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Atatiirk, Cumhmiyetin ve. istikbalin yegane teminat1 olarak gor 
dugu Tiirk Genc;ligine : Birinci vazifen, Tiirk istikliUini, Tiirk Cum
huriyetini ilelebet muhafaza ve miidafaa etmektir.» emrini vermi~ 
ve boylece kurdugu Cumhuriyeti genc;lige emanet etmi~tir. Ylluc1 ve 
bohicu du~manlarm hedefi alan Cumhuriyetimi~. korumak ve Ata, 
nnz~ gosterdigi «Muasrr medeniyetler seviyesiue <.;:Ikarmak» i9in, 
Ataturk'iin ifadesiyle «Cumhuriyet fikren, ilmen ve bedenen kuvvet
li ve yiiksek .seciyeli muhaflZlar ister.» 

Hayat1 9e~itli sava~ alanlarmda siirekli mucadeleyle gec;en Bii· 
yiik Onder beden kaabiliyetlerinin milletlerin kaderleri ftzerindeki 
etkisini bizzat· ya~1yarak gormu§tiir. 30.Eylill.l926 da Turkiye idman 
Cemiyetleri ittifakl heyetini <;ankaya'da kabuliinde yapt1g1 konu~
mada: 

«Yalmz Ben size millet<.;:e, memleket evlatlarmda sporculugun 
ne kadar miihim Q!~ugunu izah i<.;:in ~unu cliyebilirim : 

Mukaddes vatam. Tiirk Milletinin yiiksek ~eref ve menfas~tini 
miidafaa eden ordudur. Bundan daha miihim bir dayanak dfu;iinii
lebilir mi?. i~te bu klymetli, yiiksek ve biiyiik kuvveti.u huzurunda 
size hitab~n diyor.um ki : 

Biitful milleti ve memleket evlatlanm sportmen yapabilmek i9~ 
sarf edilen .;a~mamn emniyet ve kudsiyeti aym derecede lnymetli 
ve miihimdir ve ~erefli ordumuza lnymetli bir menba te§kil edebil· 
mek nokta-i nazarmdan, kahraman ordumuza en yiiksek hissiyatla 
takdir, takdis ve himaye olunmaya deger ulu bir men.ba kudsiyetini 
ihraz eder.» 

Beden egitimi ve sporun kitlelere yayllmas1 i9in, ogretim ve egi· 

tim kurumlarmm kurulmasr ve egiticilerin yeti~tirilmesi sporda kal-
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klllman.ln temel ~art1drr. Bu hakikatten hareket edilerek 18.Agus-
_tos.1923 tarihli hukl.imet programmda Terbiye-i Bedeniye Darillmu~ 
a.llimini'nin agJ.lmas1 ongoriilmli§tiir. <;ok gegmeden bugiinki Gazj 
Egitim Fakiiltesi, Beden Egitimi ve Spor Boll.imu «Gazi. Terbiye Ens
titiisii;;. ad! altmda hizmete girmi§tir. Atatlirk bu konuda dahada 
acele ederek Gazi Terbiye Enstitusu agllmadan once isveg'ten beden 
egitimi ogretim uyeleli getirterek ozel kurslar verdirtmi~. bu kurs
larda ba§an gosteren beden egitimci ve subaylan Avrupa'ya ge~itli 
spor dallanntla ihtisasa gondertmi§tir. 

Ataturk'Un. beden egitimi ve sporu toplumumuz igin gerekli gor
mesinin temeilnde «Giirbiiz ve saghkh nesiller Tiirkiye Cumhuriye
tinin mayas1 olacaktrr.» fikri yatmaktadlr_. Neslimizin ~aghkh ve 
lmvvetli olnias1, gelecege daha guvenli bakmarmza, du~manlarlmlza 
kar~l caydrrlcill~ artmasrm; devletimizin yiikselmesini ve . var
olmasrm saghyacaktrr. Nesillerimizin saghkh ve kuvvetli olmalan
mn a:raCl olarak bedE:m egitimjnj.n tUm. vatanda~lara saglanmasrm 
gerekli gormu~tur. Giinl.imiizde ba~hyan «kitle spor» hareketleri yil
lar once Atam1zm· §U vecizesiyle devlet adma TUrk sporunu yone
tenlere hedef olarak gosterilmi~tir : 

«Tiirk sosyCIJ biinyesinde ·spor hareketlerini duzenlemekle gorev
li olanlar, Tiirk 90cuklarmm spor hayatnn yiiceltmeyi dii§iin~ken . 
sa.dece goste:ri§ i9in herhangi bir yarl§mada kazanmak azmiyle. 
spor qizmezler, esas olan her ya§taki Tiirkler i9in beden egitimi. sag
iamaktrr., 

Tiirkiye CutnhUliyeti'nin ilk re:omi spor te~kilatl olan ·. TUrltiye 
idman Cemiyetleri ittifakl 16.0cak.1923 tarihli Bakanlar Kurulu top- · 
lantlsmm 170 sajyili karanyla menafi-i umumiyeye hadim cemjyet 
<kamu yaranna 9all§an demek) sayilarak Hiikl.imet biitgesinden 
tahsisat aynlm1§tlr. Boylece spor devlet himayesine . . ahruyordu. 
16.0cak.1924 tarihli Bakanlar Krirulu karamamesinde, A vrupa'nm 
en giiglii devletlerine kar§l yapt1g1 sava~tan yeni glkml~ muz~ffer 
TUrkiye'nin spor diinyasmm bu en biiyiik gosterisiD.~ katwnasmda 
yalmz sportif ag1dan degil, politik bakrmdanda biiyiik yarar olacag1, 
dii~iincesiyle, geng Tlirkiye CUmhuriyeti'nin maddi yonden biiyiik 
bir slklntlsmm olmasma ragmen 1924 Paris Olimpiyat Oyurilan i<;in 
«~imdilik, kayd1yla 17.000. TL. Tlirkiye Idman Cemiyet~eri Genel 
Merkezine verildi. Bu . kararnamenin altmda Cumhurba§kaz;u olarak . 
Gazi Mustafa Kemal'in imzas1 bulunuyordu. · 

Demek ki, Biiyiik Onder en zor ~artlarda dahl .. Tfubye · C~;;;hu-
riyeti'nin varhgmm temsili ve propagandas1 ag1smdan elzem gorme-
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si dolaYlsiyle Hiikiimet butc;;:esinde spor'a 'tahsisat aynlm.asllll onay
lann§tlr. Atatlirk «Ac;;:lk ve kat'i olarak soyliyeyim. ki, sporda muvaf
fak olabilm.ek ic;;:in her tiirlii muavenetten ziyade, biitiin milletc;;:e 
Sporun mahiyeti ve k.Iymetinin anla§Jl~ olmaSl ve ona kalpten nlU
habbet ve onu vatan.i bir vazife telakki eylemek lazrmcbr, ifadesin
de, sporun butiin m.illetc;;:e sevilmesini ve milli vazife §uuruyla spor 
yapJ.lmasnn emretmi§tir. 

Tiirk sporunu Devlet adma yoneten B.T.G.M. <Beden Terbiyesi 
Gene! Mudlirlugu) 3530 saYlh kanunla ?9.Haziran.1938 yJ.lmda Ata
tlirk vefat etm.eden once kurulm.u§tur. Bu te§kilatm izliyecegi spor 
politikas1 AtaiD.lZlll «Her c;;:e!]it spor faaliyetlerini Tiirk Genc;;:liginin 
m.illi terbiyenin ana unsurlarmdan saymak lazrmcbr. Bu i!jte hiikii.· 
metin §imdiye kadar oldugundan daha c;;:ok ciddi ve dikkatli davran
masi, Tiirk Genc;;:liginin spor bakrmmdanda milli heyecan ic;;:inde, iti
na ile yeti!]tirilmesi onem.li tutulmahdrr,, ifadesinde genel olarak gos
terilmi!]tir. 

Biiylik KurtanCI'mn vefatllli tak:ip eden yillarda Avrupa ve Dlin
yanm en buylik spor gazetesi olan ve Fransa'da yaymlan «L'Auto»
da c;;:llcan geni§ bir makalede Atatlirk'iin spora verdigi buyiik onemi 
uzun uzun ovillfu·ken !]U satu·Iarada yer verm.i!]ti : 

«Diinyada ilk defa beden egitimini mecbliri kllan devlet adanu 
o oldu. Yalmz ka~t uzerinde ve nutuklarda degil, bunu bilfiil yeri
ne getirdi. Stadyumlar ve c;;:e!]itli spor merkezleri tesis ettirdi. Halk
evlerinin spor kolla.nm bizzat murakabe etti ve milletin mukadde
ratma hakim oldugu giinden itibaren Tfukiye'de spor, gittikc;;:e artru1 
bir onem ve deger kazanch» 

Atatlirk sporu sever, sporcuyu himaye eder, frrsat buldukc;;:a ak
tif olarak spor yapardl. En c;;:ok sevdigi spor dallan glire§, yiizme, kii
rek ve binicilikti. «Ben her giire!]te arkamda Tiirk miletinin bulun
dugunu ve millet §erefini dii§iiniirdiim,,. diyen, Kurtdereli Mehmet 
Pehlivan'1 1931 Ylhn.m bin liras1yla mlikafatlandlrnu§ ve Kurtdereli'
nin bu sozlinii Tiirk sporcula~a «Meslek dustftru, olarak kabul et
m.i§tir. 

Buyiik Onder, «Spor Yalmz beden kabiliyetlerinin bir iistiinlii
gu sayilm.az. idrak ve ahlakta bu i!]e yardlm eder. Zeka ve kavraYJ!ji 
klsa olan kuvvetliler, zeka ve kavraYJ!jl yerinde olan daha az kuv-
vetlilerle ba§a c;;:Ikamazlar. Ben sporcunun zeki, c;;:evik ve aym. zaman

da ahlakhsnn severim.» soziinde, sporu tahlil ederek fiziki ve zihni 
ozelliklerin yarusrra ahlakmda sporun, ayn dti§iiniilemez bir ele· 
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r;nam old.~gunu, ornek sporcuda gerekli vaslflan en giizel ~?ekilde be
)itmi~?tir. 

Atatiirk ilke ve i.nkJ.laplarmdan aynlnuyan, fikren, ilmen ve be
aenen kuvvetli ve uyamk bir gen<;lik elinde Tiirkiye Cumhuriyet'i 
<;agdar;; medeniyetler seviyesine <;ikarak ebediyyen varolacaktrr. 

KAY,NAK 

(Atabeyoglu Cem, Atatiirk ve Spor 1981). 


