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Sevgili Çocuklarımız;  
 
 

Atatürkçü Düşünce Derneği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD)  
Edirne Şubeleri olarak, ilköğretim okullarında son birkaç yılda çok sayıda konuşma yaptık. 
Amacımız, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin kurucusu, evrensel boyutlardaki önder 
Mustafa Kemal ATATÜRK’ü siz sevgili yavrularımıza, gençlerimize daha yakından 
tanıtmaktı. Çünkü O, sürekli bir ilericiliğin simgesiydi ve ne yazık ki, birkaç onyıldan  
bu yana sizlere gereği gibi tanıtılmıyordu. 
 

Size önce kendimizi tanıtmak isterim: Benim adım Ahmet SALTIK.  
 
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde profesörüm ve Atatürkçü Düşünce Derneği  
Edirne Şubesi Başkanıyım. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin (ÇYDD) de üyesiyim.  
18 yaşında bir oğlum var. Özellikle son yıllarda ülkemizin içine düşürüldüğü durumu, 
“akılalmaz Atatürk düşmanlığı”nı gördükçe kahrolmamak elde değil.. Bu yüzden, 
Cumhuriyet’e uyanık bekçilik yapma gereği ortaya çıktı. Atatürkçü Düşünce Derneği  
ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği kuruldu, yüzlerce şubesi tüm Türkiye’mize yayıldı. 
Ben de bu derneklerde görev alarak hizmet etmeye ve ülkemizin geriye götürülmemesine 
çalışıyorum. Dilerdim ki, ülkemiz böylesine saldırılarla karşılaşmasın ve bizler enerjimizi 
bilim, teknik, güzel sanatlar, kalkınma... için harcayalım ve güzelim ülkemizi,  
Yüce Atatürk’ün buyurduğu gibi çağdaş uygarlık düzeyinin ötesine taşıyalım..  
Ne yazık ki, gericiler, iç ve dış düşmanlar ayak bağımız. Önce bunları aşmalıyız. 
 

Sevgili Çocuklarımız; 
 

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK, ne yazık ki,  
epey bir zamandır çocuklarımıza ve gençlerimize gerektiği gibi anlatılmıyor.  
Sizler de O’nu yeterince tanıyamıyorsunuz. 1981’de Selanik’te doğduğu, evlerinin  
2 katlı olduğu, renginin pembe olduğu, babasının ölümünden sonra dayısının tarlasında 
karga kovaladığı, öğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği, sarı saçlı ve mavi gözlü 
olduğu… vd. gibi gereksiz bir yığın ayrıntı anlatılıyor. Fakat asıl önemlisi, o büyük insanın 
bu ülke için neler yaptığı, neleri hedeflediği, devrimleri ve ilkeleri yeterince işlenmiyor.  
 

Oysa sizler, anlatıldığında bunları rahatlıkla kavrayacak ölçüde zeki ve dikkatli 
çocuklarsınız. Tıpkı büyük önderimizin dediği gibi;  

 
“ Türk ulusu zekidir, Türk ulusu çalışkandır.. ” 

 
Elinizdeki kitapçıkla, sizlere Sevgili Atatürk’ümüzün devrim ve ilkelerini, günümüzden 
örneklerle sunmaya çalıştım. Konferanslarımız sırasında ise, renkli yansılar (slaytlar) da 
gösteriyorduk.. Bu kitapçığın bir elaltı kaynağı olması dileğimiz. Yazdıklarımızı dikkatle 
okuyunuz. Anne ve babanızla, varsa kardeşlerinizle, öbür arkadaşlarınızla ve 
öğretmenlerinizle tartışınız. Kabul edersiniz ki, size sunduğum kısa bilgilerle Mustafa 
Kemal’i ve ülküsünü tümü ile aktarmak olanak dışı. O öylesine evrensel bir kişiliğe sahip ki, 
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hakkında binlerce kitap yazılmıştır. Yani demek istiyorum ki, O’nu daha yakından tanımak 
için epey kitap okumak gerekir. Bunların başında da kuşkusuz Atatürk’ün kendisinin 
doğrudan yazdığı SÖYLEV (NUTUK) gelmektedir. Yüce önderimiz, bu eşsiz yapıtında,  
tüm belgeleri ile Türk Ulusu için yaptıklarını ve yapmayı tasarladıklarını açıklamaktadır. 
İlköğretim 5. Sınıftan başlayarak, her Türk çocuğunun Söylev’i, yani Atatürk’ün yazdığı 
tarihi mutlaka okumaya başlamasını size salık veriyorum. 
 

Sevgili Anababalara, öğretmenlerimize de birkaç sözüm var : 
 

 Ağaç yaşken eğilir..  
 
Büyük sözdür. Çocuklarımızı, gençlerimizi eğitmek en temel görevimiz..  

Ailenin de, okulun da bu görevi tavsatmaması gerek. Biri ötekine de sınırsız güvenmemeli.. 
İkisi de görevini tam yapmalı. Çocuklarımıza yaşanası bir Türkiye bırakmak istiyorsak, 
onlara Büyük Atatürk’ün tüm insanlığa ışık saçan felsefesini benimsetmek durumundayız. 
Bu çok zor da değil.. Yeter ki isteyelim ve biraz çaba harcayalım.. Dilerim, bu kısa kitapçık 
bu uğurda sizlere biraz rehberlik yapabilsin.. 
 
 

Sevgi, saygı ve dostlukla..  
 

   Prof. Dr. Ahmet SALTIK 
      Kasım 1999, Edirne 
      www.ahmetsaltik.net  

http://www.ahmetsaltik.net/
http://www.ahmetsaltik.net/


www.ahmetsaltik.net  Sayfa 4 
 

Yurdun Kurtarılması   : 

 
 

1900’lü yıllara girerken Osmanlı İmparatorluğu, Batı’lıların deyimi ile artık iyice 
Hasta Adam idi. Yıkılmak ve parçalanmak üzereydi. 1. Dünya Savaşı’na girmek istemedi 
fakat Enver Paşa’nın hilesiyle sokuldu. 4 yıl sonra artık İmparatorluk’tan iz kalmamıştı. 30 
Ekim 1918’de İtilaf Devletleri denilen İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan.. ile Mondros 
Ateşkes’i imzalandı. Osmanlı ordusu dağıtıldı, başta İstanbul olmak üzere yurdun hemen 
hemen her yeri işgal edildi. Halife-Padişah Vahdettin ile arkadaşları, İngiliz ya da Amerikan 
güdümü (mandası) altına girmeyi savundular. Oysa Mustafa Kemal Paşa, Türk Ulusu’nun 
bağımsız ve özgür yaşama istencini çok iyi biliyordu. Osmanlı ordusunda çok önemli savaş-
larda olağanüstü başarılar kazanmıştı. Trablusgarp’ta, Şam cephesinde, Balkanlar’da, 
Doğu’da Ruslara karşı ve sonunda Çanakkale’de 18 Mart 1915’te biten şanlı Çanakkale 
savunmasında dünyanın en büyük askeri gücü olan İngiltere ve bağlaşıklarının 
donanmalarını Boğaz’dan geçirmemiş ve İstanbul’un işgalini önlemişti. Yenilseydik, Savaşı 
o zaman yitirmiştik. Ayrıca komşumuz Rusya’nın da yazgısı ve tarihi değişecekti. 
 

Mustafa Kemal biliyordu ki, tarihi boyunca bağımsız ve özgür yaşamış ve başka 
hiçbir ulusun boyunduruğu altına girmemiş Türk ulusu tutsak olamazdı. Saltanatının 
sürmesi uğruna ülkenin bağımsızlığını ve ulusun özgürlüğünü feda eden Osmanlı Padişahı 
Vahdettin’in bu tutumunu Anadolu halkı asla onayla-mazdı. Bu yüzden, halkın gözünde 
daha o zaman ulusal bir kahraman olan M. Kemal, İstanbul’dan Anadolu’ya geçerek ulusal 
bir kurtuluş savaşı başlatmayı tasarladı. Yurt paramparça ediliyordu. Ege kıyıları ve İzmir 
Yunanlılar’a, Akde-niz kıyıları İtalya’ya, Maraş ve Gaziantep Fransızlar’a, Musul-Kerkük ve 
Samsun -Merzifon yöresi İngilizler’e, Doğu Anadolu’nun bir bölümü Ermeniler’e, İstan-bul 
ve çevresi ise İtilaf Devletleri’nin ortak denetimine bırakılıyordu. Bin yıllık Türk yurdunda 
yalnızca Orta ve Kuzey Anadolu’da sınırlı bir toprak Türklere bı-rakılıyordu. Gereğinde 
buraların işgali de anlaşmalara göre olanaklıydı. 
 

Yani Türkiye halkının tarih sahnesinden silinmesi planlanıyordu. Oysa Anadolu ve 
Trakya halkı düşmana karşı direnişe başlamıştı. Bunları örgütlemek ve birleştirmek 
gerekliydi. 
 

Samsun’a Çıkış        : 
 

İşte bu gerekçelerle Mustafa Kemal Paşa, 19 Mayıs 1919’da, büyük tehlikeleri göze 
alarak, ölüm tehditleri altında İstanbul’dan ayrılarak Samsun’a geldi. Erzurum Kongresi’ni 
topladı. Bu sırada Osmanlı Padişahı Vahdettin Mustafa Kemal Paşa’nın yakalanması için 
buyruk vermiş ve idam fermanı imzalamıştı. M. Kemal Paşa bütün askeri rütbelerini 
sökerek, sıradan bir yurttaş olarak, boynunda idam fermanı olduğu halde Ulusal Kurtuluş 
Savaşımızı başlattı. 4 Eylül 1919’da Sivas Kongresi’ni topladı. Halkımız bugünkü 
yurdumuzun ulusal sınırlarını çizerek bunu Ulusal Ant (Misak-ı Milli) olarak bütün dünyaya 
ilan etti.  

Büyük yokluklar ve güçlükler içinde, yurdu işgal eden düşman güçlerle savaş 
yıllarca sürdürüldü. 23 Nisan 1920’de Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 
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açıldı. Böylece Mustafa Kemal Paşa, Ulusun yönetiminin demokrasi ile olacağını da 
belirliyordu. Yani halkımız kendi temsilcilerini (bugünkü millet-vekillerini) seçecek, onlar da 
Ulusal Meclis’te (Parlamento’da) biraraya gelerek Ulus adına karar vereceklerdi (temsile 
dayalı demokrasi). 

Mustafa Kemal Paşa, Ulusumuzun ölüm-kalım savaşı verdiği yıllar boyunca ülke 
yönetimini tek başına değil, Meclis eliyle demokratik biçimde yürüterek dünya demokrasi 
tarihinde eşi olmayan bir örnek sergilemiştir. 
 
 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı  : 
 

23 Nisan 1920’de TBMM’yi açan Mustafa Kemal Paşa, böylece İstanbul hükümetini 
ve oradaki padişah güdümündeki Osmanlı Meclisi’ni tanımadığını bildiriyordu. Ulusumuz, 
egemenliğini kendi ellerine almıştı. Kendisini artık kendi eliyle, özgürce seçtiği 
temsilcileriyle yönetecekti. Mustafa Kemal Paşa bu ilkeyi şöyle açıklar : 
 

“ Egemenlik bağsız koşulsuz ulusundur.. “ 
 

Oysa önceleri Padişah’lar, Ulusu yönetme yetkisini Tanrı’dan aldıklarını ileri 
sürerek, hiçbir yasa ve kural tanımaksızın keyfi saltanat sürerlerdi. Son Padişah Vahdettin, 
ne acıdır ki, halkını bir sürü, kendini de bir çoban olarak gördüğünü söylüyordu! 
 

Yine Mustafa Kemal Paşa, dünyada örneği görülmemiş biçimde 23 Nisan gününü 

Çocuk Bayramı olarak ilan etmiştir. Egemenliğin, gerçek sahibi olan Ulusa dönmesi 
gerçekten bir bayram olmalıdır. Bu bayram, bugünün çocukları fakat yarının büyükleri 
olan siz sevgili yavrularımıza yaraşır (layık) görülmüş ve size armağan edilmiştir. Bu yüzden 
her yıl en cici elbiselerinizi giyerek 23 Nisan’da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nızı 
kutluyorsunuz ve yüce Ata’mıza teşekkürlerinizi sunuyorsunuz.. Biliyorsunuz bu bayram 
artık uluslararası bir nitelik kazanmıştır. Dünyanın birçok ülkesinden çocuklar ülkemize 
gelmektedirler.. 
 

Ulusal Kurtuluş Savaşı Sürüyor   : 
 

Dünyanın en güçlü devletlerinin kuşatması altındaki Anadolu’da ulusumuz, 
önderleri Mustafa Kemal Paşa’nın öncülüğünde adeta bir destan yazmaktadırlar. 

Yokluklar anlatılır gibi değildir. Bu arada, Atatürk’ün SÖYLEV’de “hain” olarak 
nitelediği son Padişah Vahdettin, 10 Ağustos 1920’de Sevr Anlaşması’nı imzalayarak 
yurdu paramparça eden Mondros Ateşkesi’nin acı sonuçlarını onaylar. Yunanlar 
İngilizlerden destek alarak daha 15 Mayıs 1919’da İzmir’i işgal etmişlerdir, Anadolu 
içlerine ilerlemektedirler. Ulus; kadınıyla, çocuğuyla, yaşlısıyla, hastasıyla, gazisiyle bir 
karar almıştır: 

Ya bağımsızlık, ya ölüm ! 
 

Kağnılar, bin bir zorlukla sağlanan silah ve cephaneyi yüklenmiş, kadınlar cepheye 
omuzlarında top mermileri taşımaktadırlar. Ulus, nesi var nesi yoksa ortaya koymuştur. Ya 
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bağımsızlıklarını kazanacak ya da öleceklerdir. Tutsak ve onursuz yaşamak diye bir seçenek 
yoktur.. 
 

1. ve 2. İnönü Savaşları olağanüstü güçlüklerle kazanılır. 22 gün geceli gündüzlü 
süren ve çok çetin geçen Sakarya Meydan Savaşı ile İngilizlerin güdümündeki Yunanlar 
iyice geriletilir. 19 Mayıs 1919’da başlatılan Ulusal Kurtuluş Savaşı, 9 Eylül 1922’de 
İzmir’de düşmanın denize dökülmesiyle son bulur. 3.5 yıl süren ulusal bağımsızlık savaşımı 
(mücadelesi) gerçekten çok pahalıya mal olmuştur. Mustafa Kemal Paşa’nın yakın dava 

arkadaşlarından H. Edip Adıvar’ın vurguladığı üzere, bu savaş adeta “Tarihin Türk’ü 
ateşle sınavıdır.” Yüzbinlerce gencimiz vatan uğruna canlarını seve seve vermişlerdir. Bir 
o kadarı yaralanmış, sakatlanmış, gazi olmuştur. Mustafa Kemal Paşa da Sakarya 
Savaşı’nda yaralanarak Gazi olmuştur; bu savaşı kaburgası kırık olarak, geceler boyu 
uyumadan yönetmiştir. 

 
Mudanya Ateşkes’i, daha sonra da 24 Temmuz 1923’te Lozan Barış Anlaşması 

imzalanarak, yurdu parçalayan ve Türk Ulusu’nu tutsak eden Sevr paçavrası yırtılır. Lozan 
Anlaşması, Türkiye Cumhuriyeti’nin tapusudur. Şimdi içinde yaşadığımız sınırlar tüm 
devletlere bu Anlaşma ile kabul ettirilir.  
 

Eğer şanlı Kurtuluş Savaşı kazanılamasaydı ya da son Osmanlı Padişahı Vahdettin’in 
istediği gibi İngiliz ya da Amerikan güdümü kabul edilseydi, bugün bu güzelim yurtta 
dilimizi, dinimizi, özgür yaşamımızı elde edemeyecektik. Örneğin şu anda üzerinde 
yaşadığımız Trakya toprakları Yunanistan’ın olacaktı. Bizler belki dünyaya gelemeyecektik.. 
Dolayısıyla bugün bu topraklarda özgürce yaşayan herkesin Mustafa Kemal Paşa’ya karşı 
sonsuz bir saygısı, vefa borcu vardır, olmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti’ni yoktan var eden, O 
ve dava arkadaşlarıdır. 
 

Sevgili Çocuklarımız; size ilginç geleceğini düşündüğüm bir örnek daha vereyim : 
Dünyanın ilk bağımsızlık ve özgürlük savaşı kazanıldıktan ve üzerinde güneş batmayan 
Britanya İmparatorluğu yenildikten sonra, İngiliz Başbakanı Lloyd George Parlamento’da 
halkına hesap verirken kendini şöyle savunur :  
 

 
“ Tarih ancak birkaç yüzyılda bir dahi çıkarır.  

Ne yazık ki yüzyılımızda bu dahiyi Türk ulusu çıkardı.  
Ben Mustafa Kemal Paşa’ya yenildim. Başkasına değil.  

Tesellim budur. İstifamı sunuyorum.. “ 
 

Kurtuluş Sonrası Devrimler  : 
 

Gazi Mustafa Kemal Paşa, kuşku yok ulusun bağımsızlığını sağlamakla yetinmedi.. 
Yıllarca süren savaşlardan yıkık, yoksul, hasta, yorgun bir ulus olarak çıkmıştık. Yol yoktu, 
hastane yoktu, okul yoktu, fabrika yoktu, para yoktu.. Ama Ulusun azmi ve önderi vardı. 
O’na göre, askeri utkular (zaferler) ekonomik utkularla taçlandırılmadıkça başarıya 
ulaşılamazdı. Bu yüzden 1923’te İzmir İktisat Kongresi’ni topladı ve izlenecek ekonomik 
kalkınma modeli belirlendi. Bu model, daha sonra değineceğimiz karma ekonomi idi. 
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Eğitim de olağanüstü önemliydi. Ata, 1921’de Yunan birlikleri Ankara’ya 
yaklaşırken, savaşın en yoğun dönemlerinde Ankara’da bir Ulusal Eğitim Kurultayı 
toplamıştı. Çünkü Büyük Önder, gelecek kuşakların öğretmenlerin yapıtı (eseri) olacağını 
biliyordu. Bir konuşmasında Cumhuriyet gençlerini öğretmenlere emanet ediyordu :  
 

“ Ey yükselen kuşak, Cumhuriyet’i biz kurduk, siz yücelteceksiniz..”  
 

diyordu. 
 

Cumhuriyet’in İlanı  : 
 

29 Ekim 1923, tarihimizin en parlak sayfalarından birinin daha yazıldığı gündür. 
Hepinizin bildiği bu günde Cumhuriyet ilan edilmiştir. Türk Ulusu’na en yaraşır yönetim 
biçimi kuşku yok ki, Cumhuriyet’tir. Yani Ulus, temsilcileri eliyle kendi kendisini 
yönetecektir. Egemenlik hakkını, TBMM eliyle kullanacaktır. Artık padişahlık, saltanat, 
halifelik dönemi kapanmıştır. Mustafa Kemal, kendisine sunulan padişahlık, halifelik 
önerilerini kesin bir kararlılıkla geri çevirmiştir. TBMM, kendisini Türkiye Cumhuriyeti’nin 
ilk Cumhurbaşkanı olarak seçer. Türkiye Cumhuriyeti devleti, dünyanın onurlu uluslarına 
yaraşır bir yönetim biçimine erişmiştir. 
 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel ilkeleri şöyle belirlenmiştir: 
 

1.  Cumhuriyetçilik :  
 

Yukarıda açıklandığı gibi ulusal egemenlik ilkesine dayalı yönetim. Yani Türk halkı 
egemenlik hakkını kullanarak kendi kendisini yönetecektir. Milletvekili temsilcilerini 
seçerek Meclise yollayacak ve ulusun yönetimi demokratik yöntemlerle sağlanacaktır. 
Böylece yeni Türkiye Devleti, dünyanın çağdaş ve onurlu devletleri arasında yer 
alacaktır. 
 

2.  Ulusçuluk   :  
 

Ulusal sınırlarımız içinde yaşayan ve kendisini Türk kabul eden herkes Türk’tür. Irkçılık 
ve soy temeline dayalı bir ulusçuluk anlayışı reddedilmiştir. Mustafa Kemal Paşa bu 
ilkeyi “ N e  M u t l u  T ü r k ’ ü m  D i y e n e ..” sözüyle, 10. Yıl Söylevi’nin sonunda son 
derece özlü olarak vurgulamaktadır. 
 

3.  Laiklik   :  
 
Yüzlerce yıl boyunca din ve devlet işlerinin birbirine karıştırılması Osmanlı’yı geri 
bırakmış, sonunda yıkıma uğratmıştır. Din siyasete ve dünya işlerine alet edilmemeli, 
insanların duyunçlarında (vicdanlarında) kalmalıdır. Tanrı ile insan arasına girmeye 
kimsenin hakkı yoktur. Dileyen dilediğine inanmakta ya da inanmamakta özgürdür. 
Toplum yaşamı, akıl ve bilimi öncü alan laik hukuk düzenine dayalı olacaktır. Gerçekten 
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de günümüzde din kurallarıyla yönetilen ülkeler, dünyanın en geri ülkeleridir. Kaldı ki, 
İslam dininde Tanrı ile insan arasına, din adamı da olsa kimsenin girmesine izin  
verilmemiştir. 

 

4. Halkçılık   :  
 

Ulusal sınırlar içinde Türk halkı bir ve bütündür.  
Halk içindeki tüm ayrımlar yok edilmelidir. Mustafa Kemal Paşa bu ilkeyi şöylesine  
özlü biçimde vurgulamaktadır :  
 

“ Ayr ıca l ıks ız ,  s ın ı f s ı z  kaynaşmış  b i r  k i t le  o lacağız . . ”. 
 

5. Devletçilik   :  
 
Halk yoksul, eğitimsiz, sermayesizdir. Ülkenin altyapısı yoktur. Bu yüzden devlet 
öncülüğünde kamusal yatırım kuruluşları, fabrikalar oluşturulmuştur. Bu fabrikalar hem 
insanımıza iş yaratmış hem de kalkınma için üretim yapmışlardır. Ilımlı bir devletçilikle özel 
sektörün de gelişmesini öngören karma ekonomi modeli izlenmiştir. 15 yıl içinde elde 
edilen sonuçlar tüm dünyada, Mustafa Kemal Paşa’nın askeri başarılarından sonra 
ekonomik tansığı (mucizesi) olarak kabul edilmiştir. Mustafa Kemal Paşa böylece yalnızca 
bir asker değil, dahi bir devlet kurucusu, usta bir toplum mimarı  ve siyaset adamı 
olduğunu da herkese kanıtlamıştır. Örneğin ülkede hiç şeker üretimi 
yapılamıyordu!  
 

B u n l a r ı  b i l i y o r  m u y d u n u z  ?  
 

O’nun Cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemde (1923-1938, 15 yıl); 
 
1.  Dünyanın tarımda ve sanayide en hızlı kalkınan ülkeleri  

içinde olduğumuzu, 
2.  Paramızın Dolar karşısında değer yitirmediğini,  

zaman zaman değer kazandığını; karşılıksız para basılmadığını.. 
3.  Osmanlı’dan kalan dış borçları ödemeyi sürdürdüğümüzü, 
4.  Hemen hemen hiç borç dış almadığımızı, 
5.  Enflasyonun -yani yaşam pahalılığının- sıfır düzeyinde olduğunu, 
6.  Osmanlı’nın sıkışıp satttığı demiryolları, limanlar… hatta Kadıköy’ün su şebekesi 

gibi ulusal varlıklarımızın geri satın alındığını?? 
 

 

6. Devrimcilik  :  
 

Mustafa Kemal Paşa, Türk Ulusu’nu çağdaş kılmak için son derece hızlı düzenlemeler, 
yani Devrimler yapılması gerektiğine inanıyordu. Ancak böyle yapılırsa gelişmiş Batı 
uygarlığının düzeyine erişilebilirdi. Hatta Ulusuna gösterdiği hedef, bunun da ötesiydi. 
Bu yüzden bir dizi Devrim yaparak Türk Ulusunu geriliğin pençesinden hızla kurtarmayı 
hedeflemiş ve bunu başarmıştır. Bu Devrimlerin de zaman içinde yetersiz kalacağını ve 
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yenilerinin gerekeceğini bildiğinden, s ü r e k l i  d e v r i m  ilkesini benimsemişti. Yüce 
kurtarıcımıza göre; 

 

 “Yaşamda en gerçek yol gösterici bilim ve tekniktir.  
Bunun dışında yol gösterici aramak aymazlıktır,  

sapkınlıktır, hatta ihanettir.”  
 

Akıl ve bilimi kendilerine öncü edinen Cumhuriyet kuşakları, yani sizler; sürekli 
devrimlerle Ata’nın ulusumuz için öngördüğü hedefleri aşacaksınız, aşmalısınız. O’nun şu 
sözleri son derece düşündürücü ve öğreticidir :  
 
 

Cumhuriyet Devrimleri Şunlardır   : 
 

Bu devrimler, 1982 Anayasa’mızın 174. maddesinde 8 başlıkta toplanmıştır : 
  

1. Eğitim Birliği Devrimi   :  
 
Osmanlı döneminde medreseler vardı. Dinsel eğitim çok yoğundu. İnsanlar ağır bir 

dinsel inanç baskısı altında idiler. Din adına bir yığın safsata (akıl ve bilim dışı uydurmalar) 
yaşamın her alanına karışıyordu. Bu yüzden bilimsel ilerleme sağlanamıyordu. Dinsel 
eğitim yapmayan az sayıda okul vardı. Mustafa Kemal Paşa böylesine laik okullarda 
yetişmişti. Dinsel medrese eğitiminde öğrencilerin soru sormadan, kuşku duymadan, 
“neden böyle?” demeden yalnızca inanmaları isteniyordu. Örn. matbanın günah olduğu, 
dine uygun olmadığı söylenerek, 300 yıla yakın bir süre bu çağdaş alet Osmanlı 
topraklarına sokulmamıştı. Oysa laik okullarda akıl ve bilimi öncü alan bir eğitim 
yapılıyordu. Yaşamın gereklerine uygun bilgiler veriliyor, beceriler kazandırılıyordu. Din 
adına her türlü gericilik ve yobazlık, medrese denilen bu çağdışı okullarda minicik 
çocuklara zorla ezberletiliyordu. F a l a k a yaygın bir ceza idi. Eğitim sistemi, böylesine 
kökünden farklı, birbirine zıt 2 tür insan yetiştiriyordu. Bunlar ileride toplumda kaçınılmaz 
olarak çatışmaya giriyorlardı. Kız ve erkek öğrenciler ayrı ayrı okul ya da sınıflarda 
okuyorlardı. Şimdiki gibi karma eğitime izin yoktu. Bilim ve sanat adamı yetiştirilemiyordu. 
 

Size çarpıcı bir örnek daha vereyim :  
 
1812’de Osmanlı topraklarında veba salgını çıkar. Hastalıkla savaşmak için bilimsel 

korunma önlemleri almak gereklidir. Örn. farelerin yok edilmesi gerekmektedir. Fakat din 
kurallarına göre yönetilen Osmanlı Devleti’nin Şeyhülislam’ı bir fetva vererek hastalığın 
mikroplardan kaynaklanmadığını, Tanrı’nın istemi olduğunu, dolayısıyla hastalıkla 
savaşmanın Tanrı’nın istemine karşı gelmek olduğunu belirtmiş ve bilimsel savaşımı 
engellemek istemiştir. Bu dehşet vericidir! 

 
Bir başka ibret verici örnek :  
 
Osmanlı’nın modern gözlemevinde gökyüzünü incelemek için kurulan teleskoplarla  
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meleklerin bacaklarının seyredileceğini (!) söyleyen Şeyhülislam, Padişah’a baskı yaparak bu 
gözlemevini topa tutturarak yıktırmıştır. 

 

Bu örnekleri ne yazık ki, sayısız çoğaltabiliriz.. 
 

Gerek Osmanlı’da, gerekse dünya uygarlık tarihinde bunun gibi binlerce örnek 
vardır. İşte bu gerilikleri, akıl dışılıkları aşmak için ATATÜRK laik, akılcı ve bilimci eğitimi 
getirmiştir. Bu eğitimin ülkede tek eğitim sistemi olmasını ÖĞRETİM BİRLİĞİ Devrimi ile 
sağlamıştır. Din eğitiminin ise devletin gözetim ve denetimi altında aydın din adamlarınca 
safsatalardan arındırılarak verilmesini arzulamıştır. Bu Devrim yapılmasaydı bugün sizler 
yerlerde oturacak, başlarınıza takke geçirecek, rahle kullanacak ve Arapça eğitim 
yapacaktınız. Neden ve niçin ile başlayan sorular soramayacaktınız. Size öğretilen hemen 
her şeyin gerekçesi “Allahın emri böyle..” biçiminde olacaktı. Bu yüzden, Öğretim Birliği 
(Tevhid-i Tedrisat) Devriminin değerini anlamak ve savunucusu olmak gerekir. 
 

2. Şapka Giyilmesi Hakkında Yasa  :  
 

Osmanlı döneminde insanlar başlarına sarık, kavuk, fes, takke gibi ilginç ve çağdaş 
görünümlü olmayan çok değişik şeyler giyiyorlardı. Uygar bir ulus olmanın gereklerinden 
biri de, gelişmiş Batı ülkelerinde olduğu gibi şapka giymek idi. Batı uygarlığını 
hedeflediğimizden, biçimsel görünse de önemsenen bir devrimdir şapka devrimi. Bugün 
giydiğimiz kasketler, fötr şapkalar bu biçimde ülkeye girmiştir. İsterseniz Hacivat ve 
Karagöz’ün kafalarına taktıkları kavukları anımsayınız. Onların giysileri günümüzde eğlence 
konusu değil mi? Bizler öylesine komik giysiler giymeyi sürdürmeli miydik dersiniz? 
 

3. Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması :  
 

Sevgili yavrularım;  
 
Yaşamın güçlüklerinden bunalarak Tanrı’ya sığınan insanlar, O’na nasıl 

yaklaşacaklarını aramış durmuşlardır. Bildiğiniz gibi İslam dininde Tanrı ile kul arasına 
kimse giremez. Fakat kimi çıkarcılar, saf ve temiz insanları Tanrı’ya yaklaştırmak için kimi 
Tekkeler, Tarikatlar, Türbeler.. kurmuşlardır. Buralarda din adına gericilik yapmışlar, 
insanların temiz din duygularını sömürmüşlerdir. Her tekkenin, tarikatın, türbenin vd. nin 
kendine göre bir din ve Tanrı anlayışı olmuştur. Böylece ulusu bölmüşlerdir üstelik. Zaman 
zaman şeriat isteyen ayaklanmalar yapmışlardır. Yenilikçi Padişahlara karşı çıkmış, isyan 
ederek onları öldürmüşlerdir. Bunlar, Atatürk’ün deyimiyle tam anlamıyla gericilik ve 
pislik yuvaları durumuna gelmiştir. Dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Paşa bunları kapata-
rak halkın din adına sömürülmesini engellemiştir. Aydın din adamlarından dinini öğrenen 
halkımız, başkalarının aracı olmasına gerek kalmadan dinlerini kendi anlayışlarına göre 
uygulamalıdırlar. Kaldı ki, yukarıda da belirttiğim gibi, İslam’da Tanrı ile kul arasında hiçbir 
aracı mekanizma ya da kişi yoktur. İslam dini bunu yasaklamıştır. 

 

4. Yurttaşlar Yasası’nın (Medeni Yasa) benimsenmesi  :  
 

Osmanlı’da Mecelle denen çağdışı bir hukuk sistemi vardı. Erkekler 4 kadınla  
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evlenebiliyordu. Kadınların miras hakkı erkeklerin yarısıydı. 2 kadının tanıklığı 1 
erkeğinkine denkti. Erkek dilediğinde karısını boşayabiliyordu. 4 kadına ek olarak cariye 
(kadın köle) de edinebiliyordu kocalar. Kadınların seçme, seçilme gibi siyasal hakları yoktu. 
Görevleri kocalarını hoşnut etmek, çocuk doğurmak idi. Toplumsal yaşamın dışına 
itilmişlerdi. Örn. kadınlar kocalarının 4 adım gerisinden yürümek zorunda idiler. Yalnız 
sokağa çıkmamalıydılar. Erkek görünce diz çökerek selamlamalı ve ona geçmesi için 
öncelik vermeli idiler.. Daha neler neler.. Oysa eski Türklerde kadınlar kocalarıyla eşit hak 
sahibi idiler. Arap kültürü ve şeriat hukuku bize zorla uygulatılıyordu. Bu durum, 
Türkiye’nin uygarlaşmasının önünde açık engeldi. 
 

Atatürk bu ilkel sistemi kaldırdı. Yerine Medeni Yasa’yı getirdi (1926). Medeni 
nikah kondu; tek eşlilik ve evlilikte, mirasta, toplumsal yaşamda, siyasal yaşamda, 
ekonomik haklarda kadınlarla erkeklerin hakları eşitlendi. Birçok Avrupa ülkesinde 
yokken kadınlara seçme ve seçilme hakkı vererek onları TBMM’de milletvekili yaptı. 2. 
Meclis’te 18 kadın milletvekili görev aldı (şu andaki Meclis’te de yakın sayıda kadın 
parlamenter var, oysa bu sayı çok artmalıydı). 
 

Mustafa Kemal Paşa’nın hukuk alanında yaptığı yenilikler bunlarla sınırlı değildir. 
Bir bütün olarak şeriat hukuku kaldırılarak laik hukuk sistemi getirilmiştir. Örn. şeriata 
göre hırsızlık yapanın el bileği kesilir. Suç yinelenirse çapraz olarak ayak bileği de kesilir. 
Birçok suçun cezası da kılıçla kafanın kesilmesidir.  

Zina yapan evli kadın, boynuna dek toprağa gömüldükten sonra taşlanarak 
öldürülür! Oysa evli erkek zina yaparsa cezası 74 kırbaçtır..  

Cezalar çok ağır, insan onuruyla bağdaşmaz ve geri dönüşümsüzdür. Diyelim ki 
kişinin hırsızlık yapmadığı sonradan kanıtlandı; kesilen el nasıl yerine gelecektir??  
 

Bunun gibi daha pek çok örnek verilebilir. Sizleri sıkmamak için bunlarla 
yetiniyorum. Cumhuriyetimiz’in kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Paşa, akıl ve bilime 
dayalı, toplumun gerçeklerini ve gereksinimlerini dikkate alan ve zamanla değişebilecek 
laik hukuk sistemini kurarak, Türk halkının çağdaşlaşması için son derece önemli bir adım 
daha atmıştır. 
 
 

5.  Uluslararası Rakamların Benimsenmesi :  
 

Önceleri Arap kültürünün ölçü ve rakamlarını kullanırdık. Örn. arşın, endaze, okka.. 
gibi. Bu durum gelişmiş ülkelerle ilişkilerimizi zora sokuyordu. Tüm gelişmiş ülkelerin 
kullandığı Latin sistemine geçerek; metre, kilo, litre.. kabul edilerek uluslararası alanda 
çağdaş dünya ile bütünleşme adımı atıldı.  

 

6. Latin Abecesinin (Alfabesinin) Benimsenmesi  :  
 

Abece (alfabe) çok daha önemli idi. Osmanlılar Arap abecesini kullanıyorlardı. Bu 
abece çok zor ve karmaşıktı. Türk dilinin ses yapısına da uymuyordu. Batı ile ilişkilerimizde 
engel durumunda idi. Zaten okuma yazma oranı da erkeklerde % 10, kadınlarda % 3 
dolayında idi. Gazi Mustafa Kemal Paşa, Harf Devrimi ile şimdiki abecemizi kabul etti. 
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Kendisi doğrudan, kara tahta başında elinde tebeşir ile Ulusuna okuma-yazma öğretti. 
Düşünebiliyor musunuz; bir Devlet Başkanı, elinde tebeşir, kara tahta başında halkına 
abece öğretiyor... Bu davranış bile tek başına Mustafa Kemal Paşa’nın yurt ve ulus 
sevgisine çok güzel bir kanıttır. Türk Dil Kurumu’nu kurarak Türkçe’nin arınması ve 
gelişmesi için çaba harcadı. Kendisi de pek çok öz Türkçe sözcük üretti. 

 
Günümüzde Küreselleşme ile tüm dünyanın bütünleştiğini dikkate alırsak; 

uluslararası rakamların, Latin abecesinin benimsenmesinin ulusumuzu dünya uluslar 
ailesine katmak için ne denli ileri görüşlü adımlar olduğu anlaşılacaktır. 

 

7. Kimi Lakap ve Unvanların Kaldırılması  :  
 
Yine Osmanlı döneminde efendi, bey, paşa... gibi sanlar, ulusu bölecek düzeyde 

ayrımcılık yaratarak kullanılıyordu. Bunlar kaldırılmıştır. Amaç kaynaşmadır, ayrıcalıkların 
kaldırılmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin her yurttaşı aynı değer ve saygınlıktadır. 

 

8. Kimi Giysilerin Giyilemeyeceğine İlişkin Yasa  :  
 

Kadınlar kara çarşaf giyiyor, yüzlerini de ayrıca peçe ile örtüyorlardı. Erkekler 
poturlu şalvar, ihram, yemeni, sarık, fes gibi giysiler kullanıyorlardı. Bunların uygarca 
olduğunu söylemek olanak dışıdır. Ceket, pantolon, kravat, şapka, entari, elbise gibi uygar 
ve şık giyimler özendirilmiş; halkımızın görünümünün de uygar kılınması hedeflenmiştir. 
Uygarlık projesi bir bütündür. Mustafa Kemal Paşa kendisi de her zaman çok şık ve çok 
temiz giyinmeye büyük özen göstererek canından çok sevdiği halkına örnek olmuştur. 
 

Sonuç ve Özet    :  
 
 

Bu topraklarda yaşayan her Türk yurttaşı, bize özgürlüğümüzü, yurdumuzu, 
bağımsızlığımızı sağlayan o büyük insana sonsuz bir vefa borcu duymaktadır. O’nu 
anladıkça daha çok seveceğiniz, bağlanacağınız; ilke ve devrimlerinin uyanık bekçileri 
olacağınız kesindir. O’nu tanımak ve anlamak için sizin de çaba göstermeniz gereklidir. 
Bunu bütünü ile okullarınızdan beklememelisiniz. Gerçek kaynaklarından okuyarak siz de 
öğrenmeli, aydınlanmalı ve başkalarını da aydınlatmalısınız.  

 
En önemlisi de Atatürk düşmanlarının haksız, yersiz ve gerçek dışı çarpıtmalarına 

kanmamalısınız. Ancak öyle yaparsak Mustafa Kemal Paşa’nın sevgin (aziz) anısına yaraşır, 
değerbilir yurttaşlar olabiliriz. Mustafa Kemal Paşa, çağımızın en büyük devrimcisi olarak 
bütün dünyaca kabul edilmektedir. 156 ülkenin oybirliği ile aldığı aşağıdaki UNESCO1 
Kararı son derece öğreticidir : 

 
 
 

                                                           
1 Bildiğiniz gibi UNESCO, Birleşmiş Milletler örgütüne bağlı uluslararası bir Eğitim, Bilim ve  
  Kültür kuruluşudur. 
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U N E S C O  K A R A R I 
 

Mustafa Kemal ATATÜRK’ün doğumunun 100. yılına rastlayan  
1981 yılında anılması için, UNESCO Genel Kurulu’na katılan  

156 ülkenin oybirliği ile kabul edilen karar (1979) : 
 

“ ULUSLARARASI ANLAYIŞ ve BARIŞ YOLUNDA ÇABA HARCAMIŞ  ÜSTÜN BİR KİŞİ, 

OLAĞANÜSTÜ BİR DEVRİMCİ,   
SÖMÜRGECİLİK ve EMPERYALİZME KARŞI SAVAŞAN İLK ÖNDER,   

İNSAN HAKLARINA SAYGILI, DÜNYA BARIŞININ ÖNCÜSÜ,  
İNSANLAR ARASINDA   

HİÇBİR RENK, DİN, IRK AYRIMI GÖZETMEYEN 

EŞSİZ DEVLET ADAMI; TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURUCUSU...”  

 
 
 

 
Sevgili Yavrularım,  
 
Kısa ve çok özlü olması için çaba harcadığım kitapçığınız 16 sayfa.. Umuyorum 

sıkılmadan okursunuz. Birbirinizle, anababalarınızla, aydınlık öğretmenlerinizle tartışarak 
okuduklarınızı olgunlaştırır ve geliştirirsiniz. Mustafa Kemal ATATÜRK’ün bedensel varlığı 
61 yıldır aramızda yok; ama düşünceleri, ülküsü gönlümüzde yaşıyor; bize yol gösteriyor. 
Kendisinin de dediği gibi; 
 

“Benim ölümlü bedenim elbet bir gün toprak olacaktır.  
Fakat Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacaktır..” 

 
Kitapçığımızı, Gazi’nin aşağıdaki sözleriyle bağlıyorum : 

 
 

“ Ben, manevi kalıt (miras) olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma,  
hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum.  

Benim manevi kalıtım bilim ve akıldır.  
Benden sonrakiler, bizim aşmak zorunda olduğumuz  

çetin ve köklü zorluklar karşısında,  
belki amaçlara tümüyle eremediğimizi, fakat asla ödün vermediğimizi,  

akıl ve bilimi öncü edindiğimizi onaylayacaklardır.  
Zaman hızla ilerliyor; ulusların, toplumların, kişilerin  

mutluluk ve mutsuzluk anlayışları bile değişiyor.  
Böyle bir dünyada, asla değişmeyecek kurallar getirdiğini ileri sürmek,  

aklın ve bilimin gelişimini yadsımak olur.  
Benim Türk ulusu için yapmak istediklerim  

ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır.  
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Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel eksen üzerinde  
akıl ve bilimin öncülüğünü kabul ederlerse,  

manevi kalıtçılarım olurlar. “ 
 
 

Hepinize, Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek laik, demokratik, özgür ve 
bağımsız, insan haklarına dayalı, sosyal bir hukuk devleti olarak yaşayacak, dünya devletler 
ailesinin onurlu bir üyesi olan çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nde mutlu bir yaşam diliyorum.  

 
Ancak bunu hak etmek için Atatürk’ü tanımak, ilke ve devrimlerinin yılmaz birer 

bekçisi olmak zorundayız. Bunu yapmazsak, karanlık güçler aydınlık geleceğimizin önünü 
tıkamak için bütün kötülükleri yapacaklardır. İrtica (dinsel gericilik) ve şeriat en büyük 
düşmanımızdır, aman dikkat! Bölücülük de öyle..  

 
Bin yıldır bu topraklarda kardeşçe yaşayan insanları Müslüman-Laik, ırkçılık 

yaparak Türk-Kürt diye ayırmanın ve savaşa itmenin kime yarar sağlayacağını düşünmeniz 
gerekir. Unutmayalım ki, bundan önceki 15 Türk devleti aynen bu yollarla içinden 
bölünerek yıkılmıştır. 79 yıl önce Sevr Anlaşması ile ülkemizi yok etmeyi başaramayanlar, 
bunu günümüzde deniyorlar..  

 
Aman tuzağa dikkat! 

 
Aşağıda, Yüce ATATÜRK’ün seçilmiş kimi özlü sözlerini bulacaksınız.. Dikkatle 

okuyarak anlamlarını kavramalı birbirinizle, aydın büyüklerinizle tartışmalı, yaşama 
geçirmeye çalışmalı ve kendinize şaşmaz birer ilke edinmelisiniz Sevgili yavrularım.. 
 

ATATÜRK’ten Kimi Seçme Sözler 

 

 Çalışmanın en yücesi, ulus için olandır. 
 

 Devrimin hedefini kavramış olanlar, daima onu koruyabilecek güçtedir. 
 

 Yurt ve ulus işlerinde, duyguya, hatıra, kardeşliğe ve dostluğa yer yoktur. 
 

 Bu ulusa hizmet eden onun efendisi olur. 
 

 Özgür olmayan bir ülkede ölüm ve yok olma vardır. 
Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası özgürlüktür. 
 

 Ulusları özgür, bağımsız, şanlı ve yüce yapan ya da tutsaklığa  
ve yoksulluğa sürükleyen eğitimdir. 
 

 Ulusal eğitim politikasının temel taşı, bilgisizliğin yok edilmesidir. 
 

 Biz kimsenin düşmanı değiliz! Yalnız insanlığın düşmanı olanın düşmanıyız. 
 

 Uygar olmayan insanlar, uygar olanların ayakları altında kalmaya mahkûmdurlar. 
 

 Ulusal bilincin ayakta kalması ve uyanık bulunması için  
dil ve tarih uğrunda çalışmak zorundayız. 
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 Yurtta barış, dünyada barış. 
 

 Başarılarda gururu yenmek, yıkımlarda ümitsizliğe direnmek gerekir . 
 

 Türk köylüsünü ‘efendi’ yerine getirmedikçe, ülke ve ulus yükselemez. 
 

 Cumhuriyet düşünsel, bilimsel, tinsel (manevi) bakımdan güçlü  
ve yüksek kişilikli korumacılar ister. 
 

 Gerçeği konuşmaktan korkmayınız. 
 

 Uygarlık öyle güçlü bir ışıktır ki; onu umursamayanları yakar, yok eder. 
 

 Ulusların tutsaklığı üzerine kurulmuş örgütler, her tarafta yıkılmaya mahkûmdurlar. 
 

 Bizim esin kaynağımız gök ya da bilinmezlik değil, yaşamın kendisidir. 
 

 Ulusal egemenlik uğrunda canımı vermek benim için vicdan ve namus borcudur. 
 

 Dünya vatandaşları haset, aç gözlülük ve kinden arındırılmış olarak eğitilmelidir. 
 

 Bir dinin doğal olması için usa, bilime, fenne ve mantığa uygun olması gerekir. 

 Ne denli varsıl (zengin) ve gönence (refaha) kavuşturulmuş olursa olsun,  
bağımsızlıktan yoksun bir ulus, uygar insanlık karşısında uşak olma konumundan 
yüksek bir işleme layık olamaz.  

 Benim ölümlü bedenim bir gün elbet toprak olacak,  
fakat Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacaktır.  
 

 Bütün dünya bilsin ki benim için bir yanlılık vardır: Cumhuriyet yanlılığı, düşünsel  
ve sosyal devrim yanlılığı. Bu noktada, yeni Türkiye topluluğunda 1 bireyi dışarda 
düşünmek istemiyorum.  
 

 Türk yetenek ve gücünün tarihteki başarıları meydana çıktıkça, büsbütün  
Türk çocukları kendileri için gerekli atılım kaynağını o tarihte bulabileceklerdir.  
Bu tarihten Türk çocukları bağımsızlık fikrini kazanacaklar, o büyük başarıları 
düşünecekler, harikalar yaratan adamları öğrenecekler, kendilerinin aynı kandan 
olduğunu düşünecekler ve bu yetenekle kimseye boyun eğmeyeceklerdir.  
 

 Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar.  
Türk gençliği amacımıza, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir. 
 

 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.  
 

 Özellikle bizim dinimiz için herkesin elinde bir ölçü vardır. Bu ölçü ile hangi şeyin  
bu dine uygun olup olmadığını kolayca değerlendirebilirsiniz. Hangi şey ki akla, 
mantığa, halkın çıkarına uygundur; biliniz ki o bizim dinimize uygundur.  
Bir şey akıl ve mantığa, ulusun çıkarına, İslamın çıkarına uygunsa kimseye sormayın.  
O şey dinseldir (dine uygundur). Eğer bizim dinimiz aklın, mantığın uyduğu  
bir din olmasaydı mükemmel olmazdı, son din olmazdı.  
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 Ulus egemenliği öyle bir güçtür ki, onun karşısında zincirler erir,  
taçlar-tahtlar yanar, yok olur.  
 

 İyi bireyler, kendinden çok üyesi bulunduğu toplumu düşünen,  
onun varlığının ve mutluluğunun korunmasına yaşamını veren insanlardır. 
 

 Memleketimizin ellide biri değil, her yanı yıkılsa, her yanı ateşler içinde bırakılsa,  
biz bu toprakların üstünde bir tepeye çıkacağız ve oradan savunma ile ilgileneceğiz. 
 

 Bizi yanlış yola sevk eden soysuzlar, bilirsiniz ki, çok kez din perdesine bürünmüşler,  
saf ve temiz halkımızı hep din kuralları sözleriyle aldata gelmişlerdir.  
Tarihimizi okuyunuz, dinleyiniz. Görürsünüz ki, ulusu acıya boğan, tutsak eden,  
yıkan fenalıklar hep din örtüsü altındaki küfür ve kötülüklerden gelmiştir. 

 
 

Atatürk diyor ki  :  
 

“ Çocuk sevgisi insan için bir gereksinimdir.  
Hele yaş ilerledikçe bu gereksinim kendini daha güçle duyumsatıyor.  
Onun için Ülkü’yü yanımdan ayırmak istemiyorum. ”  
 

Atatürk için çocuk;  
 
Vatan gibi sevilmeli, ulus haklarını korur gibi korunmalıdır..  
O, cephede bulunduğu en bunalımlı günlerinde bile çocuklarla yakından ilgilenmiş, onları 
koruması altına almıştır. 
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