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Aziz vatamm butiinliigu ve korunmas1, yiice· devletimizin de
vamhhgi, biiyiik milletimizin miisbet gorii§iin l§Igl altmda ilim, kill· 
tiir ve san'atta daha da ilerleyip, yiikselerek, medeni alemde hakb 
yerini almas1 gibi temel esaslara dayanan Atatiirk ideolojisi ile onun. 
.uygulama alamnda en dinamik unsuru clan gen<;:lik, kesinlikle bir
birinden ayrrdedilemeyecek kavram.larchr. 

Bu itibarla, Atatiirk ideolojisi'nin en biiyiik dayanagi, gidecegi 
yolun hede~ ve prensiplerini bizzat buyiik kurtanc1'nm <;:izdigi Ti.irk 
Gen<;:ligi'dir. Nitekim Gazi, varllgmm devamm1 onda gormi.i§ ve kur
dugu Cumhuriyet ba§ta olmak uzere biitiin eserlerini, daima kendi· 
sine laYJ,k olmasrm gonillden diledigi Ti.irk Gen<;:ligi'ne emanet et
~tir. 

«Ey yii.kselen yeni nesil! istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kur
duk, onu yiikseltecek ve devam ettirecek sizsiniz.» 

v:e: 
~Tiirk genQligi gayeye, bizim yii.ksek idealimize durmadan ve 

yorulmadan -yiiriiyecektir.» 
gibi sozleri, Ata'nm bu inancmm a<;:lk ve kesin delilleri hii.lanu.n: 

dedir. 
:Atatiirk'iin emsalsiz vaslflanndan birisi de, sosyal ve psikolojik 

bir ·realite olarak, daima gen<;: kalmasrm bilmesidir. Yeryiiziinde hi<;:
bii lider ve devlet adann, O'nun kadar milletinin gen<;:ligi ile butiin~ 
le~mi§, omrii ~oyunca gen<;: kalnn§ ve ese:J;"leriyle ebediyyen gen<;: ka
labilmenin srrnna, bahtiyarllgma erebilmi§-degildir. i§te, biitiin bun~ 
lardan dolaYI 0; her i§te, her zaman ve her _yerde en <;:ok gen9lige de-

. ger vermi§, TUrk Milleti'nin bu ~iifll:k geleceginin miikemmel §ekil
<;le yeti§ip, memlekete hayrrh hizmetler gormesini, ula§Ilmas1 gere· 
ken asll hedeflerin ba§mda saYIPJ.§tlr. 

Ti.irk Gen<;:ligi; Ataturk tdeolojisi'nin ve onun canh neticesi Ata-

( *) 1985 Milletlerarast· Gen{:lik Ylh mtinasebeti.yle, Killtiir ve Turizm Bakanll
gt Mill1 Kiltilphane Ba~kanl!.gt1i:un ~aveti tizerine; 12 $ubat 1985 gilnii An
kara .Milll Kiltiiphane'de verilen konferans. · 

(**) Sel{:uk 'O'niversitesi Fen - Edebiyat Fakilltesi Ogretim 'O'yesi. 
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turk inkllaplan'nm, gayesini bizzat kendisinde bulan en onemli un
surudur:. Onun ic;in bu hususta dii$iindillderini ve hissettiklerini, 
daha 1919'da, klsaca: 

«Biitiiu ii.midim, genc;liktedir!» 

1]eklinde, en anlamh tarzda hillasa eden Atatiirk; bilhassa a:milli 
§Uur» bahsinde buyiik bir dikkat ve titizlik gostermi$; Tiirk Genc;li
gi'nin, daima kendi milli benliginin derin idraki ic;erisinde bulunma
srm, her an 'I'ili'k olmanm gururunu y~amasrm, bir biitiin balinde 
dost, dii$man butiin diinyaya kar111 bir umilli $ahsiyet» viicuda ge-
tirmesini istemi1]tir. · · · 

«Milli §ahsiyet» 'i kazanmanm yolu ise; sistemli, $Uurlu ve o 61-
c;ude aktif bir umilli killtiir» anlaYl$IDdan gec;er. Bunun da temelini, 
milli b,tr «dil» ve «tarih» fikri te$kil eder. i$te bu inanc;la : 

«Milli §Ulll1lll ayakta ka!abilm.esi ve uyamk bulunmas1 ic;in, dil 
ve tarih ugrunda c;ah§maya mecburuz.» · 

hiikmiinu veren Atatiirk; ula$1lacak hedefi de: 

«Milli kiiltiiriimiizii, c;agd~ medeniyet seviyesinin iistiine c;:.ka
raca~.,. 

kararh ifadesi ile butiin genc;lige ac;lkc;a gosterir. 

Hie; §iipbesiz; kendi oz benliginin §Uuruna erememi$, milli rub
tan, milli killturden klsacas1 «milli §ahsiyet»ten uzak, gorgiisiiz, bil
gisiz, iliin ve san'at zevkinden mahrum bir genc;lik a:bo$lulrta» de
mektir ve bu, butiin milletler ic;in son derece tehlikeli bir durumdur. 
DolaYlSiyle, Gazi de; derin bilgisi ve engin sezi$ kabiliyetiyle, tama
men realist olc;iller ic;erisinde TUrk Genc;ligi'ne $U miihim mesaj1 ver
mi~: . 

uSizler, yani Yeni Tiirkiye'nin gene; evladlan, yorulsamz dahl 
beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek iizere yiiriimeye karar veren
ler, asia ve asia yorulmazlar.» 

* -··-
Atatiirk ideolojisi veya klsaca Atatiirkc;illUk, yani Kemalizm; 

tamamiyle demokratik olc;iller ic;erisinde realite'ye ve rasyonalite'
ye, yani gerc;ekc;ilige ve akllcll1ga dayamr. 

Demokratiktir; c;Unku, her turlu dogmatizm'den (pe§in hUkiim
denl ve totf;!liter (demokratik olmayan) anla~tan· uzak; pragmatik 
(faydaCI) ve milletin biir iradesine saygill demokrasi prensiplerini, 
tam anlannyle benimsemi$ ve temel kabul etmi$tir. 
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Realisttir; c;iinki.i hayalci, iitopik Cgerc;ekle§mesi miim.kiin olma
yanl. dii§iincelere, gorii~lere yer vermeksizin; TUrk Milleti'nin ve bii
iiin diinyanm tarihi, cografi, siyasi, ekonomik, killtiirel, sosyal ve 
.Psikolojik gerc;eklerinden hareketle, diiniin tecriibelerinden fayda
lanarak bugiinii de, yanru da planlar, tertip ve tanzim eder. 
. . . 

Akllc1drr; c;iinkii irrasyonel Cakll-dl§l) dii~iince ~eldller~e. tu
tum ve davram§lara itibar etmeksizin, miispet gorii§iin 1~1g1 altm
da olaylara yakla§inaYI, devlete ve millets ait her tiirlii probleme c;o
ziim aramaYI, getirmeyi amac;lar. 

i§te biitiin bunlardan dolaYI Atatiirk ideolojisi, tek bir ki.msenin 
irades.in.e ve idaresine bagh biitiin otokratik yonetirluere; Tann am
ria hiikiim siirdiigiinu ileri siiren Teokratik devlet ~ekline; insan ~e
ref ve haysiyetini hic;e sayan Marksist ve Fa~ist anlaYI~lara; koyU bir 
ferdiyetc;ilige, 'msanm insam istismarma dayanan Kapitalizm'e; dim 
ve ulvi degerleri, tarihi ve gelenekleri hic;e sayarak devletin, milleti 
kole haline getirmesine ve- ziimre emperyalizmine yol ac;an Komii
nizm'e ~iddetle kar~1drr. · 

Biitiiniiyle, milli .hakimiyet esaslarma dayanan Kemalizm; ta~t
dikt son derece reel ve akJ.ic1 ozelliklerle, aktif dinamik ve c;agd~ bir 
ideolojidir. Elb~tte, boyle bir sistemin; milli ruhla, killtiirle ilim ve 
mederiiyeti !jahsmda kanalize edebilmilj bir genc;likle hayat bulmaSI· 
ve Atatiirk'iin i§aret ettigi esaslar c;erc;evesinde devarm, c;ok tabiidir. 

Kiiltiir'ii; genc;ligin ilerleyip, yiikselme vas1talarmm ba~mda sa-
yar ak : ·· · 

«Kiiltiir; okumak, anla mak, gorebilmek, gorebildigmden man a 
c;Ika~ak, intibah almak, dii§iinmek, zek aYI· t erbiye etmektir.» 

diyen Atatiirk onu, ayni zamanda insanlarm hayatma ve c;ah!jmala
rma ,·hakim olan kuvvet ve icad kabiliyeti §ekliiide gorerek, medeni
yet ile miinasebetine de §oyle temas eder : 

«Bence, medeniyeti ·hars'dan <killtiir'den) ayrrmak giic;tiir ve lii
zl.imsuzdur. 

$iiphesiz. h er insan cemiyeti.nin har s, yani medeniyet derecesi 
bir olmaz. £...) Yiiksek bir h ars, onun sahibi olan millette kalma-7 

diger milletlerde de -t esirini gosterir. Biiyill{ lot'alar a ~amil olur. Bel · 
lti-·bu itibarla olacak ,_ baZI milletler yiiksek ve· ~amil h arsa, medeni
Y.et diyorlar. A vrupa medeniyeti, asr-1 haZir Cbu yiizyllm) medeni
yeti gibi. .. 

(F.: 4) · 
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Hiilasa, ~edeniyet harstan ba§ka bh·§ey ·deglldir.» 

Boylece, Atatlirk; saym, Dr. Mujgan Cunbur'mi da ·.bir vesile ile 
yerinde i§aret ettikleri gibi; uhars» ve ocmede.niyet,. aynh~ konusim
da, sosyologlardan farkh bir gorU.§e .. sahiptir ve gene, Gazi'ye gore; 
killtlir ile medeniyet kavramlanru, birbirinden ayrrmak giic;: ve ge
reksizdir. (uAtatiirk ve Milli Killtiir» Anlr. 1981, s. 23). 

Millet'i; «dil, kiiltiir. ve mefkure (ideaD birligi ile birbirine bag
h vatanda§lann te§kil ettigi bir siyasi ve igtimai CsosyaD h ey'et» ola-
rak goren, yiice Atatlirk : · 

«Biiyiik §eyleri, yalruz biiyiik milletler yapar.» 
cllmlesinde, TUrk Genc;:ligi'ne; tarih boyunca butiin dl1nyarun tak
dirini kazanmi§ ve istiklal Sava§l ile bunu bir kere daha perc;:inle
mil], gerc;:ekten buyUk bir milletin evladlan oldugunu, hatrrlatmak 
ister. ;. 

Atatlirk'iin kill.tUr anlaYll]lnin, tamamiyle milli esaslara dayan
dlgl ve boylece milliyet fikrinin, butiin genc;:lik tarafmdan dikkatle, 
titizlikle korunmas1 ve devam ettirilmesi hususu, hic;:bir zaman unu
tulmamasl gereken bir gerc;:ektir. 0, bu konuda bir hayti gee;: kabn
dlgmdan ve zararlan kapatmak ic;:in c;:ok c;:ah§llmasl gerektigmden 
hareketle; milliyet fikrinin, yal}ama azmjmizin ve §ahsiyetimizin ozft. 
nu te§kil ettigini, bir sosyolog tavn ile ortaya koyar: 

«Biz milliyet fi.kirleri.ni tatbikte c;ok gecikmi§ ve c;ok tekasiil Cil
gisizlik) gostermi§ bir milletiz. Bunun zararlarm1, fazla faaliyetle te
lafiye c;ah§mahJ'lZ. <;Unkii tarih, vukuat, hadisat Cbutiin olup biten
ler) ve mii§ahedat (gozle gorillen §eyl~r) hep insanlar ve milletler 
arasmda h ep milliyetin hakim. oldugunu · gostermi§tir ve milliyet 
prensibi aleyhindeki buyiik mikyasta (olc;:ude) fiili tecriibelere rag
men, yine milliyet hissinin oldiiriilemedigi ve yine kuvvetle ya§adigJ 
goriilmektedir.» · 

Tlirk Milleti'nin, milliyet fikrinden uzakla§bkc;:a buyiik z~arlar 
gordugu ve bunun cezasrm, tarihin her devrinde c;:ok buyUk §ekilde 
c;:ektigi, butiin diinyarun malumudur. Onun ic;:in, milletimizi parc;:a
laYJ.p, bolmek ve yutmak istey~n ic;:teki ve dl§taki dii§manlanmiZ, bil
hassa genc;:lerimiz ba§ta olmak U.Zere butiin vatanda§lan milliyet 
filqinden sogutmak isterler, yazlh ve sozlu c;:e§itli: vas1talarla, yaym
larla bu yiice ate§i sondlirmeye var giic;:leriyle c;:ah§rrlar. Genc;:lerimi
zin, tatll vaadlerle maskelenen bu haince emellere alet olmamasi 
igin, aziz AtaffilZ'm §U sozlerini ibret ve itina ile tarihi bir realite ola.
rak hatrrdan Qlkarmamalan, kesin bir zarurettir : 
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· Bizim milletimiz, milliyetinden tegafiil edi~inin Cgaflet goste
ri~inin) ~ok aCI cezalarnn gordu. Osmanh imparatorlugu da hilinde
ld akvam-1 muhtelife (<;e§itli ka vimler) hep milli akidler e (inam~la
ra) sanlarak milliyet mefkiiresinin Cidealinin) kuvvetiyle kendileri
ni kurtardllar. Bi~ ,~e oldugumuzu, onlardan ayr1 ve onlara yab~nc1 
bir millet oldugumtlzu sopa ile i<;:lerinden kogulunca anladik. Kuv
tretiinizin zaafa ugradigi Czaylila chg1) anda. bizi tahkir, tezlil ettiler. 
Ca§agllaYip kii<;Uk gordiller). AnladJ.k ki kabahatimiz, k ea.dimizi 
\mutmakhgrmiZ imi~. Diinyanm bize hizmet gostermesini istiyorsak, 
evvela bizim kendi benligimize ve milliyetimize bu hiirmeti hissen, 
fikren , fiilen butiin ef'al ve harekatun.IZla (i!] ve hareketlerimizle) 
gosterebileli.m ki, m.illi benligini bulmayan millet ler, ba~ka milletle
:rin ~ikan CaVIl dir.» 

A<;lk<;a gon:Udiigii iizer e, milliyet fikri sadece millet varhgmm 
korunmas1 ve devann gayesine yonelmekle kalmiyor; ayni zaman
da, biitiin diinya kar§1smda l?er ef ve haysiyetimizi iftiharla kabUl et:
tirip, hiirmete laylk olmamiZI saglayan esash bir faktor hiiviyeti ka
zamyor . 

'Ozerinde durulmas1 gereken d.iger onemli bir nokta da, Atatiirk'
iin milliyetc;ili.k anlaYJl?mm; son derece realist, alalc1 ve milletimizin 
ruhu ile biitiinlel?en samimi bir zemine oturmu!} olmas1drr. Nitekim 
diiriistliigii, §ahsiyetinin aynlmaz bir parc;asrm olul?turan o biiyiik 
insan; bu kanaatini de, 1 Arahk 1921 giinii Tiir.kiye Biiyiik Millet 
Meclisi'ndeki koP.-:u§masmda, en veciz l?ekilde ortaya k oyar : 

«Efendiler! Biiyiik hayaller pe~inde ko~an, yapamayacagimiZ 
~eyleri yapar gibi goriinen, sahtekar insanlardan degruz. 

Buyiik ve hayali ~eyleri yap~ gibi gorii.nmek yiiziinden diin
yanm d~manhgnn, garezini ve kinini bu memleketin ve bu mille
tin iizerine <;:ektik. D~manlar da yaptirmamak i<;:iu bir an once ol
diirelim, dediler. Biitiin dava bundan ibarettir. L .. 1 

Haddimizi bilelim. Binaenaleyh, biz hayat ve istiklal ist eyen bir 
milletiz. Yalmz· ve ancak. bunun i<;:in hayatumZI veririz., 

Bununla birlikte Kemalizm, biitiin milletlerin kendilerine ait 
milli hususiyet ve icaplanna da sayglYI ve uymaYI, esa;s kabul eder. 
Onun :lc;indir ki, bu :Qlilliyetc;ili.k anlaYI!}l Mustafa Kemal Pa!]a'mn c;ok 
yerinde tesbitine g~re, bencil ve magrur degildir : 

uBize milliyetperver derler. Fakat biz oyle milliyetperverleriz ki, 
bizimle te!}rik-i mes~ii Ci~birligD eden biitiin milletlere hiirmet ve 
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r.iayet ederiz Csayg1 duyanz ve uyanz) . Onlarm biitiin milliyetleri- · 
nin i~abatm1 (icaplarmi) taruriZ. Bizim milliyetperverligimiz, herbal~ 
de hodbinane (bencill ve magrurane Ckendini begenmi~) bir milli- . 
yetperverlik degildfr., 

Buyiik Kurtanc1 ve son, mustakil Tlirk Devleti gene; TUrl,tiye : 
Cumhuriyeti'nin kurucusu yU.ce Atatlirk; sadece, «kurtarmak». ve 
«kurmak» fonksiyonlarmi icra etmekle kalmann~. ayru zamanda bu
tiin varhgrm, varhgma adadlgl aziz milletimizin gelecegini du~Un
mekten, 0 gelecek_ile ilgili plan ve programlar hazrrlamaktan da bir 
an olsun geri durmann~trr. 

Yapt1g1 ve daha da yapmaYI du~lindugu buyiik i~lerle; tarihi, 
siyasi, sosyal ve psikolojik ~artlan itibariyle di.inya U.Zerinde bir e~i
ne daha rastlanmas1 miimki.in olmayan mustesna hizmetlerle, kly
met:ibi bug-lin dlinden c;ok daha iyi hissettiren ve yarm da hissetti
recek olan Atatlirk; gelecegm en canll, aktif teminatl gordugu TUrk 
Genc;ligi'ne ina~. giivenmi~ ye bu anlaYI~la. memleketi, buyiik bir 
kalp huzuru ic;erisinde· ona emanet etmi~tir. · 

. Tam d.ort bin. senelik muazzam, tecriibe dolu tarihimizin tabii 
Qir ·neticesi ve kenclisinin aynlmaz bir parc;as1 saydl~ Tiirk.Genc;ligi 
ic;in · beslecligi i~te bu sarsllmaz inancm, sonsuz guvenin anlamll bir 
ifade.si olmak U.Zere Biiyiik Nutuk'un . sonunu, «Tiirk Gen.;:ligi'ne Bl
rakti~ Emanet» ba~hg1 altmda ~oyle tamamlar : 

«Muhterem Efendiler! 

Sizi, giinlerce i~gal eden, uzm1 ve teferruath beyanatlm, en niha-. . . 
yet, mazi olinu~ bir devrin bikayesidir. Bunda, milletim i.;:in ve miis-
tg,kbel. evladlaruru.z i.;:in dikkat ve teyak.kuzu davet edebilecek baZJ 
noktalar tebariiz ettirabilnli~ isein, kendimi bahtiyar addedecegim: 

Efendiler! 

Bu beyanatnn!a . m.illi hay~tl hi tam bulmu~ farz edilen biiyii.k bir 
milletin; istiklalini nasil kazandlgrm ve iiim ve fennin .en son esasla
rma miistenit, milli ve asri bir devleti. nasll kurdugunu ifadeye-.;:a

b~tlm. 

Bugiin vas11 oldugumuz netice, aszrlardan beri c;.ekilen miili mu
sibetler!.u intibahl .ve .. bu aziz vatanm, her ko~esini sulayan kanlarm · 
bedelidir; .. . 

·Bu neticeyi, Tiir.k Genc;ligi'ne emanet ediyorum.» . 
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Bu ifadeleri, diinya hitabet tari.hi bakunmdan son derece miihim 
hususiyetler t~1yan «Gen.;lige Hita be»si takibeder. 

Nitekim orada, sozlerine : 

«Ey Tiirk Gen «;ligi! 

Birinci va zifen, Tiirk .istiklalini, Tiirk Cumhuriyetini ilelebet mu~ 
hafaza ve iniidafaa etmektir.,, · 

~eklinde ba~layan Mustafa Kemal Pa§a; tamamiyle mevcut reali· 
teye ve onun, o nisbette hassas · durumu.D.a dikkatleri <;ekerek, va
tan evlatlarrm her zaman uyamk, aktif ve <;all§kan olmaya <;agrrrr. 
Ciinki, Tiirkiye Cumhuriyeti; ancak onunla bi.itiinle~mi§, ugrunda 
her ti.irli.i fedakarllga katlanmaya ve hatta canrm .bile vermeye ha
zrr, gen<;, din<; nesiller sayesinde ayakta .durma ve devam etme im
kanma sahip olabilecekti. 

Gen<;lik, devamb.J.J.k demektir. Devamll.b..k ise devlet varllgmm, 
millet hayatmm esasrm te§kil ettigine gore, daima ileriyi goren aziz 
Atatqrk'iin gen<;lere bu derece inanmasmm ve gi.ivenmesinin asll 
sebebi kendiligiriden ortaya <;lkar. Onun ic;in, her Ti.irk gencinin; 
milli ve milletleraras1 p latformlarda her zaman kendi m.illi benligi
nin deriil idraki i<;erisinde, Biiyiik Kurtane1'nm gosterdigi hedef ve 
prensipler dogrultusunda hareket etmesi, kat'iyyen yabane1, zararb 
ideolojilere sapmakslZID devletin, milletin birlik ve biitiinliigu yolun
da iistiin gayret gostermesi, <;ok <;all§masi, dost ve dii§manmi iyi ta
nrmasi, memleket i<;inde ve dl§mda bulunabilecek hainlere ·· kar§J 
siirekli dikkatli, u yanlk davranmas1 gerekir. · 

i§te biitiin bu i§lerin ger<;ekle§mesi i<;in de Gazi, <;ocuklannuzm 
ve· gen<;leri.mizin yeti§tirilmeleri, egitimleri hususunda, §U miihim 
noktalara temas · eder : 

«Qocuklar~ :ve .gen<;lerimiz yeti.§tirilirken onlara bilhassa 
m evcud.i,yeti. ile, hakkl ile, birligi ile Zit olan bii.tiin yabanc1 unsurlar 
la mii.ca dele liizumunu · ve .milli fikirleri, bii.yiik bir ·bilgi ve olgunluk
la 'her mukabil fikre kar~1 §iddetle ve 'fedakarca mii.dafaa .gerekti.gi 
ogretilmeildir . Yeni neslin biitii.n rul1i kuvvet leline bu vaslflarm ve 
k abiliyetin a§uanmas1 mii.himdir. · 

Si!ahiyle oldugu gibi, akll ile de miica dele ·mecburiyetin.de olan 
milletimizin, birincisinde gosterdigi kudreti, ikincisinde de gostere

cegme asia §ii.phem yoktur.» 

Saym Cumhurba§ka.mm1z'm da, Gen<;lik Y1h'm a<;l§ konu§mala-
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rmda <;ok yerinde ifade ettikleri gibi; uinsan · kadar zor ye~en bir· 
ca!lh tasavvur edilemez. i.nsan, diinyaya geli§inden oliimiine kadar 
daima ogrenme zorunda olan bir yaratlktn·. O~·enmenin hududu 
y~ktur. insan, daha (,(ocukluk (,(aglarmda evvela ailenin etk.isi altm
da kahr. Bu nedenle en biiyiik ,gorev once an!le, baba ve karde§le:re 
d~er. O}rul zamam gelince, (,(Ocuk i(,(in en biiyiik varllk ogretmen
clir . .Artlk onun i(,(in, omek insan ogreqnendir. Bir siire sonra geu(,(
lik c;;agma gelinir. Bu sefer (,(evrenin etkisi soz konusudur. 

Yava§ yava§ (,(evre geli§meye ba!jlar. Gen(,(ler, (,(e§itli etkenlerin 
bask.! alanma gi.rerler. Ashnda gen(,(lik zaten, bir toplumda dina
mizm demektir. Gen(,(lik doneminin verdigi dinamizm dolayts1yla da, 
onlara yon vermek gayet kolaydrr. Onlar1 ma§a olarak kullanmak 
isteyen i(,( ve dl§ gii(,(ler her zaman Qlkar. Gen(,(ligi bugiine kadar kul: 
lanaplar olmu§tur ve bunda'.l sonra da kullanmaya (,(ab§acaklardir." 

'T 

i!]te butiin bunlardan dolayt gen<;:lerimizin, Saym Cum.hurba§
kanumz'm bu ikazlan dogrultusunda dostunu, d'ii§mahllll tannnada 
dai.ma dikkatli, titiz ve uyaruk olmalan, yiiksek bir potansiyel ta!]L
yan dinamik g'ii<;lerini, Atatiirk ideolojisi'nde memleketin ve mille
tin hayrma. kullanmalan gerekmektedir. 

Tfuk Milli Egitimi'nin hedef ve prensiplerini, en a<;lk h'iik'iimler 
halinde ifade eden Atatiirk; boylece, buyiik asker ve devlet adaiW 
hususiyetinin yarusrra, gelecegm teminat1 clan <;ocuklaruruzm ve 
gen<;lerimizin yeti§mesinde en I§lkh yolu <;izmi§, en aydmhk hedefi 
bizzat gostermi§ mustesna bir rehber, "~uallim" ve egitimci huviye
ti ile 'de temay'iiz eder. 

Hi<; §'iiphesiz bir m.illetin ilerleyip, y'iikselebilmesinde egitim ve 
ogretimin rol'ii, her akll ve sagduyu sahibi insanm kabul edeegi gi
bi, son derece buy'iiktiir. DolayiSiyle her medeni millet, daha mutlu 
yannlara kavu§abilmek i<;:in, her§eyden once bu i§lere egilmek lu
zumunu duymu!jtur. Zira unutmamak gerekir ki; diinyanm en geri 
topluluklan, en cahil ve egitimden, ogretimden yeteri kadar nasibi
ni alamann§ olanlarchr. Ancak, .§urasrm da asia hatrrdan <;lkarma
mallchr ki; sadece okumak ve bir diploma sahibi olmak, cahilli.kten 
kurtulmak i<;in ka.fi degildir. Atatfuk'iin de <;ok g'iizel ifade ettigi 
gibi; 

«Biz, cahil dedigimiz zaman ~ektepte okumann§ olanlan kas
tetm.iyoruz. Kastettigimiz ilim, hakikati bilmektir. Yoksa, okumu§ 
olanlardan en biiyi.i.k cahiller (,(Iktlgi gibi, hi9 okumak bilmeyenler
den de hakikati goren ha.ki.ki alim.ler (,(lkabilir.» 
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Bu itibarla, egitim ve ogretimde hedef; her tiirlii ~iipheden, saf
satadan uzak aldm ve ilmin gosterdigi gerc;ekleri, killtiir ve san'atta 
yiikselmeyi saglayacak bilgileri vermek olmal1Chr. Bu memleketin, 
Atatiirk'iin gosterdigi yolda yiiriiyebilmesinin; ancak alulh, bilgili 
sagduyu sahibi, ho~gorillii, gonill zenginligi ile dolu, vatan ve asker
lik sevgisini her~eyin iistii.nde tutan, milletil1 inane; ve gelenekleriyle 
biitii.nle~mi~ insanlar yeti~tiren bir egitim ve og::-etimle mii.mkiin ol
dugu, herkesc;e c;ok iyi bilinmelidir. 

Onun ic;in, biitiin memleket sathmda bu konuda mutlak biT l)a. 
~anya ula~mak zaruretine inanan ve : 

«Egitim i~leri.nde behemahal muzaffer olmak liizumdur. Bir mil
letin ger<;ek kurtulu~u. ancak bu suretle olur.» 

diyen Atatiirk'e gore; <<bu zaferin temini i<;in hepimizin tek 'can ve 
tek fikir olarak esash bir program iizerinde c;;a~mas1· laznndrr. 

Bu programm es~,sh noktalan ise, ikidir : 

1 - Sosyal hayaturuzm ihtiyacma uygun olmasi; 

2 - Cagm icaplanna uymasi.>> 

Demek oluyor ki, egitimde gerc;ek zafere ula~abilmek ic;in; once
likle milli birlik ruhu etrafmda birle~mek ve milli gorii§ler dogrul
tusunda, Atatiirkc;ii c;izgide biitiinle~mek ~arttrr. Daha sonra ise; re
alitemizle uyum sagladlg1 kadar, <;agm yani medeniyet asrmm geli~
melerine de ula~maya <;ali~an akllc1 bir egitim ve ogretim sistemi.nj 
hedef almannz, gerekmektedir. 

Biitii.n bunlan takiben, Biiyiik Kurtane1'nm belirttigi iizere; 
«Asil. · ugra~maya mecbur oldugumuz ~ey, yiiksek kiiltiirde ve yiik
sek fazilette diinya birinciligini tutniaJrtir., Egitimde yiiksek fazileti, 
ogretimde de yiiksek killtiirii laYlluyle ger<;ekle~tiremeyen bir sis· 
tem; yenili.klere biiyiik ol<;iide kapah, hamleci olmaktan uzak, gene; . 
dimaglara· i~lerlik kazandrramayan, yiiksek seviyeli, olgun, idealleri 
kadar duygulan da yiiksek insanlar yeti~tirmekten mahrum klsrr 
bir sistemdir. 

Atatiirk, bu kadar ulvi noktalara dayanan egi~ ve ogretim 
hizmetlerinin; mem.leketimizin as1l sahibi ve toplumumuzun esas un
suru koyliimiizden ba~latllmas1 ve boylece, cehaletin kokiinden orta
dan kaldrrllacag1 kanaatinden hareketle, varll.mas1 istenen hedefi 
~oyle ac;lklar : 

ui§te bu koyliidiir ki, bugiine kadar maarif nurundan mahru.m 
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biraltilml§hr. Onun ic;in bizim takip edecegimiz egitim siyasetinin te-- · 
meli evvela, mevcud cehli ortadan kalchrmaktrr. Biitiin koyliiye ;oku
mak, yazmak ve vatanm1, milletini, dinini, diinyasm1 tamtacak ka· 
dar co~afi, tarihi ve ahlaki bilgiler vermek ve hesap ogretmek, ma
arif programimiZm ilk hedefidir. Bu hedefe varmak, maarif tarihi
mizde mukaddes bir merhale te§kil edecektir.» 

Ulu Onder; egit~ ve ogretimde, once~e laiklik prensibinin 
tam anlannyle uygunlanmasm1 ister. 

Milli bir egitimin gerc;ekle§ebilmesi ic;in. Arap alfabesi yerine 
Latin esasmdan almma Tiirk alfabesinin geregme de inanan Gazi; 
9 Agustos 1928 giinii Sarayburnu'nda, Tiirk harfleri hakkmda §U 
ac;lklama)Tl yapar : 

«~kad~lar, giizel d.ilimizi ifade etmek ic;in, yeni Tiirk harfleri
ni kB .. bul ediyoruz. 

Arkad~lar, bizim giizel, ahenkli, zengin lisannmz yeni Tiirk 
harlleriyle kendini gosterecektir. Asrrlardan beri !rafalarlmlZI demir 
c;erc;eve ic;inde bulunduran, anla§llamayan ve anlayamadi~ i§a
retlerden }{endimizi kurtarmak mecburiyetindeyiz. Lisannruz1 .mu~ 

hakkak anlamak istiyoruz. Bu yeni harflerle, behemahal pek c;abuk 
bir zamanda miikemmel surette anlayacaglZ. Ben buna erninim: Siz 
de emin olun. 

Vatanda~lar, ye!l.i Tiirk harflerini c;abuk ogrenmelidir. Her va..: 
tanda§a, kadma, . erkege, hamala, sandalClya ogretiniz. Bunu vatan-· 
perverlik ve milliyetperverlik vazifesi .bilini.z. Bu vazifeyi yaparken 
dii.§iiniiniiz ki, bir milletin, bir hey'et-i ic;timaiyyenin :yiizde onu, yir
misi okuma yazma bilir; yiizde sekseni, doksam bilmezse bu a}rlptrr. 
Bunda.n, insan olanlar utanmak lazrmdrr. Bu millet utanmak ic;in ya
ratllnu§ bir mi}Jet degllclir. iftihar etmek ic;in yaratJ.b.m§ :ve tarihi if
tiharla dqldurulmu§ bir millettir. 

En nihayet bir sene, iki sene ic;inde biitiin Tiirkiye hey'et-i icti
maiyyesi yeni harfleri ogrenecektir. Milletimiz, yaZlSlyle, kafasiyle 
biitiin, alem-i medeniyyetin (medeni diinyanml yalll!lda oldugunu. 
gosterecektir!» · 

Bunu takiben, yeni du§iincenin §ekillenmesinde en belirgin ozel
likleri uzeiinde toplayan Harf in.kJJ.abl'mn, 'bir ·plan ve program <;er-
<;evesinde butiin memleket .sathmda ger<;ekle§tirilmesi i<;in, 25 Agus-
tos 1928 giinu Dolmabah<;e Sara)Tl'nda Atat11rk'iin huzurunda bii
yUk bir toplant1 yaplhr. Tiirk basrm buttin bu <;ah§malan, te§vik 
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.edei:' .mahiyette millete duyurur. Bir muddet sonra da istanbul gaze
teleli ile, .t\_nkara'daki Hakimiyyet-i Milliye gazetesinin yeni harfler
le c;lkmaya ve butUn. Tlirkiye'de, vatand~larm yeni harfleri ogren
meye, onunla kolayca okuyup, yazmaya ba~ladlgrm goruyoruz. 

Nihayet, 3 Kas1m 1928 tarihinde Buyi.ik Millet Meclisi'nin yaYlffi
lacb.gl bir layiha <karar yaz1s1) ile Tlirk egitimi ve killtlirii, yeni 
harfleri resmen kabul eder. · 

Bu suretle; Milli Egitimin Hedefleri bahsinde illc iki miih.im hu
sus bizzat Atatiirk'iin reh.berliginde, O'nun el:nir ve direktifleriyle 
gergekle~tirilmi~ oluyordu. 

Devlet'in, daha 19. yiizy1lm ba~larmda yeni bir egitim ve ogre
tim sistemine ihtiya9 duyarak, A vrupa usU.llinde okullar ac;maya ba§
ladigl ve Tanzimat ylllarmda buna h1z verdigi, bilinen bir gerc;ektir. 

i§te Atatlirk; ba§latllan bu hareketi kesin sonuca ula~tlrmak ka
rarhhgl ic;erisinde, TUrk Milleti'nin ilim ve medeniyet yolunda yiik
selmesini ve medeni dlinyadaki hakh yerini almaslD..l gonillden arzu 
ederek, Milli Mucadele'nin 6 en agrr giinlerinden itibaren, her zaman 
egitim ve ogretim meselesi ile c;ok yakmdan ilgilenmi~. gelecegm en 
biiyUk_ teminatl saydl~ genc;ligin yeti§mesi §artlarmm geli~tirilmesi 
i¢n, yapllmas1 gerekenleri bir bir srralann§ ve i§e dogrudan el at~ 
ffil§trr. 

Bu maksatla, Sakarya Muharebesi (5 Agustos 1921) 'nden once 
Ankara'da topla.nan Maarif Kongresi'nde ogr\3tmenlere.bitaben soy
ledigi §U sozler, daha o giinlerde Milli Egitimin Hedefleri'ni ortaya 
koymas1 baklffill1dan tarihi ve ayn bir deger ta§u· : 

..;~imdiye kadar takip olunan tahsil ve terbiye (ogretim ve egi
tim.}· usullerinin, milletimizin t arih-i ted~nniyatlnda (gerileme tari
hinde) en miihim. bir amil oldugu kanaatindeyun. O.nun i9in bir.·mil
li terbiye (egitim) programmdan bahsederken, eski devrin hurafa- . 
tlndan (asllsiz rivayetlerinden, sozlerinden) ve evsaf-1 f1triyyemizle 
(yaradlli§rmizdaki vaslflarumzla) . hie; de miinasebeti olmayan ya
banci fikirlerden, $a'rk'dan ve Garb'den gelen bilciimle tesirlerden 
tamamen u zak, seciye-i milliye (milli karakterimiz) ve tarihimizle 
miitenasib (uygun) bir kiiltiir kastediyorum.» 

Gorilldugii iizere, egitim· ve ogretim.de varllmak istenilen hedef; 

tarihi gerc;eklerden hareketle alolc1, musbet ve her tu.rlu ya
banci tesirlerden uzak, tamamiyle kendi blinyemize uygun mil- · 
li bir k,illtlir anlaYI§ma dayanmaktadrr. Nitekim, Gazi'nin 1 Mart 



58 Selcuk Der g isi 

1922 glln:ii Tllrkiye Buyiik Millet Meclisi'ndeki §U konu§masi, egitim 
.ve ogretim programmm milli ve medeni bir zemine oturtulmas1 lll
zumuna · a<;ak<;a i~aret eder : 

«Bu umurda (i§lerdel muvaffak olabilmek i~in oyle bir program 
takip etmege mecburuz ki, o program milletimizin bugiinkii haliyle, 
ictimai, hayati ihtiyac1yle muhitin §eraitiyle (§artlanylel ve asrm 
icabatl Ucaplanl ile tamamen miitenasib (uygunl ve miitevaflk 
(denki olsun.» 

insan, i<;inde bulundugu toplumun §artlanna uyum saglayabil
digi ve mensup oldugu milletin ilerleyip, yllkselmesine hizmet ede
bildigi ol<;i.ide mesut ve bahtiyar olur. Bunun da yolu, ferdlerin ken
di milli varhklanm derin surette idrak etmelerinden ge<;er. Aksi tak
dirde insan, kendini bo§lukta hisseder ve neticede gayesiz, hedefsiz, 
idealden mahrum, varhg1 ile yoklugu farkedilemeyen srradan bir e§
ya durumuna du§er. Milli varh€;1 derinden idrak, demek olan milli
yet<;ilik; ayni zamanda, en medeni ideolojidir. Milletler, bu buyiik ve 
sahip Qlklldlg1 nisbette kuvvet kaynag1 huviyeti arz eden ideolojiye, 
ger<;ek anlarmyle ancak esash bir egitim ve ogretim progrann lie 
ula§abilirler. Butlln dllnyada ortak ozellikler ta§Iyan bu durumu <;ok 
iyi kavranu§ bulunan Atatllrk; bir taraftan cehaletle miicadele edip 
herkesi okuma yazma ogrenmeye te§vik ederken, diger taraftan da 
okullardaki gen<;lerin sosyal ve iktisadi a<;1dan memleketin kaderi
ne ortak olmalanru, milli rubla butllnle§mi~ bir medeniyet telakki
sini benimsemelerini saglamak llzere, onlardaki yiiksek yaratlcilik 
ve icad kabiliyetini harekete ge<;irmek arzusuyle, ~U: goru~lere yer 
verir: 

«insanlarm hayatlna, faaliyetine hakim olan kuvvet, ibda ve 
!cad kabiliyetidir. 

inkllap hareketlerinde dikkat edilecek nokta, insan cemiyetleri
nin emellerini, fikirlerini te§his ettikten sonra, onlara yenilikleri ka
bul ettirebilmektir. 

inkllab1 ikmal 2tmek Ctamamlamakl laZliD.dlr. 

Bir ~ocugun normal tedris ve terbiye (ogretim ve egitim) dev
relerinden ge~erek, yeti~mi~ olmas1 ~arttlr.» 

Burada da ifadesini buldugu gibi, giri~tigi butlln, inkllap hare~ 
ketlerinde bir sosyolog .. ve psikolog tavn lie once milletinin duygula
nru ve dli§uncelerini tesbit eden, sonra da asrl yapmak istediklerini 
ger<;ekle§tiren Atatllrk, inkllaplan tamamlamak ve bu maksatla da 
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i§e yarmm buyUkleri olan c;:ocuklardan, genc;:lerden, onlann egiti.m 
ve ogretimlerinden, lnsacas1 en iyi §ekilde yeti§melerinden ba§lamak 
zaruretine inamr. Bu inanc;:la, hangi ya§ta ve sJ..rufta olursa olsun; 
but'iin c;:ocuklara, gelecegin bu~eri gozuyle bakmaktan ve onlara 
§ahsiyetli birer buyiik insan muamelesi yapllmasmdan yanadrr. 

«Genc;:ligi yeti§tiriniz. Onla ra , ilim ve irfanm miisbet fikirlerini 
veriniz. Gelecegm aydmbgma onlarla kavu!jacaksiiDZ. Hiir fikirler 
tatbik mevkiine kondugu vakit, Tiirk M.illeti y'iikselecektir.» mesaj1 
ile memleketin, milletin yiikselmesinin; kafalan h'iir ve aydm.l.lk fi
kirlerle dolu bir genc;:lik sayesinde mii.mk'iin oldugunu, bunun yolu
nun da ili.m ve irfan y'iiklu iyi bir ogreti.m ve egitimden gec;:tigini, 
tam bir katiyyetle ortaya koyar. 

Hayatm, bir ilerleme ve dinamizril kaynag1 olduguna ve dolaYl
Slyla, insanm da ona kendini uydurmak mecburiyetinde bulundu
guna kanaat getiren o buyiik deha; o:m.illeti millet yapan, terakk! ve 
tefeyyiiz ettiren Cilerletip, yiikseltenl, iki m'iihi.m kuvvete i!]e.retle 
bunlarm, «fikir kuvveti ile ictimiii (cemiyete ait) kuvvet» oldugunu 
soyler. 

Bunlarla ilgili fikirlerini de, Eltim 1922'de Bursa'da kabul ettigi 
bir gtup istanbul ogretmenine yapt1g1 §U ac;:lklamas1 ile ogreniyoruz: 

uEvvela fikir ve ictimai kuvvetlerinin menbalarnn Ckaynaklan
ml · tathirden Ctemizlemekten) ba!]lamf'~k la zund.rr. Memleketi, 
m.illeti kurtarma l{ is teyenler ic;:in hamiyyet, hiisniiniyyet, fedakarhk 
elzem evsaftandn· U'iizumlu vas1flardandrrl . Fakat bir hey'et-i icti
maiyyedeki Ctoplumdaki) maraZ1 Chastallg1l gormek, onu tedavi et
mek i<Jin, bu evsaf kafi gelmez. Bu evsafm yanmda, ili.m ve fen la
znndrr." 

, Demek oluyor ki; bir illkeyi kurtarmak ve ilerletip, yukseltmek 
ic;:in hem lp.lVvetli fikirlere ve hem de milletin destegine ihtiyac;: var
drr. Bu · i§i gerc;:ekle!?tirmeyi uzerine a lan kimselerin ise milli §eref ve 
haysiyet sahibi, yani hamiyyetli ve iyi niyetli, fedakar olmalan te-
mel §arttrr. Lakin, Buyiik KurtanCl'nm belirttigi gibi bunlar da ka
fi degildir. Bu ozelliklerin yarusrra ili.m ve fen ile hareket etmek, akh 
ve realiteyi gozon'iinde tutarak, memleketin hizmetine ko§rnak ge
rekmektedir. 

But'iin bu hususlan temelden kavratlp, ogretecek yer ise elbette 
egiti.m ve ogretim muesseseleri, yani okullardlr. Onun ic;:in, sozlerine 

devamla: 
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«ilim ve fen te§ebbiisatmm Cte§ebbiislerinin) merkez-i faaliyeti 
Cfaaliyet .merkezi) ise, mektebdir. Binaenaleyh, mekteb laznndl.I'. 
Melrteb namnn, hep beraber hiirmetle, tazimle zikredelim. 

Mekteb, gene.;: dimaglara insanhga hiirmeti, millet ve memlekete 
muhabbeti, ~erefi ve istiklali ogretir. 

Mekteb sayesinde, mektebin yeti§tirecegi ilim ve fen sayesinde 
Tiirk Milleti, Tiirk ·san'an, iktisadiyyat1, Tiirk ~iir ve EdebiyatJ. 
biitiin bedayii Cgiizellikleri) ile inki§af eder.» 

Bilincijgi iizere; c;ogu zaroan terbiye ile tedris, yani egitim ile og
retim kelimeleri ve bunlarm ta§IdJ.klan anlarolar, birbirine kan§ti
nlrru§tir. Bunun c;ok iyi farkmda olan Atat'iirk, oncelikle terbiyenin 
Ce~fun.inJ milli olc;iller ic;erisinde muhakkak ihmal edilm.emesi nok~ 
tasmda lSrarlichr. 

Bu yerinde 1srarmm tafsilatnn vermesi baklromdan, 23 Eylill 
1925 gun:ii Samsun Ticaret Mektebi'ndeki konu§masi, buyiik ehem
miyet arz eder : 

«Terbiye kelim.esi yalmz olarak kullamldJ.gJ. zaman, herkes bu
na kendine gore bir mana verir. Tafsilata giri!?ilirse, terbiyenin he
defleri, maksatlar1 meydana c.;:J.kar. 

Mesela clini terbiye, milli terbiye, milletlerarast terbiye ... Biitiin 
bu terbiyelerin hedef ve gayeleri ba§ka ba§kadlr. Ben burada, yal
mz Tiirk Cumhuriyeti'nin yeni nesle verec.egi terbiyenin milli terbi·· 
ye oldugtinu kat'iyyetle ifade ettikten sonra, digerleri i.i.zerinde dur
mayacagrm. 

Milli terbiyenin ne demek oldugnnu bilmekte, artlk hit;bir te· 
reddiit ve §iiphe kalmamahdl.I'. Bir de milli terbiye esas olduktaa 
sonra. onun lisamm, usiiliinii, vasttalarm1 da milli yapmak ve· yii.k

seltilmelr istenen gent; dimaglar1 bir taraftan da paslandl.I'IcJ., uyu§
turucu, hayali liizumsuzluklarla doldurmaktan dikkatle c.;:ekin.mek 
Iazrmdtr.» 

Boylece 0 1 terb~ye konusunda milli oldugu kadar, butiin vasJ.ta
lan ve roetodlar1 ile reel ve rasyonel .Cgerc;ek ve ak.Ilcl) yolu goste
lir. 

Hie; §iiphesiz, bir m.illeti ayakta tutan ve devammi temin eden 
unsurlarm ba§mda roilli:birlik rlihu gelir. Bu ruhun daima canh ka
labilmesi ise, buyiik olc;ude milli bir egitim ve ogre time baghchr .. 1§-
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te, bunun derin ~uuru ic;erisinde bulunan Mustafa Kemal Pa:~a; ga
yet berrak bir ushipla, yap1lmas1 gerekeni ac;lkc;a ortaya koyar : 

uDaimi ve muclhi.§ bir mucadele §eklinde beliren milletler haya
tmm felsefesi, mustakil ve mes'ud kalmak isteyen her millet ic;in 
olgunluk vaslflarma §iddetle ihtiyac; gostermektedii-., 

Buna g,5re : Genc;lerimize egitim ve tigretim bahsinde, kendisine 
Y.abanq v~ .z1t unsurlarla muhakkak surette. mucadele azm.iiP a§l,la
mak, rD.irn nihunu ~ahsiyetinin aynlmaz bir parc;as1 haline getirme
sini telkin etmek ~arttrr. Bu, hem istiklalimizin ve hem de saadeti
mizin en buyiik ihtiyac1 ve teminat1dlr. 

Ata~k'iin egitim ve ogretim konusunda uzerinde durdugu ve 
gerc;ekten tinem arz eden noktalardan birisi de, genc;;:lere aktanla
cak bilgilerde, insan ic;;:in liiks ve hUkmetlne vas1tas1 sayliabilecek 
teferruattan kac;1Illl.mas1 ve pratikte gec;erliligi olacak ytinlere agrr
llk verilmesidir. Bu maksadlm da: 

uTerbiye ve tedriste tatbik edilecek usfrl, malfunatJ. insan ictin 
fazla bir siis, bir tahakkiim. vas1tas1, yahut medeni bir zevkten ziya
de, maddi· hayatta muvaffak olmaYJ. temin eden ameli ve kullanl§b 
bir qihaz haline getirmektir.» 

§e~de . dile getirerek, arzu edilen c;all§malarm birer miman 
olan ogretmenlere ve onlar111: te~kil ettikleri «irfan ordusu .. na hita
ben ise, §unlan sayler : 

«Bir millet irfan ordusuna malik olmadlkc;a, barb meydanlarm
da ne kadar parlak zaferler eld~ ederse etsin, o zaferle1fu ya§ayacak 
neticeleri vermesi, ancak irfan ordusuyla kaimdir.» 

.: Bu. baklmdan, her zaman c;ok deger verdigi tigretmenleri, Cum
h1lli.yet'in fedaka:r: unsurlan kabul ederek, genc;ligi onlarm gayret
lerine emanetle : 

"Y eni · nesil sizin eseriniz .olacaktlr. Eserin klymeti, sizin mahare
tiniz ve fedakarh~ derecesiyle mutenasib bulunacaktJ.r. 

Cumhuriy~t; fikren, ilmen, bedenen kuvvetli ve· yliksek seciyeli 
muhaflzlar ister.» 

der .. 

C.umhuriyet'in istedigi bu vasiftaki insanlan yeti~tirebilmek ise. 
~er zaman v.e her yerde kendisi ne kadar guc; §artlar altmda bulu
nursa bulunsun, kelimenin tam anlannyle gerc;ekten fedakar ve 
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mUhterem, ayni zamanda ilim ve irfan yi.iklu egitici ve ogreticilerle, 
lusaca ogretmenlerle mfunk.fuldii.r. Hal boyle oldugu i9in, bu mesle
ge de her bakrmdan gereken degerin ve eh~mmiyetin verilmesi, men
suplarmm m~d,di ve mEmevi refahlannm saglanmas1 hususunda, 
~ag1daki direktifi verir : 

«Mekteblerde ogretme vazifesinin giivenilir ellere teslimi, mem
leket evladlarmm o vazifeyi kendine hem bir meslek, hem bir iilkii 
sayacak bilgili ve muhterem muallimler tarafmdan yeti~tirilm.esin.i 
temin i<;in, muallimlik diger yiiksek meslekler gibi tedricen ilerleme
ye ve herhalde refah temin.ine miisait bir meslek haline konulma-
hdlr.» 

Atatii.rk, irfan ordusu olan ogretmenlere o derece buyUk bir ilgi 
. duyar ki, bu mUn.asebetle : 

«Eger Cumhurreisi olmasam, maarif vekilligini almak is~erdim.» 
dedikten ba~?ka, asker ordusu ile mukayese etmekten ve boylece 
a9lk bir ~ekilde, ger<;ek degerini ortaya koymaktan kendini alamaz : 

«iki orduya ihtiyac; vard.lr : Biri vata.nm hayatlm kurtaran as
ker ordusu, digeri m.illetin istikbalin.i yoguran irfan ordusu ... Bu iki 
ordunun her ildsi de klymetlidir, alidir (yUksektir), muhteremdir; 
fakat, iki ordudan hangisi daha klymetlidir, hangisi yekdigerine mii
recahtlr (digerine tercih edilir)? ~iipl:lesiz boyle bir tercih yapJ.la
maz. Bu iki ordunun ikisi de hayatidir. 

Yalmz siz irfan ordusu mensuplan, sizlere mensup oldugunuz 
ordu.nun klymet ve kudsiyyetin.i anlatmak ic;in ~unu soyleyeyi.in. ki, 
sizler olen ve oldii.ren birinci orduya ni<;in oldiiriip, oldiirilldiigiinii 
ogreten bir orduya mensupsunuz.» 

Milletimizin, yarachh§tan gelen ustun bir kabiliyetle dolu oldu-. 
guna ve bu vatanm 90cuklanna gotii.rillecek g'iizel ve hayrrh her hiz
metin, mUkemmel meyveler verecegme dair tam bir inanQ besleyen 
Gazi; btinunla birlikte, daima m.illi killt'iirUm.uze dayah temel pren
siplerin, medeniyet anla~1 ile yogrularak i~lenmesi noktasmda ka
rarh ve ISrarhdJ.r. Bunu da lasaca: 

«Milli kiiltiir, en yiiksekte goz diktigimiz idealdir.» 

hiikmu ile hillasa eder. 

Gorilldugu iizere, butunuyle Tii.rk Milli Egitimi, temelde dogru
dan dogruya milliyet9ilik prensiplerine dayanmaktadlr, ashnda ·da 
oyle olmalldJ.r. Zaten, bundan daha tabii bir§ey de du§Un.illemez. Ak-
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si, e§yanm tabiatma aylun bir durum arz eder. «Egitim» kelimesi, 
her .~aman ba§mdaki «milli» olma vasfnn korumad.Ik<;a; higbir gall§
:r;na;nm ve higbir te§ebbusiin, Aziz Atatlirk'iin Tfuk Milliyetgiligf ne 
dayanan ilkeleri, istekleri, plan, program ve prensipleri gergevesinde 
gergekle§tigi veya ge~gekle§ebilecegi, idd.ia edilemez. 

Bu da ancak her zaman bayragma, d.inine, d.iline, vatanma, mil
letine ve . ordusuna bagh; Tlirk olmanm §Uuru. ve gururu i<;inde tari-· 
hine, milli degerlerine, geleneklerine, g6reneklerine sayglh; insaru
na ve giderek butiin insanllga kar§l sevgi hisleri ile dolu; higbir kar
§Ihk beklemeksizin milletinin varhgnn, birligini koruma, geli~?tirme, 
yliceltme azim ve karan i<;inde bulunan; vatanda§lan ile kaderde, 
tasada, kiVangta ortak olan, gerektiginde vataru i<;in en aziz varhg1 
camm bile fedadan gekinmeyen; dfuust, namuslu, gall§kan, prensip
lerine bagll, bilgili, sagduyulu, samimi, ahlak ve fazilet duygularma 
sahip; yeniliklere a¢1k, milletini gagda§ medeniyet seviyesinin ustu
ne glkarma heyecam ile durmadan d.idinen, gayret gosteren nesiller 
yeti§tirmekle ve boylece, -Atatfuk'Un. deyirni ile- «istikbalimizin te
minatl olan genc;lerimiz,i, emin ve glivenli bir tarzda en mii...li:emmel 
bir §ekilde egitmekle, bilgi sahibi etmekle ve bu yolda elden gelen 
butu.n gabaYI gostermekle mUmkiindlir. · 

Her buyuk devlet adam1 gibi; yaptlklarmm ebedi bekgisi ve ya
pacaklan ile yapmak isted.iklerinin de butlin teminat1 olarak gengli
gi goren Ataturk; onlara, her§eyden once memleketin yUksek men
faatleri i<;in mucadelenin ogretilmesi arzusunu ise, §Oyle dile geti
rir: 

«Biz dogrudan dogruya milliyetperveriz ve Tiirk milliyetc;:isiyiz . . 
Cum.hl.p'iyetimizin dayanagi Tiirk Milleti'dir. Bu milletin ferdleri ne 
kadar. Tiirk Kiiltiirii. ile dolu olursa, o millete dayanan Cumhuriyet 
de o , kad~r kilvvetli olur. Tiirkiye'nin terbiye ve maarif siyasetini, 
her derecesinde tam bir ac;Ikllk ve higbir tereddiide mahal verme
yen kesinlikle ifade ve tatbik etmek lazimdir. Bu siyaset, her manasx · 
ile milli bir mahiyet gosterir. Yeti§ecek c;ocuklarrmiZa ve genc;leri
mize, gorecekleri tahsilin hududlan ne olursa olsun, en evvel her
~eyden evvel, Tiirkiye'nin istiklaline, kendi miilkiine ve milli gele
nelderine dii§man olan biitiin' unsu.rlarla miicadele etmek liizumu 
ogretilmelidir.» 

Bundan sonra, Atatfuk'e gore genglerirniz igin hedef; her konu
da, her za.man ve her yerde daima galip gelmek, olmalldrr. Bu inanc;:
la da, Tarsus!ta Gengler Yurdu'ndaki nutkunda §unlan sayler·: 
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uMuhterem gen~ler! 

Hayat, miicadeleden ibarettir. Bundan dolaYJ., ·hayatta yalmz iki 
~ey varchr : Galip olmak; maglub olmak.. Size, Tiirk Gen~ligi'ne terk 
ve tevdi ettigimiz vicdan emaneti yalmz ve daima g·alib olmaktl.r, 
eminim daima galib olacaksmiZ.» · · 

O'nun, Tiirk Genc;ligi'ne kar111 besledigi sarsllmaz giivenin ne 
kadar yerinde, isabetli oldugunu; Avrupa'da cereyan eden bir tek 
11u ha.dise bile, c;ok giizel ortaya koyar : 

«Almanya'da Universite gen~leri, Hindenburg'un ozel bir giinii 
dolaYJ.Siyle kendisini tebrike giderler. Almanlar'lli milli .kahraman 
olarak selamladiklan Mare11al Hindenburg'a gen<;:lerin ziyaret ' i¢in 
izin bekledikleri habe1· verilince 0, son derece anlamh ~ekilde !10Y
le konu§ur : 

- ~Hangi gen~lik? Ben Almanya'da boyle bh· gen<;:lik bilmiyo
rum. Onlar, gen<;:ligin ne oldugunu ogrenmek istiyorlarsa, Anadolu'
ya gitsinler.» 

Hie; §Uphesiz Atatlirk'iin, diger devlet adamlarmdan .aynlan ta
raflarmdan birisi de; milli rUha bagh, heyecan dolu, lakin akh reh
ber edinen, rasyonel, realist ve dinamik bir genc;lik VU.cuda getirmi!1 
olmas1dlr. 

Butun bunlan yakmdan bilen bir insan srl'at1yle, Falih Rrl'lo 
Bey'in: 

~Atatiirk o mutlu adamd!r ki, emaneti bagrma basacaklan ken-
di eliyle yeti§tirmeye vakit ve frrsat bulmu~tur.» · · 

«Gen<;:ler sokaklardan akti~ zaman, ba§larm dik durw~una, goz
lerin pek ba~ma, goguslerin er kabarl§ma dikkat ediniz. Sancak 
t~rmakta, bir zafer tiirkiisii ~ag~rmaktadrrlar. 

Atatiirk'iin asll olmezligi, boyle y~amasmdandrr.» 
Ve: 
"Y ~arken biitun iimidi gen<;:likte idi. Bugiin de tek tesellisi yeni 

Tiirk gen~liklerinin idealine baghl1~ olduguna §iiphe yok. Tiirkliigii... 
'P.llardlr siiriip giden manevi ~okiintiideu on,lar kurtaraca:klardlr.» 
§eklindeki tesbitleri, son derece yerindedir . 

. Tiirk Genc;ligi; Ataturk'e, istiklal ve Cumhuriyet'i ile birlikte, 
hiir ve aydmhk fikirlerden, ilim, killtiir ve san'at degerlerine ~adar 
90k §ey borc;lu oldugunu bic;bir zaman unutmamahdrr. CU.nki, 0 em
salsiz deha, engin bilgisi ve sagduyusuyla : 

«Tarihi · y~adtS"rmlZ gibi yazdlk, fakat gelecegi Cumhuriyet'e 
inananlara, koruyanlara ve ya§ayanlara emanet etmek lazrmdrr. 
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Genc;ligi yeti§tiriniz. Onlara ilim ve i.rfan veriniz. istikbalin ay
dmhgma onlarla kaVll§acaksmiZ.» 

cUyor ve genc;lerimize olan tam guvenini, a<;Ik<;a ortaya koyuyor
~u. Genc;lepmizin de, her zaman bu guvene laylk olmaya c;all§mala
:P gerekmektedir. Madem ki devlet ve millet hayatmda devamhllk 
e~~strr, o halde yapJlacak i§; Atatiirk'iin gosterdigi hedefler dogrul
tusunda, devamhhg1 milli olc;iller i<;erisinde saglayacak prensipleri 
benimsemek ve onlarm titiz, kararh birer takip<;isi, tatbikc;isi ol
maktrr. 

Bir memleketin en degerli varhg1, iizerinde ya§ayan vatan evlat
lan ve b~assa, o vatan evlatlarmm devamlJllk karakteri arz eden 
gene; neslidir. Onlar arasmdaki milli birlik ve dayaru§ma ise, millet 
varhgmm ·devammda en kuvvetli kaledir. Bunun i<;in de, gen<;leri
mizin her tiirlu maddi ve manev:i fedakarhklar gaze ahnarak; yiik
sek bir medeniyet anlayi§l ve milli killtiir ideali dogrultusunda hiir 
ve aydmhk fikirlerle dopdolu, sagduyulu, ho§gorillii, ahlak ve fazi
let timsali insanlar olar.ak yeti§tirilmesi, her zaman Atatiirk ideolo
j~si'nin vazgec;ilmez prensipleri arasmdadn·. i§te bu ideal etrafmda, 
genc;leiimizin iizerinde her zaman hassasiyetle durul.mas1 geregine 
inanan Atatiirk : 

« Yiiksek ve inlolapr;1 bir kiiltiir seviy~sine varmak ic;in, oniimiiz
deki yillarda daha c;ok emek verecegiz. Miisbet ilimlerin temellerine 
dayanan, gii.zel san'atlan seven, fikir terbiyesinde oldugu kadar be
den terbiyesin4e de kabiliyeti artml§ ve yii.kselmi§, faziletli, kudretli 
bir nesil yeti§tirmek, ana siyasamJ.Zm Csiyasetimizin) ac;Ik dilegidir.» 
inesaj1 ile, gen<;lerimizde ideal birligini saglayan unsurlardan bi
rinin de beden terbiyesi, yani spor olduguna i§aret eder. Duyan, du
§Uneii, ak:Jl yolu ile iyiyi kotuden, dogruyu yanh§tan, faydahyt za
rarhdan aytrabilen; ilim, killtiir, san'at ve medeniyet yolunda mem
lekete hizmet edecek saglam kafalarm, ancak saglam viicutlarda 
bulunabilecegi gorii§Un.u <;e§itli yer ve zamanlarda tekrarlaml§ ol
masi, bu bakundan <;ok anlamhd.J.i'. <;iin.ki, viicut~;a bir sakathg1 ol
madlgl halde. aktiviteden, hareket kabiliyetinden mahrum, uyu§uk, 
siinepe, tembel kimselerden; ileriye doniik, canh, icat<;I, yarat1c1 fi
id.rler, san'at eserleri, ilmi <;ah§malar beklenemeyecegi ve boyleleri 
ile memleketin ilerleyip, yiikselemeyecegi, yiiksek ideallere dogru gi
dilemeyecegi sosyal ve psikolojik bir realitedir. 0 halde, butiin gen<;
lerin fikir ve ahlak terbiyesinde yiik.selmek, hayat ve hadiseler hak
kmda dogru te§hisler koyabilmek, kendinden emin, azimli ve k~ar
h bir §ahsiyete sahip olabilmek, aktif ve canh bir bUn.yeye, yarat1c1 

(F.: 5} 
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bir zekaya, zengin bir hayal gi.iciine ve nihayet Kemali&t ideoloji'ye 
tam anlannyle ul~abilm.ek i<;in bedence saglam bir yap1da olmalan, 
sistemli ·bir ~ekilde sporla me~guliyetleri ~arttrr.. Bi.iti.i.n bu maksat
larm gerc;;ekle~mesi hususunda da, idarecilere di.i§en i~; genc;;le:riini.
zin beden terbiyelerini saglamak i<;iD., her ti.irli.i spora elve~li spor 
siteleri ile, onunla ayni §ekilde bi.iti.inle~meye yonelik; zekaca geli~
melerini temin edecek, zengin ki.iti.iphaneleri ve dinlenme, eglence 
salonlanru ic;;ine alan killti.ir siteleri kurmaktrr. Ancak bu sayede; 
milli benligip.e, killti.irfule tam bir ~uurla bagh, mi.icadeleci, atlhmct 
gonli.i vatan ve millet sevgisiyle dopdolu, azimli, kararh, att1~ her 
adlmm farkmda, dostunu, di.i~mamru c;;ok iyi bilen, uyaruk, tarihine, 
diline, dinine ve geleneklerine bagh, gec;;mi~in tecri.ibeleri ile o giini.ini.i 
ve gelecegini akllh bir §ekilde tertip ve tanzim edebilen, c;;agda~ mede
niyetin bi.itiin imkanlarmdan faydalarup, her gi.izel §eye laYik aziz 
milletirlli.zi daha da yi.ikseltmeyi vazgec;;ilm.ez gaye kabul eden bir 
gen9.lilc vi.icuda getirilebilecegi gerc;;egini, idarecilerimizin dai.ma ha
trrda tutmalan ve buna gore genc;;lerimi~e yonelik ciddi, rasyonel 
plan ve programlar hazrrlamalan, onlan bir an once uygulamaya 
koymalan, mevcutlan daha iyi bir ~ekilde realize ederek, istenilen 
olc;;i.ide faydall hale sokmalan, yerinde olacaktrr. 

Politik, teknik ve ekonomik c;;alkantllar ic;;erisinde bocalayan bu
giinki diinyannzda, son derece lnitik bir cografi bolgede yer alan 
yurdumuzun yegane teminatl olan Atati.irk Genc;;ligi'nin de birbirine 
gi.ivenmi§, inannn§, dayannn~ ~uurlu bir bi.itUn. olarak; vatanm bo
li.inmezljgi, milletin istiklali, Cumhuriyet'in devamhh~ i<;in rgilli bir
lilc rUhu etrafmda kayna§Ip, kenetlenmesi, O'nun filtir ve inkllapla
rmm _yllmaz bekc;;isi, di.iriist, samimi ve c;;all§kan olmas1, aziz mille
timizin ili.m, killti.ir ve san'atta daha da yi.ikselip, c;;agda§ medeniyef 
seviyesinin i.istiine c;;Ikmas1 azim ve karanndan bir an bile uzak dur
mamasi ~arttrr. 

Bu inanc;lar ic;erisinde, 1985 .Milletlerarasi Genc;lik Ylh'nm; Ata
ti.irk'i.in l!llkll yolunda bi.iti.i.n Ti.irk Genc;ligi ic;in hayrrh, ugurlu ve 
ba§arlh olmasnn; gi.izel vata.mmJZa, yi.ice milletimize ili.m, kiilti.ir, 
san'at ve medeniyet ufkunda daha da yi.ikselmesine vesile te§kil ede-. 
cek imkanlan sevgili geric;lerimizle birlikte getirmesini diler, hepi
nize saygllar ve sevgiler sunanm. 


