24 OCAK
UĞUR MUMCU
VE
TÜM DEMOKRASİ ŞEHİTLERİMİZİ
SAYGI VE RAHMETLE ANIYORUZ
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MUAMMER AKSOY
(d. 1917, İbradı/Antalya – ö. 31 Ocak 1990, Ankara),

Ateşli bir hatip, inanmış bir laik ve kararlı

hareketinin öncülüğünü yapmış, bu

bir Atatürkçü.. Muammer Aksoy’un

konuda devrin bakanları ile polemiklere

1950’li yıllardan bu yana taşıdığı kimliği

girmişti. 1957 yılından bu yana Türk

ve kişiliğini yakından tanıyanların, onu

Hukuk

tanımlarken kullandığı üç sıfat bu. 1917

sürdüren Aksoy, 1977 yılında CHP’den

yılında Antalya’da doğan Muammer

Milletvekili seçildi ve bu görevini 12

Aksoy 1937 yılında İstanbul üniversitesi

Eylül

Hukuk Fakültesi’ni 1950 yılında ise

Parlemento görevi sırasında TBMM

Zürih Hukuk Fakültesini Hukuk Doktoru;

Anayasa

ünvanıyla

Bilgiler

yapan Aksoy, ayrıca Avrupa Konseyi

Fakültesi’nde 1952 yılında doçent, 1963

üyeliğinde bulundu ve 11 yıl süre ile

yılında profesör olan Aksoy, 27 Mayıs

CHP

ihtilali sonrasında 1961 Anayasasının

Muammer Aksoy, Atatürkçü Düşünce

hazırlanmasında

bitirdi.

Siyasal

Kurumu’nun

1980’e

Parti

başkanlığını

kadar

Komisyonu

Meclisi

sürdürdü.
başkanlığını

üyeliği

yapan,

önemli

katkılarda

Derneği Kurucu Başkanlığını yaptı. Evli

Kurucu

Meclis’te

ve iki çocuk babası olan Aksoy, 31 Ocak

Anayasa’nın sözcülüğünü yaptı. Aksoy,

1990 tarihinde uğradığı silahlı saldırı

1960’lı yıllarda milli petrol ve maden

Sonucu hayatını kaybetti.

bulundu

ve
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Eserleri :

ülkenin,

– Atatürk ve Sosyal Demokrasi

önemli noktalarda ve alanlarda bağımlı

– Atatürk ve Tam Bağımsızlık

duruma

– Laikliğe çağrı

çalışan kişilerin tutum1arını aydınlatma

– Devrimci öğretmen Kıyımı

bakımından,

-Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı

Kongresindeki öncülerini gün ışığına

Seçimi

çıkarmak faydalı olacaktır. Gerçekten

/ Rejim Bunalımına ve Kötü

Sivas

Sonuçlarına

kavram

Doğru Pupa Yelken Gidiş

rastlanmaktadır.

-Sosyalist Enternasyonal ve CHP

zamanımızda, Amerika’nın vesayetini

Atatürk ve Tam Bağımsızlık

kabul

Dün olduğu gibi bugün

de, bazı

örneğin

Türkiye’nin

gelmesini
bu

çeşitli

küçümsemeye

düşüncenin

Sivas

Kongresi sırasında, bu gibi
canbazlarına

bol

Bu

bol

nedenle

eden,

onsuz

yaşayamayacağımızı,

ona

tabi

politikacıların mantığında ve dilinde,

olmamızın normal bir şey olduğunu

kavramlar

belirten,

niteliklerini

hem

de

bağımsızlık

değiştirmektedirler. Bu gibiler, birbiriyle

edebiyatından

açıkça

aynı

etmeyen siyaset adamlarının varlığına

zamanda savunabilmek gibi bir hüneri

tanık oldukça, Sivas Kongresindeki

gösterebiliyorlar.

yoksun

Amerikancıların sözlerini ve tutumunu

ayırt

hatırlamak ve hatırlatmak gerekiyor.

kişiler,

Mustafa Kemal, Sivas Kongresindeki

siyahla beyazı bağdaştırmanın yolunu

görüşmeleri anlatırken, bağımsızlıkla,

buldukları kanısındadırlar. Böyle bir

güdümü bağdaştırmaya çalışan bu

bağdaşma sonucunda ortaya çıkan

kelime

artık gridir. Grinin, beyaz ya da siyah

diyordu: Refet beyin söylediği şuydu:

olmadığı

Güdümün bağımsızlığı zedelemiyeceği

veya

çelişen

kavramları
İçtenlikten

kavramları

edemeyen

bu

birbirinden

düşünüşteki

şüphesizdir.

faydalanmayı

canbazları

kuşku

tam ve gerçek bağımsızlık değil, olsa

arkadaşlarımız: Bağımsız mı kalacağız,

olsa sadece yarı bağımsızlık; başka bir

yoksa güdümü mü kabul edeceğiz?

deyimle

yollu

bağımlılıkdır.

Hatta

bir

takım

iken,

şöyle

Vesayetle bağdaşan bir bağımsızlık da,

yarı

götürmez

hakkında

ihmal

düşünceler

bazı

ileri

noktalar

sürüyorlar. Onun için her şeyden önce

dakendisini gösteren bağımlılık, fiilen

güdümün ne olduğu anlaşılmalıdır.

tam

Bununla

uygulamada,

en

bağımlılık

önemli

sonucunu

bile

doğurabilir. İşte bugün geri kalmış bir

birlikte,

güdümden

söz

açmadan önce de, zihinleri gıcıklayan
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bu raporda, bu deyime ne gözle

Amerika’nın

bakıldığını anlamak gerekir. Fazıl Paşa

halde

Hazretleri, bağımsızlığı koruma koşulu

suretle

ile güdüm buyuruyorlar. Refet bey

gölgelenmeyeceğini)

diyordu ki: Bizim, Amerikan güdümünü

(bağımsızlığımızı

yeğ

bütün

olmanın vatana ihanet olduğunu teslim

yürekleri,

ettikleri halde, tuttukları sakat yolu

İngiliz

kusursuz sayan) bazı kelime oyuncuları

güdümünden kurtulmak, yumuşak ve

vardır ki, bunların çelişme şaheseri olan

ulusların vicdanlarına saygı gösteren

açıklamalarını

Amerika’yı kabul etmektir. Yoksa, asıl iş

Sivas Kongresindeki görüşmeleri dinler

para işi değildir. Söz olarak, güdüm ile

gibi oluyoruz.

bağımsızlık

Atatürk ve Tam Bağımsızlık sf.88

tutmaktan

toplumları
vicdanları

amacımız,

tutsak

kılan

söndüren

birbirine

engel

şeyler

değildir; yalnız, eğer biz gerçekte güçlü
olmazsak, işte o zaman güdüm altında
eziliriz ve o zaman güdüm bizim için
bağımsızlığı

bozucu

olur.

Bugün
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vesayetini

savundukları

bağımsızlığımızın

da

hiçbir

zedelenmiyeceğini

(hatta

iddia

eden

zedelemeğe

dinlediğimiz

razı

zaman,

UĞUR MUMCU
(22 Ağustos 1942 - 24 Ocak 1993)

Uğur Mumcu 22 Ağustos 1942’de

“Türk Sosyalizmi” başlıklı makalesiyle

Kırşehir’de

Yunus Nadi Ödülü’nü almıştır. 1969-

Güldal

doğmuştur.

Mumcu

Eşi

(Homan)

Şükran
ile

1972

olan

yılları

arasında

Ankara

evliliğinden bir oğlu (Özgür) ve bir kızı

Üniversitesi Hukuk Fakültesinde İdare

(Özge) olmuştur. Uğur Mumcu anısına

Hukuku

ailesi tarafından Ekim 1994’te Uğur

Balta’nın asistanı olarak çalışmıştır.

Profesörü

Tahsin

Bekir

Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı
adında bir vakıf kurulmuştur.

Yeni Ortam gazetesinde köşe yazarlığı
yapan Uğur Mumcu, 1975'ten itibaren

İlkokulu Ankara Devrim İlkokulunda ve

Cumhuriyet'te

ortaokulu Ankara Bahçelievler Deneme

köşesinde

Lisesinde okumuştur. 1961’de başladığı

başladı. Aynı zamanda Anka Ajansında

üniversite eğitimini avukat olmak üzere

çalışmaktaydı.

başladığı Ankara Üniversitesi Hukuk

makalelerinden

Fakültesinde 1965’te tamamlamıştır.

Güçlüler adlı kitabını yayınladı. Aynı yıl,

Henüz öğrenciyken 26 Ağustos 1962'de

Altan Öymen’le birlikte hazırladıkları,

Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan

Süleyman Demirel’in yeğeni Yahya
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“Gözlem”

başlıklı

düzenli olarak

yazmaya

1975
oluşan

Mart’ında
Suçlular

ve

Demirel’in hayalî mobilya ihracatını

varılamayacağına dikkat çektiği kitabı

konu edinen, Mobilya Dosyası adlı

Çıkmaz

kitabı yayınlandı.

1982'de
Terörsüz

Sokak'ı
Ağca

yayımladı.

Dosyası,

Özgürlük

ardından

adlı

makale

1977 yılından sonra sadece Cumhuriyet

derlemesi yayımlandı. 1983 yılında

için yazmaya başladı. “Gözlem” başlıklı

Ağca ile cezaevinde röportaj yaptı.

köşesinde 1991 yılının Kasım ayına

1984 yılında Aziz Nesin öncülüğünde

kadar aralıksız olarak yazdı. 1977'de

bir grup tarafından Cumhurbaşkanlığı

Sakıncalı Piyade ve Bir Pulsuz Dilekçe

ve TBMM Başkanlığına sunulan, ancak

kitapları yayımlandı. Ertesi yıl, Sakıncalı

Kenan Evren’in imzalayanları “vatan

Piyade adlı yapıtını Rutkay Aziz ile

hainliği” ile suçlayarak dava açtığı

birlikte

Oyunu

Aydınlar Dilekçesi’nin hazırlanmasına

Ankara Sanat Tiyatrosunda tam 700

katıldı; 12 Eylül döneminde aydınlara

kere

çok

yapılan işkenceyi anlatan Sakıncasız

siyasal

adlı oyunu yazdı; Papa-Mafya-Ağca

tiyatroya

sahneledi.

ünlünün

yaşam

uyarladı.

1978'de,

bir

öykülerini,

kitabını yayımladı.

geçmişlerini, bir güldürü zenginliğiyle
anlattığı

kitabı

“Büyüklerimiz”

yayımlandı.

1987'de

araştırmacı

gazetecilik

açısından büyük bir başarı kabul edilen
kaçaklığıyla

Rabıta ve 12 Eylül adlı kitapları;

ilgisini ortaya koymak ve kamuoyunu bu

1991'de en önemli araştırmalarından

konuda uyarmak için yazdığı Silah

biri olan Kürt-İslam Ayaklanması 1919-

Kaçakçılığı ve Terör yayımlandı. Aynı

1925 yayımlandı.

1981'de

yıl,

terörün

Mehmet

öldürme

Ali

silah

Ağca’nın

girişiminden

sonra

Papa’yı
Ağca

1991 yılında İlhan Selçuk ve yaklaşık

üzerine inceleme ve araştırmalarını

seksen Cumhuriyet gazetesi çalışanı ile

yoğunlaştırdı.

birlikte gazeteden ayrıldı. Bir süre işsiz
kaldı. 1 Şubat – 3 Mayıs 1992 tarihleri

Türkiye’de terör olaylarının artması

arasında Milliyet gazetesinde yazan

nedeniyle 1979 yılında 12 Mart dönemi

Mumcu,

öncesi ve sonrası gençlik liderlerinin

yönetim değişikliği üzerine 7 Mayıs

yaşadıklarını

1992’de Cumhuriyet’e döndü.

kendi

ağızlarından

yansıttığı ve silahlı eylemlerle bir yere
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Cumhuriyet

gazetesindeki

Mumcu, 7 Ocak 1993 tarihinde “Mossad

Millî İstihbarat Teşkilatı için çalıştığını

ve Barzani” isimli bir yazı yazdı. Bu

araştırması iddia edilmektedir.

yazısında Barzani, CIA ve Mossad
arasındaki

bağlantılara

değindi

ve

UĞUR MUMCU SÖZLERİ

yazısını şöyle bitirdi:
“Ben

Atatürkçüyüm….

Ben,

“Kürtler sömürgeciliğe karşı bağımsızlık

cumhuriyetçiyim… Ben lâikim… Ben

savaşı yapıyorlarsa ne işi var CIA ve

antiemperyalistim… Ben tam bağımsız

MOSSAD’ın Kürtler arasında?” “Yoksa

Türkiye’den

CIA

hakları savunucuyum… Ben, terörün

ve

MOSSAD, anti-emperyalist

yanayım…

Ben

insan

savaş veriyorlar da dünya bu savaşın

karşısındayım…

farkında değil mi?”

hırsızların, vurguncuların, çıkarcıların
düşmanıyım.

8

Ocak

1993

tarihli

Dün

yobazların,

sabaha

değin,

araştırarak yazdığım hiçbir konuyu

Cumhuriyet

Ültimatom

gazetesindeki

Ben,

başlıklı

yalanlayamadınız.

vurun,

parçamdan

benim

yazısında ise yakında yayınlayacağı

parçalayın,

kitabında istihbarat örgütleri ile Kürt

gibiler beni aşacaklar doğacaktır.”

milliyetçileri

arasındaki

her

Öyleyse

bağlantıları

açıklayacağını yazmıştı. Kardeşi İşçi

“Cemaatlere, tarikatlara giren çocuklar

Partisi

30

Genel

Başkan

Yardımcısı

sene

sonra

general

olacaklar

Ceyhan Mumcu, cinayetten önce Uğur

cumhuriyete

Mumcu’nun İsrail elçisiyle görüşme

””Gerçekte vicdan özgürlüğü, gerçekte

yaptığını basına gönderdiği açıklamada

demokrasi laik toplumda meydana gelir.

karşı

ayaklanacaklar.

yazmıştı.
Çünkü anti-laik toplumda dince kutsal
Gazetecilik hayatı başarılarla dolu olan

sayılan kavramlar, siyasal amaçlar için

Mumcu

tarihinde

her gün sömürülür. ya da Türkiye’de

sonucu

olduğu gibi Arap sermayesi tarafından

polis-

Türkiye’de kurulan banka sistemlerinde

mafya-siyaset ağının derin boyutlarını

olduğu gibi mali çıkarlar açısından

araştırmaktaydı.

sömürülür. Bu bir sömürüdür. Mustafa

uğradığı
hayatını

24

Ocak

bombalı

1993
saldırı

kaybetmeden

önce

Öldürülme

sebebi

olarak Abdullah Öcalan’ın bir müddet

Kemal

de

dinin

gerçek

yerine

oturtulması, Allah ile kul arasında bir
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kutsal

duygu

amacıyla

olarak

laikliği

korunması

getirmiştir.

emperyalizminin,

kullanıp aslında bütün bu değerleri salt

İngiliz

kendi siyasal ya da bireysel-sınıfsal

Arap

çıkarları için kullanmak milliyetçilikse,

kapitülasyonunun aracı olmaması ve

bunun karşıtı nedir?”

siyasi sömürü aracı olmaması için. ”
“Biz siyaset bakımından karşıtlarımıza
“Bilgi

sahibi

olmadan

fikir

özgürlük tanımazsak birer gizli faşistiz

sahibi

olunamaz.”

demektir.”

“Milliyetçilik, ‘vatan, millet, Sakarya,

“Bir

kan, ırk, bayrak’ edebiyatı mıdır, yoksa

topluma karşı işlenmiş bir suçtur.

ulusun çıkarlarını, onurunu herkese

Susanlar da bu insanlık suçlarına

karşı savunmak; yani tam bağımsızlık

katılmış olur.”

kişiye

yapılan

haksızlık

tüm

mıdır? Ülkenin onuru ayaklar altında
çiğnenirken,

‘vatan,

bayrak’

“Bu masum insanlar Yahudi de olur,

edebiyatını yani milliyetçiliği sadece

Arap da, Hristiyan da. Ölenlerde ırk, din

kitleleri

ayrımı yapılmaz. Ölen insandır.”

uyutmak,

millet,

kandırmak

için

“Bir gün mezarlarımızda güller açacak ey halkım
unutma bizi… Bir gün sesimiz hepinizin kulaklarında yankılanacak ey halkım unutma
bizi…”
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UĞUR MUMCU’NUN ESERLERİ
Mobilya Dosyası (1975)

Kâzım Karabekir Anlatıyor (1990)

Suçlular ve Güçlüler (1975)

Kürt İslam Ayaklanması 1919-1925

Sakıncalı Piyade (1977)

(1991)

Bir Pulsuz Dilekçe (1977)

Gazi Paşa’ya Suikast (1992)

Büyüklerimiz (1978)

Kürt Dosyası (1993)

Çıkmaz Sokak (1979)

Katiller Demokrasisi (1997)

Rabıta (1979)

Saklı Devletin Güncesi “Çatlı vs.”

Tüfek İcad Oldu (1980)

(1997)

Silah Kaçakçılığı ve Terör (1981)

Gazetecilik (1998)

Söz Meclisten İçeri (1981)

Polemikler (1998)

Ağca Dosyası (1982)

Uyan Gazi Kemal (1998)

Terörsüz Özgürlük (1982)

Bu Düzen Böyle mi Gidecek? (1999)

Papa-Mafya-Ağca (1984)

Söze Nereden Başlasam (1999)

Sakıncasız (1984)

Bomba Davası ve İlaç Dosyası (2000)

Devrimci ve Demokrat (1985)

Unutmayalım, Unutturmayalım (2003)

Liberal Çiftlik (1985)

Eğilmeden Bükülmeden (2004)

Aybar ile Söyleşi (1986)

Kır Çiçekleri (2004)

12 Eylül Adaleti (1987)

Türk Memet Nöbete (2004)

İnkılap Mektupları (1987)

Dost Yüzlerde Zaman (2005)

Bir Uzun Yürüyüş (1988)

Çocuklar İçin (2009)

Tarikat-Siyaset-Ticaret (1988)

İsterler ki Susalım (2011)

40’ların Cadı Kazanı (1990)

Beyaz Melek (2011)
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SESLENİŞ..
Vurulduk ey halkım, Unutma Bizi
Dağ gibi karayağız birer delikanlıydık,
Babamız sırtında yük taşıyarak getirirdi aşımızı, ekmeğimizi.
Arabalar şırıl şırıl ışıklarıyla caddelerden geçerken
bizler bir mumun ışığında bitirdik kitaplarımızı
kendimiz gibi yaşayan binlerce yoksulun yüreğini,
yüreğimizde yaşayarak katıldık o büyük kavgaya.
Ecelsiz öldürüldük
Dövüldük, vurulduk, asıldık...
Vurulduk ey halkım, unutma bizi
Yoksulluğun bükemediği bileklerimize, çelik kelepçeler takıldı.
İşkence hücrelerinde sabahladık kaç kez,
İsteseydik, diplomalarımızı mor binlikler getiren birer senet gibi
kullanırdık.
Mimardık, mühendistik, doktorduk, avukattık.
Yazlık kışlık katlarımız, arabalarımız olurdu.
Yüreğimiz işçiyle birlikte attı, köylüyle birlikte attı.
Yaşamımızın en güzel yıllarını, birer taze çiçek gibi verdik topluma.
Bizleri yok etmek istediler hep.
Öldürüldük ey halkım, unutma bizi.
Fidan gibi genç kızlardık; hayat, şakırdayan bir şelale gibi akardı
göz bebeklerimizden.
Yirmi yaşında, yirmi bir yaşında, yirmi iki yaşında iskencecilerin
acımasız ellerine terkedildik.
Direndik küçücük yüreğimizle, direndik genç kızlık gururumuzla.
Tükürülesi suratlarına karşı bahar çiçekleri gibi,
taptaze inançlarımızı fırlattık boş birer eldiven gibi.
Utanmadılar insanlıklarından, utanmadılar erkekliklerinden.
Hücrelere atıldık ey halkım, unutma bizi.
Ölümcül hastaydık.
Bağırsaklarımız düğümlenmişti.
Hipokrat yemini etmiş doktor kimlikli işkencecilerin elinde
öldürüldük acımaksızın. Gelinliklerimizin
ütüsü bozulmamıştı daha.
Cezaevlerine kilitlenmiş kocalarımızın taptaze duygularına, birer
mezar taşı gibi savrulduk.
Vicdan sustu.
Hukuk sustu.
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İnsanlık sustu.
Göz göre göre öldürüldük ey halkım, unutma bizi.
Kanserdik; ölüm, her gün bir sinsi yılan gibi dolaşıyordu
derilerimizde.
Uydurma davalarla kapattılar hücrelere.
Hastaydık.
Yurtdışına gitseydik kurtulurduk belki.
Bir buçuk yaşındaki kızlarımızı öksüz bırakmazdık.
Önce kolumuzu, omuz başından keserek, yurtseverlik borcumuzun
diyeti olarak fırlattık attık
önlerine.
Sonra da otuz iki yaşında bırakıp gittik bu dünyayı, ecelsiz.
Öldürüldük ey halkım, unutma bizi.
Henüz çocukluğumuzu bile yaşamamıştık.
Bir kadın eline değmemişti ellerimiz.
Bir sevgiliden mektup bile almamıştık daha
Bir gece sabaha karşı, pranga vurulmuş ellerimiz ve ayaklarımızla
çıkarıldık idam sehpalarına.
Herkes tanıktır ki korkmadık. İçimiz titremedi hiç.
Mezar toprağı gibi taptaze,
mezar taşı gibi dimdik boynumuzu uzattık yağlı kementlere.
Asıldık ey halkım, unutma bizi.
Hukuk adına, özgürlük adına, demokrasi adına.
Batı uygarlığı adına, bizleri bir şafak vakti ipe çektiler.
Korkmadan öldürüldük ey halkım, unutma bizi.
Bir gün mezarlarımızda güller açacak
ey halkım, unutma bizi.
Bir gün sesimiz, hepinizin kulaklarında yankılanacak
ey halkım unutma bizi.
Özgürlüğe adanmış bir top çiçek gibiyiz
simdi hep birlikteyiz
ey halkım, unutma bizi.
UĞUR MUMCU
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ATATÜRK’ÜN ANNESİ ZÜBEYDE HANIMIN ÖLÜMÜNÜN 98’NCİ
YILDÖNÜMÜ ANMA GÜNÜ

Atatürk’ün anne soyu da, Karaman’dan
gelerek Selanik ile Manastır’ın arasında
bulunan Vodina Sancağı’na bağlı
“Sarıgöl”
de
denilen
“Kayalar”
Nahiyesine yerleştiler. Aile, sonradan
Selanik
yakınlarında
bugün
de
kaplıcaları ile meşhur olan Langaza’ya
yerleşmiştir.
Dedesi
Feyzullah
Efendi’nin taşıdığı “Sofu-zade” (Sofular)
lâkabı, yerleştikleri Sarıgöl bölgesindeki
yer adları ve ailedeki hatıraların
gösterdiği üzere, Mustafa Kemal
Atatürk’ün anne soyu Karaman’dan
Rumeli’ye gelen ve bundan dolayı da “
Konyarlar” olarak Rumeli’de anılan
Yörük Türkmenlerdendir. Zübeyde
Hanım, 1857’de Langaza’da dünyaya
gelmiştir. Babası Sofuzade Feyzullah
(Sadullah) Ağa, annesi Molla Hanım
olarak
anılan
Ayşe
Hanım'dır.
Döneminde kadınların okula gitmesi
yaygın olmadığı için, okuryazar oluşu

1. Genel Konular.
a. Büyük bir lider, komutan, devlet
ve siyaset adamını, Türk ulusuna ve
insanlık dünyasına armağan eden ve
bizlerin hür ve çağdaş bir yaşama
ulaşmamızda büyük katkısı olan
Zübeyde annemizi bir kez daha
ölümünün 98’nci yıl dönümünde
rahmetle anıyorum ve mekânı cennet
olsun diyorum.
b. Zübeyde hanımın öz geçmişi
hakkında biraz bilgi vermenin yararlı
olacağını düşünüyorum. 1857 yılında
Selanik’te doğan Zübeyde Hanım, 14
Ocak
1923
tarihinde
hayatını
kaybetmiştir. Osmanlı devrinde, 2.
Mehmed zamanında Karaman’dan
Rumeli'ye
göçen
ve
Selanik
yakınlarındaki Langaza'da toprak işleri
ile uğraşan bir Türkmen ailesi olan Hacı
Sofu ailesindendir. Mustafa Kemal
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aşağıdaki olayda görülür.
O daha
Selanik’te bulundukları sırada oğlunun,
kendi
evinde
2’nci
Abdülhamit
yönetimine karşı çalışan bir takım
arkadaşlarıyla yaptığı toplantıda nelerle
uğraşıldığını öğrenince, padişaha karşı
çalışmanın sonuçlarından ürkmüş,
ancak Mustafa Kemal’in işi kendisine
anlatması üzerine sorunu kavrayıp “
gizli şeyleriniz varsa ben saklayayım,
muvaffak olmak zordur, mahvolmak
daha tabidir. Evladım bir gün bu işler
olduktan sonra seni namus ve
haysiyet
sahibi
olanlarla
görmezsem, işte o zaman meyus
olurum .(üzülürüm) Ben senin kadar
okumadım, senin kadar bilmem, seni
gördüğüm,
anladığın
şeyleri
yapmaktan men etmeye kalkışmam,
yalnız dikkat et, esas olan muvaffak
olmaktır. Muvaffak olmaya çalış “
demiştir.

nedeniyle kendisi de Zübeyde Molla
olarak anılırdı.
c. Selanik'te Gümrük Muhafaza
Teşkilatında memur Ali Rıza ile 1871
yılında henüz 14 yaşında iken
evlenmiştir. Ali Rıza, sarışın ve mavi
gözlü bir kadınla evlenmeyi düşlerken,
kendisinden 20 yaş küçük olan, siyah
saçlı ve derin mavi gözlü bu kadına
sevdalandığını belirtmiştir. Yeni çift
Selanik Yenikapı semtinde yeni
hayatını başlatmış ve Zübeyde Fatma,
Ömer ve Ahmet adlı çocukları
doğmuştur. Ancak Fatma bu dönemde
ölmüştür. Eşi Ali Rıza'nın Yunanistan
sınırında Çayağzı (ya da Papaz
Köprüsü)'na tayin edildiği için taşınmış
ve orada Ömer ve Ahmet hayatını
kaybetmiştir.
1881’de
dördüncü
çocukları Mustafa, 1885’te Makbule,
1889’da Naciye doğmuştur. Naciye,
küçük yaşta veremden hayatını
kaybetmiştir. Ali Rıza Efendi de 1888
yılında ölmüştür. Zübeyde, çocuklarını
da alarak abisi Hüseyin Bey'in
Langaza'daki çiftliğine git Babasının
erken ölümünün ve dayısının çiftliğinde
ailenin erkeği olarak yaşadıklarının
Mustafa üzerinde derin etkileri olduğu
düşünülmektedir.

a.
Annesi vefat ettiğinde dahi
vatan
savunmasını
aksatmayıp
cenazeye katılamayan Atatürk, 12 gün
sonra, Annesinin mezarı başına
gelerek, mezarı başında ağlayarak
aşağıdaki yemini etmiştir. (26 Ocak
1923)Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi
Zübeyde Hanımefendi’nin ölümü ile ilgili
olarak;
"Annemin
kaybından
şüphesiz çok üzüntülüyüm. Fakat bu
üzüntümü gideren ve beni avutan bir
konu vardır ki, o da anamız vatanı
yok olmaya götüren idarenin artık bir
daha geri gelmemek üzere yokluk
mezarına
götürülmüş
olduğunu
görmektir. Annem, bu toprağın
altında, fakat millî hâkimiyet sonsuza
dek devam etsin. Beni teselli eden en
büyük kuvvet budur. Evet, millî
hâkimiyet sonsuza dek devam
edecektir. Annemin ruhuna ve bütün

2. Gerçekten Atatürk’ün annesi ile olan
ilişkileri çok saygın ve sevgi doludur.
Zübeyde Hanım, zeki, sağduyulu,
dinine ve geleneklerine bağlı bir
kadındı. Oğlunun mahalle mektebine,
gelenekten olan ilahilerle başlamasını
istemişti.
Buna
karşın
oğlunun
zamanının
gerektirdiği
biçimde
yetişmesini
engellememiş,
kocası
öldükten sonra onun iyi bir öğretim
görmesine elinden geldiği kadar
çalışmıştır. Onun sağduyusu ve taşıdığı
yüksek onur duygularının bir örneği
14

ataların ruhuna üzerime almış
olduğum vicdan yeminimi tekrar
edeyim. Annemin mezarı önünde ve
Allah’ın huzurunda yemin ediyorum,
bu kadar kan dökerek milletin
kazandığı
ve
elde
tuttuğu
hâkimiyetin
korunması
ve
savunması için gerekirse annemin
yanına gitmekte asla kararsız
davranmayacağım. Millî hâkimiyet
uğrunda canımı vermek, benim için
vicdan ve namus borcu olsun."

d. Romanın yazarı Tuna Serim,
Atatürk’ün
yaşamında
kaderleri
Atatürk’ü beklemekle geçen üç mutsuz
kadın olarak Fikriye ve Latife ile
Zübeyde Hanım’ı üç mutsuz kadın
olarak belirtiyor.
Mustafa Kemal’in
Fikriye ve Latife’yle olan ilişkisini “ İkisi
de
yalnız
onu
sevdi,
ama
kavuşmaları zordu, çünkü Mustafa
Kemal için aşkın adı, Vatan’dı ” diye
tanımlıyordu. Çok sevdiği, hiç kırmadığı
üç kadın yaşamları boyunca onu
beklediler. Zübeyde Hanım İzmir’in
kurtuluşuna kadar dayanabildi, Fikriye
onu kaybettiğini anladığında intihar etti,
Latife ise yaptığı hataların bedelini bir
daha insan içine çıkmamakla ödedi. Üç
kadının da rakibi “Vatandı“ ve Mustafa
Kemal için söz konusu vatansa,
gerisi teferruat sayılıyordu.

b.
Mustafa Kemal Atatürk’ün
annesi Zübeyde Hanım ile ilgili
ülkemizde yalan yanlış çok şeyler
yazıldı ve söylendi. Ancak Zübeyde
Hanım’ı sadece “ Atatürk’ün annesi “
olarak değil, bir kadın ve birey olarak da
ele alıp anlatan ilk kitap Gazeteci Tuna
Serim tarafından “ Zübeyde Hanım ve
Oğlu ” adıyla yayımlanmıştır. Bu kitap
Mustafa Kemal ve annesi Zübeyde
Hanım için yazılan ilk ve en detaylı
roman olarak değerlendirilmektedir.

3. Sonuç olarak;
a. Halen yaşadığımız süreç içinde
bu nur yüzlü ve iffetli annemize Atatürk
düşmanları
tarafından
ağza
alınmayacak şekilde hakaret ve
küfürlere maruz kalması ve de özellikle
büstlerine saldırılması son derece
düşündürücü ve bizleri derin acılara
sevk etmektedir. Bunun İslam diniyle
açıklanması tam bir gaflet ve cehalet
durumudur. Bugün ki iktidarın bu
yapılan çirkin ve üzücü tutum ve
davranışları görmezlikten gelmesi de
bizi ayrıca kahretmektedir.

c.
Zübeyde Hanımın gençlik
yıllarında, arkadaşları evlenmenin, aşık
olmanın hayallerini kurarken, o anne
olmanın nasıl olacağını düşündü,
planlar yaptı. Yaşamının en büyük
tutkusu annelikti. Romanda anne-oğul
ilişkisine de yer veriliyor. Dört çocuğu
difteri hastalığından ölen Zübeyde
Hanım’ın Atatürk ile ilişkileri çok iyi,
Zübeyde Hanım’ın oğlu Mustafa
Kemal’i başka bir aşkla sevdiği
belirtiliyordu. Atatürk de aynı şekilde
annesine düşkün, ancak çok özgür
ruhlu bir insan olduğu için ailesi ile
oturmaktan hoşlanmıyor, erken yaşta
ailesinin yanından ayrılıyordu. Cephede
savaşırken de pek çok kez annesine
cepheye
gittiğini
söylemiyor,
arkadaşlarına rica edip merak etmesin
diye, İstanbul’dan annesine sahte
mektuplar göndertiyordu.

b.
Ayrıca akşam gerek TV
haberlerinde ve gerekse yazılı basında
Atatürk’ün
annesi
Zübeyde
hanımefendi ile ilgili haber ve bilgiler
yeterli düzeyde yer almamıştır. Geçmiş
yıllarda bu anma etkinlikleri çok daha
büyük katılımla yapılırdı.
c. Diğer üzüldüğüm bir konu ise
Antalya'da bulunan kadın sivil toplum
örgütlerinin katılımının çok az oluşudur.
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dostlarımızla birlikte katılalım. Her şey
gönlünüzce olsun.

Biz
Atatürkçülerin
ve
özellikle
kadınlarımızın
Bu
anma
günü
törenlerine büyük bir kalabalıkla ve
coşkulu
bir
şekilde
katılması
sağlanmalıdır. Antalya'daki tüm sivil
toplum
örgütleriyle
gereken
koordinasyon
ve
bilgilendirme
yapılmalıdır. Lütfen gelecek yıl bu
etkinliği
kaçırmayalım
ve
tüm

Tarihçi, Yazar ve E. Albay Kemal
KARAKUZEY
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KKTC KURUCU CUMHURBAŞKANI SN. RAUF DENKTAŞ’IN
ÖLÜMÜNÜN 9 ‘UNCU YILDÖNÜMÜ ANMA GÜNÜ VE ANILARIM

1. Genel Konular.
a. Yüreği insan sevgisi odaklı, ülke

Bundan dolayı çok şanslıyım. Ancak

sorunlarına duyarlı, Atatürk Sevdalısı

Kıbrıs davasının ve Türk toplumunun

yurtsever dostlarım. Herkese selam,

diğer lideri olan 1959 ve 1960 Zürih ve

sevgi

Londra Antlaşmaları ile kurulan iki

ve

saygılarımı

sunuyorum.

Acımız çok büyük ve Kıbrıs Türk’ünün

toplumlu

mücahidi, bağımsızlık ve özgürlük

Cumhurbaşkanı Yrd. Fazıl Küçük

davasının lideri, Atatürk sevdalısı,

beyefendiyi Kıbrıs’ta görev yaparken

yüreği güzel insan ve de KKTC nin

çıkardığı gazete binasının önünde

kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'

tahta

ın ölümünün 9 ncu yıl dönümünde onu

uzaktan görmeme rağmen iletişim

minnet ve şükranla anıyoruz. Türk

kurup,

ulusu olarak başımız sağ olsun. Allah

bulamadığım için çok üzülürüm. Zaten

rahmet eylesin ve ruhu şad olsun. Ben

ilerlemiş yaşından dolayı da kısa bir

mesleğim

süre sonra da kendisini kaybetmiştik.

gereği

bu

yüreği

çok

Kıbrıs

bir

Cumhuriyeti’nin

sandalyede

sohbet

etme

otururken
olanağı

yumuşak, insana değer veren ve

Onu

ömrünün büyük bir kısmını Kıbrıs

anıyorum.

davasına adayan, yılmaz mücahidi

hizmetleri asla unutulmayacaktır.

kahraman

Cumhurbaşkanımız

ile

b.

değişik ortamlarda bulundum ve uzun

da

bu

nedenle

Ruhu

şad

rahmetle
olsun

ve

Şimdi bu makalemi yazarken

önemli bir konuya dikkat çekmek

soluklu sohbet etme olanağı buldum.

istiyorum. Yurttaşlarımızın aşağıdaki
17

konulardaki bilgi ve ilgisi ne kadardır?

2.

diye bir araştırma yapsak yeterli

içerisinde

bilgiye sahip olduğumuzu ve asla

gelişmeler

gereken

duyarlılığın

gösterilmediği

a.

açıkça görülecektir.
(1)
Türkiye

Kıbrıs Adasında tarihi süreç

açısından

önemi

gelen

Kıbrıs Türk halkının çektiği

acılara

Kıbrıs adasının tarihi,

meydana

ben

çocukluğumdan

başlayarak tanık olmuştum. Daha

ve

çocuk yaşındayken akşam eve gelen

Atatürk’ün Kıbrıs ile ilgili söylediği

babama

sözler ile bizlere bıraktığı vasiyet

geliyorsun diye?

niteliğindeki vazife nelerdir? Kıbrıs’ta

yıllarında Türk toplumuna yapılan

Rumlar ve ENOSİS (Kıbrıs adasının

katliamlar,

Yunanistan’a

idealini

yurttaşlarımızı çok üzüyordu. Babam

gerçekleştirmek için kurdukları EOKA

da bana “ Kıbrıs’ta ya taksim ya

terör

ölüm mitingine katıldım “ demişti.

örgütü

katılması)
tarafından

yapılan

sormuştum

nereden

Kıbrıs’ta 1964

Türkiye’de

katliamlar nelerdir? Bu katliamlara

Kıbrıs’ta

tepki vermek amacıyla

TÜRKİYE

Türkiye’nin bu katliamlara müdahale

tarafından alınan kararla Türk savaş

etmesini bekliyorlardı. Ancak Türk

uçakları

Ordusunun

tarafından

taciz

uçuşları

yaşayan

yaşayan

soydaşlarımız

durumu

bu

harekâtı

yapılması ve bu görev esnasında

yapacak yeteneğe sahip değildi. Rum

uçağı

radyosunun “ bekledim de gelmedin

vurulan

Rumlara

esir

ve

yaralı

düşen

ve

olarak
yapılan

“

şarkısını

söylemesini

hiç

işkenceler sonunda şehit olan Pilot

unutamıyorum. Antalya’da yaşayanlar

Yüzbaşı Cengiz Topel hakkındaki

bu radyoyu rahatlıkla dinliyorduk.

gelişmeler nelerdir?

Antalya Lisesi 2’nci sınıfında okurken
20

(2) Kıbrıs Barış harekâtı (20

Başbakan

Temmuz 1974) hakkında halkımız

Türkü’

15 Kasım 1983 yılında KKTC’nin
yapılan

tarihinde

Bülent

Ecevit’in

yaptığı Kıbrıs Barış Harekâtı ile Kıbrıs

sonrası meydana gelen gelişmeler ve
sonrasında

1974

önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti’ nin

yeterli bilgiye sahip midir? Savaş

kurulması

TEMMUZ

nün

özgürlüğüne

kavuşmasında çok büyük hizmetleri

iki

vardır.

Toplumlu görüşmeler ve halen gelinen

Sandallar

son durum nedir?

Rumların

Muratağa

köylerinde

ve

yaptığı

katliamların ve özellikle uçağı Rum
18

bölgesinde düşen pilotumuz Cengiz

olmuş

Topel’e yapılan işkencelerle şehit

karşılaşmıştır. Halen her iki toplumun

edilişi daha dün gibi aklımdadır.

varlığını esas alacak şekilde bir barış

Bugün Türkiye’de birçok okul, mahalle

tesis edilemeden toplumlar iki ayrı

ve caddelere Cengiz Topel adının

devlet

verilmesi bu nedenledir.

etmektedir.

b.

Bu bağlamda yaşamımda

ve

Türkiye

olarak

c.

ambargolarla

yaşamaya

devam

Yüce önder Atatürk’ün Türk

büyük yer tutan Kıbrıs ile ilgili anılarımı

Ulusuna

ve Türkiye açısından siyasi ve stratejik

mutlaka elde bulundurulmalıdır dediği

önemini sizlerle paylaşmak istiyorum.

ve vasiyet ettiği gibi Kıbrıs’ta çok

Akdeniz’in üçüncü büyük adası olan

uyanık olmalıyız. Bu harekâta emeği

Kıbrıs adası Doğu Akdeniz’in kontrolü

geçen başta tüm komutanlarımıza ve

bakımından siyasi, ticari, askeri ve dini

silah

bakımından çok büyük bir stratejik

mücahitlerine, şehit ve gazilerimize

öneme

şükranlarımı sunuyorum. Ruhları şad

sahiptir.

Anadolu’nun

ve

siyaset

adamlarına

arkadaşlarıma,

Bu

Kıbrıs

harekâtın

Türk

güneyinde Türkiye’ye uzaklığı 65 Km.

olsun.

ve Yunanistan’a uzaklığı ise 770

cesaretle karar veren ve diplomasinin

Km.dir. Genelde ülkemizde adı Yeşil

bütün safhalarını başarılı bir şekilde

ve Cennet ada ile Yavru Vatan olarak

uygulayan başta Bülent Ecevit ve tüm

da adlandırılır. Rumlar tarafından

Devlet

büyük bir zulme ve insanlık dışı

komutanlarımıza

davranışlara maruz kalan Kıbrıs Türk

sunuyorum.

Erkân’ı

yapılmasına

ve

askeri

şükranlarımı

halkının ve Rumlar tarafından oldu
bitti

ile

istenen

Yunanistan’a

bağlanmak
3.

( ENOSIS ) Kıbrıs’a 20

Cumhurbaşkanı

Sn.

Rauf

Denktaş ile ilgili anılarım

Temmuz 1974 tarihinde Kahraman
Türk Ordusunun kara, hava, deniz,

a.

Rauf Raif Denktaş kendisi

uçar birlik, hava indirme ve amfibi

Londra’da hukuk eğitimi almış ve aynı

harekâtlarının birlikte yapılması ile

zamanda

baskın tesiri ile başarılı bir şekilde

KKTC’nin

gerçekleştirilmiş

Cumhurbaşkanıdır.

ve

harp

tarihine

siyasetçi
kurucusu

ve

yazardır.
ve

ilk

örnek bir harekât olarak geçmiştir. Bu

Cumhurbaşkanlığını 1983’ten 2005’e

Zaferin

kadar toplamda 21 yıl 5 ay 9 gün

dünyada

büyük

yankıları
19

süreyle yapmıştır. Doğum tarihi 27

yıl

Ocak 1924 ve Baf, Kıbrıs doğumludur.

arasında iki yıl görev yaptım ve bir

Kendisi 13 Ocak 2012 tarihinde

topçu

Lefkoşa’da ölmüştür.

deneyimler kazandım. İlk çocuğum

Onları

ileride

zamanı

anılarım
anılarımı

geldiğinde

paylaşacağım.

tüm

Çünkü

ukala

halkımla
ülkemizde

zor

dönemlerde

kuruluşunu,

savaş

psikolojisi

de

etmek

istiyordum.

Harbiye’den

okul

arkadaşım

02 Temmuz 2009 da Lefkoşa’ daki
evlerinde kendilerini ailemle birlikte
ziyaret etmiştik. Beni evinde kapıda
ayakta

bağımsızlığının ilanı ve devlet olarak
tarihindeki

Ben

kardeşimin planlaması ile tahminen

tanımıştım.

1983

okudu.

Kıbrıslı Kurmay Albay Naci Erçal

etmiştik.

yaptığım dönemde ve hatta KKTC nin
Kasım

Üniversitesi’nde

ve

Üsteğmen rütbesiyle Kıbrıs'ta görev
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Akdeniz

Cumhurbaşkanı Denktaş’ın başyaveri

Kendilerini 1983-1985 yılları arasında
çok

Doğu

ziyaret

davranışlarıyla

tanıklık

Magosa’daki

katılacaktım. Kendisini ölmeden önce

sevgisi odaklı bir kişilik ve karaktere
olduğuna

büyük

ailemle oğlumun mezuniyet törenine

karşılaştırdığımızda ne kadar insan
sahip

çok

oğlum 2004-2009 yılları arasında

yazmak

konumu olup ulaşılmaz ve halktan
ve

olarak

yılları

Lefkoşa’da doğdu ve kadere bakın ki

oldu.

kamu ve özel tüm birimlerde bir
kopuk

subayı

1983-1985

olan oğlum 14 Ocak 1984 yılında

b. Kendileriyle yaşamım boyunca
unutamayacağım

sonrasında

bekleyerek

karşılamasını,

insani değerlere verdiği önemi asla
unutmayacağım ve saygıyla bütün
ömrüm boyunca kendisini anacağım.

ortamında birlikte yaşadık. Kıbrıs’ta
yapılan bir düğünde birlikte bulunduk

d.

Kendisinin deniz aşığı

ve düğünde hiçbir protokol kurallarına

olduğunu öğrendiğim için Ankara'dan

uymayan

gümüş

doğal

ve

babacan

bir

yelkenli

hediye

davranışlarıyla beni çok etkilemişti.

etmiştim.

Düğüne herkesten önce gelmesi,

bilmediğini

kendisine ayrılan masada güler yüzlü

anısını anlatmıştı. Sn. Denktaş’ın

ve

ailesi Rauf Denktaş ile birlikte kız

sıcak

yaklaşımlarına

çok

şaşırmıştım.
c.

Hatta

alıp
çoğu

değerlendirdiğim

kişinin
bir

kardeşini ilkokul eğitimi için Ankara’ya
göndermişler,

Kıbrıs’ın benim yaşamımda

ancak

ben

deniz

çocuğu olduğum için Ankara’ya hiç

yeri çok büyüktür. Çünkü savaştan 9
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alışamadım ve ancak bir yıl kaldık ve

" Ben bulunduğum konum itibariyle

sonrasında tekrar Kıbrıs’a döndük

buna cevap veremem. Ancak ben

demişti. Yaklaşık iki saatlik sohbetimiz

sana önemli bir şey söyleyeceğim.

esnasında aramızda tarihi ve çok

Artık sen bu sözlerimden gereken

önemli

yorumu yaparsın “

birkaç

konuya

değindik.

demiş ve

Kendisi Cumhurbaşkanı olarak 1984

devamında “ Ben Cumhurbaşkanı

yılı

Güzelyurt

olarak Türkiye'ye geldiğimde bana

bölgesinde yapılan Topçu atışlarımıza

makam aracı bile vermiyordu. Sağ

gelmişti. Ben de Üsteğmen rütbesinde

olsun bana makam aracını Genel

Gözetleyici Sb. olduğum için bana

Kurmay Başkanlığı veriyordu” diye

arazide gösterdiği hedefleri topçu

sözlerine devam etmişti.

silahları ateş altına alıyorduk. Bu

mücahidi ve bu davanın önderi,

aramızda geçen anılarımızı hatırlattım

Atatürk sevdalısı ve Türklük davasının

ancak

fedaisine,

sonbaharında

artık

yaşı

ilerlediği

için

Türkiye’nin

Başbakanı

hatırlayamadı. Sanki baba oğul gibi

böyle

ben ve ailemle sohbet etti. Dışarıda

yapılan çirkin ve son derece üzücü

Denktaş ile görüşmek için İngiliz

olayı sizin takdirlerinize sunuyorum.

milletvekilleri

Kendisini

gelmişti

ve

sıra

davranıyordu.

Kıbrıs

Ben

büyük

bu

saygıyla

bekliyorlardı. Bir kez olsun sohbetimizi

anıyorum.

kesmedi.

Ulusunun her bireyinde güzel anılarla

Kendisine

bu

sohbet

Sayın

bir

de

Denktaş'ın

Türk

esnasında önemli bir soru sordum.

ve

Kendisine " Sayın Cumhurbaşkanım

yaşayacağına

bir konuyu çok merak ediyorum.

bizzat kendi yazdığı kitaplarından üç

Gerçi ben basından biraz olsun

adet hediye etmişti. Her yurttaşımızın

konuya vakıfım. Sizin AKP iktidarı

ibretlik belgesi olan bu kitaplarını

ve Başbakan Tayyip Erdoğan ile

okumasını öneriyorum.

ilişkileriniz

nasıl?

Uyumlu

çalışabiliyor

musunuz?

çıkarlarda

birlikte

edebiliyor

musunuz?”

4.

Ortak

geçecek

olup,

ileride

Sonuç

kazandığımız

hareket

büyük

bir

onurla

inanıyorum.

Ayrıca

olarak;
büyük

savaşta
kazanımları

gaflet ve dalalet içindeki beceriksiz ve

diye

bilgisiz

sormuştum. Ancak bana verdiği yanıt
tarihe

kalplerinde

siyasetçiler

yüzünden

bu

kazanımlarımızı masada emperyalist

bu

güçlerin etkileriyle kaybetmekteyiz.

olumsuz gelişmeler ve yaşananlar çok

Çok yazık ki halkımız ve gençlerimiz

sorgulanacaktır. Sonra bana cevaben
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konu hakkında yeterli bilgi sahibi

çalışmıştım. Gerçekten izleyenler bu

olmayıp

konulardaki yapılan hataları ilk defa

ve

duyarsız

davranmak

suretiyle bu konuya gereken önemi

duyduklarını

söylediler.

Umarım

vermemektedirler. Okullarda ise bu

gelecekte aynen 1908 yılında Girit

tarihi bilgiler verilmemektedir. Kıbrıs

adasının elimizden alındığı gibi kötü

Türk toplumu çok büyük acılar çektiler.

ve üzücü olayları yaşamayız.

Tarih ne yazık ki aynen tekerrür
etmektedir. Geçen yıllarda Antalya’da

Tarihçi, Yazar ve E. Albay Kemal

Türk-Yunan İlişkileri ve Kıbrıs sorunu
hakkında
suretiyle

konferanslar
halkımızı

KARAKUZEY

vermek

bilgilendirmeye
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Atatürkçü Düşünce Derneği Alanya Şubesi olarak düzenlediğimiz
ZOOM toplantımıza ADD Genel Başkanımız H. Emre ALTINIŞIK
konuşmacı olarak katılarak ADD tarihi, Kültürü, ADD örgüt kimliği
ve stratejisini anlattı
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ADD Alanya Şubesi olarak 17 Aralık 2020 Salı günü saat 17.00 de
düzenlediğimiz Zoom söyleşimize CHP Ö. Genel Başkanı ve
Dışişleri Bakanı HİKMET ÇETİN konuşmacı olarak katılarak Atatürk
Cumhuriyetinin Dış Politikasını anlattı.
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29 Aralık 2020 de Zoom toplantımıza CHP önceki Genel Başkanı ve
Turizm Bakanı Altan ÖYMEN konuşmacı olarak katılarak Kemalist
Devrimin Yol Göstericliği ve Çözüm önerilerini anlattı
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30 Aralık 2020 Çarşamba günü düzenlediğimiz Zoom toplantımıza
CHP önceki Millevekili ve Ismet İnönü'nün Torunu GÜLSÜN
BİLGEHAN’ın konuşmacı olarak katılarak Atatürk ve Kadın
Politikalarını anlattı
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ATATÜRK'Ü ÇOK ÖZLÜYORUZ ÇÜNKÜ... konulu kompozisyon yarışmamız
sonuçlandı. Gelen kompozisyonları her ay e-bültenimizde yayınlayacağız.
KOMPOZSİYON YARIŞMASI LİSE BİRİNCİSİ
OBA NAZMİ YILMAZ ANADOLU LİSESİ öğrencisi Münevver ARICAN'ın
KOMPOZİSYONU
BİR GÜNEŞİ ÖZLÜYORUM
Bir

güneş

uzun

Kelimenin tam anlamıyla “Kurtuluş” olan

olduğu,

savaş kazanılır. Güneş hiç yılmaz yeni

toprakların buram buram kan koktuğu,

bir mücadeleye başlar. Cumhuriyet ilan

acıdan başka bir şeyin yaşanmadığı,

edilir. İlke ve inkılaplar yayınlanır.

insanların

demek

Kadınlara özgürce nefes alma hakkı

olduğunu anladığı bir anda bir güneş

verilir. Çocuklar dünyanın en mutlu

doğar sarı saçlı mavi gözlü bir güneş.

çocukları olur. Herkes okuma yazma

Yüzyıllardır süren koyu karanlıktan

öğrenme şansına sahip olur. Bir güneş

sonra insanlar önce anlayamaz onu;

bir dünyayı inandırır kendi doğrusuna.

gözleri görmez, akılları almaz olur bu

Ben o güneşi özlüyorum çünkü İstanbul

güneşi.

onu.

işgal altındayken, memleket yoksullukla

Susturmak dünyayı tekrar o bildikleri,

savaşırken bu güneş tüm aydınlığıyla

alıştıkları

boğmak

doğdu. Hem de nasıl doğdu? Önce

isterler. Ne yapsalar olmaz. Güneş bir

Kurtuluş Savaşı, sonra Osmanlıdan

türlü doğmaktan vazgeçmez yapılan

kalan

her kötülüğe inat daha güzel doğar.

ışıklanma devri oldu. Ulaşım, enerji,

Kararlıdır. Ölüm dahi korkutmaz onu.

iletişim gibi birçok hayati sektör de

Aydınlatmaktan

ülkemiz gibi işgal altındaydı. Bu şirketler

zamandır

doğar.

Dünyanın

kapkaranlık

çaresizliğin

İstemezler
kapkara

ne

önce
renge

başka

hiçbir

şeyi

borçlar,

sonra

aydınlanma,

düşünmez.

en önemlisi demir yolları teker teker

Zamanla bazı insanların gözleri alışır bu

yabancılardan satın alındı ve ülke

güneşe onun yolunda yürümek, onlar

ekonomisine kazandırıldı. Türkiye’mizin

da aydınlatmak ister dünyayı, hepsi

dört bir yanı demir ağlarla örüldü.

ondan bir parça alarak bir ateş yakar.

Ben o güneşi özlüyorum çünkü sil

Bu ateşlerden kocaman bir ordu olur.

baştan yaratılmış bir ülkenin doğmasını

Koskoca yoktan koskoca bir ordu. Ateş

sağlayan

gün geçtikçe büyür, her yere yayılır ve

doğan bir ülke oldu Türkiye. İşte bu

imkânsızı başarır. Bütün dünya şaşırır.

küllerinden doğan ülkenin de sadece bir
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o.

Gerçekten

küllerinden

tane kurucusu, sadece bir tane ışığı

Kâğıdına akan bir mürekkepte Türk

oldu. Bir zamanlar mavi gözlü, sarı saçlı

gençliğine yazması kolay olan ama

bir çocukken sonra ülkemizin gururu,

taşıması ağır ve önemli bir görev

altın çağı, küllerinden doğan bu ülkeyi

vermişti. Bizim birinci görevimiz Türk

ışığı ile ilk aydınlatan oldu. Önce bizim

bağımsızlığını

Mustafa

Cumhuriyeti’ni sonsuza dek sevmek,

Kemal’imizken

sonra

tüm

ve

Türkiye

dünyanın örnek aldığı bir lider oldu.

korumak ve savunmak onun istediği

Ben o güneşi özlüyorum çünkü bir

gibi…

kadının

getireceğimizden hiçbir şekilde şüphe

gözünden

akan

her

bir

Bu

şerefi

damlanın ne kadar değerli olduğunun

duymasın

farkında

boynumuzun

vardı

ve

bütün

dünyaya

layıkıyla

Ata’mız.
borcu.

Bu

yerine
bizim

Türk

gencine

gösterdi. Kadınlara seçme seçilme

verilen destek için sonsuz minnettarım.

hakkını

verdi,

kadar

değerli

Ben o güneşi özlüyorum çünkü yapılan

diye.

Onlara

savaşların başkomutanı o. Ülkemizin

çalışma hakkı tanıdı; ayaklar altında

lideriydi hem de her türlü konuda;

ezilmesin,

kendi

başının

çaresine

saygının

bakabilsin,

hiç

kimseye

muhtaç

bağımsız

nasıl

kendisini

Türk

düşünceye sahip olabilmesi, hayatta

kadının nasıl ayakta durabildiğini cümle

başarılı olması gibi daha birçok konuda

âlem görsün diye. İyi eğitim almış, iyi

bize

annelerin yetiştireceği çocuklarla dolu

savaşlarda mantıklı düşüncesiyle, planlı

yaşanası bir dünya olsun diye.

hareket

olduklarını

ne

anlasınlar

olmasın,

çocuklarına

yetebileceğini

göstersin

Ben

o

güneşi

diye.

önemli

olduğunu,

düşünmenin,
ifade

önderlik

insanın

edebilmesi,

yapmıştır.

etmesiyle,

özgür

Yapılan

Türkçülük

çünkü

duygusunu kanının her damlasında

kâğıdına akıttığı her mürekkebinde

hissetmesiyle önce Türk milletinin daha

ülkesini yükseltmeyi hedeflemiş bir

sonra

güneşti o. Kâğıda akan her mürekkepte

kazanmıştır. Tarihte görülmemiş bir

geleceği gören, gençleri anlayan tek

güneştir

güneşti. Bizim için başöğretmen olması,

karanlık yollarda önümüzü aydınlatan

Latin alfabesine geçilmesini istemesi,

güneştir. Dünyamızın eşsiz tek enerji

bilim ve sanata önem vermesi, güzel bir

kaynağıdır, bizi güçlendirendir.

geleceğin kurulmasına dayanak olan

Ben

sağlam temelleri atması… Hepsi ülkeye

kadınlarımızı onun kadar güzel koruyan

doğan

yok. Ben Atatürk’ü özlüyorum çünkü bir

bir

özlüyorum

nasıl

güneş

sayesindeydi.
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dünya
artık

Atatürk’ü

liderlerinin
o.

Bizim

saygısını
güneşimiz

özlüyorum

çünkü

çocuğun yüzünde açan tebessümün

Atatürk’ü

sebebi o. Ben Atatürk’ü özlüyorum

cumhuriyetimizin tek kurucusu o. Ben

çünkü benim kalem tutma sebebim o.

Atatürk’ü özlüyorum çünkü küllerinden

Ben

doğan bu ülkeyi en iyi ve en güzel

Atatürk’ü

özlüyorum

çünkü

özlüyorum

çünkü

kadınlara oy verme hakkını veren o.

şekilde kalkındıran o.

Ben Atatürk’ü özlüyorum çünkü hür

Ben Atatürk’ü özlüyorum çünkü muhtaç

düşünüp kararlar almamızı sağlayan o.

olduğumuz kudreti damarlarımızdaki

Ben Atatürk’ü özlüyorum çünkü bizi

asil kana aşılayan o.

hayata bağlayan o. Ben Atatürk’ü

Münevver ARICAN

özlüyorum çünkü nefes alma sebebim

OBA

o. Ben Atatürk’ü özlüyorum çünkü

LİSESİ

köylüyü milletin efendisi yapan o. Ben
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NAZMİ

YILMAZ

ANADOLU

KOMPOZİSYON YARIŞMAMIZIN LİSE İKİNCİSİ FEVZİ ALAATTİNOĞLU
ANADOLU LİSESİ 12/C SINIFI ÖĞRENCİSİ
DENİZ BURAK ALTUN'UN KOMPOZİSYONU

Özlüyoruz Sebepsiz
atalarını. Göğsü imanla dolu, düşman
mermisinden değil de vatan toprağının
gideceğinden korkar, korkma… Bak
çocuk denizin diplerine, gör bizle savaş
edenlerin
halini…
Geçilmez
ol
Çanakkale gibi… Geçemeseler de
Çanakkale’yi, sonra girdiler İstanbul’a
düşman gemileri. Görmek üzücüydü
itilaf bayraklarını. Paşamın yüreği
atmaz olmuştu, dağlarında çiçekler
açan İzmir’ime düşman çıkmıştı. Harap
olmuştu düşünmekten ama yine de
soğukkanlılıkla bağımsızlığa adamıştı
kendini. Kimin dost kimin düşman
olduğunu adı gibi bilirdi. Artık adım
atma zamanı yaklaşıyordu. Bandırma…
Yürü vapur yürü, yükün ağırdır. Hırçın
dalgalarla boğuş, yükün ağırdır. Vatan
elden giderken duramazsın vapur...
Demir attı, Samsun’a çıktı Paşam emin
adımlarıyla. Özlüyorum, çünkü emin
adımlarla, inancı tamdı Atamın,
özgürlüğü haykırıyordu resmen Türk
Milletiyle… Kongreler, görüşmeler,
direnişler, acı acı ölümler yurdumun
topraklarında. Milletine aşık bir Türk,
temsil edilmesi için milletinin meclisini
açtı. Bağımsızlığa adım adım. Şehadet
şerbetini içmiş binlerce genç, harbe
hazır Başkomutan’ın emrinde. “Garbın
afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar…"
Binlerce genç şehidim, ana ocağım, al
bayrağım var.

Özlemek,
buram
buram
özlemin kokusu tüter bir fotoğrafta.
Kadrajı dolduran heybetli duruş.
Denizin kıskandığı masmavi gözler.
Altın sarısı saçları düşmana korku
salarcasına…
Hasretiz…
Ama
tükenmek yok, dertlenmek ve keder de
yok. Güçlü olmayı o öğretti bize.
Düşman sarmışsa etrafını bir de kendi
paçasını kurtarmaya çalışan vatan
hainleri varsa, işte onlara karşı
direnmeyi öğretti bize. Vatanı korumayı
öğretti her daim. Ebediyen Anadolu’da
kalacağımızı
öğretti.
Cehaletten
korkmayı, ondan uzak olmayı öğretti.
Okuma sevgisini öğretti. Ve daha
niceleri… Özlüyoruz…
Selanik’te dünyaya gözlerini
açtı. O zamanlar Selanik, Osmanlı’nın
en gözde, kozmopolit bir şehridir.
Osmanlı’nın batıya açılan penceresi.
Belki de tek penceresi… Mekteplere
gitti mavi gözlü dev… Mektepten
mektebe, kitaptan kitaba, savaştan
savaşa koşardı. Hiç yorulmaz mısın
Atam, iliklerine işlemiş bir kere vatanı
için çalışmak. Vatan için.
Özlüyorum çünkü Atatürk son
nefesini bile vatan için ciğerlerine
çeken, vatanı savunmak için elinden
gelenin kat ve kat fazlasını yapan, silah
arkadaşlarıyla düşmanı titreten bir
zekaya sahipti; olmaz olanı oldurttu...

Özlüyorum,
çünkü
Atam
sayesinde cumhuriyet, özgürlük ve
günümüzde yıkılmaya çalışan adaletim
var…

Çanakkale gibi ol, geçilmez;
düşmanın aklını oku, yenilmez; benim
ordum yenilmez...

Sakarya gibi ol; ağırca, için kan
kusarcasına ak git. İzmir gibi ol; zafer
koksun dağlarında açan çiçeklerin…

Boğazlardan geçmeye çalışan
tek dişi kalmış canavarların zırhları
onlar. Bak çocuk, baktıkça gör, oku
uluların ulusu tarihini, unutma sakın
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Mustafa Kemal’in içindeki
eğitim aşkını söndürebilene aşkolsun,
savaşırken bile aydınlanmayı düşündü.
Kim halkını arkasına alıp, binlerce
kişinin şehit edildiği savaşlara tanık
olabilir? Toprak ölü gibi hissiz, soğuk,
yalnız ve de yorgun… Anadolu'nun
geleceğini eğitim meşalesiyle aydınlattı,
ardından geldi devrimler...

Özlüyorum,
çünkü
yerini
dolduracak
birisini
göremiyorum.
Özlüyorum, çünkü ihtiyacı var herkesin
sana.
Özlüyorum,
çünkü
senin
kurtardığın vatana sahip çıkıyorum.
Özlüyorum, çünkü sebebi binlerce,
sebepsiz belki de…

“Ordularımızın
kazandığı
zafer, sizin ve sizin ordularınızın zaferi
için yalnız zemin hazırladı… Gerçek
zaferi
siz
kazanacak,
siz
sürdüreceksiniz
ve
behemehal
muvaffak olacaksınız.” diye buyurdu
Atam, bir bildiği vardı elbet; her zaman,
adımlarını sağlam atardı. Özlüyorum,
çünkü bizi her halinde düşünen biri
varken anlatılmazcoşkudur bu özlem.
İçime sığmaz, dolup taşar hasreti.

Deniz Burak ALTUN
Fevzi Alaettinoğlu Anadolu Lisesi
Sınıfı: 12/ C

Vatanın varsa eğer bayrağın
da vardır, bizim bayrağımız ise
dedelerimizin, atalarımızın kanlarıyla
yıkandı. Her İstiklal Marşı’nda yağmur
çamur dinlemeden duruyorsak korkun
bizden. Bize korkmamayı, cesur olmayı
öğrettiler. Kanımızda var bir kere…
Ata’m… Özlüyorum...
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Neden mi Atatürk'ü özlüyoruz:
O, karanlık geçen gecenin ardından
güne ışıklarını saçarak doğan bir
güneşti
çünkü.
Bütün
umutlar
tükenmişken, ülkenin her karışı parsel
parsel bölünmüşken, doğudan batıya
her
yeri
düşman
sarmışken
gelendi. Anadolu'da bacası tüten tek
Türk evi için bile dünyaları karşısına
alabilecek kadar gözü karaydı onun.
Türk'ün başkomutanı GAZİ MUSTAFA
KEMAL ATATÜRK o.

nefes alan yaşayan Türküm
diyen bir adamın aklını!! Ve ben
sorgularım Türk doğup Türk büyüyen
bir gencin bakış açısını.
Hâlâ her sabah çantanı alıp
çıkıyorsan okul yoluna ve hâlâ arabana
binip işe
gidebiliyorsan,
pişiyorsa
yemeğin
ocakta; Türkçe konuşup Türkçe
düşünüyorsan şuan bir düşün; olur
muydu bunlar eğer o olmasa mümkün
olabilir miydi bu kadar refah içinde bir
yaşam.
Senin isminle güçlenen, yön bulan öyle
nesiller yetişiyor ki dünyanın dört
ucunda, ufkunu sis kaplamış insanlığa
“Kurtuluş bildirgesi” olarak fikirlerinin ve
mücadelenin taşıyıcısı olacaktır. Tüm
duygun, düşüncen, emeğin ve kararlı
çabalarınla bizim için istikrarlı ve başarı
dolu bir devlet inşa ettin. Sana
duyduğumuz sevgi, saygı ve hoşgörü
sonsuz ve ebedidir Atam.

1922'de
Dumlupınar'dan
dünyaya meydan okuyan Mustafa
Kemal,
hastalığının
en
zor
zamanlarında, herkes hasta yatağından
kalkacak durumda değil derken Mayıs
1938'de
Türk'ün
toprağına
göz
dikenlere meydan okudu o. Onun
önceliği Türk ve Türkiye'ydi. "Burdayım"
dedi. Ben buradayım. Tüm umutlar
tükenmişken yine sahalarda yedi
düvele Türk'ün gücünü, Türkiye'yi
ispatlayandı. Başkomutan sıfatını en iyi
hak edendir o. 23 Nisan'da en küçük
Türk çocuğundan, 29 Ekim'de ülkemin
her bireyine zaferler sunandır. Doğu'da
onun fikirleriyle cahilliğe karşı gelen
Ayşelerin Alilerin atası. Batı da onu
yaşatmak isteyen Burakların Nazlıların
başkomutanı. Ülkesi için vazgeçtiği
onlarca şey vardır onun. Ailesi, makamı
hatta canı. Kim sevmez ki bu denli gözü
kara, ileri görüşlü, vatan aşığı bir adamı.
Ben sorgularım hâlâ herkesten önce
seçme seçilme hakkına sahip olmuş
atamıza düşman olan bir kadının aklını
ve ben sorgularım bu topraklarda

Kurduğun Cumhuriyet’in de
ebedi kalmasını istedin. Düşman
kanıyla paslanmış kılıçlarımız, mermisi
olmadığı
halde
süngüsünü
kullandığımız, namlusu kırık tüfekler,
Anadolu’nun dört bir yanından haykırıp
yollara düşen analar, Mehmetler.....
anlatıyor bize nasıl bir dönemde neler
başardığını hele ki o dönemdeki
yokluğun ve zorluğun içinde dünyanın
beynine Anadolu'nun ne demek
olduğunu kazımışsın...
Evet,
umudumuz
ve
kararlılığımız için özlüyoruz; hiçbir
olumsuzluk ve baskı ne seni unutmak
için, ne de diriltici nutuklarına
kulaklarımızın pas tutması için hiçbir
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şey engel teşkil etmez. Senin bize
emanet
ettiğin
milli
ruhu
ve
Cumhuriyetimizi
geleceğimize
yansıtarak, daha açık denizlere yelken
açacağız, daha yüksek seviyelere
merdiven dikeceğiz. Tüm amacımız
uygar bir toplum olmaktır. Bağnazlıktan
kurtulup, medeniyet yolunda yürümek
ve bu yolda yenilikleri kavrayıp, başarılı
olmak için yaşamalı, devleti de öylece
yaşatmalıyız. Bilinmelidir ki; büyük
devlet kuranlar, büyük uygarlıklara
sahiptir. Aynı ortak geçmişe, kültüre ve
ahlaka sahip bizler, senin getirdiğin ilke
ve inkılaplar çizgisinden giderek daha
medeni bir yaşama adımlar atıp, daha
uygar bir toplum olup, atalarımızın
kazandığı zaferler gibi bizde bu yolda
yürüyeceğiz.

düzeltilmesi gerektiğini açıkça ifade
etmiş.
Biliyoruz ki; bu topraklarda kaç
şehidin kanı, kaç Nene Hatun’un ayak
izi, kaç Seyid Onbaşı’nın topu var... Ne
de güzel söylemiş Mehmet Akif Ersoy
“Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki
fedâ? diyerek arkasına bakmadan
ilerleyen, kadınları, erkekleri, çocukları,
vatanı için canlarını hiçe sayarak
“Ya istiklal, ya ölüm!” emriyle Türk
milletinin istikbalini gölgeler içinden
çıkaran bir önderin askerleriyiz.
10 Kasım 1938'de bedene
aramızdan ayrılmış olan Başkomutan
Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirlerini dün
yaşattım, bugün yaşattım, yarın da hiç
tereddütsüz tüm yüreğim ve gücümle
yaşatacağım. Çünkü eğer şuan burada
bu yazıyı yazma imkanım varsa onca
imkansızlık içinde bu imkanları bize
sunan altın saçlı, mavi gözlü, aydınlık
zihinli, vatan aşığı adam sayesinde. İyi
ki Atatürk.

Toplumun ve hayatın
şekillenmesinde büyük rol oynayan ve
Cumhuriyet’in temel taşlarından biri
olan inkılapların bize laik bir yaşam tarzı
vermiş,
çağdaş
bir
toplumun
oluşmasında pay sahibi olmuştur.
Laiklik, bir ülkenin pusulasıdır. Eşitliği
de söz konusu içine alan bu inkılaplar,
“toplumun yarısı toprağa bağlıyken
diğer yarısı yükselebilir mi? ki devlet de
yükselsin” başlığı altında devletin
yükselmesi için, öncelikle iç karışıklığın

MERVE AKÇA
ALANYA LİSESİ 12/F
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Sevgili Atam,
Geçirdiğimiz şu zor zamanlarda yine bir

yüreğin,

10 Kasım’a yaklaşıyoruz. Sen nasılsın

iradene hayran bıraktın.

rahat mısın bilmiyorum ama biz senin

ileri

görüşlülüğün,

üstün

Kendini bir tarafa bırakıp uğruna

sayende rahatız.

hayatını adadığın vazgeçilmez bu temel

Kısacık ömründe yok olmaya yüz

değerler benliğimize öyle yerleşmiş ki…

tutmuş bu ülkeyi tekrar dirilterek o

En

dönemde tüm dünyanın yokluğundan

ötelerden bir ışık yanıyor, ümidimizi

kıvrandığı

hiçbir zaman kaybetmiyoruz.

savaşın

yerine

barışı,

zor

zamanlarda

bile

içimize

esaretin yerine özgürlüğü, riyakârlığın

Demem o ki sevgili Atam sana

yerine liyakati, tek adam yönetimi yerine

olan özlemim her geçen yıl biraz daha

demokrasiyi getirdin. Cehalete karşı

artıyor. Hayatta olmanı, seni tanımayı,

savaş açtın. Bilim ve sanatın temellerini

yine bize her alanda rehber olmanı çok

atıp yerleşmesi ve gelişmesi için üstün

isterdim. Bir Ülkü Adatepe bir Afet İnan

çaba sarf ettin.

olup seni canlı canlı solumak ne güzel

Bütün halka millet olma bilinci,

olurdu.

Seni

vatan sevgisi aşıladın. Ülke içi ve ülke

fotoğraflarda

dışı düşmanlarla aynı anda savaştın.

çocuklarla

Yoluna

eteğinde

çıkan

korkusuzca

bütün

mücadele

engellerle
ettin.

hiç

yaşadım

beraber
kâh

görmedim,
seni…

kâh

cephede

bir

Kâh
dağın

askerlerinle

beraber…

Biz

kadınlara seçme seçilme hakkı verdin.

Zübeyde annem ve Ali Rıza

Kadın okur yazar oranını artırdın.

babamın da ellerinden öpmek isterdim.

Onların

Çünkü

da

bilimde,

sanatta,

iş

eli

öpülesi

bir

şahsiyet

hayatında var olabileceğini gösterdin.

kazandırdılar bizlere. Kalbimizin orta

Biz kadınlara büyük onur verdin. Cesur

yerine taht kurmuş gerçek bir yıldız
oldun. Benim ülkemin yaşama şansını
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yakaladığı bir yıldız oldun. Ülkemin

Atam.

yaşadığı tüm dünyanın da yakından

utandırmamaya

tanıdığı bir önder, öğretmen, düşünür,

Çalışkanlığını, okuma sevgini, zoru

asker…

başarma azmini rehber edineceğiz.

Öğretmenlerimden,

kitaplardan

Gençlik

olarak

seni

çalışacağız.

Dediğin gibi Türkiye Cumhuriyeti

öğrendim seni. Ülkemizi düşmanlardan

ilelebet

nasıl kurtardığını, ülkenin gelişmesi için

yoğurduğun, gücünle inşa ettiğin bu

ne

nesil

gibi

önderlik

çalışmalara
ettiğini

imza

okudum,

attığını,

var

emanetini

olacaktır.

emaneti,

Yoklukla

ilkelerini

duydum.

ilkeleri, hedeflerini hedefleri bilmeye

Üstelik ortaya koyduğun eserleri de

devam edecek. Seni sevgi ve saygıyla

bizlere emanet ettiğini söylemişsin. Çok

selamlıyoruz.

çalıştık başardık simdi sıra sizde dedin

Ümmühan KOLLAMA

biz

Değirmendere Ortaokulu

gençlere.

Üzerimizdeki

sorumluluğun büyük olduğunu biliyorum

8/B
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‘‘ ATATÜRK’Ü özlüyorum; çünkü bu toprakları bize, o
armağan etti.’’
Beni görmek demek mutlaka yüzümü

başımız dik, gururlu, kendinden emin

görmek

geleceğe

benim

değildir.

Benim

duyularımı

fikirlerimi,

anlıyorsanız

ve

milletler

bakabiliyorsak,
arasında

yer

çağdaş

edinmişsek

hissediyorsanız, bu kâfidir. ( Mustafa

kendimize,

Kemâl Atatürk) diyen Atatürk’ü anlamak

hilâlimiz

demek; onun fikirlerini, düşüncelerini

sayesindedir. Onun bize bıraktığı bu

özlemek; bize bıraktığı mirası en iyi

toprakları korumak, bizim en kutsal

şekilde

görevimizdir. Biz gençler, Atatürk’ün

yerine

getirmek

demektir.

dalgalanıyorsa
göklerde....

nazlı

Atatürk’ün

Mustafa Kemâl’i tanımak demek, O’nun

fikirlerini,

1881 yılında doğduğunu,1938 yılında

çalışmalı, bilimin ışığında ilerlemeliyiz.

yılında

Dolmabahçe

Sarayı’nda

Cehalete düşmeden, karşımıza çıkan

öldüğünü

ve

içerisinde

engelleri aşıp Atatürk’ün bize bıraktığı

hayatında neler olup bittiğini bilmek

bu değerli mirasa sahip çıkmalıyız. Biz

demek

çocuklar

bu

değildir.

demek;

süreç
Atatürk’ü

onun

tanımak

devrimlerini

bunları

anlamaya

yaşarken

düştüğümüzde,

düşüncelerini

hâlsiz

inancımızı

kavrayabilmek, onun ilkelerine sahip

kaybettiğimiz yerde akımıza kalbimizde

çıkmak,

yaşayan

empati

kurarak

onu

anlamaktan geçer.
Atatürk’ü

getirmeli,

anmak,

Mustafa
onu

Kemâl

örnek

Atatürk’ü

alarak

pes

etmemeli ve başarmalıyız.

anlamak,

devrimlerinin ve ilkelerinin koruyucusu

Atatürk, sadece Türkler veya Anadolu

ve savunucusu olmak Türk Milletinin

toprağında yaşayan insanlar için değil;

vefa borcudur. Atatürk, Türk Milleti için

tüm dünya için çok önemli bir kişiydir.

büyük başarılara imza atmıştır. Şu an

Atatürk inanılmazı başarmış ideolojisini

vatanımızda

özgür

yaşayabiliyorsak

bir

şekilde

yüzlerce yıllık bir altyapının tam üstüne

,gençler

olarak

kurmayı başarabilmiş nadir insanlardan
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biridir.

Mustafa

Atatürk,

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü

dünyadaki insanlar için gerçek anlamda

kalbimizde yaşatmaya devam etmek

önemli bir kişiydi. Yaptıkları, öğrettikleri,

için onun bize bıraktığı miraslara en iyi

azmi,

insanın

şekilde sahip çıkıp bu vatan ve bizler

nerelerden nerelere gelebileceği ve

için verdiği savaşları unutmamalıyız.

aynı zamanda bir insan isterse neler

Ulu

başarabileceğin

Atatürk’ü saygı ve minnetle anıyoruz.

başarma

Kemâl

isteği

en

bir

önemli

kanıtlarındandır.

Önder

Gazi

Mustafa

ÖZLEM ASLAN
Cengiz Urfalıoğlu Ortaokulu
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Kemâl

KOMPOZİSYON YARIŞMAMIZIN ORTAOKUL ÜÇÜNCÜSÜ
AYŞEN CENGİZ URFALIOĞLU ORTAOKULU ÖĞRENCİSİ
HATİCE SUDE YILDIRIM’IN KOMPOZSİYONU
ATATÜRK’Ü ÖZLÜYORUZ
Eyyyy sarı açlı, mavi gözlü devim, Ata’m, Mustafa Kemal’im…
Ülkeye attığın imza her yerde… Yaşadığımız her alanda, her güzelliktesin. Ülkesini
seven, vefalı tüm kalplerde, vicdanlı her yürektesin…
Seni özlemek için sebep aramak beyhude bir çırpınış… çünkü sen her an
bizimlesin…
9 Kasım 1938 yılında saat 18.55'te telaşla yanına gitti Hasan Rıza Soyak, Atatürk:
"Kahretsin" diyerek söyleniyordu. Otuz saat komada kaldıktan sonra 10 Kasım 1938
sabahı 09.05’ te zaman durdu adeta. Türkiye, ilk defa yağmur yağmadan ıslandı. 17
Kasım 1938 sabahı Atatürk'ü ziyaret etmek isteyen binlerce kişiden 11'i Dolmabahçe
Sarayından çıkan izdihamda hayatını kaybetmişti.
13 Kasım 1914-18 Mart 1915 deniz savaşları yapıldı. 25 Nisan 1915-9 Ocak 1916
kara savaşları yapıldı. İlk defa Çanakkale Savaşı’nda Osmanlı Devleti, milletçe bir
destan yazdı. Atatürk: "Ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum" demişti. Hangi
lider; hem savaşıp, hem kitap yazıp, hem de bu kadar umutlu olabilir ki? 1922-1924
Osmanlı devleti bitmiş durumdaydı ama o pes etmedi.
Bunları neden anlattım? O olmasaydı, bu anlattıklarını yapmasaydı, şu anda böyle
birşey sorgulamazdı bile. Mesela ona neden Atatürk dendi? Çünkü o Türklerin atası,
lideri, kahramanı...
Benim O’nu özlemem için sebep çok...
Yaşadığımız toprakları bize “vatan” yapan,
Bu uğurda canını fedaya hazır olan,
Daima bilimin ışığında ilerlemesiyle bizlere örnek olan,
Bir nakış gibi işleyip hayata geçirdiği ilke ve devrimlerle bizlere medeniyetin
kapılarını açan,
Sadece bizlere değil; tüm dünyada örnek olan Ata’mı özlemek için sebep
çoookkk…
Biz gençler, bu bilinçte, sorumlulukta bıraktığın emanetin yılmaz bekçileriyiz.
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Bana bu cennet toprakları “vatan” yaptığın için sana sonsuz sevgi, saygı ve
minnetle selam olsun! Her geçen zaman artan derin bir özlem ve seni anladıkça artan
derin bir saygıyla….
ÖZLÜYORUZ
HATİCE SUDE YILDIRIM
AYŞEN CENGİZ URFALIOĞLU ORTAOKULU
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21. ALANYA
ATATÜRK YARI MARATONU VE HALK KOŞUSU HEYECANI
PANDEMİ KOŞULLARI ALTINDA BAŞLIYOR
ATATÜRK YARI MARATONU KATEGORİLERİ
Bilgi ve Kayıt

www.addalanya.org
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Tel 05397464024

ADD ALANYA ŞUBESİ
ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNE MEKTUP KONULU
KOMPOZİSYON YARIŞMASI
AMAÇ :
Düzenlenecek yarışma ile öğrencilerimizin Türkçe’ye olan ilgisini arttırmak, kendilerine
güven duygusunu, okulunu temsil yeteneğini geliştirmek amaçlanmıştır.
KONU :
Türk gencinin büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’e bakışını yansıtmak düşüncesiyle;
ADD Alanya Şubesi olarak “ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNE MEKTUP” konulu
İlkokul 3,4 sınıflar, Orta okul 5,6,7,8. Sınıflar ile Liselerde 9,10,11 ve 12. sınıflar arasında bir
kompozisyon yarışması düzenlemektir.
BAŞVURULAR :
a) Başvuru işlemleri tüm öğrenciler için 25 OCAK 2021 – 21 Mart 2021 tarihleri arasında
(mesai bitimine kadar) addalanya@gmail.com ve info@addalanya.org mail adresinden
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 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
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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
a) 25 Mart 2021 Perşembe gününe kadar sonuçlandırılacaktır.
b) Kazananlar 26 Mart 2021 Cuma günü açıklanacaktır.
c) Ödüller 31 Mart 2021 Çarşamba günü verilecektir.
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.

ÖDÜLLER VE ÖDÜL TÖRENİ
Sosyal Mesafe Kurallarına uyularak gerçekleştirilecek olan ödül törenimizin yeri ve saati
daha sonra bildirilecektir. 3, 4 ve 5 Sınıftan kazananlar bir velisi ile diğer katılımcılar yalnız
katılacaklardır.
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; ORTA OKUL 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.
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