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İletişim Kurulu Gençlik Ağı Gazetesi, Yönetişim Gençlik Ağı’nın çalışmalarını hem üyelerine hem de

paydaşlarına duyurmak amacıyla çıkarılmaktadır. Bunun yanında hazırlanan içeriklerle hem ağ içerisinde bir

iletişim kurmak hem de gençler arasında bilgi paylaşımını canlı tutmak amaçlanmaktadır.
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GENÇLİK AĞINDAKİ GELİŞMELER
ANITKABİR GEZİSİ 

Geçtiğimiz sene 10-16 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası'na özel Gezelim Görelim - Ankara etkinliği düzenlendi.

Yönetişim Gençlik Ağı üyeleriyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün

ebedi istirahatgâhı olan Anıtkabir'i ziyaret edildi. 

Ziyarette resmi tören düzenlenerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk sunuldu. Ardından

Anıtkabir Özel Defteri imzalandı.

ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ YAZISI

Yönetişim Gençlik Ağı olarak 10 Kasım 1938

tarihinde aramızdan ayrılan Türkiye

Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal

Atatürk'ü saygı, sevgi, minnet ve özlemle

anıyoruz.

Yaktığınız ışık hiç sönmeyecek.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk,

Argüden Yönetişim Akademisi Gençlik Ağı gönüllüleri olarak huzurunuzda bulunmaktan büyük şeref duyuyoruz.

"Ey Türk İstikbalinin Evladı" söyleminizin karşılığı olan bizler, müreffeh bir Türkiye Cumhuriyeti hayaliyle ve

bilinciyle yaşıyoruz.

Kaliteli yaşamın ve sürdürülebilir bir geleceğin varlığının inşasına inanarak bu ülkünün İyi Yönetişim kültürünü

benimsemek, uygulamak ve yaymak ile gerçekleşeceğine inanıyoruz.

İyi Yönetişim kültürünün yaygınlaştırılmasında etken olmakla birlikte kurduğunuz ve bizlere emanet ettiğiniz

Cumhuriyeti, ilelebet yaşatmaya, geliştirmeye ve Cumhuriyete layık Türk gençleri olmaya gayret ediyoruz.

Siz, huzur içinde uyuyunuz.

Erben Samet ARİFOĞLU

Argüden Yönetişim Akademisi



İREM POLAT

GENÇLİK AĞI GAZETESİ

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA

GÜNÜ 

/4

GENÇLİK AĞINDAKİ GELİŞMELER
ANITKABİR GEZİSİ 



TUNAHAN KOCAEL 

GENÇLİK AĞI GAZETESİ

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA

GÜNÜ 

/5

BİR İLKE, BİR LİDER
ÖRNEK ALINAN TECRÜBELER, ETKİ YARATAN YAŞANMIŞLIKLAR 

Bir insan ömrüne ne kadar şey sığdırabilir ki? Bu soruyu her sorduğumuzda sayabileceğimiz şeyler aslında

oldukça kısıtlıdır. Fakat bu yazıda bahsedeceğimiz hayata, sayamayacağımız kadar çok şey sığmış desek

yalan olmaz. Bir İlke Bir Lider köşemizde bu ay ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ten bahsedeceğiz. Fakat

bu sefer konumuz bir iyi yönetişim ilkesi ve bir lider olmayacak. Bu yazıyı yazarken Gazi Mustafa Kemal

Atatürk'ü bir iyi yönetişim ilkesiyle bağdaştırmak istemedik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk hem hayatında hem

de kurduğu yapılarda iyi yönetişim kültürüne göre hareket ediyordu. İyi yönetişim ilkelerinin hepsinin onunla

bütünleşmesi ve uyması bizi seçim yapmaktan öteye götürdü.

Hadi biraz kendisinden bahsedelim.

Her ne kadar kendisi doğum gününü Samsun’a çıktığı tarih olan 19 Mayıs olarak kabul etse de, hayata

gözlerini 1881 senesinde Selanik’te Kocakasım Mahallesi, Islâhhâne Caddesi'ndeki 3 katlı pembe bir evde,

Zübeyde Hanım ve Ali Rıza Bey’in oğulları olarak açtı. 

MUSTAFA

KEMAL

ATATÜRK

Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu ev, Selanik
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BİR İLKE, BİR LİDER
ÖRNEK ALINAN TECRÜBELER, ETKİ YARATAN YAŞANMIŞLIKLAR 

Eğitim, öğretim hayatına Mahalle Mektebi'nde başladı. Fakat daha sonra babası tarafından Şemsi Efendi

Mektebi'ne geçiş yaparak burada eğitim hayatına devam etti. Şemsi Efendi Mektebi'nde okuduğu sırada

babasını kaybetti ve eğitim hayatına bir süre ara vermek zorunda kaldı. Amcasının çiftliğinde bir süre

kaldıktan sonra eğitim hayatına devam etmek üzere Selanik’e geri dönüp okulunu bitirdi. Daha sonra Selanik

Mülkiye Rüştiyesi'ne kaydoldu fakat bundan kısa süre sonra küçüklüğünden beri hayali olan askerliğin

peşinden koşmak için Selanik Askeri Rüştiyesi'ne girdi. İşte bu okulda anlamı ‘’mükemmellik ve olgunluk’’ olan

Kemal adını ekledi o güzel isminin yanına. Matematik öğretmeninin o hepimizin aşina olduğu sözleri ile

birlikte artık Mustafa Kemal’di adı. 1896 - 1899 yıllarında Manastır Askeri İdadisi'nde eğitim gördü. Burada

Mehmet Tevfik Bey’in de teşviki ile tarihe olan merakı güçlendi. Yine burada Fransızca öğrendi. Eğitimi

sırasında 19 Nisan 1897’de başlayan Osmanlı - Yunan savaşına gönüllü olarak katılmak istese de, hem idadi

öğrencisi olması nedeniyle hem de 16 yaşından küçük olması sebebiyle cepheye gidememiştir. Buradaki

eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Harp Okulu’nda öğrenimine başladı. 1902 yılında buradan mezun

olarak askerlik hayatına atıldı. 

İlk görev yeri 1905 yılında Şam’da bulunan 5. Ordu olarak

kayıtlara geçmiştir. Burada staj yaptığı sırada piyade, süvari ve

topçu sınıflarında görev aldı. Buradaki görevi sırasında Ekim

1906'da Binbaşı Lütfi Bey, Dr. Mahmut Bey, Lüfti Müfit (Özdeş)

Bey ve askerî tabip Mustafa Cantekin ile Vatan ve Hürriyet

Cemiyeti'ni kurdu. Bu cemiyet 1907 yılında Osmanlı İttihat ve

Terakki Cemiyeti ile birleşti. 20 Haziran 1907’de Kolağası yani

Kıdemli Yüzbaşı oldu ve 13 Ekim 1907 tarihinde 3. Orduya

Kurmay olarak atandı. Kendisine Selanik’teki görevine ek olarak

Üsküp - Selanik arasında Doğu Demiryolu Müfettişliği görevi

verildi. İttihat ve Terakki Cemiyeti Merkez Komitesince

Meşrutiyet’in ilanını takiben baş gösteren tepkileri önlemek için

Trablusgarp’a gönderildi. Buradaki huzursuzluğu giderdikten ve

devlet otoritesinin kurulmasını sağladıktan sonra Ocak 1909’da

Selanik’e döndü. 

31 Mart Vakası olarak tarihte yer alan isyanı bastırmak için hareket ordusu ile İstanbul’a geldi Mustafa

Kemal. Hareket Ordusu'nun İstanbul halkına yayınladığı ilk bildiriyi kendi elleriyle kaleme aldı. 1909 yılında

Selanik’te toplanan İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kongresine Trablusgarp delegesi olarak katıldı. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Mustafa_Cantekin
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Burada fikirlerini net bir şekilde ifade ederek ordunun siyasetten uzak durması gerektiğini ve cemiyetin

millete dayanıp gücünü milletten alan bir siyasi parti haline getirilmesini savundu. Fakat cemiyetin önde

gelenleri ile ortak bir paydada birleşemedi ve o kongreden sonra artık Mustafa Kemal kendisini cemiyetten

uzaklaştırarak tamamen askeri görevine odaklandı. Arnavutluk’ta çıkan isyandan tutun, Fransa’daki Picardie

manevralarına kadar görev aldı ve 1911 yılında Trablusgarp Savaşı’na gönüllü olarak katıldı. Görev aldığı

Tobruk ve Derne bölgelerinde İtalyanların adeta korkulu rüyası haline geldi.

Daha sonra Ekim 1912'de Balkan Savaşı başlayınca Mustafa Kemal, Gelibolu ve Bolayır'daki birliklerle savaşa

katıldı. Mustafa Kemal 1912 Kasım’da İstanbul'a vardığında Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa kıtasındaki

topraklarından geriye sadece başkent İstanbul ile hemen batısı, Çanakkale yarımadası ve kuşatılmış üç kent

olan İşkodra, Yanya ve doğu Trakya'nın en büyük şehri olan Edirne kalmıştı. Bulgar kuvvetleri Çatalca'ya

kadar gelmiş, başkent İstanbul'u tehdit ediyordu. Ateşkes durumu biter bitmez Bulgarlar tekrar Edirne’yi

bombalamaya başladılar ve bunun üzerine batı ve güneyden Bulgarlara saldırılacak bir plan hazırlandı fakat

bu plan aksaklıklar nedeniyle sekteye uğradı. Artık onların kıskaca alınamayacağı biliniyordu. 19 Mart'ta

Yanya Yunanların, 24 Mart 1913'te Edirne Bulgarların eline geçti. 16 Nisan'da ateşkes imzalandı. Bunun

üzerine Mahmut Şevket Paşa Trakya'da Midye - Enez hattının batısında kalan topraklar ile Edirne'yi vermeyi

kabul etmek zorunda kaldı ve 30 Mayıs 1913'te Londra'da barış anlaşması imzalandı. Her şey gittikçe zora

giriyordu. Fakat birinci Balkan Savaş’nı kazanmış olan Balkan devletleri, ele geçirdikleri bölgeleri paylaşırken

anlaşamadılar ve Yunanistan ile Sırbistan, Bulgaristan’a karşı harekete geçtiler. Bu karmaşayı kullanarak 21

Temmuz 1913’te, Mustafa Kemal’in kurmay başkanlığını yaptığı Bolayır Kolordusu, Edirne’yi Bulgarlardan

geri aldı. Aynı yıl Sofya’ya askeri ataşe olarak atandı. Bu görevde iken 1914 yılında yarbaylığa yükseldi.

Askeri ataşelik görevi Ocak 1915'te sona erdi. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0%C5%9Fkodra
https://tr.wikipedia.org/wiki/Yanya
https://tr.wikipedia.org/wiki/Edirne
https://tr.wikipedia.org/wiki/Londra_Antla%C5%9Fmas%C4%B1_(1913)
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Bu başarılarının ve asil mücadelelerinin devamında, 1. Dünya Savaşı’nın başlaması üzerine bu savaşta aktif

bir görev istedi Mustafa Kemal. Gözü milletinden başka bir şey görmüyordu artık. Bu isteği üzerine 1915

yılında 19. Tümen Komutanlığı'na atandı ve burada bir destan yazarak o meşhur ‘’ÇANAKKALE GEÇİLMEZ!’’

sözlerini itilaf devletlerinin açık ve net bir şekilde anlamalarını sağladı.

18 Mart 1915 tarihinde Çanakkale Boğazı'nı geçmeye kalkan İngiliz ve Fransız donanması şanlı ordumuzun

müthiş ruhu ve mücadelesi ile karşı karşıya gelince Gelibolu Yarımadası’na asker çıkarmaya karar verdiler.

25 Nisan 1915’te Aruburnu’na çıkarma yapan düşman kuvvetleri, Mustafa Kemal’in komutasında olan 19.

Tümen tarafından Conkbayırı’nda hiç beklemedikleri çok büyük bir hezimete uğratıldılar. Bu hezimete adeta

doymayan İngilizler, 6 - 7 Ağustos tarihlerinde yine bir taarruz denediler fakat yine bir hezimete uğradılar.

Mustafa kemal bu dönemde askeri başarılarına Anafartalar Zaferi, Kireçtepe ve 2. Anafartalar zaferlerini de

ekledi. İşte o meşhur emir bu cephelerde yankılandı. ‘’Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi

emrediyorum!’’. Bu zaferlerin ardından Tümgeneralliğe yükselen Mustafa Kemal, Muş ve Bitlis’in geri

alınmasında önemli bir rol aldı. 

Ve sıra Mondros’a geldi. Mondros imzalanmıştı ve itilaf devletleri artık işgale başlamışlardır. Bu yaşanan

olayların üzerine Mustafa Kemal, doğum günü olarak kabul ettiği 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak bastı. 22

Haziran 1919'da Amasya'da yayımladığı genelgeyle "Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararının

kurtaracağını" ilan edip Sivas Kongresi'ni toplantıya çağırdı. 23 Temmuz - 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında

Erzurum, 4 - 11 Eylül 1919 tarihleri arasında da Sivas Kongresi'ni toplayarak vatanın kurtuluşu için izlenecek

yolun belirlenmesini sağladı. Her şeye rağmen bu güzel ve tarih kokan toprakları itilaf devletlerine

bırakmamakta kararlıydı. Halkın desteğini de arkasına alarak bu direnişe gönül verdi ve çabaladı.
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Türk Kurtuluş Savaşı, 15 Mayıs 1919'da Yunanlıların İzmir'i işgali sırasında düşmana ilk kurşunun atılmasıyla

başladı. 10 Ağustos 1920 tarihinde Sevr Antlaşması'nı imzalayarak aralarında Osmanlı İmparatorluğu'nu

paylaşan 1. Dünya Savaşı'nın galip devletlerine karşı önce Kuvayı Milliye adı verilen milis kuvvetleriyle

savaşıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi düzenli orduyu kurdu, Kuvayı Milliye ile ordunun bütünleşmesini

sağlayarak savaşları (1. İnönü Zaferi, 2. İnönü Zaferi ve Sakarya) zaferle sonuçlandırdı.

Sakarya Meydan Muhaberesi’nin ardından 13 Ekim 1921’de Ankara Hükümeti ile Güney Kafkas

Cumhuriyetleri arasında Kars Antlaşması imzalandı ve doğu sınırımız tamamen güvenlik altına alındı. Bunun

ardından 20 Ekim 1921 tarihinde Fransa ve TBMM Hükümeti arasında Ankara Antlaşması imzalandı ve

Güney sınırımız çizildi. Artık Güney hattımız da güvenliydi. İtilaf devletleri artık TBMM ve Ankara’yı çok

yakından tanıyorlardı.

Ve tüm bunların ardından artık o büyük gün gelmişti. 26 Ağustos 1922 sabahı Büyük Taarruz için harekete

geçilmişti. Bir milletin kurtuluşunun son basamağı. Kulağımızda yankılanıp içimizi ürperten Mustafa Kemal

Atatürk’ün o sözlerini şöyle paylaşmak istiyorum: 

"Bütün arkadaşlarımın Anadolu'da daha başka meydan

muharebeleri verileceğini göz önüne alarak ilerlemesini ve

herkesin akıl gücünü, yiğitlik ve yurtseverlik kaynaklarını

yarışırcasına esirgemeden vermeye devam eylemesini isterim.

Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!"
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Ve bu zaferin ardından 11 Ekim 1922’de TBMM ile Fransa, İtalya ve İngiltere arasında imzalanan Mudanya

Ateşkes Antlaşması ile savaş sona ermiştir. Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın hemen ardından Lozan

Antlaşması ile Türk Kurtuluş Savaşı resmi olarak sonuçlanmıştır.

Ardından 3 Mart 1924 tarihinde Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nu kabul ederek medreseleri kaldırdı ve bütün

okulları Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağladı. Artık eğitim kurumları bir çatı altında

birleşmiştiler ve bir nitelik kazanmıştılar. Ardından Halifelik kaldırılmıştır. 

Bir dahinin planlarının ilk basamağı tamamlanmıştı.

Artık önünde özgür ve işgal altında olmayan bir ülke

duruyordu. Sırada bu ülkeyi hak ettiği yere getirmek

vardı. 29 Ekim 1923 tarihinde her zaman inandığı

demokrasinin hakkını verebilmek için Cumhuriyet’i

ilan etti ulu önderimiz.

Milletine o kadar önem veren biriydi ki Atatürk, getirdiği gelir

devlet giderlerinin yüzde otuzuna karşılık gelen aşar

vergisini, köylünün rahatlaması ve üretimin arttırılması için

kaldırmıştır.

Modernleşme adımları içerisinde şapka kanunu bu dönemde

kabul edildi. Daha sonra tekke ve zaviyeler kapatıldı.

Osmanlı İmparatorluğu'nda kullanılan saat, takvim ve

ölçüler, Avrupa'daki devletlerden değişik olduğundan,

sosyal, ticari ve resmi ilişkileri zorlaştırıyordu. Bu nedenle

Hicri ve Rumi takvimler yerine Miladi takvim kabul edilerek

kullanılmaya başlandı ve saat sisteminde değişiklikler

yapıldı.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Tevh%C3%AEd-i_Tedr%C3%AEs%C3%A2t_Kanunu
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tevh%C3%AEd-i_Tedr%C3%AEs%C3%A2t_Kanunu
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tevh%C3%AEd-i_Tedr%C3%AEs%C3%A2t_Kanunu
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BİR İLKE, BİR LİDER
ÖRNEK ALINAN TECRÜBELER, ETKİ YARATAN YAŞANMIŞLIKLAR 

1928 yılında milletlerarası rakamlar kabul edildi. 1931 yılında bir kanun ile uzunluk ölçüsü olarak metre,

ağırlık ölçüsü olarak kilogram kabul edildi ve ülkede ölçü birliği sağlandı. 

17 Şubat 1926 tarihinde İsviçre Medeni Kanunu'ndan tercüme edilip düzenlenerek oluşturulan Medeni Kanun

kabul edilmiş ve 4 Ekim 1926'da yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla Türk aile hayatı yeniden düzenlenmiş; tek

kadınla evlilik, resmi nikah esası getirilmiş, miras konusunda eşitlik sağlanmıştır.

1 Mart 1926 tarihinde 1889 İtalyan Zanerdelli Kanunu örnek alınarak hazırlanan 765 sayılı Türk Ceza

Kanunu TBMM tarafından kabul edilerek yürürlüğe konuldu. 

1 Kasım 1928’de, TBMM tarafından yeni Türk harflerine yönelik kanun kabul edildi ve halka okuma, yazma

öğretebilmek amacıyla Millet Mektepleri kuruldu. Mustafa Kemal Atatürk Başöğretmen olarak ilan edildi.

Kadınların insanlığın en önemli yapı taşlarından olduğunu her fırsatta söyleyen Atamızın önderliğinde,

Kadınların 1930 yılında yerel, 1934 yılında ise genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır. 

Bir ülkenin tarihi ve dilini bilmemesinin kabul edilemeyeceğini söyleyerek Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih

Kurumu'nun kurulmasına öncülük etti ulu önder. 21 Haziran 1934'te soyadı kanunu ilan edildi ve Mustafa

Kemal’e "ATATÜRK" soyadı verildi. O artık bir devletin kurtarıcısı Mustafa Kemal ATATÜRK idi. Ülkenin

gelişmesi sırasında temel alınan Laiklik, Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, İnkılapçılık ilkeleri

de 5 Şubat 1937’de anayasaya girmiştir.
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BİR İLKE, BİR LİDER
ÖRNEK ALINAN TECRÜBELER, ETKİ YARATAN YAŞANMIŞLIKLAR 

Kadınların insanlığın en önemli yapı taşlarından olduğunu her fırsatta söyleyen Atamızın önderliğinde,

Kadınların 1930 yılında yerel, 1934 yılında ise genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır. Bu

kadın-erkek eşitliği anlamına gelmek ile beraber "adillik" ilkesi ile bağlantılıdır.

Aynı zamanda kadınlara verilen bu hak ile katılımcılıklarının arttırıldığını gözlemliyoruz bu durum ise

“katılımcılık” ilkesi ile özdeşleştirilebilir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün inanmış olduğu demokrasi için Cumhuriyeti ilan ediyor olması "tutarlılık" ilkesi

ile doğrudan alakalıdır. Atatürk yaptığı tüm hamleleri vizyonu ve misyonu doğrultusunda

gerçekleştirmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptıklarına baktığımız da hikayenin sonunda başarılı ortaya koyulan bir plan

görüyoruz bu bizlere doğru kaynakların ve doğru alanların seçildiğini gösteriyor bu bağlamda  Atatürk'ün

bu topraklar üzerinde "etkililik" ilkesinin vücut bulmuş hali olduğunu söyleyebiliriz.

Ve bir millet için feda edilmiş bir ömrün sonuna geliniyordu. 10 Kasım 1938 tarihinde bir milletin umudu

kalmadığı sırada çıkıp gelen, bir milletin umutlarını taşıyan o masmavi gözler bu dünyaya kapanmıştı. Saat

09.05’te Dolmabahçe Sarayı’nda bir kahraman bu hayata gözlerini yumdu. Fakat o hala bu toprakların her bir

karışında, fikirlerimizde, duygularımızda ve kalbimizin en derinlerinde yaşıyor. Evet Atam, senin naçiz

vücudun elbet bir gün toprak olacaktı. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ve fikirlerin ilelebet payidar kalacak.

İşte en başta bahsettiğimiz ‘’Bir insan ömrüne ne kadar şey sığdırabilir ki?’’ sorusunun cevabı tam olarak bu

satırlarda gizli. O bir insanın hayatına sığdıramayacağı kadar şeyi, milleti ve vatanı için o kısacık hayatına

sığdıran bir lider. O bir milletin ve vatanın umutları. Ve o kendinden onlarca sene sonra yaşamış bizlerin

fikirleri. O Mustafa Kemal ATATÜRK.

Özetle; Mustafa Kemal Atatürk hayatı süresince ses getiren birçok olay ve durumun içerisinde bulunduğunu

görebiliyoruz. Tüm bu durum ve olayları iyi yönetişim ilkeleri bağdaştırmak mümkün. Sizler için birkaç örnek

derledik:
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İletişim Kurulu Gençlik Ağı Gazetesi yazarları olarak 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Ve Atatürk Haftası  Özel

Sayısında Gençlik Ağı üyelerine Mustafa Kemal Atatürk'e dair sorular sorduk!

Anketimizi dolduran 10 üyemize teşekkür ediyoruz.

Gelin sonuçlara hep birlikte bakalım:

Cinsiyetiniz?Cinsiyetiniz?

Ankete katılan üyelerin 5'ini erkekler, 4'ünü kadınlar, 1'ini

ise belirtmek istemiyorum diyenler oluşturuyor
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ÜYELERİN SESİ
"MANEVİ MİRASIM BİLİM VE AKILDIR."

Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kelimeyle anlatın.Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kelimeyle anlatın.

Lider
Akıl

Ata

Başöğretmen

Vatansever



Atatürk ile konuşuyor olsaydınız ona hangi cümleyi söylemek isterdiniz?Atatürk ile konuşuyor olsaydınız ona hangi cümleyi söylemek isterdiniz?

Atatürk'ün sizce hangi ülkede/-lerde anıtı vardır?Atatürk'ün sizce hangi ülkede/-lerde anıtı vardır?
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ÜYELERİN SESİ
"MANEVİ MİRASIM BİLİM VE AKILDIR."

Hakkınız ödenmez, size minnettarız.

Bu cumhuriyetin kuruluşu için mücadele

ederken aynı zamanda nasıl bu kadar

kitap okudun ve araştırmalar yaptın?

Birinci vazifem olan Türk istikbâlini ve

Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve

müdafaa etme görevimi senin açtığın

yolda emin adımlarla sürdürme gayreti

içerisindeyim. Ne mutlu Türküm diyene!

Japonya  

Açtığın yolda gösterdiğin hedefe

durmadan ilerleyeceğime and içerim.

Sorunun cevabına ulaşmak için Kültür&Sanat köşesine göz atabilirsiniz!  

Türkiye Meksika Romanya

Rusya Bulgaristan Yunanistan



Son olarak, Atamızın anısına onun en sevdiğiniz sözünü bırakabilirsiniz..Son olarak, Atamızın anısına onun en sevdiğiniz sözünü bırakabilirsiniz..
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ÜYELERİN SESİ
"MANEVİ MİRASIM BİLİM VE AKILDIR."

"Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve

hissediyorsanız bu yeterlidir."

"Zafer, "Zafer benimdir" diyebilenindir. Başarı ise, "Başaracağım" diye başlayarak sonunda "Başardım" diyebilenindir."

"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."

"Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum."

"Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için, en hakiki mürşit bilimdir, fendir."
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BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ? 
ATATÜRK HAKKINDA AZ BİLİNENLER

Ulu önder Atatürk, Dünya tarihinde hakkında en çok araştırma yapılan ve en çok sevilen tek liderdir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk, yaşamı boyunca insanlar arasında asla renk, dil, din, ırk ayrımı

yapmamıştır.

Norveççede “Atatürk gibi düşünmek” şeklinde bir deyim vardır ve bu deyim zorluklar karşısında pes

etmemeyi, çaresiz gibi görünen durumları aşmak için alternatif çözümler üretmeyi ifade eder.

Atatürk dünyada “başöğretmen” sıfatlı ilk liderdir. İlköğretimin herkes için ulaşılabilir, zorunlu ve ücretsiz

olmasını sağlayan ve yaşamı boyunca eğitim konusunu her zaman çok fazla önemseyen Atatürk, bu

çalışmaları neticesinde başöğretmenlik unvanı alan ilk lider olmuştur.

“Allah bir ülkeye yardım etmek isterse, elinden tutmak isterse başına Mustafa Kemal gibi lider getirir.” 

Tahran Gazetesi, 1938



Atatürk vefatından bir yıl önce, sağlığı da çok iyi değilken, okulların yeni açıldığı bir güz ayında Sivas’a

gider ve lisede “hendese” dersine girer; bir sıraya öğrencilerin yanına oturur. Derste, “zaviye, kaim

zaviye, müselles, murabba, müstatil, mütezaviyül-adla, zaid, nakıs” gibi terimlerle öğretilmeye çalışılan

“hendese” dersini dinler. Sonrasında tahtaya geçerek, uzun süredir üzerinde çalıştığı Türkçe geometri

terimlerini orada tanıtır ve kısa zamanda okullara yayılmasını sağlar. 

Yeni isimleri aşağıdaki gibidir:

Kaim zaviye – dik açı

Nakıs – eksi

Murabba – kare

Va’ziyet – konum

Müstatil – dikdörtgen

Zaid – artı

Müsavi – eşit

Zaviye – açı

Müselles – üçgen

Zaviye-i hadde – dar açı

Atatürk’ün geometri ve aritmetikle ilgili toplamda 48 terim üzerindeki çalışmaları Prof. Afet İnan tarafından

derlenmiş ve “Geometri” adıyla Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanmıştır.
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BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ? 
ATATÜRK HAKKINDA AZ BİLİNENLER
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BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ? 
ATATÜRK HAKKINDA AZ BİLİNENLER

Atatürk Çiçeği

“Atatürk Çiçeği” nin adını, çiçeği bulan Wanderbit Üniversitesi profesörlerinden Doktor Kirk Landin

koymuştur. Çiçek tüm dünyada bu isimle satılır.

Fidel Castro 12 Mayıs 1961 tarihinde Havana'da

görevli genç Türkiye Diplomatı Bilal Şimşir'den

ABD'nin bilgisi olmaması şartıyla Atatürk'ün

Büyük Nutuk kitabını istemiştir. Buna ek olarak

“Devrimci Mustafa Kemal Atatürk varken, Türk

gençleri neden kendilerine başka önder arıyorlar?”

demiştir.

Yunan başkomutanı Trikopis, hiçbir zorlama ve

baskı olmadan her Cumhuriyet Bayramı’nda

Atina'daki Türk büyükelçiliğine giderek,

Atatürk`ün resminin önüne geçmiştir ve saygı

duruşunda bulunmuştur.



Bir röportajda Birleşmiş Milletler’e üye olmayı düşünüyor musunuz?" diye sorulduğunda; “Şartlarımızı

koyarız, kabullerine bağlı. Biz müracaat etmeyiz üye olmak için, davet gelirse düşünürüz.” demiştir ve

bunun üzerine BM yasası değiştirilmiştir ve üyeliğe davet edilen ilk ülke Türkiye Cumhuriyeti olmuştur.

1976 yılında UNESCO Atatürk ile ilgili metin yayınlamıştır. Bu metinde şu ifadeler yer almıştır;

“     Atatürk kimdir? Atatürk uluslararası anlayış, iş birliği, barış yolunda çaba göstermiş üstün kişi,

olağanüstü devrimler gerçekleştirmiş bir inkılapçı, sömürgecilik ve yayılmacılığa karşı savaşan ilk önder,

insan haklarına saygılı, dünya barışının öncüsü. Bütün yaşamı boyunca insanlar arasında renk, dil, din, ırk

ayrımı göstermeyen, eşi olmayan devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu.”

RÜMEYSA ERTEN 

GENÇLİK AĞI GAZETESİ

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA

GÜNÜ  

/19

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ? 
ATATÜRK HAKKINDA AZ BİLİNENLER

2000'de ABD Başkanı'nın milenyum mesajında; “Milenyumun hiç şüphe yoktur ki tek devlet adamı

Mustafa Kemal Atatürk'tür. Çünkü o yılın değil asrın lideri olabilmeyi başarmış tek liderdir.” denilmiştir.

2005'de Amerika'nın en ünlü ekonomistlerinden birisi olan Mr. Johns`un önerisi, "Türkiye ekonomiyle

savaşta bir tek Atatürk'ü örnek alsın yeter" olmuştur.
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BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ? 
ATATÜRK HAKKINDA AZ BİLİNENLER

Ana dili Türkçe dışında 7 dili okuyup yazabilen bir liderdi. Türkçeye son derece hakim olan Atatürk aynı

zamanda Fransızcayı da anadil seviyesinde biliyordu. Fransızcanın yanı sıra Yunanca, Bulgarca, Rusça,

Almanca, İngilizce ve Farsça gibi dillere de hakimiyeti olan Atamız, yaşadığı sürece yeni diller

öğrenmeye çok meraklıydı.

Köpeği Foks’a olan düşkünlüğünün yanı sıra Atatürk hemen hemen her hayvanı çok seven ve koruyan

bir liderdi. Hatta bir gün cılız bir tayı sevmek için Çankaya Köşkü’nün kabul odasına istettiği söylenir.

Kara Harp Okulu yıllarında okul arkadaşı Fethi Bey ile Minber

isimli bir gazete çıkarmıştır. El yazısıyla çoğaltılan ve bin bir

emekle hazırlanan bu gazete 52 sayı boyunca yayımlanmıştır.



Tam bir Türk kahvesi tutkunu olan Atatürk, doktorlarının tüm uyarısına rağmen günde 10

ila 15 fincan az şekerli Türk kahvesi içmekten vazgeçemezdi.
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BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ? 
ATATÜRK HAKKINDA AZ BİLİNENLER

Hazır dikilmiş giysiler giymekten hiç hoşlanmayan

Atatürk, hayal ettiği giysileri kendi çizimleri ile kağıda

döker ve terzisine gönderirdi. Hep beyaz gömlek tercih

eder ve lacivert takımlar giymekten uzak dururdu.

Ayrıca ordu üniformalarını da Coco Chanel’e çizdirmiştir

çünkü Atatürk dünya modasını, dünya sanatını yakından

takip ediyordu. Dönemin tüm yeniliklerinden haberi vardı.



Bulunduğu her ortamda düzen ve tertip isteyen Atatürk, titizliği ve simetri takıntısıyla bilinirdi.

Dolmabahçe Sarayı’ndaki tabloları sık sık hizalayan ve Atatürk Orman Çiftliği’nin düzenini teftiş eden

Atatürk, yaşamının son gününe dek bu huyunu sürdürdü.

Farklı kültürlere, farklı dillere, tarihe ve sanata duyduğu ilgiden ötürü Ata’nın en büyük hayali dünyanın

en ücra köşelerine varana dek dolaşmaktı. Fakat ne yazık ki bu hayale kısa ömrü vefa etmedi.
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BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ? 
ATATÜRK HAKKINDA AZ BİLİNENLER

Yıllar yılı en sevdiği yemek kuru fasulye pilav ikilisi olsa da Atatürk, Dolmabahçe’deki hasta yatağında

son günlerini geçirirken yaverinden enginar yemeği istemiştir. İstanbul’da enginar bulunmadığı için

hemen Hatay’a ısmarlansa da ne yazık ki Ata’mız enginar yiyemeden hayata gözlerini yummuştur.

Saygı ve özlemle..



YİĞİTCAN YILDIZ 
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EDEBİYAT
ATATÜRK’TEN SON MEKTUP - HALİM YAĞCIOĞLU

Bu ülke için çabalamak gerek, Atatürk’ü anlamak demek ağıt yakmak demek değildir. Atatürk’ü

anlamak çalışmak, günün sonunda yorulmak ama pes etmemek demektir. Çünkü o en zorlu

koşullarda bile pes etmedi. Bize bıraktığı bu mirasa sahip çıkmak zorundayız. Eğer çıkmayacaksak,

bu ülkenin gelişmesine katkıda bulunmayacaksak bence 10 Kasım törenleri de anlamsızdır. 

İşte Halim Yağcıoğlu’da benim de fikirlerimi yansıtan bir şiir yazmış. İleri teknolojilere, uygarlıklara

sahip bir topluluk olmak istiyorsak geçmişi geleceğe ilham olması için anlatmalıyız. Çocuklarımıza,

gençlerimize Atatürk’ü anlatırken dünyanın önemli bir liderinden ilham almasını sağlamalıyız.

Onlara bilim, teknoloji ve sanat dallarında destek çıkmalıyız. Gençlerimize iyi bir eğitim sunabilmek,

ülkenin ekonomik olarak refah seviyeye çıkarmak. Liyakatı sağlamak, Mustafa Kemal’in bize

sunduğu özgürlüğe sahip çıkmak, işte bu bahsettiklerimin hepsi Atatürk’ü anlamak demektir. Onu

anlamak demek yazdığı eserleri okumak demektir. Onu anlamak demek bir kurtarıcı beklemek

değil, kurtarıcıların her biri olmak demektir.

Halim Yağcıoğlu

Bugün 10 Kasım’a özel sizler için Halim

Yağcıoğlu’nun yazdığı “Atatürk’ten Son Mektup”

şiirini inceleyeceğim. Hepimiz 10 Kasım’ın anlam ve

önemini biliriz. Hepimiz 9’u 5 geçe saygı duruşuna

geçeriz ve ülkemizin kurucusunu anarız. Minnet

duygularımızı dile getiririz. Peki sonra ne yaparız?

Büyük bir boşluk çünkü bilemeyiz ne yapmamız

gerektiğini. Bilsek bile harekete geçemeyiz. Çalışmak

yerine, bilimin ve sanatın ışığından gitmek yerine,

onun arkasından ağlamak, sosyal medyada hikaye

paylaşmak daha kolayımıza gelir. 



Son olarak bu yazıyı okuyanlar 9’u 5 geçe saygı duruşunda durmaya devam edebilir ya da sürekli törenlere

katılabilir. Önemli olan günün sonunda kendin ve bu ülke için ne yaptığındır. Her gece kafanı yastığa

koyduğunda doğruyu ve görevini yerine getirdiğini hissetmektir. Sözlerimi ülkemizin kurucusunun bir

sözüyle tamamlamak istiyorum:

“Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı

anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.”
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EDEBİYAT
ATATÜRK’TEN SON MEKTUP - HALİM YAĞCIOĞLU

ATATÜRK'TEN SON MEKTUP 

Siz beni hâlâ anlayamadınız,

Ve anlayamayacaksınız çağlarca da,

Hep tutturmuş "yıl 1919, Mayısın 19'u" diyorsunuz,

Ve eskimiş sözlerle beni övüyor, övünüyorsunuz.

Mustafa Kemal'i anlamak bu değil,

Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil...

Şiirin tamamını dinlemek için tıklayabilirsiniz.

https://youtu.be/LoGjFVJYn2o
https://www.youtube.com/watch?v=LoGjFVJYn2o
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Bir süre Rapla Çiftliği’nde dayısının yanında kaldıktan sonra Selânik’e dönüp okulunu bitirdi. Selânik

Mülkiye Rüştiyesine kaydoldu ve kısa bir süre sonra, 1893 yılında, Selanik Askerî Rüştiyesine girdi. Çok

sevdiği matematik dersinin öğretmeni Yüzbaşı Mustafa Efendi’den, “Kemal” adını aldı. Böylece adı

“Mustafa Kemal” oldu. Selanik Askerî Rüştiyesini bitirdikten sonra 1896 yılında Manastır Askerî İdadisine

başladı. Edebiyata olan ilgisi, onda gelecekteki hitabet ve yazılı anlatım ustalığının temelini oluşturdu.

Manastır Askerî İdadisindeki tarih öğretmeni Kolağası Mehmet Tevfik Bey, Mustafa Kemal’in tarihe ve

özellikle Türk tarihine ilgi duymasında başlıca etken oldu.1896-1899 yıllarında Manastır Askeri İdadisini

bitirip, İstanbul’da Harp Okulu’nun piyade sınıfına yazıldı. Bu okuldaki öğrenciliği sırasında arkadaşlarıyla

birlikte hürriyet fikirlerini yaymak amacıyla gizli olarak el basması bir gazete çıkardı. 1902 yılında Harp

Okulundan teğmen rütbesiyle mezun olarak Harp Akademisine girdi. 11 Ocak 1905’te yüzbaşı rütbesiyle

Harp Akademisinden mezun oldu.

Zorluklarla geçen bir hayat, asker olma ideali, yapılan devlet

görevi, katılınan savaşlar, zaferler, bir imparatorluğun yıkılışı

ve yeni bir devletin kuruluşu, bir milletin kahramanı olma ve

daha sayamadığımız onlarca kahramanlık hikayesi. Bugün

büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ü kaybettiğimiz gün yani

10 Kasım.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selânik’te

Kocakasım Mahallesi, Islâhhâne Caddesi’ndeki üç katlı pembe

evde doğmuştur. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde

Hanım’dır. Küçük Mustafa, öğrenim çağına gelince annesinin

arzusu üzerine Hafız Mehmet Efendi’nin mahalle mektebinde

ilköğrenimine başladı. Kısa bir süre sonra babasının isteğiyle

devrinin şartlarına göre modern eğitim veren Şemsi Efendi

Mektebine geçti. Bu sırada babasını kaybetti.
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1911 yılında Trablusgarp Savaşı’na gönüllü olarak katıldı. Rütbesi binbaşılığa yükseltildi. Mustafa Kemal

bir grup arkadaşıyla birlikte Tobruk ve Derne bölgesinde görev aldı. 21 Temmuz 1913’te kurmay

başkanlığını yaptığı Bolayır Kolordusu, Edirne’yi Bulgarlardan geri aldı. Aynı yıl Sofya’ya askerî ataşe

olarak atandı. Bu görevde iken 1914 yılında yarbaylığa yükseldi. Askerî ataşelik görevi Ocak 1915’te sona

erdi. Mustafa Kemal, Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması üzerine kendisine aktif görev verilmesini istedi.

Bunun üzerine 1915 yılı başında Esat Paşa (Bülkat) komutasındaki 3. Kolorduya bağlı olarak Tekirdağ’da

kurulacak 19. Tümen Komutanlığına atandı. 1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı’nda, Çanakkale’de

bir kahramanlık destanı yazıp İtilaf devletlerine “Çanakkale geçilmez!” dedirtti. Mustafa Kemal, Çanakkale

Savaşları’ndan sonra 1916’da Çanakkale’den Edirne’ye nakledilen 16. Kolordu Komutanlığına atandı.

Edirne’deki bu kolordu, Kafkas Cephesi’nin önem kazanması üzerine bir süre sonra aynı adla Diyarbakır’a

nakledilince Mustafa Kemal Diyarbakır’da görev aldı. 1 Nisan 1916’da tümgeneralliğe yükseldi. 15 Ağustos

1918’de Halep’e 7. Ordu Komutanı olarak döndü. Bu cephede İngiliz kuvvetlerine karşı başarılı savunma

savaşları yaptı. Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından bir gün sonra, 31 Ekim 1918’de Yıldırım

Orduları Grubu Komutanlığına getirildi.
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Bu ordunun kaldırılması üzerine 13 Kasım 1918’de İstanbul’a gelip Harbiye Nezareti’nde göreve başladı.

Mondros Mütarekesi’nden sonra İtilaf devletlerinin Osmanlı ordularını işgale başlamaları üzerine Mustafa

Kemal 9. Ordu Müfettişi olarak 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı. 22 Haziran 1919’da Amasya’da yayımladığı

genelgeyle “Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararının kurtaracağını” ilan edip Sivas Kongresi’ni

toplantıya çağırdı. 23 Temmuz-7 Ağustos 1919 tarihleri arasında Erzurum, 4-11 Eylül 1919 tarihleri arasında

da Sivas Kongresi’ni toplayarak vatanın kurtuluşu için izlenecek yolun belirlenmesini sağladı. 27 Aralık

1919’da Ankara’da heyecanla karşılandı. 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması yolunda önemli bir adım atıldı. Meclis ve Hükümet Başkanlığına Mustafa

Kemal seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kurtuluş Savaşı’nın başarıyla sonuçlanması için gerekli yasaları

kabul edip uygulamaya başladı.

TBMM'nin Açılışı

Sivas Kongresi



Kurtuluş Savaşı 15 Mayıs 1919’da Yunanlıların İzmir’i işgali sırasında düşmana ilk kurşunun atılmasıyla

başladı. 10 Ağustos 1920 tarihinde Sevr Antlaşması’nı imzalayarak aralarında Osmanlı İmparatorluğu’nu

paylaşan Birinci Dünya Savaşı’nın galip devletlerine karşı önce Kuvayı Milliye adı verilen milis kuvvetleriyle

savaşıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi düzenli orduyu kurdu, Kuvayı Milliye ile ordunun bütünleşmesini

sağlayarak savaşı zaferle sonuçlandırdı. 23 Nisan 1920’de Ankara’da TBMM’nin açılmasıyla Türkiye

Cumhuriyeti’nin kuruluşu müjdelenmiştir. Meclisin Türk Kurtuluş Savaşı’nı başarıyla yönetmesi, yeni Türk

devletinin kuruluşunu hızlandırdı. 1 Kasım 1922’de hilâfet ve saltanat birbirinden ayrıldı, saltanat kaldırıldı.

Böylece Osmanlı İmparatorluğu’yla yönetim bağları koparıldı. 30 Ekim 1923 günü İsmet İnönü tarafından

Cumhuriyet’in ilk hükümeti kuruldu. Türkiye Cumhuriyeti, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ve “Yurtta

barış cihanda barış” temelleri üzerinde yükselmeye başladı. Soyadı Kanunu gereğince, 24 Kasım 1934’de

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal’e “Atatürk” soyadı verildi.

Atatürk özel yaşamında sadelik içinde yaşadı. 29 Ocak 1923’de Latife Hanım’la evlendi. Birçok yurt gezisine

birlikte çıktılar. Bu evlilik 5 Ağustos 1925 tarihine dek sürdü. Çocukları çok seven Atatürk, Afet (İnan), Sabiha

(Gökçen), Fikriye, Ülkü, Nebile, Rukiye, Zehra adlı kızları ve Mustafa adlı çobanı manevi evlat edindi.

Abdurrahim ve İhsan adlı çocukları himayesine aldı
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Latife Hanım ile Mustafa Kemal Atatürk



Bütün hayatı mücadele içinde geçen Atatürk’ün 1937 yılının sonlarına doğru sağlığı bozulmaya başladı. Buna

rağmen o dönemde yoğun bir biçimde bitmeyen bir heyecanla Hatay’ın ana vatana dâhil olması için çalıştı.

Kendisinde mevcut karaciğer yetmezliği Ocak 1938’de daha da belirginleşti. Büyük Önder son günlerini

İstanbul’da sürekli doktorların gözetiminde geçirdi. 10 Kasım 1938 Perşembe günü saat dokuzu beş geçe

Dolmabahçe Sarayı’nda hayata gözlerini kapadı. Ölümü bütün dünyada derin akisler yaptı ve büyük üzüntü

yarattı.

Atatürk’ün naaşı, Dolmabahçe Sarayı salonunda özel bir katafalka yerleştirildi. Türk bayrağına sarılı ve

başında silâh arkadaşlarının nöbet tuttuğu mukaddes tabut, üç gün müddetle milletin ziyaretine bırakıldı.

Cenazenin Ankara’ya nakil işlemi 20 Kasım’da gerçekleştirildi. 21 Kasım’da büyük törenle Etnografya

Müzesi’ndeki geçici kabrine kondu. Cenaze törenine bütün dünya devletleri özel temsilciler gönderdi.

Çanakkale’de ve diğer muharebelerde ona karşı savaşmış yabancı generaller törende bilhassa dikkati

çekiyordu. Atatürk’ün naaşı, 10 Kasım 1953 tarihinde yapılan büyük bir devlet töreni ile Etnografya

Müzesi’ndeki geçici kabirden alınarak Anıtkabir’deki ebedî istirahatgâhına gömüldü.
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Küllerinden doğan bir ulusun en iyi şartlara ulaşması için adanan

bir ömür. Yalnızca askeri ve siyasi değil, kültürel ve ekonomik

devrimlerle de desteklenen bir yol haritası.

Mustafa Kemal Atatürk'ü her andığımda içimi bir minnet duygusu

kaplar. Ne şanslı bir millet olduğumuzu bir kez daha idrak ederim.

Bugün ayakları yere sağlam basan, eşit hak ve özgürlüklere sahip

bir genç kadın olarak kendisine ve mirasına binlerce kez teşekkür

ediyorum.

Bedeni aramızdan ayrılalı 84 yıl olsa da fikirleri, vizyonu ve mirası

yolumuza her an ışık tutmakta. Bu toprakların gördüğü en büyük

lidere derin sevgi, saygı ve minnetle...

Atatürk, şahsiyet ve yeteneğin simgesidir, yirminci yüzyılın en

görkemli olayını yaratan adamdı. Bir milleti, uçurumun kenarından

sarsılmaz azmiyle kurtaran bir liderdir. Mustafa Kemal Atatürk, her

zaman yüreğimizde yaşayacak. 

Derya Bilgin

Pervin Şen

Her yıl Kasım'ın 10'unda, keşke zaman dursa, 9'u hiç 5 geçmese

diyor insan. Mustafa Kemal'in açtığı yolda, gösterdiği hedefe

yürüyen biz gençlerin ondan ve eserlerinden öğrenecek ne çok

şeyimiz var! Layık olabilmek ümidiyle... Saygıyla anıyorum.

Yakup Gözderesi 
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Tarih 10 Kasım 1938 Ulu önder ve başkomutanımızın hayata

gözlerini kapattığı ve ardında yeni bir ulus, devlet ve gençlik

bırakarak ayrıldığı gün. Bugün vefatının ardından 84 yıl geçmesine

rağmen adını büyük bir çoşkuyla anıyoruz. Yaşadığımız topraklarda

ve dünyada ilkeleri, fikirleri, eserleri ile yaşayan ve daima

yaşayacak olan Ata'mızı büyük bir özlem ve saygıyla anıyoruz.

Geride bıraktığı ilim, edebiyat, tarih gibi bir çok  konuda

kurumlarım kurulmasına ve gençliğin ne kadar önemli olduğuna

dair bir çok mesajlar vermesiyle ulu önderimizin ne kadar ileri

görüşlü ve vatanına milletine hizmet etmekten gurur duyduğunu,

bu topraklar için yapılabilecek bir çok başarıya imza atmasıyla

beraber özlem ve saygıyla aramızdan ayrılışını üzülerek ifade

ediyoruz. Bizim gençlik olarak gayelerimiz ‘Ey yükselen yeni nesil!

Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz’

vasiyetine sahip çıkarak, cumhuriyetimizi korumak ve

yükseltmektir. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal

Atatürk’ü vefatının 84.yıl dönümünde minnet, şükran ve rahmetle

anıyoruz.

Atamızın da belirttiği bir sözüyle ‘’Benim naçiz vücudum bir gün

elbet toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek

yaşayacaktır. Ve Türk milleti güven ve mutluluğun kefili olan

ilkelerle, uygarlık yolunda, tereddütsüz yürümeye devam

edecektir.’’ Elbet bir gün aramızdan ayrılacak olan ulu önderimiz

Cumhuriyeti sürdürme onun ilkeleriyle hareket etme ve o bugün

aramızdan ayrılmış olsa da bugün hala Türk milletine olan güvenini

görmekteyiz. Bugün büyük komutan, büyük devlet adamı, Türkiye

Cumhuriyeti’nin kurucusu ve Milli mücadelenin kahramanı Mustafa

Kemal Atatürk’ü rahmetle anıyoruz.

Melek Sezer



İREM POLAT 

GENÇLİK AĞI GAZETESİ

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA

GÜNÜ 

/32

ÜYELERDEN YAZILAR
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK HAKKINDA GÖRÜŞLER

Beyzanur Buruk 

10 Kasım 1938’de Türk ulusunun Ata’sı, mukaddes Türk vatanının

en asil ve aziz liderini kaybetme felaketi ile yüzleştik. Pek çok

yönden dehası, kahramanlığı, şeref ve Türk milleti adına feragatleri

ile dünyaya bir eşi daha gelmeyecek müstesna Ata’mız ebediyete

intikalini anarken her yıl kendim, ülkem için muhasebe yapıyorum.

Türk Genci olarak büyük kurtarıcımız Atatürk bizlere bıraktığı

istikbal ile Türkiye’ye yeni ufuklar açmak için içtiğimiz andı ilelebet

sürdürmek için gayretimizi sorguluyorum. Başta atamıza ve yüce

milletimize bunu bir borç biliyor atamızın tembihlerini kalbimin en

derinine ve zihnime tekrar nakşediyorum. 

Atamızın aramızdan ayrılışının yasını tutarken küçüklüğümden bu

yana maalesef gerçek olamayacak pek hayali tekrar yaşıyorum.

Ben büyüdükçe değişen bu hayaller hep minnet, vefa, acı bir

kaybın üzüntüsü ile ruhumu sararken mutlak sevgiyle de özlem

duyuyorum. Henüz minicikken büyükbabamın atamızı anlattığı

hatıraları, ilkokulda çizdiğim Atam ile sarıldığım resimler,

ortaokulda Atamıza adadığım onlarda şiir, lise yıllarımda yazdığım

kompozisyonlar, üniversite yıllarında her duruşumu övünçle

beslediğim Atamın fikriyatına olan bağlılığımı kelimelere dökmek

kifayetsiz. Ümitsizliğe düştüğüm her anda ulu önderimizin ruhunun

fikirleri ile daima aramızda olacağı tek tesellim. Atamız dün olduğu

gibi bugün de ve elbette yarınlarımızda da bizlere büyük millet

inancını aşılayacak yegane sığınağımız.

Bizler Türk genci olarak 10 Kasım’da Ata’mızı kaybetmenin verdiği

büyük hüznün yanında Atatürk’ün Gençliği Hitabesi’ndeki değerli

düsturlarını şiar edinmeliyiz. Çünkü biliyorum ki Ata’mızı anmanın

en kutsal yolu onun çizgisinden ayrılmamaktır. 
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Beyzanur Buruk 

Salt bugün değil her gün keşkeler ile yokluğunu andığımız ulu

önderimizin çabalarıyla Türk medeniyetinin var olduğunu

unutmamalıyız. Özgürlüğü zedelenmiş, düşüncesi dondurulmuş,

dimağı mühürlenmiş bir millete dönüşmemiz, kendimize ve

gelecek nesillere Atatürk’ü anlayamamış ve anlatamamış olmak en

vahimidir. 

Atatürk misyonuyla hayatını bütünleştirmiş Türk milletinin kaderini

yeniden yaratmıştır. Türk genci olarak kılavuz tayin ettiğim Ata’mın

ideallerini yaşatmak için kapasitemizin farkında olmalı yolumuzu

bu doğrultuda çizmeliyiz. 

“Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk

milletine canımı vereceğim” diyen Ata’mızın sözünü okurken

titreyen her dudak, akan her damla gözyaşı, ızdırapla sarsılan

ruhumuz saygımızı ve sevgimizi yansıtamaz. Atatürk’ün yoluna

ömrünü seferber ettiği sevdası; Türk milleti, vefasını bizlere

armağan ettiği vatanımızın, fikirleriyle donattığı değerlerin,

kurumların, korunması, sürdürülmesi, geliştirilmesi ile ancak

gösterebilir. 

Son olarak ben bir 10 Kasım günü Ata’mın daima yolunda olan bir

çift mavi göz daha kaybettim. Atamın fikri çerçevesine adadığı

ömrüne sevgili dedem de 10 Kasım’da veda etti. 10 Kasım’lar

benim için hüzün ve anlamlandırdığım pek çok tesadüflerle

doludur. 

Söz! Bizler yorulmadan yolunda yürümeye devam edeceğiz Ata’m

saygı, sevgi ve minnetle…



Atamızın sevdiği türkülerin hikayelerini sizler için derledik..

Bir Fırtına Tuttu Bizi

Bir Fırtna Tuttu Bizi Deryaya Kardı, Yücel Paşmakçı tarafından Fatma Çil'den derlenip notaya alınmış, Rumeli

türküsü.

Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesi ile yaşanan göç hikâyesini anlatan bir sevda türküsüdür Bir Fırtına

Tuttu Bizi. Selanik Türküsü adıyla da bilnir.

Sabri ve Dimitri Selanik'te yaşayan iki arkadaştır. Sabri Rum Angeliki'ya, Dimitri Türk Şefika'ya aşık olur. Her

ikisinin de ailesi karşı gelir. Sabri, Dimitri'nin yardımı ile Angeliki'yi kaçırmayı dener ancak başaramaz.

Angeliki'nin babası ve adamları tarafından kolundan vurulan Sabri'yi Dimitri kaçırır; uzun süre birlikte

dağlarda gezerler. Güneye indiklerinde yakalanıp hapse atılırlar. Sabri, hapishanede bir ağıt yakarır:
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“Bir fırtına tuttu bizi, deryaya kardı. 

O bizim buluşmalarımız a yârim mahşere kaldı„



Başkasıyla evlenen Angeliki Sabri'nin ağıtını duymuş gibi cevap verir:

“Pencereden baka baka yârim ela gözler süzüldü.”

Sabri ve Dimitri hapisten çıktıklarında nüfus mübadelesi başlamıştır. Babaları Anadolu'ya göç etmiş,

Şefika ve ailesi taşınmış; Sabri’nin evi yakılmıştır. İki halk artık düşman olmuştur. 

İki arkadaş bir ağıt seslenir:

“Yeni cezve, yeni cezve kaynar, kaynamaz oldu.

O benim nazlı yârimin dilleri söyler, söylemez oldu.

Yeni cezve, yeni cezve kaynıyor ocakta.

Kasatura belimizde, a yârim martinimiz kucakta.

Mapushanede yata yata her yanım çürüdü.

Pencereden baka baka a yârim ela gözler süzüldü.

Yollarına baka baka a yârim ela gözler süzüldü.

Mapushanenin mahkûmları sıra sıra dizildi.

Bu bizim kaderimize a yârim kara yazı yazıldı.”
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Bir Fırtına Tuttu Bizi - Melisa Karakurt

https://www.youtube.com/watch?v=Axfc4aEnHrM


Çalın Davulları

Rüstem Ağa Selanik çarşısında kumaş satan ve etrafında sevilip sayılan bir esnaftır. Bir gün dükkanına çevre

köylerin birinden Mehmet adında bir genç gelir alış veriş için, kumaşlara bakarken Rüstem Ağa’yla da sohbet

ederler. Aslında Mehmet Selanik’e iş aramak için gelmiştir ve Rüstem Ağa’nın da gözü Mehmet’i tutunca

dükkanda çalışmaya başlar. Hem işi çabuk öğrenir hem de Rüstem Ağa’nın güvenini kazanır. Gel zaman, git

zaman Mehmet Rüstem Ağa’nın kızı Fitnat’a gönlünü kaptırır, aileler de uygun görünce düğün hazırlıkları

başlar. 
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O sırada Selanik’te kolera salgını başlar ve

hastalık halkı kırıp geçirir. Düğüne bir hafta

kala Fitnat yataklara düşer, kolera onu da

bulmuştur, günden güne sararıp solan Fitnat

yakında öleceğini bildiğinden içindeki acıyı,

duyguları türküye döker ve düğününe üç gün

kala ölür..

Mehmet çok sevdiği Fitnat’ın mezarını kendi

kazar ve onun yarım bıraktığı türküyü de içini

yakan acıyı haykırarak tamamlar.

Özgür Can Çoban - Çalın Davulları

https://www.youtube.com/watch?v=kPYMDVB91H8


Kırmızı Gülün Ali Var

Söylenceye göre Güller Vadisi denilen yerin Kızanlık yöresinde bir Gade Ana vardır. Her anne gibi onun da

gözünden sakındığı bir oğlu vardır. Kara kaşlı Ali. Gade Ana’nın Ali’si, Zühre ile evlidir. Günlerden bir gün Ali,

annesi ve Zühre’sine veda eder ve askere gider. “Merak etmeyin, savaş biter bitmez döneceğim.” der, köyün

altındaki tren istasyonundan trene binerek askere gider.

Aylar, yıllar geçer ve Ali dönmez. Gade Ana, her gün köyün altındaki tren istasyonuna giderek kara kaşlı

Ali’sini bekler. Ama Ali bir türlü gelmez. Gade Ana da bir üzüntüyle evin yolunu tutar. 

Yine bir gün Gade Ana, tren istasyonundan üzüntüyle dönerken köyde bir düğüne denk gelir. Düğünü görünce

de içinden oğlu Ali’yi geçirir ve “Neredesin, ne zaman geleceksin?” diye kendi kendine sorar. Eve döndüğünde

gelini Zühre’nin odasından sesler duyar. Yavaşça kapıyı açar ve güllerle donatılmış odada Zühre, yorgan

altında birisiyle beraberdir.

Dünyası kararan Gade Ana, bir hışımla duvardaki asılı silahı alır. Yorganın altındakilere boşaltır tüm

kurşunları. Bir acıyla açtığı yorganın altında gördüğü manzarayla dünyası başına yıkılır. Yorganın altındaki

Zühre ve biricik kara kaşlı oğlu Ali’dir. Her gün yollarını gözlediği oğlunu kendi elleriyle öldürür ve ardından

başlar ağıta:
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Kırmızı gülün Ali var

Her gün ağlasam da yeri var

Bugün benim efkârım var

Ah bu gönül arz eder seni

Ah bu gönül arz eder seni

Kırmızı gülün pürçeği

Yar önünde oynar köçeği

Neyleyim yarsız döşeği

Ah bu gönül arz eder seni

Ah bu gönül arz eder seni
Müzeyyen Senar - Kırmızı Gülün Ali Var 

https://www.youtube.com/watch?v=E-zrU_surA4
https://www.youtube.com/watch?v=E-zrU_surA4


Yemen Türküsü

Osmanlı Yemen topraklarını ülkesine kattıktan sonra buradaki hükümdarlığını sürdürmek için çok şehit

vermiştir. Yemen merkezden uzak olsa da kutsal toprakları elde tutma uğruna bir çok şehit verilmiştir. 

Müslüman toprağı olmasına karşın, Yemen İngilizlerle işbirliğine giderek Osmanlıya karşı savaş açmıştır. Beş

cephe de birden çarpışan Osmanlı kuvvetleri Anadolu’dan asker sevki yapmaktadır. Çarpışmalar o kadar,

şiddetli olmaktadır ki aileler Yemen’e cepheye giden evlatlarının artık geri dönmeyeceğini bilmektedirler. 

Bir çok aile cepheye gönderdikleri çocuklarından bir daha haber alamamışlardır. Hatta bazı askerler yıllar

sonra savaş bitse de bu topraklardan geriye dönememişler, sağ kalabilenler orada yaşamlarını devam

ettirmişlerdir. Bu acıyla Yemen Türküsü o devirlerde halkın dilinden düşmemiş etkilerini ve izlerini günümüze

kadar bu türküyle taşımıştır.
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Karsu -Yemen 

Bizler sizler için Atatürk’ün sevdiği şarkılardan sadece bir kısmını derleyebildik ve hikayelerinin sadece bir

kısmını paylaşabildik. Ayrıca Atatürk’ün en sevdiği şarkılardan oluşan Safiye Ayla ve Müzeyyen Senar’ın

seslendirdiği Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar isimli 20 şarkıdan oluşan bir albüm bulunmaktadır, onu da sizlerin

beğenisine sunmak isteriz:

https://open.spotify.com/album/5J4QWWmohr3y08TRNwWc04
https://www.youtube.com/watch?v=u5-3zeOprM4
https://www.youtube.com/watch?v=u5-3zeOprM4


Ülkemizin ve dünyanın en büyük liderlerinden biri olan Ulu Önder Atatürk’e ait izlere bütün dünyada rastlamak

mümkün. Sizler için Atamızın heykelinin bulunduğu ülkeleri derledik:
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MEXICO CITY / MEKSİKA

HAVANA / KÜBA

2003 yılında heykeltıraş Sait Rüstem tarafından yapılan

Atatürk Anıtı, Çimento Müs-tahsilleri İşveren Sendikası

Başkanı Ahmet Eren’in çabalarıyla Meksika’nın başkenti

Mexico City’e götürülmüş. Şehirde Atatürk Anıtı’nın açılışı

ise 29 Ekim 2003 yılında yapılmış.

Heykel Havana devlet adamlarının isteği üzerine heykeltıraş

Metin Yurdanur tarafından 2011 yılında yapılmış. Heykelde,

ulu önderin “Yurtta Barış, Dünyada Barış” sözü yer alıyor.

SANTIAGO / ŞİLİ

Şili’nin başkentindeki parklardan birinde yer alan Atatürk

rölyefi, burada yaşayan halkın Mustafa Kemal Atatürk’ü

örnek alması amacı ile belediye tarafından yaptırılmış.
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WASHINGTON / ABD

Heykel Atatürk'ün 75. ölüm yılı olan 10 Kasım 2013 yılında

yaptırılmış. Bölgenin önemli meydanlarından biri olan

Sheridan Circle’da yer alıyor.

BİŞKEK / KIRGIZİSTAN

Bişkek’in Ahunbayev caddesindeki bir parka 1995 yılında

Atatürk ismi verilmiş. 10 Kasım 2015 yılında ise parka

Atatürk heykeli yaptırılmış.

WAKAYAMA / JAPONYA

Wakayama’nın kasabası olan Kuşimoto’da Türk Müzesi’nin

içerisinde Atatürk heykeli yer alıyor. Heykelin üzerinde

“Yurtta Barış, Dünyada Barış” sözüne yer verilmiş.
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BUDAPEŞTE / MACARİSTAN

Budapeşte’deki çocuk parkı Naphegy Park’ta Atatürk’ün bir

büstü yer alıyor. Üstelik büst Atatürk’e duydukları hayranlık

nedeniyle Macarlar tarafından yaptırılmış.

ASTANA / KAZAKİSTAN

Astana kentinin Yesil Nehri kıyısındaki parkta yer alan

Atatürk heykeli 2009 yılında Kazakistan cumhurbaşkanı

Nursultan Nazarbayev tarafından açıldı.

ALBANY / AVUSTRALYA

Avustralya’nın batısında yer alan Albany kasabasında

oldukça etkileyici bir konumda yer alan heykelin yanı sıra

bölgede bir de Atatürk Parkı bulunuyor.
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BÜKREŞ / ROMANYA

Başkent Bükreş’te Mustafa Kemal Atatürk Meydanı ve

meydandaki “Teatrul Odeon” tiyatro binasının hemen önünde

Atatürk büstü yer alıyor.

AMSTERDAM / HOLLANDA

Amsterdam’da bulunan Atatürk anıtında, hem Hollandaca

hem de Türkçe olarak ulu önderin, “Yurtta Barış, Dünyada

Barış” sözünün yanı sıra birlik ve beraberliği yansıtan

ifadeler yer alıyor.

Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelinin bulduğu diğer ülkeler; Karlsbad / Çekya, Kabil / Afganistan, Sidney

/ Avustralya, Aşkabat / Türkmenistan, Wroclaw / Polonya, Vise / Belçika, Lima / Peru, Yehud / İsrail
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Birbirinden güzel yemeklerin olduğu Türk Mutfağından Ulu Önderimizin de severek tükettiği yemeklerden

önerileri derledik. 

Kuru Fasulye Pilav Etli Taze Bamya

Karnıyarık İrmik Helvası



Kitaplara ulaşabilmek için görsellere tıklayabilirsiniz.

Bilgi ve kültürün kaynağı olan kitaplar Atatürkün günlük hayatında daima önemli yer tutmuştur. Hayatı

boyunca 3997 kitap okuduğu bilinmektedir. Okumanın yanı sıra 9 kitap yazarak bizlere armağan etmiştir.

Şimdi ise önermiş olduğu, herkesin mutlaka okuması ve kitaplıklardan eksik olmaması gereken 5 kitap

önerisini sizlerle paylaşacağız.

SENA NUR KARAKOÇ 

GENÇLİK AĞI GAZETESİ

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA

GÜNÜ 

/44

ÖNERİLER
RAFTAKİLER

Eser uzun yıllar ulus kimliğine sahip olamamış, işgaller, toplumsal

eşitsizlikler, yoksulluk ve türlü güçlüklerle boğuşmuş küçücük bir ülkenin

her yönden kalkınmasının hikâyesi büyük bir hayranlık ve sevgiyle anlatır.

Bir avuç aydının kılavuzluğunda halkın her kesiminden insan, aydınlar,

işçiler, köylüler, sanatçılar, zanaatkârlar, eğitimciler örneğine az rastlanan

bir çabayla küçük ülkelerine, uluslarına sahip çıkarlar. Grigori Petrov da

sonuçlarını bizzat gördüğü bu çabayı, birlik ve beraberliğin, ulus bilincine

sahip olmanın değerini, masalsı üslubuyla eserinin hemen her sayfasında

vurgular

1. Beyaz Zambaklar Ülkesinde - Grigory Petrov

https://www.dr.com.tr/Kitap/Beyaz-Zambaklar-Ulkesinde/Edebiyat/Roman/Dunya-Klasik/urunno=0000000250242
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2. Toplum Sözleşmesi - Jean-Jacques Rousseau

“Sessiz köleliktense tehlikeli özgürlüğü tercih ederim.” İnsanlık tarihinde

çığır açmış olan Jean Jacques Rousseau, aydınlanma düşüncesinin en

önemli düşünür ve yazarıdır. Yazar, eserinde siyasi bir sistemin

kurulabilmesi için en etkili yöntemin toplumsal sözleşme olduğunu

belirtmektedir. Monarşik düzene karşı olarak muhalif bir yapı taşıyan

Toplum Sözleşmesi yasal düzeni egemen kılmayı amaçlar. 1762 yılında

yayımlanan Toplum Sözleşmesi geçmişten günümüze kadar toplumların

birlikte yaşamalarına ilişkin en temel düşünce yapıtlarından biri olma

özelliğini devam ettirmektedir.

3. Çalıkuşu - Reşat Nuri Güntekin

Çalıkuşu, Reşat Nuri Güntekin''in en yaygın ününü kazandığı ilk romanı.

Romanda, iyi öğrenim görmüş bir İstanbul kızının, Anadolu'nun çeşitli köy

ve kasabalarında öğretmen olarak yaşadığı serüven anlatılır.Serüven yönü

ağır basan bu romanda, kişilerin duygu dünyaları, ülke gerçeklerinden

soyutlanmadan verilir. Çalıkuşu, her yaştan insanın rahatlıkla okuyup

sevebileceği önemli romanlarımızdan biridir.

https://www.dr.com.tr/kitap/toplum-sozlesmesi-hasan-ali-yucel-klasikleri/felsefe/felsefe-bilimi/urunno=0000000223943
https://www.bkmkitap.com/calikusu-741963?gclid=CjwKCAjwtp2bBhAGEiwAOZZTuGpC61LEE4IOmZ0zboXmeQxA72uDahua9S_I2qYmbJZi-D8vHhUYDBoCESAQAvD_BwE
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4.Türkçülüğün Esasları - Ziya Gökalp

Türk düşünce, kültür ve siyaset tarihinin önemli simalarından olan Ziya

Gökalp, Türkçülüğün Esasları adlı eseriyle "Türk milletindenim" demenin ne

demek olduğunu, Türk milletinin kim olduğunu, nereden geldiğini ve nereye

gitmesi gerektiğini öğreten bir ilk öğretmendir. Bu çabalarıyla Türk

milliyetçiliğinin zeminini de hazırlayan Gökalp, kendisine kadar dağınık bir

halde gelen düşünceleri bir araya getirerek, gerçek anlamını bulan bu

düşünceye Türkçülük adını vermiş ve milletin bundan sonra gideceği yolu

tayin etmiştir. İmparatorluktan Millî-Devlete geçiş döneminde yaşayan

Gökalp'ın, insanların kafalarının karışık olduğu bir dönemde, bu karışıklığa

çözüm bulmak amacıyla Türk toplumu ve kültürü üzerine yaptığı sosyolojik,

kültürel ve siyasî değerlendirmeler geçerliliğini bugün de muhafaza

etmektedir.

5.Belleten Dergisi - Türk Tarih Kurumu 

Belleten, Türk Tarih Kurumu tarafından, Ocak 1937’den bu yana dört ayda

bir Türkçe olarak yayımlanmakta olan, dil ve tarih konulu makalelere yer

veren bir dergidir. Dergi, 1910’da yayınlanmaya başlayan Tarih-i Osmani

Encümeni mecmuasının devamıdır. 1931’de 101. sayısından sonra Türk

Tarih Encümeni Mecmuası olarak adı değişen dergi, 1937’de Mustafa

Kemal Atatürk tarafından Belleten adı verilmiştir.

https://www.bkmkitap.com/turkculugun-esaslari-130743?gclid=CjwKCAjwtp2bBhAGEiwAOZZTuJLnSs0TE6QScN3f4gxaR0nKCqR3D9tPBrm42kdb2Gr3DLwQ6HMQuRoCK5oQAvD_BwE
https://www.amazon.com.tr/Belleten-Say%C4%B1-257-Cilt-70/dp/B07D31RXTF/ref=asc_df_B07D31RXTF/?tag=trshpngglede-21&linkCode=df0&hvadid=538663861110&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=7025223585891857770&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9056858&hvtargid=pla-1651773999020&psc=1
https://www.etkinkampus.com/basarili-elevator-pitch-konusmasi-nasil-yapilir/2021/05/21/
https://www.etkinkampus.com/girisimcilik-turleri-nelerdir/2021/04/27/
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İREM POLAT 

Soruların cevabı olan kelimeleri bularak @argudenacademy.org adresine yollayın. 

Doğru cevabı verenler arasından yapılacak çekiliş ile 1 kişiye hediye veriyoruz.

1.     Mustafa Kemal Atatürk’ün en sevdiği yemeklerden biridir? 

2.     Atatürk’ün önerdiği kitaplardan bir tanesi? 

3.     Anketimizin cevaplarında geçen ülkelerden biri? 

4.     Atatürk’ün sevdiği şarkılar arasında türküsü olan yer? 

5.     Atatürk ana dili Türkçe dışında kaç dili okuyup yazabilirdi? 

6.     Atatürk’ün köpeğinin adı nedir? 

7.     Türkçe geometrik terimlerden “artı” kavramı Türkçeleştirilmeden önce nasıl isimlendiriliyordu? 

8.    “Atatürk’ten Son Mektup” şiirini yazan şairin adı nedir? 

9.     Atatürk Kara Harp Okulu yıllarında okul arkadaşı Fethi Bey ile çıkarttığı gazetenin adı nedir? 

10.   Anket sonuçlarımızda çıkan Mustafa Kemal Atatürk’ü anlatan kelimelerden biri.

Harfleri karışık olan kelimeleri bularak cevabı olan sorular ile eşleştiriniz. 

U K I Ç A U L Ş 

L A H İ M

K O F S

V P L İ A 

İ D E Y

Z İ A D

E E Y M N

S U A Y R 

B M N İ R E

S V A A E E R T N V

https://www.techtalkturkey.com/spark-akilli-e-posta-uygulamasi/

