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10 Kasım
 Özel Bülten� 
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10 KASIM



Bir adam  var,

Kalbi sadece vatan için

atmış bir adam.

Öyle bir adam ki tarihin

akışını değiştirmiş

Ve milletinin de kötü

talihini.

Bir adam var cepheden

cepheye koşarken 3397

kitap okumuş.

Öyle bir adam ki,

Dünyanın “başöğretmen”

sıfatlı  tek lideri.

Bir adam ,

Dil bilimci, tarihçi,

sosyolog, yazar, asker ve

devlet adamı…

Hepsi  tek bir adam.

Öyle bir adam ki

Bir kalıntıdan yepyeni bir

ülke çıkartmış. 

Bir adam  ki, 

Türkiye Cumhuriyeti

kadar

büyük bir eser bırakmış.

Öyle bir adam ki  sonsuza

kadar UNUTULMAZ! 



M�lyonlarca
yürek

o'nunla
atmaya
devam
ed�yor.
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V

VATANA  FEDA  EDİLEN
BİR ÖMÜR

İrade ve çalışma kuvvet� etrafındak�ler� da�ma şaşırtmıştır. Atatürk
Anafartalar’da rahatsız, B�r�nc� Dünya Harb� cepheler�nde çok defa
hasta, Samsun’a çıktığı vak�t altı saatte b�r banyo yapmazsa
yürüyemeyecek kadar ıstıraplı �d�. Sakarya’nın başında kaburga
kem�ğ� kırılmıştı. Fakat �rades� ve gönül ateş� O’nu d�md�k ayakta
tutmuştur.
Karar verd� m� hastalığı değ�l, ölümü önünden kaçırırdı. Kem�ğ�
kırıldığı vak�t ona uzun boylu d�nlenmek ve yatmak tavs�yes�nde
bulunan hek�me:
“Maksat b�z�m yaşamamız değ�l, maksat m�llet�n yaşamasıdır,”
dem�şt�.



V

ATATÜRK’Ü
ANMAK

Osman Çevik 
İ N G İ L İ Z C E

ÖĞ R E TM EN İ  



V

Daha on gün önce Cumhuriyet Bayramını

kutladık… Ondan önce de 30 Ağustos, 19 Mayıs ve 23 Nisan Milli bayramlarımızı…

Tüm kutlamalarda, coşku, sevinç ve heyecanın yanı sıra bir Atatürk sevgisi

vardı…

  

Bugün 10 Kasım… Her zaman sevgisini içimizde yaşattığımız

Atatürk’ümüzün, ölüm yıldönümü. Yine, sevgiyle, saygıyla ve minnetle O’nu

anacağız. Geride bıraktığımız milli bayramlarımızdaki, hiçbir zaman

unutmayacağımız kazanımlarımızı hatırlayacağız.

  

       Öğrencilik yıllarımdan başlayarak, öğretmenlik hayatım boyunca, birçok

okulda 10 Kasım Atatürk’ü Anma törenleri izledim. İlk derse girildikten hemen

sonra ziller çalar, bahçede sıraya girer, sirenlerin çalmasını beklerdik.

Bekleme esnasında Anıtkabir’den canlı yapılan radyo yayınını dinlerdik.

İlkokulda, öğretmenimiz, siren sesi sona erene kadar, hareket etmeden

beklememizi ve Atatürk’ü düşünmemizi tembihlerdi. Ne demek istediğini yaşımız

ilerledikçe daha iyi anlamaya başladık. İstiklal Marşı okunduktan sonra,

şiirler okunur, Atatürk’ün hayatı, yurdumuzu düşmanlardan nasıl kurtardığı

anlatılırdı.10 Kasım 1938 yılında, saat dokuzu beş geçe hayata gözlerini

kapadığı söylemi ile anma töreni sonlanırdı. Öğrenciler şiirlerini yürekten

okur, alkışlamak istediğimizde, öğretmenlerimiz ani bir refleksle, bizleri

durdururdu. 10 Kasım törenlerinde, alkış olmazdı . Eğlence yerleri açılmaz, tek

kanallı televizyonda yayın yapılmazdı. Gün boyunca Türk bayrakları, gönderde

yarıya iner, insanlar hüzün yaşar, saygı ve minnetlerini Atatürk büstlerine

çiçek koyup, selam vererek göstermeğe çalışırlardı. Sabah başlayan, okuldaki

tören sonrası, öğrenciler, okul dağılana kadar, büst yanında, sırayla nöbet

tutarlardı . 

 

       Yıllar sonra, yapılan kanun değişikliği ile !0 Kasım anma programları

esnetildi. Artık 10 Kasım’ar, matem havası içinde değil, daha geniş kapsamlı

etkinliklerle ele alınmaya başlandı. Zeybek oyunları, Atatürk’ün sevdiği

şarkılar, oratoryolar ve alkış… 

  

       Her yıl anma törenlerinde, edebiyat öğretmenleri ve öğrencilerin hazırladığı

sunumlarda, Atatürk ile ilgili, daha önce duymadığım veya unuttuğum bilgileri

duyduğumda hüzünlü bir memnuniyet duyarım. Birkaç yıl önce okulumuzda yapılan

10 kasım anma töreninde, “Atatürk’ün hasta yatağında yatarken, gemi ile geçen

askeri öğrencilerin, yüksek sesle, Ata’larına 

duyurmak istedikleri ve başardıkları “Harbiye Marşı”nı , duyup, yattığı

yerde, pencereden  el sallaması “ o kadar

güzel ve duygu dolu anlatılmıştı ki  gözyaşlarıma

hakim olamamıştım. Öğrencilerimi tek tek tebrik edip, alınlarından öptüm.

Onları hazırlayan üğretmenlerinin emekleri, takdire şayan idi..

  

      Her Türk genci, Atatürk’ün hayatını, yurdu kurtarmak için yaptıklarını,

ilkelerini, istiklal Marşını ezbere öğrenir ve  söylemekten de gurur ve heyecan duyar. Hepimizin

hayallerini süsler, O’nun gibi olmak. Fatih’in Leventlerinin, gemileri karadan

Halice indirmeleri misali, yaptığı nice müthiş denilebilecek olağanüstü

çabalara alkış tutuyoruz. Tüm dünya liderleri, Mustafa Kemal Atatürk’e

methiyeler dizmişler, O’na imrenmişler. . Cumhuriyet’i ilan etmesinin yanı

sıra, getirmiş olduğu yenilikler bir dehanın düşünebileceği türdendi. Harfleri

kara tahtada gösterirken  ilk

öğretmenimiz olmuştu. Her alanda, her konuda, sarf ettiği sözler vecizeler

oluşturdu ve bizlere yol gösterici oldu. Cumhuriyet’i biz kurduk , onu,

yaşatacak ve yükseltecek, sizlersiniz” diyerek, biz öğretmenlere bir sorumluluk

emanet etmiştir. ”Bizlerden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, nesiller

yetiştirmemizi istemiştir.”  O’nun gibi

olmak gerçekten çok zor. Fakat görevimizi en iyi yaparak, Vatana olan

sevgimizi, ancak bu şekilde yerine getirebileceğimizi biliyoruz. O’na layık

olabiliyorsak, ne mutlu! bizlere. “Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek

değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız

bu kafidir.” Sözü ile  bizlere

güvendiğini gösteren, harika bir mesaj vermiştir. “Beni Türk Hekimlerine emanet

ediniz”  sözü de, Türk doktorları

yücelten son vecizesi olmuştur. Bugün, yetiştirdiğimiz Türk Doktor ve bilim

adamları, dünyada büyük başarılara imza atarak, bu sözü doğrulamışlar ve

Atalarının güvenini, yukarılara çıkarmışlardır.

         Yurdu kurtarmak için, tüm imkansızlıklara

rağmen,  kısa bir ömre sığdırdığı onca

iş, ve sonunda bize kazandırdığı hür topraklar ve bağımsızlık…Minnetle ,saygıyla
anıyoruz seni Atam. Emanetine sonsuza kadar sahip çıkacağız…



Atatürk de

 et artı, kemik artı,kandı.

İnsanüstü değildi Atatürk.

Atatürk her şeyden evvel;

Herkesi gibi kusurları olan

küçük, büyük

Ve çirkin de olabilirdi;ama

güzel;

Atatürk, yorgunluk

kahvesini bir su başında 

 yudumlamayı,

Serhat türkülerini,

alaturkayı, mesela Safiye

Ayla’yı,

Ve mesela yemeklerden

fasulye pilakisini seven, 

 “Mir-i kelam“ bir İstanbul

efendisi,

(Aşık ve şair, mahcup ve

ürkek)

Ama bir Adanalı

kadarsıcakkanlı, 

Karadenizli değil ama

Karadeniz kadar canlı

Bir Aydınlı kadar oturaklı ve

Zeybek 

Velhasıl;

Bizim mayamızdan bizim

kumaşımızdandı.

İnsanüstü değildi yani

Atatürk;TAM İNSANDI…



Tarih, büyük adamların

hayat hikayesidir.

Atatürk’ü genel olarak

tarihe mal olmuş yönleriyle; 

asker Atatürk 

veya 

devlet adamı  Atatürk

olarak tanımaktayız.  

Ama acaba?

YA;

Dünya tarihinde bir örneği

daha bulunmamak üzere:

En büyük düşmanı 

Yunan Başkomutan Trikopis’e, 

her Cumhuriyet Bayramı 

Atina Büyükelçiliği’nde 

resminin önünde, 

hiçbir zorlama,  hiçbir mecburiyet

olmaksızın, 

saygı duruşu yaptıran...

ATATÜRK’ü …

İç�m�zden
B�r� 



YA DA;

30 Ağustos 1922 zaferinden

sonra Tahranlı bir şairin duygularını aktardığı

şiirinde; “Tanrı bir topluma

yardımcı olmak, onun elinden tutmak isterse;

başına MUSTAFA KEMAL PAŞA gibi bir

önder getirir…”

Dizelerini yazdırtan

hayranlığı oluşturan

Mustafa Kemal’i…



Örnek öyle  çok k�…
İşte 2000’de, 1971’de,
1946’da 1923’te Ha�t�’den H�nd�stan’a,
İng�ltere’den Avustralya’ya kadar;
 her kıtada, her an, dostundan düşmanına
kadar  herkeste; sevg�, m�nnet, güven ve
özlem� aynı sıcaklıkta 
tutab�len;  evrensel 
                büyüklükte 
                  b�r �nsan…
 

Y

YANİ  O; YIL ADAMI DEĞİL,

ÇAĞ ADAMI OLMUŞ 

TEK LİDER.

O’NUN BU KADAR EVRENSEL

OLMASINI SAĞLAYAN;

O’nun sarı saçlı, mavi

gözlü bir dev  oluşu, karga kovalayışı

veya adının Kemal oluşu değildir.

Ya da O’nun tarihe mal

olmuş askerlik ve devlet adamlık yönü

de değildir.

BU SIR O’NUN 

“İNSANİ” yönünedir.



Unutmamamız gereken b�r
şey var k�  O:
35 yaşında b�r general,
40 yaşında Başkomutan,
44 yaşında şapka ve
Kıyafet Devr�m�’n� yapan,
46 yaşında Nutuk’u yazan,
 48 yaşında Türk Alfabes�n� yürürlüğe
koyan  l�der.
 

O, 
SADECE ÜLKESİNİ

KURTARMAKLA
KALMAMIŞ,  HER

VARLIĞIN
SORUMLULUĞUNU

OMUZLARINDA
TAŞIYARAK HİSSETMİŞ

BİR LİDERDİR.



B�r �ş� b�t�rmeden
Ne mutsuzluğu

düşünürdü,
Ne yemeğ�…

                                                                     
Sevmezd�                                            
İnanmadan emretmey�.

Bütün hareketler�
Eşs�z der�n

düşünceler�n
eser�yd�.

O �ç�m�zde 
En önce,

En �ler�y� gören b�r�yd�.
Derd� k�:

Başarmak �ç�n
Geleceğ� görmek ,

�mkan ve şartlar ne
olursa olsun 

Ödeve kend�n� adamak
gerek.

Sevmezd�
İnanmadan
Emretmey�.



Henüz 57 yaşındaydı.

Dur durak bilmeyen 

57 yıllık yaşam serüveni,

ateş ve mermi yağmuru

altında, 

fırtınalar şimşeklerle

geçmişti. 

Yaşadığı çağ,

İmparatorlukların battığı ve

yerlerine yeni devletlerin

kurulduğu, savaş ve

ihtilallerle dolu bir zaman

dönemeciydi. Bu

dönemeçten

başarıyla sıyrılabilen birkaç

ismin en büyüğüydü

ATATÜRK..

Henüz
 57 

yaşındaydı.



9 Kasım'ı 

10 Kasım'a bağlayan gece 

oldukça sıkıntılı geçti. 

Atatürk' e

kısa aralıklarla 

oksijen verildi. 

Sabaha doğru

 boğazında 

hırıltılar azaldı.

Saat 8.00'de

Dr. Mehmet Kamil Berk ve 

Dr. Nihat Reşat Belger Atatürk' e

glikozlu serum verdiler.

Bir aralık yatağının sağında 

bulunan masa üzerindeki saate baktı.

Herhalde göremiyordu ki sordu: “Saat Kaç?”

_Yedi efendim.

Aynı soruyu bir iki kez daha sordu. 

Saati söylediler.

Saat 9.00 olduğunda

 göğsü hızla inip

 çıkmaya başladı. 

Dışarıda

bütün bir ulus endişe

 içinde radyo başında bekliyordu.

Prof Dr. Mim Kemal Öke 

Atatürk'ün açıkgözlerini kapattı.

Son nöbet

defterine şöyle yazıldı:

 Saat 9'u 5 geçe 

Büyük Şefimiz 

derin koma içinde terki

hayat etmişlerdir.

Saat 
9'u 

5 
Geçe



İsma�l Kulak Anadolu L�ses� 

“Ben� 
görmekdemek, 
mutlaka yüzümü
 görmek demek değ�ld�r. 
Ben�m f�k�rler�m�, 
ben�m duygularımı 
anlıyorsanız 
ve h�ssed�yorsanız
 bu kâf�d�r.”

İsmail Kulak Anadolu Lisesi
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