulamalı olması
önemlidir. Memleket çocuğu, her öğrenim

4.

Eğitimde yaşanan sorunlar ve

derecesinde ekonomik hayatta istekli, eser

çözüm yolları.

sahibi ve başarılı olacak şekilde donanımlı
Bir birey yaşamında eğitimini 3 (üç) yerde

olmalıdır. Millî ahlâkımız, uygar ilkelerle ve

almaktadır. Bunlar “ AİLE, OKUL ve

hür düşüncelerle arttırılmalıdır. Bu çok

SOSYAL ÇEVRE “ dir. Bu üç temel ana

önemlidir, özellikle dikkatinizi çekerim.

unsurda bulunanlar görevini aksatmadan

Göz korkutma ilkesine dayanan ahlâk, bir

yapmalıdır. Ayrıca halen görevde olan

erdem olmadığı gibi güvene de uygun

öğretmenlerimizin

değildir.

gerekçeye

hiçbir

sığınmadan,

bahane

ve

yılmadan

ve

Efendiler! Bu görüşümde sizin tamamen

kimseden çekinmeden Cumhuriyetimizin

benimle

bekası ve Atatürk’ün düşünce sistemi ve

beraber

olduğunuza

şüphe

etmiyorum. Genel öğrenim ve eğitim

ilkeleri
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ışığında

öğrencilerimizi

yetiştirmelerini özellikle istiyorum. Lütfen

çocuklarına resimli Atatürk kitabı verebilir

Atatürk’ün

ve okumasını sağlayabilir. Çocuklarınızı

sizlere

bilincinde

verdiği

vazifenizin

olunuz.

Asla

mazeret

ve

fedakârca

Atatürkçü

Düşünce

Sistemi

hakkında

genç

yapılmış konferans ve filmlere götürün.

yavrularımızı eğitelim. Ayrıca Ankara’daki

Onlara zaman ayırın ve sağlıklı iletişimler

yedi

esnasında

kurunuz. Bizler bilinçli yurttaş olarak bu

üzülerek gördüğüm olaylar da yaşadım.

iktidarın yaptığı olumsuzlukları biraz da

Öğretmenlik

olsa

üretmeyiniz
yıllık

öğretmenliğim
mesleğinin

kutsallığını

ortadan

kaldırabiliriz.

Ülkemizde

kavramamış, meslek sevgisi olmayan ,

yaşanan sorunların çözümüne yönelik

mesleğini sadece gelir sağlamak için

önerilerimi sunmak ana düşüncemdir. Asla

yapan,

kılık

yılgınlık ve mazeret üretmek bize göre

kıyafetine özen göstermeden çıkan ve

değildir ve olmamalıdır. Milli birlik ve

öğrencilerine

beraberlik

öğrencilerinin

DÜŞÜNCEYİ

karşısına

korkmadan

ATATÜRKÇÜ

VE

SEVGİSİNİ

içerisinde

yapılacak

tüm

toplantılara katılalım ve çözüm önerilerine

benimsemeyen ve aktarmayan öğretmen

destek verelim.

görünümlü kişileri de üzülerek gördüm. Bu
bir devletin milli eğitim siyasetin bir ürünü

Sizlere sözlerimi sonlandırmadan önce

olan bu düşünceyi halkımızın dirençli bir

öğretmenlik

şekilde kırması gerekir.

güzel ve duygu yüklü anılarımdan birkaçı

yaşamımda

karşılaştığım

hakkında bilgi vermek istiyorum. Yıl 2007
Artık ülkemizde Yüce Önder Atatürk’ün

yılı idi. Ankara’da albay rütbesinde her

hedeflediği milli eğitim ve bu bağlamda

eğitim öğretim döneminde MEB. lığına

eğitimde birlik ilkesi yok edilmiştir. Şimdi

bağlı lise ve kolejlerde Yüce Önder

çocuklarımızı

hiçbir

Atatürk’ün 1926 yılında Türk gençlerinin

ebeveynlere

milli bilinç içerisinde, iyi bir yurttaş ve bir

mazeret

yetiştirmek

üretmeden

düşüyor.

Başlangıçta

konuların

başında

görevi

biz

yapabileceğimiz

vatandaşta

Liseyi

bitiren

değerlerin öğretildiği Milli Güvenlik Bilgisi

gençlerimize doğum günlerinde Nutuk

öğretmenliği yapıyordum. Bu ders haftada

kitabı ve Atatürkçü Düşünce Sistemi ve

bir ders saati idi. Benim görüşüme göre

ilkeleri

hazırlanmış

adap ve görgü kuralları da dâhil edilerek

yayınları hediye edelim. Her birey küçük

en az iki saat olmalı idi. Ders konuları

doğrultusunda
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olması

gereken

temel

Genel Kurmay Başkanlığı ile MEB. lığı

ile ilgili konuları genelde mayıs ayı

arasında

sonuna bırakıyorlar. Mayıs ayı sonunda

ortak

belirlenmişti.

Mamak

İlçesindeki bir Anadolu Lisesinde bir gün

da

Çanakkale Savaşı ile ilgili dersin sonunda

faaliyetlere yönelim olduğundan çoğu

harika bir Çanakkale filmi izletmiştim ve

konular işlenmiyor “ dediler. Bir kat daha

sonunda zil çaldı, dışarıya çıktık. İki kız

kahrolduk.

öğrencimin

akarak

Cumhuriyetimizin bekasına yönelik karşı

ağladıklarını gördüm. Endişe ettim ve

faaliyetlerin olduğundan artık herkes gibi

sordum yavrum bir şey mi oldu? Neden

biz de eminiz.

gözlerinden

yaşlar

eğitim

ve

Bu

öğretimde

konularda

başka

sinsice

ve

ağlıyorsunuz? Bana büyük bir üzüntüyle “
Komutanım

bizler

Lise

2’nci

sınıf

Değerli öğretmenlerim bu ana esaslar ve

öğrencisiyiz. İnanın bugüne kadar hiçbir

ilkeler doğrultusunda her şey gönlünüzce

şekilde Atatürk ve savaşları ile devrimleri

ve yolunuz açık olsun.

böyle sizin gibi kimse anlatmadı. Tabi ki
Son söz olarak;

ben de bu duruma üzüldüm. Hemen

düzeyi

Liselerdeki İnkılâp tarihi öğretmenleri ile
verecek şeyler söylediler. “ Komutanım
bağlı

okullarda

öğretmene

verdiği

değerle

ölçülür

görüştüm. Onlar da bana daha büyük acı
MEB.lığına

Toplumların uygarlık

MGB. Öğretmeni, Tarihçi, Yazar ve

ders

E.Albay

planlamalarını yaparken Atatürkçülük
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Kemal

KARAKUZE

29 EKİM CUMHURİYET BALOSU
27 Ekim Çarşamba günü Alanya Öğretmenevinde Cumhuriyet Balosu düzenledik.
Yoğun bir katılımla düzenlediğimiz Cumhuriyet Balomuza Siyasi Parti Başkan ve
Yöneticileri, Sivil Tpplum Kuruluşlarının Temsilcileri, üyelerimiz ve gönüllülerimiz
katıldılar.

29

30

29 EKİM THM KONSERİ

31

10 KASIM ALANYA ATATÜRK ANITINA ÇELENK SUNUMU

TKDF Başkanı Sayın Canan Güllü'nün ALTSO salonunda verdiği konferansa
katıldık. Kadın Hakları Derneği Başkanı Halime Şenli, yöneticileri ve emeği
geçenlere teşekkür ederiz

32

Kadın Dernekleri Federasyon Başkanı Canan Güllü Alanya ya
gelerek acil yardım protokolünü Alanya Belediye Başkanı Adem
Murat Yücel ile imzaladı

ALANYA BELEDİYESİNİN 26 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle
Mücadele Günü Etkinliği
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Alanya Kadın Hakları Derneğinin Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü
nedeniyle düzenlediği yürüyüş
Alanya Kadın Hakları Derneği tarafından organize edilen 25 Kasım Kadına Şiddetle
Mücadele yürüyüşüne üyelerimizle birlikte katıldık. Yürüyüş öncesi konuşma yapan dernek
başkanı Halime Şenli Alanya'da son bir kaç yılda cinayete kurban giden kadınlara da dikkat
çekerek, bunun toplumsal bir sorun olduğunu ve İstanbul Sözleşmesinin önemini vurguladı.
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22. Alanya Atatürk Yarı Maratonu ve Halk Koşumuz 13 Şubat 2022 de gerçekleştirilecek
olup, KAYITLAR açılmıştır.
İletisim için: 05397464024
Kayit Linkleri için: http://alanyayarimaratonu.com/ ve runalanya.com
Yarı Maratona katılacak Alanya dışından gelen tüm sporculara, 12 Şubat 2022 Cumartesi
günü oda ve kahvaltı ücretsiz olarak verilecektir.
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