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Bir iğde ağacının kesilmesine duygulanıp üzülen, atının
ölümüne katlanamayıp ağlayan, dost meclislerinde türküler
söyleyip coştuğunda kalkarak zeybek oynayan... Çocukları
olmadığı hâlde onlarca manevi çocuk edinen, en çok da en
sevdiği insanlara, sevgisini “çocuk” diyerek ifade eden...
Cumhuriyet’imizin biricik mimarı Atamızı, en kalbî sevgi ve
saygıyla anıyor, bu “Atatürk Gençliğinin ÖĞRENCİ ANDI”
kitabını, dünyanın bütün çocuklarına armağan ediyorum…
Ekmel Ali OKUR
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“Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir.
Cumhuriyet’i biz kurduk, onu sonsuza kadar yaşatacak olan sizlersiniz.”
Mustafa Kemal Atatürk
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Atatürk Gençliğinin
ÖĞRENCİ ANDI

B

u mavi gök kubbe altında, mavi bir boncuk gibi, hem kendi etrafında hem de güneşin etrafında raks ederek dönen
dünya, canlı cansız herkesin, yani hepimizin evidir. Bu dünyada
hiçbir canlı, diğer bir canlıdan, Hak katında daha üstün değildir.
Her bir canlının bu hayat denen serüvende bir anlamı, bir işlevi
vardır. Atlar yük taşır, koyunlar süt, yün verir, arılar bal yapar,
kuşlar bitkileri döller, domuzlar toprağı havalandırır; yılanlar,
fare ve benzerlerini tüketerek dengeyi sağlar; sivrisinekler, kirli-
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liğin elçiliğini yapar ve akbabalar da leşlerden doğayı temizleyip
arındırır. Denge! Hep denge. Her şeyde denge...
Her canlı, hayatta kalıp görevini hakkıyla yapabilmek için,
yeteneğini en iyi şekilde geliştirip kullanmak zorundadır. Kuşlar kanatlarını, aslanlar pençelerini, ceylanlar ince, uzun bacaklarını, atlar tekmelerini, öküzler boynuzlarını vesaire... İnsanlar
da akıl denen yeteneklerini kullanabildikleri oranda başarılı ve
mutlu olurlar.
Demek ki kuşlar, kanatlarıyla ve insanlar da akıllarıyla bir
şeydir. Tıpkı göz ve ışık gibi. Nasıl ki göz olmadan ışığın, ışık
olmadan da gözün bir anlamı, yani bir değeri yoktur; ikisi bir
şeydir. Öyleyse, insanın da hakkıyla insan olabilmesi için, akıl
denen yeteneğini olabildiğince, yani gücü oranında geliştirip olgunlaştırması gerekmektedir. Çünkü insan, akıl denen yeteneğiyle, pençeleri en güçlü aslanları, havada en hızlı uçan kuşları,
en kıvrak ve zehirli yılanları bir parmak gücüyle yer ile yeksan
edebilir. Bir başka deyişle; insan, akıl denen yetisiyle; demirden sıra sıra odaları, rüzgârlarla yarıştırmış, demirden, hangar
büyüklüğündeki uçakları, göklerde uçurmuş, bir apartman büyüklüğündeki o dev gemileri, ummanlar altında yürütmüş, bir
dudak hareketiyle, internet denen aletle bir anda dünyanın bir
ucundan ta öte ucuna ses ve görüntü verebilmiştir.
Akıl ve insan.
Akıl; insanı insan yapan en değerli cevherdir.
Akıl; doğruyla yanlışı, iyiyle kötüyü ve güzelle çirkini birbirinden ayırt eden yetidir.
Aklın, işleyen aklın yakıtı; doğru bilgidir.
Akıl; sadece bilgiyle, doğru bilgiyle bir şeydir.
Eğer akıl gözse, bilgi de ışıktır.
Akıl; sürekli dönen değirmen taşları gibidir.
Bilgi ise, öğütülecek bider (tohum), yani nesnedir. Nesne,
değirmen taşlarının arasına dökülürse değirmen, nesneyi öğütür. Nesne yoksa değirmen taşları o zaman kendi kendini öğü10
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tür. İşte akıl da aynen böyledir. Akıl bilgiyle donanımlı olmazsa
işte o zaman akıl, vehim, sanı öğütür. Sanı ise, geçek olmayan
kuruntudur. Kuruntular ise, insan sağlığını bozan sanrılardır.
Şu hâlde insan, bütün bildiklerinin toplamıdır. Ne kadar
biliyorsa, o kadardır. Her insan hayata hiçbir şey bilmeden doğar. İçine doğmuş olduğu çevrede, yani ortamda anbean, günbegün çoğalır. Ya çoğalarak, pınarlardan bir ark, arklardan dere,
derelerden çay, çaylardan ırmak ve ırmaklardan da ummanlar
olup buğu buğu göklere yükselip bulut olur, yağmur olur, kar
olur, yağar dağlara, ovalara, şehirlere, ülkelere ve her bir yere
bereket olur, derde derman olur, sonunda hayat olur... Ya da eften püften bilgilerle, en başta kendi kendinin ve yaşadığı çevrenin başına dert, yani bela olur. Çünkü büyük balıklar, büyük
sularda yetişir. Kökü toprağın yüzeyine yakın bitkiler, gün gelip
çiçeklere dursa bile, meyvelere duramaz.
İnsan ve akıl.
Akıl ve bilgi.
Hayat, sacayağı üzerindedir. Ayakların üçü: doğru, iyi ve
güzel.
Doğru, bilimin; iyi, bilgeliğin ve güzel de sanatın konusudur.
Doğru bilgi olmadan doğru düşünce; doğru düşünce olmadan doğru davranış; doğru davranış olmadan doğru hayat;
doğru hayat olmadan da doğru, yani gerçek mutluluk olamaz.
Doğru; bilimin konusudur.
O zaman bilim nedir?
Bilim; araştırma bulgularına dayanarak, neden-sonuç niteliğinde ilişkiler bulmaya çalışan, olay ve olguları yöntemlere
dayalı olarak çözümleyip genellemelere ulaşmaya çalışan sistematik bilgiler bütünüdür… Bilim; bilinmek istenenin, bilinmesi
gerektiği gibi bilinmesidir.
ATATÜRK GENÇLİĞİNİN ÖĞRENCİ ANDI
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BİLİM VE ATATÜRKÇÜLÜK
Tabii ki bilimin asıl uğraş alanı, doğa olaylarıdır.
Burada, doğa olaylarını en genel anlamıyla ele alıyoruz.
Yalnızca fiziksel olguları değil, sosyolojik, psikolojik, ekonomik, kültürel, vb.
Özetle; insanla ve çevresiyle ilgili olan her olgu, bir doğa
olayıdır.
İnsanoğlu, bu olguları bilmek ve kendi yararına yönlendirmek için, varoluşundan beri tükenmez bir tutkuyla ve sabırla
uğraşagelmiştir. İşte tam bu yüzden, bilgi güçtür. Bir insan ne
kadar biliyorsa o kadar güçlü demektir. Bilim, yüzyıllar süren
bilimsel bilgi üretme sürecinde kendi temel yasalarını koymuştur. Bu süreçte, bilimsel çalışma hiç kimsenin tekelinde değildir.
Bilimsel bilgi üretme süreci, hiçbir zaman durmaz ve durdurulamaz da. Bir evrim süreci içinde her gün yeni bilimsel
bilgiler, yeni bilim alanları ortaya çıkar durur. Bilimsel bilginin
12
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geçerliliği ve kesinliği, her an, isteyen herkes tarafından denetlenebilir. Bu denetim sürecinde, yanlış olduğu anlaşılan bilgiler,
kendiliğinden ayıklanır ve yerine yenisi gelir.
Şu hâlde, bilim olgusaldır, yani gözlemlenebilen bir şeydir.
Kendi içinde tutarlıdır, yani nesneldir. Ve her zaman her yerde eleştiriye de açıktır. Bilim bundan dolayı bir toplumun itici
gücüdür. Bilim, insana belirli bir dünya görüşü oluşturur. Belli
ilkelere göre düşünmek, insanlara bilimsel bir zihniyet kazandırır. Bilimsel zihniyet ise, insanlara dürüst ve tarafsız olmayı
sağlar. Yani erdemli olmayı öngörür. Erdemli olmak ise, bilinçlilik, gönüllülük ve süreklilikle doğru orantılıdır. Bilinç; bilginin özümlenmesidir. Gönüllülük; yapıp edilen işlerden dolayı
bir beklenti içinde olmamaktır. Süreklilik ise; bilgi edinmede ve
bunu gelgeç bir heves için yapmamaktır.
Hülasa... Bilim; insanlığın kafa ürünüdür. Kökleri ilkel
toplumların yaşamına kadar uzayıp gider. Bilimin temel amacı, evreni anlamak ve açıklamaktır. Şimdi, burada duruyor ve
Atatürk’ü dinliyoruz: O diyor ki: “Eğer bir gün benim sözlerim
bilimle ters düşerse siz bilimi seçin! Çünkü dünyada her şey
için, maddiyat için, maneviyat için, başarı için, en hakiki mürşit
ilimdir, fendir. İlim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir,
cehalettir, dalalettir. Yalnız ilim ve fennin, yaşadığımız her dakikadaki evrelerini ve gelişmelerini idrak edip izlemek şarttır.”
der. Zaten her zaman; yeni, eskiyi siler, atar.
O der ki: “Eğer sözlerim bilimle ters düşerse, sizler bilimsel
olanı seçin!” Ta o günün şartlarında yaşamış bir lider bu sözü
söylüyorsa o gerçekten büyük ve çağının çok çok ötesinde biridir. Yine Atatürk: “Ben manevi miras olarak hiçbir kesin nas,
hiçbir donmuş, kalıplaşmış düstur bırakmıyorum. Benim manevi mirasım, sadece ilim ve akıldır...”
İlim ve akıl…
ATATÜRK GENÇLİĞİNİN ÖĞRENCİ ANDI
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“Bir ulus, sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez.”
Mustafa Kemal Atatürk
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ÖĞRENCİ ANDI

Ü

lkemizde her sabah, öğrencilere, henüz ders başlamandan
önce söyletilen “and”, ilk olarak eski Millî Eğitim Bakanı
Reşit Galip tarafından yazıldı. Reşit Galip, 1932 yılında Bakan
oldu. 23 Nisan sabahı, çocuklarıyla bayramlaşırken bu “and”
aklına geldi. Bunu ilk kez Afet İnan’a anlattı. Afet İnan, anılarında der ki: “1933 23 Nisan Çocuk Bayramı’ydı. Reşit Galip,
heyecanla Çankaya Köşkü’ne geldi. Gelir gelmez, Atatürk’ün
yanında bana bir kâğıt uzatarak ‘Sabahleyin ilk bayramlaşmayı
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kızlarımla yaptım. Onlara bir şeyler söylemek istedim, işte bu
and ortaya çıktı. Cumhuriyet’in, 23 Nisan çocuklarına bir armağanı…’ dedi.”
Bu sözler, o günden bugüne, Türk çocukları tarafından
özellikle okullarda tekrarlandı. Şimdi bu ilk okunan “Andımız”ı
şöyle bir hatırlayalım…

İLK YAZILI ÖĞRENCİ ANDI (1933)
“Türk’üm, doğruyum, çalışkanım.
Yasam; küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir.
Ülküm; yükselmek, ileri gitmektir. Varlığım, Türk varlığına
armağan olsun.”
Millî Eğitim Bakanlığı, 18 Mayıs 1933 tarihinde bir genelge
ile bu andı yayımladı. “Öğrenci Andı”nın amacı ve söylenirken
nelere dikkat edilmesi gerektiği de bu genelgede bir bir açıklandı.
Daha sonra, 29 Ağustos 1972 tarihinde, andda yer alan “budunumu” kelimesi, “milletimi” olarak değiştirildi. “Türk’üm,
16
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doğruyum, çalışkanım” diye başlayan kelimelerden sonra “Ne
mutlu Türk’üm diyene” cümlesi eklendi…

DEĞİŞEN ÖĞRENCİ ANDI (1972)
“Türk’üm, doğruyum, çalışkanım.
Yasam; küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi, canımdan çok sevmektir.
Varlığım, Türk varlığına armağan olsun.
Ey bugünümüzü sağlayan Ulu Atatürk; açtığın yolda, kurduğun ülküde, gösterdiğin amaçta hiç durmadan yürüyeceğime
and içerim.
Ne mutlu Türk’üm diyene!”
And, 1997 yılında bir daha değiştirildi. “Öğrenci Andı”nın
günümüzde söylenmekte olan metni, Millî Eğitim Bakanlığı
Tebliğler Dergisi’nin Ekim 1997 tarih 2481 sayısında yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 10. maddesiyle belirlendi... Bu maddeye göre, ilköğretim
okulunda, her gün, dersler başlamadan önce, öğretmenlerin göATATÜRK GENÇLİĞİNİN ÖĞRENCİ ANDI
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zetiminde öğrencilerle, aşağıdaki “Öğrenci Andı”, Ekim 2013’e
kadar devam ettirildi...

ÖĞRENCİ ANDI (1997)
“Türk’üm, doğruyum, çalışkanım.
İlkem; küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir.
Ülküm; yükselmek, ileri gitmektir.
Ey büyük Atatürk!
Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe, hiç durmadan yürüyeceğime and içerim.
Varlığım, Türk varlığına armağan olsun.
Ne mutlu Türk’üm diyene!”

ANDIMIZIN AÇIKLANMASI HAKKINDA
Her öğretmen, öğrencilere, bu andı yazdırıp kelime kelime açıklayacak. Daha sonra çocukların anlayıp anlamadıklarını
18
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kontrol edecek. And, ayakta ve hep birden söyletilip sevinç ve
ilgiyle tekrar edilecek.
Atatürk Gençliğinin “ÖĞRENCİ ANDI” ve Açıklaması
Evet, “Andımız” bu. Şimdi, “Andımız”la ilgili görüş ve düşüncelerimizi açıklamaya çalışalım. Andımız’ın ilk sözcüğü
“Türk’üm” diye başlıyor. E pekâlâ, Türk ne demek? Türk’ün ne
olduğunu en iyisi, Türk’ün atası olan Atatürk’e sormak gerek.
Ama biz, bu soruyu ona sormadan önce, onun kim olduğuna
ve başarı öyküsüne şöyle kısa bir göz atıp, daha sonra da onu
anlatıp, anlamaya çalışalım.
Yazar Mümin Sekman, “Her Şey Seninle BAŞLAR” adlı kitabında, Atatürk’le ilgili şöyle der:
“Atatürk’ün hayatı, çaresizliklerle dolu bir adamın öyküsüdür: 7 yaşındayken babasını kaybetti ve yetim kaldı. Yalnız ve
içine kapanık biri olarak yaşamaya, oradan oraya sürüklenmeye
başladı.
8 yaşında, okulundan alındı ve köyünde yaşadı. Zamanını
tarlalarda kargaları kovalamakla geçirdi.
10 yaşında, yüzü kanlar içinde kalacak şekilde, yeni okulundaki hocasından dayak yedi. Ailesi onu okuldan aldı. Sinirden ve korkudan üç gün evinden çıkmadı.
17 yaşında, hayalindeki okulun istediği bölümü için gerekli
not ortalamasını tutturamadı.
24 yaşında tutuklandı, günlerce sorguya çekildi ve iki ay,
tek başına bir hücrede hapis yattı.
27 yaşında, kendisinden bir yaş büyük meslektaşı, kendisinin de üyesi bulunduğu derneğin çalışmaları ile kahraman ilan
edilirken, kendisi hiç önemsenmiyordu, doğduğu şehrin merkezinde rakibi törenlerle karşılanırken o, kalabalıklar arasında
yalnız başına, olanları izledi.
30 yaşında, kendisi başka şehirleri düşman elinden kurtarmaya çalışırken, doğduğu şehir, düşman eline geçti.
ATATÜRK GENÇLİĞİNİN ÖĞRENCİ ANDI
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37 yaşında, böbrek hastalığından Viyana’da iki ay hasta ve
yalnız hâlde yattı.
37 yaşında, komutan olarak yeni atandığı ordu dağıtıldı.
38yaşında, savunma bakanı tarafından görevden alındı.
38 yaşında, bir toplantıda giyebileceği tek sivil elbisesi bile
yoktu ve başkasından bir redingot ödünç aldı. Ayrıca, cebinde
sadece 80 lirası vardı.
38 yaşında, kendisi için tutuklama kararı çıkarıldı. 38 yaşında, en yakın beş arkadaşından üçü, onun, kongre temsil heyetine üye olmaması için oy kullandı.
39 yaşında, idam cezasına çarptırıldı.
Sonra ne mi oldu?
42 yaşında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı oldu!”
Okuduğunuz öykü, efsanevi lider Mustafa Kemal ATATÜRK’e aittir.
Şimdi de Atatürk hakkında, 1981 yılında UNESCO’nun
oybirliği ile aldığı karara bakalım...

20
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ATATÜRK VE UNESCO
“Uluslararası anlayış ve barış yolunda çaba harcamış üstün
bir kişi, olağanüstü bir devrimci, sömürgecilik ve emperyalizme
karşı savaşan ilk lider, insan haklarına saygılı, dünya barışının
öncüsü, insanlar arasında hiçbir renk, din, ırk ayrımı gözetmeyen eşsiz bir devlet adamı.”
Bu sözler, üyesi olan 156 ülkenin oybirliği ile aldığı kararla
1981 yılını “Atatürk Yılı” ilan eden UNESCO’ya aittir.
156 ülkenin ortak görüşüne göre, dünyada sömürü düzenine “dur” diyebilen ilk lider; Atatürk! Atanın bu konu hakkındaki konuşmalarından onlarca örnek verilebilir. Ben ise birkaçına
değinmek istiyorum.
Sömürücü devletlerden biri olan faşist ve de yayılmacı İtalyan lider Mussolini üzerinden Atatürk, şöyle der: “İnkılabımızın tam dönüm anında topraklarımıza göz dikerek saldırmak
isteyen düşmanın, dini ele alarak birçok fitne ve fesatla halkı
kandırmaya kalkıp, türlü entrikalar çevirmekten çekinmeyeceği de muhakkaktır. Biliyor musunuz ki Mussolini, peşindekilerle buraya gelirse nasıl gelecektir? Önünde dervişler, hacılar,
hocalarla gelecektir. Din adamlarını elinde, onları silah olarak kullanacaktır.”
10 Ağustos 1920’de, Afyon’da, subaylara yaptığı konuşmada
da: “İngilizler, milletimizi bağımsızlıktan mahrum etmek için,
pek tabii olarak evvela onu ordudan mahrum etmek çarelerine giriştiler. Mütareke şartlarının tatbikatı ile silahlarımızı, cephanelerimizi, bütün müdafaa vasıtalarımızı elimizden
almaya çalıştılar. Sonra kumandanlarımıza ve subaylarımıza
tecavüz ve taarruza başladılar. Askerlik izzetinefsini yok etmeye gayret etiler. Ordumuzu tamamen lağvederek, milleti,
bağımsızlığını muhafaza için muhtaç olduğu dayanak noktasından mahrum etmeye teşebbüs ettiler. Bir taraftan da müdafaasız, ordusuz bıraktıklarını zannettikleri milletin de izzetinefsine, her türlü haklarına ve mukaddesatına taarruzla milleti alçaklığa, boyun eğmeye alıştırmak planını takip ettiler
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ve ediyorlar. Herhâlde ordu, düşmanlarımızın birinci hedefi
oldu. Orduyu imha etmek için mutlaka subayları mahvetmek,
aşağılamak lazımdır. Buna da teşebbüs ettiler. Bundan sonra
milleti koyun sürüsü gibi boğazlamakta, engeller ve müşkülat
kalmaz.”
Ulu Önder ayrıca, vatan savunmasında iki cephenin varlığından bahseder ve şöyle der: “İç cephe, görünürdeki cephedir… Asıl olan iç cephedir. Bu cephe, bütün memleketin, bütün
milletin vücuda getirdiği cephedir. Görünürdeki cephe, doğrudan doğruya ordunun düşman karşısındaki silahlı cephesidir. Bu cephe sarsılabilir, değişebilir, mağlup olabilir. Fakat
bu hâl, hiçbir vakit bir memleketi, bir milleti mahvedemez.
Mühim olan, memleketi temelinden yıkan, milleti esir ettiren
iç cephenin düşmesidir. Bu hakikate bizden ziyade vâkıf olan
düşmanlar, bu cephemizi yıkmak için asırlarca çalışmışlar ve
çalışmaktadırlar. Bugüne kadar bunu başaramamışlardır.
Hakikaten ‘kaleyi içinden almak’, dışından zorlamaktan çok
kolaydır.”
Kısacası, Atatürk için, tek düşmanın kim olduğu bellidir:
“En büyük düşman, düşmanların düşmanı, ne falan ne de filan milletlerdir. Bilakis bu, âdeta her tarafı kaplamış ve saltanat hâlinde bütün bir dünyaya hâkim olan kapitalizm afeti ve
onun çocuğu olan emperyalizmdir.” der.
tir?

Peki, dünyadaki bu sömürü düzeni hep böyle mi gidecek-

Atatürk, emperyalizmin geleceği hakkındaki görüş ve dileğini de şu sözler ile belirtmiştir: “Sömürgecilik ve emperyalizm
yeryüzünden yok olacak ve yerlerine milletler arasında hiçbir
renk, din ve ırk farkı gözetmeyen yeni bir ahenk ve işbirliği
çağı geçecektir. Mazlum milletler, zalimleri bir gün mahv ve
yok edecektir. O zaman dünya yüzünden zalim ve mazlum kelimeleri kalkacak, insanlık, kendisine yakışan bir toplumsal
hâle mazhar olacaktır. Ekonomik bağımsızlık olmadan tam
22

Ekmel Ali OKUR

bağımsızlık olmaz.” Bu sözünü maalesef hâlâ anlayabilmiş değiliz.
Atatürk’ün bağımsızlıkla ilgili uyarılarını anlamadan varıp
gönenecek bir asude yer yoktur. Bu gerçeği daha iyi anlamak
için, şimdi de “Atatürk’ün bilinmeyen yönleri” ile ilgili bir anıyı
analım…
Hayatını, Atatürk’ün yaşamına ve görüşlerine adayan,
Güntürkün Kalıpçı:
Atatürk, UNESCO tarihinde, öldükten sonra bile oybirliğiyle karar aldırtabilen tek liderdir. 1976 yılında, 152 üyesi bulunan UNESCO, 1981’de 100 yaşına girecek olan Atatürk’ün doğum gününün aynı anda kutlanmasına ilişkin bir öneri sunar.
Buna bazı ülke temsilcileri karşı çıkar. 1976 yılında olay şöyle
gerçekleşir: Yıl 1976’dır. UNESCO üyeleri bir öneriyle gelirler.
Öneri paketindeki bir cümleyi sizlere okumak istiyorum. Diyor
ki: “Bugün UNESCO’nun üzerinde çalıştığı bütün projelerin
isim babası Mustafa Kemal’dir.” Öneri nedir? Öneri, 152 üyesi
bulunan UNESCO’nun üye ülkelerin tamamının, Atatürk’ün
100. doğum gününü aynı anda kutlaması önerisidir. Birden
İsveç delegesi ayağa kalkar: “Ne yani dünyada bu kadar devlet
adamı var, hepsinin doğum gününü böyle kutlayacak mıyız?”
diye ironik bir şekilde ünler.
İsveç delegesinin sözü daha bitmeden Rus delegesi ayağa fırlayarak yumruğunu masaya vurur. Ve 152 ülke delegesi
önünde aynen şöyle der: “Genç delege arkadaşım! Hatırlatmak
isterim ki Atatürk, öyle dünyadaki herhangi bir lider değildir.
Bırakın onu bir yıl anmayı, her ülke her probleminde onu çare
olarak aramalı.” Sonra ne mi olur? Sonra, UNESCO tarihinde
ilk ve tek olarak 152 ülke, bu metne imza koyar. İsveç delegesi
demişti ya “ne yani” diye. O İsveç delegesi, bu imzanın atıldığı gün mikrofona gelir ve aynen şunları söyler: “Ben Atatürk’ü
inceledim, bütün ülkelerden özür diliyor ve ilk imzayı ben atıyorum.”
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Sanırım tam sırası, anlatmadan edemeyeceğim. Geçen yaz
yaylada bir kahvede oturuyoruz. Kıran kırana Atatürk üzerine
bir tartışma... O sırada yaşlıca, uzun boylu biri usulca ayağa kalkıp, elini yukarı doğru kaldırıp tok ama saygılı bir sesle: “Arkadaşlar, eğer bana müsaade ederseniz, şu elimdeki kısa notu sizlerle paylaşıp gideceğim.” dedi ve söz konusu notu, dura dura,
duya duya okumaya başladı. Herkes pürdikkat dinliyordu. Adamın okuma işi bittikten sonra o notu aldım ve şimdi onu ben de
paylaşmak istiyorum.
Not şu: “Atatürk’ün karga kovaladığını bilirdik ama 5.000’e
yakın kitap okuduğunu bilmezdik. Laikliğini az çok bilirdik
ama Kurtuluş Savaşı sırasında Yunanlılarca yıkılıp ahır yapılan
yüzlerce camiyi tamir ettirdiğini bilmezdik. İçki içtiği hep söylenirdi ama Kur’an’ın ilk gerçek tefsir ve tercümesini yaptırmak
için verdiği mücadeleyi hiç duymadık.
Atatürk’ü seviyorum, çünkü o, ne koyu bir sağcı kadar faşist ne de koyu bir solcu kadar komünist ruhluydu. Ne camiye
inançsız girecek kadar dinsiz ne de inançlarıyla boğulacak kadar
yobazdı. Ne cahilliğin pençesinde boğuldu ne de bilgeliğin ellerinde halkına yükseklerden baktı. Atatürk’ü seviyorum, çünkü
o, halkını hiç satmadı, satılmadı.” diye okumasını bitirip kendinden emin, herkese saygılı bir şekilde teşekkür edip ayrıldı…

ATATÜRK’Ü ANLAMADAN “ANDIMIZ”I ANLAYAMAYIZ
Atatürk’ü silah arkadaşları, yaverleri, milletvekilleri, yani
hayatına girmiş olan, kendisine omuz vermiş ya da karşı çıkmış
birçok isim anlattı. Ama biz burada en iyisi, onu bir kez de kız
kardeşi Makbule Atadan ve manevi kızları olan Afet İnan’la Sabiha Gökçen’den dinleyelim.
Makbule, Atatürk’ün beş kardeşinden biridir. Diğer üç kardeşi, çocuk yaşlarda hayata veda etti. Bu yüzden, Atatürk’ün çocukluk ve gençlik yıllarına ait anılara bir tek Makbule Hanım
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sahiptir. Bunlardan en önemlisi de hiç kuşku yok ki Samsun’a
hareket etmeden önce, Mustafa Kemal’in ailesi ile vedalaşması
sırasında yaşananlardır.
1919 yılının Mayıs ayı… Memleketin durumu çok kötü
olup harap bir hâldedir. Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı’nı başATATÜRK GENÇLİĞİNİN ÖĞRENCİ ANDI
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latmak üzere Anadolu’ya geçmeye karar verir. Gitmeden önceki
o geceyi annesi ve kız kardeşi ile geçirmek ister. Annesini ve
kız kardeşini karşısına alıp: “Anneciğim, artık ben gidiyorum.
Gideceğim yerlerin de Selanik gibi olma ihtimali var. Ben gittikten sonra aman sokağa çıkmayın. Benim işim çok mühim.
Başarmam için huzuru kalple çalışmam lazım. Beni merak ve
endişede bırakmayın. Giderken gözüm arkada kalmasın. Elimi ayağımı bağlamayın. Memleket için çalışırken sizden yana
bir üzüntüye düçar olmak istemem.” deyince, Zübeyde Hanım,
düşüp bayılır. O gece sabaha kadar annesi ve kız kardeşi ile konuşup dertleşir ve en sonunda: “Gideceğim yeri bana sormayın.
Belki ölüp, geri dönemeyebilirim de.” der.
Sabah olur. Evden ayrılırken, kardeşi Makbule, gözyaşlarına hâkim olamaz. Onu teselli edecek olan ise, dün geceden sonra hemen kendini toparlayan ve evladının kararının arkasında
dimdik duran annesi Zübeyde Hanım’dır. Kızına der ki: “Sen
asker kardeşisin. Ayıp! Güçlü olmalısın! Üzüntünü kimseye belli etme. Misafirler geldiğinde onlara şerbet ez. Memleketi için
giden insan ölse bile ağlanmaz!”
Zübeyde Hanım, bileceğini bilir. Oğlunu, aldığı kararlardan döndüremeyeceğini çok iyi bilir. Ancak bir konuda ona
hayat boyu telkinde bulunmayı sürdürür. O da evlilik… Subayken, Zübeyde Hanım’ın ısrarla evlendirme çabalarına: “Ben
vatanımla evliyim. Başka bir izdivaç yapmaya şu anda niyetim
yok. Bugün evlenmeden daha mühim memleket işlerinin peşindeyim. Vatan varken insan kendini düşünemez.” der.
Atatürk, sadece cephelerde değil, Cumhurbaşkanı iken olsun, hastalıklarında olsun hep memleketini düşünüp, çözüm
yolları arayan biridir. Doktorlar istirahat etmesini istediğinde
bile “Geçen gün güvendiğim bir doktorla konuştum. Bana çok
yorulmamamı, geceleri erken yatmamı salık verdi. Bu mümkün
mü? Birçok vatan toprağı bomboş duruyor... Daha birçok illerimiz fabrika, demiryolu, kara yolu, okul, üniversite bekliyor,
kısacası; uygarlığın tüm koşullarının yerine getirilmesini bekli26
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yor. Bunları yapabilmek içinse geceli gündüzlü hep birlikte çalışmak gerekiyor.” derdi.
Ölümden, hemen hiç korkmadı.
Oldukça soğukkanlı ve kuvvetliydi.
Ayrıca, en tehlikeli durumlarda bile telaş nedir bilmedi.
İsyanı bastırmak için gittiği Trablusgarp’tan dönmek üzere iken, Bingazi’de bulunan Doktor Mustafa Şevket’ten, “buraya
uğramadan gitme” mesajını alır. Bunun üzerine Bingazi’ye geçer.
Bingazi’de devletin polisinin, jandarmasının, idari birimlerinin
değil, Şeyh Mansur’un egemenliği hüküm sürmektedir. Şeyh
Mansur ile ilk karşılaşmasında, ona haddini bildireceğini söyler.
Birkaç gün geçmiş ve Kurban Bayramı gelmiştir. Bayram
kutlamaları sırasında, Bingazi Alay Komutanı’na, bütün kuvvetini görmek ve onları selamlamak istediğini söyler. Alay Komutanı’nın kabul etmesine karşın, büyük çoğunluğu alaylı olan subaylar, karşı çıkarlar. Mustafa Kemal, Kurmay Subay olduğundan, kendilerini sınava çekeceğini düşünürler ve ayak diretirler.
Ancak Mustafa Kemal: “Arkadaşlar, ben buraya sizi imtihan
etmeye gelmedim. Siz lütfedip toplandınız ve bana, askerlerinizin mükemmeliyetini göstermek nezaketinde bulundunuz. Ben
bunu görürsem sizin için faydalı olur. Rica ederim herkes kıtasının başına geçsin. Ben sadece önünüzden geçip, askerî kıtaları
selamlayacağım. Başka maksadım yoktur.” der.
Dediğini yapar ve teftiş sonrası, başta kendisine itiraz eden
subayları övücü sözler ile tebrik eder. “Size hoşlanacağınız kısa
bir tatbikat yaptıracağım, ister misiniz?” diye sorar. Mustafa
Kemal’e artık tamamen güven duyan heyet, bu teklifi sevinçle
kabul eder.
Mustafa Kemal, tatbikatta öyle bir düzen kurar ki bir anda,
tatbikat yaptığı kuvvetler ile Şeyh Mansur’un evini sarar. İçeriden
beyaz bayraklı bir adam çıkar ve koşarak Mustafa Kemal’in yanına gelerek, teslim olduklarını söyler. Şeyh Mansur’u, akşam kendisi ile konuşmaya çağıran Mustafa Kemal, kuşatmayı kaldırır.
ATATÜRK GENÇLİĞİNİN ÖĞRENCİ ANDI
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Akşamki buluşmada, Mustafa Kemal’e teslim olan Şeyh
Mansur, tek bir noktadaki endişesini dile getirir. Elindeki Kur’an-ı
Kerim’i uzatarak: “Halife Efendimiz Hazretleri’ne fenalık yapmayacağınıza dair bu kitap üzerine yemin eder misiniz?” der.
Mustafa Kemal, Kur’an’ı eline alıp öper ve “Halife denen
adama, bu kitabın haricinde hiçbir fenalık yapmayacağım.” diyerek yemin eder.
Artık Bingazi’de devlet yeniden egemendir.
Bingazi’de var olan asker, polis ve idari amirlerin güçleri olmasına karşın eksiklikleri olan akıl ve yürek, 30 yaşındaki Mustafa Kemal tarafından ortaya konmuştur.
Halife konusunda yemin ederken dehasını bir kez daha ispatlayıp, Şeyh Mansur’a verdiği söz ve Kur’an üzerine ettiği yemine hep sadık kalmıştır. Ne o zamanki Şeyh Mansur ve adamlarının ne de sonra önüne çıkacak olan şeyhlerin, şıhların, onun
dehası ile baş edebilmesi olanaklıdır.
Sabırlı bir insandır. Başkalarının da fikirlerine, görüşlerine
çok saygılıdır. Tartışmayı, konular üzerinde müzakere açmayı
çok sever. Gerçekleri böylece daha iyi, daha sağlam olarak bulabileceğine inanır. Hoşgörü sahibi oluşu, çevresini oluşturan
dostlarının, arkadaşlarının, kader yoldaşlarının düşüncelerini
açıkça söylemelerini sağlar.
Çocukları çok sever. Çocuğu olmamıştır ama birçok çocuğu manevi evlat edinmiştir.
Yıl 1925…
Atatürk, Bursa’ya gelmiştir. Küçük Sabiha, onunla tanışmak,
onun elini öpmek için yanıp tutuşmaktadır. Atatürk’ün konakladığı köşkün bahçe çitinden atlar, karşısına çıkan korumalara,
Atatürk’ü görmeden asla gitmeyeceğini söyler. Uzaktan olaya tanık olan Atatürk, “gel bakalım çocuğum” diyerek seslenir.
“Söyle bakalım çocuğum, beni niçin görmek istedin. Adın
ne?” diye sorar.
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- Şey, yani Gazi Paşa olduğunuz için sizi görmek istedim.
Memleketi düşmandan kurtardığınız için, elinizi öpmek, teşekkür etmek istedim. Adım Sabiha, efendim. Yandaki evde oturuyorum.
- Memleketi düşmandan hep birlikte kurtardık çocuğum.
Türk milleti hep birlikte başardı bu işi. Hatta belki senin bile
katkın vardır bu kurtuluşta. Hiçbir şey yapmadınsa, esirlikten
kurtulmamız için geceleri yatağa girmeden önce dua etmişsindir. Ailende bu topraklar için şehit düşenler, gazi olanlar da
vardır. Her ailede olduğu gibi. Peki, Sabiha... Şimdi gel, şurada
gölgelik bir yerde oturalım biraz seninle. Tanışıp konuşalım…
Zaferde küçücük bir çocuğun hakkını dahi verecek kadar
milletini kucaklayan ve kutsayan bu Büyük Önder ile tanışma
sonrası Sabiha Gökçen’in hayatı bambaşka olacaktır. Eğitim ve
öğretim hayatı diğer kardeşleri gibi artık Atatürk’e emanettir.
Sabiha, Atatürk’ün diğer iki manevi kızı; Rukiye ve Zehra
ile birlikte köşkün bahçesindeki ilkokula gider. Ancak, akşamları Atatürk’ün yaptığı sınavlarda üçü de hiçbir soruya doğru
yanıt veremezler. Atatürk, derste sıkılan kızları, okul bahçesinde oyuna bırakan öğretmenlerini değiştirir… Yeni öğretmenleri
daha bir disiplinlidir. Ders ve ödevler hiç bitmez. Her ne kadar
akşamları Atatürk’ün yaptığı sınavlarda artık tüm soruları biliyor olsalar da kızlar, eski öğretmenlerinin ve onunla birlikte
rahat öğrencilik günlerinin geri gelmesini isterler.
En sonunda Sabiha ve Zehra, öğretmenlerine isyan bayrağı
açar, hiçbir ödevi artık yapmayacaklarını söylerler. Ancak öğretmenleri: “Bu millet sizi okutabilmek için nelere katlanıyor
biliyor musunuz? Şunlara bakın hele! Savaş görmüş bir milletin
çocuklarına benziyorlar mı? Derhâl okulu terk edeceksiniz. Ve
bir daha da buraya ayak basmayacaksınız.” diyerek kızları okuldan kovar.
Büyük bir koz elde ettiklerini düşünen Sabiha ve Zehra, iki
gözü iki çeşme, Atatürk’ün yanına gelir ve yaşadıklarını anlatır.
Atatürk: “Çok fena bir şey yapmışsınız! Bu hareketinizi hiçbir
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zaman affetmeyeceğim. Öğretmene karşı gelinmeyeceğini, gelinemeyeceğini öğrenmelisiniz!” sözleri ile kızlarını payladıktan
sonra yaverine dönüp: “Şimdi hemen okula git. Öğretmenlerine, tarafımdan teşekkür et. Bize kendisi gibi gerçek eğitimcilerin lazım olduğunu söyle. Sabiha ve Zehra’yı da birlikte götür.
Öğretmenlerinin ellerini öperek af dilesinler. Lütfen derslere
aynı tempo ve ciddiyetle devam etsin. Öğretmenlik kutsal bir
meslektir. Bu meslek sahiplerine saygı duymaya mecburuz. Kim
olursak olalım mecburuz.” der.
Eğitime çok büyük önem verir. Söz konusu eğitim olunca
yer, zaman, şartlar konusuna hiç bakmaz. Öyle ki Kurtuluş Savaşı sürerken bile Ankara’da Millî Eğitim Kongresi’ni toplamış
ve kongrenin açılış konuşmasını yapmıştır. Cumhurbaşkanı olduğu yıllarda “Cumhurbaşkanı olmasaydım Millî Eğitim Bakanı olmak isterdim.” diyecektir.
Büyük komutan, büyük devlet adamı olduğu gibi büyük bir
öğretmendir. Sabiha Gökçen, onun bu özelliğini: “Kendisinden
hiçbir şey saklanamazdı, asla yalan söylenemezdi karşısında ve
anlamadığımız şeyde de mutlaka ‘anlamadım’ dememizi isterdi. Yalandan nefret ederdi. Riyadan, sahtekârlıktan, dedikodudan, başkalarını çekiştirmekten nefret ederdi. Anlamadığınız
şeyi ise bir büyük öğretmen gibi size defalarca anlatırdı. Bıkıp
usanmadan. Ta ki siz ‘anladım’ diyene kadar. O zaman peşinizi
bırakır mıydı sanıyorsunuz? Hayır. Bu kez de ‘Hadi mademki
anladın, anlat bakalım bana da’ deyiverirdi. Onun zekâsından,
onun önsezilerinden kaçmanıza olanak yoktu.” diyerek anlatır ve Atatürk’ün duygusal bir yapıya sahip olduğunu da ekler:
“Savaşların büyük kahramanının, gerçekte son derece insancıl,
yumuşak bir kişiliği vardı. Çelik gibi sinirleri olduğu hâlde, bazı
olaylar karşısında inanılmayacak kadar üzgün olurdu.
Bir gün atı hastalanmış ve artık hiçbir umut olmadığı söylenir. Mendili ile atının ağzındaki köpükleri siler, ‘oğlum’ diyerek
sever. Dostlarından biri silahı verir Ataya ve atının daha fazla acı
çekmesine izin vermemesi gerektiğini söyler. Paşa, silahı doğrul30
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tur, birkaç saniye bekler ve gözlerinden, yağmurdan beter yaşlar boşalmaya başlar. ‘Alın! Alın götürün hayvanı buradan. Çok
uzaklara götürün. Acı çekmeden ölmesini temin edin. Gerekirse
iğne yaptırın. Uyutun, öyle vurun. Ben düşmanlarımı bile böyle
vurmamışımdır. Bana bunu yaptırmayın.’ diyerek uzaklaşır.
Sadece insan değil, hayvan sevgisi de çok fazladır. Kendisine bir gün bir kafes dolusu bıldırcın hediye edilir ve çok mutlu
olur. Her akşam bıldırcınların sofraya yanına getirilmesini ister.
Bir akşam ise kafesi açtırır ve kuşların ne yapacağını merakla
izlemeye koyulur. Kafes açılır açılmaz bıldırcınlardan iki tanesi,
Atatürk’ün boş tabağına konar.
Sofradakilerden birinin: ‘Paşam, afiyetle yemeniz için huzurunuza gelip kondular. Emrederseniz hemen kestirip pişirelim.’ demesi üzerine Atatürk: ‘Bütün bıldırcınları azat edin ve
bir daha da bana asla bıldırcın eti getirmeyin.’ der.
Yeşile, doğaya olan düşkünlüğü herkes tarafından bilinir.
Çankaya’da oturmayı seçmesinin nedeni de birkaç büyük karakavak ağacının bulunmasıdır.
Din konusunda engin bir bilgisi vardır.
Sakarya Meydan Muharebesi ile Büyük Taarruz arasında
geçen zaman diliminde İslam tarihini okumuş ve araştırmıştır.
Yalnız İslamiyet hakkında değil, bütün dinler hakkında, dinleyenleri şaşırtacak kadar geniş bir bilgiye sahiptir. Bu nedenle,
değme din adamları onunla tartışmaktan mümkün olduğunca
uzak dururlardı. Din adamlarına özel bir düşmanlığı yoktu. Fakat din adamının aydın ve kültürlü olmasını isterdi. Ülkemizin
aydınlığına, uygarlığına ve ilerlemesine engel olarak; kimi padişahları ve köhne zihniyetli sözde din adamlarını görürdü.
Bu tür din adamları için: ‘Bu örümcek kafalılar, insanları
dine bağlayacakları yerde, dinden uzaklaştırmaktan başka bir
işe yaramıyorlar. Türk toplumunun yüzlerce yıl geri kalmasına
neden olanlar bunlardır.’ derdi.”
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Sabiha Gökçen, Atatürk’ün, güleç yüzlü ve neşeli biri olduğunu söyler. Ulu Önder’in “Bir memlekette yüzü gülmeyen
insanlar çoğunlukta ise, o ülkenin yöneticilerini değiştirmek
vacip olmuştur!” dediğini aktarır.
Afet İnan da Atatürk’ün; “neşeli, cesaret ve özgüven aşılayan bir adam” olduğunu anlatır. “Neşeli olmayan insanlar için
de ‘onlar ya hastadırlar ya da sakladıkları bir şey vardır’ derdi.
İleri görüşlülüğüne örnek, saymakla bitmez.
1932 yılında ABD’li General Mac Arthur’a, İkinci Dünya Savaşı’nın çıkacağını, Almanya’nın yenileceğini, bu savaşın
sonunda Rusların ve komünizmin galip geleceğini söylerdi.
Almanya’nın kısa bir zamanda, İngiltere ve Rusya hariç bütün
Avrupa’yı işgal edebilecek bir ordu oluşturabileceğini, ABD’nin,
Birinci Dünya Savaşı’nda olduğu gibi, bu savaşta da tarafsız kalamayacağını ve Almanya’nın, ABD’nin bu müdahalesi ile savaşı
kaybedeceğini de eklerdi.
‘Ne komünizm ne faşizm… Bu iki ideoloji de memleketimizin, ulusumuzun gerçeklerine, karakterine asla uymaz. Şunu
da hemen ilave edeyim ki ne faşizmin ne de Nazizmin sonu vardır. Ben belki bunu görebilecek kadar yaşayacak değilim. Ama
aramızda, onların sonunu görebilecekler olacaktır elbet. Bu ülkeler bir defa bu yola girdiler mi bir daha geri dönemezler. Halkı ve gençliği sürekli olarak heyecan içinde tutmak için durmadan silahlanmak, sağa sola tehditler savurarak ayakta kalmak
zorundadırlar. Bu işin sonu ise savaştır. Ve bu savaşın sonunda
ne faşizmin ne de Nazizmin ayakta kalabilmesine olanak görebiliyorum.’ derdi.”
1908 yılında Selanik Askerî Kulübü’nde subay arkadaşları
ile otururken: “Bugüne kadar yapılan devrim yeterli sayılmaz.
Fazlasını yapacağız. Memleket, binbir akılsızın eline ve keyfine
bırakılamaz.” dedikten sonra, ileride arkadaşlarının hangi görevlere geleceğinden söz eder. Nuri Conker’in: “Peki, bütün bu
işlerin içinde sen ne olacaksın?” sorusuna; “sizleri o makamlara
getiren” yanıtını verir.
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Bunu söylediğinde henüz 27 yaşındadır.
Zekâsı gibi dikkati de olağanüstüdür.
Hintli Müslümanları temsil ettiğini söyleyerek Kurtuluş
Savaşı sırasında Anadolu’ya gelen İngiliz casus Mustafa Sagir ile
yaptığı sadece 20 dakikalık görüşme sonrası: “Dikkatli olmalı.
Bu adam mükemmel bir casustur.” demiş ve yine haklı çıkmıştır.
En büyük eseri olan Cumhuriyet’in, onun için anlamı çok
büyüktür.
Her Cumhuriyet Bayramı’nda çocuklar kadar mutlu ve şen
olurdu.
Bayram günü herkesten önce kalkardı. En güzel tören giysilerini giyerdi.
Bunları yaparken de dudaklarından, çok sevdiği türküleri
eksik etmezdi.
Her zaman adaletlidir. Ödüllendirmede de cezalandırmada
da vatan evlatları arasında asla ayrım yapmazdı.
Bir gün Sabiha Gökçen, Yeşilköy Havaalanı’nda Yüzbaşı İlhan Bey’den uçuş izni alır. Sadece normal uçuş yapacağını söyler. Ancak uçağa binerken makinistin eline bir not tutuşturur ve
akrobasi uçuşu yapacağını Yüzbaşı’ya bildirmesini söyler. Niyeti, Florya Köşkü’nde dinlenen Atatürk’ü biraz neşelendirmektir. Uçuş bittiğinde onu Yüzbaşı İlhan Bey karşılar. Kızgındır.
Gökçen’in kendisine ilettiği notu alır almaz köşkü arayarak Atatürk’ü bilgilendirir ve Atatürk de bu duruma çok üzüldüğünü ve
sinirlendiğini söyleyerek, “bunu herhangi bir subay yaptığında
ne tür bir ceza verilecekse Gökçen’e de aynı cezanın tereddüt
edilmeden uygulanmasını” ister.
Yüzbaşı İlhan: “Onun bu büyüklüğü karşısında seni cezalandırmaktan vazgeçtim. İnsanlar arasında ayrım yapmayan,
herkese eşit muamele yapılmasını isteyen örnek hareketti bu.
Umarım ki sana iyi bir ders olur ve bir daha hayat boyu böyle
bir hataya düşmezsin.” der…
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Türk kadını, yüzyıllardır gördüğü ikinci sınıf insan muamelesinden, onun sayesinde kurtulur.
Daha 1918 yılında, tedavi gördüğü Viyana’da, kadın hakları
hakkında kitaplar okur. Çevresindekilerle tartışmalar yapar ve
konu hakkındaki görüşlerini, ileride uygulamak istediği şekilde
defterlerine yazar.

ATATÜRK VE KADIN HAKLARI
Türk kadınının toplumda hak ettiği yeri alması ve çağdaş
yaşam hakkına sahip olması konusunda bir ömür harcayan
Atatürk, manevi kızı Afet İnan’a, kadın hakları konusunda konferanslar verdirtir. Üstelik de Türk Ocakları’ndaki konferansta
Afet İnan’ın giydiği kıyafetin modelini de kendisi çizer.
Türk kadınının bilgisine, yeteneğine ve çalışkanlığına her
zaman çok güvenir. Derdi ki: “Türk kızına, Türk kadınına her
alanda güvenilmeli. Çünkü onlar, gerçek bir anne olmakta olsun, medeni âlemde her anlamda uzman olmakta olsun, yeterli
inanç ve yeteneğe sahiptirler. Onları kara çarşafın içinden çıkarıp medeniyetin gerekleri ortasına bıraktığımız zaman, dünyadaki kadınları gölgede bırakacak kadar süratle yeni yaşamla34
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rının gereğini yapabilirler. Bunun canlı örneklerini görüyor ve
yaşıyoruz. Kadınımızın, kızımızın yeri, medeniyetin emrettiği,
medeniyetin getirdiği yeniliklerin yeridir.”

ATATÜRK VE SORUMLULUK
Atatürk, milletinin her kuruşuna sahip çıkmış biridir. Bir
gün Başbakan İsmet İnönü, Türk Hava Kurumu’nun Genel Yönetim Kurulu toplantısında, hesaplarda kırk paranın (bir kuruş)
eksik çıktığını görür. Bu paranın hesabını sorar. Saatlerce araştırılır ve sonra sorun çözülür. Tabii çok da yorulur. Bu yorgunlukla köşke çıkar. Durumu Atatürk’e de anlatır. Atatürk: “Haklısın. Kırk para, günün birinde kırk lira, kırk lira da dört yüz
lira olur. Bu da giderek büyür halkın ağzında. Böyle kuruluşlara
olan güven sarsılır. Biz Cumhuriyet’i, kurarken böyle kırk paralara çok ihtiyacımız oldu.” sözleri ile İnönü’ye hak verir.
Atatürk, çalışmak, ülkeyi refaha kavuşturmak, çağdaş uygarlık seviyesini yakalamak adına heyecanını ve azmini hiç yitirmedi. Bir gün: “İnsan ömrü, yapılacak işlerin azameti karşısında çok cüce kalıyor Gökçen. Geçtiğimiz her yerde fabrikalar
görmek istiyorum. Ekilmiş tarlalar, düzgün yollar, elektrikle
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donanmış köyler. Küçük fakat canlı, tertemiz, sağlıklı insanların yaşayabileceği evler. Büyük yemyeşil ormanlar görmek istiyorum. Gürbüz, iyi giyimli, yüzleri sararmamış, dalakları şiş
olmayan çocukların okuduğu okullar görmek istiyorum. İstanbul’da her ne tür medeniyet varsa, Ankara’da da o olmalı. Ankara’da her ne varsa İzmir’de de o olmalı. İzmir’i nasıl mamur
kılıyorsak, yurdumuzun her bir tarafını da aynı şekilde mamur
kılmalıyız. Ve bu çok ama çok çabuk yapılmalı…
Dedim ya, şu insan ömrü çok büyük işleri başarabilecek
kadar uzun değil. Mamur olmalı Türkiye’nin her bir tarafı,
müreffeh olmalı. Devletin yapamadığını, yapmadığını millet;
milletin yapamadığını, yapmadığını devlet yapmalı. Her şeyi
yalnızca devletten ya da her şeyi yalnızca milletten beklemek
de doğru olmaz. Devlet ve millet daima el ele olmalıdır, ülke
sorunlarını birlikte göğüslemeliler. ‘Ben yapabildiğim kadarını
yapayım, sonra ne olursa olsun’ demek yok benim kitabımda.
Geleceği, geleceğin Türkiye’sini, geleceğin halkını düşünmekle
görevliyim.
Bir iş aldık üzerimize. Bir savaşın üstesinden geldik, şimdi ekonomik alanda savaş veriyoruz, tabi ki daha da vereceğiz.
Bu heyecanı yaşatmak, bu heyecanın ürünlerini görmek lazım.”
sözleri, yaşam amacının özeti gibidir…

ATATÜRK VE HALK
Atatürk, halktan biridir. Gösterişten hiç hoşlanmazdı. Halkının da ne zorluklarla yaşadığını bildiğinden, kendisine karşı
abartılı ikram ve sunumları kabul etmezdi.
Gezisi sırasında Mersin’de konuk olduğu evde, hiç kullanılmamış sofra takımına takılır gözleri. “Bunları niçin aldınız?”
diye sorar ev sahiplerine. Yeni almadıklarını, evin kızlarından
birinin çeyizi olduğunu ve kendisi için çıkarıldığını söylerler.
Atatürk: “Benim için böyle külfetlere girmenize hiç lüzum yoktu. Ben, bilesiniz ki bir bakır tepside tahta kaşıklarla da yemeğimi yerim. Bunun için, lütfen bunları kaldırın. Bir genç kızın
36
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özenerek, düşler kurarak kendisine çeyiz olarak aldığı eşyaları,
yine ilk olarak kendisi kullanmalı. Bu ona mutluluk getirecektir.
Rica ederim, bunları lütfen yine çıkardığınız yere koyun.” der.
Kabrinin neresi olacağı konusu konuşulduğunda: “Benim
naçiz vücudum elbette bir gün toprak olacaktır, fakat Türkiye
Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Milletim, beni istediği
yerde yatırsın, yeter ki beni unutmasın.” sözleri ile özel bir yer
işaret etmez. Recep Peker’in, Atanın kabrine yurdun her tarafından toprak getirilmesi ve Atatürk’ün o toprak üzerinde yatması teklifine ise çok duygulanır ve Afet İnan’dan, bunu unutmamasını ister. Sadece kendi ulusu için değil, tüm ezilen dünya
uluslarının ilham kaynağı olur, onların sevgilerini kazanır...

ATATÜRK VE BAŞKA ULUSLARA BAKIŞI
Yıl 1936…
Atatürk’e, Polonyalı bir kişiden, mektupla beraber paket
gelir. Küçük bir kehribar tanesini hediye olarak gönderen bu
Polonyalı, mektupta şu sözlere yer verir: “Bu kehribar, bizim
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ailemizde uğurlu sayılan bir nesnedir. Manevi kıymeti olan bu
taşı, size hediye etmeyi düşündüm. Çünkü siz, asrımızın en büyük adamısınız. Bu uğur ve saadeti ancak size layık görüyorum.
Lütfen kabul ediniz.” Bu sözler, Atatürk’ü çok duygulandırır.

ATATÜRK VE İLGİ ALANLARI
Atatürk, tarih, coğrafya, filoloji, hukuk, sosyoloji, iktisat
ve sanat konularını çok sever. Tarih kitaplarını daima harita ile
izleyerek okur. Savaşlar için ayrıca krokiler çizer. Arkeoloji ile
de ilgilenir. Afet İnan ile birlikte Ahlatlıbel’i gezmiş, incelemiş
ve burada kendisinin de bizzat katılacağı, ilk ulusal arkeolojik
kazının yapılması emrini vermiştir. Bu tarihten itibaren Ahlatlıbel’de yapılan kazılarda MÖ 3000 yılı Anadolu Bakır Devri’ne
ait eserler bulunur...
Hayatı boyunca Türkçeye önem vermiştir. Türk Dil Kurumu, bunun en büyük örneğidir. Bugün kullandığımız geometri
terimlerinin neredeyse tamamı, bizzat Atatürk’e aittir. 1935 yılında Ankara Üniversitesi’nin ilk fakülte kanunu Meclis’e geldi38
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ğinde, adı “Tarih-Coğrafya Fakültesi”dir. Atatürk’ün isteği üzerine başına “Dil” kelimesi eklenir.
Atatürk’ün hedefi, Türkiye’yi, Batı’nın kopyası yapmak değildir. Dize getirdiği emperyalist Batı’yı, bilimde, sanatta, teknolojide yakalamak, hatta bu uygarlık seviyesinin de üzerine
çıkmaktır.
Bir gün yabancı bir gazetecinin “Batılıların nelerini milletiniz için almak istersiniz?” sorusuna “Biz Batı medeniyetini bir
taklitçilik yapalım diye almıyoruz. Onda iyi olarak gördüklerimizi kendi bünyemize uygun bulduğumuz için, dünya medeniyet seviyesi içinde benimsiyoruz.” yanıtını verir. Manevi kızları
ve kız kardeşinin yanı sıra, eşi Latife Hanım ise, onu şu sözler
ile anlatır:
“Atatürk’e ait bir eser yazmak istedim. İşe, bütün dünya büyüklerinin hayatını tetkikle başladım. Onları okudukça ve tanıdıkça, Atatürk, gözümde daha bir büyüdü. En nihayet şuna kani
oldum ki Atatürk yazılamaz ve de anlatılamaz.”
Yazarken de anlatırken de sözcüklerin yetersiz kaldığı Atatürk, bu ülkenin en büyük ortak değeri ve ölümsüz lideridir. Bugün ona karşı yapılan saldırılar, hiç kuşku yok ki Türk ulusuna
ve Cumhuriyet’e yapılan saldırılardır. Bu konuyu Sabiha Gökçen, yıllar öncesinde çok güzel bir şekilde özetler:
“Mustafa Kemal’ler ölmez, Atatürk olup ölümsüzleşirler.
Türk’ü öldürmeden Atatürk’ü, Atatürk’ü öldürmeden Türk’ü öldüremezsiniz evrende…” der.
ATATÜRK’ÜN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ
Atatürk, iyi bir lider olmak için gerekli bütün özelliklere
sahiptir. Dürüstlüğü ve davranışları ile her zaman örnek olmuştur. Gerek devlet yönetiminde gerekse askerlik hayatı boyunca
hiçbir zaman maceraya yer vermemiştir. Der ki: “Büyük kararlar vermek kâfi değildir. Bu kararları cesaret ve kesinlikle tatbik
etmek lazımdır.”
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Atatürk’ün yaşamı sürekli sıkıntılar ve zorluklar içerisinde
geçmiştir. Hiçbir zaman belirli çalışma saatleri-dinlenme saatleri olmamıştır. Ancak her zaman planlı ve programlıdır. Çalışmaktan yorulup bıkkınlık göstermemiştir. Savaş yıllarında,
24 saat uyumadan çalıştığı günler olmuştur. Atatürk, tam bir
yenilikçidir. Halkının duygularını çok iyi anlamıştır. Ulusunun
ilerlemesi, çağdaş uygarlığı yakalaması için pek çok alanlarda
yenilikler yapmıştır. Yapılan işleri, asla sadece kendine mal etmemiş, hiçbir zaman kendini övmeye tenezzül etmemiştir. Her
zaman “Türk milleti başardı” demiştir.
Geleceği iyi hesaplayan bir liderdir. Son her şeyi en küçük
ayrıntılarına kadar hesaplayabildiği için, küçük şeylerden büyük sonuçlar çıkarabilmiştir.
Dürüsttür. Bu özelliğini, şu sözleri ile anlatmaktadır: “Ben
düşündüklerimi, sevdiklerime, olduğu gibi söylerim. Çünkü
ben, bir halk adamıyım. Ben, düşündüklerimi daima halkın
önünde söylerim. Yanlışım varsa halk beni uyarır. Fakat şimdiye
kadar halkın beni uyardığını görmedim.”
40
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Vatan savunmasını her şeyden önemli ve her şeyden üstün gören Atatürk’ün, Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında Türk
milletine olan güveni çok önemli bir yer tutar. Aslında o, savaşmayı hiç sevmemiştir. Hep barışı getirmek için, yurdunu kurtarmak için savaşmak zorunda kalmıştır. “Yurtta barış, dünyada
barış” sözleri, bunun en büyük delilidir.
“Benim hayatta yegâne servetim, Türklükten başka bir şey
değildir.” der. Yaşamı boyunca vatan ve millet sevgisini öne almış biridir. “”Ne mutlu Türk’üm diyene” sözü, bunun yeterli
kanıtıdır.
Çocuklara hitaben: “Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler
hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız!
Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar
mühim, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz.” demiştir.
Doğaya ve hayvanlara da çok büyük değer vermiştir. 1925
yılında Atatürk Orman Çiftliği’ni kendi aylığından ödeyerek
satın almıştır. Bataklık ve boş bir araziyi, güzel bir çiftliğe dönüşmüştür.
Köpek sevgisi herkes tarafından bilinmektedir. Atatürk,
kültürlü, ileri görüşlü, açık sözlü bir insandır. Esir ulusların manevi lideridir. Batı’nın bile hayranlık duyduğu bir kahramandır.
Bilimin, insan yaşamındaki vazgeçilmezliğini her fırsatta
vurgulamıştır. “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” sözü, bilime
bakışını gösterir. Einstein’ı Türkiye’ye davet etmiştir.
Sanata ve sanatçıya büyük önem vermiştir. “Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, hatta cumhurbaşkanı
olabilirsiniz... Fakat sanatkâr olamazsınız.” sözleriyle sanatçıya
ve “Sanat, güzelliğin ifadesidir; bu ifade sözle olursa şiir, nağme
ile olursa musiki, resim ile olursa ressamlık, bina ile olursa mimarlık olur... Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından
biri kopmuş demektir...” sözleriyle de sanata verdiği önemi açıkça ortaya koyar…
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İşte bu yüzden, her yaştan milyonlarca kişi, Atatürk’ü çok
sevmiştir ve gösterdiği hedeflere doğru yürünmektedir…

ATATÜRK VE BARIŞ
Atatürk der ki: “En uzakta sandığımız bir olayın, bize bir
gün dokunmayacağını bilemeyiz. Bunun için, insanoğlunun
hepsini bir gövde ve bir ulusu, bunun organı saymak gerekir.
Bir gövdenin parmağının ucundaki acıdan, öteki bütün organlar etkilenir. Dünyanın filan yerinde bir rahatsızlık varsa, ‘bana
ne’ dememeliyiz. Böyle bir rahatsızlık varsa tıpkı kendi aramızda olmuş gibi onunla ilgilenmeliyiz. Olay ne kadar uzak olursa
olsun bu ilkeden şaşmamak gerekir, işte bu düşünüş, insanları,
ulusları ve hükümetleri bencillikten kurtarır.”
“İnsanları mutlu edecek tek erek, onları birbirlerine yaklaştırıp sevdirmektir.”
“Uluslararası herhangi bir problemimizi barış vasıtaları
ile halletmeyi aramak, bizim menfaat ve düşüncemize uyan bir
yoldur. Bu yol dışında bir teklif karşısında kalmamak içindir ki
güvenlik prensibine ve onun araçlarına önem veriyoruz. Türki-
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ye’nin güvenliğini amaç tutan, hiçbir ulusun aleyhine olmayan
bir barış istikameti, bizim düsturumuz olacaktır. Ben, gerçek biçimde barış isterim. Son taarruzu yapmaya isteğim yoktu. Fakat
Yunanlıları Anadolu’dan kovmak için başka çıkar yol bulamadım. Zaferde gösterdiğimiz ölçülülük, Yunanlıların yıkıcılıkları
ile çelişmektedir, İngiliz milletinin de artık, Türkiye ile ticaret ve
dostluk ilişkilerine gireceğine güveniyorum.”
“Dünyada milletler, bir apartmanın sakinleri gibi kabul
edilir. Eğer bir apartman, sakinlerinden bazıları tarafından ateşe verilirse, diğerlerinin, yangının etkisinden kurtulmasına imkân yoktur. Karşılıklı güven ve esenlik, bütün dünya uluslarının
üzerinde titremesi gereken bir mutluluk ilkesidir. Ancak bu ilke,
bütün uluslar için gerçekleşmedikçe genel bir barış sağlamaktan
çok, sömürülmek istenen birtakım uluslara karşı, birtakım güçlü ulusların yeni davranış ve ayrıcalıklar kazanmasını sağlamak
niteliğinde görülse yeridir. Hele uluslararası silah alışverişinin
birtakım ulusların denetimi altında tutulmasını sağlayacak tedbirlerin alınması, bu kuşkuyu artırmaktadır. Barış, ulusları refah ve saadete eriştiren en iyi yoldur. Memleketimizi her gün
daha çok kuvvetlendirmek, her türlü ihtimallere karşı koyacak
bir hâlde bulundurmak ve dünya olaylarının bütün safhalarını
büyük bir uyanıklık içinde izlemek, barışsever siyasetimizin dayanacağı esasların başlangıcıdır.”
“Esaslı ıslahat ve gelişme içinde bulunan bir memleketin,
hem kendisine hem çevresine barış ve huzuru cidden arzu etmesinden daha kolay izah olunabilecek bir keyfiyet olmaz. Bu
samimi arzudan esinlenen dış politikamızda, memleketin dokunulmazlığını, güvenliğini, vatandaşların haklarını herhangi
bir tecavüze karşı bizzat savunabilmek kudreti de özellikle gözde tuttuğumuz bir noktadır.”
Çağımızda, bütün insanların, barış içinde, birbirini sevip
sayarak yaşama isteği, her gün biraz daha artmaktadır. İnsanların mutluluğu, birbirlerini tanıyıp anlamalarına bağlıdır. Ne
kadar çok birbirlerini tanırlarsa o kadar araları da iyileşecektir.
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Kurtuluş savaşları gibi halk savaşları da birçok yıkıma ve
ölüme neden olmuştur. Onun için, günümüzde, her türlü anlaşmazlıklar, görüşmeler yoluyla çözülmelidir. İşte bunun için
Atatürk: “Zorunluluk olmadıkça, savaş, bir cinayettir.” der. O
her zaman barıştan yana olmuştur. Hani meşhur bir özdeyişi
vardır: “Yurtta barış, dünyada barış.” diye... Atatürk, barışı yalnız Türk milleti için değil, bütün bir insanlık için istemiştir.
Nitekim 1931 yılında yaptığı bir konuşmada: “İnsanları mutlu
edeceğim diye onları birbirine boğazlatmak, insanlıkla ilgisi olmayan son derece üzücü bir sistemdir. İnsanları mesut edecek
yegâne vasıta, onları birbirlerine sevdirerek, karşılıklı maddi ve
manevi ihtiyaçlarını temine yarayan hareket ve enerjidir. Dünya
barışı içinde bütün insanlığın hakiki saadeti, ancak bu yüksek
ideali taşıyan yolcularının çoğalması ve başarılı olmasıyla gerçekleşecektir.” demiştir.
Görüldüğü gibi, Atatürkçü düşüncenin, ulusal boyutunun
yanı sıra evrensel bir boyutu da vardır. Atatürkçülüğü yürekten benimsemiş olan Türk toplumu, birbirleriyle olduğu kadar,
öbür toplumlarla da barış içinde olmak istemişlerdir. Atatürk,
insan sevgisine çok büyük önem vermiştir. Çünkü Birinci Dünya Savaşı’nın acımasızlığını ve İstiklal Savaşı’nın olumsuz şartlarını görmüştür. Tek dileği, yeryüzünde barış yurdu olmasıdır.
Atatürk, bir konuşmasında şöyle diyordu: “İnsan, mensup
olduğu milletin varlığını ve mutluluğunu düşündüğü kadar,
bütün dünya milletlerinin huzur ve refahını da düşünmelidir.
Kendi milletinin mutluluğuna ne kadar önem veriyorsa, bütün
dünya milletlerinin mutluluğuna da hizmet etmeye çalışmalıdır.”

ATATÜRK VE SAĞLIK
Atatürk, Ağustos 1929’da, sağlığı hakkında bilgi almak için,
Paris Büyükelçisi Ali Fethi Bey’in Büyükdere’deki yalısında kendisini görmeye gelen halka: “Benim için zahmet ediyorsunuz.
Bundan utanıyorum. Beni görmek demek, mutlaka yüzümü
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görmek değildir. Benim düşüncelerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir. Ankara’dan buraya
gelmeden önce duydum ki hakkımda ‘hastadır, eli ayağı tutmuyor, ölüme mahkûmdur’ demişler. İşte karşınızdayım, sağlıklıyım, elim ayağım da tutuyor. Kendi gözlerinizle görüyorsunuz
ki sapasağlamım. Kuvvetim yerindedir. Siz bu akşam benim
karşımda, milletin bir kitlesi, bir temsilcisisiniz. Size konuşurken bütün millete sesimi duyuracağıma inanıyorum. Duydunuz
ve duyurunuz. Sizin yararınız için sağlığını, ömrünü adayan ve
harcayan adam sağlıklıdır ve sizin için çalışacaktır. O, sizin için
yaşıyor. Benim kuvvetim; benim size olan sevgim ve sizin bana
olan sevginizdir. Bu millet, bu memleket, yeni rejim üzerinde
dünyanın en kabul edilir bir varlığı olacaktır. Ben bunu kendi
gözlerimle görmeden ölmeyeceğim.” der.
Görüldüğü gibi; Atatürk, cesur ve iyi bir liderdir. İyi bir lider olmak için gerekli bütün özelliklere sahiptir. Dürüstlüğü ve
davranışları ile her zaman örnek olmuştur. Gerek devlet yönetiminde gerekse askerlik hayatı boyunca hiçbir zaman maceraya
yer vermemiştir. “Büyük kararlar vermek kâfi değildir. Bu kaATATÜRK GENÇLİĞİNİN ÖĞRENCİ ANDI
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rarları cesaret ve kesinlikle tatbik etmek lazımdır.” diyerek, verdiği kararlarda ısrarcı olmuştur.

ATATÜRKÇÜLÜK VE AYRIMCILIK
Her yaştan milyonlarca kişi, Atatürk’ü çok sevmekte ve onu
özlemektedir. Gösterdiği hedeflere yürünmekte ve bıraktığı
emanetlere sahip çıkılmaktadır. Öğretmenler, Ankara’da toplanırlar. Bu toplantıya iki ya da üç hanım öğretmen de gelir ve
onları ayrı bir yere oturturlar. Öğretmen hanımların toplantıya
katılmalarını hoş görmeyen kimi sarıklılar, Gazi’ye, hanım öğretmenleri şikâyete giderler. Gazi kızarak: “Bana şu öğretmenler
başkanını çağırın!” der.
Başkan Mazhar Müfit gelir. Atatürk, gür bir sesle: “Siz öğretmenler toplantısında ne yapmışsınız öyle? Çok ayıp bu!” der.
Mazhar Müfit şaşakalır. Sarıklılar, muzaffer bir edayla gülerler.
Gazi, sesi hep aynı tonda: “Olur şey değil bu!” der. Mazhar
Müfit, oldukça şaşkın, ne diyeceğini bilemeyip, “efendim, vallahi” diye söze başladığında, Atatürk: “Bırakın Allah aşkına... Ben
her şeyi biliyorum. Hem hanım öğretmenleri çağırıyorsunuz
46

Ekmel Ali OKUR

hem de onları ayrı oturtuyorsunuz? Sizler kendinize mi yoksa öğretmen hanımların erdemine mi güvenemiyorsunuz? Bir
daha bu tür yakışıksız şeyler olmasın.” der.

ATATÜRK VE DİN
Atatürk “Muhammed Mustafa, peygamber olmadan evvel,
kavminin sevgisine, saygısına, güvenine erişti. Ondan sonra
ancak kırk yaşında nübüvvet ve kırk üç yaşında risalet geldi.
Fahr-i Âlem Efendimiz, sonsuz tehlikeler içinde, tükenmez sıkıntılar ve zorluklar karşısında yirmi sene çalıştı ve İslam dinini
kurmaya ait peygamberlik görevini yapmayı başardıktan sonra,
gökyüzünün ve cennetin en yüksek katına erişti.”
1923 yılında, Balıkesir Zağnos Paşa Camii’nde: “Peygamberimiz Efendimiz Hazretleri, Cenab-ı Hak tarafından insanlara
dinî gerçekleri bildirmeye memur ve elçi olmuştur. Anayasası,
hepimizce bilinir ki şanı büyük olan Yüce Kur’an’daki naslardır.
İnsanlara gelişme ve aydınlanma ışığı vermiş olan dinimiz, son
dindir, en eksiksiz dindir; çünkü dinimiz akla, mantığa, gerçeğe tamamen uyuyor ve uygun düşüyor. Eğer akla, mantığa ve
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gerçeğe uymasaydı, bununla diğer ilahî doğa yasaları arasında
karşıtlık olması gerekirdi; çünkü bütün evren yasalarını yapan
Cenab-ı Hak’tır.” der.
Atatürk, Amasya ziyaretinde, yörenin ileri gelenleri ile vali
konağında sohbet ederken tam karşısında 50-55 yaşlarında,
sakalı göğsüne kadar inen biri dikkatini çeker. Yanında oturan
valinin kulağına eğilip “Kimdir o?” diye sorar.
“Efendim, kendisi şeyhtir. Yörede çok hatırlısı vardır.”
Bunun üzerine Atatürk, şeyhi yanına çağırıp: “Bak baba;
imanın ölçüsü, sakalın boyunda değildir. Şunu, rica etsem de en
azından Peygamber Efendimiz’inki gibi kısaltsan.” der ve eliyle
de boyun altı hizasını gösterir. Şeyh, “emrin olur Paşam” diyerek yerine çekilir.
Toplantı bittikten sonra Atatürk, Amasya’dan ayrılır ve aradan birkaç ay geçer… Bir akşam, Atatürk’ün aklına, Amasya’daki şeyh gelir. Valiyi telefonla arayıp, şeyhin, sakalını kesip kesmediğini sorar. Vali, şeyhin sakal boyunda en küçük bir kısalma
bile olmadığını söyler. Atatürk, telefonu kapatır, kâğıdı kalemi
eline alır ve sonra nazırını çağırıp, yazdığı yazıyı, Amasya Valiliği’ne tebliğ etmesini ister.
Ertesi gün, Amasya’dan, şeyh efendinin, Atatürk’ü görmek
üzere Ankara’ya doğru yola çıktığı haberi gelir. Şeyh, Ankara’ya
ulaştığında Atatürk’ün karşısına çıkar. Sakal tamamen kesilmiş,
sinekkaydı bir tıraş olunmuş, saçlar kısaltılmış, kılık kıyafet baştan sona değiştirilmiş, bambaşka bir görünüme bürünülmüştür.
Orada bulunanlar, bu değişime çok şaşırırlar ve Atatürk’e,
bunun nedenini sorarlar: “Aman Paşam, o şeyh ki sakalına el
dahi sürdürmezdi… Siz ne ettiniz de kökünden kesmesini sağladınız?”
Atatürk, gülümser, sonra da yanındakilere dönüp: “Dün
akşam Amasya Valiliği’ne bir yazı gönderdim ve şeyhi, Afyon’a
vali atadığımı bildirdim.” deyip, “Ardından da yeni bir yazı hazırlayıp, nazıra, bunu şeyhe vermesini söyledim.” der.
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Yazı şöyledir: “İnancın ölçüsünün sakalda olmadığını anladığına sevindim. Bugün koltuk uğruna kırk yıllık sakalından
vazgeçebilen biri, yarın başka şeyler için milletinden bile vazgeçebilir. Seni böyle bir ikileme mahkûm bırakmak istemedim.”
Atatürk hiçbir zaman, halkların kutsallarıyla uğraşmamıştır, aksine, her yurttaşının, inancını dilediği gibi yaşaması için
her türlü hukuki imkânı hazırlamaya çalışmıştır. Çünkü onun
en çok değer verdiği şey; her anlamda tam bir özgürlük ve bağımsızlık ortamıdır.

ATATÜRK VE TÜRK
Evet, biz dahi “Türk’ü öldürmeden Atatürk’ü ve Atatürk’ü
öldürmeden de Türk’ü öldüremezsiniz.” diyoruz. Şimdi de Atatürk’ün dilinden, Türk ne demek, anlamaya çalışalım.
Atatürk’e göre Türk’ün tanımı:
Üniversite hocası, Atatürk’ün manevi kızı olan Afet İnan’a,
doktora tezi olarak “Türk’ün tarifi” konusunu verir. Afet Hanım,
büyük bir çabadan sonra tezini hazırlar ve Atatürk’e göstermek
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ister. Atatürk de yüzlerce sayfalık tezi okuyup bitirdikten sonra
tezin sayfasına, kendi el yazısıyla şu notu düşer:
“Bu memleket, dünyanın hiç beklemediği, asla umut etmediği ayrıcalıklı bir varoluşa sahne oldu. Bu sahne, en az 7 bin
yıllık bir Türk beşiğidir! Beşik, doğanın rüzgârlarıyla sallandı,
beşiğin içindeki çocuk, doğanın yağmurlarıyla yıkandı, o çocuk, doğanın şimşeklerinden, yıldırımlarından, kasırgalarından, evvela korkar gibi oldu, sonra onlara alıştı.
Onların oğlu oldu!
Bir gün, o doğa çocuğu, doğa oldu; şimşek, yıldırım, güneş
oldu!
Türk oldu!
Türk budur! Yıldırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir!”
Damarlarında Türk kanı dolaşıp da böyle bir anlatım
karşısında irkilip ürpermemek olası mı? “Atatürk” demekten
bile ürküp, “Mustafa Kemal” diyerek rahatsızlık duyanlara ne
demeli? Bu adamlardan, Atatürk’ün bu veya buna benzer anlatım ve özdeyişlerini neden hiç duyamayız? Bu hakkı teslim
edemeyen yapay kişiliklerin altında ne var acaba?
O güzel insan der ki: “İstanbul’da çıkan bir gazeteyi Kaşgar’daki Türk de anlayacaktır... Türkiye, Türklerindir... Millî
benliğini bulamayan milletler, başka milletlerin avı olurlar...
Ülkeniz sizindir, Türklerindir. Bu ülke, tarihte Türk’tü, bugün
de Türk’tür ve sonsuza dek de Türk olarak yaşayacaktır... Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri tahsilin hududu
ne olursa olsun, en evvel ve her şeyden evvel, Türkiye’nin istikbaline, kendi benliğine, millî ananelerine düşman olan bütün
unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir.”
Ve “Türkiye bir maymun değildir ve hiçbir milleti de taklit
etmeyecektir. Türkiye ne Amerikanlaşacak ne de Batılılaşacaktır; o sadece özleşecektir.”
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Ve “Türk çocuğu, ecdadını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.
Ve “Milliyetin çok belirgin niteliklerinden biri de dildir.
Türk milletindenim, diyen insan, her şeyden önce ve kesinlikle
Türkçe konuşmalıdır. Türkçe konuşmayan bir insan, Türk kültürüne, toplumuna bağlılığını iddia ederse buna inanmak doğru olmaz.”
Ve “Millet sevgisi kadar büyük sevgi yoktur. Kurtuluş Savaşı’nda benim de milletime ettiğim birtakım hizmetler olmuştur
zannederim. Fakat bunlardan hiçbirini kendime mal etmedim.
Yapılanın hepsi milletin eseridir, dedim. Aranacak olursa doğrusu da budur. Mazide sayısız medeniyet kurmuş bir ırkın ve
milletin çocukları olduğumuzu ispat etmek için, yapmamız lazım gelen şeylerin hepsini yaptığımızı ileri süremeyiz. Bugüne
ve yarına bırakılmış daha birçok büyük işlerimiz vardır. İlmî
araştırmalar da bunlar arasındadır. Benim, arkadaşlarıma tavsiyem şudur: şahsınız için değil, fakat mensup olduğumuz millet
için elbirliği ile çalışalım. Çalışmaların en büyüğü budur.”
Ve “Asla şüphem yoktur ki Türklüğün unutulmuş büyük
medeni özelliği ve büyük medeni kabiliyeti, bundan sonraki gelişmesi ile geleceğin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş
gibi doğacaktır.”
Ve “Yeni Türk yazısı, Türk’ün yaradılıştan gelen zekâ ve
kabiliyetini geliştirebileceğinden, yeni yazımızı, tarlalarında çalışan çiftçilerimize, sürüleri başında dağlarda dolaşan çobanlarımıza kadar, en az bir zamanda yaymaya çalışmak, hepimizin
vicdan ve millî haysiyet borcudur.”
Ve “Yurttaşlarım! Az zamanda çok ve büyük işler yaptık.
Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk
kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti’dir.”
Ve “Türk milletinin karakteri yüksektir, Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir.”
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Ve “Türk milleti, yüzyıllardan beri hür ve müstakil yaşamış
ve istiklali, yaşamak için şart saymış bir kavmin kahraman evlatlarından ibarettir. Bu millet, istiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.”
Ve “Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti, millî birlik ve
beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir...”
Ve “Çünkü Türk milletinin, yürümekte olduğu terakki ve
medeniyet yolunda, elinde ve kafasında tuttuğu şey, müspet
ilimdir.”
Ve “Asla şüphem yoktur ki Türklüğün unutulmuş medeni
vasfı ve büyük medeni kabiliyeti, bundan sonraki inkişafı ile atinin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır.”
Ve “Ulusal varlığımıza düşman olanlarla dostluk, bize uzak
olsun.”
Atatürk’ün bu özlü sözlerinden sonra, Türklerin en önemli atalarından biri olan Bilge Kağan’ın yasalarını hatırlayalım. O der ki:
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1- Türk, kul/köle olmaz.
2- İki Türk, tek olan düşmana saldırmaz.
3- Atlı bir Türk; piyade, yani yaya bir düşmana saldırmaz.
4- Yalancıdan danışman olmaz.
5- Aman diyene dokunulmaz.
6- Kadın ve uşaklara/çocuklara vurulmaz.
7- Bunlara uymayanların cezası ölümdür.
8- Türk yurdunda yoksulluk yok edilmeli, yoksulluk ayıp,
yani en büyük günah sayılmalı.
İşte Türk bu...
Doğanın ve doğallığın çocuğu...
Temel evrensel yasalarla yoğrulmuş, kendilerini iyilik ve
güzelliğe adamış insan anlayışı.
Mavi göğün ve yağız yerin ortak çocuğu.
Yerden aldıklarının ağırlığını sırtında, kaygısını da zihninde taşımayan özgür adam...
Eşlerini ne önlerinde ne de artlarında yürütüp, yan yana,
omuz omuza yürüyen aşktaşlar/arkadaşlar. Han ve hanım.
Aşklarının önüne aşlarını almadan, atın önüne ot, köpeklerinin önüne et atarak yaşamayı ilke edinen bilgelik. Çocuklarını sevgide dedeleriyle eş görüp, onlarla ilişkilerinde saygıda
kusur etmeyen ebeveyn. Bütün hayvanları ve ağaçları, yaşamın
en vazgeçilmezi görüp, onlarla hayatı paylaşan üleşimciler.
Türk demek, aydınlığın habercisi, yani elçisi, tan demektir.
Tan; ışıldayan göz, işleyen akıldır.
Türk demek; türe, tüze, yani temel, evrensel yasa demek.
Türk; havadan, sudan ve ekmekten daha önce gelen yasadır, yani haktır, hukuktur.
Türk kelimesinin aslı, “türümek” veya “töremek” fiilinden
gelmektedir.
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Bu fiilden ise, kişi ve insan manasına gelen “türük” ve hece
düşmesiyle nihai olarak “Türk” kelimesi ortaya çıkmıştır. Nitekim Anadolu’da bir kısım göçebeler de “yürümek”ten “yürük”
veya “yörük” adını almışlardır. Türk kelimesi, ayrıca çeşitli kaynaklarda; “töreli”, “töre sahibi”, “olgun kimse”, “güçlü”, “kuvvetli”,
“terk edilmiş”, “usta demirci” ve “deniz kıyısında oturan adam”
anlamlarında da kullanılmaktadır.
Tarih kaynaklarında Türk kelimesi, yazılı olarak ilk kez Çin
kaynaklarında “tiě lè” diye geçmiştir.
Milattan sonra 552’de kurulan “Göktürk Kağanlığı” bağlamında “tū kué” sözcüğü kullanılmıştır.
“Türk” sözcüğünün etimolojisi, yani kökeni ve özgün anlamı tam açık değildir.
10’uncu yüzyıla ait Uygurca metinlerde Türk, “güç, kuvvet”
anlamında kullanılmıştır.
“En büyük insan topluluğu (türü)” anlamına geldiği de ileri
sürülebilir.
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Türk kelimesini, Türk Devleti’nin resmî adı olarak ilk defa
kullanan devlet, miladi 7’nci ve 8’inci yüzyıllarda (681-745) hüküm süren Göktürk Devleti’dir.
“Türkiye” Kelimesinin Menşei:
“Türkhia (Türkiye)” tabiri, coğrafi ad olarak, 6. yüzyıldaki
Bizans kaynaklarında Orta Asya için kullanılmıştır. 9 ve 10. yüzyılda, Volga’dan Orta Asya’ya uzanan sahaya denmekteydi. Bu
da Doğu ve Batı Türkhia olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Doğu
Türkiye, Hazarların; Batı Türkiye ise Türk asıllı Macarların ülkeleriydi. Memlûkların ilk dönemlerinde Mısır’a da “Türkiye”
denmekteydi. Selçuklular döneminde 12. yüzyıldan itibaren
Anadolu’ya denmeye başlandı…

TÜRK’ÜM, DOĞRUYUM
Evet, şimdi tekrar, Türk gençliğine armağan edilen “Andımız”a dönelim. Andımız’da, “Türk’üm”, yani “yeryüzünün
esenlik sorumlusu insanım” dedikten sonra “doğruyum” sözcüğünü anıyoruz. Doğruluk öyle bir şeydir ki her türlü şartta
meyve vermeye devam eder. Çünkü doğruluk, yalanın zıddıdır.
Doğruluktan kasıt, söz söylemede, söz vermede, yaşantıda, iş
hayatında, aile hayatında vs. doğru olmaktır. Ne olursa olsun
doğruluk, kişiyi iyiliğe sevk eder, yalancılık ise kötülüğe. Doğruluk; emin olmak, yani güvenilir olmaktır.
Şimdi burada doğrulukla ilgili bir hikâye okuyalım:
Köyün birinde yaşlı bir karı koca yaşarmış. Bunların da tek
bir oğulları varmış. Oğullarına sevgiyi, dürüstlüğü, doğruluğu,
en güzel bir şekilde öğretmeye çalışmışlar. Böylece yıllar yılları izleyip oğulları asker olma yaşına gelip dayanmış. Oğullarını
vatan borcu için askere göndermişler. Ve köyde bir başlarına kalakalmışlar. Evlerine ne gelenleri ne de gidenleri varmış.
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Yaşlı kadın, kocasına: “Bey, keşke bize de misafir gelseydi,
ne güzel olurdu, onu en iyi şekilde ağırlar ve yolcu ederdik.” demiş.
Olacak bu ya... Günlerden bir gün, bir yolcu, bunların köyünden geçerken, tesadüf işte, hem susuz hem de açtır. Üstelik
atı da yorgun ve bitap hâldedir. Yaşlı karı koca, bu yolcuyu evlerine davet edip, biraz dinlenmesini isterler. Yolcu da bu teklifi geri çevirmeyip, kendisinin de buna çok ihtiyacı olduğunu
söyler. Bu duruma her ikisi de çok sevinirler. Akşam olur, yaşlı
kadın, misafire yatak açar. Kadın kendince, misafirin bu yumuşak yatakta çok rahat edeceğini düşünür. Ve yolcu yatar. Sabah
vakti horozlar öter, gün ışımaya başlar. Yaşlı kadın, erkenden
kalkıp, misafirine çok güzel bir kahvaltı hazırlar. Ve bundan da
son derece mutluluk duymaktadır. Sofrada neredeyse bir kuşsütü eksiktir.
Misafir kalkar, kahvaltıyı görünce çok sevinir. Derken, bir
güzel karnını doyurur. Ama doğru dürüst bir teşekkür bile etmez. Yaşlı kadın, bunu pek dikkate almayıp, adamın unuttuğunu düşünür.
Ve bir, iki, üç, dört, beş gün derken, kadın, kocasına: “Bey,”
der, “bu adam çok nankör biriymiş, o kadar hizmet ettik, ama
bir kere olsun teşekkür bile etmedi.”
Ve adam, beşinci günün sonunda: “Artık benim gitme vaktim geldi. Bana bir yolluk hazırlamanızı isteyeceğim.” der.
Yaşlı kadın, “tabii ki” der ve hazırlar. Misafir giderken kadın, dayanamayıp sorar: “Neden bu kadar hizmetimize karşı bir
teşekkür bile etmezsin?”
Yolcu da yaşlı kadına, “her kim ne yaparsa kendine” deyip,
çeker gider. Fakat yaşlı kadın, yolcunun çok nankör olduğunu
düşünüp, daha önceden azığının içine zehir hazırlayıp koymuştur. Yolcu az gider uz gider ve gitgide karnı acıkmaya başlar. Bir
derenin kenarına gelir, orada bir genç görür ve gidip yanı başına
oturur. Azığını açıp genç adama bakarak: “Eğer karnın açsa hemen başla. Ben şu dereden bir su alıp da geleyim.” der.
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Genç adam oldukça memnun ve hemen yemeye başlar. Ve
fakat genç adam, zehirlenip, oraya kıvrılıp kalır. Zehirlenen bu
genç adam, o yaşlı karı kocanın, askerlikten dönen oğludur.
Yolcu adam gelip bakar ve anlayacağını anlayıp, kendi kendine: “Her kim ne yaparsa yapsın sadece kendine yapar!” der.
Onun için, dürüstlük, her zaman manevi bir yükümlülüktür. Yaradan’a karşı sözümüzdür. Bu yüzden, dürüstlüğün
seçiminden herkes kendisi sorumludur. Yani insan dürüst de
olabilir, sahtekâr da. Her kişi bu konuda elinden geleni yapmaya çalışmalıdır. Bir kişinin itibarlı ya da saygın oluşu, onun
dürüstlüğünü göstermez. Bu ikisi farklı şeylerdir, özellikle günümüzde. Dürüstlük, ikiyüzlü olmamak demektir. Dürüst insan, yalan söylemeye, yani aldatmaya tenezzül etmez, sözünde
durur. Yapamayacağı vaatlerde bulunmaz. Bir şeyi yapacağını
söylediğinde, bunun için uğraşır. Başka insanların başarılı olmasını kıskanmaz, aksine, onlara yardımcı olur.
Dürüst insanlar, dünyaya, hizmet edilmek için değil, hizmet
etmek için geldiklerini düşünürler. Başkalarına, kendilerinden
ve zamanlarından bir şeyler vererek ilgilenirler. “İnsanların en
hayırlısı, insanlara en çok faydası olandır” sözünü ilke edinirler.
Çünkü dürüst insanlar, alıcı olmaktan çok, vericidirler. Küçük
şeyleri önemseyip, erdemli olmaktan keyif alırlar. Kendilerine
yapılmasını istemedikleri bir şeyin, başkasına da yapılmasına
engel olurlar. Unutulmasın ki dürüstlük, en iyi dostumuz, en
sadık arkadaşımızdır. Dürüstlük aynı zamanda, mutluluk ve
kendimizle barışık olmanın da anahtarıdır. “Doğru söz avudan
acıdır” denmiş. Neden? Çünkü yalana dolana alışmış olanlar,
gerçeğin sesine dayanamazlar da ondan...
Onun için, adalet ile zulüm, bir yerde barınmaz. Tıpkı aydınlık gelince gecenin alıp başını gitmesi gibi... Bu iki şey tamamen birbirinin karşıtıdır.
Hak, hukuk ve doğruluğun bulunduğu yerde zulüm olamaz. Hak deyince akan sular durur.
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Bir sözün doğru olup olmadığı; gelişinden, tutarlı olup olmamasından anlaşılır.
Doğruluk, dost kapısıdır. Doğru olan kişiyi herkes dost bilir. Herkes ona koşar.
Atatürk’ün doğruluk ve dürüstlük hakkında sözleri:
Atatürk: “Gerçeği konuşmaktan korkmayınız. Biz bir şeyi
vicdani olarak yaptığımızdan eminsek olabildiğince kararlı ve
açık olmalıyız.” der.
Ve yine: “Unutulmasın ki bizim en büyük gücümüz, her zaman açık bir siyaset ve sözlerimize bağlılığımızdır.”
Ve yine: “İlkemiz, daima millete karşı gerçekleri söylemektir. Milleti aydınlatma, bu demektir. Arkadaşlar, benim, bütün
yaşamımda izlediğim yol budur!”
Ve yine bir toplantıda, kendi partisinden bir bucak başkanının, çekinmeden tenkitlerde bulunması üzerine: “Bu genç
doğru söylüyor, onu tebrik ediyorum. Biz, her yaptığımızı övenlerden değil, gerçekleri olduğu gibi görenlerden fayda göreceğimize inanmalıyız. Bu genç, doğru düşünüyor; söylediklerinde,
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ben de içinde olduğum hâlde hepimiz için ibret alınacak şeyler
vardır. Meseleleri hadiselere göre değil, aslında olduğu gibi ele
almak lazımdır.” der.
“Arkadaşlar, benden bir ayrıcalık beklemeyin. Hepiniz benim gözümde ve gönlümde değerlisiniz. Ama hepinize gösterdiğim hedef, yüce, kutsal bir hedeftir. Hanginiz daha güzel yöntemle oraya ulaşırsa onu, ellerim çatlayıncaya kadar çırpar, yani
alkışlar ve takdir ederim.” der.
İnsan, bu hayat denen yolda ya yol olmalı ya da yolcu. Yol
olmalı, yolcuları doğruya götüren, yolcu olmalı insanları iyiliğe
ve güzelliğe vardıran. İnsan soyu ya yolda yola girer, yolda kalır ya da yanlış yollara sapıp yoldan çıkar. Eğer ki insan, doğru
yolda giderse yorulmaz. İşte tam da bu yüzden, Türk’ün büyük
atası olan koca ozan Yunus Emre, doğru yolun yolcularına temel evrensel uyarısını şöyle yapar:
“Yol odur ki doğru vara
Göz odur ki Hakk’ı göre
Er odur ki alçakta dura
Yüceden bakan göz değil.”
Öyleyse, kibirlenmek yok. Kibirlilik, erdemli insana yakışmaz. Çünkü kibir, kendi içinde kendine yabancılaşmaktır. Bir
tür kendi kendine kıyıcılıktır. Onun için her yol kendi gücünü
kendi üzerinde taşır. Yani hayat denen bu yoldan gelip gidenler, yola bir yük değildir. İşte Andımız’da da söylenmek istenen
uyarı bu. Atatürk’ün açtığı ve milletine armağan ettiği esenlik ve
mutluluk yolu bu...
Dünya sadece bir oyun ve eğlence yeri değildir. Herkes bu
hayat denen yolda bir yolcudur. Bu kutlu yolculuk, ana rahmine
düşmekle başlar. Daha sonra cenin durağına, oradan çocukluğa, çocukluktan gençliğe ve bu böyle sürer gider. Tıpkı günler,
aylar, yıllar ve mevsimler gibi... Her şey her an değişmektedir.
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Göç, yani hicret, anbeandır. Bu yolda duran donar, donar ve çürür, çürüyen kokar ve kokanlar da doğru yola engel olurlar.
Şimdi, burada durup yeniden Andımız’a dönelim...
“Türk’üm, doğruyum…” diye devam ediyor. Türk olmak,
basit anlamda sadece bir ırkın adı değildir. Türk olmak, bir ırk
olmaktan öte, tüze, töre, yani temel evrensel yasaların adıdır.
Bir başka deyişle; doğayla, evrenle uygun ve uyumlu olabilmektir. Bütün bir yeryüzünün esenliği için yükümlülük almaktır.
Yani yurdunda ve acunda barışı ilke edinmektir. Yerleri ve gökleri hakça, kardeşçe paylaşmayı inanç edinmektir. Bu dünyayı,
bütün bir canlıların sofrası, ortak evi olarak görebilmektir.
Türk olmak, erdemli insan olmanın diğer adıdır. Erdemli
olmak ise, doğru bilgilerle bilgilenmek, doğru bilgiyi özden yaşamak ve bu anlayışı, öteler ötesine taşımak. Bir başka deyişle;
doğru yaşamın gizi; her daim iyi olmak, her daim iyilik yapmak
ve hep hayata iyimser bakmaktır. Çünkü iyimserlik, doğru hayatın doğru yakıtıdır. Yani yaşam enerjisidir. Cana can katan
candır.
Türk, yaptığı bir iyilik karşısında beklentisi olmayandır. O
iyiliği sadece iyilik olsun diye yapar. Bu da onu yeniler ve yeğnileştirir. Çünkü iyiliğin kendisi bir başına bir evrensel, özgün iksirdir. Türk, bu iksirsiz, tedirgin olur. Onun için Türk, konukseverdir, yok yoksul bırakılmayı ayıplar ve eğer açlıktan ölen biri
olursa, o yerde yaşayanların hepsini de sorumlu tutup, yargılayıp cezalandırır, mezarlarını yol üzerine yapar, Yunus Emre’nin
dilinden, bu gerçeği bütün bir âleme ilan eder:
“Gelin tanış olalım, işin kolayın tutalım/Sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz/Yunus sözün anlar isen, mâni’sini
dinler isen/Sana iyi dirlik gerek, bunda kimseler kalmaz”
Ya da…
“Benim burada kararım yok, buradan gitmeye geldim/
Tüccarım malım çok, alana satmağa geldim/Ben gelmedim
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kavga için benim işim sevi için/Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmağa geldim” der.
Yunus Emre, her şeyden önce bir bilge bir sevgi önderidir.
Onun bu âlemde biricik isteği, sevgiyi, salt sevgiyi yol edinmektir... Bir gönül yıkmayı büyük günahlardan sayar. “Yaratılanı sev
yaratandan ötürü” diyerek, “bütün canlıları gör, gözet” der...
Önemli olan yaratılmış olmasıdır. Yine Yunus Emre: “Sevelim
sevilelim bu dünya kimseye kalmaz.” diyerek, insanın dünyadaki amacının ne olması gerektiğini işte böyle açıklıyor.
Yunus’un öğretisi, insanları dostluğa ve kardeşliğe, birbirlerini anlamaya ve barışa çağırır.
“Ak sakallı bir koca bilemez hâli nice/Emek vermesin hacce
bir gönül yıkar ise/Gönül Çalab’ın tahtı Çalab gönüle baktı/İki
cihan bedbahtı kim gönül yıkar ise” diyerek, bitimsiz cennete
giden doğru yolun gizinin, kırık bir gönlü onarıp onu yaşamla
barıştırmak olduğunu söyler.

TÜRK’ÜM, DOĞRUYUM, ÇALIŞKANIM
Evet, şimdi yine Andımız’a dönelim: “Türk’üm, doğruyum,
çalışkanım...” Demek ki “Türk’üm” diyen biri, önce doğru olmayı ilke edinecek ve sonra da bunun gereği olarak çalışkan olacak. Çalışkan! Çünkü büyük değeri olan şeyler, ancak çalışarak,
yani emekle elde edilir. Değerli bir şeyin değeri; o şeye verilen
emekle doğru orantılıdır. Ünlü yazar Ahmet Hamdi Tanpınar:
“Hiçbir şey, insanı kendi alın teri kadar tatmin edemez. Çalışan
insan, kendi varlığında hüküm süren bir ahengi bütün kâinata
nakleder. Hayatın biricik nizamı, bu ahengin kendisidir.” der.
Albert Camus da: “Büyük olmanın yolu bir deha gibi çalışma ve alın terinden geçer.” der. Atalarımız da: “Emek olmadan
yemek olmaz.” derler. Peygamberimiz Hz. Muhammed de: “Hiç
kimse, elinin kazandığından daha hayırlı ve tatlı olanını yememiştir.” buyurur. Demek ki büyük ve erdemli olmanın biricik
yolu, çalışıp iş üretmekten geçmektedir. Onun için Cenap ŞahaATATÜRK GENÇLİĞİNİN ÖĞRENCİ ANDI
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bettin: “En çok bolluk getiren yağmur, alın teridir.” der. Ve Mustafa Kemal Atatürk: “Kılıç ve saban. Bu iki fatihten birincisi,
ikincisine her daim mağlup oldu. Tarihin bütün olayları bunu
onaylamaktadır. Milletimiz çok büyük elemler, yenilgiler ve facialar görmüştür. Bütün bu yaşananlardan sonra yine bu güzel
topraklarda bulunuyorsa bunun asıl nedeni; Türk çiftçisi, bir
eliyle kılıcını tutarken öteki eliyle de sabanını tutuyordu.” der…
Toprağı işleyen, ekmeği dişler. Emeksiz yemek olmaz. Çalışmayan, bir uğraş vermeyen, alın teri dökmeyen kişi verim
elde edemez. Emek vererek, alın teri dökerek kazandığımız
para, sıkıntılı anlarımız ve zor günlerimiz içindir; bizi darlıktan
bu para çekip kurtarır, rahata erdirir. Zahmetsiz rahmet olmaz.
Emek veren, karşılığında emekle saygı kazanır. Eserlerin ortaya
çıkması emeklerle beraber olur. Daha güzel yarınlara sahip olmak için herkesin emek vermesi gerekmektedir.
Hz. Ali: “Çalışanlar, kötülük düşünmeye vakit bulamazlar.
Çalışmayanlar ise, kendilerini kötülükten kurtaramazlar.”
Andre Maurois: “Çalışma; sıkıntıyı, kötülüğü ve yoksulluğu uzaklaştırır.”
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Victor Hugo: “Çalışmak hayat, düşünmek ışıktır.”
Voltaire: “Çalışmak bizi şu üç büyük beladan kurtarır: Can
sıkıntısı, kötü alışkanlıklar ve yoksulluk.”
Atatürk: “En büyük makam, en büyük hak, çalışanlara ait
olacaktır.”
rir.”

Motley: “Taşlar değil, yapılan işler anıtları meydana geti-

Albert Einstein: “Çalışmak; sıkıntıyı, kötülüğü ve yoksulluğu uzaklaştırır.”
Benjamin Franklin: “Bir konser çıkışında ünlü kemancı
Fritz Kreisler’in bir hayranı, coşku içinde ona doğru koşarak
‘sizin kadar güzel çalabilmek için bütün hayatımı verirdim’ der.
Kreisler cevap verir: ‘Ben verdim.’ Yaşam bir serüvendir, hazır
bir reçete değil.”
Bernard Shaw: “Ne kadar çok çalışırsan, o kadar mesut
olursun.”
Çin Atasözü: “Dertler için tek bir deva vardır: Dünyanın
bütün ilaçlarından iyidir çalışmak.”
Henry Ward Beecher: “Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı, olmak şarttır.”
Hz. Muhammed: “Çalışırken, en çirkin insan bile güzelleşir.”
Sophokles: “Hiçbir başarımı tesadüfe borçlu değilim, buluşlarım da tesadüfün değil, çalışmalarımın eseridir.” der…

ÇALIŞMAK VE EMEK
Günlerden bir gün, Keloğlan, yine istemeye istemeye annesinin zoruyla ormana odun kesmeye gider. Isınmak için yakacak odunlara ihtiyaçları vardır. Vardır var olmasına da… Keloğlan, her gün aynı işi yapmaktan dolayı sıkılmaktadır... Kendi
kendine: “Ne ya... Her gün aynı iş! Her gün ağaç kes, odun yap...
Bıktım ya. Ah! Gün boyu şöyle balta sallamayacağım bir iş olsa.
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Şu odun kesme işi bir dokunuşta halloluverse...” diye sızlanırken, birden bir dev, karşısına çıkıvermiş.
“Bak hey tembel Keloğlan, sana o istediğini vereceğim ama
bu sefer dersini çok kötü alacaksın. Tamam mı?” demiş. Demiş
demesine de Keloğlan sadece isteğinin yerine geleceğinden çok
mutlu, gerisini dinlememiş bile.
Neyse. Dev, Keloğlan’a isteğini vermiş. Artık Keloğlan, hangi ağaca dokunsa, ağaç oracıkta parçalara ayrılıveriyor, Keloğlan
bundan çok mutlu oluyormuş. “Bir ağaç daha kesip birkaç gün
gelmeyeyim bari.” demiş. Ağaç kesme işini bırakıp odun küfesine
uzanmış. Hayret ki hayret, odun küfesine elini dokunur dokunmaz odun küfesi de parçalara ayrılıp dağılıvermiş. Yeni bir küfe
için, koşarak evlerine gitmiş. Kapıyı tutunca kapı, masaya dokununca masa, hangi eşyaya dokunursa o eşya parçalara ayrılıp,
dağılıyormuş. En sonunda anlayacağını anlamış. Hemen hiç durmadan ormana doğru koşmuş. Deve canhıraş ünlemiş. Dev kıs
kıs gülerek gelmiş ve ne istediğini sormuş. Keloğlan: “Aman dev,
canım dev, ne demek istediğini çok iyi anladım. Ben gece gündüz balta sallamaya razıyım. Bundan böyle emek harcamadan
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kazanmak yok. Sen yeter ki annem eve dönmeden bütün eşyaları
düzelt. Yoksa annem de beni bunlar gibi parçalara ayırır.” demiş.

ATATÜRK’ÜN İNSANA VE ÇALIŞMAYA VERDİĞİ DEĞER
Atatürk, yaşamı boyunca hep barıştan yana olmuştur. İnsana ve insanlığa büyük değer vermiştir. Bütün insanların mutlu
olmasını istemiştir. O, bu konuda birçok örnek davranışlarda
bulunmuştur. İşte onlardan biri...
Cumhuriyet ilan edildikten sora Karadeniz’de bir gezintiye çıkar. Rize’ye varır. Yolların düzgünlüğü ilgisini çeker. Valiye “Yollarınızı nasıl bu hâle getirebildiniz?” diye sorar. Vali de
köylüleri jandarmayla toplayıp çalıştırdıklarını söyler. Atanın
birden kaşları çatılır ve oldukça sert bir dille: “Vali Bey, ‘corvee’
nedir bilir misin? Öyle ise, ben söyleyeyim: Angarya demektir.
Hiçbir vatandaşı işinden alıkoyamazsınız ve zorla çalıştıramazsınız. Cumhuriyet’te angarya diye bir şey yoktur.” der.

YASAM; KÜÇÜKLERİMİ KORUMAK
Şimdi sıra, “Türk’üm, doğruyum, çalışkanım” dedikten
sonra “yasam; küçüklerimi korumak” nedir, biraz da ona bakalım.
Sözlüklerde yasa; “Olayların gidişinde olağan dışına yer
vermeyen, toplumsal yaşam içinde kendiliğinden oluşan ve
uyulması zorunlu hâl... Her zaman her yerde ve her kişide aynı
şekilde tekrar edilen durum”dur.
Evet, temel evrensel yasa; küçükleri, yani kendi kendilerine
yetemeyenlere, bir başkalarının yardımlarına gerek duyanlara,
âciz durumlara düşmüş olanlara yardımcı olmak. Onların ellerinden tutup, esenliğe çıkmalarına vesile olmak. Bir başka deyişle, muhtaç olan her bir canlıya yaşama sevinci verebilmektir.
Burada küçük dendiğinde sadece çocuklar akla gelmemeli. Aslında zor durumlara düşen her canlı küçüktür. Diyelim ki
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bir yangın çıktı. Bu yangında kendilerini savunamayan her canlı küçüktür. Bu bazen bir ağaç, bazen bir keçi, bazen yerlerde
debelenen bir kertenkele de olabilir. Küçükleri korumak, Türk
ulusunun en vazgeçilmez temel evrensel ilkesidir. Şimdi burada
Bilge Kağan’ın yasalarına bir kez daha göz atalım. Bilge Kağan
diyor ki:
“Türk kul/köle olmaz. İki Türk, tek olan düşmana saldırmaz. İki Türk, tek olan düşmana saldırmaz. Atlı bir Türk, piyade, yani yaya bir düşmana saldırmaz. Yalancıdan danışman
olmaz. Aman diyene dokunulmaz. Kadın ve uşaklara/çocuklara
vurulmaz. Bunlara uymayanların cezası ölümdür. Türk yurdunda yoksulluk yok edilmeli, yoksulluk ayıp, yani en büyük günah
sayılmalı.”
İşte Türk’ün, yani Bilge Kağan’ın yasaları... Dikkat edilirse
hemen bütün yasa maddeleri, zayıfı koruyup kollamak üzerine.
“İki Türk, tek olan düşmana saldırmaz. Atlı bir Türk, piyade,
yani yaya bir düşmana saldırmaz. Aman diyene dokunulmaz.
Kadın ve uşaklara/çocuklara vurulmaz.” diyerek zayıfın, yani
küçüklerin yanında olunmasını zorunlu görmekte. Bu temel
yasalara uymayanlar kesinlikle gücün hakkını veremeyenlerdir. Bir başka deyişle; kendinde var olan güce karşı nankördür,
içindeki gücün hainidir. Malum, her nimetin bir hakkı vardır.
Zenginliğin hakkı; vermektir, paylaşmaktır. Çok güzel ya da yakışıklı olmanın hakkı; engin gönüllü ve dürüst olmaktır. Bilgeliğin hakkı; bildiklerini bilmeyenlerle üleşmektir. Fiziksel gücün
hakkı; zayıf olanlara yâr ve yardımcı olmaktır. Bu böyle uzar
gider…

ATATÜRK VE ÇOCUK
Şimdi burada, Atatürk’ün çocuklara dair tutumunu anlatmanın tam da sırası. Atatürk, yaşamı boyunca tüm sevdiklerine
hangi yaşta olursa olsun “çocuk” diye seslenirdi. Onun sözlüğünde “çocuk”, sevgi demekti. Onun çocuğu yoktu ama içinde
bitimsiz bir çocuk sevgisi vardı. Bundan dolayı içinde bir bu66
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rukluk var mıydı bilmiyorum. Ama bütün Türk çocukları onun
öz yavruları gibiydi. Çocukların hiç çekinmeden isteklerini bildirmelerinden çok büyük bir keyif alırdı. Son yıllarını da çok
sevdiği bir çocukla geçirdi. Ülkü, Atatürk’ün çocuk sevgisinin
âdeta bir simgesi gibiydi. Çağdaş ve mutlu Türkiye’yi en çok
çocuklarda görüp ve çocuklarda bulurdu. Tüm yurt gezilerinde
çocuklara ayrı, apayrı bir sevgi duyar ve onlarla konuşmadan
edemezdi.
Atatürk bir gün, çocuk balosuna gider. Orada bir şaşkınlık
havası eser. Küçük bir oğlan, salonun orta yerinde kalır. Bu yavru, hayranlıkla bir süre Atatürk’e baktıktan sonra: “Atatürk’üm,
seni öpmek istiyorum.” der. Ortalığa bir sessizlik dalgası yayılır. Bu derin sessizliği Atatürk’ün sesi bozar. “Öyleyse, gel öp!”
der.
Çocuk koşarak Atatürk’ün boynuna sarılır. O sırada diğer
çocuklar da “Biz de! Biz de!” diye bağırırlar. Böylece tüm çocuklar, Atayı doya doya öperler. Bu görüntü çoğu kişiyi ağlatır. Tabii ki Atatürk de ağlar. Evet, Türk çocuklarının bu engin
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sevgileri için ağlar. Hem de sevinç gözyaşları dökerek. O gün
yanındakilere sitayişle: “İşte benim kuşaklarım.” der.
Atatürk, çocuk davasının önemini her ortamda vurgulamış
ve onlara dair işlerin gereğini yapmıştır. 17 Ekim 1922 yılında
Bursa’da kendini karşılayan çocuklara şöyle seslenmiştir:
“Küçük hanımlar, küçük beyler; sizler hepiniz, geleceğin
bir gülü, bir yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizlersiniz. Kendinizin ne kadar önemli, ne kadar
değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden
çok şeyler bekliyoruz.”
İşte bilgelik bu... Hani meşhur bir söz vardır: “Her çocuk
hayata, dâhi olarak doğar.” Ama çocuk doğduktan sonra ailesi
ya da çevresi, ya onları dâhi olarak koruyup kollarlar ya da aptallaştırıp işe yaramaz hâle getirirler. Atatürk, bu yaşamsal gerçeği çok iyi bilerek, çocuklara ona göre hitap etmekte ve onlarla
iletişim kurmaktadır. Çünkü o bir şeyi çok iyi biliyordu. O da:
birine ne denirse o olma ihtimalinin artmış olması...
“Çocuklar bugünün yarını, yarının ise umududur.” denmiştir.
“Ne güzel söylemiş şair; gülmeyi çocuklar icat etti ama
en çok da bizler tüketiyoruz.” Ya da “Eğer hazineler dolusu bir
servetten daha değerli bir şey varsa, o da iyi bir çocuk yetiştirmektir.”
Çünkü “Çocuklar, göremeyeceğimiz bir zamana gönderdiğimiz, canlı mesajlardır.”
Ralph Waldo Emerson: “Terbiyenin gizi, çocuğa saygı ile
başlar.” der.

BÜYÜKLERİMİ SAYMAK
Şimdi de Andımız’ın, küçükleri korumaktan sonra “büyüklerimi saymak” yasasına bakıp düşünelim. Önce şu saygı
sözcüğüne bir bakalım. Saygı nedir? Saygı; kendine ve bir başkasına karşı daha bir dikkatli, ölçülü, özenli davranmaya neden
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olan sevgi duygusu, değer yargısıdır. Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı... Dolayısıyla, bir kimseye, bir şeye karşı
dikkatli olma. Bir kişiye, bir düşünüşe, bir eyleme, bir başarıya
yüksek değer vermekten doğan özel bir duygu, özellikle ahlak
değerlerine karşı duyulur.
Her ne olursa olsun, insan önce kendine karşı saygılı olmalı. Kendine karşı saygılı olan biri, ne yapar eder kendini saygın
hâle getirmeye çalışır. Her şeyden önce insanı saygın yapan şey;
kişilikli bir insan olmaktır. Kişilik ise, bilgiyle, bilinçle doğru
orantılıdır. Malum, doğru bilgi olmadan, doğru bilinç olmaz.
Doğru bilinç olmadan da doğru ve sağlıklı davranışlar olmaz.
Şu hâlde önce doğru bilgi, ille de doğru bilgi diyoruz.
Şimdi burada kendimize bir soru soralım: Büyük olan sadece insanın yaşı mı? Tabii ki değil. Asıl büyük olan, insanlığa
yararlı işler yapmaktır. Yani büyük olan; yararlı fiillerdir, kalıcı
eserlerdir. Demek ki bir insanı asıl büyük yapan saik, o insanın, kendisi için ve başkaları için yapıp ettikleridir. Yani edim
ve eserleridir.
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Malum; insanın onlarca tanımı vardır. Söz gelimi; düşünen,
konuşan, sosyal, vukuf sahibi, alet yapan, yaratan, başkaldıran
gibi... Şimdi burada şu “başkaldıran” sözcüğü üzerinde durup
düşünelim. Şöyle bir yeryüzüne baktığımız zaman, insandan
başka diğer canlıların, olup bitenlere müdahale etmediklerini
görüyoruz. Diyelim ki herhangi bir doğal afette insandan başka
hiçbir canlı türü bir araya gelip, söz konusu sorun için bir çözüm yoluna gitmiyor. Bir daha böyle bir şey olup telef olmamaları için hiçbir tasarımda bulunmuyor. Bu ve benzer konularda
sadece insan soyu, yaşadıklarına ve yaşayacaklarına başkaldırıp
gerekli çalışmalarda bulunuyor. İşte insanın en güzel tanımlarından biri; insanın, olumsuzluklara başkaldıran bir varlık olmasıdır.
Eğer bir insan yanlış, kötü ve çirkin olan bir şeye başkaldırmıyorsa, orada, insan olmakla ilgili vahim bir sorun var
demektir. Kendini bilen, yani insani donanımlarla donanımlı
birinin, doğal olmayan her şeye karşı bir duruşu olmalı. Yani
yanlış giden o her ne ise ondan rahatsız olmalı. Söz gelimi; hiç
kimse durup dururken bir ağacın dalını kırmamalı, bir çiçeği
koparmamalı, bir kediye zarar vermemeli, bir kurbağayı ürkütmemeli. Çünkü bu dünya herkesin, yani bütün canlıların ortak
evidir, bağı bahçesidir. Nasıl ki güneş herkesi ısıtıyor ve ışıtıyorsa, yağmur herkesi memnun ve mutlu ediyorsa, rüzgâr herkese
eşit bir biçimde esiyorsa... Toprak da hava da su da herkesindir.
Çünkü her canlı, Yaradan’ın yarattığı paha biçilmez değerdir.
Sözün özü; insan önce kendine saygılı olmalı. Kendine,
yani beynine, eline, diline, gözüne, gönlüne vs. bütün uzuvlarına saygılı olmalı. Hayatta en büyük felaket; elini, kulağını, gözünü, evini, barkını kaybetmek değildir. Hayatta en büyük felaket;
beyni olup da beynini değerlendirmeyip ona buna yük olmaktır. Öyleyse, kendini bilen, kendine saygılı olan bir insan, önce
uzuvlarına, yani her bir yeteneğine saygılı olur, bu yetilerinin
hakkını verir. Daha sonra da yaşadığı ortamın doğallığına ve bu
ortamda yaşayan her bir canlıya, cansıza saygılı olur.
70

Ekmel Ali OKUR

Evet, insan, yaratılmış olan canlı cansız her bir şeye karşı
saygılı olmalı. Doğaya, doğadaki coğrafyaya, tarihe, insanlara
ve bütün hayvanlara. Ama önce kendi coğrafyasına... Kendi
coğrafyasındaki bütün pınarlara, derelere, çaylara ve ırmaklara... Bir sulara mı? Hayır! Dağlarına, ormanlarına, taşlarına ve
kuşlarına da... Ağaç deyip, ot deyip geçmeyelim, eğer ağaçlar,
otlar olmazsa, kuşlar da börtü böcekler de ve yağmurlar da olmaz. Öyleyse, doğa bozulursa her şey bozulur. Yani börtü böcekler, kuşlar, alıp başlarını giderse, her bir şey de bir daha dönmemecesine alıp başını gider.
İşte o zaman ne sevgi kalır ne dostluk kalır ne de mutluluk
kalır. Kala kala kupkuru bir toprak ve bu toprakta ıpıssız bir acı
kalır. Öyleyse, önce kendimize ve sonra da bütün bir hayata karşı saygılı olunmalı. İnadına ve ısrarla saygılı olunmalı. Çünkü
hayata saygısı olmayan birinin, hiçbir şeye saygısı olamaz…
Tarihe saygılı olunmalı. Çünkü tarih, toplumların ortak
belleğidir. Belleksiz insan, insan olma özelliğini yitirir. Belleği
gelişmemiş, belleği zayıf insan, yapıp edeceği işleri ölçümleyip
gereğini yapamaz. Şu hâlde, insan, bildiklerinin toplamıdır.
Her birey, üyesi olduğu toplumunun tarihini çok iyi bilmek zorundadır. Tarihini yeteri ve gereği gibi bilmeyenlerin talihi de
olmaz. O topluluk, başına yanlış insanları seçer ve hasım olan
milletlerin elinde oyuncak olur.
İnsan, milletine de saygılı olmalı. Milletinin dilini, dinini,
tarihini, coğrafyasını, yer altını, yer üstünü, dağlarını çok iyi bilmeli. Milletine saygılı olan biri; milletinin şiirlerini, türkülerini,
ağıtlarını ve ninnilerini de iyi bilir. Çünkü milleti millet yapan
renkler, çizgiler, kelimeler, yontular, boyutlar, sesler bilinmezse,
o millet, en sonunda acılar ve kahırlar içinde yok olup gider.
Zira millet; büyük ailedir. Büyük aile olmazsa zaten küçük aileler de yaşayamazlar. Zamanın acımasız ırmağında telef olup
gider.
Evet, uzuvlarımıza da saygılı olmalıyız ki uzuvlarımız
sağlıklı olursa bizler de sağlıklı oluruz. Onun için; yememize,
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içmemize, uyumamıza, yürümemize dikkat etmeliyiz. Kendimizden ve geleceğimizden bir şeyleri esirgememeliyiz. Canımız
elma istiyorsa, alıp yemeliyiz.
Uykumuz gelmişse yatıp uyumalıyız.
Bir yerlerde canımızı sıkanlar varsa orayı bir an önce terk
etmeliyiz.
Bilmediğimiz bir şeylerin ardına düşüp gitmemeliyiz.
Her bir duyumuzun hakkını hakkıyla vermeliyiz.
Gözün hakkı; güzeli görüp ve güzelle gönenmektir.
Kulağın hakkı; doğadaki senfonilerle hemhâl olmaktır.
Ayaklarımızın hakkı; kalkıp yürümektir.
Yüreğimizin hakkı; sevdiklerimizle, sevgiyle hoş olmaktır.
Aklımızın hakkı bilmektir, bilsemektir, keşfetmektir, çözülecekleri çözmektir.
Özetin özeti; her uzvumuzun, her yetimizin hakkını, hak
ettiği kadar verip, onlara saygılı olmalıyız. Eğer ki bizler, sayılacaklara saygılı olursak hayat da bizlere saygılı olur. Öyleyse
en çok da avuçlarına doğduğumuz büyüklerimize saygılı olma72
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lıyız. Bizlerden daha büyük insanlara saygılı davranmak doğal
ve toplumsal bir yasadır. Çünkü gün gelip bizler de onlar gibi
olacağız. Hiçbir insan, yaşlılığını yalnız sürdüremez. Hatta yaşlı
oldukları dönemde daha da çok ilgiye muhtaç olurlar. Ayrıca
bu yolla da küçüklerimizin, doğru yolu bulmasını sağlarız. Ve
böylece bizler de yaşlandığımızda onların ilgisini görüp mutlu
oluruz.
Özetle; bu durum için, “eden bulur” deyimi kullanılır. İleride bize nasıl davranılmasını istiyorsak, bunu şimdiden seçmeliyiz. Kendimizi, bizden büyüklerin yerlerine koyarak empati
yapmalıyız.

YURDUMU, MİLLETİMİ
ÖZÜMDEN ÇOK SEVMEK
Atatürk: “Yurt sevgisi, ruhları kirlerden arındıran en güçlü
rüzgârdır!” der.
Önce, Atatürk’ün vatan ve millet sevgisine şöyle bir bakıp
düşünelim... Atatürk, yaşamı boyunca, millî birlik ve beraberliğin sağlanması için çok büyük çabalar göstermiştir. Evvela,
ulusal birlik için elinden geleni yapmıştır. Hiç kimsenin bir diğerinden daha ayrıcalıklı olmasına ödün vermemiş. Atatürk’ün,
birlik ve beraberlik hususundaki ilk temel ilkesi milliyetçiliktir.
Bu ilkenin en önemli özelliği de birleştirici olmasıdır. Nitekim
Atatürk: “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına ‘Türk
milleti’ denir.” sözüyle, toplumu tek bir çatı altında toplamayı
esas almıştır.
O, gerek milleti tanımlarken olsun, gerekse milliyetçiliğin
genel prensiplerini ortaya koyarken olsun hiçbir zaman din ve
ırk unsurunu öne almamıştır. Türkiye Cumhuriyeti sınırları
içinde Türk dili ile konuşan, Türk kültürü ile yetişen ve Türklük
idealini benimseyen, yani dil, kültür ve amaç birliği ile birbirine
bağlı vatandaşlardan oluşan doğal, siyasi, sosyal ve ekonomik
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bir bütünü “Türk milleti” olarak kabul etmiştir. Halkçılık ilkesi
de bundan ayrı bir şey değildir.
Bu ilkeye göre, her kim ne iş yaparsa yapsın herkes hukuk
önünde eşittir. Görüldüğü gibi, bu ilkeyle sınıf ayrımı reddedilmiştir. Atatürk, her zaman her yerde imtiyazlılığa geçit vermemiştir.

ATATÜRK VE VATAN
Atatürk, yurtseverliği ile Türk milletine örnek olmuş bir
insandır. Son derece mütevazıdır. Her zaman, sahip olduğu üstün özelliklerini milletine borçlu olduğunu söylemiştir. “Benim
hayatta en önemli ayrıcalığım Türk olmaktır.” der. Türk milletine duyduğu bu derin saygıyı hep vurgular. “Ne mutlu Türk’üm
diyene!” sözü, kuşkusuz çok üstün bir sevginin simgesidir.
Atatürk, tarihî başarıların altına imza atmış büyük bir lider
ve büyük bir devlet adamıdır. Başarı için hiçbir zaman koşulların ardına sığınmaya gerek duymamıştır. Bütün bir yaşamında
görülen şey; Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmaktır... He zaman akılcı çözümlerden yana olmuştur. Onun en
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büyük ideali, her anlamda bağımsız, tam bağımsız bir vatandır.
“Benim, Türk milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra, beni benimsemek isteyenler, bu temel mihver üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul
ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar.” sözleriyle, bizlere asıl
hedefi göstermiştir.

VATAN VE MİLLET
Türk milletinin yeri, Atatürk’ün gönlünde apayrıydı. Bu olguyu, tarihî bilgilere ve belgelere dayanarak yapardı. Tarihe çok
özel bir ilgisi vardı. Cumhuriyet’in ilanından sonra en çok tarih
üzerinde çalışmıştır.
Ayrıca Atatürk’e göre, bir milleti diğer milletlerden ayıran
önemli özellikler vardır. Bir sözünde, Türk milletini şöyle tanımlamıştır: “Türk milleti, millî duyguyu insani duyguyla yan
yana düşünmekten zevk alır. Vicdanında millî duygunun yanına insani duygunun şerefli yerini daima muhafaza etmekle
iftihar eder. Çünkü Türk milleti bilir ki bugün, uygarlığın yüce
yolunda bağımsız ve fakat kendileriyle paralel olarak yürüdüğü bütün uygar milletlerle karşılıklı insani ve medeni ilişkide
bulunmak, elbette gelişmemizin devamı için gereklidir ve yine
malumdur ki Türk milleti, her uygar millet gibi, mazinin bütün
devirlerinde keşifleriyle, ihtiralarıyla uygar dünyaya hizmet etmiş insanların, milletlerin değerini takdir ve hatıralarını saygı
ile muhafaza eder. Türk milleti, insaniyet âleminin samimi bir
ailesidir.”
Atatürk; milletin, varlığını devam ettirebilmesi için “milliyetçilik” kavramının hakkıyla bilinmesini ön şart görür. Gerçek
bir Türk milliyetçisi, Türk’ün, her alanda yükselmesinden yana
olmalı… Türk milliyetçisi, çağdaşlaşma yolunda hiçbir engel tanımamalı.
Atatürk’ün, Türk milliyetçiliği üzerinde bu kadar çok durmasının tarihî nedenleri vardır. Türkler, dünya tarihine ve uygarlıklara çok büyük katkılarda bulunmuşlardır. Onun için,
ATATÜRK GENÇLİĞİNİN ÖĞRENCİ ANDI

75

“Türk milletinin karakteri yüksektir” sözü, doğru anlaşılmalıdır.
Ayrıca, bir insanın, millî duygu bilinci içinde kendi topraklarına sahip olması kadar güzel ve anlamlı bir duygu olabilir mi?
Avrupalıların “hasta adam” diye nitelediği bir milleti ayağa
kaldırıp, önce askerî, sonra da başka alanlarda zaferlerini hayata
geçirmiştir. “Yurt toprağı, sana her şey feda olsun. Kutlu olan
sensin. Hepimiz senin için fedaiyiz. Fakat sen, Türk milletini
ebedî hayatta yaşatmak için feyizli kalacaksın.” sözleriyle, Türk
milletine örnek olmuştur.
“Benim ihtiraslarım var, hem de pek büyükleri; fakat bu
ihtiraslar, yüksek mevkiler işgal etmek veya büyük paralar elde
etmek gibi maddi emellerin tatminiyle ilgili bulunmuyor. Ben,
bu ihtiraslarımın gerçekleşmesini, vatanıma büyük faydaları
dokunacak, bana da gerektiği gibi yapılmış bir vazifenin canlı iç
rahatlığını verecek büyük bir fikrin başarısında arıyorum. Bütün hayatımın ilkesi bu olmuştur. Ona çok genç yaşımda sahip
oldum ve son nefesime kadar da onu koruyacağım.”
“Bir akşam, sofrasında: ‘Şimdi siz buradan ayrılır, istediğiniz
yerde gezer dolaşırsınız. Benim gözümde bunun ne büyük mutluluk olduğunu bilemezsiniz. Hâlime bakın, sahip olduğunuz bu
özgürlükten yoksunum, Cumhurbaşkanıyım ama köşeye atılmış
ve özgürlüğü sınırlı bir insanım. Bütün eğlencem, akşamları soframa topladığım arkadaşlara ayrılmıştır. Haydi şimdi buradan
ayrılıp bol bol dolaşın, istediğiniz yerlere girip çıkın, arzu ettiğiniz
gibi eğlenin. Ben de bunun hayaliyle avunurum.’ dedi. O akşam
hepimiz masadan erken ayrıldık.”

KÖYLÜ MİLLETİN EFENDİSİDİR
“Bir gece beraber oturuyorduk. Yanımızda Siirt milletvekili
Mahmut Soydan, şimdiki Macaristan Elçimiz Ruşen Eşref Onaydın, bir de Soysallı vardı. Atatürk, ertesi günü Büyük Millet Meclisi’nde okuyacağı söylevi hazırlıyordu. Mahmut’la Ruşen Eşref,
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not tutuyorlardı. Atatürk ara sıra bana da ‘Ne dersin?’ diye soruyordu. Ben ne diyebilirim ki? Hiç…
Sonra Atatürk bana döndü ve dedi ki: ‘Bu memleketin efendisi kimdir?’ Düşündüm. Karşılığı yine o verdi: ‘Türk köylüsüdür.’
dedi. Ve devam etti: ‘Türk köylüsü, efendi yerine getirilmedikçe
memleket ve millet yükselmez!’ dedi.”

KAHRAMAN TÜRK KADINI
17 Mart 1923 Tarsus...
Mustafa Kemal, istasyondan şehre doğru bir süre yaya
olarak yürüdü. O nu görmek için yolları dolduran Tarsuslulara, neşe ile selamlar vererek ilerledi. O sırada, beklenmedik bir
olayla karşılaştı.
Millî Mücadele’deki çete giysili bir kadın, Atatürk’ün yolunu kesip ayağına kapandı. Gözyaşlarıyla şöyle ünlüyordu:
“Bastığın toprağa kurban olayım Paşam!” Mustafa Kemal onu
yerden kaldırmak için eğilirken, kulağına; bu kadının, Kurtuluş
Savaşı’nda cephelerde çarpışmış olan Adile Çavuş olduğunu fısıldadılar. Gözlerinden iki damla yaş düşen Mustafa Kemal, bu,
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güneşten yüzü yanmış kadını, elinden tutup ayağa kaldırdı ve
ona şöyle seslendi: “Kahraman Türk kadını! Sen yerlerde sürünmeye değil, asıl, omuzlar üzerinde yükselmeye layıksın!”

ATATÜRK VE ÇOBAN ÇOCUK
ATATÜRK, Antalya’ya giderken yolda verdiği bir molada,
bir çocuğun türkü söylediğini duyar. Türkü ilgisini çekip, türküyü söyleyen kişinin, yanına getirilmesini ister. Getirirler. Getirilen, genç bir çobandır.
“Türküyü sen mi söylüyorsun? Hadi aslanım, burada da
söyle de dinleyelim.” der.
Genç çoban türküyü bitirince Atatürk, çocuğu alkışlar ve
“biis, biis” diye bağırır. Genç çoban ve yanındakiler anlamayınca Atatürk, “biis”in ne olduğunu izah eder. “Biis demek, beğendim, tekrar söyle demektir.” der. Çoban bunun üzerine türküyü
tekrarlar. Atatürk de cebinden elli lira çıkararak çobana verir.
Çoban, paraya bakar ve “biis, biis” diye bağırır.
Atatürk, bu zeki cevaptan o kadar memnun olur ki bir elli
lira daha çıkarıp verir ve yanındakilere dönerek, o dönemde sü-
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rekli Türkiye’ye sataşan İtalyan diktatörü Mussolini için: “İmkân olsaydı da Mussolini şu sahneyi görseydi ve cevabı işitseydi,
hangi millete nutuk attığını anlardı!” der.

VATANIMIN TOPRAĞI TEMİZDİR
Kral Edward, İstanbul’a geldiği zaman, yatından bir motora binerek Dolmabahçe Sarayı’na doğru yanaştı. Atatürk de
rıhtımda onu bekliyordu. Deniz dalgalı idi ve Kral’ın bindiği
motor, inip çıkıyordu. Kral, rıhtıma çıkmak istediği bir sırada
eli yere değdi ve tozlandı. O sırada Atatürk de Kral’ı rıhtıma
almak üzere elini uzatmış bulunuyordu. Bunu gören Kral, bir
mendille elini silmek istediği bir anda Atatürk: “Vatanımın toprağı temizdir, o, elinizi kirletmez!” diyerek, Kral’ı elinden tutup
rıhtıma çıkarıverdi…

HAKİKİ İNSAN
Atatürk, bazen, yanında çalışanların sadakatlerini ölçerdi. Onların niyet ve emellerini teşhis ederdi. Bir gece Çankaya
Köşkü’nde, o devrin vekillerinden birine bir soru sorarak: “Beni
hakikaten sever misiniz?” der.
Muhatabı:
- Sevmek ne kelime Atam, taparım!
- Peki... Her dediğimi de yapar mısınız?
- Derhâl!
Atatürk, bu söz üzerine belinden tabancasını çıkarır ve ona
uzatıp:
- Öyleyse, al tabancamı, sık kafana…
- Aman Atam, herhâlde benimle şaka yapıyor olmalısınız.
Benim ölmemi istemezsiniz.
Meseleyi anlayan Atatürk, dışarıdaki askeri yanına çağırıp,
aynı sualleri ona da sorup cevabını aldıktan sonra, tabancasını
uzatıp kafasına sıkmasını emreder. Aslan Mehmetçik, bu emri
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hemen yerine getirir, fakat kendisine bir şey olmaz. Çünkü
Atatürk, daha önce, tabancasındaki merminin kurşununu çıkarmıştır. İşte o zaman, Atatürk, yanındakilere: “Beni ve vatanı
seven hakiki insanı gördünüz mü?” der.
Karşısında her kim olursa olsun, milleti ve devletinin onurunu her zaman her yerde baş tacı ederdi. 4 Ekim 1933’te, Dolmabahçe Sarayı’nda, İstanbul’a gelen Yugoslavya Kralı II. Aleksandr ile Kraliçe Mary’yi kabul etmiş, aynı akşam, şereflerine
ziyafet vermişti. Baş başa kaldıklarında, Yugoslav Kralı: “Size
bir hakikati anlatmak isterim. 1919’da İngilizler, Ege sahillerinizin işgali için Yunanlılardan evvel bana müracaat ettiler. Çok
cazip teklifler de yaptılar. Fakat ben reddettim. Ekselansınızı tanıdıktan sonra, bu kararımın doğruluğunu bir daha anladım.”
dedi. Başkası olsa ne yapardı? Teşekkür ederdi, değil mi? Hayır!
Yugoslav Kralı cümlesini tamamlayıp cevap bekler gibi tavır
alınca, Atatürk ayağa kalktı, bunun üzerine Kral da kalkmıştı.
Ona bir iki adım attı ve gülümseyerek elini uzatıp, “geçmiş olsun majeste” dedi.
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Çünkü Mustafa Kemal’in, kendisine İstanbul Rumlarının
şivesi ile Kosti dediği Yunan Kralı Konstantin, ordusu denize
döküldükten sonra taç ve tahtını kaybetmişti.
Atatürk ile devlet hayatımızda, yaşanan günü düşünme ve
nabza göre şerbet verme zaafından, yani hastalığından kurtulmuştuk…

MİLLETİNE OLAN GÜVENİ
Bir toplantıda kendisinden önce söz alan biri, Atatürk’e,
nereden ilham ve kuvvet aldığını sorar, bu soruya, millet hizmetinde bulunan insanların ilham kaynakları hakkında uzunca
bir tahlil yaptıktan sonra: “Efendiler… İlham ve kuvvet kaynağı
milletin kendisidir; milletin müşterek arzusu, gerçek temayülüdür. Varlığımızı, istiklalimizi kurtaran bütün teşebbüs ve hareketler; milletin müşterek fikrinin, arzusunun azminin yüksek
tecellisinden başka bir şey değildir.” diye cevap vererek, herkesin millete inanmasını istedi.
Zaferi müteakip yaptığı seyahatte Samsun’a da uğrar,
orada öğretmenlerle görüşüyordu. Öğretmenler adına konuşanların, kendisi hakkında çok sitayişkâr sözler söyleyişlerini
sükûnetle dinledikten sonra: “Vatandaşınız olan herhangi bir
şahsı, istediğiniz gibi sevebilirsiniz; kardeşiniz gibi, arkadaşınız gibi, babanız gibi, evladınız gibi, sevgiliniz gibi sevebilirsiniz! Fakat bu sevgi, sizin, millî varlığınızı, bütün muhabbetlerinize rağmen herhangi bir şahsa, herhangi bir sevdiğinize
vermenize sebep olmamalıdır. Bunun aksine hareket kadar
büyük hata olmaz. Ben ancak vazifemi yaptım. Bana, bu ilhamı ve kudreti nereden aldığımı soruyorsunuz. Cevap olarak
diyebilirim ki bugünkü uyanıklığı, düne, geçmişe borçluyuz.
Geçmişte bu milletin çektiklerinden büyük bir ilham ve kudret kaynağı olamaz!” demişti.
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ATATÜRK MİLLET ADAMIYDI
Millî Mücadele’nin sıkıntılı günlerinde, Ankara civarında
yaptığı bir gezintiden dönerken, yolda, sarıklı bir hocayla karşılaşır. Hocaya, üstlerinden geçen uçağı göstererek “Hocam, bu
uçak nasıl uçuyor?” der.
- Ne bileyim ben… Öğretmediler ki bize.
- Peki, sen ne bilirsin?
- Ne mi bilirim? Bu uçağa bin, dersin, binerim, “oradan
kendini aşağı at” dersin, atarım… İşte ben bunu bilirim ama
bunu da senden öğrendim Paşam!
Mustafa Kemal, bu söz üzerine: “Var ol hocam! Ama şunu
da bil ki ben de senin gibiyim… Ben de milletin hiçbir arzusunu, hiçbir isteğini, hayatım pahasına da olsa, yapmazlık edemem!” diye karşılık verir…

KIRK ASIRLIK TÜRK YURDU
1923 Martı’nın on beşinci Pazar günüydü. Atatürk, Adana
İstasyonu’nda trenden inmiş, sağı solu dolduran halkın coşku
dolu alkışları ve “Yaşa, var ol!” sesleri arasında yaya olarak şehre
doğru yürüyordu.
Yarı yolda, karalar giymiş bir kadın kalabalığı göze çarpmıştı. Daha sonra onların arasından, ikişer levha taşıyan dört
genç kız geliyordu. Gelip Atatürk’ün önünde durdular. Arkalarında bir kız daha göründü ve hepsinin önüne geçip, hıçkırıklar içinde bir nutuk söylemeye başladı. Bu genç kızın şahsında,
henüz esir olan Hataylılar “Bizi de kurtar!” diye yalvarıyorlardı.
Orada herkesin gözleri yaşarmıştı. Atatürk de çok duygulanıp,
ağlamamak için âdeta kendini zor tutuyordu.
Genç kızın nutku bitince, yüzünü göğe doğru yükseltip:
“Kırk asırlık Türk yurdu elbette yabancı ellerde kalamaz!” dedi.
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On altı yıl sonra Hatay davasının en heyecanlı günleriydi.
Atatürk hasta ve bitkindi. Yine Adana’ya gitti. Dört saat ayakta
direndi. Hatay kurtuldu. Ne ki Atatürk’ü kaybettik.
İsmail Habip, bu konuda der ki: “Hatay, Hatay! Seni kurtaran, aynı zamanda senin şehidin oldu.”
Atatürk, millî birlik ve beraberliğin sağlanması için çok büyük bir çaba sarf etmiştir. Ulusal birliğin mutlak tesis edilmesi
gerektiğine işaret ederek, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan
herkesin, aynı hak ve özgürlüklere sahip olduğunu, hiçbir kişi
ya da topluluğa ayrımcılık yapılamayacağını sayısız kere dile
getirir...
Atatürk’ün birlik ve beraberlik ilkesi; milliyetçiliktir.
“Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir.”
Bu ilkeye göre, her kim ne işle meşgul olursa olsun Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes eşit hak, menfaat ve hürriyete sahiptir. Türkiye düşmanları, bu yakıcı gerçeği çok iyi görüp bilirler. Şimdi bu konuda kimi örnekler verelim...
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Ünlü Alman Orta Doğu uzmanı Kurt Ziemke: “Yapılması
gereken, Atatürk’ün hem din hem de Kürt düşmanı olduğu fikrini
yaymaktır.”
ABD’li siyaset bilimci Samuel Huntington: “Türkiye, Atatürk’ün mirasını reddetmelidir.”
Paul Henze: “Atatürkçülük öldü, ‘Nurcular ileri!’ denmeli.”
Graham Fuller de: “Kemalizme son verin Osmanlı’yla övünün.” diye fitne fesatlığını öne çıkarır.
Hepsi de aynı teraneyle hasımlıklarını gösterirler. Unutmayalım; Batı, Osmanlı’yı çok severdi. Neden? Çünkü karşılarında, her istediklerini yapan padişahlar vardı. Ama Atatürk çıktı
ve bütün oyunlarını bozdu…
İşte tam da bu yüzden, Atatürk’ten ve Atatürkçülükten nefret ederler.

ÜLKÜM; YÜKSELMEK, İLERİ GİTMEKTİR
Atatürk Devrimleri ile çağdaş bir devlet niteliğine kavuştuk. Dünyada saygınlığımız arttı. Yabancı uyruklulara tanınan
ayrıcalıklar kaldırıldı. Tarımın modernleşmesinde devlet, ön-
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cülük yaptı. Bankalar, fabrikalar kuruldu. Türk milleti için, güzel ve aydınlık günler başlatıldı. Bu devrimleri, iki başlık altında
görelim...
Saltanat kaldırıldı:
Yüzyıllar boyu süren monarşik anlayışa son verildi. Halk
egemenliğini esas alan demokratik bir yönetim inşa edildi. 29
Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edildi. Halifelik kaldırıldı.
Toplumsal alanda devrimler yapıldı:
Kılık-kıyafet, tekke, zaviye ve türbeler kapatıldı, takvim ve
saat ölçülerinde değişiklik yapıldı. Hicri ve rumi takvim yerine
miladi takvim, ağırlık ve uzunluk ölçüsü olarak uluslararası ölçüler olan metre ve gram alındı.
Soyadı Kanunu’nun kabulü.
Eski toplum zümrelerini belirten unvanların kaldırılması.
Türk Medeni Kanunu’nun kabulü.
Öğretimin birleştirilmesi, yeni Türk harflerinin kabulü.
Türk Dil ve Tarih Kurumlarının kuruluşu, üniversite öğreniminin düzenlenmesi, aşar vergisinin kaldırılması.
Toprak Reformu Kanunu’nun çıkarılması.
“Üç beyaz ve üç siyah” projesine ağırlık verilmesi, yani un,
şeker ve pamuk, üç beyaz; kömür, demir ve akaryakıt ise üç siyah...
İşte böylece, hazırlanan bu plana göre özel sektörün gerçekleştiremeyeceği yatırımlar, devlet eliyle yapılmaya başlandı.
1945 yılına kadar süren savaş esnasında Türkiye, dışarıya
muhtaç olmadan kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmiştir.

ATATÜRK, NASIL “ATATÜRK” OLDU
Şöyle bir insanlık tarihine bakalım. Çoğu büyük liderlerin
bilge ve edebiyatçı bir yanı vardır. Atatürk’ü de diğer Osmanlı
subaylarından farklı kılan özelliği budur. Unutulmasın ki AtaATATÜRK GENÇLİĞİNİN ÖĞRENCİ ANDI
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türk’ün bilge kişiliği, en az komutanlığı kadar ve belki ondan da
öte bir şeydi.
Büyük Millet Meclisi, 1920’de zar zor toplanabilmişti. İki ay
sonra yine dağılmıştı. Buna rağmen, saltanat yanlısı milletvekilleriyle savaş kazanılmış ve laik bir Cumhuriyet’e geçilebilmişti.
Bilindiği gibi; kişinin bilge ve edebî kişiliği öncelikle şiirle,
türküyle, oyunla, söylenceyle, masalla, öyküyle, mizahla, kısacası edebiyatla oluşur. Mustafa Kemal, bu aydın ve bilge kişiliğini, daha ortaokul-lise sıralarındayken edinmeye başlamıştı…
10 Ocak 1922 günlü Vakit gazetesinde, Atatürk: “Merhum
Ömer Naci, Bursa İdadisi’nden kovulmuş, bizim sınıfa gelmişti. Şairdi. Benden, okuyacak kitaplar istedi. Bütün kitaplarımı
gösterdim. Hiçbirini beğenmedi. Gücüme gitti. Şiir ve edebiyat
diye bir şey olduğunu o zaman öğrenmiş oldum. İlgilenmeye
başladım. Şiir bana cazip göründü fakat kitabet hocası diye yeni
gelen bir zat, ‘bu tarzı iştigal seni askerlikten uzaklaştırır’ deyip,
beni engelledi. Bunu unutmuyordum fakat güzel söylemek ve
yazmak hevesi bende hep sürdü.” diyerek, daha Manastır Askerî İdadisi’nde öğrenciyken şiir ve edebiyatla ilgilendiğini, şiir
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yazmasa bile edebiyata olan ilgisinin daha sonraki yıllarda da
sürdüğünü belirtmektedir.
Sınıf arkadaşı Asım Gündüz’ün anılarında: “Namık Kemal’in şiirlerini bir defterde toplamıştı ve bu şiirlerin birçoğunu
ezberlemiştir. Harp Akademisi öğrenciliği yıllarında da ‘Dünkü
vilayetlerimiz olan Bulgaristan’ın, Yunanistan’ın, Sırpların millî
şairleri, ülkelerinin hürriyeti için, birlik ve beraberlikleri için
şiir yazarken nerede bizim şairlerimiz?’ diye hayıflanırmış.”
Salih Bozok’a Sofya’dan gönderdiği bir mektupta da bir
Fransız şairinden şiirler çevirdiğini yazmaktadır. Yani, edebiyata olan ilgisi subaylığı sırasında da sürmüştür. Agop Dilaçar da
bir yazısında: “Fransızcayı çok iyi biliyordu. Fransız romanlarını, şiirlerini Fransızca olarak asıllarından okumuştu. Madam
Corinne’e yazdığı mektuplarda bu romanlardan söz etmiştir.
Türk edebiyatını, divan döneminden yeni akımlara dek iyi bilir,
hele Tevfik Fikret’i çok severdi.” demektedir.
İstanbul’da bulunduğu sürece Corinne’nin salonunda cumartesi günleri düzenlenen müzik ve şiir toplantılarına düzenli
olarak katılmış ve şiir okumayı yaşamı boyunca sürdürmüştür.
Nitekim Turgut Özakman’ın “Şu Çılgın Türkler” kitabını
okuyanlar da Atatürk’ün, Kurtuluş Savaşı’nın hazırlıklarının
sürdüğü o yoğun günlerde dahi vakit bularak kitaplar okuduğunu, özellikle Reşat Nuri’nin “Çalı Kuşu” romanından çok etkilendiğini ve İsmet Paşa’ya da okuması için verdiğini göreceklerdir.
Çanakkale Savaşı’nda gazeteci Ruşen Eşref Ünaydın, Atatürk’ün odasını şöyle tarif eder: “Yazıhanesi üzerinde bir Çerkez
kamasının yanı başında Balzac’ın Colonel Chabert’i, Maupassant’ın Boule de Suif ’i, Lavedan’ın Servir’i duruyordu…” Atatürk, Fransız yazarlarının birçoğunu aslından okudu…
Sami Özerdim’in özenle hazırladığı “Atatürk Devrimi Kronolojisi”ni okurken her insanın mutlaka başı döner gibi olur.
Şam’dan Bingazi’ye, oradan Çanakkale’ye ve oradan da Afyonkarahisar’a… Derken Kurtuluş Savaşı... Ve hep savaşlarla yoğATATÜRK GENÇLİĞİNİN ÖĞRENCİ ANDI
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rulmuş bir ömür… Saltanatın kaldırılması… Eğitim birliği, laiklikten Harf Devrimi’ne geçiş... Sonra, devrimlere adanmış bir
yaşam... “Bütün bunlar içinde en çok ne yaptı?” diye sorulsa,
galiba “kitap okudu” denir.
Gazi’yi böylesine büyük bir devlet adamı yapan, “onun
okumaya olan düşkünlüğü ve sahip olduğu yüksek idealleriydi.”
Büyük adam olmanın öyle pek kolay olmadığını Atatürk’ü tanıdıkça daha iyi anlarız...
Okuduğu kitapların sadece altını çizdikleri, 12 bin sayfa. 24
yaşında eğitimini tamamlıyor. Daha sonra tüm ders kitaplarını
toplayıp iki ciltlik kitap hâline getiriyor. Ve yeri geldikçe onlardan yararlanıyor…
“Son yıllarda neden büyük adam çıkaramıyoruz?” diye soranlara: “Okumayan bir toplumdan daha ne beklenir ki?” diye
sormak gerekir. Böylesine okuma özürlü bir toplumda yetişen
insanları ne bekliyor olabilir? Tehlike! Acı! Gelecek, ancak, bilenlerin, yani okuyanların yüzünü güldürebilir…
Atatürk’ün büyük eseri Söylev’i okuyan herkes, onun ne
büyük usta bir yazar ve bilge bir edebiyatçı, eşsiz bir düşün adamı olduğunu takdir etmekten kendisini alamaz. Ne mutlu kitap
okuyorum diyene! Onun yolunda yürüyene…

Atatürk’ün Kitaplığı ve Okuduğu Kitaplar
Atatürk, bir kitabı merak ettiğinde, onu bitirmeden uyumazdı ya da çok az uyurdu. Ankara’ya yerleştikten sonra yeni
bir köşk yapılacaktı. Köşkü yapacak olan mimardan iki özel istekte bulunur. Birincisi, geniş ve ferah bir yemek odası ve öteki
de geniş bir kütüphane. Aslında Atatürk’ün yeni bir köşke ihtiyaç duymasının temel nedeni, geniş bir kütüphane idi. Eski
köşkün kütüphanesi, Atatürk’ün hem çalıştığı hem de gündüz
misafirlerini kabul ettiği bir yerdi. 1930’dan sonra yeni alınan
kitaplar kütüphaneye sığmaz olmuştu.
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Atatürk, bu kütüphanede saatlerce çalışır, okur, okuduğu
kitapların altını kırmızı ve mor renkli kalemlerle çizer, kenarlarını işaretler, notlar alırdı. Köşkte geniş bir kütüphane, bu kütüphanede, haritalarını rahatça yayabileceği ve kitaplarını koyabileceği geniş bir masa istemişti.
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Atatürk’ün hizmetinde bulunanlardan Cemal Granada,
Atatürk’le Vasfi Çınar arasında geçen bir konuşmayı anlatırken;
ondaki okuma alışkanlığının çocuk yaşlarında kazanıldığını da
belirtir: “Boş zamanlarında Atatürk’ün elinden tarihle ilgili kitapların hiç düşmediğini hatırlarım. Bir gün yine Atatürk, tarihle ilgili kalın bir kitap okuyordu. Öylesine dalmıştı ki çevresini görecek hâli yoktu. Bir sürü yurt meselesi dururken, devlet
başkanının, kendini tarihe vermesi, Vasfi Çınar’ın biraz canını
sıkmış olmalı ki Atatürk’e şöyle der:
- Paşam! Tarihle uğraşıp kafanı yorma. 19 Mayıs’ta kitap
okuyarak mı Samsun’a çıktın?
Atatürk, Vasfi Çınar’ın bu çok samimi yakınmasına gülümseyerek: ‘Ben çocukken fakirdim. İki kuruş elime geçince bunun
bir kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyle olmasaydım, bu yaptıklarımın hiçbirisini yapamazdım.’ der…”
Kitaplar ve okuma konusundaki hassasiyeti, diğer devlet
temsilcileri tarafından da fark edilmişti. Türkiye’de görev yapan
Amerikan Büyükelçisi General Charles H. Sherril, Atatürk’ün,
kendisini kütüphanesinde kabul etmesinin ardından hissettiklerini şöyle anlatır: “Bugün Mustafa Kemal, kendisini ilk günkünden daha rahat hissediyordur, çünkü kütüphanesindeydi.
Yaradılışı itibarıyla okumayı ve araştırmayı seven insanlar,
kendi kitaplıklarında, kitapları arasında bütün güçleri ve
büyüklükleriyle görünürler. Şimdi ne masanın üstünde yayılı
duran haritalardan ne de odayı tüm duvarlarıyla dolduran
kitaplardan bahsedeceğim...”

ATATÜRK VE DİL
Dil, toplumu ulus yapan, o toplumda yaşayan bireyleri birbirine kaynaştıran bir iletişim aracıdır. Öğrenmenin de biricik
anahtarıdır. Dil ile düşünce arasında çok sıkı bir bağ vardır. Bir
dil, başka dillerin karışımından oluşmuşsa, o dille açık seçik düşünülemez. Bir toplumun, düşünce alanında gelişmesi, dilinin
yetkinliğine bağlıdır.
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Yüce Atatürk: “Millî his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin millî ve zengin olması, millî hissin gelişmesinde
başlıca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir; yeter
ki bu dil, şuurla işlensin. Ülkesini, yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmalıdır.” der.
Dilin gelişimi konusunda Atatürk’ten sonra yeterli çaba
gösterilmemiştir. Özellikle 1950’li yıllardan sonra, her alanda
olduğu gibi dilimiz ve kültürümüz üzerinde de etkili olunmamıştır.
Yüzyıllar önce Karamanoğlu Mehmet Bey, 13 Mayıs 1277’de
yayımladığı fermanında: “Bugünden sonra divanda, dergâhta,
bargâhta, mecliste ve meydanda Türkçeden başka dil kullanılmayacaktır.” diyerek, Türk diline sahip çıkmıştır. Ya bizler?

ATATÜRK İLKE VE DEVRİMLERİ
Millî tarih bilinci, fertlerin ve milletlerin tarihlerini tanıyıp
özgüven duygusu edinmelerinde olmazsa olmaz bir olgudur.
Geçmişten ders alınıp yine benzer durumlara düşmemek için,
mutlaka belli bir tarih bilinci olmalı.
Vatan, hepimizin kutsal evidir. Bu eve, kan dökerek, can
vererek sahip olduk. Bu uğurda her türlü fedakârlığı yaparak,
bu ortak evimizi, kendimizden sonra geleceklere gönül rahatlığıyla teslim etmeliyiz.
Bizleri bir arada tutan en büyük değerimiz olan dilimize
her zaman özen gösterip güçlendirmeliyiz. Çünkü dil, millî
duyguyu geliştirerek, bağımsızlığın korunmasını sağlar.
“Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir.” diyen Atatürk, yeni Türk Devleti’ni, bu düşünceden ilham alarak kurmuştur. Özgür olmayan bir ulus, istediği gibi hareket edemez.
Atatürk İlke ve İnkılapları, millet egemenliğine dayanır.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, “egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesi ile kurulmuştur.
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Millî benliğin gelişmesinde millî kültürün olmazsa olmazlarındandır. Bundan dolayı Türk milleti için millî kültür, hayati
önem taşır.
Atatürk’ün en büyük amacı; Türk milletini çağdaş uygarlık
düzeyinin üstüne çıkarmaktır.
Atatürk’ün, Türk milletine inancı ve güveni sonsuzdur.
Millî Mücadele’yi de bu inançla başlatmıştır.
Atatürk’ün en büyük amacı; millî birlik ve beraberliğin sağlanmasıdır. Devrimlerin dayandığı temel esas budur.
Ülke bütünlüğü, ilk defa Erzurum Kongresi’nde “Millî sınırlar içindeki vatan bir bütündür. Ayrılık kabul etmez.” kararı
ile belirlenmiştir. Sivas Kongresi’nde de aynen kabul edilmiştir.
Daha sonra da Misak-ı Millî ile milletçe uygulanan bir politika
hâline gelmiştir. Atatürkçülük, dinamik bir düşünce sistemidir.
Çünkü daima geleceğe yöneliktir. Dinamik ideal, üç bölümden
oluşmaktadır. Birincisi, Türk milletine ilişkin niteliklerin geliştirilmesi; ikincisi kişisel amaçlar, yani fertlerin kültürlü olmalarıdır. Üçüncüsü ise; manevi ve maddi hedeflere ulaşmak için ne
yapmak gerektiğidir.
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VATAN VE BİREY
Birçok kişi, Wright kardeşleri bilir ama buna karşılık Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ’ı pek bilmezler. Vecihi Hürkuş ve
Nuri Demirağ; ilk Türk uçaklarını yapan yurtseverlerdir.
Geçmişten ders almak, bizi daha gelişmiş bir ülke yapacaktır. Vecihi Hürkuş der ki: “İlk Türk uçağını yaptığım zaman, yani
1924’te, bugünkü dünya havacılık sektörünün yüzde 80’i henüz
doğmamıştı. Mesela; yalnız Almanya’yı ele alarak, teşekküllerini
yakinen tanıdığım birkaç firmayı esas alayım: Rohrbahr, Bavyera, Heinkel, Arado, Fokkewulf, Fisler, Klemm gibi birçok fabrikalar, 1925’ten sonra kurulmuşlardır ve bugün de dünyanın en
vasıflı, en mükemmel ve üstün vasıflı tayyarelerini inşa etmek
kabiliyetini göstermişlerdir.”
O günün ünlü yurtsever zengini olan Nuri Demirağ da:
“Mademki bir millet, tayyaresiz yaşayamaz, öyleyse bu yaşama
vasıtasını başkalarının lütfundan beklememeliyiz. Ben, bu uçakların fabrikasını yapmaya talibim.” der ve işe koyulur.
Peki, Nuri Demirağ kimdir? Atatürk’ün sağlığında, Türkiye’nin en zengin kişisiydi. Ülkenin baştan sona demiryollarıyla döşenmesinde büyük hizmetleri vardır. Bundan dolayı
Atatürk, ona “Demirağ” soyadını vermiştir.
Demirağ,1886’da doğdu. 1906 yılında Divriği Ziraat Bankası’na Maliye Müfettişi olarak atandı. O zamanlar devlet memurları, gayrimüslimlerin onur kırıcı davranışlarına maruz
kalıyorlardı. Üstelik de İstanbul işgal altındaydı. İşgalcilerin
emrinde çalışmayı onur meselesi yaparak memurluktan ayrıldı.
O günlerde, tütünü kâğıda sararak içmek, oldukça yaygındı. Bu işi de gayrimüslimler yapıp pazarlıyorlardı. Nuri Bey, onlara rakip oldu. İlk işe evinde çalışarak başladı. Kâğıtları kendisi
kesiyor, kendisi tutkallıyor, kendisi kutuluyor ve işportacılara
sattırıyordu. Sigara kâğıtlarına bir de marka koymuştu...
Bu işten hatırı sayılır bir servet yaptı. Sonra devlet, sigara
işini tekeline aldı. Birikimlerine güvenerek, demiryolu müteahATATÜRK GENÇLİĞİNİN ÖĞRENCİ ANDI
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hitliğine başladı. Demiryolu inşaat seferberliği başlattı. Bu işten
çok zengin oldu. İşte, uçak fabrikası kurmak, o günlerde aklına
geldi.
Atatürk, havacılığa büyük önem verirdi. Cumhuriyet’ten
hemen sonra, havacılık gelişmelerini incelemek ve araştırmak
için Avrupa ülkelerine heyet gönderdi. Altı uzmandan oluşan
bu heyetin üyelerinden biri, ilk pilotlarımızdan Vecihi Hürkuş
idi. Vecihi Hürkuş, geziden döndükten hemen sonra, projelerini gözden geçirdi ve ilk Türk uçağını inşa etmeyi başardı.
İlk uçağın adını “VECİHİ K-6” koydu. Bu uçakların devamı geldi. Bu uçaklarla İstanbul’dan Ankara’ya, sonra Çekoslovakya’ya kadar gitti. Sağlamlık ve güvenli uçuş konularında
olumlu raporlarla, kendi kullandığı uçağıyla geri döndü. Daha
sonra, uçaklarının yapımına yardım amacıyla 5.000 lira verdi.
Atatürk, 1935’te bir kampanya başlatır. Halk da kampanyaya elinden gelen desteği verir. Naci Demirağ 120 bin, Vehbi Koç
5 bin lira bağışta bulunur. Sıra Nuri Demirağ’a geldiğinde şöyle
der: “Siz ne diyorsunuz? Benden bu millet için bir şey istiyorsanız en mükemmelini istemelisiniz. Mademki bir millet, tayyaresiz yaşayamaz, öyleyse bu yaşama vasıtasını başkalarının
lütfundan beklememeliyiz.”

VARLIĞIM TÜRK VARLIĞINA ARMAĞAN
OLSUN
“Vatanı tek başıma müdafaa ederim...”
23 Nisan 1920… Ankara’da Büyük Millet Meclisi açılır.
Memleketin her tarafından birçok mebus gelir. Bu yeni Meclis’e
gelenlerin bir kısmı, Ankara’da hiçbir şeyin olmadığını görünce
yeise düşerler. Bahsedilen, ne yeşil ordu ne hazine ne yatacak
otel... Hiçbir şey yok. Sadece Mustafa Kemal var…
Bazılarına, bu dava çürük gelmiş olacak ki memleketlerine
dönmeye karar verirler. Bunlar geri dönerlerse Meclis’te huzursuzluk olmayacağını anlayan Mustafa Kemal, kürsüye çıkar. O
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gün pek heyecanlıdır. Atatürk’ün hayatında belki de böyle canlı
bir tablo hiç olmamıştı.
Mebuslara: “İşittim ki bazı arkadaşlar, yoksulluğumuzu
bahane ederek, memleketlerine dönmek isterlermiş. Ben Millî
Meclis’e hiç kimseyi zorla davet etmedim. Herkes kararında özgürdür. Ben, bu mukaddes davaya inanmış bir insan sıfatıyla,
buradan bir yere gitmemeye karar verdim. Hatta hepiniz de
gidebilirsiniz. Ben, Asker Mustafa Kemal, mavzerini eline alır,
fişeklerini göğsüne dizer, bir eline de bayrağı alır, bu şekilde Elmadağı’na çıkar, orada tek kurşunu kalana kadar vatanını müdafaa eder. Kurşunlar bitince bu naçiz vücudumu bayrağıma
sarar, düşman kurşunlarıyla yaralanır, temiz kanımı, mukaddes
bayrağıma içire içire tek başıma can veririm. Can! Ben buna
and içtim.” diye gürleyince, herkesi bir heyecan dalgası sarıverir.
Orada hiç kimse gözyaşlarını zapt edemez.
Atatürk: “Efendiler! Eğer bu millet, bu memleket parçalanacak olursa genel şerefsizliğin enkazı altında şunun bunun
şahsi şerefi de paramparça olur. Biz, o genel şerefi kurtarabilmek için harekete geçen millete ruhumuzla katıldık. Katılmamıza mâni olabilecek şahsi rütbeleri, mevkileri de genel şerefi
kurtarmaya yönelik bir gaye uğrunda feda ettik… Bunu anlamayıp da milleti hâlâ kendi kafalarının keyfine göre idare etmeye kalkışan kuvvetler, artık bir beladır. Bela çekmeye de bu
milletin tahammülü kalmamıştır.” der.

NE MUTLU TÜRK’ÜM DİYENE
Kutuplara giden avcılar, kana batırılmış baltalarını, keskin
ağızları yukarı gelecek şekilde karların altına gömerlermiş. Kutup ayıları, bu kanlı baltaları yaladıklarında dillerinin kesilmesiyle sızan kendi kanlarını emerek ölürlermiş.
İşte böyle... Bir toplum da kendi sözcüklerini yuta yuta
aynen böyle ölebilir. Geçici olarak bir savaş kaybedilebilir. Örneğin; biz Türkler, neredeyse tamamı işgal edilmiş Anadolu’yu
üç yılda geri aldık. Eh! Bu olabilir. Ama bir millet, dilini kayATATÜRK GENÇLİĞİNİN ÖĞRENCİ ANDI
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bederse hemen her şeyini kaybeder. Hatırlayalım. 10. yüzyılda
kaybettiğimiz dilimizi ancak tam 1.000 yıl sonra geri alabildik.
İşte bu gerçeği iyi bilen Atatürk “Türk demek Türkçe demektir, ne mutlu Türk’üm diyene” demiştir. Ve Atatürk’ün son
sözleri: “Dil çalışmalarını sakın ihmal etmeyin!” olmuştur. Bu
sözlerden sonra ise “ve aleykümselam” diyerek hayata gözlerini yummuştur. “Ve aleykümselam”ın anlamı şöyle dile getirilir
Nahl/32’de: “Melekler, onların canlarını iyiler olarak alırken,
‘selamünaleyküm, yapmış olduğunuz iyi işlere karşılık cennete
girin’ derler. Denen de ‘ve aleykümselam’ der.”
Türkçenin konuşulmadığı bir yere hiç kimse “TÜRK YURDU” diyemez. Bu böyledir…
Bizler, Türk bağımsızlığının ve Türk Cumhuriyeti’nin ebedî bekçileriyiz. Bizleri bu yoldan hiç kimse döndüremez. Bizler,
bütün gücümüzü millî tarihimizden alıyoruz. Cumhuriyet’imizi yıkmak isteyenler, karşılarında beş bin yıllık şerefli Türk
tarihinin yılmaz evlatlarını bulacaklardır. Türk gençliği olarak
özgürlüğün, bağımsızlığın, egemenliğin, Cumhuriyet’in ve devrimlerinin yılmaz bekçileriyiz. Her zaman, her yerde ve her durumda Atatürk İlkeleri’nden ayrılmayacağız.

ATATÜRK KİMDİR?
Atatürk, üç kuruşa muhtaç bir halkın özüne, yüreğine inanıp, emperyalizme diz çöktürendir.
Atatürk; laikliktir, bu sayede dine ve dini sömürmek suretiyle halka, aşağılık Emevi despotlarının yaptıklarını yaptırmamaktır.
Atatürk; irticayı ülkesinin en büyük sorunu olarak tanımlayandır ve irticayı dindarlık değil, dincilik despotizmi olarak
anlayandır.
Atatürk; Trablusgarp’tır, Arabistan’dır, Çanakkale’dir, Sivas’tır, Erzurum’dur, İzmir’dir, Ankara’dır, Türkiye’dir.
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Atatürk; Karabekir’dir, Orbay’dır, İnönü’dür, Ali Fuat’tır,
Çakmak’tır, Mehmet Amca’dır, Ayşe Ana’dır ve daha birçok
yurtseverdir.
Atatürk, Mehmet Âkif ’tir. Beş gece üst üste rahat uyumadığı Anadolu topraklarını, canı pahasına halkına bırakanın adıdır...
Atatürk, hem hazırlayanların hem de işbirlikçi yardakçıların kafalarına Sevr’i geçiren, Lozan’da zafere yürüyendir...
Atatürk, dini sadece Rabb’in ilahî mesajlarına has kılandır...
Atatürk, Allah adına kitleleri yönetme devrinin Peygamber
ile son bulduğunu belirtip, bugün hâlâ daha tecrübe ettiğimiz
dincilik belasını o günden paylayandır...
Atatürk, yeryüzünde örnek alınacak en kutsal kişinin Hz.
Peygamber olduğunu söylemekten çekinmeyecek kadar dindar
olandır...
Atatürk; çalışmaktır, üretmektir, çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma ülküsüdür.
Atatürk, Türkiye’dir; Türkiye, Atatürk’tür.
ATATÜRK GENÇLİĞİNİN ÖĞRENCİ ANDI
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Bugün sabah akşam har vurup harman savurduğunuz bu
toprakların her karışıdır... Sevseniz de sevmeseniz de bu böyledir…

ATATÜRK KENDİNİ ANLATIYOR
“Ben diktatör değilim. Benim kuvvetim olduğunu söylüyorlar, evet, bu doğrudur. Benim arzu edip de yapamayacağım
bir şey yoktur. Çünkü ben zoraki ve insafsızca hareket etmesini
bilmem. Bence diktatörlük, diğerlerini ram edendir. Ben, kalpleri kırarak değil, kazanarak hükmetmek isterim.
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Ben istese idim derhâl askerî bir diktatörlük kurardım ve
memleketi öyle idareye kalkışırdım. Fakat ben istedim ki milletim için modern bir devlet kurayım. Beni görmek demek,
mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim
duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kâfidir. Benim
naçiz vücudum, bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye
Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır.
Çocukken fakirdim. İki kuruş elime geçince, bunun bir
kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyle olmasaydı, bu yaptıklarımın hiçbirini yapamazdım. Çocukluğumdan beri bir tabiatım
vardır, oturduğum evde ne ana ne kız kardeş ne de ahbapla bulunmaktan hoşlanırım. Ben, yalnız ve bağımsız olmayı, çocukluktan kurtulduğum günlerden başlayarak daima tercih etmiş
ve sürekli olarak öyle yaşamışımdır. Tuhaf bir hâlim daha var:
Ne ana -babam çok erken ölmüş- ne kardeş ne de en yakın akrabamın, kendi tutum ve düşüncelerine göre, bana şu veya bu
tavsiye ve nasihatte bulunmasına tahammülüm vardı.
İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, geçici
Mustafa Kemal… İkinci Mustafa Kemal, onu ‘ben’ kelimesiyle
ifade edemem; o, ben değil, bizdir! O, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve
savaşçı bir topluluktur. Ben, onların rüyasını temsil ediyorum.
Benim teşebbüslerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin
içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan,
yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur!
Orduya ilk katıldığım günlerde, bir Arap binbaşının
‘Kavm-i Necip evladına sen nasıl kötü muamele yaparsın’ diye
tokatladığı bir Anadolu çocuğunun iki damla gözyaşında Türklük şuuruna erdim. Onda gördüm ve kuvvetle duydum. Ondan
sonra Türklük, benim derin kaynağım, en derin övünç membaım oldu. Benim hayatta yegâne fahrim, servetim, Türklükten
başka bir şey değildir.” diyendir Atatürk...
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“Türk gençliği amaca, bizim yüksek ülkümüze, durmadan, yorulmadan yürüyecektir.”
Mustafa Kemal Atatürk
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YÜKSEL MERT’LE ANDIMIZ ÜZERİNE
NAİF BİR SÖYLEŞİ
Y. MERT:
- Sayın okur, biliyorsun, seninle daha önce de çok güzel
söyleşiler yaptık. Malum, benim bu âlemde yaptığım ve de sevdiğim en çok iki şey vardır: Biri, dostlarla klas yemekler yemek,
öteki de yine farklı insanlarla otantik söyleşiler yapmak.
Bilirsin, ben, söyleşi için öyle hiç hazırlık falan yapmam.
Hani nasıl denir, işte öyle konuya damdan düşer gibi yani “pat”
diye girerim. Ama sonunda ortaya çok güzel doğal, acayip şeyler çıkar. Diyeceğim; ben her zaman doğallıktan yana, içtenlikten yana biriyim. Neyse... Uzatmayalım. Şimdi seninle şu “Andımız” üzerine konuşmak istiyorum.
Bak... Andımız, deyince ben hep şu bizim Ares kardeşi hatırlarım. Ares! (Y. Mert’in köpeği) Hak, emanetini elimizden
aldığında, törenle bizim evin ardındaki tarlaya onun o naçiz
vücudunu, mahallenin çocuklarıyla defnetmiştik. O zamandan
bu yana yıllar geçip gitti. Olacak bu ya... Devlet gelip, onun üzerine kocaman bir ilköğretim okulu yaptı. Her gün orada yüzlerce çocuk, yani öğrenci, hep birlikte coşku içinde Andımız’ı
okuyorlardı. Ben de her gün huşu içinde onlarla beraber tekrar
edip duruyordum. Vay be! Gel zaman git zaman sonra çocuklar
susakaldılar. Tuhaf oldum. Tuhaf! İçimde uzun zaman, bir buruk, bir kekremsi duygu esip durdu. Evet, esip durdu. Âdeta, en
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güzel oyuncaklarını, en iyi dostlarını kaybetmiş çocuklar gibi
oldum. Hani nasıl denir ki... Sanki elimden çok değerli bir şeyimi almışlar gibiydi. Alındım. Alışamadım. Bunca zaman geçti
bir türlü alışamadım. Sanırım bu gidişle alışamam da.
Her neyse... İşte çoğu kez böyle oluyor. Ben, sevdiğim, görüş ve düşüncelerine değer verdiğim biri oldu mu müthiş bir
konuşma coşkusuna kapılıp kapılıp gidiyorum…
Evet, şimdi biz asıl konumuza dönelim. Bazıları şöyle diyor: “Her gün zorunlu olarak söylenen bu Andımız’ı hangi öğrenci anlıyor ve onlara bunun ne yararı oluyor? Böyle bir şey
dünyanın neresinde var?” Böyle diyorlar. Desinler mi? Evet, söz
sende... Buyurun.
E. Ali OKUR:
- Diyelim ki böyle bir şey hiçbir ülkede yok. E, n’olacak? İlle
de bir başka yerde bir emsal mi aramalıyız? Asıl olan ne? Asıl
olan; bu doğru mu? Tabii ki değil. Biz olaya salt özgür aklımızla
bakmalıyız. Yani bir şey doğru mu yanlış mı ona göre hareket
etmeliyiz. Bir defa, Andımız, özellikle de o gün, yani yazıldığı
dönem göz önüne alınırsa çok güzel yazılmış. Bundan daha güzeli olur mu? Tabii ki olur.
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Şimdi gelelim, öğrencilerin, Andımız’ı anlayıp anlayamadıklarına... Bence her öğrenci kendi bilgi ve birikimine göre anlıyor. Eğer, anlayan yeter sayıda öğrenci yoksa bu, öğrencilerin
değil, eğitim anlayışımızın zaafıdır. O zaman bizler, eğitim anlayışımızı konuşup sorgulamalıyız.
Gelelim, “başka ülkelerde var mı?” sorusuna. Var tabii. Aynısının tıpkısı olmasa bile her yerde her ülkede var. Bak şimdi...
Amerikalı ne diyor?
“Amerika Birleşik Devletleri’nin BAYRAĞINA/Ve o bayrağın simgelediği Cumhuriyet’e/Bağlılık için and içiyorum/
Herkes için özgürlük ve adaletle, ALLAH’ın gözetiminde/BÖLÜNMEZ, TEK VATAN için.” İşte böyle diyorlar. Her ülkede,
öğrencilerin buna benzer andı vardır ve her sabah da okunur.
Y. MERT:
- Kimileri diyor ki: “Andımız İzmir’de, İstanbul’da, Konya’da, Ankara’da vs. okutulsa ama Diyarbakır’da, Bitlis’te, Ağrı’daki çocuklara okutulmasa. Çünkü İstanbul’daki çocuğun
aldığı hazla, Diyarbakır’daki çocuğun aldığı haz aynı olmuyor.
Mesela; ‘Ne mutlu Türk’üm diyene’ zorunlu olmasa... Ya o Kürt
olan çocuk da ‘Ne mutlu Kürt’üm diyene’ demek isterse ne
olur?” Böyle diyorlar.
E. Ali OKUR:
- Daha önce de söyledik. Hiçbir ülkede tek dil, tek ırk, tek
din, tek renk, vs. yok. Her bir ülkenin sadece bir tek adı vardır.
Önemli olan ne? Önemli olan, işi kolay kılmaktır. Aynı ülkede,
aynı sınırlar içinde, en kolay olanla anlaşmaktır. Yani asıl olan
şey; en güzel, en kolay bir ortak paydada buluşmaktır. Bu paydada görülmesi gereken her ne ise onu görmektir. Şimdi burada, görmek isteyen göz için; bu umar Türkiye’dir, Türkçedir ve
Türk milletidir. Eğer ki Kürt, Rum, Ermeni, hangi ırktan olursa
olsun Türk milletinin topraklarında, tabii ki Türk yasaları geçerlidir. Bu, dünyanın her yerinde böyledir…
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Sözün özü; hiç kimse, Türk topraklarında “Kürt’üm, Ermeni’yim, Rum’um, falanım” diyerek bölücülük yapma hak ve
lüksüne sahip değildir.
Türk vatandaşı olmak farklı, Türk olmak farklı şeydir. Türk
kanunlarına uymak, Türk kimliğiyle onurlanmayı gerektirir.
Her kim hangi ülkede yaşıyorsa o ülkenin yasalarına uymak zorundadır. Türkiye de her ülke gibi bir ülkedir. Almanya’da yaşayan bir Türk’ün, Alman yasalarına uymak zorunda olması gibi.
Ancak, “ben Alman’ım” demek zorunda değildir. Bu böyledir.
Y. MERT:
- Şimdi gelelim bir başka soruya. Sorum şu: Andımız’da,
Türk ırkının üstünlüğünden, başbuğa mutlak sadakatten ve
onun uğrunda ölmekten söz edildiği iddia ediliyor, sen bu iddiaya ne diyorsun?
E. Ali OKUR:
- Andımız “Türk’üm, doğruyum, çalışkanım” diye başlar.
Ve “varlığım Türk varlığına armağan olsun” diye biter. Arada
da büyükleri saymaktan, küçükleri sevmekten söz edilir. Bir
kez daha söyleyelim; Andımız’da öyle Türk ırkının üstünlüğünden, başbuğa sadakatten ve de uğruna ölmekten söz edilmez.
Evet, edilmez. Andımız, sabah sabah çocukları çalışmaya güdülemek, onları motive etmek için bir tür ısınmadır, duyguları
olumlu yöne yönlendirmedir, âdeta bir tür ritüeldir. Ve hepsi de
bu kadardır. Aklı başında hiç kimse “Andımız”ı okuduğu için
ırkçı mırkçı olmaz. Yok böyle bir şey.
Bu tür şeyler hemen her ülkede, yani topluluklarda şöyle
ya da böyle vardır. Söz gelimi, Fransa devlet adamları ve politikacılar, umuma hitap ederken “ey vatandaşlar” demez, ya ne
derler? “Fransızlar” diye hitap ederler. Böyle hitap edildi diye
orada ırkçılık mı var? Tabii ki çocukların da kendilerine yeter
sorunları vardır. Herkesin güdülenmeye, coşkuya gereksinimi
vardır. Bunların kime ne zararı olabilir ki? Doğru oturup doğru
konuşalım. Şimdi burada durup dururken çiğin (omuz) atmaya
gerek var mı? Abartmaya ne gerek var? Birileri ulu orta yok,
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Çerkez de var, Roman da var, Laz da var, falan diyor. Var. Tabii
ki olacak. Bütün ülkelerde çeşitlilik ve renklilik vardır. Olmalı
da. Olmadan olmaz ki. Önemli olan ne? Önemli olan; binyıllardır sorun olmayan bir kavramın sorgulanması. Buna ne gerek var? Bu hangi toplumsal derde derman olacak? Önce biz
toplum olarak her anlamda tam bağımsız olabildik mi? Kendi
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kendimize yeter hâle gelebildik mi? Sırayla gidelim. Bu kavram
tartışmasının ardında ya da altında hangi saiklar var? Derenin
suyunu bulandıran kurt mu yoksa kuzu mu? Dikkat edilmeli;
pişmiş aşa su katan eller kimlerin elleri? O komutu bu ellere
verenler kimler? Bir yetkili büyüğümüz “başkaları alınır” diyor.
Alınsınlar. Bize ne? Onlara ne? Bizler “sana ne!” demesini öğrenmeliyiz. Yoksa böyle alınanlar çok olur. Çerkez ya da Kafkas
karşıtlıklarına, şuna buna gerek yok. Bir topluluk adına böyle
gönüllü vekâletlere, mekaletlere de gerek yok.
Türkiye’nin aydınları, geleceklerini doğru inşa etmek zorundadırlar. O devrin ve de bu devrin gereği her ne ise, bunu
görüp ona göre bir duruş göstermek gerek. Yüzeysel düşünenler her zaman, küresel yellerden çabuk etkilenirler. “En iyi çaşıt
(casus), çaşıt olduğunu bilmeyen çaşıttır.” denmiş. Unutmayalım! “Andımız”ı okullardan kaldırmakla hiçbir sorun, alıp başını gitmez.
Y. MERT:
- Andımız “Ey bugünümüzü sağlayan Ulu Atatürk; açtığın
yolda, kurduğun ülküde, gösterdiğin amaçta hiç durmadan yürüyeceğime and içerim. Ne mutlu Türk’üm diyene!” diye bitiyor.
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Şimdi sorum şu: Malum, her şey değişiyor. Ama her şey... Oysa
Atatürk, 100 yıl öncenin bir aktörü. Şimdi, yeni zamanlarda
yeni şeyler düşünüp yapmak gerekmiyor mu?
E. Ali OKUR:
- Tabii ki yeni zamanlarda yeni şeyler söyleyip yeni şeyler
yapmak gerek. Hayat sürekli bir hicret. Her şey, her an değişiyor. Hiçbir şey; bir an öncenin aynı değildir. Mesela; sen, bu
soruyu sormadan önceki sen değilsin. Bedeninde bir sürü hücre
alıp başını gitti ve yeni hücreler gelip yerini aldı. Duygularımız,
düşüncelerimiz de böyle. Yoksa mal tutsaklarının ayakları altında kalıp zelil durumlara düşülür. Uyanık olmak gerek.
Hadi gel, kuşbakışı da olsa şöyle bir insanlık tarihine göz
atalım. Atalım. Ne görürüz? Ne olacak? Özellikle son 500 yılda insanlığı en derinden etkileyen şeylerden, yani olaylardan
birinin de “1923 Devrimi” olduğu. Türk Bağımsızlık ve Aydınlanma Savaşı. Yani 1923 Devrimi. Mazlum bir milletin,
sömürgecileri nasıl yer ile yeksan ettiği. O, yüzlerine sığmayan
burunlarının nasıl da sürtüldüğü. Aynı zamanda, geri kalmış
bir milletin, akla ve bilime dayanarak uygarlaşabileceği. Bu
nedenle, 1923 Devrimi, dünyamızdaki son önemli kırılmadır.
İşte Atatürk, bu klas duruşuyla; sömürülen, yarı bağımlı,
geri kalmış Üçüncü Dünya Ülkelerine de örnek olmuştur. Bir
başka deyişle, kurtuluş anahtarını göstermiştir. Bu bağlamda
Atatürk, emperyalizme karşı, tam bağımsızlık ve yıkıma karşı
“yurtta barış dünyada barış” formülünü, bütün dünyaya ilan
etmiştir. Evet, bütün insanlığın kurtuluş formülünü... Malum,
Türkiye, 1950’lerden beri özellikle ABD etkisinde. Bu, bizlerin
en yakıcı gerçeği. Bilinecekleri doğru bilmek zorundayız.
Çözüm... Çözüm, yine 1923 Devrimi’nin kuruluş ayarlarına dönmektir. Bu, karşı devrim sürecini durdurmaya yeter.
Ha, sırası gelmişken bir kez daha söyleyelim. Bizler, maalesef
Atatürk’ü doğru anlayamadık. Ölümlü, yani fâni Atatürk’le,
ölümsüz Atatürk’ü birbirinden ayıramadık. Atatürk’ün “tam
bağımsızlık, millî egemenlik, uygarlık, barış” gibi ölümsüz
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değerlerini içselleştirip davranış hâline getiremedik. Atatürk
demek; kendini ve dünyayı doğru okumak demektir. Atatürk
demek; hep akıl etmek, hep sorgulamak demektir. O hep der ki:
“Sorgulamayan cahildir, sorgulatmayan da zalimdir.” O, o müthiş sezgileriyle sadece bir ülke kurtarmamış, aynı zamanda da
bu kurtarmış olduğu ülkeyi, gelecekte ne tür tehlikelerin beklediğini de bildirmiştir.
1927 yılında Nutuk’ta “Gençliğe Hitabe” gerçek anlamda bir “kuruluş ayarlarına dönüş şifresi”dir. Gençliğe Hitabe,
Türkiye Cumhuriyeti herhangi bir tehlikeye düştüğünde, gençleri göreve çağıran bir manifestodur. Yani bir çözüm anahtarıdır. Bir ulusal uyanış çığlığıdır...
Y. MERT:
- Geçtiğimiz ocak ayında yaşlı başlı, üstelik de titri olan
biri, bir etkinlikte yanıma gelip, bana: “Beyefendi, andımız sizin için ne ifade ediyor? Onu hâlâ önemsiyor musun? Yoksa ta
çocukluğunuzdan iyimser bir anı ya da masal olarak mı kaldı?”
deyip, devam etti.
Adam öğretmenmiş, öğrencilerine, yazı tahtasının yanında asılı duran Andımız’ı gösterip, içinde geçen “ilke” ve “ülkü”
kelimelerinin anlamlarını sormuş. Öğrenciler de bilememişler.
Sonra, Andımız’ı her gün neden okuduklarını sormuş, onu da
bilememişler. Bana: “Bu and bir tabuydu, çünkü bu andda sürekli, Türklüğe abartılı bir vurgu var. Şimdi sorum şu: Bu milliyetçilik dozu çok abartılmış, and, ne diye çocuklara dayatıldı
ki?” diye sordu.
Evet, şimdi ben de sana soruyorum, sen benim yerimde olsaydın, bu adama ne derdin?
E. Ali OKUR:
- Ne mi derdim? Önce kuşkulanırdım. Bu adam ne demek
istiyor diye. Acaba, derdim, bu adam... Neyse, bu kalsın...
Evet, kuşku duygusu çok önemli. Bizim gibi geleneklerine
çok bağlı ülkeler, Allah’ın en büyük armağanlarından biri olan
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“kuşku” duygusunu maalesef yeteri ve gereği gibi değerlendiremiyor. Oysa doğru bilgiyle bilgilenip öğrenmenin en güzel yolu,
merak ve kuşku duygusunu işlevsel kılmaktan geçer.
Şimdi diyorum ki eğer çocuklar, söz konusu kelimelerin
anlamlarını bilmiyorlarsa, bu, çocukların sorunu olmaktan çok,
öğretmenlerin ve idarecilerin sorunudur. Orada her gün görATATÜRK GENÇLİĞİNİN ÖĞRENCİ ANDI
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dükleri duvarda o andı gidip merak edip okumuyorlarsa burada patolojik bir durum var demektir. Ben bu tür eleştirileri pek
ciddi bulmuyorum. Bu, nasıl desem, üzümü bahane edip bağcıyı pataklamak gibi bir şey.
Ulusalcılık sadece 1930’larda kalmadı ki. Bütün dünyada,
özellikle halkları acımasızca sömüren ülkelerde ulusalcılık daha
bir yoğun. Doğru oturup doğru söylemek gerek. Ailesini, milletini çok sevmenin kime ne zararı olabilir ki? Bu işlerin içinde
birçok işler var. Düşünmek, çok düşünmek gerek.
Gelelim bugüne... Daha güzel bir Andımız olabilir mi?
Olur. Olur tabii. Neden olmasın ki? Eğer bu Andımız’dan daha
bir güzel, daha bir anlamlı and düşünen varsa, buyursun koysun ortaya. Görelim. Halka sunulsun. Halkımız bakıp tartışsın.
Ama bana göre, asıl yakıcı sorunumuz bu değil. Asıl yakıcı sorunumuz; şu küresel güçlerin, yani anamalcıların etkileyemediği bir toplumsal iradenin tecellisi. Tabii bu da özgür ve özgün
bir eğitim anlayışının ete kemiğe bürünüp, millî olarak, tam
millî olarak görünmesiyle doğru orantılıdır.
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Y. MERT:
- Şimdi... Çağdaş, demokratik, bağımsız ve üniter bir devlet
olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin; eğitim, kültür, sanat,
spor, ekonomi, savunma vs. tüm alanlarda millî olduğunu ne
kadar söyleyebiliriz?
E. Ali OKUR:
- Bak. Bakarsak her şey ortada. Ortada ve de apaçık. Maalesef, yıllar yılı, bize has her ne varsa gitti gidiyor. Şuna bak
ya, bizlerin tarihî mekânları bile AB tarafından restore ediliyor.
Sanatta olsun, tiyatroda olsun, başka şeylerde olsun, sanki bize
ait bir şeyler yok gibi. Sinemalarımızda hemen hep Amerikan
filmleri. Bizimkilerin de çoğu içi dışı küflü, yani küfür dolu.
Ekonomi ise, malum İMF, World Bank ve AB güdümünde salınıp duruyor.
Savunma; ne sen söyle ne de ben ağlayayım, işte ordumuzun durumu da ortada. Neredeyse içten ele geçirilmiş gibi. İşte
15 Temmuz. Savunma Müsteşarlığı ihale ve alımları da netameli. Ulaşım; ooo... O zaten başlı başına eli değnekli bir pirifâni
gibi. Bak ya... Hiç de beğenmediğimiz İran bile otomobil yapıp
satıyor. Hayret ki ne hayret…
Eğitim mi? Dur! Çığlık atmak istiyorum. Bağımsız ve özgür bir ülkede hiç yabancı dilde eğitim olur mu? Olmaz! Bak,
adı Anadolu Lisesi ama içi Amerika. Eh! Artık öğrenci andı da
kaldırıldı. Ya ne diyelim ki?
Bir zamanlar... İşte bir zamanlar, bizlere en çok da Andımız, kimliğimizi hatırlatıyordu, o da alıp başını gitti. Bu “and”,
bizlerin ve geleceğimizin teminatıydı. Birlik ve beraberliğimizin senediydi. Güya yabancılar şikâyet ediyorlarmış. Türkiye’de
yaşayan yabancıların çocukları, Türk okullarında öğrenim gördükleri için, Andımız’ı söylerken “Türk’üm” diyorlarmış. Demesinler. Onlar için çok mu önemli?
Bizimkiler de düşünmüşler taşınmışlar, eh işte gereğini
yapmışlar. Yaptılar ve kaldırdılar... Neden? Neden bu? Kim için?
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Maksat, yabancılara şirin görünmek mi? Burası Türkiye değil
mi? Eğer illa gerekiyorsa yabancılar Andımız’ı okumasınlar.
Okumasınlar ya. Bunlar yarın “İstiklal Marşı da bizim marşımız
değil, Türkçe de bizim dilimiz değil, bayrak da bizim bayrağımız değil, öğretmenler de bizim milletten değil” derlerse, işte o
zaman n’olacak? Oysa Andımız birlik, beraberlik ve dayanışma
senedimizdi. Yazık oldu… Yazık!
Y. MERT:
- Danıştay’da açılan bir davada Andımız’ın, oybirliğiyle,
ırkçı olmadığına dair karar verilmişti. Davada “Türk” kelimesinin, bir ırkın değil, “Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde
yaşayan, dili, ırkı, rengi, cinsiyeti, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi ne olursa olsun tüm vatandaşların bir araya gelerek oluşturdukları ve herkesi kapsayan ve kucaklayan milletin
ortak adı” anlamına geldiği belirtilip, aksi yöndeki davacı iddialarına itibar edilmemiştir. Nitekim “Anayasa’mızda, bu hususun
vurgulanması bakımından, Türk Devleti’ne vatandaşlık bağı ile
bağlı olan herkesin herhangi bir ayrıma tabi tutulmaksızın Türk
olduğu belirtilmiştir.” denmesine rağmen, yine de olan oldu.
Sorum şu: Söz gelimi, hani Allah korusun, “Atatürk” ve
“Türk” de tarihin belleğine bırakılırsa, yani ekarte edilirse, gündemden çıkarılırsa ne olur?
E. Ali OKUR:
- Evet, ne olur? Niye? Niye çıkaralım ki? Böyle bir soru neden sorulur ki? Bu soru; çaresizliğin, bir iç çöküntünün, çürümenin dışa vurumu mu? N’oldu? Nedir bu çığlık çığlığa ünleyiş!
Hani şu ısıtılan kazandaki kurbağa deneyi var ya... İşte o geldi
aklıma. Bak kardeş... Hani çok güzel bir söz vardır: “Ağaçlar
kökleriyle gürler.” diye. En güzel ırmaklar, derinlerde seyreden
yer altı ırmaklarıdır. Aileyi aile yapan, aile bağlarıdır. Bu bağın
unsurları nelerdir? Soydur, dildir, değerlerdir, ortak anılardır,
ekonomik çıkarlardır ve en önemlisi de kelimelerdir. Kelimeler
öyle kolay oluşmazlar ki. İnsan, bildiği ve benimsediği kelimelerin toplamı değil midir? Malum. Şu ya da bu şekilde kelimeler
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bellekten bir bir giderse, bellek zayıflayıp sonunda amansız bir
çöküşle çöküp o da alıp başını gider. İşte o zaman, rengârenk
düşler de alıp başını gider. Düşler alıp başını giderse insanların coşkuları da gider, yaşama sevinçleri de gider... Zaten bir
insanda içsel yaşam coşkusu kalmazsa, yaşamaya değer bir şey
de kalmaz.
Bak şimdi, aklıma ne geldi... Eğer Atatürk’ü tarihimizden
çıkarırsak geriye ne mi kalır? Geriye Çopur Musa kalır. Çopur
Musa kim mi? Çopur Musa; “din elden gidiyor” yavesiyle (saçma sapan sözle), çevresinde bir sürü yobaz, yani sömürülmeye
müsait adam toplayarak, Uşak civarında bölükten kaçan adam.
Yani Kurtuluş Ordusu’nu arkadan vuran hain.
Bu adam bir gün, Denizli’nin Çivril bölgesini basıyor. Orada Kuvayımilliye birlikleri ile karşılaşınca, kaçıp Yunan birliklerine sığınıyor. Yunanlılar daha sonra bunu alıp Yunanistan’a
götürüyorlar. Bu pislik, bir süre sonra gelip, Yunan çeteleriyle
Ege kıyılarını basıyor.
Ya... Hain her zaman haindir. Zaman hızla değişiyor. Bir
gün bir de ne görsünler. Çeşme kumsalında Çopur Musa…
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Kendini affettirmek için vurup öldürdüğü ve sırtına alıp getirdiği iki Yunan askeri… Bu hain daha sonra yargılanıyor ve
hapse atılıyor… Hapisten çıkınca, hırsızlık yaparken vurulup
öldürülüyor…
Eğer Atatürk, tarihten çıkarılırsa, şu Manisa Valisi Hüsnü
kalır. Bu da “din elden gidiyor” diye insanları Kurtuluş Ordusu’na karşı kışkırtıyor. 20 Haziran 1920 gecesi Yunanistan’a kaçıyor. Orada adını değiştirip, adı Hüsnüyadis oluyor. Hüsnüyadis... İlginç, değil mi?
Ya işte böyle... Tarih kitaplarından Atatürk’ü çıkarırsanız... Delibaş Mehmet kalır geriye. Konya civarında, tüm
yobazlar gibi, “din elden gidiyor” diye bir grup çapulcuyu silahlandırıyor, kurtuluş mücadelesi veren askerleri sırtlarından
vurmaya başlıyor. 3 Ekim 1920’de Konya’ya geliyor, Müdafaa-i
Hukuk Cemiyeti üyelerini öldürüyor. Ankara’dan gönderilen
birliklere yenilince o da Fransızlara sığınıyor. Sonra da Yunan
ordusuna çavuş oluyor. Tekrar Konya’ya gelip, “din elden gidiyor” dediğinde, kendi adamları “Yeter lan! Yeter!” diye vurup
öldürüyorlar.
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Atatürk’ü gündemden, belleklerimizden ve dillerimizden
çıkarırsak geriye Anzavurlar kalır, Çapanoğulları kalır, Derviş
Mehmet’ler kalır, Sofu Ali’ler kalır… Bunlarla da Cumhuriyet
yaşatılamaz ki. En sonunda kala kala tavuk aşıranlar güruhu kalır… Ve bir de…
Y. MERT:
- Evet, doğru. Anladım. Hak katında hainler ve aymazlar hep aynı. Malum, insanı insan yapan, en başta aklını doğru ve sağlıklı kullanmasıdır. Ben hep şunu derim: Hayatta en
büyük felaket ne şudur ne de budur. Hayatta en büyük felaket;
aklı olup da onu kullanmamaktır ya da kullanamamaktır. Allah, Kur’an’da; akletmeyenlerin azap içinde kalacaklarını söyler.
Azap, yani cehennem içinde…
Burada şunu diyeceğim: Bizim halkımız her ne kadar dinini yeteri ve gereği gibi bilmese de genelde dindar bir halk. Sözü
uzatmayalım... Atatürk’ün dine bakışına ve uygulamalarına da
şöyle kısaca bir göz atalım mı?
E. Ali OKUR:
- Bakalım. Önce şunu en başta söyleyelim: Akıllı bir insan,
her ne yaparsa yapsın, yapıp ettiği işin sonunu düşünendir. Atatürk, çok akıllı biriydi. Bir bilgeydi. Ne diye milletinin mutlu
olduğu inançlarıyla uğraşsın ki. Atatürk’ün karşı olduğu şey; dinin sırtından geçinmek. Yani insanları dinle aldatıp sömürmek.
Zaten bütün peygamberlerin yaptıkları da bu değil mi?
Şimdi sorumuza dönelim. Kur’an’ın ilk emri nedir? “Oku!”
Atatürk ne yaptı? Her anlamda eğitimde yenilik. Üstelik de tarihinde ilk kez, halkı Kur’an’ı anlasın ve aracılar aradan çıksın
diye Türkçeye çevirtti. Evet, bu böyle. Sonra... Kur’an ne diyor?
“Kula kul olma.” Pekâlâ. Atatürk ne yaptı? Saltanatı, yani tek
adam yönetimini kaldırıp yerine “cumhuriyet-demokrasi” getirdi. Daha sonra... Kur’an, “köleliği kaldır” diyor, Atatürk ise,
köleliğe son vermek için “Toprak Reformu”nu getiriyor. Daha
sonra... Kur’an, “kul hakkı yeme” diyor. Atatürk “sosyal devlet”i
getiriyor. Kur’an, “mazlumun yanında ol” diyor. Atatürk, KurtuATATÜRK GENÇLİĞİNİN ÖĞRENCİ ANDI
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luş Savaşı’nı yapıyor. Kur’an “yok yoksula yardım et, yani zekât
ver” diyor. Atatürk, sosyal yardım kuruluşlarını bina ediyor.
Kur’an “ayrımcılık yapma” diyor. Atatürk “halkçılık”, yani insan
haklarını” tesis diyor. Kur’an “evrensel kardeşlik” diyor. ATATÜRK, “yurtta barış, dünyada barış” diyor. Kur’an “Âdem-Havva” yani “tek eşlilik” diyor. Atatürk, Medeni Kanun’u getiriyor...
Sanırım bu kadar yeterli.
Y. MERT:
- Evet, çok güzel oldu. Bir de şu tekke ve zaviye konusuna
değinelim. Ama kısa olsun.
E. Ali OKUR:
- Atatürk’ün, 17 Aralık 1927 tarihinde, Ankara’da verdiği
bir beyanatı var. Der ki: “Biz tekke ve zaviyeleri, din düşmanı olduğumuz için değil, bilakis, bu tip yapılar din ve devlet düşmanı
oldukları, Selçuklu ve Osmanlı’yı batırdığı için yasakladık. Çok
değil, yüzyıla kalmadan eğer bu sözlerime dikkat etmezseniz
göreceksiniz ki bazı kişiler, bazı cemaatlerle bir araya gelerek,
bizlerin din düşmanı olduğunu öne sürecek, sizlerin oyunu alarak başa geçecek, ama sıra, devleti bölüşmeye geldiğinde birbirlerine düşeceklerdir… Ayrıca unutmayalım ki o gün geldiğinde,
her bir taraf, diğerini dinsizlikle suçlamaktan da geri kalmayacaktır.”
İşte Atatürk’ün öngörüsü bu. Öngörüye bak... Harika, değil
mi? Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimlerinden uzaklaştıkça, Türkiye’nin başı belalarla sarmaş dolaş olmaya da devam
edecek gibi görünüyor.
Y. MERT:
- Evet, bizim milletimiz her ne kadar dinini doğru dürüst
bilmeseler de Müslüman bir millet. Her zaman dini ve vatanı
uğrunda malını ve canını vermeyi esirgememiştir. Hani meşhur
bir söz vardır, “benzer, benzerle avlanır” diye. Çünkü benzer,
benzeri çeker. İşte halkımız da en çok sevdiği diniyle, diyanetiyle avlanıyor. Bu yalnız ve güzel ülkemizin amansız düşmanları;
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halkımızı en sevdiği diniyle, inançlarıyla aldatılıp sömürüyorlar… Bu konuda, Atatürk ve din konusunda ne diyoruz?
E. Ali OKUR:
- Evet, ya... Atatürk’e akıl almaz iftiralar atıldı ve hâlâ da
atılıyor. Biz biliyoruz ki bu iftiraların kaynakları, bu ülkeyi işgal eden irade ve onların işbirlikçileridir. Tabii ki tarih tanıktır,
onlar, bu fitnelerinden dönecek değildirler. Ama biz yine de onların azgın sellerine kapılacak olan yurttaşlarımızı hep uyarmalıyız. Bunlardan en başta gelen de Atatürk’ü dinle vurmak.
Bak şimdi... Mustafa Kemal, bir cuma namazında hutbe
okuyor… Yer; Balıkesir, Zağnos Paşa Camii. Tarih, 6 Nisan
1923… Atatürk, cuma hutbesinde: “Ey millet; Allah birdir. Şanı
büyüktür. Allah’ın selameti, atıfeti ve hayrı üzerinize olsun.” diyerek, önce cemaatin sağlık ve saadeti için Allah’a dua ediyor.
Ardından, Peygamber’in görevini hatırlatıyor. Diyor ki: “Peygamber Efendimiz, Cenab-ı Hak tarafından insanlara hak dinini tebliğle görevlendirilmiş. Herkesçe bilinir ki insanlara feyiz
vermiş olan dinimiz, son dindir. En mükemmel dindir. Çünkü
dinimiz akla, mantığa, hakikate uygundur. Eğer akla ve mantığa
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ters olsaydı o zaman, yaratılış kanunlarına ters olurdu. Çünkü
aklı yaratan da Allah’tır. Akılla inanmamızı isteyen de O’dur…”
Sonra da dinimizin akli olduğunu hatırlatıyor… Diyor ki:
“Arkadaşlar; Elçi’nin iki evi vardı. Biri kendi evi, diğeri de Allah’ın evi. Kendi işlerini kendi evinde, halkın işlerini de camide
görüyordu. Biz de Elçi’nin usulüyle burada toplandık… Şimdi
Allah’ın huzurundayız. Buna vesile olan Balıkesir’in dindar ve
kahraman halkına teşekkür ediyorum.” dedikten sonra: “Efendiler, camiler, birbirinizin yüzüne bakmaksızın yatıp kalkmak
için yapılmamıştır. Her şeyden önce; ibadet, din ve dünya için
neler yapılması lazım geldiğini düşünmek için yapılmıştır.”
Bak, burada çok önemli bir vurgu var; camide toplanmanın
gayesine dikkat çekiliyor. Yani düşünceyi ve aklı öne çıkarıyor…
Ve daha sonra diyor ki: “Millet işlerinde her fert, bir hizmet ifa
etmelidir. İşte biz de burada din ve dünya için, istiklal ve istikbalimiz için, bilhassa hâkimiyetimiz için neler düşündüğümüzü
meydana koymalıyız. Burada ben yalnız kendi düşüncelerimi
söylemek istemiyorum. Hepinizin düşüncelerini anlamak istiyorum. Mal-ı millîye, irade-i millîye, yalnız bir şahsın düşüncesinden değil, bil umum efrad-ı milletin arzularının, emellerinin
muhassalasından ibarettir. Binaenaleyh, benden ne öğrenmek, ne
sormak istiyorsanız serbestçe sormanızı rica ediyorum.” diyor.
Camilerde Kur’an yerine şüpheli bir sürü hurafe dolu hikâyeler, masallar anlatılarak vatandaşlar uyutulmaktadır… Atatürk, Kur’an’ı gerçekten biliyordu ve onun uygulanmasını istiyordu. Küresel emperyalistler her zaman, millî inancı yıkmak
için din motifini kullandılar. Ve de hep dini kullanmaya devam
edecekler.
Y. MERT:
- Doğru. İnsanlık tarihi, uydurulmuş dinlerle hak dinlerin
savaşı olarak süregelmiş ve süregideceğe de benziyor. Atatürk,
bu gerçeği çok iyi anlayıp saptamış. Onun için de cebinden
harcama yaparak Kur’an’ı, halkının dili Türkçeye çevirtmiştir.
Bir Kur’an’ı mı? Hayır. “Buharî Hadis Kitabı”nı da... Üstelik o
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günün ünlü âlimlerinden Elmalılı’ya da Kur’an tefsiri hazırlattırıyor. Onun, dinde biricik amacı, halkları dinle sömüren din
tecimenlerini etkisiz kılmaktır…
Şimdi... Son sorum şu: Bu konularda sen ne diyorsun? Ama
kısa... Kısacık olsun.
E. Ali OKUR:
- Evet, Atatürk, Kur’an’ın okunup anlaşılmasına çok büyük
önem vermiştir. Kur’an’ın halk tarafından anlaşılması için büyük
bir çaba göstermiştir. O dönemde var olmayan bir Türkçe meal
ve tefsir yazılmasına öncülük etmiştir. Atatürk’ün bu konudaki çabası, onun, dine olan inancının bir göstergesidir. Nitekim
Allah, Duhan suresi, 58’de: “Belki onlar öğüt alıp-düşünürler
diye, Biz bu Kur’an’ı, senin dilinle kolaylaştırdık.” diyor. İşte
Atatürk, bu ayeti çok iyi anlamış ve de gereğini yapmıştır.
Atatürk, her zaman din ile ilgili konuşmalarında, Allah’tan,
İslam’dan, Kur’an’dan, saygı ve bağlılıkla bahsetmiştir.
Atatürk, Kur’an’ın Türkçeye çevrilmesi hususunda söyle
demiştir: “İlk olarak, Kur’an’ın dilimize çevrilmesini istedim.
Bu da ilk defa Türkçeye çevriliyor. Hz. Muhammed’in yaşamına
ait bir kitabın çevrilmesi için de emir verdim.”
Emir veriyor, takip ediyor ve gereği de yapılıyor. Her muhtara, imza karşılığı beş adet Kur’an meali gönderip, halkının
Kur’an’la aydınlanmasına da vesile olmak istiyor…
Y. MERT:
- Yine çok güzel, çok naif bir söyleşi oldu. Sağ ol kardeş…
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Atatürk’ün Hayatının
Tam Kronolojisi

1881

Atatürk’ün Selanik’te doğumu.

Haziran 1887

Atatürk’ün ilköğrenimi, kısa bir süre mahalle mek
tebinde devam etmiştir. Daha sonra çağdaş eğitim yapan
Şemsi Efendi Okulu’na devam eden Atatürk, buradan
mezun olmuştur.

28 Kasım 1893

Atatürk’ün babası Ali Rıza Efendi’nin ölümü

Temmuz/Ağustos Atatürk’ün Selanik Askeri Rüştiyesi’ne girişi (Atatürk kısa
1894
bir süre Selanik Mülkiye Rüştiyesi’ne gitmişse de, öğrenimine daha sonra Askeri Rüştiye’de devam etmiş ve okulu
1895 sonu veya 1896 Ocak ayında bitirmiştir. Bu okulda matematik öğretmeni Mustafa Efendi, genç öğrencisi
Mustafa adının sonuna “Kemal” ismini ilave etmiştir.)
13 Mart 1896

Atatürk’ün Manastır Askeri İdadisi’ne girişi. (1899 yılında bitirmiştir.) Burada arkadaşı Ömer Naci vasıtasıyla
Namık Kemal ve Mehmet Emin Yurdakul’un şiirleriyle
tanışması. Tarih öğretmeni M. Tevfik Bilge vasıtasıyla da
Fransız ihtilalini hazırlayan fikirler ile karşılaşması.

13 Mart 1889

Atatürk, Manastır Askeri İdadisi’ni bitirerek, 1283 yaka
numarası ile İstanbul’da Harp Okulu’nun piyade sınıfına
1899/1900 öğretim yılında girmiştir. Birinci sınıfta Piyade olarak eğitim ve öğretime devam eden 610 arkadaşı
arasından toplam 484 not alarak, 9. olarak ikinci sınıfa
geçmiştir. 1900-1901 öğretim yılında, 420 arkadaşı arasından toplam 522 not alarak, 11. olarak üçüncü sınıfa
geçmiştir. 1901-1902 öğretim yılında, üçüncü sınıfta 459
arkadaşı arasından, üç yıllık notların toplamı üzerinden
Harp Okulunu 8’nci olarak bitirmiştir.
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10 Şubat 1902

Atatürk’ün Teğmen rütbesiyle Harp Okulun’u bitirişi ve
Harp Akademisi’ne girişi 1902-1903 öğretim yılındadır.
Harp Akademisi birinci sınıfta 42 arkadaşı arasından
toplam 580 olan ders notlarından toplam 479 almış ve 8.
olarak ikinci sınıfa geçmiştir. 1903-1904 öğretim yılında,
ikinci sınıfta 40 kişilik sınıf mevcudu içinde toplam 480
puan alarak altıncı olmuştur. 57. Dönem Harp Akademisi
mezunu toplam 37 kişidir. Bunların 13’ü “Kurmay” 24’ü
de “Mümtak” olmuşlardır. Mustafa Kemal, Kurmay olarak Akademi’yi bitiren 13 kişi arasında 5. olmuştur.

21 Ekim 1904

Mustafa Kemal’in Kurmay Yüzbaşı olarak yemin etmesi.

11 Ocak 1905

Mustafa Kemal’in Kurmay Yüzbaşı olarak Harp Akademisi’ni bitirip, Kurmaylık Stajı için Şam’a Eski 5. Ordu’ya
tayin olması.

10 Şubat 1905

Atatürk’ün Şam’a gitmek üzere İstanbul’dan hareketi.

Ekim 1906

Atatürk’ün Şam’da bazı arkadaşları ile gizli olarak “Vatan
ve Hürriyet Cemiyeti”ni kuruşu.

20 Haziran 1907

Atatürk’ün Kolağası (Kıdemli Yüzbaşı) oluşu.

13 Ekim 1907

Atatürk’ün Şam’dan, merkezi Manastır’da bulunan 3.
Ordu Karargâhı’na atanması (Bu karargâhın Selanik’teki
şubesinde çalıştırılmıştır.)

23 Şubat 1908

Atatürk’ün General Litzmann’dan çevirdiği “Takımın
Muharebe Talimi” adlı askeri eğitimle ilgili kitabının Selanik’te yayımlanması.

22 Haziran 1908

Atatürk’e, 3. Ordu Karargâhı’ndaki görevinin yanı sıra
Üsküp-Selanik arasındaki demiryolu müfettişliği görevinin de verilmesi.

23 Temmuz 1908

İkinci Meşrutiyet’in ilanı.

13 Ocak 1909

Atatürk’ün 3. Ordu Selanik Redip Tümeni Kurmay Başkanlığı’na getirilişi.

13 Nisan 1909

İstanbul’da; İkinci Meşrutiyet’e karşı avcı taburlarının
ayaklanmasıyla büyük isyan çıkması (31 Mart İsyanı)

15-16 Nisan 1909

Atatürk’ün Hareket Ordusu’yla beraber bu ordunun Kurmay Başkanı olarak Selanik’ten İstanbul’a hareketi.

19 Nisan 1909

Atatürk’ün Hareket Ordusu’yla beraber İstanbul’a gelişi.

16 Mayıs 1909

Atatürk’ün 31 Mart olayının bastırılmasından sonra tekrar Selanik’e dönüşü.

15-16 Nisan 1909

Atatürk’ün Hareket Ordusu’yla beraber bu ordunun Kurmay Başkanı olarak Selanik’ten İstanbul’a hareketi.
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19 Nisan 1909

Atatürk’ün Hareket Ordusu’yla beraber İstanbul’a gelişi.

16 Mayıs 1909

Atatürk’ün 31 Mart olayının bastırılmasından sonra tekrar Selanik’e dönüşü.

30 Ağustos 1909

Atatürk’ün-Kolağası rütbesiyle- Cumalı Karargâhı’ndaki
askeri manevraya katılışı.

8 Eylül1909

Cumalı Karargâhı’ndaki askeri manevranın sona erişi ve
Atatürk’ün Cumalı’dan ayrılışı.

22 Eylül 1909

Selanik’te “İttihat ve Terakki Büyük Kongresi”nin toplanışı (Atatürk, bu kongrede bir konuşma yaparak ordunun siyasetten çekilmesi gereğini savunmuştur.)

5 Kasım 1909

Atatürk’ün-Selanik Redif Tümeni Kurmayı Başkanlığı’ndan tekrar 3.ncü Ordu Karargahına atanması.

1909

Atatürk’ün “Cumalı Ordugâhı” adlı kitabının Selanik’te
yayımlanması (Bu küçük kitap, 30 Ağustos-8 Eylül 1909
arasında Cumalı Karargâhı’nda yapılan askeri manevra
esnasında tutulan not ve krokilerden oluşmuştur.)

6 Eylül 1910

Atatürk’ün 3’ncü Ordu Subay Talimgâhı Komutanlığı’na
atanması.

12-18 Eylül 1910

Atatürk’ün orduyu temsilen Picardie manevralarını izlemek amacıyla Fransa’ya gönderilişi.

1 Kasım 1910

Atatürk’ün, 3’ncü Ordu Subay Talimgahı Komutanlığı’ndan tekrar 3’üncü Ordu Karargâhı’na atanması.

15 Ocak 1911

Atatürk’ün 5. Kolordu Karargâhı’nda, daha sonra yine
Selanik’te bulunan 38. Piyade Alayında görevlendirilmesi.

Mart 1911

Atatürk’ün Arnavutluk’ta çıkan isyanı bastırmak üzere
düzenlenen harekatta Harbiye Nazırı Mahmut Şevket
Paşa’nın yanında görev alışı.

19 Nisan 1911

Atatürk’ün 5. Kolordu’nun Selânik-Kılkış arasında yaptığı manevralara (kolağası rütbesiyle) katılması (Manevra
20 Nisan 1911 akşamı sona ermiştir.)

14 Eylül 1911

Atatürk’ün, Selânik’te 38. Piyade Alay, Kumandanlığı’ndaki görevinden alınarak İstanbul’da Genelkurmay 1. Şube’de bir göreve atanması.

29 Eylül 1911

İtalyanların Trablusgarp’ta Osmanlı Devleti’ne harp ilânı.
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5 Ekim 1911

İtalyanların Trablusgarp’a saldırıya geçmesi. Atatürk’ün
Trablusgarp’a gönüllü gitmek üzere-Gözetici Mustafa
Şerif kimliği ile- bir kısım arkadaşlarıyla beraber İstanbul’dan ayrılışı (İskenderiye üzerinden Trablusgarp’a geçmiştir).

27 Kasım 1911

Atatürk’ün binbaşılığa terfi edişi.

8 Aralık 1911

Atatürk ve arkadaşlarının Bingazi’ye gelişi (Atatürk, burada Tobruk Bölgesi Komutanı Ethem Paşa’nın Kurmay
Başkanı olarak göreve başlamıştır)

19 Aralık 111

Atatürk’ün (Ethem Paşa’nın yerine) Tobruk Bölgesi Komutan-lığı’na getirilişi.

30 Aralık 1911

Atatürk’ün Derne’ye gelişi ve Derne doğusundaki Şark
Gönüllüleri Komutanlığı’nı üzerine alışı.

1911

Atatürk’ün, “Tâbiye Tatbikat Seyahatı” adlı kitabının
Selânik’te yayımlanması (Bu küçük kitap, 5. Kolordu’nun
19-20 Nisan 1911 günleri yaptığı ve Atatürk’ün de kolağası rütbesiyle katıldığı bir askeri tatbikatın not ve krokilerinden oluşmuştur.)

1912

Atatürk’ün Derne Komutanlığı’na atanması.

1912

Karadağ’ın harp ilanı ile Balkan Harbi’nin başlaması.

25 Ekim 1912

Atatürk’ün Trablusgarp’tan İstanbul’a hareketi.

25 Kasım 1912

Atatürk’ün Gelibolu’da bulunan Bahri- Sefid (Akdeniz)
Boğazı Kuvay-ı Mürettebesi Komutanlığı Harekat Şubesi
Müdürlüğü’ne atanması.

1 Aralık 1912

Atatürk’ün İstanbul’dan Bolayır’a hareketi

1912

Atatürk’ün General Litemann’dan çevirdiği “Bölüğün
Muharebe Talimi” adlı askeri eğitimle ilgili kitabının İstanbul’da yayımlanması.

27 Ekim 1913

Atatürk’ün Sofya Ataşemiliterliği‘ne atanması.

30 Kasım 1913

Atatürk’ün Sofya’ya gelişi.

11 Ocak 1914

Atatürk’e, Sofya Ataşemiliterliği’ne ilaveten Belgrad ve
Çetine Ataşemiliterliklerini de yürütme görevi verilmesi.

1 Mart 1914

Atatürk’ün yarbaylığa terfi edişi.

Mayıs 1914

Atatürk’ün Nuri (Conker)’ın “Zabit ve Kumandan” adlı,
konferanslardan oluşan eseri üzerine onunla sohbet şeklinde “Zabit ve kumandanla Hasbihal” adlı kitabını yazması. (Bu kitap bir süre gecikme ile 1918 Aralık ayında
İstanbul’da yayımlanmıştır.)
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1 Ağustos 1914

Almanya’nın Rusya’ya harp ilanı ile I. Dünya Savaşı’nın
başlaması.

29 Ekim 1914

Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşı’na girişi.

20 Ocak 1915

Atatürk’ün, Tekirdağ’a teşkil edilecek 19. Tümen’i Komutanlığı’na atanması.

2 Şubat 1915

Atatürk’ün, Tekird6ağ’a gelişi ve 19. Tümeni kurma çalışmalarına başlaması

25 Şubat 1915

Tekirdağ’daki 19. Tümen Komutanlığı’nın Maydos (Eceabat)’a nakli ve Atatürk’ün 19. Tümen Komutanlığı üzerinde olmak üzere Maydos Bölgesi Komutanı olarak görevini sürdürmesi.

18 Mart 1915

Çanakkale Boğazı’nı geçmeye teşebbüs eden İngiliz donanmasının, ağır zayiat vererek başarı kazanamaması.

23 Mart 1915

Gelibolu’da 5. Ordunun kurulması kararı ve komutanlığına Alman Generali Liman von Sanders’in atanması (26
Mart 1915 günü Gelibolu’ya gelmiştir).

18 Nisan 1915

Atatürk’ün komutasındaki 19. Tümen’in, 5. Ordunun genel ihtiyatını oluşturmak üzere Bigalı’ya gönderilişi.

25 Nisan 1915

Çanakkale’de İngilizlerin Seddül- bahir ve Arıburnu bölgesinde çıkarma hareketine başlaması, Bigalı’dan gelen
Atatürk komutasındaki 19. Tümen kuvvetlerinin taarruzu ile geri çekilmeye mecbur edilişi (Düşman çıkarması
20 ve 27 Nisan günleri de devam etmiş; ancak Atatürk
komutasındaki askerlerimizin kahramanca savunması
karşısında başarısız kalmıştır.)

1 Haziran 1915

Atatürk’ün albaylığa terfi edişi.

15 Temmuz 1915

Atatürk’e Harp Madalyası verilişi.

6 Ağustos 1915

Düşmanın Çanakkale’de takviyeli kuvvetlerle yeni bir
taarruzu (Bu taarruz, 7 Ağustos 1915 günü de devam etmiş, ancak Atatürk’ün aldığı önlemler sayesinde gelişmemiş ancak Atatürk’ün aldığı önlemler sayesinde gelişme
bulamamıştır.) Düşmanın akşam Anafartalar bölgesine
asker çıkararak bu bölgeden de ilerleme girişimi.

8 Ağustos 1915

Atatürk’ün General Liman von Sanders’in emri ile Anafartalar Grubu Komutanlığı’na getirilişi.

9 Ağustos 1915

Atatürk komutasındaki kuvvetlerin, Anafartalar bölgesinde İngilizlere taarruzu, düşmanın tekrar çıkarma yaptığı kıyılara itilmesi.
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19 Ağustos 1915

Atatürk komutasındaki kuvvetlerin, Conkbayırı’nda İngilizlere taarruzu ve düşmanın ilerlemesine imkan verilmemesi (Bugünkü muharebeler esnasında Atatürk’ün
kalbini hedef alan bir kurşun, göğüs cebindeki saate
çarpıp geri döndüğünden, kendisi mutlak bir ölümden
kurtuldu.)

1 Eylül 1915

Atatürk’e Anafartalar Grubu Ko
mutanlığı’ndaki üstün
başarıları sebebiyle “Muharebe Gümüş Liyakat Madalyası” verilişi.

10 Aralık 1915

Atatürk’ün Anafartalar Grubu Komutanlığı’ndan istifası
(Bu istifa 5. Ordu Komutanı General Liman von Sanders
tarafından kabul edilmemiş, kendisi izinli olarak İstanbul’a dönmüştür.)

19/20 Aralık 1915 İngilizlerin gece Çanakkale’yi tahliye etmeleri
14 Ocak 1916

Atatürk’e Anafartalar Grubu Komutanlığı’ndaki üstün
başarıları sebebiyle “Muharebe Altın Liyakat Madalyası”
verilişi.

27 Ocak 1916

Atatürk’ün, karargâhı Edirne’de bulunan 167. Kolordu
Komutanlığı’na atanması (Edirne’deki bu kolordu, Kafkas Cephesi’nin önem kazanması üzerine bir süre sonra
aynı adla Diyarbakır’a nakledilmiştir.)

11 Mart 1916

Atatürk’ün, karargâhı Diyarbakır’a nakledilmesi kararlaştırılan 16. Kolordu Komutanlığı’na atanması (Başkomutan vekili Enver Paşa, bugün Atatürk’e telgraf çekerek,
Kolordu Karargâhı’yla Resulayn (Ceylanpınar) üzerinden hemen Diyarbakır’a hareket etmesini istemiştir.)

12 Mart 1916

Atatürk’ün 16. Kolordu’nun Edirne’den Diyarbakır’a kaydırılması üzerine Edirne’den İstanbul’a hareketi.

16 Mart 1916

Atatürk’ün, Diyarbakır’daki görevine gitmek üzere İstanbul’dan ayrılışı.

26 Mart 1916

Atatürk’ün, Diyarbakır’a gelerek 16. Kolordu’nun komutasını üzerine alması.

1 Nisan 1916

Atatürk’ün, mirliva (tuğgeneral)lığa terfi edişi.

Haziran 1916

16. Kolordu Karargâhı’nın Diyarbakır’da Silvan’a nakledilmesi

3 Ağustos 1916

Atatürk komutasındaki kuvvetlerin Bitlis ve Muş yönünde taarruza geçişi.

8 Ağustos 1916

Atatürk komutasındaki kuvvetlerin sabah Muş’u, akşam
Bitlis’i düşman işgalinden kurtarışı.
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13 Aralık 1916

Atatürk’ün, Ahmet İzzet Paşa’nın izinli olarak kısa bir
süre İstanbul’a gitmesi üzerine vekâleten, karargâhı Diyarbakır’da bulunan 2. Ordu Komutanlığı’na atanması.

16 Aralık 1916

Atatürk’ün Silvan’dan hareketle Sekerat’ta 2. Ordu Karargâhı`na gelerek Komutan Vekilliği görevini üzerine alışı.

3 Ocak 1917

Atatürk’ün, Ahmet İzzet Paşa’nın izinden dönüşü üzerine Sekerat’ta 2. Ordu Komutan Vekilliği’nden ayrılarak
Silvan’a dönüşü.

14 Şubat 1917

Atatürk’ün, Hicaz Kuvve-i Seferiyesi Komutanlığı’na
atanması.

21 Şubat 1917

Atatürk’ün Şam’a gitmek üzere Diyarbakır’dan ayrılışı.

5 Mart 1917

Atatürk’ün, Şam’a gelişi ve Sina Cephesi’ni teftişi

11 Mart 1917

Atatürk’ün 2. Ordu Komutan Vekili olarak Şam’dan Diyarbakır’a dönüşü.

16 Mart 1917

Atatürk’ün 2. Ordu’ya asaleten komutan atanması.

14 Mayıs 1917

Atatürk’ün, Muş’u 2. defa düşman işgalinden kurtarışı.
(Muş, 8 Ağustos 1916’da kurtarılmış ise de 25 Ağustos
1916’da tekrar Rusların eline düşmüştü.)

5 Temmuz 1917

Atatürk’ün, General Falkenhein’in komutasındaki Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı’na bağlı olarak Halep’te oluşturulması kararlaştırılan yedinci Ordu Komutanlığı’na atanması.

Temmuz 1917

Atatürk’ün Diyarbakır’dan İstanbul’a hareketi (7.Ordu
Karargâhı’nı oluşturmak üzere Başkomutan Vekili Enver
Paşa tarafından İstanbul’a çağrılmıştır.)

Temmuz 1917

Atatürk’ün Diyarbakır’dan İstanbul’a gelişi.

15 Ağustos 1917

Atatürk’ün İstanbul’dan Halep’e hareketi (7. Ordu Karargâhı Halep’in Aziziye mevkiinde idi)

20 Eylül 1917

Atatürk’ün, Halep’ten (genel durum değerlendirmesi ve
General Falkenhein ile anlaşmazlığına dair) Sadrazam ve
Dahiliye Nazırı Talât Paşa ile Başkomutan Vekili ve Harbiye Nazırı Enver Paşa’ya raporu.

Ekim Başı 1917

Atatürk›ün, (Yıldırım Orduları Komutanı General Falkenhein›le anlaşmazlık sonucu) Yedinci Ordu Komutanlığı›ndan istifa edişi.
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9 Ekim 1917

Atatürk’ün tekrar Diyarbakır’da bulunan 2. Ordu Komutanlığı’na atanması (Atatürk, bu atamayı kabul etmediğinden işlem yürürlülük kazanmamış, kendisi 2. Ordu
Komutanı sıfatiyle izinli sayılarak Halep’ten İstanbul’a
gelmiştir.)

Ekim Sonu 1917

Atatürk’ün, Halep’ten İstanbul’a dönüşü (9 ay kadar İstanbul’da kalmıştır.)

7 Kasım 1917

Atatürk’ün İstanbul’da Genel Karargah’ta görevlendirilmesi

15 Arkalık 1917

Atatürk’ün Veliaht Vahdettin Efendi’nin maiyetinde Almanya’ya gitmek üzere İstanbul’dan ayrılışı.

1 Ocak 1918

Atatürk’ün, Almanya seyahatinden İstanbul’a dönüşü.

13 Mayıs 1918

Atatürk’ün böbrek rahatsızlığı sebebiyle, tedavi için İstanbul’dan Viyana’ya hareketi (Viyana ve Karlsbat’ta 2,5
ay kadar tedavi görmüştür.)

1 Ağustos 1918

Atatürk’ün, Viyana’dan İstanbul’a dönüşü.

7 Ağustos 1918

Atatürk’ün, General Falkenhein’in yerine Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığına getirilmiş olan General Limon
von Sanders’in emrindeki 7. Ordu’ya tekrar komutan
atanması.

15 Ağustos 1918

Atatürk’ün 2. Defa atandığı 7. Ordu Komutanlığı görevine başlamak üzere İstanbul’dan Halep’e gelişi Halep’te
1 gün kaldıktan sonra 7. Ordu Karargâhı’nın bulunduğu
Nablus’a gitmiştir.)

19 Eylül 1918

İngilizlerin Halep Cephesi’nde büyük kuvvetlerle taarruza başlaması (Bu İngiliz taarruzu karşısında 8. Ordu
Cephesi’nin yarılması üzerine 4 ve 7. Ordular da çekilme mecburiyetinde kalmışlardı. Atatürk komutasındaki
7. Ordu birlikleri düzenini ve savaş kudretini bozmadan
Riyad’a, oradan da Halep’e çekildi.)

26 Ekim 1918

Atatürk komutasındaki 7. Ordu kuvvetlerinin, tekrar
taarruza geçen düşman kuvvetlerini Halep’in kuzeyinde
durdurması ve düşmanın bu hattı geçmesine imkân verilmemesi.

30 Ekim 1918

Mondros Mütarekesi’nin imzalanması.

31 Ekim 1918

Atatürk’ün (7.Ordu Komutanlığı da üzerinde kalmak
üzere) Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı’na atanması ve Katma’dan Adana’ya gelerek General Liman von
Sanders’den komutanlık görevini devralması.
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7 Kasım 1918

Yıldırım Orduları Grubu ve 7. Ordu Komutanlıklarının
kaldırılması ve Atatürk’ün Ordu Kumandanı sıfatıyla
Harbiye Nezareti emrine verilmesi.

10 Kasım 1918

Atatürk’ün Adana’dan trenle İstanbul’a hareketi.

13 Kasım 1918

Atatürk’ün Adana’dan İstanbul’a gelişi.

Aralık 1918

Atatürk’ün 1914 yılı Mayıs’ında yazdığı “Zabit ve Kumandan ile Hasbihal” adlı kitabının İstanbul’da yayımlanması.

30 Nisan 1919

Atatürk’ün 9. Ordu Kıtaatı Müfettişliği’ne atanması.

16 Mayıs 1919

Atatürk’ün Anadolu’ya geçmek üzere Bandırma Vapuru
ile İstanbul’dan ayrılışı.

19 Mayıs 1919

Atatürk’ün sabah Samsun’a çıkışı.

22 Mayıs 1919

Atatürk’ün Samsun’dan Sadaret’e raporu: “Millet yekvücut olup hakimiyet esasını, Türklük duygusunu hedef
kabul etmiştir.”

21 Haziran 1919

Atatürk’ün İstanbul’da bulunan bazı tanınmış kimselere
Amasya’dan mektup göndererek Millî Mücadele’ye davet
etmesi:
“Artık İstanbul Anadolu’ya hâkim değil, tâbi olmak mecburiyetindedir.”
“Size teveccüh eden fedakârlık pek büyüktür.”
“Millî gaye elde edilinceye kadar âcizleri Anadolu’dan ve
milletin sinesinden ayrılmayacağım ve bu noktada nihayete kadar bir millet ferdi gibi çalışacağımı millete karşı
mukaddesatım namına söz verdim ve hiç bir kuvvet bu
millî karara mâni olamayacaktır.”

22 Haziran 1919

Atatürk’ün Amasya’dan Anadolu’da mülki ve askeri makamlara genelgesi: “Vatanın tamamiyeti, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Milletin bağımsızlığını yine milletin
azim ve kararı kurtaracaktır.”

3 Temmuz 1919

Atatürk’ün Erzurum’a gelişi, halk ve asker tarafından sevgi gösterileriyle karşılanışı.

8-9 Temmuz
1919

Atatürk’ün resmî vakifiyesiyle beraber askerlik mesleğinden istifası.

9 Temmuz 1919

Atatürk’ün resmî vazifesiyle beraber askerlik mesleğinden istifasını ordu’ya, vilâyetlere ve millete duyurması:
“... Bundan sonra mukaddes millî gayemiz için her türlü
fedakârlıklâ çalışmak üzere sine-i millette bir ferd-i mücahit suretiyle bulunmakta olduğumu tamimen arz ve
ilân eylerim.
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14 Temmuz 1919

Atatürk’ün askerlikten istifası ve Erzurum Müdafaa-i
Hukuk Cemiyeti’nin başına geçişinin Erzurum’da yayımlanan Albayrak Gazetesinde halka ilânı: “... Mustafa
Kemal Paşa Hazretlerinin istifanamesi bir azim ve iman
vesikasıdır. Millette, henüz eski kanın sönmemiş olduğunu gösterir muazzam delildir. Anafartalar’da, millî şerefi,
tarihin bugünkü nesilden beklemekte olduğu mukaddes
vazifeyi yükselten ve yücelten bu muhterem Kumandanı
bugünde Millî Mücadele’nin başında görmek mesut bir
görüntüdür.”

23 Temmuz 1919

Erzurum Kongresi’nin açılışı ve Atatürk’ün Kongre’ye
Başkan seçilmesi (Kongre 7 Ağustos 1919’da son bulmuştur.)

7 Ağustos 1919

Erzurum Kongresi’nin Heyet-i Temsiliye seçimini takiben Atatürk’ün kısa bir konuşmasıyla son bulması: “Milletimizin kurtuluş ümidi ile çırpındığı en heyecanlı bir
zamanda fedakâr muhterem heyetiniz her türlü eziyetlere katlanarak burada, Erzurum’da toplandı. Hassas ve
necip bir ruh ve pek sağlam bir iman ile vatan ve milletimizin kurtuluşuna ait esaslı kararlar aldı. Bilhassa bütün
cihana karşı milletimizin mevcudiyetini ve birliğini gösterdi. Tarih bu kongremizi şüphesiz ender ve büyük bir
eser olarak kaydedecektir.” Atatürk’ün Heyet-i Temsiliye
Reisliği’ne seçilmesi.

9 Ağustos 1919

Atatürk›ün, askerlik mesleğinden ihracına, haiz olduğu
nişanların alınmasına ve fahrî yaverlik rütbesinin kaldırılmasına dair irade-i seniye çıkması.

2 Eylül 1919

Atatürk’ün Sivas’a gelişi, büyük tezahüratla karşılanması.

4 Eylül 1919

Sivas Kongresi’nin açılışı ve Atatürk’ün Kongre’ye Başkan
seçilmesi. (Kongre 11 Eylül 1919’da son bulmuştur.)

11 Eylül 1919

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin resmen kuruluşu.

7 Ekim 1919

Atatürk’ün -Heyet-i Temsiliye adına millete beyannamesi: “En ağır tarihî şartlar altında bile millî vakarından ve
herkesin hukukuna riayetteki mazisinden gelen hasletlerinden zerre kadar ayrılmamış olan milletimizin bundan
sonra da aynı tarz ve harekette sabit kalacağından ve bu
suretle bu mübarek topraklara sahip olmaktaki liyakat-i
medeniyesini bütün cihana tasdik ettireceğinde şüphe
yoktur.”
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20 Ekim 1919

Atatürk’ün Rauf ve Bekir Sami Beylerle beraber Amasya’da İstanbul Hükûmeti’nin Bahriye Nazırı Salih Paşa ile
görüşmelere başlaması (Amasya Mülakatı).

7 Kasım 1919

Atatürk’ün İstanbul’da toplanması kararlaştırılan Meclis-i Mebusan’a Erzurum’dan milletvekili seçilmesi.

27 Aralık 1919

Atatürk’ün Ankara’ya gelişi ve büyük törenle karşılanması. (Atatürk şehre girdikten sonra vali odasında bir
müddet istirahat ederek çay içmişler, daha sonra Kolordu’yu ziyarete buradan kendisine ve arkadaşlarına tahsis
edilen Ziraat Mektebi’ne gelmişlerdir.) Atatürk’ün bütün
teşkilata, Ankara’ya geldiğini ve Heyet-i Temsiliye Merkezi’nin Ankara olduğunu bildiren telgrafı.

12 Ocak 1920

İstanbul’da son Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nın açılması
(İstanbul’un işgali üzerine 18 Mart 1920 günü son toplantısını yaparak çalışmalarına ara verme kararı almış, 11
Nisan 1920’de Padişah iradesi feshedilmiştir).

28 Ocak 1920

Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nda Misak-ı Millî’nin kabulü.

17 Şubat 1920

Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nda Misak-ı Millî’nin yabancı parlamentolara ve basına bildirilme kararı.

16 Mart 1920

İtilâf Devletleri tarafından İstanbul’un fiilen işgali. Atatürk’ün, İstanbul’un işgali nedeniyle millete beyannamesi: “....Bugün, İstanbul’u zorla işgal etmek suretiyle Osmanlı Devleti’nin yediyüz senelik hayat ve hâkimiyetine
son verildi. Yani bugün Türk milleti, medenî kabiliyetinin, hayat ve istiklâl hakkının ve bütün istikbalinin müdafaasına davet edildi.”

19 Mart 1920

Atatürk’ün Ankara’da bir Meclis toplanması yolunda
acele seçim yapılması için vilayetlere, livalara ve kolordu
komutanlarına genelgesi: “Ankara’da fevkalade yetkiye
malik bir Meclis, millet işlerini yönetmek ve denetlemek
üzere toplanacaktır.”

10 Nisan 1920

Şeyhülislam Dürrizade Abdullah’ın Anadolu’daki millî
kuvvetleri kafir ilan eden ve katilin gerekli olacağını bildiren fetvası.

16 Nisan 1920

Ankara Müftüsü Rıfat Efendi’nin, Şeyhülislam Dürrizade
Abdullah’ın fetvasının dinen geçerli olamayacağını ilan
eden fetvası.

23 Nisan 1920

Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması.
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24 Nisan 1920

Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na
seçilmesi ve teşekkür konuşması: “...Gerek askerî gerekse
siyasî hayatımın bütün dönem ve safhalarını işgal eden
mücadelelerimde daima hareket kuralım, millî iradeye
dayanarak milletin ve vatanın muhtaç olduğu gayelere
yürümek olmuştur.”

11 Mayıs 1920

Atatürk’ün İstanbul’da Divan-ı Harp tarafından idama
mahkûm edilmesi.

24 Mayıs 1920

Atatürk hakkında 11 Mayıs 1920 tarihli idam kararının
Padişah tarafından tasdiki.

8 Temmuz 1920

Atatürk’ün Meclis’de konuşması: “Efendiler; memleketimizin ellide biri değil heyet-i umumiyesi tahrip edilse,
heyet-i umumiyesi ateşler içinde bırakılsa, biz bu toprakların üstünde bir tepeye çıkacağız ve oradan müdafaa ile
meşgul olacağız.”

10 Ağustos 1920

İstanbul Hükümeti ile İtilâf Devletleri arasında Sevr
Antlaşması’nın imzalanması.

2-3 Aralık 1920

Ermenilerle Gümrü Antlaşması’nın imzalanması.

5 Aralık 1920

Atatürk’ün Bilecik’te Ahmet İzzet Paşa başkanlığındaki
İstanbul Heyeti ile görüşmesi (Bilecik Mülâkatı)

10 Ocak 1921

Birinci İnönü Zaferi.

11 Ocak 1921

Atatürk’ün I. İnönü Zaferi münasebetiyle Batı Cephesi
Komutanı İsmet (İnönü) Bey’e tebrik telgrafı: “Bu muvaffakiyetin mukaddes topraklarımızı düşman istilasından
kamilen kurtaracak olan kesin zafere bir hayırlı başlanmış olmasını Allah’tan diler ve bu tebrikatın umum Batı
Ordusu er ve subaylarına iletilmesini rica ederim.”

1 Nisan 1921

İkinci İnönü Zaferi münasebetiyle, Atatürk’ün Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa’ya cevap telgrafı: “Siz orada
yalnız düşmanı değil, milletin ters talihini de yendiniz.
İstilâ altındaki bedbaht topraklarımızla beraber bütün
vatan, bugün en uzak köşelerine kadar zaferinizi kutluyor. Düşmanın istilâ hırsı, azim ve hamiyetinizin yalçın
kayalarına başını çarparak hurdahaş oldu!”

10 Mayıs 1921

Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisinde “Anadolu ve
Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu” Başkanı oluşu.
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16 Temmuz 1921

Atatürk’ün Ankara’da toplanan ve 21 Temmuz 1921’e
kadar çalışmalarına devam eden Maarif Kongresi’ni açış
konuşması: “Çocuklarımız ve gençlerimiz yetiştirilirken
onlara bilhassa mevcudiyeti ile, hakkı ile, birliği ile çelişen bilumum yabancı unsurlarla mücadele lüzumunu ve
millî düşünceleri tam bir imanla her mukabil fikre karşı
şiddetle ve fedakârâne müdafaa zarureti telkin edilmelidir.”

18 Temmuz 1921

Atatürk’ün Ankara’dan, Karacahisar’daki Batı Cephesi
Karargâhı’na gelişi.Atatürk’ün Batı Cephesi Karargâhı’nda İsmet Paşa’ya direktifi: “Orduyu; Eskişehir’in kuzey ve
güneyinde topladıktan sonra, düşman ordusuyla araya
büyük bir mesafe koymak lâzımdır ki, ordunun tanzim,
tensik ve takviyesi mümkün olabilsin. Bunun için Sakarya doğusuna kadar çekilmek caizdir.”

5 Ağustos 1921

Atatürk’e geniş yetkiler ve üç ay süre ile Başkomutanlık
tevcih eden kanunun kabulü. Atatürk’ün Başkomutan
oluşundan sonra TBMM’de konuşması: “Efendiler, zavallı milletimizi esir etmek isteyen düşmanları, Allah’ın
yardımıyla behemehal mağlup edeceğimize dair olan
emniyet ve itimadım bir dakika olsun sarsılmamıştır. Bu
dakikada bu kesin inancımı yüksek heyetinize karşı, bütün millete karşı ve bütün aleme karşı ilan ederim.”

23 Ağustos 1921

Yunan Ordusu’nun taarruzu ve Sakarya Meydan Muharebesi’nin başlaması (22 gün 22 gece devam etmiştir.)

26 Ağustos 1921

Başkomutan Atatürk’ün emri: “Hatt-ı müdafaa yoktur,
sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatının her
karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz.”

13 Eylül 1921

Sakarya Meydan Muharebesi’nin sonuçlanması ve düşmanın Sakarya Nehri’nin doğusunda imha ile zaferin
kazanılması.

19 Eylül 1921

Başkomutan Atatürk’ün “Sakarya Muharebesi” hakkında
Büyük Millet Meclisi’nde konuşması: “Efendiler! Türkiye
Büyük Millet Meclisi ordusunun Sakarya’da kazanmış olduğu meydan muharebesi pek büyük bir meydan muharebesidir. Harb tarihinde misli belki olmayan bir meydan
muharebesidir.”
Başkomutan Atatürk’e Büyük Millet Meclisi tarafından
kanunla Müşir (Mareşal) rütbesi ve “Gazi” unvanı verilişi.
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13 Ekim 192

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti ile Kafkas Cumhuriyetleri (Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan) arasında “Kars Antlaşması”nın imzalanması.

20 Ekim 1921

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Fransa Hükümeti arasında Ankara Antlaşması’nın imzalanması.

31 Ekim 1921

Atatürk’ün Başkomutanlık süresinin 5 Kasım 1921’den
itibaren 3 ay daha uzatılmasına dair Kanun’un Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nde kabulü.

14 Ocak 1922

Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın ölümü.

4 Şubat 1922

Atatürk’ün Başkomutanlık süresinin 5 Şubat 1922 tarihinden itibaren ikinci defa üç ay uzatılmasına dair Kanun’un Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabulü.

1 Mart 1922

Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açış konuşmasında “Efendiler! Büyük Millet Meclisi Hükümeti
Türkiye ve Türkiye halkının beka ve istiklalini temine
çalışıyor. Çünkü Türkiye’nin asıl sahibi, meşru ve gerçek
sahibi olan Türkiye halkının kat’i arzu ve iradesi bu yoldadır.”

6 Mayıs 1922

Atatürk’ün Başkomutanlık süresinin 5 Mayıs 1922 tarihinden itibaren üçüncü defa üç ay uzatılması hakkında
Kanun’un Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabulü.

26 Ağustos 1922

Büyük Taarruz’un, Kocatepe’den sabah saat 5.30’da topçularımızın ateşiyle başlaması.

30 Ağustos1922

Yunan ordusunun tamamen sarsılması ve imha edilmesi
suretiyle Dumlupınar (Başkomutan) Meydan Muharebesi’nin kazanılması.

1 Eylül 1922

Başkomutan Atatürk’ün orduya beyannamesi:
“Bütün arkadaşlarımın Anadolu’da daha başka meydan
muharebeleri verileceğini göz önüne alarak ilerlemesini
ve herkesin fikrî güçlerini ve kahramanlık ve vatanseverlik kaynaklarını yarışırcasına göstermeye devam etmesini isterim. Ordular; ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!”

9 Eylül 1922

Başkomutan Atatürk’ün kuvvetlerimizin İzmir’e giriş
haberi üzerine ordulara mesajı: “İlk verdiğim Akdeniz
hedefine varmakta, orduların gösterdiği gayret ve fedâkarlığı hürmet ve takdirle anarım.”

11 Ekim 1922

Mudanya Mütarekesinin imzalanması.

1 Kasım 1922

Hilafet ve Saltanat’ın birbirinden ayrılarak Saltanat’ın
kaldırılması kararı.
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29 Ocak 1923

Atatürk’ün İzmir’de Latife (Uşaklıgil) Hanım’la evlenişi.
(5 Ağustos 1925’de ayrılmıştır.)

1 Mart 1923

Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açış konuşması: “...Misak-ı Millî, vatanın haricî düşman karşısındaki vaziyet ve mevkiini tesbit eden miıkaddes bir kural
olduğu gibi 1 Kasım 1922 kararı da milletimiz için dahilî
ve daimî bir düşman olan ferdî saltanata ve onun temsil
ettiği meşum bir idare şekline tevcih edilmiş mukaddes
bir silahtır.”

8 Nisan 1923

Atatürk’ün, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Başkanı olarak milletvekili seçimi münasebetiyle, 9
umdeyi içine alan beyannamesi.

24 Temmuz 1923

Lozan Antlaşması’nın imzalanması (Atatürk der ki: “Lozan Barış Antlaşması’nın ihtiva ettiği esasları, diğer barış
teklifleriyle daha fazla mukayeseye mahal olmadığı fikrindeyim. Bu antlaşma, Türk milleti aleyhine, asırlardan
beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması’yla ikmal edildiği
zannedilmiş, büyük bir suikastin yıkılışını ifade eder
bir vesikadır. Osmanlı Devrine ait tarihte örneği bulunmayan bir siyasî zafer eseridir.”) Atatürk’ün, Lozan
Antlaşması’nın imzalanması üzerine İsmet Paşa’ya tebrik
telgrafı: “Memlekete bir dizi faydalı hizmetlerden ibaret
olan ömrünüzü bu defa da tarihî bir muvaffakiyetle taçlandırdınız.”

13 Ağustos 1923

Atatürk’ün tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na seçilmesi. Atatürk’ün, İkinci Devre Türkiye Büyük
Millet Meclisi’ni açış konuşması: “Memleketimizi mamur ve halkımızı mesut ve müreffeh edeceğiz. Ümidimiz,
azmimiz ve bilhassa milletimizin ve Meclis-i Alinizin
göstereceği vahdet ve tesanat ilerleme ve uygarlık yolunda çalışmamızda elbette muvaffakiyetin kefili olacaktır.”

11 Eylül 1923

Halk Fırkası’nın kuruluşu ve Atatürk’ün Halk Fırkası Genel Başkanlığına seçilmesi.

10 Ekim 1923

Ankara’nın başkent oluşu.

29 Ekim 1923

Cumhuriyetin ilânı ve Atatürk’ün Cumhurbaşkanlığı’na
seçilmesi.

30 Ekim 1923

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kabinesinin İsmet Paşa tarafından kurulması.

21 Kasım 1923

Atatürk’e Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı ile yeşil
kırmızı şeritli İstiklâl Madalyası verilmesi.
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1 Mart 1924

Cumhurbaşkanı Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni geçiş konuşması: “İslam dinini, asırlardan beri
alışılageldiği veçhile bir siyaset vasıtası mevkiinden
uzaklaştırmak ve yüceltmek gerekli olduğu gerçeğini
görüyoruz. Mukaddes ve tanrısal inançlarımızı ve vicdanî değerlerimizi, karanlık ve kararsız olan ve her türlü
menfaat ve ihtiraslara görünüş sahnesi olan siyasetten ve
siyasetin bütün kısımlarından bir an evvel ve katî şekilde
kurtarmak milletin dünyevi ve uhrevi saadetinin emrettiği bir zarurettir. Ancak bu suretle İslam dininin yüksekliği belirir.”

3 Mart 1924

Tevhid-i Tedrisat (Öğretimin Birleştirilmesi) Kanunu’nun kabulü. Hilafetin kaldırılması.

30 Ağustos 1924

Atatürk’ün Dumlupınar’da “Meçhul Asker Abidesi”nin
temelini atması ve törende konuşması: “...Hiç şüphe etmemelidir ki yeni Türk Devleti’nin, genç Türk Cumhuriyeti’nin temeli burada sağlamlaştırıldı. Ebedî hayatı
burada taçlandırıldı. Bu âbide Türk vatanına göz dikeceklere, Türkün 30 Ağustos günündeki ateşini, süngüsünü, hücumunu, kudret ve iradesindeki şiddeti hatırlatacaktır.”

1 Kasım 1924

Cumhurbaşkanı Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açış konuşması: “Hiç şüphe etmemelidir ki, Anadolu
ortasında süratle meydana getirilecek yeni ve mamur bir
Ankara, asırlarca ihmal edilen Türk vatanı için başlı başına bir medeniyet merkezi, Türk Devleti için pek mühim
bir dayanak olacaktır.”

17 Kasım 1924

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluşu (2 Haziran 1925’de Bakanlar Kurulu Kararı ile feshedilmiştir.)

17 Şubat 1925

Aşar’ın kaldırılmasına dair Kanun’un kabulü.

5 Ağustos 1925

Atatürk’ün Latife (Uşaklıgil) Hanım’dan ayrılışı.

23 Ağustos 1925

Atatürk’ün, Kastamonu’ya gelişi.

14 Haziran 1926

Atatürk’e İzmir’de hazırlanan suikast girişiminin meydana çıkarılması.

18 Haziran 1926

Atatürk’ün İzmir suikast girişimi hakkında Anadolu
Ajansı’na demeci: “Alçak teşebbüs benim şahsımdan ziyade mukaddes Cumhuriyetimize ve onun istinat ettiği
yüksek prensiplerimize müteveccih bulunduğuna şüphe
yoktur. Benim nazik vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet, pâyidar kalacaktır.”

ATATÜRK GENÇLİĞİNİN ÖĞRENCİ ANDI

135

1 Kasım 1926

Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açış konuşması: “Bu büyük millet, arzu ve istidadının yöneldiği istikametleri görmeye çalışan ve görebilen evladını daima
takdir ve himaye etmiştir.”

30 Haziran 1927

Atatürk’ün askerlikten emekliye ayrılışı.

1 Temmuz 1927

Atatürk’ün, Kurtuluş’tan sonra İstanbul’a ilk gelişi ve coşkun şekilde karşılanışı.

15 Ekim 1927

Cumhuriyet Halk Partisi II. Büyük Kongresi’nin Ankara’da toplanması ve Atatürk’ün 36 saat 33 dakika süren
Büyük Nutku’nu okumaya başlaması.

20 Ekim 1927

Atatürk’ün Parti Kongresi’nde okuduğu Büyük Nutku’nu
bitirişi: “Bugün ulaştığımız netice, asırlardan ben çekilen
millî felâketlerin doğurduğu uyanıklığın ve bu aziz vatan
ve her köşesini sulayan kanların karşılığıdır. Bu neticeyi Türk gençliğine emanet ediyorum. Ey Türk gençliği!
Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Muhtaç olduğun
kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur!”

1 Kasım 1927

Atatürk’ün ikinci defa Cumhurbaşkanlığına seçilmesi.
Cumhurbaşkanı Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde açış konuşması: “Büyük Millet Meclisi, Türk milletinin asırlar süren arayışlarının özü ve onun bizzat kendisini idare etmek şuurunun canlı timsalidir. Türk milleti,
mukadderatını Büyük Millet Meclisi’nin kifayetli ve vatanperver eline bıraktığı günden itibaren karanlıkları sıyırıp kaldırmış ve ümitleri boğan felâketlerden milletin
gözlerini kamaştıran güneşler ve zaferler çıkarmıştır.”

10 Nisan 1928

Laikliğe giden önemli Anayasa değişikliklerinin yapılması (Bu değişikliklerle, Anayasanın ikinci maddesindeki “Türkiye Devleti’nin dini, din-i İslâmdır” fıkrası ile
26. maddede mevcut “ahkâm-ı şeriye’nin Türkiye Büyük
Millet Meclisi tarafından yürütüleceğini” belirten cümle
kaldırılmış, ayrıca milletvekillerinin ve Cumhurbaşkanının yaptıkları yeminler de değiştirilerek namus üzerine
ant içilmesi şekli kabul edilmiştir.)

20 Mayıs 1928

Milletlerarası rakamların kabulüne dair kanun.
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10 Ağustos 1928

Atatürk’ün, İstanbul Sarayburnu Parkı’nda yeni harfler
hakkında konuşması: “Bizim ahenktar, zengin dilimiz
yeni Türk harfleriyle kendini gösterecektir. Asırlardan
beri kafalarımızı demir çerçeve içinde bulundurarak,
anlaşılmayan ve anlayamadığımız işaretlerden kendinizi
kurtarmak, bunu anlamak mecburiyetindesiniz.”

1 Kasım 1927

Atatürk’ün ikinci defa Cumhurbaşkanlığına seçilmesi. Cumhurbaşkanı Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet
Meclisinde açış konuşması: “Büyük Millet Meclisi Türk
milletinin asırlar süren arayışlarının özü ve onun biz zat
kendisini idare etmek şuurunun canlı timsalidir. Türk
milleti, mukadderatını Büyük Millet Meclisi’nin kifayetli
ve vatanperver eline bıraktığı günden itibaren karanlıkları sıyırıp aldırmış ve ümitleri boğan felaketlerden milletin gözlerini kamaştıran güneşler ve zaferler çıkarmıştır.”

1 Kasım 1928

Yeni Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkında Kanun’un kabulü.

1 Kasım 1928

Cumhurbaşkanı Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açış konuşması: “Büyük Millet Meclisi’nin kararıyla Türk harflerinin katiyet ve kanuniyet kazanması,
bu memleketin yükselme mücadelesinde başlı başına bir
geçit olacaktır.”

8 Kasım 1928

Atatürk’ün Millet Mektepleri’nin Genel Başkanlığı’nı ve
Başöğretmenliği’ni kabul etmeleri.

1 Ocak 1929

Yeni harfleri ve bu harflerle yazıyı halka öğretmek üzere
Millet Mektepleri’nin açılması.

1 Kasım 1929

Cumhurbaşkanı Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açış konuşması: “Meclisimizin en büyük eseri olan
Türk harfleri, memleketin umumi hayatına tamamen
tatbik olunmuştur. İlk müşkülat, milletin ülkü kuvveti ve
uygarlığa olan sevgisi sayesinde kolaylıkla yenilmiştir.”

3 Nisan 1930

Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı tanıyan yeni
Belediye Kanunu’nun kabulü.

11 Ağustos 1930

Atatürk’ün yeni bir parti kurulması isteği hakkında Fethi (Okyar) Bey’in mektubuna cevabı: “Görüyorum ki
laik cumhuriyet esasında beraberiz. Zaten benim siyasî
hayatta bir taraflı olarak daima aradığım ve arayacağım
temel budur. Binaenaleyh Büyük Meclis’te aynı temele istinat eden yeni bir partinin faaliyete geçerek millet
işlerini serbest tartışmasını, Cumhuriyet’in esaslarından
sayarım.”
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12 Ağustos 1930

Fethi (Okyar) başkanlığında “Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluşu (Parti, 17 Kasım 1930’da kendisini feshetmiştir.)

1 Kasım 1930

Cumhurbaşkanı Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açış konuşması: “Geçen senenin önemli olaylarından biri de Sivas’a demiryolunun ulaşmasıdır. Bu kadar
müşkülat içinde vatanı bir misli daha genişletmeye ve
kuvvetlendirmeye medar olan bu eserin gelecek Türk
milleti tarafından şükranla yâd olunacağına eminim.”

28 Aralık 1930

Kubilay’ın şehit düşmesi nedeniyle Atatürk’ün orduya
başsağlığı mektubu: “Büyük ordunun kahraman genç
subayı ve cumhuriyetin mefkuresi öğretmen heyetinin
kıymetli uzvu Kubilay’ın temiz kanı ile Cumhuriyet hayatiyetini tökezlemiş ve kuvvetlendirmiş olacaktır.”

12 Nisan 1931

Atatürk’ün direktifiyle Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti’nin
kuruluşu (Daha sonra Türk Tarih Kurumu adını almıştır).

4 Mayıs 1931

Atatürk’ün üçüncü defa Cumhurbaşkanlığına seçilmesi.

10 Mayıs 1931

Cumhuriyet Halk Partisi Üçüncü Büyük Kongresi’nin
toplanışı ve Atatürk’ün konuşması: “...Millet için ve milletçe yapılan işlerin hâtırası her türlü hâtıraların üstünde
tutulmazsa millî tarih kavramının kıymetini takdir etmek mümkün olamaz.”

1 Kasım 1931

Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açış konuşması: “Türkiye’nin güvenliğini gaye tutan, hiçbir milletin
aleyhinde olmayan bir barış istikameti, bizim daima kuralımız olacaktır.”

19 Şubat 1932

Halkevlerinin açılması.

12 Temmuz 1932

Atatürk’ün direktifiyle “Türk Dili Tetkik Cemiyeti’nin
kuruluşu. (Daha sonra “Türk Dil Kurumu” adını almıştır.)

1 Kasım 1932

Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisini açış konuşması: “Millî kültürün her çığırda açılarak yükselmesini
Türkiye Cumhuriyeti’nin temel dileği olarak temin edeceğiz.”

31 Mayıs 1933

İstanbul Darülfünunu’nun kapatılmasına Millî Eğitim
Bakanlığı’nca yeni bir üniversite kurulmasına dair Kanun’un kabulü (Bu kanunla İstanbul Darülfünun kapatılmış,18 Kasım 1933 günü İstanbul Üniversitesi öğretime
açılmıştır.)
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29 Ekim 1933

Atatürk’ün, Cumhuriyetin 10. yıldönümü nedeniyle
Türk milletine ünlü söylevi: “Az zamanda çok ve büyük
işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti’dir.
Asla şüphem yoktur ki, Türklüğün unutulmuş büyük
medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti bundan sonraki
inkişafıyla atının yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır. Ne mutlu Türküm diyene!”

1 Kasım 1933

Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açış konuşması: “Geçen on sene, gelecek devirler için bir başlangıçtan başka bir şey değildir. Bununla beraber, eski devirlerin tarihi karşısında, Cumhuriyet’in bu on senesi, eşi
görülmeyen bir diriliş ve göz kamaştırıcı bir ileri atılış
abidesidir.”

20 Kasım 1933

Atatürk’ün İstanbul Üniversitesi’nin öğretime açılması
münasebetiyle kendisine çekilen saygı ve bağlılık telgrafına cevabı: “İstanbul Üniversitesi’nin açılmasından çok
sevinç duydum. Bu yüksek ilim ocağında kıymetli profesörlerin elinde Türk çocuğunun müstesna zekâ ve eşsiz
kabiliyetinin çok büyük inkisaflara mazhar olacağından
eminim.”

9 Şubat 1934

Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında
Balkan Antantı’nın imzalanması.

21 Haziran 1934

Soyadı Kanunu’nun kabulü.

1 Kasım 1934

Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisini açış konuşması: “Güzel sanatların hepsinde, ulus gençliğinin ne
türlü ilerletilmesini istediğimizi bilirim. Bu yapılmaktadır. Ancak, bunda en çabuk, en önde götürülmesi gerekli olan Türk musikisidir. Bir ulusun yeni değişikliğinde
ölçü, musikide değişikliği alabilmesi, kavrayabilmesidir.

24 Kasım 1934

Kendisine “Atatürk” soyadı verildiğine dair Kanun’un
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabulü.

26 Kasım 1934

Efendi, Bey, Paşa, Hazretleri v.b. lâkap ve unvanların kaldırıldığına dair Kanun’un kabulü.

3 Aralık 1934

Bazı kisvelerin giyilemeyeceğine dair Kanun’un kabulü (Bu kanunla din adamlarının hangi din ve mezhebe
mensup olurlarsa olsunlar mabet ve âyinler haricinde
ruhanî kisve taşımaları yasaklanmıştır.)

5 Aralık 1934

Türk kadınlarına milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanıyan Anayasa değişikliği.
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1 Mart 1935

Atatürk’ün dördüncü defa Cumhurbaşkanı seçilmesi.

9 Mayıs 1935

Cumhuriyet Halk Partisi IV. Büyük Kurultayı’nın Ankara’da Atatürk’ün konuşmasıyla açılışı: “Uçurum kenarında yıkık bir ülke... Türlü düşmanlarla kanlı boğuşmalar..
Yıllarca süren savaş... Ondan sonra, içeride ve dışarıda
saygı ile tanınan yeni vatan, yeni sosyete, yeni devlet ve
bunları başarmak için arasız, devrimler... İşte Türk Genel
Devrimi’nin bir kısa ifadesi” (Kurultay, 16 Mayıs 1935 de
kapanmıştır.)

1 Kasım 1935

Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açış konuşması: “Olaylar Türk milletine iki önemli kuralı yeniden
hatırlatıyor: Yurdumuzu ve haklarımızı müdafaa edecek
kuvvette olmak. Barışı koruyacak uluslar arası çalışma
birliğine önem vermek.”

9 Ocak 1936

Ankara’da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin açılışı.

20 Temmuz 1936

Boğazların Türk Hükümeti’nin hakimiyetine geçişini
sağlayan Montreux Antlaşması’nın imzalanması.

1 Kasım 1936

Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açış konuşması: “Cumhuriyet, yeni ve sağlam esaslarıyla Türk milletini emin ve metin bir gelecek yoluna koyduğu kadar,
asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle
büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur.”

27 Ocak 1937

Cenevre’de Milletler Cemiyeti toplantısında Hatay’ın
bağımsızlığının kabul edilmesi (Bu durum, 29 Mayıs
1937’de Cenevre’de toplanan Milletler Cemiyeti Konseyi’nde de Hatay Anayasasıyla beraber onaylanmış, bağımsızlık rejimi 29 Kasım 1937 günü yürürlüğe girmiştir.
2 Eylül 1938’de Hatay Meclisi açılarak Devlet Başkanlığı’na Tayfur Sökmen seçilmiştir. Devletin adı “Hatay
Devleti” olarak kabul edilmiş, 23 Haziran 1939’da Türkiye ile Fransa arasında yapılan antlaşma ile de Türkiye’ye
bırakılmış, 7 Temmuz 1939 tarih ve 3711 sayılı Kanun’la
yeni Hatay ili kurulmuştur).

11 Haziran 1937

Atatürk’ün bütün çiftliklerini ve mallarını millete bağışlaması.

9 Temmuz 1937

Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında Sadabat Paktı’nın imzalanması.
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1 Kasım 1937

Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açış konuşması: “Milletimizin layık olduğu yüksek uygarlık ve refah
seviyesine varmasını alıkoyabilecek hiçbir engel düşünmeye yer bırakılmadığını ve bırakılmayacağını hukukunuzda söylemekle bahtiyarım.”

30 Mart 1938

Fransa’dan davet edilen Prof. Dr. Fissenger’in Atatürk’ü
muayenesini takiben Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’nin Atatürk’ün hastalığı hakkında ilk resmî tebliğ yayımlanması (Bu tebliğde Fissenger’in muayenesi sonucu
Atatürk’ün sıhhatinde endişe verici bir durum olmadığının tespit edildiği ve kendisine 1,5 ay kadar istirahat
tavsiyesinin kafi görüldüğü belirtilmiştir).

20 Mayıs 1938

Atatürk’ün Ankara’dan Mersin’e gelişi, askeri birliklerin
geçit resmini izlemesi.

24 Mayıs 1938

Atatürk’ün Mersin’den Adana’ya gelişi, Atatürk Parkı
önünde askeri birliklerin geçit resmini izlemesi.

26 Mayıs 1938

Atatürk’ün son olarak Ankara’dan İstanbul’a gidişi (Ölüm
tarihine kadar İstanbul’da kalmıştır).

5 Eylül 1938

Atatürk’ün, Dolmabahçe Sarayı’nda el yazısıyla vasiyetini
yazması. Vasiyetname 6 Ekim 1938 günü Dolmabahçe
Sarayı’na çağrılan İstanbul 6. Noteri’ne Atatürk tarafından teslim edilmiştir. Vasiyet namenin açılışı: 28 Kasım
1938)

29 Ekim 1938

Atatürk’ün, Cumhuriyet’in 15. Yıldönümü nedeniyle
Türkiye Cumhuriyeti Ordusu’na mesajı: “Türk vatanının
ve Türklük camiasının şan ve şerefini, dahili ve harici her
türlü tehlikelere karşı korumaktan ibaret olan vazifeni,
her an yapmaya hazır ve âmade olduğuna benim ve büyük ulusumuzun tam bir inan ve itimadımız vardır.”

1 Kasım 1938

Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açış konuşmasının, hastalığı sebebiyle Başbakan Celal Bayar tarafından okunması: “Memleketimizi her gün daha çok
kuvvetlendirmek, her alanda her türlü ihtimallere karış
koruyabilecek halde bulundurmak ve dünya olaylarının
bütün safhalarını büyük bir uyanıklıkla izlemek, barışsever siyasetçimizin dayanacağı esasların başlangıcıdır.”
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10 Kasım 1938
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Atatürk’ün Dolmabahçe Sarayı’nda saat dokuzu beş geçe
ölümü. (Atatürk’ün Türk Bayrağı’na sarılı tabutu 16 Kasım 1938 günü Dolmabahçe Sarayı’nın büyük tören salonunda bir katafalt üzerine konularak milletin ziyaretine
bırakılmış, 19 Kasım 1938 günü Dolmabahçe’den top
arabasına konularak törenle Sarayburnu rıhtımına buradan Zafer torpidosu aracılığıyla Yavuz gemisine nakledilmiştir. Aynı gün naaşı, Dolmabahçe’den çıkarılmadan,
Ord. Prof. Dr. Şerafettin Yaltkaya’nın imametinde, Muayede Salonu’nda hazır bulunanlar tarafından cenaze namazı kılınmıştır. Bu gemi ile İzmit’e getirilmiş, yine Zafer
torpidosuna nakledilerek karaya çıkarılmıştır. Cenaze,
saat 20.30’da özel trenle Ankara’ya gönderilmiş. 20 Kasım 1938 günü saat 10.00’da başta Cumhurbaşkanı olmak
üzere Büyük Millet Meclisi Başkanı Başbakan, Bakanlar,
Genelkurmay Başkanı, milletvekilleri, devlet ve ordu ileri gelenleri tarafından istasyonda törenle karşılanmıştır.
Atatürk’ün tabutu trenden alınarak top arabasına konulmuş, büyük törenle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne
getirilerek Meclis önünde hazırlanan kalafalka yerleştirilmiştir. 21 Kasım 1938 günü geçici kabir olarak ayrılan
Etnografya Müzesi’ne getirilmiş ve hazırlanan mermer
lahdin üzerine yerleştirilmiştir. Tabut, 10 Kasım 1953’de
büyük bir törenle Anıtkabir’e nakledilmiş ve Atatürk’ün
fani vücudu vatan topraklarına verilmiştir.)

Ekmel Ali OKUR

“İnsaf ve merhamet dilenmekle millet işleri
görülemez; millet ve devletin şeref ve bağımsızlığı
elde edilemez, insaf ve merhamet dilenmek gibi bir
kural yoktur. Türk milleti ve Türkiye’nin çocukları, bunu bir an akıldan çıkarmamalıdır.”
Mustafa Kemal Atatürk
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