Prof. Dr. Ahmet SALTIK

A T A T Ü R K’ün Ö Z D E Y İ Ş L E R İ
''Türkiye; Atatürk'ü Allah'a borçlusun, geriye kalan her şeyi de Atatürk'e..."
DANIEL DUMOULIN



Atatürk'ü kendi sözlerinden ayrı olarak yorumlamak olası değildir.



"Efendiler, sırası gelmişken, aziz Milletime şunu tavsiye ederim ki;
başının üzerine çıkaracağı adamların kanındaki öz cevheri
çok iyi tahlil etmek dikkatinden bir an bile geri kalmasın."

 Beni inkâr edeceksiniz. Hatta bühtanla yad edeceksiniz.

Hint'e, Yemen'e ve Mısır'a giden fikirlerim, orada filizlenerek gelip sizi boğacaktır.

 “Benim ölümlü bedenim elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti
sonsuza dek yaşayacaktır ve Türk Ulusu, güvenlik ve mutluluğunu temel alacak
ilkelerle, uygarlık yolunda tereddütsüz yürümeye devam edecektir.“
 "Türk ulusunun düzenini bozmaya yönelen çabalar boğulmaya mahkumdur. Büyük Türk Ulusu,

kendisinin ve vatanının yüksek çıkarları aleyhine çalışmak isteyen bozguncu alçak yurtsuz ve ulussuz
beyinsizlerin gizli ve kirli emellerinin anlamayacak ve onlara hoşgörü gösterecek bir ulus değildir."
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* “ Ulusumuzun güçlü, mutlu ve güvenlik içinde yaşayabilmesi için
Devletin tümüyle Ulusal bir siyaset izlemesi ve bu siyasetin,
iç kuruluşlarımıza tamamen uygun ve dayalı olması lazımdır.”
* Milletlerin tarihinde bazı dönemler vardır ki, belli amaçlara erişebilmek için maddî ve manevî
ne kadar kuvvet varsa hepsini bir araya toplamak ve aynı doğrultuya yöneltmek gerekir.
Yakın yıllarda milletimiz, böyle bir toplanma ve birleşme hareketinin önemli sonuçlarını
kavramıştır. Memleketin ve devrimin, içeriden ve dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı
korunması için, bütün milliyetçi ve cumhuriyetçi kuvvetlerin bir yerde toplanması gerekir.
Aynı cinsten olan kuvvetler, ortak amaç yolunda birleşmelidir.
* İnsanlıkta dine ilişkin duygular, bilimin ve tekniğin ışıklarıyla dupduru olup yücelmelidir.
Bu olmadıkça, din oyunu aktörlerine her yerde rastlanacaktır.
* Biz, kendi benliğimiz içinde ve kendi mizaç ve kararakterimizle ilerliyoruz ve ilerleyeceğiz.
* Resmi makam ve üniformaya sığınarak mücadele devri bitmiĢtir.
Açıkça ortaya çıkmak ve milletin hukuku namına yüksek sada ile bağırmak
ve bütün milleti, bu sadaya iĢtirak ettirmek lâzımdır.
* "Türklerin vatan sevgisi ile dolu göğüsleri, düşmanların mel'un ihtiraslarına karşı
daima, bir duvar gibi yükselecektir."

* “SESSİZ, DURGUN BAŞI EĞİK KALMAYINIZ, UYANINIZ! MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIMIZI ÇİĞNİYORLAR.
HAKLARINIZI SAVUNMAK İÇİN BİRLEŞİNİZ. DÜŞMANIN KARŞISINA DİKİLİNİZ. SESİNİZİ DUYURUNUZ,
BÜTÜN DÜNYAYA; “BEN TÜRKÜM BAĞIMSIZLIK BANA ATALARIMINDAN MİRAS KALDI,
ONU SANA VERMEM” DİYE HAYKIRINIZ. Mayıs 1919, HAVZA
* Biz daima gerçeği arayan ve onu buldukça, bulduğumuza inandıkça,
ifade etmeye cesaret eden adamlar olmalıyız.
* Sizler, yani yeni Türkiye‟nin genç evlatları; yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz!
*

*

Bizi mahvetmek isteyen emperyalizme ve bizi yutmak isteyen kapitalizme karşı
milletçe mücadeleyi gerekli gören bir mesleği izleyen insanlarız.
Biz; hayatını, bağımsızlığını kurtarmak için çalışan emekçileriz.
Ne demokratız, NE sosyalist; biz bize benzeriz.
''Önemle ve ciddiyetle derim ki; Türkiye Cumhuriyeti kutsal tanıdığı, bağımsızlığını ve özgürlüğünü
savunmada hoşgörülü olamaz.''

* “Cezaevlerinin haftada bir mutlaka denetlenerek, yargılama olmaksızın tutuklu kalanların
kısaca nedenleriyle birlikte derhal en yakın müfettişliğe ve Adalet bakanlığına bildirilmesi gerekir.
Türkiye Cumhuriyetinde kimsesiz birey yoktur. Cumhuriyet böyle bir kavramı asla kabul etmez.
İnsan hakları yasalarımızın güvencesi altındadır. Kendilerini kimsesiz görenlerin yanlarında
her an haklarını aramakla görevli Cumhuriyet Savcıları bulunduğunu asla unutmamalı ve
bundan emin olmaları gerekir”. (9 Ekim 1925, Ankara, Cumhuriyet Savcılarına;
Atatürk ve Hukuk, Derleyenler: Ender Tiftikçi / Mehmet Tiftikçi, Yargıtay Yayınları, Ankara 1999)
*

- "Arkaüstü yatmak ve hayatını çalışmadan geçirmek isteyenlerin bizim toplumumuzda
yeri yoktur, hakkı yoktur... Bizi yok etmek isteyen emperyalizm ve kapitalizme karşı
ulusça savaşmayı caiz gören içtimai bir meslek izleyen insanlarız."

* "Biz, Batı emperyalistlerine karşı yalnız kurtuluş ve bağımsızlığımızı korumakla yetinmiyoruz.
Aynı zamanda Batı emperyalistlerinin kuvvetleri ve malûm olan her türlü vasıtalarıyla
Türk Milletini emperyalizme vasıta olarak görmek istemelerine mani oluyoruz.
Bu suretle bütün insanlığa hizmet ettiğimize inanıyoruz."
*

"Manevi Mirasım Akıl ve Bilimdir!"

" Ben, manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural
bırakmıyorum. Benim manevi mirasım bilim ve akıldır... zaman süratle ilerliyor, milletlerin,
toplumların, kişilerin mutluluk ve mutsuzluk anlayışları bile değişiyor. Böyle bir dünyada,
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asla değişmeyecek hükümler getirdiğini iddia etmek, aklın ve ilmin gelişimini inkâr etmek olur...
Benim Türk milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra
beni benimsemek isteyenler, bu temel eksen üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse,
manevi mirasçılarım olurlar." (1933, Cumhuriyet Bayramı Açılış Konuşması'ndan)


İki Mustafa Kemal vardır. Biri ben et ve kemik, geçici Mustafa Kemal. İkinci Mustafa Kemal, onu
'ben' kelimesiyle ifade edemem; o ben değil, bizdir! O, memleketin her köşesinde yeni bir fikir, yeni
bir hayat ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve mücadeleci bir topluluktur. Ben onların rüyasını
temsil ediyorum. Benim girişimlerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir.
O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken
Mustafa Kemal O'dur.



“Bugün doğan güneşi nasıl görüyorsam, yarın Asya ve Afrika’daki bütün esir ve
mazlum milletlerin hürriyet ve istiklallerine kavuşacaklarını da öylece görüyorum.”
23 Temmuz 1919, Erzurum Kongresi açış konuşması..



“Hiçbir an kuĢkum yoktur ki, Türklüğün unutulmuĢ büyük uygar niteliği ve büyük uygar yeteneği,
bundan sonraki geliĢmesi ile, geleceğin yüksek uygarlık ufkunda yeni bir güneĢ gibi doğacaktır.
Ne Mutlu, Türküm Diyene!” (10. Yıl Söylevi sonunda, 29 Ekim 1933)


“İnsanları mutlu edeceğim diye onları birbirinin boğazına saldırtmak, insanlık dışı,
çok üzüntü verici bir yöntemdir. İnsanları mutlu edecek tek yol, onları birbirlerine yaklaştırmak,
onlara birbirlerini sevdirmektir.”

* "İnsan, mensup olduğu milletin varlığını ve saadetini düsündügü kadar, butun cihan milletlerinin
huzur ve refahlarini düsünmeli ve kendi milletinin saadetine ne kadar değer veriyorsa, butun
dunya milletlerinin saadetlerine yararli olmaya elinden geldigi kadar calismalidir."
Bu sözler, yıllar sonra 1944 yılında Birleşmis Milletlerce kabul edilen cok ünlü ve
bir o denli değerli Philadelphia Bildirgesi'nin ana temalarından biri olarak karşımıza çıkıyor:
"Dünyanin hangi köşesinde yoksulluk ve sefalet varsa; bu olgu, dünyanın refah içindeki
köşeleri için büyük bir tehdittir."
* "Ben her şeyden önce bir Türk milliyetçisiyim. Böyle doğdum, Böyle öleceğim. Türk birliğinin bir gün
hakikat olacağına inancım vardır. Ben görmesem bile, gözlerimi dünyaya onun rüyaları içinde
kapayacağım. Türk birliğine inanıyorum, onu görüyorum. Yarının tarihi, yeni fasıllarını Türk birliğiyle
açacaktır. Dünya sükûnunu bu fasıllar içinde bulacaktır. Türk'ün varlığı bu köhne âleme yeni ufuklar
açacak, güneş ne demek, ufuk ne demek, o zaman görülecek."
* Büyük Atatürk'ün 10. Yıl Söylevi’ndeki sözleri:
" Türk milletinin, yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu
meşale müspet ilimdir.”

* “Hayatta tam zevk ve saadet ancak gelecek nesillerin şerefli varlığı ve saadeti için

çalışmakta bulunabilir."
* Vazifeyi ihmale sürükleyen merhamet, memlekete ihanettir!.
* Tarih, ihtiyatsızlar için mehametsizdir.
* Egemenlik, bağsız koĢulsuz ulusundur.
* Annemin mezarının önünde ve Allah‟ın huzurunda and içiyorum, bu kadar kan dökerek milletin
elde ettiği egemenliğin korunması ve savunulması için, gerekirse canımı feda etmek
vicdan ve namus borcum olsun” (27 Ocak 1923, Ġzmir)
* Eğer sürekli barış isteniyorsa, insan yığınlarının durumlarını iyileĢtirecek uluslararası önlemler alınmalıdır.
Ġnsanlığın tümünün gönenci, açlık ve baskının önüne geçmelidir. Dünya yurttaĢları çekememezlik,
açgözlük ve kinden uzaklaĢacak biçimde eğitilmelidir.
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* Okuyup-yazma bilmeyen tek bir yurttaĢ bırakılmamalıdır.
Kalkınma savaĢının gerektirdiği teknik iĢgücü yetiĢtirilmelidir. (1937 TBMM açıĢ konuĢması)
Yurt sorunlarının ideolojisini anlayacak, anlatacak, kuşaktan kuşağa yaşatacak
birey ve kurumlar yaratılmalıdır. (1937 TBMM açıĢ konuĢması)
* Gençliği yetiĢtiriniz, Onlara ilim ve irfanın müsbet fikirlerini veriniz.
Geleceğin aydınlığına onlarla kavuĢacaksınız.
* Korku üzerine egemenlik kurulmaz (1930).
* Demiryolları, toptan ve tüfekten daha mühim bir emniyet silahıdır.
* Demiryolu refah ve bayındırlık yoludur. / 1924 – Ankara
* Türkiye‟de ekonomik hayatın yüksek geliĢmeleri ancak demiryolları ile olacaktır. /1931- Malatya
* Demiryolları Türk milletinin refah ve uygarlık yollarıdır. / 1931
* Ekonomi hayatının, etkinlik ve canlılığı ancak ulaĢtırma araçlarının, yolların,
demiryollarının, limanların durumu ve derecesiyle orantılıdır. / 1922
* Ulus istencine ve isteğine uymayanların sonu yokluktur, yok olmaktır.
* Büyük iĢleri, büyük uluslar yapar.
* DüĢman süngüsü altında ulusal birlik olmaz (1919).
* ÇalıĢmanın en yücesi, ulus için olandır (1923).
* Benim yaĢamda tek onur kaynağım, servetim; Türklük‟ten baĢka birĢey değildir (1923).
* Laiklik, yalnız din ve dünya iĢlerinin ayrılması demek değildir.
Tüm yurttaĢların vicdan, tapınma ve din özgürlüğü de demektir (1930).
* Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi, sahte dindarlık ve büyücülükle savaĢma kapısı açtığı için,
gerçek dindarlığın geliĢmesi olanağını sağlamıĢtır. Laikliği dinsizlikle karıĢtırmak isteyenler,
ilerleme ve canlılığın düĢmanları ile gözlerinden perde kalkmamıĢ Doğu kavimlerinin fanatiklerinden baĢka
kimse olamaz. (1930)
* Devrim, var olan kuruluĢları zorla değiĢtirmek demektir.
* Devrimin hedefini kavramıĢ olanlar, daima onu koruyabilecek güçtedir (1930).
* Yurt ve ulus iĢlerinde, duyguya, hatıra, kardeĢliğe ve dostluğa yer yoktur (1921).
* Bu ulusa hizmet eden onun efendisi olur (1921).
* Özgür olmayan bir ülkede ölüm ve yok olma vardır. Her ilerlemenin ve kurtuluĢun anası özgürlüktür.
* DüĢünce; zor ve Ģiddetle, top ve tüfekle asla öldürülemez. (14 Temmuz 1922, Ankara, Albay Mougin‟in
Fransız Devrimi için düzenlediği toplantıda..)
* Bilim çeviri ile olmaz, inceleme ile olur.
* Ulusları özgür, bağımsız, Ģanlı ve yüce yapan ya da tutsaklığa ve yoksulluğa sürükleyen eğitimdir.
En önemli, en temel nokta eğitim sorunudur. Eğitimdir ki bir ulusu ya özgür, bağımsız, şanlı,
yüksek bir toplum durumunda yaşatır; ya da bir ulusu tutsaklık ve düşkünlüğe bırakır.
* Ulusal eğitim politikasının temel taĢı, bilgisizliğin yok edilmesidir (1922).
* Eğitim ve öğretimde uygulanacak yöntem, bilgiyi insan için fazla bir süs, bir hükmetme aracı ya da
uygar bir zevkten çok, maddi yaĢamda baĢarılı olmayı sağlayan kılgın (pratik) ve kullanılabilir
bir araç durumuna getirmektedir (1922).
* Sanatsız kalmıĢ bir ulusun, yaĢam damarlarından biri kopmuĢ demektir.
* Biz kimsenin düĢmanı değiliz! Yalnız insanlığın düĢmanı olanın düĢmanıyız.
* Uygar olmayan insanlar, uygar olanların ayakları altında kalmaya mahkûmdurlar (1925).
* Ulusal bilincin ayakta kalabilmesi ve uyanık bulunması için dil ve tarih uğrunda çalıĢmak zorundayız
* Yurtta barıĢ, dünyada barıĢ (1931).
* BaĢarılarda gururu yenmek, yıkımlarda ümitsizliğe direnmek gerekir.
* Türk köylüsünü „efendi‟ yerine getirmedikçe, ülke ve ulus yükselemez.
* Cumhuriyet; düĢünsel, bilimsel, tinsel güçlü ve yüksek kiĢilikli korumacılar ister.
* „Utku‟ (zafer), „utku benimdir‟ diyebilenindir.
* Gerçeği konuĢmaktan korkmayınız.
* Uygarlık öyle güçlü bir ıĢıktır ki; onu umursamayanları yakar, yok eder.
* Ulusların tutsaklığı üzerine kurulmuĢ örgütler, her tarafta yıkılmaya mahkûmdurlar.
* Bizim esin kaynağımız gök ya da gaip değil, yaĢamın kendisidir.
* Ulusal egemenlik uğrunda canımı vermek benim için vicdan ve namus borcudur.
* Dünya vatandaĢları haset, aç gözlülük ve kinden arındırılmıĢ olarak eğitilmelidir.
* Bir dinin doğal olması için usa, bilime, fenne ve mantığa uygun olması gerekir.
* Efendiler; büyük hayaller peĢinde koĢan, yapamayacağı Ģeyleri yapar görünen sahtekâr insanlar değiliz.
* Artık Türkiye, din ve Ģeriat oyunlarına sahne olmaktan çok yüksektedir.
Bu gibi oyuncular varsa, kendilerine baĢka taraflarda sahne arasınlar.
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* Bizi yanlıĢ yola sürükleyenler, biliniz ki, çoğu kez din perdesine bürünmüĢlerdir.
Saf ve nezih halkımızı hep Ģeriat sözleriyle aldatagelmiĢlerdir.
* Memleketimizin ellide biri değil, her tarafı tahrip edilse, her tarafı ateĢler içinde bırakılsa, biz bu toprakların üstünde bir tepeye çıkacağız ve oradan savunma ile meĢgul olacağız. (1920, Atatürk‟ün S.D. 1, s.78)
* Ne denli varsıl (zengin) ve gönece (refaha) kavuĢturulmuĢ olursa olsun, bağımsızlıktan yoksun bir ulus,
uygar insanlık karĢısında uĢak olma konumundan yüksek bir iĢleme lâyık olamaz. (1919, Söylev 1, s. 13)
* Egemenlik hiçbir anlam, hiçbir biçim, hiçbir renkte ve belirtide ortaklık kabul etmez. (Söylev 2, s. 700)
* Uygar olmayan insanlar, uygar olanların ayakları altında kalmaya mahkûmdurlar. (Atatürk‟ün SD.2, s.223)
* Bir ulus sanattan ve sanatçıdan yoksunsa, tam bir yaĢama sahip olamaz.
* Rahat yaĢama yollarını aramayı alıĢkanlık haline getirmiĢ uluslar önce onurlarını, sonra özgürlüklerini,
sonra da bağımsızlıklarını yitirmeye mahkumdurlar.
* Kahraman Türk ordularının kazandıkları büyük zaferlerde Ģahsıma düĢmüĢ olan görevleri yapabilmiĢsem
çok mutluyum. Yalnız bu noktada bir gerçeği açıklamak için söyleyeyim ki, benim, ordularımızı
yönelttiğim hedefler, aslında ordularımın her erinin, bütün subaylarının ve kumandanlarının görüĢlerinin,
vicdanlarının, azimlerinin, ülkülerinin yönelmiĢ olduğu hedefler idi. (1928, Atatürk‟ün S.D. 2, s. 228)
* Ben ulusun vicdanında ve geleceğinde hissettiğim büyük geliĢme eğilimini, bir ulusal sır gibi vicdanımda
taĢıyarak yavaĢ yavaĢ, bütün toplumumuza uygulatmak zorunda idim. (1927, Söylev 1, s.15-16)
* Benim ölümlü bedenim bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek
yaĢayacaktır. (1926, Atatürk‟ün S.D. 3, s.80)
* Bütün dünya bilsin ki benim için bir yanlılık vardır: Cumhuriyet yanlılığı, düĢünsel ve sosyal devrim
yanlılığı. Bu noktada, yeni Türkiye topluluğunda 1 bireyi hariç düĢünmek istemiyorum.
(1924, Atatürk‟ün S. D. 2, s. 189)
* Medeni hukukta, aile hukukunda izleyeceğimiz yol ancak uygarlık yolu olacaktır.
Hukukta yatıĢtırma siyaseti ve asılsız öykülere bağlılık, ulusları uyanmaktan alıkoyan en ağır
bir karabasandır. Türk ulusu, üzerinde böyle bir ağırlık bulunduramaz. (Atatürk‟ün S.D.1, s. 317)
* Ayakta iskarpin veya fotin, bacakta pantolon, yelek, gömlek, kıravat, yakalık, ceket ve elbette bunların
tamamlayıcısı olmak üzere baĢta kenarlıklı serpuĢ. Bunu açık söylemek isterim: Redingot gibi, bonjur gibi,
smokin gibi, frak gibi, iĢte Ģapkanız! (1925, Atatürk‟ün ġ.D.K.ve Ġ.S.)
* Daha endiĢesiz ve korkusuzca, daha dürüst olarak yürüyeceğimiz yol vardır. Büyük Türk kadınını çalıĢmamıza ortak yapmak, yaĢamımızı onunla birlikte yürütmek; Türk kadınını bilimsel, ahlaksal, sosyal,
ekonomik yaĢamda erkeğin ortağı, arkadaĢı, yardımcısı ve koruyucusu yapmak yoludur. (S.D.2, s. 150-1)
* Dünyada her Ģey için, maddiyat için, baĢarı için en gerçek yol gösterici bilimdir, fendir; bilim ve fennin
dıĢında kılavuz aramak aymazlıktır, bilgisizliktir, doğru yoldan sapmaktır.

(22.09.1924, Samsun Ögretmenleriyle KonuĢma, 1925, Atatürk‟ün M.A.D. s. 19)

* Türk yetenek ve gücünün tarihteki baĢarıları meydana çıktıkça, büsbütün Türk çocukları kendileri için
gerekli atılım kaynağını o tarihte bulabileceklerdir. Bu tarihten Türk çocukları bağımsızlık fikrini
kazanacaklar, o büyük baĢarıları düĢünecekler, harikalar yaratan adamları öğrenecekler,
kendilerinin aynı kandan olduğunu düĢünecekler ve bu yetenekle kimseye boyun eğmeyeceklerdir.
(ġemsettin Günaltay, 1951 Olağanüstü Türk Dil Kurultayı, s. 33)
* Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği amacımıza,
bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir. (1937, Cumhuriyet Gazetesi, 1/04/1937)
* Biz doğrudan doğruya ulusseveriz ve Türk ulusçusuyuz. Cumhuriyetimizin dayanağı Türk topluluğudur.
Bu topluluğun bireyleri ne denli Türk kültürüyle dolu olursa, o topluluğa dayanan cumhuriyet de
o denli güçlü olur. (Ġlköğretim Mecmuası, Cilt 4, sayı 61, 1940)
* Özellikle bizim dinimiz için herkesin elinde bir ölçü vardır. Bu ölçü ile hangi Ģeyin bu dine uygun
olup olmadığını kolayca takdir edebilirsiniz. Hangi Ģey ki akla, mantığa, halkın çıkarına uygundur;
biliniz ki o bizim dinimize uygundur. Bir Ģey akıl ve mantığa, milletin çıkarına, Ġslamın çıkarına uygunsa
kimseye sormayın. O Ģey dinseldir. Eğer bizim dinimiz aklın, mantığın uyduğu bir din olmasaydı
mükemmel olmazdı, son din olmazdı. (1923, Atatürk‟ün S.D.2, s.127)
* Ulus egemenliği öyle bir güçtür ki, onun karĢısında zincirler erir, taçlar-tahtlar yanar, yok olur.
(Tayyar Tahiroğlu, Kutsaldır Bu Topraklar, s. 188, G. M. Kemal 2. Yıldönümünde BaĢkomutanlık
Meydan SavaĢı‟nı anlatıyor, Dumlupınar‟da konuĢma, 30 Ağustos 1924).
* Ġyi bireyler kendinden çok üyesi bulunduğu toplumu düĢünen, onun varlığının ve mutluluğunun
korunmasına yaĢamını veren insanlardır. 1930, (Ayın Tarihi, Cilt 24, sayı 82-83, 1931)
* Artık Türkiye, din ve Ģeriat oyunlarına sahne olmaktan çok yüksektedir. Bu gibi oyuncular varsa,
kendilerine baĢka taraflarda sahne arasınlar. Birtakım Ģeyhlerin, dedelerin, seyitlerin, çelebilerin,
babaların, derviĢlerin arkasından sürüklenen ve falcılara, büyücülere, üfürükçülere, muskacılara talih
ve yaĢamlarını güvenen insanlardan meydana gelmiĢ bir kütleye, uygar bir ulus gözüyle bakılabilir mi?
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Her sarıklıyı hoca sanmayınız, hoca olmak sarıkla değil, beyinledir. Efendiler ve Türk Ulusu, iyi biliniz ki
Türkiye Cumhuriyeti Ģeyhler, derviĢler, müritler, mensuplar ülkesi olamaz. En doğru ve gerçek tarikat,
uygarlık yoludur. Uygarlığın buyurduğunu, istediğini yapmak, insan olmak için yeterlidir.
(Atatürk‟ten Anılar, Kâzım Özalp- Teoman Özalp, T.ĠĢ Bank. Yay. 3. bs. s. 69, 1995)
Demiryolları, bir ülkeyi uygarlık ve gönenç (refah) nurlarıyla aydınlatan kutsal bir meĢaledir.
Biz Cumhuriyetçiyiz, Ulusçuyuz, Halkçıyız, Devrimciyiz, Devletçiyiz, Laikiz.
GeliĢigüzel politikalarla ulusu parçalamak hainliktir.
Kutsal ve tanrısal olan inanç ve vicdanımızı, karıĢık ve dönek olan ve her türlü çıkar ve ihtirasların
görüldüğü sahne olan siyasetten kurtarmak, ulusun dünya ve ahret mutluluğunun buyurduğu
bir zorunluluktur. Ancak böylelikle Ġslam dininin yükselmesi gerçekleĢir.
(Atatürk‟ten Anılar, Kâzım Özalp - Teoman Özalp, s. 69)
Bizi yanlıĢ yola sevkeden soysuzlar, bilirsiniz ki, çok kere din perdesine bürünmüĢler,
saf ve temiz halkımızı hep din kuralları sözleriyle aldata gelmiĢlerdir. Tarihimizi okuyunuz, dinleyiniz.
Görürsünüz ki, ulusu mahveden, tutsak eden, yıkan fenalıklar hep din örtüsü altındaki küfür ve
kötülüklerden gelmiĢtir. (Atatürk‟ ün Söylev ve Demeçleri, Cilt 2, s. 127, 1923)
Eğitimdir ki bir ulusu özgür, bağımsız ve Ģanlı bir topluluk halinde yaĢatır veya bir ulusu tutsaklığa,
yoksulluğa terk eder. (Atatürk‟ten Anılar, Kazım Özalp - Teoman Özalp, T.ĠĢ Bnk. Yay. 3. Bs. s.69, 1995)
Sözler gibi din ve namus sahibi büyükler oldukça Türk ve Kürt’ün birbirinden ayrılmaz iki özkardeş
olarak yaĢamayı sürdüreceği ve Hilafet makamı etrafında sarsılmaz bir vücut halinde iç ve dıĢ
düĢmanlarımıza karĢı demirden bir kale halinde kalacağı kuĢkusuzdur.
(15 Eylül 1919, Atatürk‟ün Tamim, Telgraf ve Bildirileri, s.63, Hacı Kaya ve ġatzade Mustafa Ağalara
telgraf, Güneydoğu Gerçeği, Türk Devrim Kurumu Yay., s. 25, Ankara, 1995)
Sömürgecilik ve yayılmacılık (emperyalizm) yeryüzünden yok olacak ve yerlerine uluslararasında
hiçbir renk, din ve ırk ayrıcalığı gözetmeyen yeni bir iĢbirliği ve uyum çağı egemen olacaktır.
Uygarlık bağıĢlama ve hoĢgörü demektir. BağıĢlama nedir bilmeyen uygarlık, uygarlık değil zorbalıktır ki,
çöker. (14 Temmuz 1922, Ankara, Albay Mougin‟in Fransız Devrimi için düzenlediği toplantıda..)
Ulusların tutsaklığı üzerine oturtulmuĢ kurumlar her yerde ergeç yıkılacaktır.
(Tayyar Tahiroğlu, Kutsaldır Bu Topraklar, Bayraklı Mtb., s. 188, G. M. Kemal 2. Yıldönümünde
BaĢkomutanlık Meydan SavaĢı‟nı anlatıyor, Dumlupınar konuĢması, 30 Ağustos 1924).
Bilmeyen kalmamıĢtır ki; Ulusumuz, egemenliğini eline aldığı gün, en karanlık yoksulluğun, en derin
uçurumun kıyısında idi. Bütün güçleri yıpranmıĢ, bütün savunma araçları elinden alınmıĢ, kutsal varlıkları
saldırıya uğramıĢ, pek acıklı bir durumda idi. Bütün bunları hiçe sayarak varlığını ve bağımsızlığını
kurtarmaya karar verdi. Bu kararını baĢarıya ulaĢtırabilmek için kendine bir toplu davranıĢ, bir belirli erek
seçmesi gerekiyordu. Ulusun bütün varlığı ile bütün inancıyla, canını diĢine takarak o yolda birlikte
yürümesi ve er-geç baĢarıya ulaĢması gerekliydi. ĠĢte beyler, o erek bu yerdi, burasıydı (Dumlupınar).
Umulan ve istenen baĢarı, iĢte burada kazanılan zaferdi. (Tayyar Tahiroğlu, Kutsaldır Bu Topraklar, G.M.

Kemal 2. Yıldönümünde BaĢkomutanlık Meydan SavaĢı‟nı anlatıyor, Dumlupınar konuĢması, 30 Ağ. 1924)

* Ulusumuzun ereği, ulusumuzun ülküsü, bugünkü ileri dünya içinde, tam anlamıyla uygar bir toplum
olmaktır. Bilirsiniz ki dünyada bir ulusun varlığı, değeri, özgürlüğü ve bağımsızlığı eskiden yaptığı ve
ilerde yapacağı uygar eserlerle orantılıdır. Uygarca baĢarılar sağlamak yeteneğinden yoksun uluslar,
özgürlüklerini ve bağımsızlıklarını ergeç yitirmek durumundadırlar. Ġnsanlık tarihi, baĢtan baĢa,
bu söylediğimi kanıtlamaktadır. (Tayyar Tahiroğlu, Kutsaldır Bu Topraklar, s. 189, G. M. Kemal 2.
Yıldönümünde BaĢkomutanlık Meydan SavaĢı‟nı anlatıyor, Dumlupınar konuĢması, 30 Ağustos 1924).
* Din ve mezhep herkesin vicdanına kalmıĢ bir iĢtir. Hiçbir kimse hiçbir kimseyi ne bir din,
ne de bir mezhep kabulüne zorlayamaz. Din ve mezhep hiçbir zaman politika aracı olarak kullanılamaz.
(Kılıç Ali, Atatürk‟ün Hususiyetleri, s. 57).
* Uygarlık yolunda yürümek ve baĢarıya ulaĢmak, yaĢamın ilk koĢuludur. Bu yol üzerinde duraklayanlar,
durup da ileri değil, geriye bakıp imrenmek bilgisizliğinde ve dalgınlığında bulunanlar, genel uygarlığın
coĢup gelen seli altında bir gün boğulacaktır. Uygarlık yolunda baĢarı, yenilikleri kavrayıp uygulamaya,
yenileĢmeye bağlıdır. Toplumsal yaĢayıĢta, ekonomik davranıĢta, bilgi ve teknik alanında, baĢarılı olmak
için, ilerleme ve geliĢme yolu budur. YaĢamayı ve geçinmeyi sağlayan hükümlerin zamanla olgunlaĢıp
değiĢmesi, yenileĢmesi kaçınılmaz bir gerçektir. Uygarlığın yeni buluĢları, olağanüstü teknik baĢarıları,
dünyayı değiĢmeden değiĢmeye sürükleyip durduğu bir evrede, yüzyılların eskittiği davranıĢ ve
düĢüncelerle, geçmiĢe saplanıp tapmakla, varlığımızı korumak mümkün değildir. (Tayyar Tahiroğlu,
Kutsaldır Bu Topraklar, s. 189, G. M. Kemal 2. Yıldönümünde BaĢkomutanlık Meydan SavaĢı‟nı anlatıyor,
Dumlupınar konuĢması, 30 Ağustos 1924).
* Basın özgürlüğünden doğacak sakıncaları gidermenin çaresi, yine basın özgürlüğüdür.
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* Basın, milletin ortak sesi'dir. Bir milleti aydınlatmada, gereksinim duyduğu düĢünsel gıdayı vermekte,
özetle bir milletin hedefi saadet olan ortak bir yönde yürümesini sağlamada, baĢlıbaĢına bir güç,
bir mektep, bir rehber'dir. (5.2.1924)

*

Türkiye Cumhuriyeti, Türklerle Kürtlerin ortak vatanıdır.
(Güneydoğu Gerçeği, Türk Devrim Kurumu Yay., s. 25, Ankara, 1995)

* Cumhuriyet yönetim biçimi demek, demokrasi dizgesi ile devlet biçimi demektir.
* Gençler ! Geleceğe güvenimizi güçlendiren ve sürdüren sizsiniz. Siz, almakta olduğunuz eğitimle,
bilgi ile, insanlıkta üstünlüğün, yurt sevgisinin, düĢünce özgürlüğünün en değerli örneği olacaksınız.
Ey yükselen yeni kuĢak! Cumhuriyeti biz kurduk, O‟nu yükseltecek ve yaĢatacak sizlersiniz.
(Tayyar Tahiroğlu, Kutsaldır Bu Topraklar, s. 190, G. M. Kemal 2. Yıldönümünde BaĢkomutanlık Meydan
SavaĢı‟nı anlatıyor, Dumlupınar konuĢması, 30 Ağustos 1924).
* DüĢünce akımlarına karĢı düĢünceye dayanmayan güçle karĢılık vermek, o akımı yok etmedikten baĢka;
herhangi bir kiĢiyle, herhangi bir insanla konuĢulduğu zaman, onun herhangi bir düĢüncesini güç zoruyla
reddederseniz o direnir. Direndikçe kendi kendini aldatmakta çok daha ileri gidebilir.
Bu nedenle düĢünce akımları, baskıyla, Ģiddetle, kuvvetle reddedilemez. Tam tersine güçlendirilir.
Buna karĢın en etkili çözüm, gelen düĢünce akımına, karĢı bir düĢünce akımı vermektedir.
* Unutmamalıdır ki, ulusun egemenliğini bir kiĢiye ya da belirli kiĢilerin elinde bulundurmakta
çıkar bekleyen bilgisiz ve aymaz insanlar vardır. Hükümdarlar, kendilerini var olduğu sanılan bir gücün
temsilcisi tanırlar ve bundan zevk alırlar. Fakat bunların çevresindeki çıkarcılar, bunu din kisvesine
büründürerek bütün ulusu aldatmaya çalıĢırlar. Nitekim Ģimdiye dek çalıĢmıĢlardır.
Sonunda ulusun kulağı bu sözlerle dolar ve o telkinleri; din gereği ve tanım, bir gerçek olarak düĢünür.
Bu gibilere mürteci ve bu eylemlere irtica derler. (1923)
* Biz esinlerimizi gökten ve görünmeyenden değil, doğrudan doğruya yaĢamdan almıĢ bulunuyoruz.
Bizim yolumuzu çizen, içinde yaĢadığımız yurt, bağrından çıktığımız Türk ulusu ve bir de uluslar tarihinin
binbir facia ve acı kaydeden yapraklarından çıkardığımız sonuçlardır.
* Ġnsanları mutlu edeceğim diye onları birbirine boğazlatmak insanlıktan uzak ve son derece üzülünecek bir
sistemdir. Ġnsanları mutlu edecek biricik araç; onları birbirine yaklaĢtırarak, onlara birbirlerini sevdirerek,
karĢılıklı maddi ve tinsel (manevi) gereksinimlerini karĢılamaya yarayan hareket ve enerjidir.
Dünya barıĢı içinde insanlığın gerçek mutluluğu, ancak bu yüksek ideal yolcularının çoğalması
ve baĢarılı olmasıyla olanaklı olacaktır (Atatürk‟ün SD II, s.273).
* Geleceğin yüksek ufuklarından doğmaya baĢlayan güneĢ, yüzyllardan beri ızdırap çeken ulusların
Ģansıdır. Bu Ģansın artık bir daha siyah bulutlara bürünmemesi, ulusların ve onların önderlerinin
dikkat ve özverisine bağlıdır (Atatürk‟ün SD II, s.250-1).
* Biz, yaĢam ve bağımsızlık için mücadele eden ve bu kanlı mücadeleler manzarası karĢısında bütün
medeniyet dünyasının hissiz seyirci kaldığını görmekle içi kan ağlamıĢ insanlarız (Atatürk‟ün SD II, s.38).
* Ġnsanlığa yönelmiĢ fikir hareketi er geç baĢarıya ulaĢacaktır. Bütün mazlum milletler, zalimleri bir gün
yok edecek ve ortadan kaldıracaktır. O zaman dünya yüzünden zalim ve mazlum sözcükleri kalkacak,
insanlık kendisine yakıĢan bir sosyal duruma eriĢecektir (Atatürk‟ün SD II, s.29).
* Bayrak, bir ulusun bağımsızlık belirtecidir. DüĢmanın da olsa saygı duymak gereklidir.
* Biz kimsenin düĢmanı değiliz. Yalnız insanlığın düĢmanı olanların düĢmanıyız.
* Bizim intikamımız, zalimlerin zulmüne karĢıdır. Onlarda zulüm duygusu yaĢadıkça bizde de
intikam duygusu sürecektir. (Atatürk‟ün SD II, s.89).
* SavaĢçı olamam, çünkü savaĢın acıklı durumlarını herkesten iyi bilirim.
* Doğudan Ģimdi doğacak olan güneĢe bakınız! Bugün, günün ağardığını nasıl görüyorsam, uzaktan,
bütün doğu uluslarının da uyanıĢını öyle görüyorum. Bağımsızlık ve özgürlüğüne ulaĢacak daha çok kardeĢ
ulus vardır. Onların yeniden doğuĢları kuĢkusuz ki, ilerlemeye ve gönence yönelmiĢ olarak
gerçekleĢecektir. Bu uluslar, bütün güçlüklere ve engellere karĢın, engelleri yenecekler ve kendilerini
bekleyen geleceğe ulaĢacaklardır. Sömürgecilik ve yayılmacılık (emperyalizm) yeryüzünden yok olacak
ve yerlerini
uluslar arasında hiçbir renk, din, ve ırk farkı gözetmeyen yeni bir uyum ve iĢbirliği çağı alacaktır.
* Ulusları yöneten ve yönlendiren insanlar, doğal olarak önce ve öncelikle kendi ulusunun varlığının ve
mutluluğunun yaratıcısı olmak isterler. Fakat aynı zamanda bütün uluslar için aynı Ģeyi istemek gerekir.
(....) Bunun için insanlığın hepsini bir vücut ve bir ulusu bunun bir organı saymak gerekir. Bir vücudun
parmağının ucundaki acıdan diğer bütün organlar etkilenir. „Dünyanın filan yerinde bir rahatsızlık varsa
bana ne‟ dememeliyiz. Böyle bir rahatsızlık varsa, tıpkı kendi aramızda olmuĢ gibi onunla ilgilenmeliyiz.
Olay ne denli uzak olursa olsun bu ilkeden ĢaĢmamak gerekir. ĠĢte bu düĢünüĢ insanları, ulusları ve
hükümetleri bencillikten kurtarır. Bencillik kiĢisel olsun, ulusal olsun daima fena sayılmalıdır.

www.ahmetsaltik.net

Sayfa 7

Prof. Dr. Ahmet SALTIK
* Dünyada her Ģey insan kafasından çıkar. Bir insan baĢının ifade edemeyeceği hiçbir Ģeyi düĢünemiyorum.
* 'Millet, kemal-i azimle içtima-i ve fikri tekamülle çalıĢırken onu bundan alıkoyacak dahili ve harici
maniaların karĢısında kuvvetli, kudretli ve büyük görevini müdrik kahraman ordumuzun
hazır bulunduğunu düĢünerek müsterih olabilir.' (14 T. Evvel 1925)

* "Ordunun temelini oluşturan Subaylar; -Vatan için Ölümü- bilerek göze alan Savaşçılardır.
Fedakarlar sınıfının en önünde yer alan Şerefli insanlardır. Millet zarar görürse, bunun sorumluluğu
Subaylara ait olacaktır."
* Bir ulusun yaĢamı tehlikeye girmedikçe savaĢ bir cinayettir. Türkiye Cumhuriyeti dünya barıĢının
korunması için elinden geleni yapacaktır.
* Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuĢ bir milletiz.
* Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklâlden mahrum bir millet,
medenî insanlık karĢısında uĢak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye lâyık sayılamaz.
* Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Ben milletimin en büyük ve ecdadımın en değerli mirası olan
bağımsızlık aĢkı ile dolu bir adamım. Çocukluğumdan bugüne kadar ailevî, hususî ve resmî hayatımın her
safhasını yakından bilenler bu aĢkım malumdur. Bence bir millete Ģerefin, haysiyetin, namusun ve
insanlığın vücut ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin özgürlük ve bağımsızlığına sahip olmasıyla kaimdir.
Ben Ģahsen bu saydığım vasıflara, çok ehemmiyet veririm. Ve bu vasıfların kendimde mevcut olduğunu
iddia edebilmek için milletimin de aynı vasıfları taĢımasını esas Ģart bilirim. Ben yaĢabilmek için mutlaka
bağımsız bir milletin evladı kalmalıyım. Bu sebeple milli bağımsızlık bence bir hayat meselesidir.
Millet ve memleketin menfaatleri icap ettirirse, insanlığı teĢkil eden milletlerden her biriyle medeniyet icabı
olan dostluk ve siyaset münasebetlerini büyük bir hassasiyetle takdir ederim.
Ancak, benim milletimi esir etmek isteyen herhangi bir milletin, bu arzusundan vazgeçinceye kadar,
amansız düĢmanıyım.
* Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karĢısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur.
Milletlerin esirliği üzerine kurulmuĢ müesseseler her tarafta yıkılmaya mahkumdurlar.
* Cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meĢru olmak Ģartıyla her fikre saygı duyarız.
* Egemenlik kayıtsız ve Ģartsız milletindir.
* Gerçi bize milliyetçi derler. Ama, biz öyle milliyetçileriz ki, iĢbirliği eden bütün milletlere hürmet
ve riayet ederiz. Onların milliyetlerinin bütün icaplarını tanırız. Bizim milliyetçiliğimiz herhalde hodbince
ve mağrurca bir milliyetçilik değildir.
* Bilelim ki milli benliğini bilmeyen milletler baĢka milletlere yem olurlar.
* Milli mücadelelere Ģahsî hırs değil, milli ideal, milli onur sebep olmuĢtur.
* Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük iĢler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.
* Milli his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması, milli hissin geliĢmesinde
baĢlıca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki, bu dil Ģuurla iĢlensin. Ülkesini, yüksek
bağımsızlığını korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.
* Bir dinin tabiî olması için akla, fenne, ilme ve mantığa uygun olması lazımdır.
* Her fert istediğini düĢünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak,
seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve
vicdanına hakim olunamaz.
* Türk Milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda, durmadan, yılmadan ilerlemektir.
* Medeni olmayan insanlar, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdurlar.
* Büyük dinimiz çalıĢmayanın insanlıkla hiç ilgisi olmadığını bildiriyor. Bazı kimseler çağdaĢ olmayı kâfir
olmak sayıyorlar. Asıl küfür onların bu zannıdır. Bu yanlıĢ tefsiri yapanların maksadı Ġslâmların kâfirlere
esir olmasını istemek değil de nedir? Her sarıklıyı hoca sanmayın, hoca olmak sarıkla değil, dimağladır.
* ArkadaĢlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti Ģeyhler, derviĢler, müritler,
meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.
* Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak insan olmak için yeterlidir.
* Biz dünya medeniyeti ailesi içinde bulunuyoruz. Medeniyetin bütün icaplarını tatbik edeceğiz.
* Bizim devlet idaresinde takip ettiğimiz prensipleri, gökten indiği sanılan kitapların dogmalarıyla asla bir
tutmamalıdır. Biz, ilhamlarımızı, gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almıĢ bulunuyoruz.
* Milletimiz her güçlük ve zorluk karĢısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin
bu yoldaki hızını, her vasıtayla arttırmaya çalıĢmak, bizim hepimizin en kutlu vazifemizdir.
* Ġnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki, bu kütlenin
bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki,
bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin?
* Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.
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* Anaların bugünkü evlatlarına vereceği terbiye eski devirlerdeki gibi basit değildir. Bugünün anaları için
gerekli vasıfları taĢıyan evlat yetiĢtirmek, evlatlarını bugünkü hayat için faal bir uzuv haline koymak
pek çok yüksek vasıflar taĢımalarına bağlıdır. Onun için kadınlarımız, hattâ erkeklerimizden çok aydın,
daha çok feyizli, daha fazla bilgili olmaya mecburdurlar; eğer hakikaten milletin anası olmak istiyorlarsa.
* Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere, Türk Milletine canımı vereceğim.
* Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile
insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız.
Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaĢatacak sizsiniz.
* Yüksek Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur. ĠĢte parola budur.
* Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ebediyen yaĢayacaktır.
* Sizler, yani yeni Türkiye'nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz... Dinlenmemek üzere
yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize
durmadan, yorulmadan yürüyecektir.
* Biz cahil dediğimiz zaman, mektepte okumamıĢ olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim, hakikati
bilmektir. Yoksa okumuĢ olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okumak bilmeyenlerden de
hakikati gören gerçek alimler çıkabilir.
* Müsbet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar
beden terbiyesinde de kabiliyeti artmıĢ ve yükselmiĢ olan erdemli, kudretli bir nesil yetiĢtirmek
ana siyasetimizin açık dileğidir.
* Mualimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmenleri ve eğiticileri, sizler yetiĢtireceksiniz.
Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin maharetiniz ve fedakârlığınız derecesiyle
mütenasip bulunacaktır.
* Milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden yoksun bir millet,
henüz millet namını almak istidadını keĢfetmemiĢtir.
* Dünyanın her tarafından insan topluluğunun en fedakâr ve muhterem unsurlarıdır.
* Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanatı,
Türk iktisadiyatı, Türk Ģiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle geliĢir.
* Türkiye'nin asıl sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. O halde, herkesten daha çok refah,
saadet ve servete müstahak ve layık olan köylüdür. Onun için, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iktisadi
siyaseti bu aslî gayeye eriĢmek maksadını güder.
* Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı
Türkiye idealinin belkemiğidir.
* Milletimizin kurduğu yeni devletin yazgısına (mukadderatına), iĢlerine (muamelatına),
bağımsızlığına (istiklaline), sanı (ünvanı) ne olursa olsun, hi. Kimseyi müdahale ettirmeyiz.
* Bu ülkenin halkı üzerinde kimsenin egemenlik kurma hakkı yoktur; ama bu ülkeyi baĢkalarına el açmadan
geçindirmek ve yaĢatmak da size düĢen bir ödevdir. (Bugünün Diliyle Atatürk'ün Söylevleri, S: 109, Söylev

ve Demeçler, C:2, S: 126)

* Biz Batı emperyalistlerine karĢı yalnız kurtuluĢ ve bağımsızlığımızı korumakla yetinmiyoruz.
Aynı zamanda Batı emperyalistlerin güçleri ve bilinen her aracı ile Türk ulusunu emperyalizme
araç yapmak istemelerine engel oluyoruz. Böylece bütün insanlığa hizmet ettiğimiz kanısındayız.
* "Bir yandan batının işçi sınıfı, öte yandan Asya ve Afrika'nın köleleĢtirilmiĢ halkları milletler arası
sermayenin kendilerini yıkmak ve efendilerine büyük çıkarlar sağlamak için köle durumuna getirilmek
istediğini anladığı ve sömürge politikasının iĢlediği suç Dünya iĢçilerince kavrandığı gün burjuvazinin gücü
sona erecektir.” (22.10.1922)
* “YetiĢecek çocuklarımıza ve gençlerimize her Ģeyden önce Türkiye‟nin bağımsızlığına,
kendi benliğine ve ulusal geleneklerine düĢman olan bütün unsurlarla savaĢmak gereği öğretilmelidir.
Uluslararası duruma göre, böyle bir savaĢımın gerektirdiği ruh unsurları ile kuĢanmıĢ olmayan bireylere
ve bu bireylerden oluĢmuĢ toplumlara yaĢam ve bağımsızlık yoktur.”
* Seyrek olmakla beraber üzüntüyle işitiyoruz ki, milletin tarihini okumamıs
veya millî histen mahrum kalmıs olması lâzım gelen bazı kisiler,
yabancıların aleyhimizde ileri sürdükleri ithamları reddetmedikten baska,
vatanlarını kabahatli göstermekten çekinmiyorlar, bu gibilere !
* Kendilerine bir milletin tarihi bırakılan adamlar, milletin kuvvet ve kudretini yalnız ve ancak yine
milletin hakiki ve elde eldilmesi mümkün menfaatleri yolunda kullanmakla görevli olduklarını bir
an bile hatırlarından çıkarmamalıdırrlar. Bu adamlar düşünmelilerdir ki, bir memleketi zapt ve işgal
etmek o memleketin sahiplerine hakim olmak icin kafi değildir. Bir milletin ruhu zabtolmadikca,
bir milletin azim ve iradesi kırılmadikça, o millete hakim olmanın imkanı yoktur.
Halbuki, asırlarin getirdiği bir milli ruha, hiçbir kuvvet mukavemet edemez. (1924)
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* Bir ulus varlığını ve bağımsızlığını korumak için, düşünülebilen girişim ve özveriyi yaptıktan sonra
mutlaka başarır. Ya başaramazsa demek, o ulusu ölmüş saymak demektir. Öyle ise, ulus yaşadıkça ve
özverili girişimlerini sürdürdükçe başarısızlık söz konusu olamaz.. [ABD’li General Harbour’a yanıtı.. ]
* "Uluslar, egemenliklerini geçici bile olsa, bırakacağı meclislere dahi gereğinden fazla inanmamalı ve
güvenmemelidir. Çünkü meclisler bile despotluk yapabilir ve bu despotluk bireysel despotluktan daha
tehlikeli olabilir. Meclislerin öyle kararları olabilir ki, bu kararlar ulusun yaĢamına giderilmesi olanaklı
olmayan zararlar verebilir."
* Ulusal egemenlik, ekonomik egemenlikle sağlanır.
* “MiLLi DEĞERLERiNi YiTiRMiġ ULUSLAR, BAġKA MiLLETLERiN AVIDIR.“
* “Kendilerine bir milletin talihi bırakılan adamlar, milletin kuvvet ve kudretini yalnız ve ancak
yine milletin hakiki ve elde edilmesi mümkün menfaatleri yolunda kullanmakla görevli olduklarını
bir an hatırlarından çıkarmamalıdırlar.”
* “Bu adamlar düsünmelidirler ki, bir memleketi zabt ve isgal etmek o memleketin sahiplerine hakim olmak
için kâfi degildir. Bir milletin ruhu zabtolunmadıkca, bir milletin azim ve iradesi kırılmadıkca,
o millete hakim olmanın imkanı yoktur. Halbuki asırların getirdiği bir milli ruha,
hiçbir kuvvet mukavemet edemez."
* “Ġnsaf ve merhamet dilenmekle, millet iĢleri, devlet iĢleri görülemez; milletin ve devletin Ģerefi ve
bağımsızlığı korunamaz. Ġnsaf ve merhamet dilemek gibi bir ilke yoktur. Türk milleti, Türkiye‟nin
gelecekteki çocukları bunu biran akıllarından çıkarmamalıdırlar.”
* Bir zamanlar gelir, beni unutmak veya unutturmak isteyen gayretler belirebilir. Fikirlerimi inkâr edenler
ve beni yerenler çıkabilir. Hatta bunlar, benim yakın bildiğim ve inandıklarım arasından bile olabilir.
Fakat, ektiğimiz tohumlar o kadar özlü ve kuvvetlidirler ki bu fikirler, Hint'ten, Mısır'dan döner dolaĢır
gene gelir, verimli neticeleri kalpleri doldurur...
* “..Daima, muhterem arkadaĢlarımın ellerine cok samimi ve sıkı bir surette yapıĢarak onların Ģahıslarından
kendimi bir an bile mustagni görmiyerek çalıĢacağım. Milletin teveccühünü daima noktai istinat telakki
ederek hep beraber ileriye gideceğiz. Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır..”

29 Ekim 1923, CumhurbaĢkanı seçildiğinde TBMM konuĢması..

* “Türkiye Cumhuriyeti‟ni kuran Türkiye halkına, Türk milleti denir. Bugünkü Türk milleti siyasî ve içtimaî
camiası içinde kendilerine Kürtlük fikri, Çerkeslik fikri ve hatta Lâzlık fikri veya BoĢnaklık fikri propaganda
edilmek istenmiĢ vatandaĢ ve millettaĢlarımız vardır. Fakat mazinin istibdat devirleri mahsulü olan bu
yanlıĢ adlandırmalar, -birkaç, düĢman âleti mürteci, beyinsizden baĢka- hiçbir millet ferdi üzerinde
üzüntüden baĢka bir tesir yapmamıĢtır. Çünkü bu millet fertleri de umum Türk camiası gibi aynı müĢterek
maziye, tarihe, ahlâka, hukuka sahip bulunuyorlar.”
* Anaların bugünkü evlatlarına vereceği terbiye eski devirlerdeki gibi basit değildir. Bugünün anaları için
gerekli vasıfları taĢıyan evlat yetiĢtirmek, evlatlarını bugünkü hayat için faal bir uzuv haline koymak
pek çok yüksek vasıflar taĢımalarına bağlıdır. Onun için kadınlarımız, hattâ erkeklerimizden çok aydın,
daha çok feyizli, daha fazla bilgili olmaya mecburdurlar; eğer hakikaten milletin anası olmak istiyorlarsa.
* Bir tek karar vardı: O da ulusal egemenliğe dayalı, hiçbir koĢula bağlı olmayan bağımsız,
yeni bir Türk Devleti kurmak. (1919)
* Eğer devamlı sulh isteniyorsa, kitlelerin vaziyetlerini iyileĢtirecek milletlerarası tedbirler alınmalıdır.
Ġnsanlığın bütününün refahı, açlık ve baskının yerine geçmelidir. Dünya vatandaĢları haset, açgözlülük
ve kinden uzaklaĢacak Ģekilde terbiye edilmelidir. (1935)
* “Ulusal bir eğitim programından sözederken, eski devrin bütün hurafelerinden sıyrılmıĢ,
Batı‟dan ve Doğu‟dan gelen yabancı etkilerden uzak ve ulusal yapımızla uyumlu bir kültür kastediyorum.”
15 Temmuz 1921, Sakarya SavaĢı sürerken Ankara‟da Maarif Kongresi‟nde..
* EKONOMİ : "Biliniz ki, ekonomisi zayıf bir millet fakirlik ve yoksulluktan kurtulamaz; toplumsal ve
siyasal felaketlerden yakasını kurtaramaz. Memleketin yönetimindeki baĢarı da ekonomisindeki
kazançların derecesiyle orantılı olur. Hiçbir uygar devlet yoktur ki; ordu ve donanmasından evvel
ekonomisini düĢünmüĢ olmasın. Memleket ve bağımsızlık savunması için varlığı gerekli olan bütün
kuvvetler ve araçlar, ekonomik yaĢamın açılma ve geliĢmesiyle olabilir.
1924, Atatürk'ün S.D. 2, s 182
* EKONOMİ : Tarih, milletlerin yükseliĢ ve çöküĢ nedenlerini ararken birçok siyasal, askeri, toplumsal
neden bulmakta ve saymaktadır. KuĢku yok; bütün bu nedenler, toplumsal olaylarda rol oynarlar. Fakat
bir milletin doğrudan doğruya yaĢamıyla, yükseliĢiyle, çöküĢüyle iliĢkili ve ilgili olan, milletin ekonomisidir.
Tarihin ve deneyimin belirlediği bu gerçek, bizim milli yaĢamımızda ve milli tarihimizde de tamamen
belirmiĢ bulunmaktadır. Gerçekten Türk tarihi incelenirse, bütün yükseliş ve çöküş sebeplerinin
bir ekonomi sorunundan başka bir şey olmadığı anlaşılır. Tarihimizi dolduran bunca baĢarılar,
zaferler veya yenilgiler, yokluk ve yıkımlar, bunların hepsi meydana geldikleri dönemlerdeki ekonomik
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durumumuzla ilgili ve iliĢkilidir. Yeni Türkiye'mizi yaraĢır olduğu düzeye eriĢtirebilmek için, kesinlikle
ekonomimize birinci derecede önem vermek zorundayız.
Çünkü zamanımız tümyle bir ekonomi döneminden baĢka bir Ģey değildir."
*

*

17 ġubat 1923, Türkiye Ġktisat Kongresi AçıĢĢ KonuĢması, Ġzmir. Atatürk'ün S. D. 2. s 100

“Ulusun geleceğine yalnız ve ancak ulus egemen olacaktır. Ulusu temsil eden ulusal irade ulus adına
sınırlı ve belirli bir zaman için manevi kiĢiliğini de belirten Millet Meclisi de en sonunda ulusça
yenilenmekle karĢı karĢıyadır. Özde olan ulustur. Egemenlik onun olduğu gibi, yönetim hakkı da
onundur.” (1923, EskiĢehir-Ġzmit konuĢması)

“Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin tüm programlarının dayanağı şu 2 temel ilkedir:
Tam bağımsızlık, kayıtsız şartsız ulusal egemenlik. Birinci ilkenin açıklanması ulusal ant (Misak-ı Milli) idi.
İkinci ve yaşamamız için gerekli olan ilkenin belirgin biçimi ise anayasa Teşkilatı Esasiye Kanunu’dur.”

“Millet geleceğini doğrudan doğruya eline aldı ve ulusal egemenlik ve hükümdarlığını bir kiĢiye değil,
vatandaĢlarından seçilmiĢ vekillerinden oluĢan Büyük Meclis‟te temsil ettirdi. ĠĢte o Meclis,
yüce Meclis‟imizdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi‟dir. Bu egemenlik durağının hükümetine
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti derler. Bundan baĢka bir hükümdarlık makamı, durağı,
bundan baĢka bir hükümet kurulu yoktur ve olamaz.” (1 Kasım 1922, Saltanatın kaldırıldığı gün)
* “23 Nisan Türkiye ulusal tarihinin baĢlangıcı ve yeni bir dönüm noktasıdır. Bütün bir düĢmanlık dünyasına
karĢı baĢkaldıran Türkiye halkının, Türkiye Büyük Millet Meclisi‟ni meydana getirmek konusundaki
yamanlığını belirtir.” (23 Nisan 1922)
* - TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ'NĠ KURAN TÜRKĠYE HALKINA "TÜRK MİLLETİ" DENĠR!..
Dünya yüzünde ondan daha büyük, ondan daha eski bir yurt, ondan daha temiz bir millet yoktur
ve bütün insanlık tarihinde görülmemiĢtir.
*

*

CUMHURĠYETĠMĠZĠN DAYANAĞI TÜRK TOPLULUĞUDUR.

* ġunu söylemeliyim ki; biz her araçtan yalnız ve ancak bir ülkü için yararlanırız. O ülkü Ģudur:
Türk ulusunu, uygar toplumlar içinde yaraĢtığı kata yükseltmek ve Türk Cumhuriyeti‟ni sarsılmaz temeller
üzerinde, her gün daha çok güçlendirmek; bunun için de, zorbalık düĢüncesini öldürmek.
* "TÜRK"; SOY, DĠL, TARĠH, DĠN, GELENEK GĠBĠ BAĞLARLA BĠRBĠRĠNE BAĞLI ĠNSANLARIN
MEYDANA GETĠRDĠKLERĠ BĠR TOPLULUKTUR. (17.3.1937)
* Türk Milleti bağımsız yaĢamıĢ ve bağımsızlığı var olmalarının Yegane koĢulu olarak kabul etmiĢ cesur
insanların torunlarıdır. Bu millet hiçbir zaman hür olmadan yaĢamamıĢtır, yaĢayamaz ve yaĢamayacaktır.
Ġki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal... Ġkinci Mustafa Kemal,
O‟nu "ben" kelimesiyle ifade edemem; O, ben değil, bizdir! O, memleketin her köĢesinde yeni fikir,
yeni hayat ve büyük ülkü için uğraĢan aydın ve savaĢçı bir topluluktur. Ben, onların rüyasını
temsil ediyorum. Benim teĢebbüslerim, onların özlemini çektikleri Ģeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal
sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaĢaması ve baĢarılı olması gereken Mustafa Kemal O‟dur!
* Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız
ve hissediyorsanız bu kâfidir.
* Büyük ölülere matem gerekmez, fikirlerine bağlılık gerekir.
* Ben, manevî miras olarak hiçbir nass-ı katı, hiçbir dogma, hiçbir donmuĢ ve kalıplaĢmıĢ kural
bırakmıyorum. Benim manevî mirasım, ilim ve akıldır. Benden sonrakiler, bizim aĢmak zorunda
olduğumuz çetin ve köklü müĢkülât önünde, belki gâyelere tamamen eremediğimizi, fakat
asla taviz vermediğimizi, akıl ve ilmi rehber edindiğimizi tasdik edeceklerdir. Zaman süratle dönüyor,
milletlerin, cemiyetlerin, fertlerin saadet ve bedbahtlık telâkkileri bile değiĢiyor. Böyle bir dünyada,
asla değiĢmeyecek hükümler getirdiğini iddia etmek, aklın ve ilmin geliĢimini inkâr etmek olur.
* Benim, Türk milleti için yapmak istediklerim ve baĢarmaya çalıĢtıklarım ortadadır.
Benden sonra, beni benimsemek isteyenler, bu temel mihver üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini
kabul ederlerse, manevî mirasçılarım olurlar.
* Bir zamanlar gelir, beni unutmak veya unutturmak isteyen gayretler belirebilir.
Fikirlerini inkâr edenler ve beni yerenler çıkabilir. Hatta bunlar, benim yakın bildiğim ve inandıklarım
arasından bile olabilir. Fakat, ektiğimiz tohumlar o kadar özlü ve kuvvetlidirler ki bu fikirler, Hint'ten,
Mısır'dan döner dolaĢır gene gelir, verimli neticeleri kalpleri doldurur.
* Hayatımın bütün devrelerinde olduğu gibi, son zamanların buhranları ve felâketleri arasında da bir dakika
geçmemiĢtir ki, her türlü huzur ve istirahatimi, her nevi Ģahsî duygularımı milletin kurtuluĢu ve mutluluğu
adına feda etmekten zevk duymayayım. Gerek askerî hayatımın ve gerek siyasî hayatımın bütün devir
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ve bölümlerini iĢgal eden mücadelelerimde daima hareket kuralım, millî iradeye dayanarak
milletin ve vatanın muhtaç olduğu gayelere yürümek olmuĢtur.
* Pekâlâ bilirsiniz ki benim bütün hayatımda bu ana kadar güttüğüm gaye, hiçbir vakit kiĢisel olmamıĢtır.
Her ne düĢünmüĢ ve her neye giriĢmiĢ isem, daima memleketin, milletin ve ordunun adına ve
menfaatine olmuĢtur. Hiçbir zaman Ģahsımın üstünlüğünü ve sivrilmemi göz önüne almamıĢımdır.
* Memleket ve milletin kurtuluĢu ve mutluluğu için çalıĢmaktan baĢka bir maksadım yoktur.
Bu, bir insan için kâfi bir sevinç ve haz temin eder. Benimle beraber olan arkadaĢlarım,
bütün vatandaĢlarım da aynı maksadı takip etmektedirler. ġahsî ve ailevî huzur ve mutluluğun, milletin
huzur ve mutluluğuyla ayakta durduğunu, memleketin güvenlik ve dokunulmazlığıyla mümkün
olduğunu gerçek ve ciddî bir surette anlamıĢlardır. Ben ve benimle beraber olanlar,
hedefimizin yüceliğine, yolumuzun doğruluğuna eminiz. Bunda asla Ģüphe ve tereddüdümüz yoktur.
Milletimizin, Türk milletinin yakın, uzak tarihine lüzumu kadar bilgimiz vardır, Mazinin derslerini,
bugünün ve geleceğin hayatı için göz önünde tutmak dikkatinden mahrum değiliz. Yaptığımız hizmetlerle
övünmüyoruz. Yapacağımız hizmetlerin, iftihar sebebi olabileceği ümidiyle avunuyoruz.
* (Çevresindekilere söylediği bir söz) :

Beni övme sözlerini bırakınız; gelecek için neler yapacağız, onları söyleyin!

* Benim ihtiraslarım var, hem de pek büyükleri; fakat bu ihtiraslar, yüksek mevkiler iĢgal etmek
veya büyük paralar elde etmek gibi maddî emellerin tatminiyle ilgili bulunmuyor. Ben bu ihtiraslarımın
gerçekleĢmesini, vatanıma büyük faydaları dokunacak, bana da gerektiği gibi yapılmıĢ bir vazifenin
canlı iç rahatlığını verecek büyük bir fikrin baĢarısında arıyorum. Bütün hayatımın ilkesi, bu olmuĢtur.
Ona çok genç yaĢımda sahip oldum ve son nefesime kadar da onu koruyacağım.
* Allah bilir, hayatımda bugüne kadar Ordu‟ya faydalı bir üye olabilmekten baĢka vicdanî bir emel
edinmedim. Çünkü vatanın korunması, milletin mutluluğu için her Ģeyden evvel Ordumuzun,
eski Türk Ordusu olduğunu dünyaya bir daha ispat lüzumuna çoktan inanmıĢ idim. Bu inanca ait
emellerimin Ģiddeti, ihtimal beni pek ziyade aĢırı davranıĢlı göstermiĢti. Fakat zaman,
saf ve temiz dimağlardan doğan fikrî gerçekleri -kabulünden çekinilse dahi- uygulattırır.
* Bütün vazifelerin üstünde bizim de bir vicdanî vazifemiz vardı; o da, herkesin sudan
birtakım vazifeler yaptığı sırada hayatımızı, varlığımızı bu milletin bağrına sokarak,
onlarla beraber düĢman karĢısında uğraĢmak olmuĢtur!
* Ben vazifemin bitmediğini, yüklendiğim sorumluluğun da yüksek ve çetin olduğunu anlıyorum.
ArkadaĢlar, bu vazife bitmeyecektir; ben toprak olduktan sonra da devam edecektir!
Ben seve seve, sevine sevine bütün varlığımı bu kutsal vazifeye vereceğim ve onun yüksek
sorumluluğunu yüklenmekle mesut olacağım. Vazifeme baĢarı ile devam edebileceğim. Çünkü büyük
milletimizin kalp ve vicdanında bana karĢı sarsılmaz bir güven ve itimat taĢımakta olduğunu görüyorum.
Bu benim için büyük kuvvettir, büyük yetkidir.
* Biz, eğer millet ve tarih önünde herhangi bir hata iĢliyorsak, bunun sorumluluğunu vicdan
ve sağduyumuzda hissetmekten ve ödemekten, hiçbir zaman çekinecek insanlar değiliz.
* Millet ve memleketin sayesinde kazanılan rütbe ve refahın bir ehemmiyeti, bir kutsallığı vardır. Biz
bunlardan, ancak yine bu aziz millet ve memlekete borçlu olduğumuz son bir namus vazifesini yapmak
içîn ayrıldık. Milletin kendi hayatını kurtarmak, kendi meĢru hakkını müdafaa etmek için çıkardığı sese
iĢtirak etmek, her kendini bilen vatandaĢın vazifesidir. Eğer bu millet, bu memleket parçalanacak
olursa umumî Ģerefsizliğin yıkıntısı altında, Ģunun bunun kiĢisel Ģerefi de parça parça olur. Biz, o umumî
Ģerefi kurtarabilmek için harekete gelen millete ruhumuzla iĢtirak ettik, iĢtirakimize mâni olabilecek Ģahsî
rütbeleri, mevkileri de umumî Ģerefi kurtarmaya yönelik bir gaye uğruna feda ettik.
* Ben, gerektiği zaman, en büyük hediyem olmak üzere Türk milletine canımı vereceğim.
* (Mallarını millete bağıĢlaması nedeniyle söylemiĢtir) :
Mal ve mülk, bana ağırlık veriyor. Bunları, soylu milletime geri vermekle büyük ferahlık duyuyorum.
Zenginlikten ne çıkar; insanın serveti, kendi manevî şahsiyetinde olmalıdır!
* Hürriyet ve bağımsızlık benim karakterimdir. Ben, milletimin ve büyük ecdadımın en kıymetli mirasından
olan bağımsızlık aşkı ile yaratılmıĢ bir adamım! Çocukluğumdan bugüne kadar ailevî, hususî ve resmî
hayatımın her safhasını yakından tanıyanlarca bu aĢkım bilinir. Bence bir millette Ģerefin, haysiyetin,
namusun ve insanlığın yerleĢmesi ve yaĢaması, mutlaka o milletin hürriyet ve bağımsızlığına
sahip olmasına bağlıdır. Ben Ģahsen, bu saydığım özelliklere çok ehemmiyet veririm ve bu özelliklerin
kendimde varlığını iddia edebilmek için milletimin de aynı özellikleri taĢımasını Ģart
ve esas bilirim. Ben yaşayabilmek için mutlaka bağımsız bir milletin evlâdı kalmalıyım!
Bu sebeple millî bağımsızlık, bence bir hayat meselesidir. Millet ve memleketin menfaatleri
gerektirdiği takdirde insanlığı teĢkil eden milletlerden her biriyle medeniyet gereğinden olan
dostluk ve siyaset münasebetlerini, büyük bir hassasiyetle takdir ederim. Ancak, benim milletimi
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esir etmek isteyen herhangi bir milletin de bu arzusundan vazgeçinceye kadar amansız düĢmanıyım!
* (Savarona yatında kabul ettiği Romanya Kralı Karol'un, görüĢme sırasında Almanya ile Çekoslovakya
arasındaki Südet meselesine temas etmesi ve Atatürk'ten Çekoslovakya CumhurbaĢkanı BeneĢ'e bazı
telkinlerde bulunmasını rica etmesi üzerine, görüĢmeyi dinlemekte olan zamanın
Dışişleri Bakam Dr.Tevfık Rüştü Aras'a söyledikleri):

Majeste Kral'm söylediklerini dikkatle dinledim. Benden, bir devlet reisine kendi ülkesinden bir parçayı
Almanlar'a terk etmesini tavsiye etmekliğimi mi istiyorlar? Benim gibi, bütün ömrü boyunca yurdunun
bağımsızlığı ve bîr karıĢ toprağım baĢkasına vermemek için savaĢan bir adam, inançlarına aykırı bir Ģeye
nasıl aracı olur? Görüyorum ki Majeste Kral, beni ve karakterimi iyi tanımıyorlar.
* Ölüme doğru en çok atılanlardan biriyim. KurĢun ve gülle yağmuru altında birçok muharebelere iĢtirak
ettim. Hattâ ölüm bir defa, kalbimin yanından sıyırarak geçti. Kalbimin üzerinde bir saat vardı ve bu saat,
mermi parçasının Ģiddetini kırdı.
* Her zaman tekrar mecburiyetinde kalıyor ve tekrarı da faydalı görüyorum ki, eğer ben milletime herhangi
bir hizmette bulunmuĢsam, eğer ben herhangi bir teĢebbüste ön ayak olmuĢsam, bu hizmet ve
teĢebbüsün temel kaynağı, saygılar ve sevgilerle bağlı olduğum, bundan sonra da saygı ve sevgiyle
mutluluk ve refahına varlığımı, hayatımı vereceğim aziz milletime, sizlere dayanmaktadır.
Bir millette güzel Ģeyler düĢünen insanlar, fevkalâde iĢler yapmaya kabiliyetli kahramanlar bulunabilir.
Ama öyle kimseler yalnız baĢına hiçbir Ģey olamazlar; meğer ki bir umumî hissin ifadesi, temsilcisi
olsunlar! Ben milletimin düĢünce ve duygularını yakından tanımaktan, aziz milletimde gördüğüm kabiliyet
ve ihtiyacı belirtmekten baĢka bir Ģey yapmadım. Onun bu kabiliyet ve duygularını sezip tanımakla
övünüyorum. Milletimdeki, bugünkü zaferleri doğurabilecek özelliği görmüĢ olmak...
Bütün bahtiyarlığım iĢte bundan ibarettir.
* ArkadaĢlarımız ve milletin bütün fertleri gibi, millî davamızda benim de emeğim geçmiĢ ise,
bu çalıĢmada iĢ yapma kuvveti ve baĢarı varsa, bunu Ģahsıma atfetmeyiniz. Ancak ve ancak bütün
milletin manevî Ģahsiyetine atfediniz. Ben, milletin bu yüksek, manevî Ģahsiyeti içinde bir naçiz fert
olmakla bahtiyarım. Efendiler, millet bütünüyle manevî bir Ģahıs halinde ve bir birleĢmiĢ kitle Ģeklinde
belirdi ve bu yüce birliği koruyarak ona düĢman olanları ortadan kaldırdı.
* Milletimle yakından ve gösteriĢten uzak karĢılıklı görüĢmenin zevkini, bahtiyarlığını anlatamam. Her ne
vakit milletimin karĢısında kendimi görsem, her ne vakit milletimin fertlerinden birkaçının yüzüne
baksam, oradan ruh ve vicdanıma gelen ışık, benim için en kıymetli bir ilham ve verim alevi oluyor!
* 30 Ağustos'ta sevk ve idare ettiğim muharebe, Türk Milleti'nin yanımda bulunduğu halde, idare ettiğim ilk
ve son muharebedir. Bir insan kendini, milletle beraber hissettiği zaman, ne kadar kuvvetli buluyor bilir
misiniz? Bunu tarif müĢküldür.
* Hayatımda en büyük dayanak ve kuvvetim, vatandaĢlarımdan gördüğüm itimat ve destektir.
Bütün vazifelerimde manevî, vicdanî olan en büyük endiĢem, emanetinizin hürmet ve kutsallığına
devamlı olarak dikkat etmektir.
* Samimî olarak bu memleketin, bu milletin menfaatine yapılacak bir iĢ olsun, ben onu göz önüne
almayayım; bu, mümkün değildir. Yalnız, iĢin gerçekten millete menfaati olmalı ve teklifin samimî olarak
yapıldığına ben inanmalıyım.
* Benim için dünyada en büyük mevki ve mükâfat, milletin bir ferdi olarak yaşamaktır.
Eğer Cenab-ı Hak beni bunda muvaffak etmiĢ ise, Ģükrederim.
Bugün olduğu gibi ömrümün nihayetine kadar milletin hizmetinde olmakla iftihar edeceğim.
* ġimdiye kadar millete yapamayacağım bir Ģeyi vaat etmedim. Ben yapacağım dediğim zaman,
buna inanmayanlar vardı. Buna rağmen hareket ettim. Görüyorsunuz ki baĢardık. Benim ve benimle
çalıĢanların güveni vardır ki, yeni hedeflerimize de başarıyla varacağız. ġimdiye kadar
söylediklerimin gerçekleĢmiĢ olması, bütün tasavvurlarımın beni yalanlamaması, milletin ciddî ve samimî
olarak bana yardımcı ve destek olmasıyla mümkün olmuĢtur. Onun için yeni gayelere eriĢmek için de
bu yardım ve desteğe ihtiyacım vardır; onu benden esirgemeyiniz!
* Benim Ģan ve Ģerefimden bahsetmek de hatadır. Ġyi dinleyiniz öğüdüm budur ki, içinizden herhangi bir
adam çıkar, Ģan, Ģeref davası güder ve benzersiz olmak isterse, baĢınızın belasıdır;
ilk önce kafası kırılacak adam budur! Mensup olduğum Türk milletinin Ģan ve Ģerefi varsa,
benim de bir ferdi olmak sıfatıyla Ģanım Ģerefim vardır, asla baĢka değilim.
* Ben zannediyorum ki, millet fertlerinin hiçbirinden fazla yüksekliğe sahip değilim.
Bende fazla giriĢim görüldüyse bu benden değil, milletin bileĢkesinden çıkan bir giriĢimdir.
Sizler olmasaydınız, sizlerin vicdanî eğilimleriniz bana dayanak noktası teĢkil etmemiĢ olsaydı;
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bendeki giriĢimlerin hiçbiri olmazdı. Millete ait meziyetleri yalnız Ģahıslara bırakan anlayıĢ,
eski idarelerin sistem ve usul meselesinden doğuyordu. Vaktiyle mevcut devlet ve devletlerin
kuruluĢ Ģekli, sadece bir Ģahsın menfaatlerini ve arzularını tatmine yönelmiĢ idi. ġahısların bu arzu
ve emellerine hizmet eden millet, gösterilen büyüklüklerin Ģerefinden asla payını alamaz, ancak hata
ve beceriksizlik olursa onlar millete yüklenirdi. Bugün bu hâl mevcut değilse, millet kendi büyüklüğünü
olduğu gibi dünyaya göstermiĢse, fazlalık bende değil, bugünkü idarenin niteliğindedir.
Bu Ģekil mevcut oldukça, bu mevkie çıkacak herkesin yapacağı Ģey bundan baĢka türlü olamaz.
Sizden olan bir Ģahsa, sizden fazla ehemmiyet vermek, her Ģeyi milletin bir ferdinin Ģahsiyetinde
odaklaĢtırmak, geçmiĢe, bugüne, geleceğe, bütün bu zamanlara ait bir toplumun meselelerinin
aydınlatılması ve belirtilmesini yüksek bir topluluğun tek bir Ģahsiyetinden beklemek elbette ki lâyık
değildir, elbette ki lâzım değildir.
Ben düĢündüklerimi, sevdiklerime olduğu gibi söylerim. Aynı zamanda gerekli olmayan bir sırrı kalbimde
taĢımak kudretinde olmayan bir adamım. Çünkü ben, bir halk adamıyım.
Ben düĢündüklerimi daima halkın önünde söylemeliyim. YanlıĢım varsa halk beni yalanlar.
Fakat Ģimdiye kadar bu açık konuĢmada halkın beni yalanladığını görmedim.
Ben, ancak daha iyisini yapabildiğim Ģeyi tahrip edebilirim; yapamayacağım Ģeyi de
tahrip edemem.
Ben o adamım ki; Ordu‟nun memleketi, milleti muhakkak bir neticeye götürebileceği noktalarda emir
veririm. Fakat ilim ve bilhassa sosyal ilim sahasına dahil iĢlerde ben emir vermem.
Bu alanda, isterim ki bana bilginler doğru yolu göstersinler. Onun için, siz kendi ilminize, kültürünüze
güveniyorsanız, bana söyleyiniz. Sosyal ilmin güzel yönlerini gösteriniz, ben takip edeyim.
Ben, sadece evlenmek için evlenmek istemiyorum. Vatanımızda yeni bir aile hayatı yaratmak için önce
kendim örnek olmalıyım. Kadın böyle umacı gibi kalır mı?
Hayat kısadır. Bunu kutlama ve taçlandırma için, insanların genellikle makul gördükleri vasıta evliliktir. Bu
umumî kurala uymayanlar, pek sınırlı ve müstesnadırlar. Bu istisnaları oluĢturanlar da, esas kuralın
fenalığından değil ve fakat tersine bu güzel kurala inanmadan kendilerini meneden sebeplerin mahkûmu
olduklarından, belki evlenmiĢ olmaktan korktuklarından fazla bedbaht olanlardır.
Ġnkâr edilmez bir gerçektir ki insanlar, hayat, kadınsız olamaz. Evli olanlar, hayatın vazgeçilmezini
temin etmiĢ ve bütün düĢünce ve isteklerini bir maksat, bir meslek, bir amaca yöneltmiĢ olur.
Ancak talih, eĢlerin ruh ve kalplerini iyi geçindirsin!

Türk Milleti'nin dili Türkçedir. Türk Dili, Türk Milleti için kutsal bir hazinedir. Çünkü Türk Milleti, geçirdiği
nihayetsiz felaketler içinde; ahlakını, törelerini, hatıralarını, menfaatlerini, kısacası bugün kendi milliyetini
tamamlayan her Ģeyini dili sayesinde muhafaza etmiĢtir. Türk Dili, Türk Milleti'nin kalbidir, zihnidir."
* Genel Sekreteri H. Rıza Soyak‟a dert yanar: “Her yerde dert, Ģikâyet dinliyoruz. Her taraf derin bir yokluk,
maddi manevi bir periĢanlık içinde. Ferahlatıcı pek az Ģeye rastlıyoruz. Mateessüf memleketin hakiki
durumu bu iĢte. Bunda bizim günahımız yok. Uzun yıllar, hatta asırlarca Dünyanın gidiĢinden gafil,
birtakım Ģuursuz idarecilerin elinde kalan bu cennet memleket, düĢe düĢe Ģu acınacak duruma düĢmüĢ.”
* ġöyle devam eder: “Ġleri milletler seviyesine eriĢmek iĢini bir yılda, beĢ yılda, hatta bir nesilde
tamamlamak da imkânsızdır. Biz Ģimdi o yol üzerindeyiz. Kafileyi hedefe doğru yürütmek için
insan takatinin üstünde gayret sarf ediyoruz.”
* Hasan Rıza Soyak‟a göre Atatürk‟ün gözleri dolmuĢtur, hafifçe elleri titriyordur. Atatürk bu konuĢmayı
Ģöyle bağlayacaktır: “Yeise değil hatta ufak bir tereddüte dahi düĢmeye yer yoktur. Halimizi bilmekle
beraber, cesaretimizi kaybetmemeli, ümit ve Ģevk içinde yolumuza devam etmeliyiz. Er geç fakat
muhakkak gayemize varacağız.”
* EĢini mesut edebilecek herkes evlenmelidir, çoluk-çocuk sahibi olmalıdır. Bana bakmayınız;
bu meselede örnek Ġsmet PaĢa'dır. Benim hayatım baĢka türlü düzenlenmiĢtir.
Buna rağmen tecrübesini yaptım. Sonradan anladım ki bu iĢ benim baĢarabileceğim iĢ değilmiĢ...

(Bursa'da kendisini karĢılayan çocuklara söylemiĢtir):


Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız!
Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim, kıymetli olduğunuzu düĢünerek
ona göre çalıĢınız. Sizlerden çok Ģeyler bekliyoruz; kızlar, çocuklar!

Bir alay karargâhının temel atma töreni esnasında bir koyunun temel için açılan çukura doğru, yere yatırılıp
boğazından kesilmek üzere olduğunu gördüğü zaman, Ġran ġahı Rıza Pehlevi ile aralarında geçen konuĢma):
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Atatürk : Ben kana bakamam! Bir tavuğun dahi boğazlandığını görmeye tahammülüm yoktur.
ġehinĢah : Ya bu kadar çok bulunduğunuz büyük ve kanlı muharebe meydanları?...
Atatürk : Ha, o baĢka meseledir; öyle yerlerde cesetlerin üzerinden atlayarak yürürüm.
O bambaĢka bir iĢtir.
* Birçok zaferler kazandım. Fakat, bunların en büyüğünden sonra bile her akĢam,
savaĢ alanlarında ölen bütün askerleri düĢünerek içimde derin bir keder duyuyorum.
* Ben, muharebelerde dahi düĢmanın üzerinde bir kin duymam;
yalnız askerlik kurallarının tatbikini düĢünürüm.
* Ben baĢkalarının yaptığı ilkelere değil, ancak kendi ilkelerime uyarım.
* Zulüm medeniyetle kabil-i telif değildir.
* Benim gözümde hiçbir Ģey yoktur; ben yalnız liyakat âĢığıyım.
* Hiçbir zaman Ģahsî gücenikliklerimi, birtakım olumsuz giriĢimlerle tatmine kalkmak
adîliğine tenezzül etmem.
* Benim müstesna olduğuma dair bir kanım yoktur.
* Ben ölürsem soylu milletimizin beraber yürüdüğümüz yoldan asla ayrılmayacağına eminim;
bununla gönlüm rahat!
* Bilelim ki, kazandığımız baĢarı ulusun kuvvetlerini birleĢtirmesinden ileri gelmiĢtir.
Aynı baĢarıları ileride de kazanmak istiyorsak, aynı temele dayanalım ve aynı yolda yürüyelim. (1923)
* 'Kanaatim odur ki; muhakkak surette birleĢmede kuvvet vardır. Kooperatif yapmak; maddi ve manevi
kuvvetleri, zeka ve maharetleri birleĢtirmektedir. Yoksa bir zayıf ile bir kuvvetlinin birleĢmesinden
bahsetmiyorum. BirleĢmenin böylesi zayıf olanın kuvvetliye esir olması demektir.'
(1 ġubat 1931, Ġzmir Ticaret Odası)
* Felâket baĢa gelmeden evvel, onu önleyecek ve ona karĢı savunulacak gerekleri düĢünmek lazımdır.
Geldikten sonra dövünmenin faydası yoktur. (1920)
"Ordumuz, milletin ilerleme ve yükselme adımlarına öncü olmuĢtur. Milletimizin bütün inkılâplarında birinci
adımı iĢgal etmiĢtir. Diğer milletlerde, ordu ile millet yekdiğeriyle daima karĢı karĢıyadır. Halbuki iĢ bizde
tamamıyla tersinedir." (Atatürk'ün Bütün Eserleri, 17/290, 30 Ağustos 1925, Kastamonu)

 Ülke tehlikeye düşerse, bunun sorumluluğu komutanlara aittir!”
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● Bütün ümidim gençliktedir.
● Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, O'nu yükseltecek ve sürdürecek
sizlersiniz.
● Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp
çalışmayı görev edinmelidir.
● Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.
● Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa
etmektir.
● Bugün hepimize düşen ortak görev; ulusal değerlere, bilince, Cumhuriyet'e sahip çıkmak, Çanakkale'yi,
Kurtuluş Savaşı'nı kazanan ruhu korumak ve bu bilinci gelecek kuşaklara aktarmaktır. Türk Ulusu dili,
kültürü, tarihi ve saygın kimliğiyle aydınlık yarınlara el ele güçlü biçimde yürüyecektir.
● Sizler, yani yeni Türkiye'nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz... Dinlenmemek üzere
yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan,
yorulmadan yürüyecektir.
● Öğretmenler! Cumhuriyet sizden düşünceleri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.
● "...bu ulusa ve ülkeye hizmet görevi bitmeyecektir."
● Türk Milleti yeni bir iman ve kesin bir milli azim ile yeni bir devlet kurmuştur bu devletin dayandığı esaslar
"Tam Bağımsızlık" ve "Kayıtsız Şartsız Milli Egemenlik"ten ibarettir. Yeni Türkiye devletinin yapısının ruhu
Milli Egemenliktir. Milletin Kayıtsız Şartsız Egemenliğidir...
● Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!
● Biz büyük bir inkılap yaptık. Memleketi bir çağdan alıp yeni bir çağa götürdük.
● Devrimin amacını kavramış olanlar sürekli olarak onu koruma gücüne sahip olacaklardır.
● Ne mutlu Türküm diyene!
● Muallimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğiticileri, sizler yetiştireceksiniz, yeni nesil
sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin maharetiniz ve fedakârlığınız derecesiyle mütenasip
bulunacaktır.
● Ordularımızın kazandığı zafer, sizin ve sizin ordularınızın zaferi için yalnız zemin hazırladı... Gerçek zaferi
siz kazanacak ve devam edeceksiniz ve mutlaka başarılı olacaksınız.
● Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.
● "Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum:
Batı senden, Türk'ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir
üstünlük gösteriyorsa, ey Türk Çocuğu, o kabahat da senin değil, senden öncekilerin affedilmez ihmalinin bir
sonucudur. Şunu da söyleyeyim ki, çok zekisin! .. Bu belli. Fakat zekânı unut! .. Daima çalışkan ol..."
● Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz
bir millet adını alma yeteneği kazanmamıştır.
● "Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir..."
● "Cumhuriyeti kuranlar onu korumaya da muktedir olmalıdır."
● Tarihi yaşadığımız gibi yazdık, fakat geleceği cumhuriyete inananlara, onu koruyanlara ve yaşatacaklara
emanet etmek lazımdır.
● Asıl önemli olan ve memleketi temelinden yıkan, halkını esir eden, içerdeki cephenin suskunluğudur.
● Benim Türk milletine, Türk cemiyetine, Türklüğün istikbaline ait ödevlerim bitmemiştir, siz onları
tamamlayacaksınız. Siz de, sizden sonrakilere benim sözümü tekrar ediniz.
● İstiklal, istikbal, hürriyet, herşey adaletle kaimdir!
● Uluslar, egemenliklerini geçici bile olsa, bırakacağı meclislere dahi gereğinden fazla inanmamalı ve
güvenmemelidir. Çünkü meclisler bile despotluk yapabilir ve bu despotluk bireysel despotluktan daha
tehlikeli olabilir. Meclislerin öyle kararları olabilir ki, bu kararlar ulusun yaşamına giderilmesi olanaklı
olmayan zararlar verebilir.
● Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık
ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil,
istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.
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● Öğretmenler! Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli muhafızlar ister.
Yeni nesli bu özellik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir.
● Öğretmen, yıllar sonra ödülünü alır.
● Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir.
● Söz konusu olan vatansa, gerisi teferruat.
● Yorulmadan beni takip edeceğinizi söylüyorsunuz. Fakat arkadaşlar, yorulmadan ne demek? Yorulmamak
olur mu? Elbette yorulacaksınız. Benim sizden istediğim şey yorulmamak değil, yorulduğunuz zaman dahi
durmadan yürümek, yorulduğunuz dakikada da dinlenmeden beni takip etmektir. Yorgunluk her insan,
her mahlûk için tabii bir halettir, fakat insanda yorgunluğu yenebilecek mânevi bir kuvvet vardır ki,
işte bu kuvvet yorulanları dinlendirmeden yürütür.
● Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur.
Milletlerin esirliği üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmaya mahkumdurlar.
● Cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre saygı duyarız.
● Gerçi bize milliyetçi derler. Ama, biz öyle milliyetçileriz ki, işbirliği eden bütün milletlere hürmet ve riayet
ederiz. Onların milliyetlerinin bütün icaplarını tanırız. Bizim milliyetçiliğimiz herhalde hodbince ve mağrurca
bir milliyetçilik değildir.
● Öyle istiyorum ki, Türk Dili bilim yöntemleriyle kurallarını ortaya koysun ve her dalda yazı yazanlar, bütün
terimleriyle çoğunluğun anlayabileceği güzel, ahenkli dilimizi kullansınlar.
● Okul, genç beyinlere insanlığa saygıyı, millet ve ülkeye sevgiyi, bağımsızlık onurunu öğretir.
● Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanatı, Türk iktisadiyatı, Türk
şiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir.
● Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden
terbiyesinde de kabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek ana siyasetimizin
açık dileğidir.
● Bilelim ki, milli benliğini bilmeyen milletler, başka milletlere yem olurlar.
● Milletlerin tarihinde bazı dönemler vardır ki, belli amaçlara erişebilmek için maddî ve manevî ne kadar
kuvvet varsa hepsini bir araya toplamak ve aynı doğrultuya yöneltmek gerekir. Yakın yıllarda milletimiz,
böyle bir toplanma ve birleşme hareketinin önemli sonuçlarını kavramıştır. Memleketin ve devrimin,
içeriden ve dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı korunması için, bütün milliyetçi ve cumhuriyetçi
kuvvetlerin bir yerde toplanması gerekir. Aynı cinsten olan kuvvetler, ortak amaç yolunda birleşmelidir.
● Birçok güçlükler ve engeller karşısında bulunduğumuzu biliyoruz. Bunların hepsini inceleme ile, gayret ve
iman ile ve millet aşkının sarsılmaz kuvvetiyle birer birer çözüp sonuçlandıracağız. O millet aşkı ki, her şeye
rağmen içimizde sönmez bir kuvvet, dayanıklılık ve ateş kaynağıdır.
● Bizim milletimiz vatanı için, özgürlüğü ve egemenliği için özverili bir halktır; bunu kanıtladı. Milletimiz,
yaptığı devrimlerin kıskanç savunucusudur da. Benliğinde bu erdemler yerleşmiş bir milleti, yürümekte
olduğu doğru yoldan hiçbir kimse, hiçbir kuvvet alıkoyamaz.
● Arkadaşlar! Devrimimiz Türkiye'nin yüzyıllar için mutluluğunu üstlenmiştir. Bize düşen onu kavrayarak ve
takdir ederek çalışmaktır.
● Adımlarını, attığımız uygarlık ve yenilik adımlarına uydurmak istemeyenler ne talihsizdirler! Bu gibiler hâlâ
milleti aldatacaklarını ümit ediyorlarsa bu ümitleri, kendilerinin zarara uğramalarından başka bir sonuç
vermeyeceğine şimdiden emin olabilirler.
● Biz cahil dediğimiz zaman, mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim, hakikati
bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati
gören gerçek alimler çıkabilir.
● Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz.
● Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklâlden mahrum bir millet, medenî insanlık karşısında uşak
olmak mevkiinden yüksek bir muameleye lâyık sayılamaz.
● Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Ben milletimin en büyük ve ecdadımın en değerli mirası olan
bağımsızlık aşkı ile dolu bir adamım. Çocukluğumdan bugüne kadar ailevî, hususî ve resmî hayatımın her
safhasını yakından bilenler bu aşkım malumdur. Bence bir millete şerefin, haysiyetin, namusun ve insanlığın
vücut ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin özgürlük ve bağımsızlığına sahip olmasıyla kaimdir. Ben şahsen
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bu saydığım vasıflara, çok ehemmiyet veririm. Ve bu vasıfların kendimde mevcut olduğunu iddia edebilmek
için milletimin de aynı vasıfları taşımasını esas şart bilirim. Ben yaşabilmek için mutlaka bağımsız bir milletin
evladı kalmalıyım. Bu sebeple milli bağımsızlık bence bir hayat meselesidir.
Millet ve memleketin menfaatleri icap ettirirse, insanlığı teşkil eden milletlerden her biriyle medeniyet icabı
olan dostluk ve siyaset münasebetlerini büyük bir hassasiyetle takdir ederim. Ancak, benim milletimi
esir etmek isteyen herhangi bir milletin, bu arzusundan vazgeçinceye kadar, amansız düşmanıyım.
● Yurtta sulh, cihanda sulh.
● Türk milletinin istidadı ve kati kararı medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir.
● Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare, cumhuriyet idaresidir.
● Yeni kuşak, en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların
yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır.
● Milli mücadelelere şahsî hırs değil, milli ideal, milli onur sebep olmuştur.
● Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse
etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak eğitim ordusuyla mümkündür.
● Milli his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması, milli hissin gelişmesinde başlıca
etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki, bu dil şuurla işlensin. Ülkesini, yüksek
bağımsızlığını korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.
● Bir dinin tabii olması için akla, fenne, ilme ve mantığa uygun olması lazımdır.
● Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak,
seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve
vicdanına hakim olunamaz.
● Türk Milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda, durmadan, yılmadan ilerlemektir.
● Medeni olmayan insanlar, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdurlar.
● Büyük dinimiz çalışmayanın insanlıkla hiç ilgisi olmadığını bildiriyor. Bazı kimseler çağdaş olmayı kâfir
olmak sayıyorlar. Asıl küfür onların bu zannıdır. Bu yanlış tefsiri yapanların maksadı İslâmların kâfirlere esir
olmasını istemek değil de nedir? Her sarıklıyı hoca sanmayın, hoca olmak sarıkla değil, dimağladır.
● Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar
memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.
● Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak insan olmak için yeterlidir.
● Biz dünya medeniyeti ailesi içinde bulunuyoruz. Medeniyetin bütün icaplarını tatbik edeceğiz.
● Dünyanın her tarafından öğretmenler insan topluluğunun en fedakâr ve muhterem unsurlarıdır.
● Bizim devlet idaresinde takip ettiğimiz prensipleri, gökten indiği sanılan kitapların dogmalarıyla asla bir
tutmamalıdır. Biz, ilhamlarımızı, gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz.
● Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin
bu yoldaki hızını, her vasıtayla arttırmaya çalışmak, bizim hepimizin en kutlu vazifemizdir.
● İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki, bu kütlenin bir
parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir
cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin?
● Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.
● Kadınlarımız için asıl mücadele alanı, asıl zafer kazanılması gereken alan, biçim ve kılıkta başarıdan çok,
ışıkla, bilgi ve kültürle, gerçek faziletle süslenip donanmaktır. Ben muhterem hanımlarımızın
Avrupa kadınlarının aşağısında kalmayacak, aksine pek çok yönden onların üstüne çıkacak şekilde ışıkla,
bilgi ve kültürle donanacaklarından asla şüphe etmeyen ve buna kesinlikle emin olanlardanım.
● Anaların bugünkü evlatlarına vereceği terbiye eski devirlerdeki gibi basit değildir. Bugünün anaları için
gerekli vasıfları taşıyan evlat yetiştirmek, evlatlarını bugünkü hayat için faal bir uzuv haline koymak pek çok
yüksek vasıflar taşımalarına bağlıdır. Onun için kadınlarımız, hattâ erkeklerimizden çok aydın, daha çok
feyizli, daha fazla bilgili olmaya mecburdurlar; eğer hakikaten milletin anası olmak istiyorlarsa.
● Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere, Türk Milletine canımı vereceğim.
● Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik
ve her türlü uygar buluşlardan azami derecede istifade etmek zorunludur.
● Hiçbir zafer amaç değildir. Zafer, ancak kendisinden daha büyük bir amacı elde etmek için belli başlı
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bir vasıtadır.
● Zafer, bir fikrin istihsâline (elde edilmesine) hizmeti nispetinde kıymet (değer) ifade eder. Bir fikrin
istihsâline dayanmayan bir zafer pâyidar olamaz (yaşayamaz). O, boş bir gayrettir.
● Her büyük meydan muharebesinden, her büyük zaferin kazanılmasından sonra yeni bir âlem (dünya)
doğmalıdır, doğar. Yoksa başlı başına bir zafer, boşa gitmiş bir gayret olur.
● Türkiye'nin asıl sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. O halde, herkesten daha çok refah,
saadet ve servete müstahak ve layık olan köylüdür. Onun için, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin
iktisadi siyaseti bu aslî gayeye erişmek maksadını güder.
● Basın milletin müşterek sesidir. Başlıbaşına bir kuvvet, bir okul, bir öncüdür.
● Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin
belkemiğidir.
● Tam bağımsızlık, ancak ekonomik bağımsızlıkla mümkündür.
● Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve çöküş vardır. Her ilerleyişin ve kurtuluşun anası hürriyettir.
● Biz kimsenin düşmanı değiliz. Yalnız insanlığın düşmanı olanların düşmanıyız.
● Tarih bir milletin kanını, varlığını hiçbir zaman inkar edemez.
● Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunamaz.
● Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.
● Biz barış istiyoruz dediğimiz zaman tam bağımsızlık dediğimizi herkesin anlaması gerekir.
● Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.
● Tüketici yaşamak iyi değildir. Üretici olalım.
● Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana
gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda söner.
● Memleket mutlaka modern medeni ve yeni olacaktır. Bizim için bu hayat davasıdır.
● Yeni Türkiye Devleti temellerini süngüyle değil, süngünün de dayandığı ekonomi ile kuracaktır. Yeni
Türkiye Devleti cihangir bir devlet olmayacaktır. Fakat yeni Türkiye Devleti bir ekonomi devleti olacaktır.
● Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz,
itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.
● Devrim yasası, eldeki yasaların üstündedir. Bizi öldürmedikçe, bizim kafalarımızdaki akımı boğmadıkça,
başladığımız devrim ve yenilik bir an bile durmayacaktır. Bizden sonraki dönemlerde de böyle olacaktır.
● Büyük başarılar, değerli anaların yetiştirdikleri seçkin çocukların yardımıyla meydana gelir.
● Toplumdaki başarısızlığın sebebi, kadınlarımıza karşı gösterdiğimiz ihmal ve kusurdan doğmaktadır.
● Bu memleket dünyanın beklemediği, asla umut etmediği ayrıcalıklı bir varoluşa sahne oldu. Bu sahne en
az 7 bin senelik bir Türk beşiğidir. Beşik doğanın rüzgarıyla sallandı; beşiğin içindeki çocuk doğanın
yağmurlarıyla yıkandı, o çocuk doğanın şimşeklerinden, yıldırımlarından, kasırgalarından evvela korkar gibi
oldu sonra onlara alıştı; Onların oğlu oldu. Bir gün o doğa çocuğu, Doğa oldu; şimşek, yıldırım, güneş oldu;
Türk oldu... Türk budur. Yıldırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir.
● Dünyada herşey için, medeniyet için, hayat için, başarı için, en hakiki mürşit bilimdir, fendir.
● Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların amacı, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağımıza
uygun ve bütün mana ve biçimiyle uygar bir toplum haline değiştirmektir.
● Bütün dünya bilsin ki, benim için bir yandaşlık vardır: Cumhuriyet yandaşlığı, düşünsel ve toplumsal
devrim yandaşlığı. Bu noktada yeni Türkiye topluluğunda, bir bireyi bunun dışında düşünmek istemiyorum.
● Savaş zaruri ve hayati olmalıdır. Milletin hayatı tehlikeye maruz kalmadıkça savaş bir cinayettir.
● Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla
kavuşacaksınız.
● Bombasırtı olayı (14 Mayıs 1915) çok önemli ve Dünya savaş tarihinde eşine rastlanması mümkün
olmayan bir olaydır. Karşılıklı siperler arası 8 metre, yani ölüm kesin. Birinci siperdekilerin hepsi
kurtulmamacasına düşüyor. İkinci siperdekiler yıldırım gibi onların yerlerine gidiyor. Fakat ne kadar
imrenilecek bir soğuk kanlılıkla biliyor musunuz? Bomba, şarapnel, kurşun yağmuru altında öleni görüyor, üç
dakikaya kadar öleceğini biliyor ve en ufak bir çekinme bile göstermiyor. Sarsılma yok. Okuma bilenler Kur'
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an-ı Kerim okuyor ve cennete gitmeye hazırlanıyor. Bilmeyenlerse Kelime-i şahadet getiriyor ve
ezan okuyarak yürüyorlar. Sıcak cehennem gibi kaynıyor. İşte bu Türk askerindeki ruh kuvvetini gösteren
dünyanın hiçbir askerinde bulunmayan tebrike değer bir örnektir. Emin olmalısınız ki Çanakkale savaşlarını
kazandıran bu yüksek ruhtur.
● Tam bağımsızlık, ancak mali bağımsızlık ile mümkündür. Bir devletin maliyesi bağımsızlıktan
yoksun olunca, o devletin bütün hayat ışıklarında bağımsızlık felç olur.
● Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz.
Düşünüşe ve düşünceye muhalif değiliz. Biz sadece din işlerini, millet ve devlet işleriyle karıştırmamaya
çalışıyor, kasde ve fiile dayanan taassupkâr hareketlerden sakınıyoruz.
● Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi
alanlarında da zaferler kazanmaya devam edeceğiz.
● Zafer, "Zafer benimdir" diyebilenindir. Başarı ise, "Başaracağım" diye başlayarak sonunda
"Başardım" diyebilenindir.
● Egemenlik verilmez, alınır.
● Türk Milleti bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı varolmalarının yegane koşulu olarak kabul etmiş cesur
insanların torunlarıdır. Bu millet hiçbir zaman hür olmadan yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.
● Milletimiz davranışlarında ve gayretlerinde sarsılmaz bir bütünlük gösterdiği için başarılı olmuştur.
● Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklâlden mahrum bir millet, medenî insanlık karşısında
uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye lâyık sayılamaz.
● Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur.
Milletlerin esirliği üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmaya mahkumdurlar.
● Bu millete çok şey öğretebildim ama onlara uşak olmayı bir türlü öğretemedim.
● Milli mücadelelere şahsî hırs değil, milli ideal, milli onur sebep olmuştur.
● "Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir... Türk milleti milli birlik
ve beraberlik içerisinde güçlükleri yenmesini bilmiştir… Türk milletinin tarihi bir niteliği de güzel sanatları
sevmek ve onda yükselmektir. Türk milletinin büyük millet olduğunu bütün medeni alem, az zamanda,
bir kere daha tanıyacaktır..."
● "Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti, bundan sonraki gelişmesi ile
geleceğin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır."
● "Türk’ün haysiyeti, onuru ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür."
● "Türk milleti güzel her şeyi her medeni şeyi, her yüksek şeyi sever, takdir eder. Fakat muhakkaktır ki, her
şeyin üstünde taktir ettiği bir şey varsa o da kahramanlıktır."
● "Bizim milletimiz, vatanı için, hürriyeti ve egemenliği için fedakar bir halktır."
● "Türk esirlik kabul etmeyen bir millettir."
● "Bizim başka milletlerden hiç bir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, Yüksek amaçlar uğrunda
ölmesini biliriz."
● "Büyük şeyleri büyük milletler yapar."
● "Türk milletinin son yıllarda gösterdiği harikaların yaptığı siyasi ve sosyal inkılapların gerçek sahibi
kendisidir. Milletimizde bu kabiliyet ve tekamül var olmasaydı, onu yaratmaya hiçbir kuvvet ve kudret
yeterli olamazdı."
● "Bu millet kılı kıpırdamadan dava uğruna canını vermeye razı olmasaydı ben hiç birşey yapamazdım."
● "Giriştiğimiz büyük işlerde, milletimizin yüksek kabiliyet ve yüksek sağduyusu başlıca rehberimiz ve başarı
kaynağımız olmuştur."
● "Türk kuvvet ve zekasının yenmediği ve yenemeyeceği güçlük yoktur."
● "Benim hayatta yegane fahrim, servetim Türklükten başka bir şey değildir."
● "Gerektiğinde vatan için bir tek fert gibi yekpare azim ve karar ile çalışmasını bilen bir millet elbette büyük
bir geleceğe layık ve aday olan bir millettir."
● İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal... İkinci Mustafa Kemal, onu "ben"
kelimesiyle ifade edemem; o, ben değil, bizdir! O, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük
ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben, onların rüyasını temsil ediyorum. Benim
teşebbüslerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz.
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Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur!
● "Bir milletin başarısı, mutlaka bütün milli güçlerin bir istikamette oluşmasıyla mümkündür. Bu nedenle
bilelim ki, elde ettiğimiz başarı, milletin güç birliği etmesinden, ortak hareket etmesinden ileri gelmiştir.
Eğer aynı başarı ve zaferleri gelecekte de tekrarlamak istiyorsak, ayni esasa dayanalım ve aynı şekilde
yürüyelim."
● "Öğretmenler; Cumhuriyetin fedakar öğretmen ve eğitimcileri, yeni nesli sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni
nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin beceriniz ve fedakarlığınızın derecesiyle orantılı olacaktır.
Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister. Yeni nesli,
bu özellik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir... Sizin başarınız Cumhuriyetin başarısı olacaktır."
● "Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir.
Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir."
● "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti
ilelebet payidar kalacaktır."















“Dünyada hayat için, insanca yaşamak için bağımsızlık lâzımdır. Bağımsızlık sahibi olmak için kuvvet
sahibi olmak ve bunun için mevcudiyetini ispat etmek icap eder. Kuvvet ordudur. İngilizler, milletimizi
bağımsızlıktan mahrum etmek için pek tabii olarak evvelâ onu Ordu’dan mahrum etmek çarelerine
başvurdular… “
"Türk ulusunun düzenini bozmaya yönelen çabalar boğulmaya mahkumdur. Türk ulusu, kendisinin ve
vatanının yüksek çıkarları aleyhine çalışmak isteyen bozguncu, alçak, yurtsuz ve ulussuz beyinsizlerin
gizli ve kirli emellerini anlamayacak ve onlara hoşgörü gösterecek bir ulus değildir."
Kurumlar için en önemli sermaye: Zekâ, dikkat ve iffettir. Teknik ve metodik çalışmasını bilmektir.
Bu inançla işe başlarsanız mutlaka başarırsınız.
Özgürlüğünü ve bağımsızlığını korumak yolunda savaş vermeyi bilmeyen uluslar için
yaşama hakkı yoktur. Bu uğurda savaş gereklidir. (27 Ekim 1922)
Dünyada her millet, icraatına tahammül ettiği hükümetin mesuliyetine ortak sayılır.
Asıl önemli olan ve memleketi temelinden yıkan ve halkını tutsak eden,
içerideki cephenin suskunluğudur.
Bir şahsın yaşadıkça memnun ve mutlu olması için lazım gelen şey,
kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmasıdır.
“Ben en iyi siyasetin, her türlü anlamıyla en çok güçlü olmakta bulunduğunu kabul ederim.
En çok güçlü olmak deyiminden anladığımın, yalnız silah gücü olduğunu sanmayınız. Tersine, bu bence
güç toplamını oluşturan etkinliklerin sonuncusudur. Bence en çok güçlü olmak, bilim bakımından,
teknik bakımından ve ahlak bakımından güçlü olmaktır. Çünkü bu saydığım değerlerden yoksun
bir ulusun bireylerinin en son silahlarla donatıldığını tasarlarsak bile güçlü olduğunu kabul etmek doğru
olmaz. Bugünkü insanlık toplumunda insan olarak yer alabilmek için, huzur ve sükûn ile ama
kesinlikle özgürlük ve bağımsızlığı kurarak, çok sürekli çalışmak gerektiğine inanmış bulunuyorum.”
TÜRKÇE hakkında :
"Araplarla tanışıncaya dek Türk’ün devlet, hukuk, adalet gibi medeni kavramlara;
namus, vicdan, erdem gibi yüksek duygulara birer Türkçe ad vermemiş olduğu düşünülebilir mi?
Türk’ün yurdundan dilsiz çıkmadığına -hâlâ- akıl erdiremeyen gafiller (aymazlar) var...”

BENiM MANEVi MiRASIM BiLiM ve AKILDIR!
"Ben, Manevi Miras olarak hiçbir Ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum.
Benim Manevi Mirasım Bilim ve Akıldır... Zaman süratle ilerliyor. Milletlerin, toplumların, kişilerin
mutluluk ve mutsuzluk anlayışları bile değişiyor. Böyle bir Dünyada, asla değişmeyecek Hükümler
getirdiğini iddia etmek, aklın ve bilimin gelişimini yadsımak olur. Benim Türk Milleti için yapmak
istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler,
bu temel eksen üzerinde akıl ve bilimin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar."
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"Efendiler, 'Türk yurdunu ele geçirmek düşüncesini, Türk'ü tutsak etmek düşünü, genel,
yaygın bir düşünceye dönüştürmeye çalışanların... layık oldukları sondan kurtulamamış olduklarını
gözlerimizle gördük."
"Türk Ulusu’nun burada elde ettiği yengi kadar kesin sonuç veren ve ... yalnız bizim tarihimize değil,
tüm dünya tarihine yeni bir akış vermekte kesin etkide bulunan bir meydan savaşı anımsamıyorum."
"Hiç kuşku duyulmamalıdır ki, yeni Türk devletinin, genç Türk Cumhuriyeti'nin temeli burada
güçlendirildi. Sonsuzluğa değin sürecek olan yaşamı burada taçlandı..."
"Efendiler, bu pek büyük yenginin türlü etkenlerinin üstünde en önemlisi ve yücesi, Türk ulusunun
bağsız ve koşulsuz olarak egemenliğini eline almış olmasıdır. Bu olayın tarihimizde ve bütün cihanda
ne büyük, ne verimli bir devrim olduğunu açıklamağa gerek görmem. Ulusumuzun uzun yüzyılardan beri
hanlar, hakanlar, sultanlar, halifeler elinde, onların baskı ve ezinci altında ne denli ezildiğini,
onların açgözlülüklerini doyurma yolunda ne denli büyük yıkımlara ve yitiklere uğradığını düşünürsek;
Ulusumuzun egemenliğini eline almış olması olayının tüm ululuk ve önemi gözlerimizin önünde belirir..."
"Efendiler, ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki; onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar,
yok olur. Ulusların tutsaklığı üzerine kurulmuş kurumlar her yerde yıkılmağa yazgılıdırlar..."
“Saraylarının içinde Türk'ten başka ögelere dayanarak, düşmanlarla birleşerek Anadolu'nun,
Türklüğün aleyhine yürüyen çürümüş gölge adamların Türk yurdundan kovulması, düşmanların
denize dökülmesinden daha kurtarıcı bir devinimdir. Türk Ulusu’nun (yurdunda) tam anlamıyla
efendi olarak yaşaması, ancak o gereksiz ve anlamsız olduktan başka, varlıkları yalnızca zarar
ve yıkım getiren o makamların ortadan kaldırımasıyla olanaklı olabilirdi."
"Efendiler, kendilerine bir ulusun geleceği (talihi) güvenilip bırakılan adamlar, ulusun güç ve yeteneğini
yalnız ve ancak yine ulusun gerçek ve elde-edilebilir yararları yolunda kullanmakla
yükümlü olduklarını bir an düşüncelerinden çıkarmamalıdırlar."
".. .Efendiler, artık yurt bayındırlık istiyor, zenginlik ve gönenç istiyor.
Bilim ve beceri, yüksek uygarlık, özgür düşünce ve özgür düşünüş istiyor."
“Efendiler, ulusumuzun ereği, ulusumuzun ülküsü, bütün cihanda tam anlamıyla uygar bir
toplumsal kurul olmaktır. Bilirsiniz ki; dünyada her ulusun varlığı, değeri, özgürlük ve bağımsızlık hakkı,
sahip olduğu ve yapacağı uygar yapıtlarla orantılıdır. Uygar yapıt ortaya koyma yeteneğinden yoksun
olan topluluklar, özgürlük ve bağımsızlıklarından yoksun kılınmağa yazgılıdırlar... Uygarlık yolunda
yürümek ve başarılı olmak yaşamanın koşuludur.. Efendiler, uygarlık yolunda başarı yenileşmeğe
bağlıdır. Toplumsal yaşamda, ekonomik yaşamda, bilim ve uygulayım alanında başarılı olmak için
tam gelişme ve ilerleme yolu budur. Yaşam ve geçime egemen olan kuralların zamanla değişmesi,
gelişmesi ve yenilenmesi zorunludur...
"Efendiler, ulusumuz burada saptadığımız yengiden daha önemli bir görevin arkasındadır.
O yenginin sonuçlarının tam olarak kazanılması, ulusumuzun ekonomi alanındaki başarılarıyla olanaklı
olacaktır.. Hiçbir uygar devlet yoktur ki, ordu ve donanmasından önce ekonomisini düşünmüş olmasın."
“Uygarlığın temeli, ilerlemenin ve güçlü olmanın dayanağı, aile yaşamındadır... Aileyi oluşturan kadın
ve erkeğin doğal haklarına sahip olmaları, aile görevlerini yürütmeğe yeterli bulunmaları zorunludur."
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"...Çağın savaşımlarında ulusumuzu başarılı kılacak bir ekonomik yaşam sağlanmasını amaçlayan
genel eğitim ve öğretim düzenlerimiz, her gün daha çok temellenecek ve kuşkusuz başarılı olacaktır.
Efendiler, artık bugün yaşam ve insanlık gerekleri bütün gerçeğiyle belirmiştir. Bunlara aykırı söylentiler
ahlak ve inanca temel olamaz...Uydurmalar, boş inançlar kafalardan çıkmalıdır. Her türlü yükselme ve
yetkinleşmeğe yetenekli olan ulusumuzun toplumsal ve düşünsel devrim atılımlarını kısaltmak isteyen
engeller kesinlikle ortadan kaldırılmalıdır."
"Efendiler, son sözlerimi yalnızca ülkemizin gençliğine yöneltmek istiyorum : Gençler!
Yürekliliğimizi artıran ve sürdüren sizsiniz. Siz, almakta olduğunuz eğitim ve kültür ile insanlık niteliğinin,
yurt sevgisinin, düşünce özgürlüğünün en değerli simgesi olacaksınız. Ey yükselen yeni kuşak!
Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yüceltecek ve yaşatacak sizsiniz". (Dumlupınar, 30.8.1024)
Kadın hakları, örtünme hk.
"Efendiler, daha önce de ulusumuz yenilik yolları üzerinde yürümeğe, toplumsal devrimlere girişmemiş
değildir. Ama gerçek ürünler görülemedi. Bunun nedenini araştırdınız mı? Bence neden, işe esasından,
temelinden başlanmamış olmasıdır. Bu konuda açık söyleyeyim: Bir toplum, bir ulus, erkek ve kadın
denilen iki cins insandan kuruludur. Olanak var mı ki, bir kitlenin bir parçasını ilerletelim, öbürünü
bırakalım da, kitlenin tümü ilerleyebilsin? Olanak var mı ki, bir topluluğun yarısı topraklara zincirle bağlı
kaldıkça, öbür bölümü göklere yükselebilsin? Kuşkusuz ilerleme adımları, dediğim gibi, iki cins tarafından
birlikte, arkadaşça atılmalı, ilerleme ve yenilik alanında aşamalara birlikte ulaşılmalıdır.”
“Kimi yerlerde kadınlar görüyorum ki, başına bir bez, ya da bir peştemal ya da benzer bir şeyler atarak

yüzünü, gözünü gizler ve yanından geçen erkeklere karşı ya arkasını çevirir, ya da yere oturarak yumulur.
Bu durumun anlamı, gösterdiği nedir? Efendiler uygar bir ulus anası, ulus kızı bu şaşırtıcı biçime, bu vahşi
duruma girer mi? Bu durum ulusu çok gülünç gösteren bir görünüştür. Hemen düzeltilmesi gerekir.”
"Erkek arkadaşlar, bu biraz bizim bencilliğimizin ürünüdür. Kadınlara ahlakın kutsal ilkelerini göstermek,
ulusal ahlakı anlatmak ve onların kafalarını ışıkla, temizlikle donatmak ilkesi üzerinde durulduktan sonra,
artık bencilliğe gerek yoktur. Onlar da yüzlerini dünyaya göstersinler ve gözleriyle dünyayı görebilsinler.
Bunda korkulacak bir şey yoktur. Bu gidiş zorunludur ve bizi yüksek ve önemli bir sonuca ulaştırıyor."

YÜCE ATATÜRK DEVRİM DEMEK
YANAR IŞIKLARI GÖNLÜMCE
USUMUZ BÜYÜR SONSUZA DEK
GÜN GÜN, GECE GECE (Mesut TARCAN)

ATATÜRK'ÜN TÜRK GENÇLİĞİNE HİTABESİ
NUTUK (Söylev) - Ankara, 20 Ekim 1927
Mustafa Kemal Atatürk tarafından 20 Ekim 1927 tarihinde Nutuk'un sonunda Türk Gençliği'ne yönelik
yaptığı konuşmadır (Seslenişi). Nutuk, Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı anlattığı 15 - 20 Ekim 1927 tarihlerinde
Cumhuriyet Halk Partisi 2. Kongresinde otuz altı buçuk saat süren tarihi konuşmasıdır.

Türk Gençliğine Bıraktığımız Kutsal Armağan
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Saygıdeğer baylar, sizi, günlerce işlerinizden alıkoyan uzun ve ayrıntılı sözlerim, en sonu tarihe
mal olmuş bir dönemin öyküsüdür. Bunda, ulusum için ve yarınki çocuklarımız için dikkat ve
uyanıklık sağlayabilecek kimi noktaları belirtebilmiş isem kendimi mutlu sayacağım
Baylar, bu söylevimle, ulusal varlığı sona ermiş sayılan büyük bir ulusun, bağımsızlığını
nasıl kazandığını; bilim ve tekniğin en son ilkelerine dayanan ulusal ve çağdaş bir devleti
nasıl kurduğunu anlatmaya çalıştım.
Bugün ulaştığımız sonuç, yüzyıllardan beri çekilen ulusal yıkımların yarattığı uyanıklığın
ve bu sevgili yurdun her köşesini sulayan kanların karşılığıdır.
Bu sonucu, Türk gençliğine kutsal bir armağan olarak bırakıyorum.
Ey Türk Gençliği!
Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir.
İstikbalde dahi, seni, bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici, bedhahların
olacaktır. Bir gün, istiklal ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için,
içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkan ve şerait,
çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar,
bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile
aziz vatanın kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve
memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim
olmak üzere, memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde
bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle
tevhit edebilirler. Millet, fakru zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evladı!
İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk İstiklal ve Cumhuriyetini kurtarmaktır!
Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK
20 Ekim 1927, Ankara
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Prof. Dr. Ahmet SALTIK
Atatürk'ü kendi sözlerinden ayrı olarak yorumlamak olası değildir.
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Prof. Dr. Ahmet SALTIK

düşünceye dayanmayan güçle
karşılık vermek,
akımı yok etmedikten başka;
herhangi bir kişiyle,
herhangi bir insanla
konuşulduğu zaman,
onun herhangi bir düşüncesini güç zoruyla
reddederseniz, o direnir.
Direndikçe kendi kendini aldatmakta
çok daha ileri gidebilir.
Bu nedenle düşünce akımları, baskıyla,
şiddetle, kuvvetle reddedilemez.
Tam tersine güçlendirilir.
Buna karşın en etkili çözüm,
gelen düşünce akımına, karşı bir düşünce
akımı vermektedir.
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK
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