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Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 y›l›nda Anka-
ra'da do¤du. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini Ankara'da tamamlad›. Daha sonra ‹stan-
bul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve ‹stanbul Üniversi-
tesi Felsefe Bölümü'nde ö¤renim gördü. 1980'li y›llardan bu yana, imani, bilim-
sel ve siyasi konularda pek çok eser haz›rlad›. Bunlar›n yan› s›ra, yazar›n evrim-
cilerin sahtekarl›klar›n›, iddialar›n›n geçersizli¤ini ve Darwinizm'in kanl› ide-
olojilerle olan karanl›k ba¤lant›lar›n› ortaya koyan çok önemli eserleri bulun-
maktad›r.

Harun Yahya'n›n eserleri yaklafl›k 30.000 resmin yer ald›¤› toplam 45.000
sayfal›k bir külliyatt›r ve bu külliyat 57 farkl› dile çevrilmifltir.

Yazar›n müstear ismi, inkarc› düflünceye karfl› mücadele eden iki peygambe-
rin hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve Yahya isimlerin-
den oluflturulmufltur. Yazar taraf›ndan kitaplar›n kapa¤›nda Resulullah'›n müh-
rünün kullan›lm›fl olmas›n›n sembolik anlam› ise, kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir.
Bu mühür, Kuran-› Kerim'in Allah'›n son kitab› ve son sözü, Peygamberimiz
(sav)'in de hatem-ül enbiya olmas›n› remzetmektedir. Yazar da, yay›nlad›¤› tüm
çal›flmalar›nda, Kuran'› ve Resulullah'›n sünnetini kendine rehber edinmifltir. Bu
suretle, inkarc› düflünce sistemlerinin tüm temel iddialar›n› tek tek çürütmeyi ve
dine karfl› yöneltilen itirazlar› tam olarak susturacak "son söz"ü söylemeyi hedef-
lemektedir. Çok büyük bir hikmet ve kemal sahibi olan Resulullah'›n mührü, bu
son sözü söyleme niyetinin bir duas› olarak kullan›lm›flt›r. 

Yazar›n tüm çal›flmalar›ndaki ortak hedef, Kuran'›n tebli¤ini dünyaya ulaflt›r-
mak, böylelikle insanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahiret gibi temel imani konu-
lar üzerinde düflünmeye sevk etmek ve inkarc› sistemlerin çürük temellerini ve
sapk›n uygulamalar›n› gözler önüne sermektir.

Nitekim Harun Yahya'n›n eserleri Hindistan'dan Amerika'ya, ‹ngiltere'den
Endonezya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, ‹spanya'dan Brezilya'ya, Malez-
ya'dan ‹talya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya kadar dünyan›n daha pek

çok ülkesinde be¤eniyle okunmaktad›r.
‹ngilizce, Frans›zca, Almanca, ‹talyan-
ca, ‹spanyolca, Portekizce, Urduca,
Arapça, Arnavutça, Rusça, Boflnakça,
Uygurca, Endonezyaca, Malayca, Ben-

goli, S›rpça, Bulgarca, Çince, Kishwahili
(Tanzanya'da kullan›l›yor), Hausa (Afri-
ka'da yayg›n olarak kullan›l›yor), Dhivelhi
(Mauritus'ta kullan›l›yor), Danimarkaca ve
‹sveçce gibi pek çok dile çevrilen eserler,
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yurt d›fl›nda genifl bir okuyucu kitlesi taraf›ndan takip edilmektedir. 
Dünyan›n dört bir yan›nda ola¤anüstü takdir toplayan bu eserler pek çok in-

san›n iman etmesine, pek ço¤unun da iman›nda derinleflmesine vesile olmakta-
d›r. Kitaplar› okuyan, inceleyen her kifli, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay an-
lafl›l›r ve samimi üslubun, ak›lc› ve ilmi yaklafl›m›n fark›na varmaktad›r. Bu eser-
ler süratli etki etme, kesin netice verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özel-
likleri tafl›maktad›r. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düflünen in-
sanlar›n, art›k materyalist felsefeyi, ateizmi ve di¤er sapk›n görüfl ve felsefelerin
hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri mümkün de¤ildir. Bundan sonra savun-
salar da ancak duygusal bir inatla savunacaklard›r, çünkü fikri dayanaklar› çürü-
tülmüfltür. Ça¤›m›zdaki tüm inkarc› ak›mlar, Harun Yahya Külliyat› karfl›s›nda
fikren ma¤lup olmufllard›r.

Kuflkusuz bu özellikler, Kuran'›n hikmet ve anlat›m çarp›c›l›¤›ndan kaynak-
lanmaktad›r. Yazar›n kendisi bu eserlerden dolay› bir övünme içinde de¤ildir,
yaln›zca  Allah'›n hidayetine vesile olmaya niyet etmifltir. Ayr›ca bu eserlerin ba-
s›m›nda ve yay›nlanmas›nda herhangi bir maddi kazanç hedeflenmemektedir.

Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu¤unda, insanlar›n görmediklerini gör-
melerini sa¤layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmas›n› teflvik et-
menin de, çok önemli bir hizmet oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.

Bu de¤erli eserleri tan›tmak yerine, insanlar›n zihinlerini buland›ran, fikri kar-
mafla meydana getiren, kuflku ve tereddütleri da¤›tmada, iman› kurtarmada güç-
lü ve keskin bir etkisi olmad›¤› genel tecrübe ile sabit olan kitaplar› yaymak ise,
emek ve zaman kayb›na neden olacakt›r. ‹man› kurtarma amac›ndan ziyade, ya-
zar›n›n edebi gücünü vurgulamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeye-
ce¤i aç›kt›r. Bu konuda kuflkusu olanlar varsa, Harun Yahya'n›n eserlerinin tek
amac›n›n dinsizli¤i çürütmek ve Kuran ahlak›n› yaymak oldu¤unu, bu hizmette-
ki etki, baflar› ve samimiyetin aç›kça görüldü¤ünü okuyucular›n genel kanaatin-
den anlayabilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaflalar›n, Müslümanlar›n
çektikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyetidir. Bunlardan kur-
tulman›n yolu ise, dinsizli¤in fikren ma¤lup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya
konmas› ve Kuran ahlak›n›n, insanlar›n kavray›p yaflayabilecekleri flekilde anla-
t›lmas›d›r. Dünyan›n günden güne daha fazla içine çekilmek istendi¤i zulüm, fe-
sat ve kargafla ortam› dikkate al›nd›¤›nda bu hizmetin elden geldi¤ince h›zl› ve
etkili bir biçimde yap›lmas› gerekti¤i aç›kt›r. Aksi halde çok geç kal›nabilir.

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmifl olan Harun Yahya Külliyat›, Allah'›n
izniyle, 21. yüzy›lda dünya insanlar›n› Kuran'da tarif edilen huzur ve bar›fla, do¤-
ruluk ve adalete, güzellik ve mutlulu¤a tafl›maya bir vesile olacakt›r.
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GG‹‹RR‹‹fifi

A
tatürk'ün kurdu¤u Cumhuriyet'in y›lmaz bek-

çileri olarak, O'nun miras›n› gere¤i gibi tafl›-

yabilmek için, "Gerçek Atatürkçülük"ün nas›l

olmas› gerekti¤ini do¤ru kavramak gerekir. Bu önemli

gerçe¤in kavranmas› bilinçli her Türk ferdi için büyük

bir vazife ve sorumluluktur.

Bir k›s›m ideolojik çevreler ve karanl›k ç›kar odak-

lar› Atatürk'ü ve Atatürkçülü¤ü gerçek kimli¤inden

uzaklaflt›rmak arzusundad›rlar. Bu suretle, Ulu Önder'in

Türk halk› üzerindeki derin sevgi ve sayg›s›n›, yol göste-

rici ve örnek teflkil edici özelli¤ini istismar ederek, kendi

ç›kar ve beklentileri do¤rultusunda kas›tl› olarak çarp›-

t›lm›fl bir Atatürk imaj› çizmeye çal›flmaktad›rlar. Bu bü-

yük zat›n manevi flahsiyetini kendi karanl›k emelleri yö-

nünde kullanmak istemektedirler.

Söz konusu  çevrelerin bu konudaki ›srarl› çabalar›

o kadar ileri boyutlara varm›flt›r ki Atatürk güya dine kar-

fl›, komünist ve materyalist biri olarak gösterilmeye çal›-

fl›lm›flt›r. Dahas›, Atatürk'ün materyalist oldu¤u savunu-

lurken, dindar olmakla Atatürkçü olmak adeta bütünüy-

le birbirine z›t kavramlar olarak öne sürülmüfltür.
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Sinsi odaklar›n bu gibi oyunlar›na gelmemek için,

tutulmas› gereken en do¤ru ve gerçeklere ulaflmadaki

en kestirme yol, Atatürk'ü ve onun gösterdi¤i yolu güve-

nilir kaynaklardan tan›makt›r. Atatürk'ün Yüce Türk

Milleti'ne yol gösteren ilke ve düflünceleri, gerek kendi

sözlerinden gerekse kendisini yak›ndan tan›yan ve sa¤l›-

¤›na yetiflmifl olan kimseler taraf›ndan bizlere ulaflm›flt›r. 

Herfleyden önce flu gerçek çok iyi bilinmelidir ki,

koyu bir Türk milliyetçisi ve samimi bir Müslüman olan

Atatürk, milli mücadelenin her safhas›nda komünizm

ve materyalizm gibi safsatalar›n karfl›s›nda yer alm›flt›r.

Güvenilir kaynaklardan da aç›kça anlafl›ld›¤› üzere

Atatürk, ça¤dafl ve medeni bir kiflili¤e sahip, ayn› zaman-

da da milli kültürüne s›k› s›k›ya ba¤l›, sade ve samimi bir

dindar, özünden hiçbir zaman taviz vermeyen, gerçek

bir Osmanl› beyefendisiydi.

‹flte bu kitab›n amac› da, Atatürk'ü bu yönleriyle

tan›tmakt›r. Türk insan›n› Atatürk'ün gerçek kiflili¤i ve

görüflleri hakk›nda bilinçlendirmek ve "Gerçek Atatürk-

çülük"ü hat›rlatmakt›r. Ayn› zamanda Atatürk'ün ve

onun ilkelerinin en yak›n takipçisi ve koruyucusu olan

Türk ordusunun üstün seciye ve karakterini, "Gerçek

Atatürçülük"ün günümüzdeki en güzel ve canl› örne¤i

olarak gözler önüne sermektir.
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BB‹‹RR  OOSSMMAANNLLII
BBEEYYEEFFEENNDD‹‹SS‹‹

AATTAATTÜÜRRKK

"Ben zoraki ve insafs›z davranmay›

bilmem. Ben kalpleri k›rarak de¤il,

kazanarak hükmetmek isterim."

-Mustafa Kemal Atatürk- 

fi›k giyimi ve sofra adab›

Atatürk, ayd›n, düflünceye sayg›l›, nezih bir aile or-

tam›nda yetiflmifl tam bir Osmanl› beyefendisidir. Ata-

türk’ü seçkin bir Osmanl› beyefendisi yapan özelliklerin-

den birisi de giyimine gösterdi¤i özen ve bu konuda sa-

hip oldu¤u derin zevkti. Atatürk, gayet temiz giyinen,

giydi¤ini kendine yak›flt›ran, fl›k, kuvvetli, zinde bir in-

sand›. 

Yaz günleri daima ince gri pantalon üzerine kollar›

k›sa ipekli veya keten gömlek giyerek gezerdi. Bu k›yafet-

le ç›kt›¤› zaman da ayaklar›na çoraps›z sandal giyerdi.

(Atatürk'ün Hususiyetleri, s.100)
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Atatürk’ün sahip oldu¤u giyim zevki günümüz mo-

dac›lar›n›n da dikkatini çekmifltir. Nitekim ünlü Türk

modac› Faruk Saraç, Atatürk’ün ölümünden 60 y›l son-

ra, Atatürk’ün kostümlerini arfliv foto¤raflar›ndan ince-

lemifl ve iki y›ll›k bir çal›flma sonucunda O’nun giyim

zevkini ortaya koyan bir defile düzenlemifltir. Ünlü mo-

dac› bu olay› meslek hayat›n›n en önemli olay› olarak ni-

telendirmifl ve Atatürk’ün giyim zevkine ve giyimindeki

detaylara olan hayranl›¤›n› aç›k bir flekilde ifade etmifltir. 

Büyük devlet adam› Atatürk’ün gerçek bir beyefen-

di oldu¤unu gösteren özelliklerinden biri de sofra adab›-

na verdi¤i önemdi. Sofras› Atatürk’ün en büyük zevkle-

rinden biriydi. Çok muntazam, çok dikkatli oldu¤u için,

sofran›n da çok muntazam olmas›n› isterdi. Onun için

sofraya otururken herfleyin yerli yerinde, düzgün halde

bulunmas›na özellikle dikkat ederdi. Sofran›n tanzimin-

de, sofra örtüsünde, tabaklarla çatal b›çaklarda bir çar-

p›kl›k, bir yanl›fl görürse, bunlar› bizzat düzeltir, ondan

sonra sofraya otururdu.

Bu düzene sadece kendi evinde de¤il, davetli bu-

lundu¤u baflka yerlerde de dikkat ederdi.  Sofra, Ata-

türk’ün karar ve düflüncelerinin bir nevi mihrak noktas›,

müdavimlerinin ise adeta feyz kayna¤› idi.

Atatürk’ün sofras› bir yemek sofras›, bir içki sofras›,

bir e¤lence sofras› de¤il, bir nevi akademi, adeta bir nevi
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dershane idi. Sabiha Gökçen Ata'n›n bu özelli¤ini flu söz-

leriyle anlatm›flt›r:

"fiu bilinmelidir ki, Gazi Pafla’n›n sofras› asla bir ifl-

ret alemi yeri, bir vakit geçirme, bir zaman öldür-

me yeri de¤ildi.. O bu sofray› adeta bir okul haline

sokmufltu. Dünya sorunlar›n›n, yurt sorunlar›n›n,

ilmin, felsefenin, sanat›n, insanl›k idealinin ve uy-

gar Türk Ulusu'nun gelece¤inin sabahlara kadar

tart›fl›ld›¤› bir okuldu bu sofra... Ayd›nl›klarla, iyi

niyetlerle dolu bir sofra." (Atatürk’ün ‹zinde Bir

Ömür Böyle Geçti, Sabiha Gökçen, s.55)

Bununla beraber sofra, baz›lar›n›n sand›¤› ve tel-

kin ettirmek istedikleri gibi, bütün devlet ifllerinin müza-

kere yeri de¤ildi. Atatürk, sofras›nda dedikodu mevzula-
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r›n›n konuflulmas›na da asla müsaade etmezdi. (Ata-

türk'ün Hususiyetleri, s.100)

Akflam sofras›nda iltifat etmek istedi¤i befl-on arka-

dafl›n› etraf›na toplamak, onlarla konuflmak, sohbet et-

mek ve böylece tatl› bir gece geçirmek biricik e¤lencesiy-

di. Onlarla geçmifl fleylerden bahseder, olaylar nakleder,

s›ras›na getirerek hofl öyküler söyler, maceralar anlat›rd›.

Bu, onun için bir zevkti. 

Atatürk sofra adab›n›n yan› s›ra ince bir musiki zev-

kine de sahipti. Atatürk alaturka sazdan hofllan›r, ço¤u

zamanlar kendisi de flark›lara ifltirak ederdi. 

Ancak en keyifli e¤lence an›nda sofrada bile karfl›-

s›nda görevlilerden birini gördü mü sohbeti, konuflmay›

hemen yar›da keser, "Beni mi istiyordun?" diye kalk›p gi-

derdi. Ülke ifllerini herfleyin üstünde tutard›. (Devrim Ta-

rihi ve Toplum Bilim Aç›s›ndan Atatürk, s.138)

Atatürk'ün örnek tav›r ve davran›fllar›

Atatürk’ün askeri dehas›, devlet adaml›¤›, bir ülke-

yi kurtaran Büyük Önder ve Baflkumandan olmas› vas›f-

lar›n›n yan› s›ra Atatürk’ün bir insan olarak ön plana ç›-

kan önemli özellikleri vard›. Atatürk’ün yak›n arkadafl›,

TBMM’nin Gaziantep vekili K›l›ç Ali Pafla, Atatürk’ün ki-

flili¤ini flöyle özetlemifltir:

12



"Atatürk, çok müflfik, çok ince, çok vefakar bir

adamd›. Vefas›zlara, vefas›zl›klara karfl› son derece

gücenir ve üzüntü duyard›. Yak›nlar›n›n, sevdikleri-

nin hususi, hatta ailevi dertlerini dinler, adeta bir

baba flefkatiyle onlara çareler arar, teselli ederdi.

‹nsan onun huzuruna ç›karak dertlerini döktükten

sonra rahatlar, kalbi huzur dolarak, büyük bir fe-

rahl›k içinde yan›ndan ç›kard›."        

Atatürk, hiç kimsenin, hatta düflmanlar›n›n bile ›s-

t›rab›na, s›k›nt› çekmesine asla tahammül ve müsaade et-

mezdi. (Atatürk’ün Hususiyetleri, s. 71)

Atatürk çok sab›rl› bir adamd›. Bazen sofras›nda,

kendisiyle davetlileri aras›nda, mebuslarla, arkadafllar›y-
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la mücadele flekline dökülen öyle münakaflalar olurdu

ki, onun müsaade ve müsamahas›ndan cüret al›narak

gösterilen taflk›nl›klara sab›r ve tahammül gösterebilmek

için, ancak ve ancak Mustafa Kemal olmak laz›md›. Bu

sab›r ve tahammül ona mahsus, ona yak›flan bir meziyet-

ti. (Atatürk’ün Hususiyetleri, s. 72)

Atatürk, ikiyüzlü, riyakar, dalkavuk insanlardan

hofllanmazd›. Hiç kimsenin gammazl›k etmesine, yahut

birbiri aleyhinde dedikodu yapmas›na ve bu kabil baya-

¤›l›klara müsamaha etmezdi. Onun huzurunda flu veya

bu, filan veya falan aleyhinde dedikodu yapmak kimin

haddiydi? Böyle bir hal vukua geldi¤i takdirde, bir pun-

duna getirir, derhal o iki insan› yüzlefltirirdi. (Atatürk’ün

Hususiyetleri, s. 80)

Atatürk'ün demokrat kiflili¤i

Atatürk kiflilik olarak her zaman demokrat bir in-

san oldu. Daima halk›n içinde geçen hayat› buna en gü-

zel örnektir. Aç›k konuflmay›, serbest münakaflay› her za-

man sevdi.

Atatürk’ün büyük meziyetlerinden biri de devlet ve

ink›lap ifllerini arkadafllar›yla görüflmek, münakafla et-

mekti. Atatürk bu münakaflalardan çok haz duyard›. O,

harikulade zekas›na, büyük görüfl kuvvetine, hadiseleri
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tahlil derinli¤ine dayanmakla beraber, baflkalar›n›n fikir

ve mütalaalar›na da k›ymet verirdi. Onun en kuvvetli ta-

raf›, en büyük kudreti, belki istiflare etmesini bilmesi ve

istiflareler sonunda kendi eflsiz mant›¤›n› hadiselere ha-

kim k›lmas›yd›. (Atatürk’ün Hususiyetleri, s. 73)

Diktatör rolünü benimsememifltir. Gerçek tenkit-

ten hofllanm›flt›r. Sofras› bazen büyük tart›flmalara sahne

olmufltur. Gerçi, telkin etmek istedi¤i fikirlerde daima

muvaffak olmufltur; fakat, bu fikirler muhataplar›na mal

olduktan sonra, yani bir dikta havas› vermeden, icra edil-

miflti. (Atatürk Bir Ça¤'›n Aç›l›fl›, Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak,

s.18)

Atatürk, Meclis'e karfl› diktatör rolünü benimseme-

mifl, ikna metodu ile Meclis'ten olumlu kararlar alabil-

mek için çok defa insan takat› üstünde gayret göstermifl-

tir. (Atatürk Bir Ça¤'›n Aç›l›fl›, Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak,

s.112)

Nitekim kendisinin bu özelli¤ini flu cümlelerle

özetlemifltir:

"Ben diktatör de¤ilim. Gerçi benim arzu edip de

yapamayaca¤›m bir fley yoktur. Çünkü, ben zoraki

ve insafs›z davranmay› bilmem. Ben kalpleri k›ra-

rak de¤il, kazanarak hükmetmek isterim." (Atatürk

Bir Ça¤'›n Aç›l›fl›, Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak,  s.33)
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KK‹‹fifi‹‹LL‹‹⁄⁄‹‹

"Bugüne dek elde etti¤imiz baflar›,

bize ancak geliflme ve uygarl›¤a

bir yol açm›flt›r... Bize ve bizden

sonra gelenlere düflen görev, bu yol

üzerinde tereddütsüz ilerlemektir."

-Mustafa Kemal Atatürk- 

C
umhuriyet tarihi boyunca Ulu Önder Atatürk

hakk›nda say›s›z eserler kaleme al›nm›fl, pek

çok konferanslar, seminerler ve söylefliler dü-

zenlenmifl, birçok yorum ve de¤erlendirmeler yap›lm›fl-

t›r. Elbette Atatürk çok büyük bir komutan, güçlü bir

devlet adam›, kararl› bir devrimcidir. Gerek kendi milleti

gerekse tüm dünya milletleri için çok büyük bir kahra-

man, eflsiz bir siyasi dehad›r.

Gerçekten de tüm bu vas›flar Atatürk'ü tan›mla-
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makta son derece belirleyici unsurlard›r. Ancak tüm

bunlar›n yan› s›ra Atatürk'ün güçlü flahsiyetini ve mede-

ni kiflili¤ini belirleyen, onun insani ve sosyal yönünü or-

taya koyan üstün karakter özellikleri de vard›r: tevazusu,

hoflgörüsü, bar›flç› ve uzlaflmac› kiflili¤i, ak›lc› ve duygu-

sall›ktan uzak yap›s›, milli ahlak anlay›fl›, dinine karfl›

olan hassasiyeti, giyim ve kuflam›na, temizlik ve bak›m›-

na, sanat ve esteti¤e, sofra adab›na verdi¤i önemi bunlar

aras›nda sayabiliriz.

‹flte bu bölümde Atatürk'ün bu medeni kiflili¤ini,

sosyal ve befleri aç›lardan ele alacak, onun üstün karak-

ter özelliklerine de¤inerek her Türk insan›n›n örnek al-

mas› gereken vas›flar›na yer verece¤iz. Bununla birlikte

halen günümüzde Atatürk'ün bu üstün vas›flar›n› üze-

rinde yaflatan ve yaflatmaya da kararl› olan flanl› Türk or-

dusunun eflsiz askeri kiflili¤inden örnekler verece¤iz.

Atatürk'ün, de¤erli Silahl› Kuvvetler mensuplar› üzerin-

de tecelli eden seçkin özelliklerini ele alaca¤›z.

Burada önemli olan nokta ise nihai hedefin, Ata-

türk'ün müstesna flahsiyetinin vatandafll›k fluuruna var-

m›fl her Türk ferdi taraf›ndan örnek al›nmas› ve yaflan›r

hale gelmesidir. Zira, 70 milyonu bulan genç ve dinamik

nüfusuyla, dev ad›mlarla büyüyen ekonomisiyle, Adriya-

tik'ten Çin Seddi'ne kadar uzanan kültürel etki alan›yla,
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en büyük çalkant›lar›n dahi sarsamad›¤› örnek iç istikra-

r›yla Türkiye, hiç flüphesiz ki, 21. yüzy›la damgas›n› vura-

cak ülkeler aras›nda bulunmaktad›r. Böyle bir ideal için-

de elbette millet olarak örnek al›nacak bir karaktere ula-

fl›lmas› gerekti¤i de aç›kt›r. ‹flte bu noktada Büyük Ön-

der'in müstesna kiflili¤i, her konuda oldu¤u gibi Türk in-

san›na örnek olmaya ve ›fl›k tutmaya devam edecektir.

19



Bir eylem insan› Atatürk

Atatürk’ün belki de en önemli vasf› bir eylem insa-

n› olmas›d›r. Yani düflündüklerini sadece lafta b›rakma-

mas›, onu gerçeklefltirmek için derhal harekete geçip or-

taya somut birfleyler koymufl olmas›d›r. O yüzdendir ki,

Avrupal›lar›n "Hasta Adam" diye niteledi¤i bir milleti

aya¤a kald›rm›flt›r. Ortaya koydu¤u ve bir araya getirip

kaynaflt›rd›¤› ilkelerle ülke karanl›klardan ayd›nl›¤a ta-

fl›nm›fl ve müreffeh Türkiye’nin temelleri at›lm›flt›r. ‹çin-

deki coflkun vatan sevgisi ve her zaman yokluk içinde da-

hi baflar›y› hedefleyen "Kuva-i Milliye Ruhu"  ülkeye önce

askeri sonra da sosyal ve ekonomik alanlarda birçok za-

ferler kazand›rm›flt›r.

Atatürk, ülke sorunlar›n› çözerken daima akl›n ve

ilmin gereklerine göre hareket etmifltir. Olaylar› genifl ve

detayl› düflünmüfl, basit hedefler peflinde de¤il, gelecek

nesilleri bile rahat ve huzur içinde yaflatacak köklü çö-

zümler peflinde olmufltur. Her zaman vatan›n ve milletin

menfaatlerini gözetmifl, hiçbir zaman kendi rahat› peflin-

de olmam›flt›r.

"Bugüne dek elde etti¤imiz baflar›, bize ancak gelifl-

me ve uygarl›¤a bir yol açm›flt›r... Bize ve bizden sonra

gelenlere düflen görev, bu yol üzerinde tereddütsüz iler-

lemektir" diyen Atatürk, kendisinden sonra gelecek yeni

20



Bar›fl, uluslar› refah ve saadete

erifltiren en iyi yoldur…

Memleketimizi her gün daha

çok kuvvetlendirmek, her

alanda her türlü ihtimallere

karfl› koyacak bir halde 

bulundurmak ve dünya 

olaylar›n›n bütün safhalar›n›

büyük bir uyan›kl›k içinde 

izlemek, bar›flsever

siyasetimizin

dayanaca¤› esaslar›n

bafllang›c›d›r..



nesillere düflünce ve ilkeleri etraf›nda yürüme görevini

vermifltir.

Bugün vatan›n ve milletin hayr› ad›na yola ç›kan-

lardan yaln›zca Atatürk’ün açt›¤› yolda yürüyenlerin ba-

flar›ya ulaflt›klar› bir gerçektir. Ülkemizin meselelerine

en gerçekçi yaklafl›mlar ve üretilen en sa¤l›kl› çözümler

yine Atatürk’ün çizdi¤i çerçevede flekillenmektedir.

Öyle ise, Atatürk’ü ve Atatürkçülü¤ü sadece geç-

miflte yaflanm›fl parlak bir olay olarak düflünmek, birta-

k›m süslü sözlerle övmek hem yetersiz hem de çok yanl›fl-

t›r. Burada önemli olan Türk Milleti’nin her alanda mo-

dernleflmesinin reçetesini içeren Atatürkçülü¤ün pratik

hayata geçirilmesidir.   

Ülkemiz art›k yeni bir yüzy›la haz›rlan›yor. Hedefi-

miz ulusça belli: dünya üzerinde en geliflmifl ve ça¤dafl

devletler içinde hak etti¤imiz yeri almak. Türkiye bunu

baflaracak güce, akla ve kayna¤a fazlas›yla sahip. Yap›lma-

s› gereken tek fley, Atatürk’ün y›llar önce ortaya koydu¤u

ilke ve düflüncelerle yokluktan ortaya ç›kard›¤› modern

Türk Devleti’ni, yine ayn› ilke ve düflüncelere çok daha

kuvvetle sar›l›p büyük bir h›zla ça¤›m›z›n ötesine tafl›-

mak. Türkiye bunu Atatürk ile zaman›nda baflarm›fl ve

adeta bir Türk Rönesans› yaflam›flt›r. Bugün de O’nun il-

ke ve düflüncelerine sad›k kalacak samimi Atatürkçülerle
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bu baflar›n›n çok daha fazlas›n› gösterebilece¤ine inanc›-

m›z tamd›r.

Atatürk'ün ba¤›ms›zl›k tutkusu

Atatürk’ün ve Atatürkçülü¤ün önemini kavrayabil-

mek ve samimi bir Atatürkçü olabilmek için herfleyden

önce O’nun hayat›n› incelemek, neler yapt›¤›n›, neyi

hangi düflünce ve ruh hali içerisinde gerçeklefltirdi¤ini

iyi analiz etmek gerekir.  

O’nun düflünce ve devrimlerinin temelini araflt›r-

d›¤›m›zda bunun ilk olarak "tam ba¤›ms›zl›k ve özgür-

lük" ilkesine dayand›¤› hemen göze çarpmaktad›r.

Mustafa Kemal daha henüz ö¤rencilik y›llar›nda

ba¤›ms›z  bir millet olmadan ça¤dafl bir devletin kurula-

mayaca¤›n› anlam›fl ve özgürlü¤ün olmad›¤› ortamda ya-

flamaktansa her türlü tehlikeye gö¤üs gererek ba¤›ms›z

bir millet için savaflmay› göze alm›flt›r. Bu nedenle vatan

topraklar›n› iflgal etmek isteyen güçlere karfl› amans›z bir

mücadele vermifl, hiçbir zaman Türk Milleti'nin iradesi-

ni ba¤layacak yönetim flekillerine raz› olmam›flt›r. Baflka

ülkelerin boyunduru¤u alt›na girmifl bir milletin zaman-

la tarihten silinece¤ini bilerek, "Ben yaflayabilmek için

mutlaka müstakil bir milletin evlad› kalmal›y›m. Milli is-

tiklal bence bir hayat meselesidir" demifltir. 
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Askerlik y›llar›nda Suriye’de görevli iken gizlice

geldi¤i Selanik’te, Askeri Rüfltiye ö¤retmenlerinden

Hakk› Baha (Pars)’›n evinde arkadafllar›yla yapt›¤› bir

toplant›da flunlar› söylemifltir: "...Millet zulüm ve istibdat

alt›nda mahvoluyor. Hürriyet olmayan bir memlekette

ölüm ve izmihlal vard›r. Her terakkinin ve kurtuluflun

anas› hürriyettir." 

Bu sözler daha o y›llarda Mustafa Kemal’in kurma-

y› tasarlad›¤› devleti neler üzerine infla edece¤inin ilk ifla-

retlerini veriyordu. 

Mustafa Kemal "Ya istiklal ya ölüm" ifadesiyle hiç-

bir flekilde vazgeçmeyece¤ini gösterdi¤i ba¤›ms›zl›¤› öy-

lesine içine sindirmiflti ki, "Özgürlük ve ba¤›ms›zl›k be-

nim karakterimdir" diyerek adeta onu kendisinin bir

parças› haline getirmiflti. 

Atatürk’ün ba¤›ms›zl›k anlay›fl› sadece siyasi yön-

den ba¤›ms›zl›¤› de¤il ayn› zamanda askeri, ekonomik ve

kültürel ba¤›ms›zl›¤› da içine alm›flt›r. O, tam ba¤›ms›z-

l›kla, kendi kendine yetebilen, savunmas›ndan teknoloji-

sine, tar›m›ndan ekonomisine kadar her alanda d›flar›ya

muhtaç olmadan, hiçbir ödün vermek zorunda kalma-

dan ayakta durabilen bir yap›y› kastetmifl ve flöyle demifl-

tir: "‹stiklal-i tam denildi¤i zaman, bittabi siyasi, mali, ik-

tisadi, adli, askeri, harsi ve ila ahiri her hususta istiklal-i
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Hürriyet

olmayan bir

memlekette

ölüm ve izmihlal

vard›r. Her 

terakkinin ve

kurtuluflun

anas›

hürriyettir.



tam ve serbest-i tam demektir. Bu sayd›klar›m›n herhangi

birinde istiklalden mahrumiyet, millet ve memleketin,

manay› hakikisiyle istiklalinden mahrumiyet demektir." 

Yüksek dehas›yla gelecekte sadece siyasi yönden

ba¤›ms›z olman›n yeterli olamayaca¤›n› anlayan Ulu Ön-

derimiz, türlü imkans›zl›klara ra¤men ülkemizin ekono-

mik yönden de ba¤›ms›zl›¤›n› sa¤layacak sanayi hamlele-

rini bafllatm›fl ve milletimizi ortak bir kültür potas›nda

eritip kaynaflt›rmak için milli bir kimlik oluflturma gay-

retlerini göstermifltir.

Atatürk’ün tam ba¤›ms›zl›k anlay›fl›n›n ne kadar

isabetli oldu¤unu bugün yaflad›¤›m›z dünyaya bakt›¤›-

m›zda hemen gözlemleyebiliyoruz. Art›k ülkeler güçleri-

ni savafl yoluyla baflka devletlerin topraklar›n› iflgal ede-

rek de¤il, uygulad›klar› ekonomik  ve kültürel politika-

larla ortaya koymakta ve bu flekilde milletlerin ba¤›ms›z-

l›¤›n› tehdit eder hale gelmektedirler. 

Ülkemizin böyle bir tehlikeden korunmas›, ancak

Atatürk’ün y›llar önce ortaya koydu¤u tam ba¤›ms›zl›k

anlay›fl›n› yürekten benimsemesi ve onun yapt›¤› ve gös-

terdi¤i gerekleri kararl› flekilde uygulamas›yla mümkün

olacakt›r.   

Ba¤›ms›zl›k gibi bar›fl da Atatürk'ün kiflili¤inin

önemli bir parças›yd›. Atatürk dünya tarihinin gelmifl

geçmifl en büyük askerlerinden biridir. Yaflam›n›n büyük
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bir k›sm›n› cephelerde geçirmifl, bir askerin sahip olabi-

lece¤i en yüksek mevkide bulunmufl, en a¤›r sorumlu-

luklar› alm›flt›r. Ancak bu büyük asker ayn› zamanda ba-

r›fl›n önemini herkesten daha iyi bilmektedir. Nitekim

"Yurtta sulh, cihanda sulh" sözleri onun bar›fl› yaln›zca

Türk Milleti'nin refah› için de¤il, bütün dünya milletleri-

nin refah› ve huzuru için en önemli etken olarak gördü-

¤ünü ortaya koymaktad›r. Atatürk bar›fl›, refaha ve saade-

te götüren yol olarak isimlendirmektedir:

"Bar›fl, uluslar› refah ve saadete erifltiren en iyi yol-

dur… Memleketimizi her gün daha çok kuvvetlen-

dirmek, her alanda her türlü ihtimallere karfl› koya-

cak bir halde bulundurmak ve dünya olaylar›n›n

bütün safhalar›n› büyük bir uyan›kl›k içinde izle-

mek, bar›flsever  siyasetimizin dayanaca¤› esaslar›n

bafllang›c›d›r. " (Atatürk'ün Söylev ve Demeçler, c.1,

s.412)

Kararl› ve çevresine moral afl›layan lider

Atatürk en zor anlarda dahi kararl›l›¤›ndan ve

inanc›ndan hiçbir fley yitirmez ve sürekli çevresine moral

afl›lard›. Bunun en önemli örneklerinden biri Samsun’a

ayak bast›ktan sonra, Erzurum Kongresi’ne kadar olan

dönemde görülmüfltür. Halk›n ve idarecilerin büyük bir

umutsuzlu¤a kap›ld›klar› anda, O’nun kararl›l›¤› ve da-
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vas›na olan inanc› baflar›ya giden yolda tek ›fl›k olmufltu.

Mustafa Kemal Pafla bu zorlu dönemde bir yandan ku-

mandanlarla temas kuruyor, onlarla yap›lacak savunma

için fikir ve karar birli¤i sa¤lamaya çal›fl›yordu. Öte yan-

dan belki de en zor görevi baflarmaya gayret ediyor, yor-

gun ve periflan durumda olan halk›n moralini ve güveni-

ni kuvvetlendirmeye çal›yordu. Özellikle Erzurum Kong-

resi öncesindeki çal›flmalar› bu konuda sa¤lam temeller

atmas›n› sa¤lad› ve çevresine, çal›flma arkadafllar›na ve

halka moral afl›lamay› baflard›.

Nitekim Atatürk’ün silah arkadafl› ‹smet ‹nönü Pa-

fla, ‹kinci ‹nönü Zaferi'nden sonra, kendisini kazand›¤›

zaferden dolay› tebrik eden Mustafa Kemal Pafla’ya ceva-

ben bir mektup yazm›flt›r. Bu mektupta elde edilen zafe-

rin arkas›ndaki esas gücün, Atatürk’ün ruhundaki atefl

oldu¤unu, bu ateflte milletin maddi ve manevi bütün ka-

biliyet ve kuvvetlerinin topland›¤›n› flu sat›rlarla ifade et-

mifltir:

"TBMM Reisi Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:

Zulüm ve istibdat dünyas›n›n en zalimane hücumla-

r›na karfl› yaln›z ve flaflk›n kalan milletimizin maddi

ve manevi bütün kabiliyet ve kuvvetlerini ruhunda-

ki ateflle toplayan ve harekete getiren Büyük Millet

Meclisi’nin Reisi Mustafa Kemal Pafla!. Kahraman

askerlerimiz; Subay ve erlerimizle Avc› hatlar›nda

omuz omuza vuruflan Tümen ve Kolordu Komutan-
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lar› ad›na takdir ve tebriklerinize Kemali Fahr ile

arz› flükran ederim."

Atatürk’ün kararl›l›¤›n›n bir baflka örne¤i Sakarya

Meydan Savafl›'ndan önce yaflanan geliflmelerde görül-

müfltür. Bu geliflmeler Atatürk’ün zaman›n ötesinde bir

dehaya sahip oldu¤unu, mevcut flartlar› analiz etme gü-

cünü ve milletine olan sars›lmaz inanc›n› da bir kez daha

ortaya koymufltur.

Sakarya Meydan Savafl›'ndan önce söz konusu olay-

lar flöyle geliflmifltir: 1920 senesinin Temmuz ay›nda Yu-

nan ‹flgal Kuvvetleri Geyve Bo¤az›’ndan Afyon’a kadar

uzanan hat boyunca mevzilenmifl Türk ordusuna karfl›

büyük bir taaruza giriflirler. Mustafa Kemal düflmana kar-

fl› daha elveriflli flartlarda savaflmak için orduya Sakar-

ya’n›n do¤usuna çekilme emri verir. Bu taktik çekilmesi

ve Yunan ordusunun ilerlemeleri bütün yurtta ve

TBMM’de büyük heyecan uyand›rm›flt›r. Harp sanat›n-

dan anlamayan ve Atatürk’ün askeri dehas›n› hakk›yla

takdir edemeyenler bu çekilifli büyük bir yenilgi sanm›fl-

lard›r. TBMM’de tart›flmalar ve hiddet son dereceyi bul-

mufltu ki, Mustafa Kemal’in inanç ve kararl›l›¤› bu tart›fl-

malara son noktay› koydu. Bir genelgeyle halk›n ve me-

buslar›n moralleri düzeltildi ve kendilerine olan güven-

leri tazelendi. Atatürk’ün afl›lad›¤› bu inanç ve güven

duygusu k›sa bir süre sonra büyük bir zafere vesile ola-

cakt›. Söz konusu genelge flöyleydi:
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"Düflman›n ilerlemesi ihtimaline karfl› halk›n, ke-

sinlikle tereddüt ve kuflku duymas›na yer yoktur.

Düflman›n Anadolu ve içlerine do¤ru uzanmak iste-

yen kollar› mezarlar›na yaklafl›yor; bu yeni sefer,

düflman›n ölüm yolculu¤udur. Tanr›'n›n yard›m›,

yak›n olaylar bu sonucu gösterecektir."

Sakarya Meydan Savafl› öncesinde Büyük Millet

Meclisi, Mustafa Kemal’in ordunun bafl›na geçmesini is-

tedi. Çünkü milletin ve Meclis’in umudu O’nun flahs›n-

da bütünleflmiflti. Sonuçta 5 A¤ustos 1921 tarihli bir ka-

nun ile Meclis bütün yetkilerini Mustafa Kemal’e devret-

ti ve O’na baflkomutanl›k s›fat› verdi. Böylece Erzurum

Kongresi s›ras›nda bütün s›fat ve memuriyetlerinden çe-

kilmifl olan Mustafa Kemal Pafla, ulusal iradeyle ve Meclis

Reisi olarak askerlikteki en sorumlu fakat en flerefli göre-

ve, Baflkomutanl›¤a yükselmifl bulunuyordu.

Osmanl› Devleti'nde, Baflkumandanl›k daima padi-

flaha ait olmufl ve ordular Baflkomutan vekilleri taraf›n-

dan sevk ve idare edilmifltir. Mustafa Kemal ise bir milli

kahraman olarak Türk tarihi boyunca milli iradeye daya-

narak baflkomutanl›k makam›na geçen ilk Türk komu-

tand›r. 

Mustafa Kemal bu flerefli makam ile aziz Türk or-

dusunun bafl›na geçti ve 22 gün 22 gece süren Sakarya

Meydan Muharebesi boyunca orduyu yönetti. 
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Savafl s›ras›nda at›ndan düflen ve kaburga kemi¤i

k›r›lan Mustafa Kemal, yaral› olarak sedye üzerinden ha-

rekat› idare etti. Bu büyük kumandan›n cesareti, feda-

karl›¤› ve inanc› askerlere moral afl›lad›. Bu durum, ko-

mutas› alt›ndaki kahraman askerlerin kendisine duyduk-

lar› güvenle birleflince, o zaman için hiç kimsenin ihti-

mal vermedi¤i bir mucize gerçekleflti. Say›, mühimmat

ve imkan olarak çok eksik b›rak›lm›fl Türk ordusu, Ba-

t›’n›n bütün imkanlar›n› arkas›na alm›fl Yunan ordusunu

hezimete u¤ratt›. 

Atatürk’ün kararl› ve önder kiflili¤inin insanlar üze-

rinde yaratt›¤› etki Kurtulufl Savafl›'n›n kazan›lmas›ndan

y›llar sonra dahi birçok yabanc› gazeteci ve devlet adam›-

n› kendisine hayran b›rakm›flt›r. Bu gazeteci ve devlet

adamlar›ndan baz›lar› Atatürk hakk›nda flunlar› söyle-

mifllerdir:
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Frans›z Gazeteci Madam Golis;

"Ani olarak fosfor gibi ›fl›ldayan yine birdenbire kendi için-

de dönen garip bak›fllar› vard›. Kuvvetli kiflili¤i, herfleyi

kavramadaki süratle, el hareketleriyle, kendini belli edi-

yor. Mustafa Kemal, gerçekten genç temiz, candan inan-

m›fl, ulusunu yönetmek için do¤mufl bir insand›r." (Atatürk

Bir Ça¤’›n Aç›l›fl›, Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak, s. 333)

‹ngiliz Yazar Ravlinson;

"Kuvvetli karakterli ve dünya uluslar› aras›nda kendi ulu-

sunu, hakl› gururu  üzerine kesin görüfllü bir adam olarak

hiçbir zaman kiflisel ün peflinde koflmad›. Yurdunun ç›kar-

lar›n› herfleyin üstünde tutan ve milleti için her faydal› so-

nuca ulaflmaya çal›flan bu zat gücünü damarlar›na iflleyen

görev duygusundan al›yor." (Atatürk Bir Ça¤’›n Aç›l›fl›, Ord.

Prof. Dr. Sadi Irmak, 333)

‹talyan Bakan Soforça;

"Hayat›n›n sonuna kadar ulusunun mutlak güveniyle kur-

du¤u devletin bafl›nda kalan muzaffer kumandan›n kiflili-

¤i, efli görülmemifl bir karakter örne¤idir."  (Atatürk Bir

Ça¤’›n Aç›l›fl›, Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak, 334)

‹ngiliz Elçisi Persi Loren;

"Görüflü o kadar keskin ve s›hhatli idi ki, olaylar›n gidifli

halk›n duygular› ve Türkiye’nin  ifl iliflkilerinden seziflleri

flafl›lacak bir flekilde do¤ru ç›kard›." (Atatürk Bir Ça¤’›n

Aç›l›fl›, Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak, 334)
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Tevazu sahibi bir deha

Mustafa Kemal’in en büyük özelliklerinden biri de

yaflad›¤› ça¤›n çok ötesinde bir dehaya ve kahramanl›k-

larla dolu bir yaflama sahip olmas›na ra¤men, son derece

tevazulu ve alçak gönüllü gerçek bir beyefendi olmas›y-

d›. Yaflam›n›n her an›nda, dünya milletlerini flaflk›nl›¤a

u¤ratan ve mucize olarak adland›r›lan zaferler kazand›k-

tan sonra dahi, bu baflar›daki en büyük kiflisel pay kendi-

sine ait olmas›na ra¤men, baflar›y› ve yap›lan övgüleri

hiçbir zaman üstlenmemifl ve hep çevresindeki silah ar-

kadafllar›na, aziz Türk ordusu ve Türk Milleti'ne mal et-

mifltir. 

Atatürk’ün tevazusunu ortaya koyan belgelerde

flahs›n›n bir baflka özelli¤i de ön plana ç›kmaktad›r. Bu

özellik söylemek istedi¤i sözü en çarp›c› kelimelerle, en

güzel manay› oluflturacak flekilde anlatmadaki ustal›¤›-

d›r. Atatürk, karfl›s›ndaki insan› hep en yüksek flekilde

onore etmifl ve bunu yaparken söz söyleme sanat›ndaki

ustal›¤›n› kullanm›flt›r.

Alçakgönüllü¤ü, hitabetteki ustal›¤› ve bu ustal›¤›

insanlar› en olumlu etkileyecek flekilde kullanmas›, dün-

ya tarihinde çok az büyük insanda görülen gerçek bir be-

yefendilik özelli¤idir. 

Örne¤in Birinci ‹nönü Zaferi’nden sonra silah ar-
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kadafl› ‹smet Pafla’ya yazd›¤› teflekkür mektubunda bu

özelli¤ini aç›k bir flekilde ortaya koymufltur;

"‹nönü Muharebe Meydan›'nda, Metris Tepe’de

Bat› Cephesi Komutan› ve Genelkurmay Baflkan›

General ‹smet’e: Dünya tarihinde sizin ‹nönü Mey-

dan Muharebeleri'nde üzerine ald›¤›n›z görev ka-

dar a¤›r bir görev kabul etmifl komutanlar azd›r.

Düflman›n ç›lg›n istilas›, azim ve hamiyetinizin ka-

yalar›na bafl›n› çarparak paramparça oldu. Nam›n›-

z›, tarihin fleref sahifelerine kaydeden ve bütün

milleti hakk›n›zda sonsuz minnet ve flükrana sevk

eden büyük gaza ve zaferinizi tebrik ederken üstün-

de durdu¤unuz tepenin, size binlerce düflman ölü-

leriyle dolu bir fleref meydan›n› seyrettirdi¤i kadar,

Milletimiz ve kendiniz için parlak yükselme ile dolu

bir gelecek ufkuna da bakt›¤›n› ve egemen oldu¤u-

nu söylemek isterim."

Ancak Atatürk’ün vurgulamakta ve yüceltmekte en

hassas oldu¤u konu Yüce Türk Milleti’nin fedakarl›¤›,

cesareti ve Kurtulufl Savafl›’nda gösterdi¤i özveri oldu.

Nitekim kazan›lan eflsiz zaferin mimar› Mustafa Kemal,

bu zaferin Anadolu halk›n›n eseri oldu¤unu her f›rsatta

en güzel flekilde dile getirdi:
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"Düflünmediler ki Türkler’in vatan sevgisiyle dolu

olan gö¤üsleri kendilerinin mel’un ihtiraslar›na kar-

fl› daima demirden bir duvar gibi yükselecektir. Ni-

tekim milletimiz düflman›n haz›rl›klar›na karfl›l›k

için, hiçbir fedakarl›ktan çekinmedi. Ordumuzu

takviye para, insan, silah, hayvan, araba velhas›l her

ne laz›msa seve seve verdi. Avrupa’n›n en mükem-

mel araçlar›yla donat›lan Konstantin ordusundan,

ordumuzun donat›m itibariyle de geri kalmamas› ve

hatta ona üstün gelmesi gibi inan›lmaz mucizeyi

Anadolu halk›n›n fedakarl›¤›na borçluyuz." (TBMM

Tutanaklar›, c. 12, s. 210) 

Atatürk ayn› alçakgönüllü¤ü 30 A¤ustos Zaferi'n-

den sonra da göstermifl ve kazan›lan bu büyük zaferin ar-

kas›nda Türk ordusunun komuta heyetinin ve Türk su-

baylar›n›n bulundu¤unu belirtmifl ve büyük zaferi Türk

Milleti’nin bir an›t› olarak ifade etmifltir. Eflsiz deha sahi-

bi bu Büyük Kumandan için övünülecek tek özellik, Türk

Mileti'nin bir evlad› olmak ve bu milletin ordusunda Bafl-

kumandan olarak hizmet etmekten baflka bir fley de¤ildi:

"Her safhas›yla düflünülmüfl, haz›rlanm›fl, idare

edilmifl ve zaferle sonuçland›r›lm›fl olan bu muha-

rebe; Türk ordusunun, Türk subaylar›n›n ve komu-

ta heyetinin yüksek kudret ve kahramanl›¤›n› tarih-
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te bir daha tesbit eden çok büyük bir eserdir. Bu e-

ser, Türk Milleti'nin ölmez bir an›t›d›r. Bu eseri

meydana getiren bir milletin evlad›, bir ordunun

baflkomutan› oldu¤um için, sonsuza dek mesut ve

bahtiyar›m."

Atatürk’ün sözlerinde dikkat edilmesi gereken

önemli bir nokta da, sözlerinde Türk Milleti’nin ve Türk

ordusunun bir bütün olarak ifllenmesi ve millet ve ordu-

su aras›ndaki ba¤ ve yard›mlaflmadan bahsetmesidir. Bu

ba¤ yaln›zca Kurtulufl Savafl›’nda görülmemifl, Türk Or-

dusu tarihinde ve Cumhuriyet sonras›ndaki her dönem-

de de görülmüfltür. Günümüzde de Türk Halk›’n›n Kah-

raman Ordusu’na karfl› gösterdi¤i hassasiyetin ve her

Türk vatandafl›n›n kalbinde Türk ordusunun özel bir ye-

ri olmas›n›n sebebi, tarih boyu süregelen ve Atatürk’ün

de sözlerinde alt›n› çizmifl oldu¤u bu kopmaz ba¤d›r.

Atatürk Kurtulufl Savafl› sonras›nda hükümdar, dik-

tatör, halife ve daha birçok fleyler olabilirdi, fakat büyük

adam olabilmek için onun parlak ünvanlara ihtiyac› yok-

tu. Haz›rlad›¤› ve kendi ölçüsüne göre kurdu¤u bir

Cumhuriyet’in baflkan› olduktan sonra, çizdi¤i medeni-

yet yolunda yürümeye bafllad›. Kendisi flüphesiz tahta ç›-

kabilirdi. Fakat basireti buna mani oldu. Kibirsizdi, gös-

terifli sevmez, ö¤ünmesini bilmezdi. Hergün biraz daha
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filozoflaflm›fl, halk aras›nda k›ymeti artm›flt›r. (Atatürk Yo-

lu, Otomarsan Kültür Yay›n›, s.115)

Bu büyük insan›n sahip oldu¤u tevazu, yak›n çevre-

si ve di¤er insanlarla birebir iliflkilerinde daha da net bir

flekilde ortaya ç›k›yordu. Cumhuriyet dönemi ressamla-

r›ndan ‹brahim Çall›’n›n Atatürk’le yapm›fl oldu¤u soh-

bet bu tevazunun aç›k bir örne¤i olmufltur.

‹brahim Çall›’n›n o gün yaflad›¤› izlenimleri Hasan

Cemil Çanbel flöyle anlat›yor:

Çall› - "Büyük reisimiz, beni huzurunuza kabul bu-

yurdunuz. Ve beni konuflturdunuz, siz ne büyüksü-

nüz ki, bizi dinliyorsunuz."

Atatürk - "Ben sizi dinlerim, sizin konuflmak ne ka-

dar hakk›n›zsa, benim de bu büyük millete söyle-

mek, kendimi ona dinletmek hakk›md›r."

Çall› - " Size malik olmak, bu güzel talih Türk Mille-

ti'ne nasib oldu."

Atatürk - " Ayn› milletin çocuklar›n›n beraber bulu-

narak birbirini tan›malar›, sevmeleri ve yüksek his-

lerle aynen tabi olmalar› güzel bir fleydir. E¤er siz

güzel sanatlar mensubu olarak bunu tesbit ederse-

niz bütün millete ve bütün insanl›¤a hizmet etmifl

olursunuz."  

Çall› - "Büyük Reisi Cumhur..."
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Atatürk - "Hay›r ben bu akflam sizinle Cumhurbafl-

kan› olarak de¤il, bir vatandafl olarak konufluyo-

rum. Bu memlekette ve her memlekette, daima bir

cumhurbaflkan› vard›r. Ben sizinle flimdi konuflur-

ken bir vatandafl s›fat›n› düflünüyorum."

Çall› - "Siz bu milleti kurtard›n›z." 

Atatürk - "Bu bahsi burada b›rak, flimdi Gazi Musta-

fa Kemal yok, sizinle eflit koflullar alt›nda konuflabi-

lirim."

"Sözleriniz güzel ama bitti, yaln›z sen mi söyleye-

ceksin. Sanatç›lar san›rlar ki yaln›z kendileri heye-

canlan›rlar. Etraflar›ndaki insanlar›n kendilerin-

den ziyade heyecanland›klar›n› unuturlar."

Çall›- "Büyük Paflam, bir eserim var, F›nd›kl› Sara-

y›'nda duruyor."

Atatürk- "F›nd›kl› Saray› neresi? Ben saraylardan

hofllanmam. Devlet Baflkan› olmak mecburiyetin-

de, ‹stanbul’a gitti¤imde Dolmabahçe denen so¤uk

bir yerde oturuyorum. Ve ben orada rahats›z oturu-

yorum. Bir evde otursam daha rahat ederim." (Ata-

türk Bir Ça¤’›n Aç›l›fl›, Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak,  s.

349)

Atatürk bütün yaflam›n› cephelerde mücadele et-

mekle geçirmifl, bir ülkenin Kurtulufl Savafl›na tek bafl›na
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yön vermifl, o güne kadar hiçbir Türk’e nasip olmayan

yetki ve sorumlulukla Türk ordusunun bafl›na geçmifl ve

büyük bir zafere imza atm›fl eflsiz bir devlet adam›d›r.

Ancak bu muhteflem ve kahramanl›klarla dolu tarihe sa-

hip olan insan, günlük yaflam›nda gösteriflten uzak sakin

bir yaflam sürmeyi tercih etmifltir. Atatürk’ün Kurtulufl

Savafl›'ndan sonraki y›llardaki yaflam› onun bu özelli¤ini

göstermektedir.

Atatürk Ankara’da bulundu¤u zamanlar›n› Mar-

mara Köflkü’nde geçirir, ö¤le yemeklerini orada yer, s›ra-

dan bir vatandafl gibi çiftlikle meflgul olur, bazen sohbet

etmek için yak›n arkadafllar›na u¤rard›. 

Atatürk, ‹stanbul’da iken motorla bo¤az gezintisin-

den, Anadolu sahilini takiben Ada’ya gitmekten hoflla-

n›rd›. En büyük zevki milletin aras›na kar›flarak, onlar›n

e¤lencesine ifltirak etmekti. Herkes bilirdi ki Ata’n›n en

mutlu oldu¤u dakikalar milletiyle beraber oldu¤u anlar-

d›. 
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DD‹‹NN‹‹NNEE  GGÖÖNNÜÜLLDDEENN
BBAA⁄⁄LLII  BB‹‹RR  LL‹‹DDEERR

"Türk Milleti daha dindar olmal›d›r,

yani bütün sadeli¤i ile dindar olmal›d›r

demek istiyorum. Dinime, bizzat hakikate nas›l

inan›yorsam, buna da öyle inan›yorum."

-Mustafa Kemal Atatürk- 

A
tatürk, ‹slam ahlak›n› ve dinimizin vecibelerini

daha aile oca¤›ndayken ö¤renmifl, tahsil yaflam›

boyunca da bu bilgilerini pekifltirerek gelifltir-

mifltir. "Il›ml›-modern-dindar" yap›n›n, en güzel örne¤i

ve en baflar›l› uygulay›c›s›, laik Cumhuriyetimiz'in kuru-

cusu Büyük Önder Atatürk'tür. Ulu Önder, her zaman

gericilikle mücadele ederken ‹slam'› yüceltmifl; dolay›s›y-

la bu ikisi aras›ndaki ayr›m› en do¤ru biçimde yapm›flt›r.

Tekke, türbe ve zaviyeler onun döneminde kapanm›fl,

ama ilk Türkçe Kuran meali de yine onun döneminde

yay›nlanm›flt›r. Türk insan›n›n ihtiyaçlar›n› ve özellikleri-

ni çok iyi bilen, gericili¤e, yobazl›¤a her zaman karfl›
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olan Atatürk, Türk Mille-

ti'ni dinin özüne yönelt-

meyi amaçlam›fl ve bugün

milletçe ulaflmay› hedefle-

di¤imiz yap›y› her yönüyle

tecelli ettirmifltir.

fiüphesiz ki din, Büyük Önder’in de dikkat çekti¤i

gibi demokrasinin ve milli bütünlü¤ümüzün vazgeçilmez

bir ihtiyac›d›r. Bir milletin fertlerini birarada tutan en

güçlü ba¤ olan din, aile, ahlak ve devlet müesseselerinin

de devam›n› sa¤layan en önemli unsurdur. 

Dinin var olmad›¤› veya dini de¤erlerin ortadan

kalkt›¤› bir toplumda, bunun kaç›n›lmaz bir sonucu ola-

rak aile, ahlak ve devlet kavramlar› da geçerlili¤ini yitire-

cek ve k›sa süre içinde ortadan kalkacakt›r. Böyle bir ge-

liflme ayr›ca, tarihi ve kültürü ne kadar eskiye dayan›rsa

dayans›n bir milleti birbirine ba¤layan milli ve manevi

tüm ba¤lar›n parçalanmas›n›, anarflinin hortlamas›n› ve

toplumun bölünmesini kaç›n›lmaz hale getirecektir. 

‹flte bütün bu nedenlerden ötürü, toplum dokusu-

nun vazgeçilmez parças› niteli¤i tafl›yan din müessesesi-

nin devam›n› sa¤layamayan bir ulusun sosyolojik ve bi-

limsel aç›dan ayakta durmas› mümkün de¤ildir. Gerek

kifli, gerekse toplum aç›s›ndan dinin lüzumlu bir müesse-

42



se oldu¤unu belirten, siyasi alanda yapt›¤› say›s›z reform-

la bu sa¤l›kl› bak›fl aç›s›n› genifl kitlelere yaymay› hedef-

leyen Büyük Önder Atatürk, Türk Milleti’nin dindar ol-

mas›n› ve dini de¤erlerini muhafaza etmesini "Din lü-

zumlu bir müessesedir. Dinsiz milletlerin devam›na im-

kan yoktur"; "Din vard›r ve laz›md›r." (Yak›nlar›ndan Hat›-

ralar, Asaf ‹lbay, s. 102) sözleriyle teflvik etmifltir. Milletini,

bat›l inan›fllardan ar›nd›r›p, gerçek dine yöneltmeyi

amaçlam›flt›r. Bunun için de Kuran'›n kolay bir flekilde

okunup anlafl›lmas›n› sa¤lamak amac›yla Türkçeye çev-

rilmesi emrini vermifltir:

"Sonra Kuran'›n tercüme ettirilmesini emrettim.

Bu da ilk defa olarak Türkçeye tercüme ediliyor.

Hz. Muhammed'in hayat›na ait bir kitab›n tercüme

edilmesi için de emir verdim." (Atatürk'ün Temel

Görüflleri, Fethi Naci, s.55)

Kuran'›n Türkçeye çevirilmesi emrini verirken,

Atatürk'ün iste¤i Müslüman milletinin iman›n›n güçlen-

mesidir. Bunu ifade etti¤i sözleri flöyledir:

"Camilerin mukaddes mimberleri halk›n ruhi, ahla-

ki g›dalar›na en yüksek, en verimli kaynaklard›r.

Minberlerden halk›n anlayabilece¤i dille ruh ve

beyne hitap edilmekle Müslümanlar›n vücudu can-
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lan›r, beyni temizlenir, iman› kuvvetlenir, kalbi ce-

saret bulur." (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, c. 1, s.

225)

Büyük Önder, gerçek dinin temelini ve Müslüman-

lar›n konuyu hangi k›staslara göre de¤erlendirmeleri ge-

rekti¤ini 7 fiubat 1923 tarihinde, Bal›kesir’deki Pafla Ca-

mii’nde verdi¤i hutbede kendisini dinleyenlere flöyle ifa-

de etmifltir:

"Allah birdir, flan› büyüktür. Allah'›n selameti, sev-

gisi üzerinize olsun. Peygamberimiz Efendimiz

Hazretleri Allah taraf›ndan insanlara dini gerçekle-

ri duyurmaya memur ve elçi seçilmifltir. Bunun te-

mel esas›, hepimizce bilinmektedir ki, Yüce Ku-

ran'daki anlam› aç›k olan ayetlerdir. ‹nsanlara feyz

ruhu vermifl olan dinimiz son dindir. En mükem-

mel dindir. Çünkü dinimiz akla, mant›¤a, gerçe¤e

tamamen uyuyor ve uygun düflüyor." (Atatürk'ün

Söylev ve Demeçleri, c. 2, s. 93)

Atatürk, ‹slam dininin tamamen ilme ve mant›¤a

uygun bir din oldu¤unu bir baflka sözünde de flöyle ifade

etmifltir:

"Bizim dinimiz en makul ve en do¤al bir dindir. Ve

ancak bundan dolay›d›r ki son din olmufltur. Bir di-

nin do¤al olmas› için akla, tekni¤e, ilme ve mant›¤a
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uygun olmas› gerekir. Bizim dinimiz bunlara tama-

men uygundur. ... ‹slam'›n sosyal hayat› içinde hiç

kimsenin, bir özel s›n›f halinde varl›¤›n› sürdürme

hakk› yoktur. Kendilerinde böyle bir hak görenler

dini kurallara uygun harekette bulunmufl olmazlar.

Bizde ruhbanl›k yoktur, hepimiz eflitiz ve dinimizin

kurallar›n› eflit olarak ö¤renmeye mecburuz" (Ata-

türk"ün  Söylev ve Demeçleri, 1959, c.2, s. 90)

Büyük Önder Atatürk, Türk Milleti’nin dindar ol-

mas›n› ve dini de¤erlerini muhafaza etmesini de, s›kl›kla

vurgulam›flt›r. Ayr›ca,  Atatürk'ün Osmanl› Devleti'nin

çöküflünü dine ba¤layan, Türk düflmanlar›na yan›t› ise

kesin bir flekilde olmufltur:

"Düflmanlar›m›z, bizi dinin etkisi alt›nda kalm›fl ol-

makla itham ediyor, duraklamam›z› ve çöküflümüzü

buna ba¤l›yorlar; bu bir hatad›r. Bizim dinimiz hiç

bir vakit kad›nlar›n, erkeklerden geri kalmas›n› ta-

lep etmemifltir. Allah'›n emretti¤i fley, Müslüman

erkekle, Müslüman kad›n›n beraberce din ö¤rene-

rek e¤itilmesidir. Kad›n ve erkek bu ilim ve e¤itimi

aramak ve nerede bulursa oraya gitmek ve onunla

mücehhez olmak zorundad›r. ‹slam ve Türk tarihi

incelenirse görülür ki, bugün kendimizi bin türlü

kuralla ba¤lanm›fl zannetti¤imiz fley yoktur. Türk
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sosyal yaflant›s›nda kad›nlar bilimsel yönden e¤itim

ve ö¤retim görmekte ve di¤er konularda erkekler-

den katiyen geri kalmam›fllard›r. Belki daha ileri git-

mifllerdir." (Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1959, c.2,

s.86)

Dini meseleler hakk›ndaki görüfllerini ö¤renmek is-

teyen Frans›z gazeteci Maurice Perno'ya Atatürk yine ke-

sin bir flekilde flu cevaplar› vermifltir:

M. Perno: fiu halde yeni Türkiye'nin siyasetinde dine

ayk›r› hiçbir temayül ve mahiyet olmayacak demek?

Atatürk: "Siyasetimiz dine ayk›r› olmak flöyle dur-

sun, din bak›m›ndan eksik bile hissediyoruz."

M. Perno: Zat-› asilaneleri, düflündüklerini bendeni-

ze daha iyi izah buyururlar m›?

Atatürk: "Türk Milleti daha dindar olmal›d›r, yani
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bütün sadeli¤i ile dindar olmal›d›r, demek istiyo-

rum. Dinime, bizzat hakikate nas›l inan›yorsam, bu-

na da öyle inan›yorum. fiuura muhalif, terakkiye

engel hiçbir fley ihtiva etmiyor. Halbuki Türkiye is-

tiklalini veren bu Asya milleti içinde daha kar›fl›k,

sun'i, bat›l inan›fllardan ibaret bir din daha vard›r.

Fakat bu cahiller, bu acizler s›ras› gelince ayd›nla-

nacaklard›r. E¤er ›fl›¤a yaklaflamazlarsa kendilerini

mahv ve mahkum etmifller demektir. Onlar› kurta-

raca¤›z." (Atatürk ve Din E¤itimi, Ahmet Gürbafl, Di-

yanet ‹flleri Baflkanl›¤› Yay›nlar›, s.32)

Atatürk her yönüyle oldu¤u gibi dindarl›¤›yla da

milletine en güzel örnek olmufltur. Ulu Önder, dindar

kiflili¤inin bir göstergesi olarak din adamlar›na karfl› her

zaman samimi bir flekilde hürmetkar olmufl ve sayg› duy-

mufltur. 

Cumhuriyet'in ilk Diyanet ‹flleri Baflkan› R›fat Bö-

rekçi, Atatürk'ün kendisine duydu¤u sayg› ve hürmeti

flöyle anlatm›flt›r:

"Ata'n›n huzuruna girdi¤im-

de beni ayakta karfl›lard›.

Utan›r, ezilir, büzülür, "Pa-

flam beni mahcup ediyorsu-

nuz" dedi¤im zaman "Din
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BÜYÜK M‹LLET MECL‹S‹'N‹N AÇILIfiI

A
tatürk yaln›zca zorluk anlar›nda Allah’a yönelen bir kul

de¤il, gerçek ve samimi bir dindard›. Allah’a ve dine sars›l-

maz bir inanc› vard›. Öyle ki Büyük Millet Meclisi'nin aç›l›-

fl›ndan önce bütün milletvekillerinin Hac› Bayram Camii'nde top-

luca namaz k›lmalar›n› sa¤lam›fl ve bunun nedenini "Kuran ve na-

maz›n nurlar›ndan faydalanmak" olarak aç›klam›flt›. Ayr›ca Mec-

lis'e girilmeden önce dua okutturulmufl ve kurban kestirilmifltir.

Bu gerçekler Mustafa Kemal’in Büyük Millet Meclisi'nin 23 Nisan

1920 Cuma günü aç›lmas›na karar verdikten sonra, kolordulara,

il, ba¤›ms›z mutasarr›fl›k, Müdafaa-i Hukuk Heyeti Merkeziyeleri

ve belediye baflkanlar›na özel olarak bir genelge  göndermifltir. Bü-

yük Millet Meclisi'nin aç›l›fl›n› bildiren genelge flöyledir:

1- Allah'›n inayetiyle Nisan'›n 23'üncü günü Cuma namaz›-

n›n ard›ndan Ankara'da Büyük Millet Meclisi aç›lacakt›r. 

2- Vatan›n ba¤›ms›zl›¤›, yüce Halifelik ve Saltanat›n kurtar›l-

mas› gibi en büyük ve hayati görevleri yapacak olan Büyük

Millet Meclisinin aç›l›fl günü Cumaya rastlat›lmakla, o gü-

nün kutlulu¤undan yararlan›lacak ve aç›l›fltan önce bütün

Milletvekilleri ile Hac› Bayram Camii'nde k›l›nacak Cuma

namaz›nda okunacak selat ve Kuran nurunda feyz al›nacak-

t›r. Namazdan sonra Peygamberimizin sakal› ve sanca¤› el

üstünde oldu¤u halde Meclis binas›na gidilecektir. Orada

Kolordu komutan› gerekli önlemleri alacakt›r.

3-  O günün kutsall›¤›n› güçlendirmek için bugünden baflla-

yarak valilikler, vali beyefendisinin düzenlemesiyle hatim in-

dirilecek, mahayiri flerif okunacakt›r. Hatmin son k›s›mlar›

Cuma namaz›ndan sonra Meclis binas› önünde tamamlana-

cakt›r.

4- Kutsal ve yaral› vatan›mz›n her köflesinde ayn› biçimde

bugünden bafllayarak muhari ve hatmi flerif okutularak Cu-

ma günü ezandan önce minarelerden selavat verilecek ve
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hutbede halife padiflah›m›z›n ad› söylenirken, padiflah›m›-

z›n ve topraklar›m›z›n bir an önce kurtuluflu ve mutlulu¤a

eriflmesi için dua edilecektir. Cuma namaz› k›l›nd›ktan son-

ra hatim duas› yap›larak yüce halifelik ve saltanat makam›-

n›n ve bütün yurdun kurtulmas› u¤rundaki milli çal›flmala-

r›n kutsall›¤› ve milletin her bireyinin kendi temsilcilerin-

den oluflan Büyük Millet Meclisi'nin verece¤i vatan görevle-

rini yerine getirmesine iliflkin vaazlar verilecektir. Sonunda

halife ve padiflah›m›z›n, din ve devletimizin, vatan ve milleti-

mizin kurtuluflu  mutlulu¤u ve ba¤›ms›zl›¤› için dua edile-

cektir. 

Bu dini ve vatani törenin arkas›ndan camilerden ç›k›ld›ktan

sonra bütün yurtta hükümet konaklar›na gelinerek Mecli-

sin aç›lmas›ndan dolay› kutlama yap›lacakt›r. Her tarafta

Cuma namaz›ndan önce Mevlid-i fierif okunacakt›r.

5- Ulu Tanr›'ndan tam baflar› dileriz. 



adamlar›na sayg› göstermek Müslümanl›¤›n icapla-

r›ndand›r." buyururlard›. Atatürk, flahsi ç›karlar›

için kutsal dinimizi siyasete alet eden cahil din

adamlar›n› sevmezdi." (Atatürk ve Din E¤itimi - Ah-

met Gürtafl - Diyanet ‹flleri Bakanlar› Yay›nlar› s.12)

Atatürk Kuran okutulmas›na da son derece önem

vermifltir. Haf›z Zeki Ça¤larman Atatürk'ün bu yönünü

flöyle anlatm›flt›r:

"Atatürk'ün k›z kardefli Makbule Han›m'la uzun y›l-

lar komfluluk yapt›k. Her y›l Ramazan ay› yaklafl›n-

ca Atatürk k›z kardefline; "Makbule, Ramazan geli-

yor, annemize hatim okutmay› ihmal etme"der ve

hatim okuyacak haf›za hediye edilmek üzere bir

zarf içerisinde para verirdi." (Din Toplum ve Kemal

Atatürk, Ercüment Demirer, s.10)

Atatürk'ün Peygamber Efendimize 

duydu¤u hayranl›k

Atatürk'ün Kuran-› Kerim'e duydu¤u derin sevgi ve

sayg›s›, ‹slam dininin en saf flekliyle yaflanmas›na olan

inanc› onun dindar yönünü her dönemde ortaya ç›kar-

m›flt›r. Her zaman gerçek din ile bat›l inançlarla dolu ge-

ricili¤i net biçimde ay›ran Atatürk, birçok konuflmas›n-
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da, samimi ve içten bir flekilde Allah'tan, ‹slam'dan, Ku-

ran'dan sayg› ve ba¤l›l›kla bahsetmifltir. Hz. Peygamberi-

mizi övmüfl ve Türk Milleti'ne, gerçek dine sar›lmay› ve

daha dindar olmay› tavsiye etmifl. Allah'a yönelmede Hz.

Muhammed'i rehber göstermifltir: 

"Bütün dünyan›n Müslümanlar› Allah'›n son pey-

gamberi Hz. Muhammed'in gösterdi¤i yolu takip

etmeli ve verdi¤i talimatlar› tam olarak tatbik etme-

li. Tüm Müslümanlar Hz. Muhammed'i örnek al-

mal› ve kendisi gibi hareket etmeli; ‹slamiyet'in hü-

kümlerini oldu¤u gibi yerine getirmeli. Zira ancak

bu flekilde insanlar kurtulabilir ve kalk›nabilirler."

(Atatürk, Nedim Senbai, A.Ü. Dil, Tarih, Co¤rafya Yay.,

s. 102, 1979) 

Hz. Muhammed'i överek O'nu kendisine örnek

alan Atatürk, Hz. Muhammed'in peygamberli¤ine kesin

olarak iman etmiflti. Hz. Muhammed'e duydu¤u hayran-

l›¤› ve O'nun peygamberli¤ini heyecanla anlatt›¤› bir s›-

rada yan›nda bulunan M. fiemseddin Günaltay, Ata'n›n o

anki halini flöyle anlatm›flt›r:

"... Atatürk'ün denizlerden renk al›p renk veren

gözleri, masan›n üzerinde serili haritaya dikildi ve

beni kolumdan tutarak masan›n bafl›na çekip par-

ma¤›n› bir noktaya dikti. Bu, kendi elleriyle çizdik-
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leri bir askeri harita idi ve Hz. Muhammed'in bü-

yük Bedir Cengi'ni ad›m ad›m gösteriyordu.  Hz.

Muhammed'e ve O'nun peygamberli¤ine kadar,

büyük askeri dehas›na hayran olan eflsiz Sakarya

Galibi, Bedir Galibi'ni göklere ç›kar›rken, "O'nun

Hak Peygamber oldu¤undan flüphe edenler, flu ha-

ritaya baks›nlar ve Bedir destan›n› okusunlar" diye

heyecanland›.

Ata'n›n son sözü flu olmufltu:

- Hz. Muhammed'in bir avuç imanl› Müslümanla

mahfler gibi kalabal›k ve alabildi¤ine zengin Kureyfl

ordusuna karfl› Bedir meydan muharebesinde ka-

zand›¤› zafer, fani insanlar›n kar› de¤ildir, O'nun

Peygamberli¤inin en kuvvetli delili iflte bu savaflt›r.

(Atatürk ve Din E¤itimi, Ahmet Gürbafl, Diyanet ‹flleri

Baflkanl›¤› Yay›nlar›, s.28)

Atatürk"ün Hz. Muhammed'e duyulacak sevgiyi ta-

rif etti¤i sözleri ise flöyledir:

"Büyük bir ink›lap yaratan Hazreti Muhammed’e

karfl› beslenilen sevgi, ancak onun ortaya koydu¤u

fikirleri, esaslar› korumakla tecelli edebilir." (fiem-

settin Günaltay, Ülkü Dergisi, say› 100, s. 4)

Atatürk, dinimizin tam anlam›yla ve asl›na uygun
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olarak yaflanmas›n› ve milletimize do¤ru, modern, hura-

felerden ar›nd›r›lm›fl bir din anlay›fl›n› benimsetmeyi he-

deflemifltir. Hiçbir afl›r›l›¤a kaçmadan, Kuran'›n modern

bir dünyay› tarif etti¤ini çok net biçimde özümsemifltir.

Aç›kça anlafl›lmaktad›r ki, gerçek manada dindarl›k, he-

yecanl› fanatiklerin, tutucu, kapal› görüfllü kimselerin-

kinde de¤il; Atatürk'ün tarif etti¤i ›l›ml›, insanc›l, mo-

dern yap›da kendini göstermektedir.

Büyük Atatürk’ün, ‹slam dinini, Kuran-› Kerim’i,

Hz. Peygamberi ve dini müesseseleri öven tüm bu sözle-

ri, O’nun dinimize olan içten ba¤l›l›¤›n› gösteren somut

ve tart›fl›lmaz belgelerdir.

Atatürk materyalist de¤ildir

Buraya kadar anlatt›¤›m›z gibi Atatürk Allah ve ahi-

ret inanc›na sahip, dindar bir insand›r. Baz› çevreler, bize

bu cennet vatan› ve Cumhuriyet'i emanet eden, "Gerçe-

¤e nas›l inan›yorsam, dinime de öyle inan›yorum" diyen

Atatürk'ü din düflman› olarak gösterme gayretindedirler.

Kendi siyasi görüfllerine destek sa¤lamak ve Türk Mille-

ti’nin Atatürk’e ba¤l›l›¤›n› sarsmak amac›yla, Atatürk

hakk›nda as›ls›z dedikodular yaymaya çal›flmakta, üstelik

yalanlar›n› milyonlara aktarmaya çal›flmaktad›rlar.

Ancak, Atatürk herhangi bir flah›s de¤ildir. Sözleri,
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fikirleri, tavsiyeleri, milyonlarca insana rehberlik eden,

yol gösteren tarihi bir flahsiyettir. Bu gerçe¤i göz ard›

ederek, Atatürk hakk›nda as›ls›z bilgiler veren ve yorum-

lara yeltelenenler genelde materyalist dünya görüflüne

sahip çevrelerdir. Bunlar, Atatürk’ü kendilerince din

düflman› gibi tan›t›p kendi materyalist ve Marksist ide-

olojilerine pay ç›karmaya çal›flan kiflilerdir.

Bu çevrelerin inand›klar›, hiçbir bilimsel dayana¤›

olmayan ve tamamen gerçek d›fl› uydurmalardan ibaret-

tir. Asl›nda bu çevreler nas›l bir ç›kmaz içinde olduklar›-

n›n fark›ndad›rlar. Ancak bu uydurma ideolojiden vaz-

geçmek yerine, tam aksi bir tutum izlemektedirler. Ata-

türk gibi fikirlerine herkesin de¤er verdi¤i örnek bir kifli-

nin ad›n› kullanarak, ideolojilerini güçlendirmeye çal›fl-

maktad›rlar.  

Bunlar›n unuttuklar› bir fley vard›r; dindarl›k, milli-

yetçilik, milli ahlak inanc›, millet ve bayrak sevgisi gibi

üstün kiflilik özellikleri, ancak ve ancak milli ve manevi

de¤erlere derin bir ba¤l›l›ktan kaynaklan›r. Bu derece

milliyetçi duygular tafl›yan, son derece dindar, mukadde-

sata bu kadar yürekten ba¤l› olan, vatan› ve bayra¤› u¤ru-

na tüm hayat›n› ortaya koyan, yaflam› boyunca milletinin

mutlulu¤u için çal›flan, aile kurumunun kutsiyetini savu-

nan bir kiflinin materyalist olamayaca¤› ortadad›r.
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fiüphesiz ki materyalistler, vatanlar›na, bayraklar›-

na ve milletlerine de¤il, kendi flahsi menfaatlerine ba¤l›-

d›rlar. Milliyetçi de¤il enternasyonalisttirler. Aile kuru-

munu korumay› de¤il y›kmay› hedeflerler. Milletlerinin

mutlulu¤u için de¤il kendi kiflisel mutluluklar› için çal›-

fl›rlar. 

Sadece bu dahi, Ulu Önderimiz'in, ateist ve mater-

yalist olmad›¤›n›, mukaddesat›na yürekten ba¤l› oldu¤u-

nu göstermeye yetmektedir.

55





EENN  BBÜÜYYÜÜKK
TTÜÜRRKK  MM‹‹LLLL‹‹YYEETTÇÇ‹‹SS‹‹

AATTAATTÜÜRRKK

"Türk Milleti milli duyguyu, insani duyguyla

yanyana düflünmekten zevk al›r. Vicdan›nda mil-

li duygunun yan›nda insani duygunun flerefli ye-

rini daima muhafaza etmekle iftihar eder."

-Mustafa Kemal Atatürk- 

A
tatürk ülkemize yepyeni bir çehre kazand›r›r-

ken çok önemli bir noktay› her zaman göz

önünde bulundurmufltur. O da Türk’ün ken-

di öz benli¤ini kaybetmeden, kendi kimli¤ini, kültürünü

unutmadan yeniliklere adapte olabilmesi, onlar› kendi

milli kültürü içinde sindirebilmesidir. Aksi bir durumun

milletimizi içten içe çürütece¤ini bilen Atatürk, Türk

Milleti'ni millet yapan unsurlar›; yani tarihini, dilini, di-

nini yani k›saca öz kültürünü her zaman yaflatacak köklü

tedbirler alm›fl ve flöyle demifltir: 
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"Türk milliyetçili¤i, ilerleme ve geliflme yolunda ve

milletleraras› iliflkilerde bütün ça¤dafl milletlerle

ayn› çizgide ve onlarla uyum içinde yürümekle bir-

likte, Türk toplumunun özel karakterlerini ve bafll›

bafl›na ba¤›ms›z kimli¤ini sakl› tutmakt›r."

Atatürk’ün bu sözleri onun milliyetçilik anlay›fl›-

n›n aç›k bir ifadesidir. Bu milliyetçilik bugünkü vatan›-

m›z›n s›n›rlar›yla çizilen, yeni topraklara sahip olma he-

vesinden ar›nm›fl, fakat ba¤›ms›z ve özgür yaflamaya ke-

sin azimli, dünya milletlerini bir aile sayan, her milletin

haklar›na sayg›l›, kendi haklar›n› ve haysiyetini koru-

makta kararl›, di¤er bir deyiflle "insani bir Türk milliyet-

çili¤i"dir. Atatürk'ün insani Türk milliyetçili¤ini aç›k bir

flekilde ifade etti¤i sözleri flöyledir: 

"Türk Milleti milli duyguyu, insani duyguyla yanya-

na düflünmekten zevk al›r. Vicdan›nda milli duygu-

nun yan›na insani duygunun flerefli yerini daima

muhafaza etmekle iftihar eder. Çünkü Türk Milleti

bilir ki bugün uygarl›¤›n yüce yolunda ba¤›ms›z ve

fakat kendileriyle paralel olarak yürüdü¤ü bütün

uygar milletlerle karfl›l›kl› insani ve medeni iliflkide

bulunmak elbette geliflmemizin devam› için gerek-

lidir ve yine malumdur ki; Türk Milleti, her uygar

millet gibi mazinin bütün devirlerinde keflifleriyle,
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"Biz do¤rudan do¤ruya 

milliyetperveriz; Cumhuriyetimiz'in

mesnedi Türk camias›d›r. Bu camian›n

efrad› ne kadar Türk hars›yla dolu

olursa o camiaya istinat eden

Cumhuriyet de kuvvetli olur"



ihtiralar›yla uygar dünyaya hizmet etmifl insanlar›n,

milletlerin de¤erini takdir ve hat›ralar›n› sayg› ile

muhafaza eder. Türk Milleti, insaniyet aleminin sa-

mimi bir ailesidir." (Medeni Bilgiler ve Atatürk'ün El

Yaz›lar›, Afet ‹nan, s. 21) 

Atatürk milliyetçili¤inin insani yönü yan›nda bir

de Türkiye'nin ba¤›ms›zl›k ve özgürlü¤ünü en aziz görev

haline getiren üstün bir yönü vard›r. Bu milliyetçilikte

Türk Milleti'nin ba¤›ms›zl›¤› u¤runa göze al›namayacak

bir fedakarl›k yoktur. Çünkü, milliyet duygusu bir top-

lumda bireylerin kendilerini bütüne ba¤l› ve onun bir

unsuru olarak görmeleri ve o milletin bekas› için varl›k-

lar›n› ortaya koymaya haz›r olmalar›d›r. 

Ulu Önder hiçbir zaman ›rkç›l›k temeline dayanan

bir milliyetçili¤i savunmam›fl, daima hars milliyetçili¤i-

nin yani kültür milliyetçili¤inin taraftar› olmufltur. Ortak

tarih ve kültüre sahip olan insan›m›z› milli bir fluur alt›n-

da birlefltirmeye çal›flm›flt›r. Genç Türkiye Cumhuriye-

ti’nin de ancak bu flekilde güçlenebilece¤ini belirterek

"Biz do¤rudan do¤ruya milliyetperveriz; Cumhuriyeti-

miz'in mesnedi Türk camias›d›r. Bu camian›n efrad› ne

kadar Türk hars›yla dolu olursa o camiaya istinat eden

Cumhuriyet de kuvvetli olur" demifltir. Atatürk, bu asil

ve üstün milliyetçilik anlay›fl›n›, "Ne mutlu Türk'üm di-
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yene" ifadesiyle ölümsüzlefltirmifltir.

Atatürk’ün, milletimizde ortak bir fluur oluflturma

gayretleri gösterirken, esas olarak ulaflmak istedi¤i nokta

mili birlik ve beraberli¤imizi sa¤lamlaflt›rmak olmufltur.

Çünkü yaflad›¤› hayat ona, vatana ve millete karfl› yönelti-

len en büyük tehlikenin, milli birlik ve beraberli¤imizi

bozarak devletimizi y›kmak isteyenler oldu¤unu göster-

mifltir. "Milli birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü

vas›ta ve tedbirlerle inkiflaf ettirmek milli ülkümüzdür"

diyerek milli ülkünün tan›m›n› yapm›flt›r.

Bu nedenledir ki Atatürk, tarih ilminin e¤itim ve

ö¤retim programlar›nda genifl olarak yer almas›ndan ya-

na olmufltur. Gençlere ve Türk Milleti'ne bilimsel bir fle-

kilde ö¤retilecek olan milliyet kavram› ile, toplum yaflan-

t›s›n›n daha bilinçli olaca¤›na inanm›flt›r. Bu nedenle in-

sanlar›n milletleri için çal›flmalar› ve gelecek günlerin

güvenli¤ini sa¤lamak temel görüflü üzerinde hakl› olarak

durmaktad›r:

"Millet sevgisi kadar büyük sevgi yoktur. Kurtulufl

Savafl›'nda benim de milletime etti¤im birtak›m

hizmetler olmufltur zannederim. Fakat, bunlardan,

hiçbirini kendime maletmedim. Yap›lan›n hepsi

milletin eseridir dedim. Aranacak olursa do¤rusu

da budur. Mazide say›s›z medeniyet kurmufl bir ›r-
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k›n ve milletin çocuklar› oldu¤umuzu ispat etmek

için, yapmam›z laz›m gelen fleylerin hepsini yapt›¤›-

m›z› ileri süremeyiz. Bugüne ve yar›na b›rak›lm›fl

daha birçok büyük ifllerimiz vard›r. ‹lmi araflt›rma-

lar da bunlar aras›ndad›r. Benim arkadafllar›ma tav-

siyem  fludur: fiahs›n›z için de¤il fakat mensup ol-

du¤umuz millet için elbirli¤i ile çal›flal›m. Çal›flma-

lar›n en büyü¤ü budur." (Atatürk Hakk›nda Hat›ralar

ve Belgeler,  Afet ‹nan, s. 309)

Atatürk, Türk milliyetçili¤inin temeline oturtmaya

çal›flt›¤› milli ahlak› da flöyle tan›mlam›flt›r:

"Gerçekten de, ahlakiyet özel fertlerden ayr› ve

bunlar›n üstünde, ancak toplumsal, milli olabilir.

Milletin toplumsal düzen ve sükunu, hal ve gelecek-

te refah›, mutlulu¤u, selameti ve dokunulmazl›¤›,

uygarl›kta ilerlemesi, yükselmesi için insanlardan

her konuda bilgi, gayret nefsin feragatini gerekti¤i

zaman seve seve nefsinin fedas›n› talep eden milli

ahlakt›r. Mükemmel bir millete milli ahlak›n gerek-

leri o millet fertleri taraf›ndan adeta muhakeme

edilmeksizin vicdani, duygusal bir nedenle yap›l›r.

En büyük milli duygu, milli heyecan iflte budur.

Millet analar›n›n, millet babalar›n›n millet ö¤ret-
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"Milli birlik duygusunu mütemadiyen

ve her türlü vas›ta ve tedbirlerle

inkiflaf ettirmek milli ülkümüzdür."



menlerinin ve millet büyüklerinin evde, mektepte,

orduda, fabrikada, her yerde ve her iflte millet ço-

cuklar›na, milletin her ferdine b›kmaks›z›n ve mü-

temadiyen verecekleri milli terbiyenin amac›, iflte

bu yüksek milli duyguyu sa¤lamlaflt›rmak olmal›d›r.

Ahlak›n milli, toplumsal oldu¤unu söylemek ve ma-

fleri vicdan›n bir ifadesidir demek, ayn› zamanda

ahlak›n kutsal s›fat›n› da tan›makt›r." (Afet ‹nan,

Medeni Bilgiler ve M. K. Atatürk'ün El Yaz›lar›, 1969,

s.20-21)

Atatürk'ün milliyetçili¤inde bir topluma ba¤l› ol-

ma ve onun ba¤›ms›zl›¤› ve özgürlü¤ü için ölüme kadar

her fedakarl›¤a haz›r olma duygusu gibi erdemlerin ya-

n›nda vatan topra¤› gibi objektif unsurlar da a¤›r bas-

maktad›r. Bunun aç›k kan›t›, Türk topraklar› için can›

pahas›na bafllatt›¤›, sürdürdü¤ü ve büyük bir zaferle so-

nuçland›rd›¤› Kurtulufl Savafl›'d›r.  

Bir insan›n milli duygu bilinci içinde kendi toprak-

lar›na sahip olmas› kadar güzel bir duygu yoktur. Kendi

topra¤›na sahip olma duygusu milliyetçilik ilkesinin zo-

runlu bir sonucudur. Mustafa Kemal de bu duyguya tüm

insanlara örnek olacak bir flekilde sahip olmufl ve bunu

eylemlerinin yan›nda  flu sözleriyle de ifade etmifltir: 
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"Milletler iflgal ettikleri arazinin gerçek sahibi ol-

makla beraber, befleriyetin vekilleri olarak da o ara-

zide bulunurlar. O arazinin servet kaynaklar›ndan

kendileri istifade ederler ve dolay›s›yla bütün befle-

riyeti de yararland›rmakla yükümlüdürler. Bu yasa-

ya göre bundan aciz olan milletler ba¤›ms›z olarak

yaflamak hakk›na lay›k de¤ildirler."(Karal, Ata-

türk'ten Düflünceler, 1956, s. 45) 

Avrupal›lar›n "Hasta Adam" diye niteledi¤i bir mil-

leti aya¤a kald›ran büyük kurtar›c› Atatürk, içindeki çofl-

kun vatan sevgisi ile her zaman Türk Milleti'nin ba¤›m-

s›zl›¤›n› hedefleyerek ülkeyi önce askeri sonra da sosyal

ve ekonomik alanlarda zaferden zafere tafl›m›flt›r. 
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"Gerçekten de, ahlakiyet özel fertlerden ayr›

ve bunlar›n üstünde, ancak toplumsal, milli

olabilir. Milletin toplumsal düzen ve sükunu,

hal ve gelecekte refah›, mutlulu¤u, selameti

ve dokunulmazl›¤›, uygarl›kta ilerle-

mesi, yükselmesi için insanlardan

her konuda bilgi, gayret nefsin fera-

gatini gerekti¤i zaman seve seve

nefsinin fedas›n› talep eden milli

ahlakt›r."





AATTAATTÜÜRRKK''ÜÜNN  DD‹‹KKKKAATT
ÇÇEEKKTT‹‹⁄⁄‹‹  TTEEHHLL‹‹KKEE::

KKOOMMÜÜNN‹‹ZZMM

"Biz ne bolflevi¤iz ne de komünist;

ne biri ne di¤eri olamay›z.

Çünkü, biz milliyetperver ve

dinimize hürmetkar›z."

-Mustafa Kemal Atatürk- 

A
tatürk, millet realitesinin ve milliyetçili¤in te-

mel unsurlar›n› red ve inkar eden Mark-

sizm'in ve komünizmin kesinlikle karfl›s›nda-

d›r. Ülkeyi felakete sürükleyecek, s›n›flara bölecek, men-

faat gruplar›n› çat›flmaya sokacak bu ideolojilerin her za-

man karfl›s›nda yer alm›flt›r. Atatürk'ün bafllatt›¤› Türk

Devrimi do¤uflundan itibaren bu tehlikelerle karfl›lafl-

m›fl, Bolflevik liderler, Türkiye'de komünist köylü hareke-

tin yap›lmas›n› sürekli teflvik ve tahrik etmifllerdir. Komü-

nistler, Türkiye'de milli ve ba¤›ms›z bir devletin kurul-

mas›n› istememifllerdir. Sosyal Hariciye Komiseri Çiçe-

rin, daha 13 Eylül 1919'da, Sivas Kongresi s›ralar›nda,
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Türk köylüsünün komünist olmayan idarecilere karfl› is-

yan etmesini tavsiye ederek, Türk hareketine karfl› davra-

n›fl ve anlay›fl›n› göstermifltir. 

Komünizmin Türk Devrimi için sak›ncal› ve tehli-

keli oldu¤unu, Büyük Atatürk çeflitli vesilelerle de¤iflik

zamanlarda ifade etmifltir. Sivas Kongresi'nden hemen

sonra, Amerikal› General Harbord'a verilen 27 Eylül

1919 tarihli muht›rada Mustafa Kemal Pafla, Milli Hare-

kat'›n amac›n› anlatm›fl ve komünizmle ilgili görüfllerini

flöyle dile getirmifltir:

"Bolfleviklere gelince, bizim memleketimizde bu

doktrinin hiçbir flekilde bir yeri olamaz. Dinimiz,

adetlerimiz ve ayn› zamanda sosyal bünyemiz tama-

miyle böyle bir fikrin yerleflmesine müsait de¤ildir.

Türkiye'de ne büyük kapitalistler, ne de milyonlar-

ca zanaatkar ve iflçi vard›r. Di¤er taraftan zirai bir

problemimiz yoktur. Son olarak, sosyal bak›mdan

dini prensiplerimiz bolflevizmi benimsemekten bizi

uzak tutmaktad›r." (Atatürk'ün Tamim, Telgraf ve Be-

yannameleri, IV., 1917-1938, Ankara, 1964, s.78)

Ayr›ca Atatürk, çeflitli zamanlarda komünizmi teh-

likeli gördü¤ünü ve hiçbir zaman bu karanl›k sisteme ge-

çit vermeyece¤ini ifade etmifltir. Atatürk'ün bu konudaki

bir sözü flöyledir:

68



6 fiubat 1921'de,

"Komünizm içtimai bir meseledir. Memleketimizin

hali, memleketimizin içtimai fleraiti, dini ve milli

ananelerinin kuvvetli, Rusya'daki komünizmin biz-

ce tatbikine müsait olmad›¤› kanaatini teyit eder bir

mahiyettedir." (Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, C.

III, 2. Bask›, s .20)

2 Kas›m 1922'de,

"fiuras› unutulmamal› ki, bu tarz-› idare, bir bolfle-

vik sistemi de¤ildir. Çünkü, biz ne bolflevizim ne de

komünist; ne biri ne di¤eri olamay›z. Çünkü, biz

milliyetperver ve dinimize hürmetkar›z. Hülasa, bi-

zim flekl-i hükümetimiz tam bir demokrat hüküme-

tidir ve lisan›m›zda bu hükümet halk hükümeti diye

yad edilir." (Ag.e, c .3, 2. Bask›, s. 20)

21 Haziran 1935'te,

"Türkiye'de bolfleviklik olmayacakt›r. Çünkü, Türk

Hükümeti'nin ilk gayesi halka hürriyet ve saadet

verme, askerlerimize oldu¤u kadar, sivil halk›m›za

da iyi bakmakt›r." (A.g.e., c. 3, 2. Bask›, s. 99)

Son derece ileri görüfllü bir insan olan Atatürk'ün

her zaman oldu¤u gibi bu düflüncesinde de yan›lmad›¤›

aç›k bir gerçektir.
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Nitekim, Rus yöneticilerin bu rejimi uygulad›klar›

ilk y›llarda, kendi vatandafllar›na bile nas›l zalimce dav-

rand›klar› bilinmektedir. Kitleler halinde Rus halk›n›n

katledildi¤i gerçe¤i, tüm dünyan›n flahit oldu¤u bir olay-

d›r. Lenin ve onu izleyen komünist yöneticiler, SSCB'ni

meydana getiren milletlere bolluk, refah ve güzel bir ya-

flam vaad etmifl, ancak sözlerinde durmam›fllard›r. ‹nsan-

lara güzel bir hayat getirece¤i iddias›yla ortaya ç›kan bu

sistem, uyguland›¤› ülkelerin halklar›na ölüm, esaret ve

sefaletten baflka bir fley getirmemifltir. 

Bütün bu olaylar› yak›ndan izlemifl olan Atatürk,

1932 y›l›nda Amerikal› subay Mac Arthur'la yapt›¤› bir

konuflmada komünizmle ilgili düflüncelerini bütün aç›k-

l›¤›yla flöyle ifade etmifltir: 

"Bugün Avrupa'n›n do¤usunda bütün uygarl›klar›

ve hatta bütün insanl›¤› tehdit eden yeni bir güç be-

lirmifltir. Bütün maddi ve manevi imkanlar›n› top

yekün bir flekilde, dünya ihtilali gayesi u¤runa, se-

ferber eden bu korkunç kuvvet, üstelik Avrupal›lar

ve Amerikal›larca henüz malum olmayan, yepyeni

siyasal metodlar tatbik etmekte ve rakiplerinin en

küçük hatalar›ndan bile mükemmelen istifade et-

mesini bilmektedir. Avrupa'da ç›kacak bir savafl›n

bafll›ca galibi ne ‹ngiltere, ne Fransa, ne de Alman-
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"Türkiye'de bolfleviklik olmayacakt›r.

Çünkü, Türk hükümetinin ilk gayesi

halka hürriyet ve saadet verme, askerle-

rimize oldu¤u kadar, sivil halk›m›za da

iyi bakmakt›r."



Komünizm, 

Türk Dünyas›’n›n 

en büyük

tehlikesidir. 

Her görüldü¤ü

yerde 

ezilmelidir.
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ya'd›r. Sadece bolflevizmdir. Rusya'n›n yak›n kom-

flusu ve  bu memleketle en çok savaflm›fl bir millet

olarak biz Türkler, orada cereyan eden olaylar› ya-

k›ndan izliyor ve tehlikeyi bütün ç›plakl›¤›yla görü-

yoruz. Uyanan Do¤u milletlerinin düflünce yap›lar›-

n› mükemmelen sömüren, onlar›n milli ihtiraslar›-

n› okflayan ve kinleri tahrik etmesini bilen bolflevik-

ler, yaln›z Avrupa'y› de¤il, Asya'y› da tehdit eden

bafll›ca kuvvet halini alm›fllard›r." (Atatürk'ün Söylev

ve Demeçleri, c. 3, s. 94-95)

Büyük Önder Atatürk Ali Fuat Cebesoy'a yazd›¤›

mektupta komünizm tehlikesine karfl› Türk Milleti ad›na

duydu¤u endifleyi flöyle dile getirmifltir: 

"Komünistli¤in memleketimizde de¤il, henüz Rus-

ya'da bile tatbik kabiliyeti hakk›nda aç›k kanaatler

has›l olamad›¤› anlafl›lmaktad›r. Bununla beraber

içerden ve d›flardan çeflitli maksatlarla bu ak›m›n

memleketimizi içine girmekte oldu¤u ve buna karfl›

akla uygun tedbir al›nmad›¤› takdirde milletin pek

çok muhtaç oldu¤u birlik ve sükununu bozan du-

rumlar›n ortaya ç›kmas› da imkan dairesinde görül-

müfltü. ..." (31 Ekim 1920, SD, IV, s. 360-361, Ali Fuat

Cebesoy'a yazd›¤› mektuptan)

Atatürk, tüm dünyay› tehdit eden bu tehlikeye kar-

fl›, milletin düflüncelerinde ve sosyal kurumlarda uygula-
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nacak yöntemleri çözüm olarak görmektedir. Bu tehlike-

ye karfl› öngördü¤ü de¤ifliklikleri ise kendi sözleriyle  flöy-

le özetlemek mümkündür:

"Rusya hariç olmak üzere bütün dünyada, her kifli

menfaat ve zarar› kendine ait olmak üzere  hayat›n›

düzenler. Yaln›z her kifliye çal›flmalar›nda yeni yasal

vas›talar ve haklar verilir." (Medeni Bilgiler ve M. K.

Atatürk'ün El Yaz›lar›,  Afet ‹nan, s. 68)

"Devlet bireyin yerini alamaz, fakat, bireyin gelifl-

me ve kalk›nmas› için genel koflullar› göz önünde

bulundurmal›d›r. Devlet eliyle yap›lacak ifller, bire-

yin büyük kar getirmedi¤inden dolay› yapmayaca¤›

ifller veya milli ç›karlar için gerekli olan ekonomik

iflleri kapsar. Özgürlüklerin ve yurt ba¤›ms›zl›¤›n›n

sa¤lanmas› ve korunmas› ile iç ifllerinin düzenlen-

mesi nas›l devletin görevi ise, devlet vatandafllar›n

ö¤retimi, e¤itimi, sa¤l›¤›yla ilgilenmek zorundad›r.

Devlet, memleketin asayifl ve savunmas› için yollar-

la, demir yollar› ile, telgrafla, telefonla, memleke-

tin hayvanlar›yla, her türlü tafl›tlar›yla, milletin ge-

nel servetiyle yak›ndan ilgilidir. Memleket yöneti-

minde ve savunmas›nda, bu sayd›klar›m›z, toptan,

tüfekten, her türlü silahtan daha önemlidir. ... Özel

ç›karlar ço¤unlukla, genel ç›karlarla tezat halinde
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bulunur. Bir de, özel ç›karlar, en nihayet rekabete

dayan›r. Oysa, yaln›z bununla ekonomik düzen ku-

rulamaz. Bu kan›da olanlar kendilerini, bir serap

karfl›s›nda, aldat›lmaya terk edenlerdir. ...Bir de,

ferdin kiflisel çal›flmalar›, ekonomik kalk›nman›n

esas kayna¤› olarak kalmal›d›r. Ferdin inkiflaf›na

(geliflme) mani olmamak bilhassa iktisadi sahadaki

özgürlük ve teflebbüsler önünde devletin kendi fa-

aliyeti ile bir engel yaratmamas› demokrasi prensi-

binin önemli esas›d›r. (Medeni Bilgiler ve M. K. Ata-

türk'ün El Yaz›lar›,  Afet ‹nan, s. 46-47) 

Türkiye'ye sosyal, ekonomik ve kültürel yön verme-

yi hedefleyen Atatürk, hedefini gerçeklefltirmede komü-

nizmi, halk› için büyük bir tehlike olmas› d›fl›nda farkl›

bir flekilde de¤erlendirmemifltir. Çünkü, bu kuramda

fert yok, devlet vard›. O, "Ferdin hakk› ferde, devletin

pay› devlete" diyordu. Ne ferdi yutan devlet, ne devleti

sömüren fert olmal›yd›. Bu nedenle devletçilik ilkesini

esas ald›. 

Bu düflüncelerinin aksi yani komünizmin uygulan-

mas› halk›n özgürlü¤ünün al›nmas›, ülkenin kalk›nma

yerine yok olma sürecine girmesi demekti. Bu nedenler-

ledir ki, Atatürk komünizmi aziz Türk Milleti için büyük

bir tehlike olarak görmüfltür. Komünizmin hiçbir flekil-
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de, hayat›n› adad›¤› vatan›na girmesini istemeyen Ata-

türk Milleti'ni bu büyük tehlikeye karfl› uyarm›flt›r. Yüce

Atatürk’ün, "Komünizm, Türk Dünyas›’n›n en büyük

tehlikesidir. Her görüldü¤ü yerde ezilmelidir." (Faruk

fiükrü Yersel, Eskiflehir Gazetesi, 1926) sözlerinde Türk

Milleti'ne yapt›¤› uyar› aç›kt›r. Bu nedenle Türk Milleti,

komünizmi en büyük düflman bilmeyi ve gördü¤ü her

yerde ezmeyi, Türklü¤e karfl› manevi bir sorumluluk ola-

rak kabul etmektedir.

Kald› ki, Türk Milleti'nin üstün zekas›n›n bilincin-

de olan Atatürk, komünizmin Türkiye’de hiçbir zaman

baflar›l› olamayaca¤›n›, bizzat defalarca ifade etmifltir.

Örne¤in, 1935 y›l›nda yapt›¤› bir konuflmada "Türkiye

hiçbir zaman bolflevik olmayacakt›r. Çünkü Türk Hükü-

meti’nin ilk amac› halka özgürlük ve mutluluk vermek,

askerlerimize oldu¤u kadar sivil halka da iyi bakmakt›r."

(Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, c. 3, s. 99) ifadelerini kul-

lanm›flt›r. 

Atatürk baflka konuflmalar›nda da komünizme kar-

fl› olan kesin karar›n› net bir flekilde ortaya koymaktad›r.

Ayn› zamanda Büyük Önder komünizmi, faflizm ve Na-

zizm'le birlikte flu sözleriyle de¤erlendirerek bu konular-

daki düflüncelerini de flöyle dile getirmektedir: 
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"Biz büyük savafllar görmüfl, büyük bir milletiz..

Ama savaflç› de¤il, bar›flç› felsefeyi benimsemifl bir

milletiz. ... Kendimizi dünyadan soyutlayamay›z.

Dünya nimetlerinin emperyalist ülkeler taraf›ndan

zaman zaman pervas›zca paylafl›ld›¤›n› ve bu pay-

laflma esnas›nda geliflmemifl ülkelerin tarihten silin-

di¤ini haf›zalardan silmek kadar gaflet olamaz.

Dünyan›n bugünkü durumu hiç de parlak görün-

müyor. Her ülke, gençli¤ini bir baflka ideolojiye sa-

hip olarak yetifltirme gayreti içinde. ‹talya faflizm

ideolojisine dört elle sar›lm›fl. Bu ülkenin diktatörü

olan Mussolini ülkesinin sekiz milyon faflist genci-

nin süngüsü üzerinde yaflad›¤›n› hayk›r›p duruyor...

Almanya’da Hitler’in yaratarak gelifltirmekte oldu-

¤u Nazilik de faflizmin bir baflka, bir büyük tehkileli

benzeridir. Hitler bir ›rkç›d›r. Dikkat buyurunuz,

milliyetçi demiyorum, ›rkç›d›r diyorum. Alman ›r-

k›n› en üstün ›rk olarak gören bir mecnundur. Tek-

mil Alman gençli¤ini pefline takm›fl, onlara bu ide-

ali afl›lam›flt›r. Moskova’da oynanan oyun ise bir

baflka türlüdür. Stalin yaln›z kendi gençli¤ine de¤il,

dünya gençli¤ine komünistlik ideolojisini afl›lama-

ya çal›fl›yor. Komünistlik propagandas›n›n, fukaras›
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milletiz... Ama savaflç› de¤il, bar›flç› 

felsefeyi benimsemifl bir milletiz..."



ve cahili çok ülkelerde ne kolay taraftar toplad›¤›

ise ortada bir gerçektir." (Atatürk’ün ‹zinde Bir

Ömür Böyle Geçti, Sabiha Gökçen, s.155)

"... Hay›r. Ne komünizm ne de faflizm... Bu iki ide-

oloji de memleketimizin, ulusumuzun gerçeklerine

karakterine asla uymaz. fiunu da hemen ilave ede-

yim ki, ne faflizmin ne de Nazizm'in sonu yoktur."

(Atatürk’ün ‹zinde Bir Ömür Böyle Geçti, Sabiha Gök-

çen, s.159)

Bu sözlerden de aç›kça anlafl›ld›¤› üzere, Atatürk

aç›k beyanlar›yla komünizmi "en büyük düflman" ilan et-

mifltir. Faflizmin de komünizmin de Türk Milleti içinde

bar›namayaca¤›na dikkat çekmifltir. Milletine, komünist

veya faflist olmamay›, bu e¤ilimleri her görüldü¤ü yerde

ezmeyi ve komünist yay›lmac›l›¤a karfl› Misak-› Milli s›n›r-

lar›n› korumay› vasiyet etmifltir. 
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AATTAATTÜÜRRKK''ÜÜNN
TTÜÜRRKK  OORRDDUUSSUUNNAA

VVEERRDD‹‹⁄⁄‹‹  ÖÖNNEEMM
VVEE  DDEE⁄⁄EERR

"Ordumuz, Türk birli¤inin,

Türk kudret ve kabiliyetinin, 

Türk vatanseverli¤inin

çelikleflmifl bir ifadesidir."

-Mustafa Kemal Atatürk- 

V
atan›na, özgürlü¤üne ve flerefine düflkün olan

Türk Milleti'nin milli varl›¤› ve istiklal u¤runa

gösteremeyece¤i kudret ve fedakarl›k yoktur.

Bu güven ile "Ya istiklal, ya ölüm" diyerek milli mücade-

leyi bafllatan Atatürk, milli ve ba¤›ms›z bir devlet olufltu-

rarak, milletini ça¤dafl medeniyetler düzeyine tafl›mada,

Türk ordusunu bir teminat olarak göstermifltir. Bu dü-

flüncesini ifade etti¤i  sözleri flöyledir: 
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"Ordu, Türk ordusu, iflte bütün milletin gö¤sünü

itimat (güven), gurur duygular›yla kabartan flanl›

ad›. Ordumuz, Türk birli¤inin, Türk kudret ve ka-

biliyetinin Türk vatanseverli¤inin çelikleflmifl bir

ifadesidir. Ordumuz; Türk topraklar›n›n ve Türki-

ye idealini tahakkuk ettirmek (gerçeklefltirmek)

için sarfetmekte oldu¤umuz sistemli çal›flmalar›n

yenilenmesi imkans›z teminat›d›r." (Atatürk'ten Seç-

me Sözler, Derleyen: Cihat ‹mer, Remzi Kitabevi, 1989,

s. 131)

Vatan evlatlar›n›n vatan›n bölünmez bütünlü¤ü

için bir araya geldi¤i, mazisi flanl›, gelece¤i parlak  Türk

ordusunu Atatürk flu sözleriyle tan›mlamaktad›r:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ordusu, istilalar

yapmak veya saltanatlar kurmak için flunun bunun

elinde ihtiras aleti olmaktan münezzehtir (flunun

bunun elinde tutku arac› olmayacak kadar temiz-

dir). ‹nsanca ve müstakil (ba¤›ms›z) yaflamaktan

baflka gayesi (amac›) olmayan milletin ayn› ideale

ba¤l› ve yaln›z onun emrine tabi (onun emrinde) ve

sad›k öz evlatlar›ndan mürekkep (oluflan) muhte-

rem ve kuvvetli bir heyettir (sayg›n ve güçlü bir ku-

rulufltur)." (Atatürk'ten Seçme Sözler, Derleyen: Cihat

‹mer, Remzi Kitabevi, 1989, s. 136)
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Atatürk'ün  büyük bir güven ve sayg› duydu¤u, mil-

li egemenli¤i tek amaç edinmifl Türk ordusu, kan›n›n

son damlas›na kadar vatan topraklar› u¤runda mücadele

etme azmi göstermifltir. Güvene  ve övgüye  lay›k olan

Kahraman Türk ordusu büyük bir zaferle; düflmandan

ar›nd›r›p, kanlar›yla sulad›¤› Türk topra¤›n›, yüce Türk

Milleti'ne arma¤an etmifltir. Baflkomutan Atatürk kahra-

man Türk ordusunun büyük zaferini flu sözleriyle Türk

halk›na müjdelemifltir:
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"Büyük Türk Milleti, ordular›m›z›n kabiliyet ve

kudreti, düflmanlar›m›za dehflet, dostlar›m›za gü-

ven verecek bir mükemmelliyetteydi. Millet ordula-

r› ondört gün içinde büyük bir düflman ordusunu

yok etti. Dört yüz kilometre aral›ks›z bir takip yapt›.

Anadolu'daki iflgal edilmifl bütün topraklar›m›z› ge-

ri ald›." (Atatürk Bir Ça¤'›n Aç›l›fl› - Ord. Prof. Dr. Sa-

di Irmak, s.384)

Türk ordusunun, düflman süngüsüne gözünü k›rp-

madan, vatan u¤runa gö¤üs gererek kahramanca savafl-

mas›ndan duydu¤u  büyük gururu Atatürk sözlerinde

flöyle  ifade etmifltir:

"Tarihte bütün bir vatan›, çok üstün düflman kuv-

vetleri karfl›s›nda son toprak parças›na kadar kar›fl

kar›fl kahramanca ve namuskarane müdafaa etmifl

ve yine varl›¤›n› koruyabilmifl ordular görülmüfltür.

Türk ordusu, o cevherde böyle bir ordudur. Yeter

ki ona kumanda edenler, kumanda edebilmek evsa-

f›na haiz bulunsun." (Atatürk'ten Seçme Sözler, Der-

leyen: Cihat ‹mer, Remzi Kitabevi, 1989, s. 135)

"Kahraman Türk ordular›n›n kazand›klar› büyük

zaferlerden, flahs›ma düflmüfl olan vazifeleri yapa-

bilmiflsem çok bahtiyar›m. Yaln›z bu noktada bir
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gerçe¤i aç›klamak için söylemeliyim ki: Benim or-

dular›m› ve sevk ve tevcih etti¤im (gönderdi¤im ve

yönelti¤im) hedefler, esasen ordular›m›n her eri-

nin, bütün subaylar›n›n ve kumandanlar›n›n görüfl-

lerinin, vicdanlar›n›n, azimlerinin, mefkurelerinin

(ülkülerinin) yönelmifl oldu¤u hedefler idi." (Ata-

türk'ten Seçme Sözler, Derleyen: Cihat ‹mer, Remzi Ki-

tabevi, 1989, s. 137)

Baflkomutanl›¤›n› yapt›¤› Kurtulufl Savafl› zaferinin

tek sahibi olarak Türk ordusunu gösteren Atatürk, Türk

erinden duydu¤u memnuniyet ve güveni flu sözleriyle di-

le getirmifltir:
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Türk neferi kaçmaz, kaçmak nedir bilmez. E¤er

Türk neferinin kaçt›¤›n› görmüflseniz, derhal kabul

etmelidir ki, onun bafl›nda bulunan en büyük ko-

mutan kaçm›flt›r." (Atatürk'ten Seçme Sözler, Derle-

yen: Cihat ‹mer, Remzi Kitabevi, 1989, s. 137)

"Öleni görüyor, üç dakikaya kadar ölece¤ini bili-

yor, en ufak bir fütur (y›lg›nl›k) bile gösteremiyor;

sars›lmak yok!  Okumak  bilenler ellerinde Kuran'›

Kerim, Cennete girmeye haz›rlan›yor. Bilmeyenler,

kelime-i flahadet getirerek yürüyorlar. Bu, Türk as-

kerlerindeki ruh kuvvetini gösteren, flafl›lacak ve

övülecek bir misaldir. Emin olmal›s›n›z ki, Çanak-

kale muharebesini kazand›ran bu yüksek ruhtur."

(Atatürk'ten Seçme Sözler, Derleyen: Cihat ‹mer, Remzi

Kitabevi, 1989, s. 136)

Atatürk, Türk askerinin, vatan sevgisini ve iman›n›

anlatarak, eflsiz özelliklerin tarifini bu sözlerinde yapm›fl-

t›r. Türk askerlerinin birlik olup oluflturdu¤u, üstün gü-

cü ise flöyle tarif etmifltir:

"Benim için ordumuzun k›ymetini ifadede ölçü flu-

dur: Türk ordusunu bir k›tas› muadilini behemahal

ma¤lup eder. ‹ki mislini durdurur ve tespit eder (ve

yerine çiviler)." (Atatürk'ten Seçme Sözler, Derleyen:

Cihat ‹mer, Remzi Kitabevi, 1989, s. 134)
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Türk ordusunun, Kurtulufl Savafl›'ndaki  çetin ve

ani sald›r›lar› karfl›s›nda flaflk›na dönen Türk düflmanla-

r›n›n, kahraman ordumuz ve onun büyük kumandan›

Mustafa Kemal 'e duyduklar› hayranl›¤›n ifadesi olan, yo-

rumlar› ise flöyledir: 

Gelibolu yar›m adas›n›n ‹ngiliz baflkomutan› Ha-

milton:

"Çok mükemmel komuta edilen ve cesaretli dövü-

flen Türk ordusuna karfl› savafl›yoruz."

General Aspinal:

"Tarihte bir tümen komutan›n›n üç ayr› cepheye,

duruma nüfuz ederek, yaln›z bir harbin gidifline de-

¤il, bir cephenin akibetine, hatta milletin kaderine

tesir edecek, vaziyet yaratman›n bir efline çok nadir

rastlan›r." (Atatürk, Bir Ça¤'›n Aç›l›fl›, Ord. Prof. Dr.

Sadi Irmak, s. 383)

Vatan›n her yerinde destanlar yazan, flan›n› tüm

uluslara duyuran büyük Türk ordusuna Atatürk flu söz-

lerle hitap etmifltir.

"Türk ordusu!  Dünyan›n hiçbir ordusunda yüre¤i

seninkinden daha temiz, daha sa¤lam askere rast-

gelinmemifltir. Her zaferin mayas› sendedir. Her

zaferin en büyük pay› senindir. Kanaatinle, iman›n-

la, itaatinle hiçbir korkunun y›ld›rmad›¤› demir gi-
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bi temiz kalbinle düflman› sonunda alt eden büyük

gayretin için gönül borcumu ve teflekkürümü söyle-

meyi kendime aziz bir borç bilirim." (Atatürk'ten

Seçme Sözler,  Derleyen: Cihat ‹mer, Remzi Kitabevi,

1989, s. 138)

Memleketin büyük bir s›k›nt› içinde oldu¤u dö-

nemde bile büyük bir zafer kazanan Türk ordusundan

Atatürk'ün Türk Milleti ad›na bir de beklentisi vard›r. Bu

beklenti, zor zamanlarda gösterilen çaban›n Cumhuri-

yet'in hakim oldu¤u dönemde de  sürdürülmesidir. Vata-

n›n bölünmez bütünlü¤ünün korunmas›na, halk›n her

türlü kargafla ve anarfliden uzak, refah içinde yaflamas›na

yönelik gösterilecek bu çabay› Atatürk flöyle ifade etmek-

tedir: 
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"Zaferleri ve mazisi insanl›k tarihi ile bafllayan, her

zaman zaferle beraber medeniyet nurlar›n› tafl›yan

kahraman Türk ordusu!

Memleketi, en buhranl› ve müflkül anlarda zulüm-

den, felaket ve musibetlerden ve düflman çizmele-

rinden nas›l korumufl ve kurtarm›flsan, Cumhuri-

yet'in bugünkü verimli devrinde de askerlik tekni-

¤inin bütün ça¤dafl silah ve araçlar›yla donanm›fl

olarak görevini ayn› baflar›l›l›kla yapaca¤›na hiç

kuflkum yoktur." (Atatürk'ten Seçme Sözler, Derleyen:

Cihat ‹mer, Remzi Kitabevi, 1989, s. 138)

Hiç flüphesiz flanl› ordumuz, Ata'n›n bu iste¤ini,

halk›na verdi¤i güven ve gururla yerine getirerek, dünya-

da Türk Silahl› Kuvvetleri olarak flanl› tarihiyle yerini al-

maktad›r. Büyük bir görev aflk›yla bu görevi yerine geti-

ren Türk Silahl› Kuvvetleri, Atatürk'ün çizdi¤i yolda

emin ad›mlarla taviz vermeden flerefle yürümekte, Türk

halk›n›n özgürlü¤üne karfl› oluflan, gizli ve aç›k her türlü

tehditle mücadele etmektedir.  
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"Türk ordusu!  Dünya-

n›n hiçbir ordusunda

yüre¤i seninkinden

daha temiz, daha

sa¤lam askere rast-

gelinmemifltir. Her 

zaferin mayas› 

sendedir. Her

zaferin en

büyük pay› 

senindir." 



Atatürk'ün medeni kiflili¤ini ebediyen 
yaflatan kurum: Türk Silahl› Kuvvetleri

Türk Silahl› Kuvvetleri Ulu Önder Atatürk'ün izin-

de emin ad›mlarla ilerlerken onun kendisine miras b›-

rakt›¤› üstün seciyeyi, kiflilik ve ahlak özelliklerini de bü-

yük bir gurur ve liyakatla üzerinde tafl›maktad›r. Bu de-

¤erli emaneti gelecek nesillere aktarmay› flerefli bir gö-

rev kabul etmektedir.

Türk Silahl› Kuvvetleri, iç ve d›fl düflmanlara karfl›,

ülkemizin varl›¤›n›n ve bekas›n›n en büyük teminat›d›r.

Bu flerefli kurum, milli varl›¤›m›z› korumak için yüzbin-

lerce flehit vermifl, tarihi flanl› zaferlerle dolu bir ordu-

nun mirasç›s›d›r. Yüksek karakterini ve üstün seciyesini

Türk'ün ayak bast›¤› her kar›fl toprakta tarih boyunca is-

patlam›flt›r. 

Ülkemiz üzerinde sinsi emeller besleyenlerin faali-



yetlerini bugüne kadar hep bofla ç›karm›fl olan Türk Si-

lahl› Kuvvetleri, dün oldu¤u gibi bugün de pusuda bek-

leyen düflmanlar›n› fiili bir sald›r›ya giriflmekten cayd›r-

makta, kahramanl›¤›, vatanseverli¤i ve askeri dehas›yla

tüm dünyan›n hayranl›¤›n› kazanmaya devam etmekte-

dir. fianl› Türk ordusu bugüne kadar, hiçbir karfl›l›k bek-

lemeksizin memleketimizin ve milletimizin hayr›n›, gü-

venli¤ini ve bütünlü¤ünü gözetmifl; tüm kurumlar›yla

Cumhuriyetimiz'in, laikli¤in, hukukun ve demokrasinin

savunucusu olmufltur. Her türlü siyasi tart›flma ve çekifl-

menin üstünde yer alan mukaddes bir kurum olan Türk

ordusu, Türk Milleti'nin sahip oldu¤u topraklar› iflgalci-

lerin elinden kurtarm›fl ve Cumhuriyet tarihi boyunca da

bu topraklar› her türlü iç ve d›fl düflmana karfl› kahra-

manca müdafaa etmifltir. Büyük Önder Atatürk’ün, "Or-

dumuz; Türk topraklar›n›n ve Türkiye idealini tahakkuk

ettirmek için sarfetmekte ol-

du¤umuz sistemli çal›flmala-

r›n yenilmesi imkans›z temi-

nat›d›r" ifadesiyle de dikkat

çekti¤i gibi, Ordumuz varl›-

¤›m›z›n en önemli güvence-

sidir. 
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fianl› Türk ordusu, çökmüfl bir imparatorlu¤un

içindeki milli topraklar› korumak için yüzbinlerce flehit

vermifl bir ordunun mirasç›s›d›r. Önce Balkan Savaflla-

r›'nda büyük bir Slav ittifak›yla; sonra I. Dünya Savafl› y›l-

lar›nda, Çanakkale'de, Kut-ül Amare'de, Süveyfl'te, Kaf-

kasya'da dünyan›n en güçlü ordular›yla; ard›ndan Kurtu-

lufl Savafl›'nda ‹ngiliz deste¤i ile Anadolu'yu iflgal eden

Yunan ordusuyla savaflm›fl ve böylece tüm bu topraklar› o

asil kan›yla sulam›fl bir ordunun mirasç›s›d›r. Ard›ndan,

sahip oldu¤u üstün yetenekler, disiplin ve kararl›l›¤› ile

Avrupa'n›n yay›lmac› güçlerini frenleyen, II. Dünya Sava-

fl› y›llar›nda tüm Avrupa'y› iflgal eden Hitler'i dahi cayd›-

ran, Sovyet tehdidine karfl› dimdik ayakta duran, Ko-

re'de kahramanl›k destanlar› yazarak tüm dünyan›n g›p-

tas›na mazhar olan, K›br›s'ta gözüpekli¤ini ve kararl›l›¤›-

n› tüm dünyaya göstermifl bir ordudur. Ve 1980'lerin ba-

fl›ndan bu yana, ülkenin birli¤ine ve bütünlü¤üne kaste-

den teröre karfl› en zor ve çetin mücadeleleri veren, bir

gerilla savafl›nda verilebilecek en az kay›plarla basiretli ve

etkili bir mücadele yürüten güç de yine Türk Silahl› Kuv-

vetleri'dir. Terör örgütünün, d›fl ülkelerden ald›¤› onca

deste¤e ra¤men amac›na ulaflamam›fl olmas›n›n, bunun

aksine bir çözülme ve da¤›lma süreci yaflamas›n›n en bü-

yük nedeni, kuflkusuz yaklafl›k 15 y›ld›r azimle sürdürü-

len bu mücadeledir. 
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Türk ordusu flanl› bir geçmifle dayanmaktad›r ve

bugün de hala ayn› vas›fla Türkiye Cumhuriyeti'nin en

büyük güvencesi olmaya devam etmektedir. Bu ise, kufl-

kusuz vatan›n› ve devletini seven her Türk'ün gö¤sünü

kabartmaktad›r. Milletimizin ordumuza olan inanc› ve

güveni tamd›r. Yap›lan tüm kamuoyu anketlerinde Türk

Silahl› Kuvvetleri'nin, milletimiz taraf›ndan "ülkenin en

güvenilir kurumu" olarak gösterilmesi de bunun bir ifa-

desidir. 

Türk ordusunun binlerce y›ll›k flanl› tarihinin son

yüzy›l› içine alan flerefli mazisinde Atatürk'ün Türk aske-

rine emanet etti¤i manevi miras›n rolü elbette ki tart›fl›l-

maz. fiimdi Silahl› Kuvvetler mensuplar›m›z›n Ata-

türk'ün yolunu izleyerek ve onu örnek alarak erifltikleri

üstün vas›flar›na de¤inelim.

Subaylar›m›z titiz bir 

e¤itimle yetifltirilmektedirler

Subaylar›m›z, Yüce Türk Milleti'nin içinden ç›k-

m›fl, özel s›navlarla seçilmifl, ruhi ve bedeni mükemmelli-

¤e ulaflm›fl, üstün ve son derece titiz bir e¤itimle yetifltiril-

mifl k›ymetli vatan evlatlar›d›r. 

Türk Silahl› Kuvvetleri, bugün dünya çap›nda nite-

likli, yüksek kültür sahibi, üstün vas›fl› bireyler yetifltir-
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mektedir. Nitekim Türkiye'deki askeri e¤itim kalitesi, ya-

p›lan bütün dünya s›ralamalar›nda, hem teknik bilgi

hem de askeri flahsiyet aç›s›ndan ilk s›ralarda yer almak-

tad›r. Subaylar›m›z felsefe, sosyoloji, tarih, askeri strateji,

hukuk, ekonomi, uluslararas› iliflkiler, bilgisayar gibi tüm

temel konular› ayr› ayr› dersler halinde detaylar›yla oku-

makta ve son s›n›flarda mühendislik fakültelerinde oku-

tulan dersleri de alarak Harp Akademileri'nden birer sis-

tem mühendisi olarak mezun olmaktad›rlar.

Özellikle kurmay subaylar›m›z, hem Türkiye mese-

lelerini çok iyi bilen, hem dünya dengelerini tan›yan,

hem askeri, siyasi, ekonomik iliflkileri analiz edebilen

yüksek nitelikli kiflilerdir. fiahsi ihtiyaçlar›na veya zama-

n›n flartlar›na göre de¤il, sadece vatansever duygularla

milletimizin huzuru, devletimizin bekas› için çal›flt›kla-

r›ndan dolay›, kendilerini gelifltirmede s›n›r tan›mamak-

tad›rlar.

Ald›klar› uzun ve titiz e¤itim neticesinde, bir profe-

sör düzeyinde bilgi ve birikime ulaflmakta, hem iyi bir ku-

mandan, hem iyi bir devlet adam›, hem iyi bir yönetici

olarak yetiflmektedirler. Cumhuriyetimiz'in kurucusu Bü-

yük Önder Atatürk bu ayd›n, demokrat, ilerici yap›n›n en

ideal örne¤ini teflkil etmektedir. Nitekim Cumhuriyet ta-

rihimizde bugüne kadar görev yapm›fl olan 9 cumhurbafl-
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kan›m›zdan alt›s› da hep bu ocaktan yetiflmifltir.

Ordumuzun baflar›lar›nda, subaylar›m›z›n böylesi-

ne titiz ve nitelikli e¤itim almalar›n›n etkisi yüksektir. 
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YABANCI GÖZÜYLE

ATATÜRK'ÜN ÜSTÜN K‹fi‹L‹⁄‹

- Kemal Atatürk veya bizim O'nun o zamanlar tan›d›-

¤›m›z ismiyle Kemal Pafla, gençlik günlerimde benim

kahraman›md›.

Büyük devrimlerini okudu¤um zaman pek çok duy-

guland›m. Türkiye'yi modernlefltirme yolunda Ke-

mal Atatürk'ün giriflti¤i genel çabay› büyük bir tak-

dirle karfl›lad›m. O'nun dinamizmi, y›lmak ve yorul-

mak bilmezli¤i insanda büyük bir etki yarat›yordu. 

O, Do¤uda modern ça¤›n yap›c›lar›ndan biridir.

O'nun en büyük hayranlar› aras›nda bulunmakta de-

vam ediyorum.

Hindistan Baflbakan› Jawaharial Nehru

- Kemal Atatürk, flüphesiz, yirminci yüzy›lda ‹kinci

Dünya Savafl›'ndan önce yetiflen en büyük devlet

adamlar›ndan biri, hiçbir ulusa nasip olmayan cesur

ve büyük bir devrimci olmufltur.

O, ulusunun özgürlü¤ünü ve yurdun bütünlü¤ünü

tehdit eden düflman› yok etmesini ve dünkü düflman-

dan, öç alma ve h›nç duygular›na kap›lmadan bir

dost ve müttefik yapmas›n› bilen güçlü bir savaflç›,

tek bafl›na bütün dünyaya karfl› direnmekten kork-

mayan sad›k ve gerçek bir yurtseverdir. 

‹srail Baflkan› David Ben Gurion

98





- Ça¤›m›zda; uzak görüfllü, cesur, siyasi, sosyal ve ekonomik reform-
larla Türkiye'yi bugünkü modern cumhuriyet durumuna getiren
Kemal Atatürk'tür. Ayn› zamanda bugün Türkiye'nin Avrupa Ortak
Pazar›na girebilecek güce eriflmesini sa¤layan modern ekonominin
temelini haz›rlayan da yine O'dur. 

Hollanda D›fliflleri Bakan› Joseph Luns

- Arkadafllar, yüzy›llar nadir olarak dahi yetifltirir. fiu talihsizli¤imize
bak›n ki, O büyük dahi ça¤›m›zda Türk Ulusu'na nasip oldu. Musta-
fa Kemal'in dehas›na karfl› elden ne gelirdi? 
(‹ngiltere Baflbakan› bu konuflmas›ndan sonra istifa etmifltir.) 

‹ngiltere Baflbakan› Lloyd George

- Mustafa Kemal hakk›ndaki bilgiyi O'nu çok iyi tan›yan birisinden
edindim. SSCB'nin Amerikaca tan›nmas› konusunda Sovyet Rusya
D›fliflleri  Bakan› Litvinof ile görüflürken, kendisine, onun fikrince
bütün Avrupa'n›n en de¤erli ve ilgi çekici devlet adam›n›n kim ol-
du¤unu sordum. Bana verdi¤i cevapta Avrupa'n›n en büyük devlet
adam›n›n bugün Avrupa'da yaflamad›¤›n›, Bo¤azlar›n gerisinde, An-
kara'da yaflad›¤›n›, Bunun Türkiye Cumhurbaflkan› Mustafa Kemal
oldu¤unu söyledi. 

ABD Baflbakan› Franklin D. Roosevelt

- Bat›da ihtilal ve devrimlerin yavafl yavafl elde ettiklerini Atatürk'ün
ülkesi birdenbire kazand› ve Türk hayat›nda o kadar derin izler b›-
rakt› ki, Bat›dakilerde bu, ancak yüz y›lda eriflebilecek bir baflar› idi.

Macar Prof. Dr. Fekete Lajos 1940

- Hiçbir Türk, yurttafllar›n›n içinde bulunduklar› korkunç durumu
Kemal Atatürk kadar do¤ru bir flekilde göremedi. Türklerin düflü-
nüfl tarz›n›n ne flekilde de¤iflebilece¤ini anlayan sadece o, olmufltur.
(1937)

ABD, General Charles Sherrill

-  Yeni Türkiye, Atatürk'le yaln›z ‹slam anlay›fl ve görüfllerini de¤il,
ayn› zamanda Avrupa'n›n düflünme tarz›n› da açm›flt›r. Türkiye bir
dürüstlük, samimiyet ve realite politikas› gütmekte ve bu sebeple
tepkilere, baflar›s›zl›klara u¤ramamaktad›r. Bu politikan›n kendisin-
den öncekilere benzer taraf› olmad›¤› gibi taklidi de yoktur. 

Alman Tarihçi Prof. Dr. Herbert Meizing

- fiöhreti bütün cihana yay›lm›fl olan tecrübeli Baflkan›n yönetimi
herkesin sevgisini ve sayg›s›n› çeken büyük Türk ulusunun milli ba-
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¤›ms›zl›¤›n› devamla bir baflar›yla kuvvetlendirmifl ve yeni milli yap›-
s›n› yaratm›flt›r. (1935)

SSCB Baflbakan› Kalinin

- Türk devriminin bütün Do¤u dünyas›n›n ilerleme ve geliflmesinde-
ki rolü, Bat› dünyas›n› kültür ve uygarl›k yoluna yönelten Fransa
Devrimi kadar önemli ve etkilidir. Devriminizin k›v›lc›mlar›ndan ç›-
kacak atefl, bütün Do¤u uluslar›n› ayd›nlatacak, kamaflt›racak ve ger-
çek nuru yaratacakt›r. (1936)

Çin, General Ho-Yao-Su

- O, u¤rafllar›yla, yaln›z Türkiye'ye de¤il, bütün Do¤u dünyas›na kur-
tulufl yolunu göstermifltir. O tarih büyü¤ünün, O Türk kahraman›n,
O Do¤unun kurtulufl ve uygarl›k önderinin eserini her zaman sevgi
ve sayg›yla anaca¤›z. (1939)

Hindistan Meclis Baflkan› Sir Abdurrahim

- Kemalizm, h›zl› geliflme yolunu keflfetti ve ispat etti ki, yaln›z bir ku-
flakta disiplinli bir e¤itim ile halkç› büyük bir uygarl›k gelifltirilebilir.
Bu, insanl›¤a denenmifl bir felsefe örne¤i olarak sunulabilir. Kema-
lizm, yüzy›llara s›¤abilecek iflleri on y›lda tamamlad›. (1937) 

Frans›z Yazar Gerard Tongas

-Atatürk taraf›ndan yarat›lan bugünkü modern Türkiye'yi tan›yan-
lar, Birinci Dünya Savafl›'ndan önceki Türk Anavatan›n›n durumu-
nu tasavvur bile edemezler. 

Almanya Büyük Elçisi F. Von Papen

- Öyle bir an düflünün ki, Bat› dünyam›zda rönesans, reform, XII.
yüzy›l sonunda bilimsel kültürel ihtilali, Frans›z ihtilali ve endüstri-
yel ihtilallerin hepsi bir insan hayat›n›n içine y›¤›lm›fl olsun ve bun-
lar kanunla zorunlu k›l›ns›n. 
‹flte Atatürk, 1920-1930 aras›nda, bu kadar k›sa bir süre  içinde ve
hiçbir ülkede uygulanamam›fl en ihtilalci bir program› gerçeklefltir-
di. (1963)

‹ngiliz Tarihçi  Prof. Arnold J. Toynbee

- Osmanl›lar›n "Hasta Adam›" iyileflmemifl, ilerlemifl ve güçlenmifltir.
Atatürk bunu yapmakla gerçekten bir mucize göstermifltir. (1938)

Polonya - Gazete Plska 

- Hiçbir ülke, yeni Türkiye'nin Ata's› taraf›ndan baflar›lan yenileflme
kadar h›zl› ve o kadar kökten bir geliflme görmemifltir. Böylesine in-
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sanlar yüzy›llar içinde yaln›z bir defa görülür. fiimdi Türki-
ye'nin tarihi bu eflsiz devlet adam›n›n tarihidir. (1938)

Bulgaristan Dness Gazetesi

- Türkiye, ‹slam dünyas›nda bir mucize manzaras› göster-
mektedir. Türkler, ebediyen Atatürk'e minnettar kalacak-
lard›r. (1939)

Çekoslavakya, Ç.T.K. Ajans›

- Atatürk'ü her zaman hat›rlayaca¤›z. Atatürk'den önce ta-
rihe mal olmufl hiçbir kimse, Atatürk kadar, ulusal hayata
kendi damgas›n› vurmak yoluyla dünyay› hayretler içinde
b›rakmam›flt›r. Atatürk, Türkiye modern anlay›fl›n›n yarat›-
c›s› olmufltur ve öyle kalacakt›r. (1938)

ABD D›fliflleri Komisyon Bflk.

- Bundan sonraki kuflaklar O'nun ak›llara hayret veren des-
tanlar›n›  birbirine anlatacak, bir tek adam›n zekas› ve kuv-
vetiyle nas›l bu büyük iflleri baflard›¤›n› hayretle anacaklar-
d›r.  O'nun böyle birkaç y›l içinde sevdi¤i yurdunda yepye-
ni  bir ulus yaratmas›, onu yükseltmesi,  bay›nd›rl›k ve eko-
nomik alanda bu ölçüde ilerlemesi, yarat›c›l›¤›n›n eflsizli¤i-
ni gösterir. (1938)

Irak, El Arabi Gazetesi

- O'nun ad›, dünyan›n en büyük ilham kaynaklar›ndan biri
olarak yaflayacak ve Müslümanlar›n en derin yurtseverlik
içinde yaflamalar›na önderlik edecektir. O'na duyulan sev-
gi, daima bütün Müslüman dünyas›na ve insanl›¤a faydal›
olacakt›r. 
(1965 - An›tkabir Defteri) 

Pakistan, General Muhammed Azam Khan

- Sizlere flunu söyleyeyim ki, ben Atatürk'e katip olmak is-
terdim. Sebebi de, O'nun her akflam sofras›nda bulunup,
yüksek fikirleriyle beslenmek dile¤inde oluflumdur. (1933)

Fransa Baflbakan› Edouard Herriot  

- Devlet fiefiniz gibi insanl›¤›n en yüksek mertebesine erifl-
mifl büyük dahinin bir ülke için ilerlemenin ancak, o ülke
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kad›nlar›n›n genel seviyeye yükselmeleri ile gerçekleflece¤ini anla-
m›fl olmas›, uluslararas› kad›n davas›n› çok kolaylaflt›rm›flt›r. Size
Atatürk taraf›ndan kazand›r›lan haklar ve sizin özgürlü¤ünüz bütün
dünya kad›nlar› için çok güven verici ve onlar›n mücadelesinde on-
lara yard›mc› bir kuvvet olacakt›r. (1935)

Uluslararas› Kad›n Birli¤i Gnl. Sek. Katherin Bonifas

- O'nun ölümü Türkiye'nin sars›lmas› olmayacak; çünkü bütün genç
kuflak, fiefi taraf›ndan çizilen yolu inançla ve çoflkunlukla izlemek-
tedir. (1938)

Macaristan, UJ Magyar Gazetesi

- ‹kinci Dünya Savafl›'na kadar Mustafa Kemal'in eseri Türkiye çap›n-
da de¤erlendirildi; eski bir ülkenin modern bir ulus haline gelmesi
için harcanan çabay› takdir etmeyen yoktur. Söz konusu eser
1945'den bu yana bir örnek de¤eri kazand›. Kemalizm, Türkiye Tari-
hi'nin bir sayfas› olmaktan ç›k›p, siyasi bir sisteme önderlik etmeye
bafllad›. Çünkü, yeryüzünde  henüz Moskova'ya ve Pekin t›mar›na
girmemifl olan üçüncü çeflit devletlere bu sistem yol göstermektedir.
Yar› geliflmifl uluslar için Marksizm'in karfl›s›na dikilen ikinci bir al-
ternatiftir bu sistem. (1961)

Frans›z Hukukçu, Prof. Maurice Duverger

- Bo¤azlar Anlaflmas›n›n yeniden gözden geçirilmesini isterken izle-
di¤i yol, zaman› seçifli mükemmeldi. Hatay'›n Türkiye'ye kat›lmas›n›
sa¤layan diplomasi çal›flmas› bir ustan›n eseridir. Dünyan›n gidifli
hakk›ndaki görüflleri de insan› ürkütecek kadar do¤ru ç›km›flt›r.
(1964)

‹ngiltere, Times Dergisi'nin Eki

- Dünya tarihinde, Kemal Atatürk gibi, önemli bir görevi  kesin flekil-
de baflar› ile sonuçland›ran ve bir ulusun mutlu gelece¤ini sa¤-
layacak sorumluluklar› üzerine alan dürüst insanlara çok ender rast-
lanmaktad›r. Bu azim ve irade iledir ki, Atatürk; deha, sezifl ve
baflar›c›l›¤› ile yaln›z neticesiz bir savaflla uçurum kenar›na gelmifl
bulunan yurdunu kurtarmakla kalmam›fl, ayn› zamanda memleketi
ça¤dafl uygarl›k düzeyine ulaflt›racak bütün temelleri atm›flt›r.
(1963)

‹ran, fiah R›za Pehlevi
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-  O'nun yeni Türkiye'yi yaratan mucizesi, yüzy›llar› geride b›rakan
bir an›t olarak kalacakt›r. (1938)

Yunanistan Baflbakan› Y. M. Metaksas

- Hayat›n›n sonuna kadar ulusunun mutlak güveniyle kurdu¤u dev-
letin bafl›nda kalan muzaffer kumandan›n kiflili¤i, efli görülmemifl
bir karakter örne¤idir.

‹talyan Bakan› Soforça
- Ulusunu hürriyet ve demokrasiye kavuflturmak u¤runda savaflarak
baflar› kazanan büyük Türk önderi hakk›nda engin duygular›m› ve
hayranl›¤›m› iletmek isterim.
Atatürk'ün hayat› ve eseri yaln›z Türkiye için de¤il, fakat dünyan›n
bütün hür uluslar› için de ilham kaya¤› olmakta devam edecektir.
(1963)

Çin Devlet Baflkan› Çang Kay fiek

- Japonya'da Atatürk, Birinci Dünya Savafl› sonras› y›k›mlar›ndan
Türkiye'yi kurtararak büyük zafere ulaflt›ran kahraman ve Osmanl›
‹mparatorlu¤u y›k›nt›lar›ndan yeni Türkiye Cumhuriyeti'ni yaratan
büyük bir devlet adam› olarak çok iyi tan›nmaktad›r. Özellikle
Atatürk'ün Türk Dili Devrimi'ni gerçeklefltirmesi ve dinle siyaseti
birbirinden ay›rarak Türk toplumunun modernleflmesini sa¤lamak
yolundaki çabalar›na karfl› büyük bir hayranl›k duymaktay›z. 
(1963)

Japonya Baflbakan Hayato ‹keda

- Kuvvetli karakterli ve dünya uluslar› aras›nda kendi ulusunu, hakl›
gururu  üzerine kesin görüfllü bir adam olarak hiçbir zaman kiflisel
ün peflinde koflmad›. Yurdunun ç›karlar›n› herfleyin üstünde tutan
ve milleti için her faydal› sonuca ulaflmaya çal›flan bu zat gücünü da-
marlar›na iflleyen görev duygusundan al›yor. 

‹ngiliz Yazar Ravlinson
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