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Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selânik'te Kocakasım Mahal-

lesi, Islâhhâne Caddesi'ndeki üç katlı pembe evde doğdu. Babası 

Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım'dır. Baba tarafından dedesi 

Hafız Ahmet Efendi XIV-XV. yüzyıllarda Konya ve Aydın'dan Make-

donya'ya yerleştirilmiş Kocacık Yörüklerindendir. Annesi Zübeyde 

Hanım ise  Selânik yakınlarındaki Langaza kasabasına yerleşmiş 

eski bir Türk ailesinin kızıdır. Milis subaylığı, evkaf katipliği ve ke-

reste ticareti yapan Ali Rıza Efendi, 1871 yılında Zübeyde Hanım'la 

evlendi. Atatürk'ün beş kardeşinden dördü küçük yaşlarda öldü, 

sadece Makbule (Atadan) 1956 yılına değin yaşadı.  

Küçük Mustafa öğrenim çağına gelince Hafız Mehmet Efendi'nin 

mahalle mektebinde öğrenime başladı, sonra babasının isteğiyle 

Şemsi Efendi Mektebi'ne geçti. Bu sırada babasını kaybetti (1888). 

Bir süre Rapla Çiftliği'nde dayısının yanında kaldıktan sonra 

Selânik'e dönüp okulunu bitirdi. Selânik Mülkiye Rüştiyesi'ne kay-

doldu. Kısa bir süre sonra 1893 yılında Askeri Rüştiye'ye girdi. Bu 

okulda Matematik öğretmeni Mustafa Bey adına "Kemal" i ilave 

etti. 1896-1899 yıllarında Manastır Askeri İdâdi'sini bitirip, İstan-

bul'da Harp Okulunda öğrenime başladı. 1902 yılında teğmen rüt-

besiyle mezun oldu., Harp Akademisi'ne devam etti. 11 Ocak 

1905'te yüzbaşı rütbesiyle Akademi'yi tamamladı. 1905-1907 yılla-

rı arasında Şam'da 5. Ordu emrinde görev yaptı. 1907'de Kolağası 

(Kıdemli Yüzbaşı) oldu. Manastır'a III. Ordu'ya atandı. 19 Nisan 

1909'da İstanbul'a giren Hareket Ordusu'nda Kurmay Başkanı 

olarak görev aldı. 1910 yılında Fransa'ya gönderildi. Picardie Ma-

nevraları'na katıldı. 1911 yılında İstanbul'da Genel Kurmay Baş-

kanlığı emrinde çalışmaya başladı.  

1911 yılında İtalyanların Trablusgarp'a hücumu ile başlayan savaş-

ta, Mustafa Kemal bir grup arkadaşıyla birlikte Tobruk ve Derne 

bölgesinde görev aldı. 22 Aralık 1911'de İtalyanlara karşı Tobruk 

Savaşını kazandı. 6 Mart 1912'de Derne Komutanlığına getirildi. 

Ekim 1912'de Balkan Savaşı başlayınca Mustafa Kemal Gelibolu ve 

Bolayır'daki birliklerle savaşa katıldı. Dimetoka ve Edirne'nin geri 

alınışında büyük hizmetleri görüldü. 1913 yılında Sofya Ateşemili-

terliğine atandı. Bu görevde iken 1914 yılında yarbaylığa yükseldi. 

Ateşemiliterlik görevi Ocak 1915'te sona erdi. Bu sırada I. Dünya 

Savaşı başlamış, Osmanlı İmparatorluğu savaşa girmek zorunda 

kalmıştı. Mustafa Kemal 19. Tümeni kurmak üzere Tekirdağ'da 

görevlendirildi.1914 yılında başlayan I. Dünya Savaşı'nda, Mustafa 

Kemal Çanakkale'de bir kahramanlık destanı yazıp İtilaf Devletleri-

ne "Çanakkale geçilmez! " dedirtti. 18 Mart 1915'te Çanakkale 

Boğazını geçmeye kalkan İngiliz ve Fransız donanması ağır kayıplar 

verince Gelibolu Yarımadası'na asker çıkarmaya karar verdiler. 25 

Nisan 1915'te Arıburnu'na çıkan düşman kuvvetlerini, Mustafa 

Kemal'in komuta ettiği 19. Tümen Conkbayırı'nda durdurdu. Mus-

tafa Kemal, bu başarı üzerine albaylığa yükseldi. İngilizler 6-7 

Ağustos 1915'te Arıburnu'nda tekrar taarruza geçti. Anafartalar 

Grubu Komutanı Mustafa Kemal 9-10 Ağustos'ta Anafartalar Zafe-

rini kazandı. Bu zaferi 17 Ağustos'ta Kireçtepe, 21 Ağustos'ta II. 

Anafartalar zaferleri takip etti. Çanakkale Savaşlarında yaklaşık 

253.000 şehit veren Türk ulusu onurunu İtilaf Devletlerine karşı 

korumasını bilmiştir. Mustafa Kemal'in askerlerine "Ben size taar-

ruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum!" emri cephenin kade-

rini değiştirmiştir.  

Mustafa Kemal Çanakkale Savaşları'dan sonra 1916'da Edirne ve 

Diyarbakır'da görev aldı. 1 Nisan 1916'da tümgeneralliğe yükseldi. 

Rus kuvvetleriyle savaşarak Muş ve Bitlis'in geri alınmasını sağladı. 

Şam ve Halep'teki kısa süreli görevlerinden sonra 1917'de İstan-

bul'a geldi. Velihat Vahidettin Efendi'yle Almanya'ya giderek cep-

hede incelemelerde 

bulundu. Bu seye-

hatten sonra hasta-

landı. Viyana ve Karis-

bad'a giderek tedavi 

oldu. 15 Ağustos 

1918'de Halep'e 7. 

Ordu Komutanı olarak 

döndü. Bu cephede 

İngiliz kuvvetlerine 

karşı başarılı savunma 

savaşları yaptı. Mond-

ros Mütarekesi'nin 

imzalanmasından bir 

gün sonra, 31 Ekim 

1918'de Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığına getirildi. Bu ordu-

nun kaldırılması üzerine 13 Kasım 1918'de İstanbul'a gelip Harbiye 

Nezâreti'nde (Bakanlığında) göreve başladı.  

Mondros Mütarekesi'nden sonra İtilaf Devletleri'nin Osmanlı or-

dularını işgale başlamaları üzerine; Mustafa Kemal 9. Ordu Mü-

fettişi 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 top-

lantıya 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 Ni-

san 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla Türkiye 

Cumhuriyeti'nin kurulması yolunda önemli bir adım atılmış oldu. 

Meclis ve Hükümet Başkanlığına Mustafa Kemal seçildi Türkiye 

Büyük Millet Meclisi, Kurtuluş Savaşı'nın başarıyla sonuçlanması 

için gerekli yasaları kabul edip uygulamaya başladı.  
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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 I. Dünya Savaşı'nın galip devletlerine 

karşı önce Kuvâ-yi Milliye adı verilen milis kuvvetleriyle savaşıldı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi düzenli orduyu kurdu, Kuvâ-yi Milliye 

- ordu bütünleşmesini sağlayarak savaşı zaferle sonuçlandırdı.  

Sakarya Zaferinden sonra 19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Mustafa Kemal'e Mareşal rütbesi ve Gazi unvanını verdi. 

Kurtuluş Savaşı, 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşma-

sı'yla sonuçlandı. Böylece Sevr Antlaşması'yla paramparça edilen, 

Türklere 5-6 il büyüklüğünde vatan bırakılan Türkiye toprakları 

üzerinde ulusal birliğe dayalı yeni Türk devletinin kurulması için 

hiçbir engel kalmadı. 

23 Nisan 1920'de Ankara'da TBMM'nin açılmasıyla Türkiye Cum-

huriyeti'nin kuruluşu müjdelenmiştir. Meclisin Türk Kurtuluş Sava-

şı'nı başarıyla yönetmesi, yeni Türk devletinin kuruluşunu hızlan-

dırdı. 1 Kasım 1922'de hilâfet ve saltanat birbirinden ayrıldı, salta-

nat kaldırıldı. Böylece Osmanlı İmparatorluğu'yla yönetim bağları 

koparıldı. 13 Ekim 1923'te Cumhuriyet idaresi kabul edildi, Ata-

türk oybirliğiyle ilk cumhurbaşkanı seçildi. 30 Ekim 1923 günü 

İsmet İnönü tarafından Cumhuriyet'in ilk hükümeti kuruldu. Türki-

ye Cumhuriyeti, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ve "Yurtta 

barış cihanda barış" temelleri üzerinde yükselmeye başladı.  

Atatürk Türkiye'yi "Çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak" amacıyla 

bir dizi devrim yaptı. Bu devrimleri beş başlık altında toplayabili-

riz: 

1. Siyasal Devrimler:  

· Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)  

· Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923) 

· Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924) 

2. Toplumsal Devrimler: 

· Kadınlara erkeklerle eşit haklar verilmesi (1926-1934) 

· Şapka ve kıyafet devrimi (25 Kasım 1925) 

· Tekke zâviye ve türbelerin kapatılması (30 Kasım 1925) 

· Soyadı kanunu ( 21 Haziran 1934) 

· Lâkap ve unvanların kaldırılması (26 Kasım 1934) 

· Uluslararası saat, takvim ve uzunluk ölçülerin kabulü (1925-

1931) 

3. Hukuk Devrimi: 

· Mecellenin kaldırılması (1924-1937) 

· Türk Medeni Kanunu ve diğer kanunların çıkarılarak laik hukuk 

düzenine geçilmesi (1924-1937) 

4. Eğitim ve Kültür Alanındaki Devrimler: 

· Öğretimin birleştirilmesi (3 Mart 1924) 

· Yeni Türk harflerinin kabulü (1 Kasım 1928) 

· Türk Dil ve Tarih Kurumlarının kurulması (1931-1932) 

· Üniversite öğreniminin düzenlenmesi (31 Mayıs 1933) 

· Güzel sanatlarda yenilikler  

5. Ekonomi Alanında Devrimler: 

· Aşârın kaldırılması  

· Çiftçinin özendirilmesi 

· Örnek çiftliklerin kurulması 

· Sanayiyi Teşvik Kanunu'nun çıkarılarak sanayi kuruluşlarının ku-

rulması 

· I. ve II. Kalkınma Planları'nın (1933-1937) uygulamaya konulması, 

yurdun yeni yollarla donatılması 

Soyadı Kanunu gereğince, 24 Kasım 1934'de TBMM'nce Mustafa 

Kemal'e "Atatürk" soyadı verildi. 

Atatürk, 24 Nisan 1920 ve 13 Ağustos 1923 tarihlerinde TBMM 

Başkanlığına seçildi. Bu başkanlık görevi, Devlet-Hükümet Başkan-

lığı düzeyindeydi. 29 Ekim 1923 yı-

lında Cumhuriyet ilan edildi ve Ata-

türk ilk cumhurbaşkanı seçildi. Ana-

yasa gereğince dört yılda bir cum-

hurbaşkanlığı seçimleri yenilendi. 

1927,1931, 1935 yıllarında TBMM 

Atatürk'ü yeniden cumhurbaşkanlı-

ğına seçti. 

Atatürk sık sık yurt gezilerine çıka-

rak devlet çalışmalarını yerinde de-

netledi. İlgililere aksayan yönlerle 

ilgili emirler verdi. Cumhurbaşkanı 

sıfatıyla Türkiye'yi ziyaret eden ya-

bancı ülke devlet başkanlarını, baş-

bakanlarını, bakanlarını komutanlarını ağırladı. 

15-20 Ekim 1927 tarihinde Kurtuluş Savaşı'nı ve Cumhuriyet'in 

kuruluşunu anlatan büyük nutkunu, 29 Ekim 1933 tarihinde de 10. 

Yıl Nutku'nu okudu. 

Atatürk özel yaşamında sadelik içinde yaşadı. 29 Ocak 1923'de 

Latife Hanımla 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. Ab-

durrahim ve İhsan adlı çocukları himayesine aldı. Yaşayanlarına iyi 

bir gelecek hazırladı.  
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1937 yılında çiftliklerini hazineye, bir kısım ta-

şınmazlarını da Ankara ve Bursa Belediyelerine 

bağışladı. Mirasından kız kardeşine, manevi ev-

latlarına, Türk Dil ve Tarih Kurumlarına pay ayır-

dı. Kitap okumayı, müzik dinlemeyi, dans etme-

yi, ata binmeyi ve yüzmeyi çok severdi. Zeybek 

oyunlarına, güreşe, Rumeli türkülerine aşırı ilgi-

si vardı. Tavla ve bilardo oynamaktan büyük ke-

yif alırdı. Sakarya adlı atıyla, köpeği Fox'a çok 

değer verirdi. Zengin bir kitaplık oluşturmuştu. 

Akşam yemeklerine devlet ve bilim adamlarını, 

sanatçıları davet eder, ülkenin sorunlarını tartı-

şırdı. Temiz ve düzenli giyinmeye özen gösterir-

di. Doğayı çok severdi. Sık sık Atatürk Orman 

Çiftliği'ne gider, çalışmalara bizzat katılırdı. 

Fransızca ve Almanca biliyordu. 10 Kasım 1938 

saat 9.05'te yakalandığı siroz hastalığından kur-

tulamayarak İstanbul'da Dolmabahçe Sara-

yı'nda hayata gözlerini yumdu. Cenazesi 21 Ka-

sım 1938 günü törenle geçici istirahatgâhı olan 

Ankara Etnografya Müzesi'nde toprağa verildi. 

Anıtkabir yapıldıktan sonra nâşı görkemli bir 

törenle 10 Kasım 1953 günü ebedi istirahat-

gâhına gömüldü. 1881-1938 
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 ATATÜRK  İÇİN NE DEDİLER 

 

Aristide Briand - Fransız Başbakanı 

Yeni Türk Devleti ile Ankara Andlaşması'nın imzalanması ne-

deniyle; "Bizi arkadan vurdu, dağ başındaki haydutlarla, Mus-

tafa Kemallerle anlaştı" diyenlere Fransız Başbakanının Meclis-

te verdiği cevap: "Dağ başındaki haydutlar diye isimlendirdiği-

niz kahraman Mustafa Kemal ve O'nun tüm askerleri burada 

olsalardı, teker teker hepsinin heykellerini dikerdik. Böylesine 

kahraman bir antlaşma imzalamaktan gurur duyuyorum."  

David Lloyd George - İngiltere Başbakanı 

1922'de Türk ordularının zaferi neticesi Anadolu'daki emelleri 

gerçekleşmeyen İngiltere'nin Türk düşmanı olarak bilinen Baş-

bakanı Lloyd George, Parlamento'da kendisine yöneltilen suç-

lama ve tenkitleri şöyle ce-

vaplandırmıştır: "Arkadaşlar, 

yüzyıllar nadir olarak dahi 

yetiştirir. Şu talihsizliğimize 

bakın ki o büyük dahi çağı-

mızda Türk Milleti'ne nasip 

oldu. Mustafa Kemâl'in deha-

sına karşı elden ne gelirdi."  

Ernest Hemingway - Ameri-

kalı Romancı, Yazar 

Marmara kıyısındaki sıcak, 

toz toprak içinde, eciş bücüş 

yollu ikinci sınıf kıyı kasabası 

Mudanya'da, Batı ile Doğu 

karşı karşıya geldiler. İsmet 

Paşa'yla görüşecek Müttefik 

generallerini taşıyan İngiliz 

sancak gemisi "Iron Duke"ın 

kül rengi öldürücü kulelerine 

rağmen, Batılılar buraya barış 

dilenmeye geliyordu; yoksa 

barış istemeye, ya da şartları-

nı dikte ettirmeye değil... Bu 

görüşmeler, Avrupa'nın Asya 

üzerindeki egemenliğinin 

sonunu gösteriyor. Çünkü Mustafa Kemal, herkesin bildiği gibi, 

Yunanlıları silip süpürmüştü.  

Sir Charles Townshend - İngiliz Generali 

Ben şimdiye kadar on beş hükümdar ve cumhurbaşkanı ile 

özel ve resmi konuşmalar yaptım. Bu geceki kadar ezildiğimi 

hatırlamıyorum. Mustafa Kemal'de büyük bir ruh kudretinin 

esrarı var.  

Claude Farrere - Fransız Romancı ve Diplomat 

Sevr'den sonra Türkiye'nin öldüğünü sanmıştım. Ama Türkiye 

yaşıyor; hem, Mustafa Kemal başına geçeli beri öylesine canlı 

yaşıyor ki; bir L'loyd George'un bütün çabaları, bütün imkânla-

rı, sağduyuya meydan okuyan bu şiddetli yaşama isteğinin 

karşısında erimekten başka bir şey yapamıyor...  

Claude Farrere - Fransız Romancı ve Diplomat 

 

Eğer savaşı kazanmış ve daha da kazanacaksa, O, barışı da 

yapacaktır. Sözüme inanın ve sizlere önceden haber vereyim 

ki, O bunu iyi yapacak, herkesin düşündüğünden daha eksiksiz 

ve şimdiye kadar kimsenin ulaşamadığı bir başarı ile yapacak.  

Edouard Herriot - Fransa Eski Başbakanı 

Paşa, size nasıl hayran olmayayım? Ben Fransa'da laik bir hü-

kümet kurmuştum. Bu hükümeti Papa'nın Paris'teki temsilcisi-

nin yardımı ile papazlar devirdi. Sizse bir Halifeyi kovdunuz ve 

gerçek anlamıyla laik bir devlet kurdunuz. Siz, bu taassup için-

de laikliği bu topluma nasıl kabul ettirdiniz? Dehanızın büyük 

eseri laik bir Türkiye yaratmak olmuştur.  

Eleftherios Venizelos -

 Yunanistan Başbakanı 

Bir ulusun hayatında bu kadar 

az sürede bu denli kökten 

değişiklik pek seyrek gerçekle-

şir... Bu olağanüstü işleri ya-

panlar, hiç kuşkusuz kelimenin 

tam anlamıyla büyük adam 

niteliğine hak kazanmışlardır. 

Ve bundan dolayı Türkiye övü-

nebilir.  

Franklin Roosevelt -

 ABD Başkanı, 

Mustafa Kemal hakkındaki 

bilgiyi, O'nu çok iyi tanıyan 

birisinden edindim. SSCB'nin 

Dışişleri Bakanı Litvinof'la gö-

rüşürken, onun fikrince bütün 

Avrupa'nın en değerli ve ilgi 

çekici devlet adamının bugün 

Avrupa'da yaşamadığını, Bo-

ğazların gerisinde, Ankara'da 

yaşadığını, bunun Türkiye 

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk olduğunu söyledi.  

W. Somerset Maugham - İngiliz Romancı, Yazar 

Bir insanın değerinin en belirli ölçüsü kendi alanındaki üstün-

lüğünü dostuna düşmanına kabul ettirebilmesindedir. İşte 

Atatürk bu yüceliğe ermiş dâhilerden biridir. Bir ihtilâlci olarak 

modern Türkiye'yi yaratmış, davasında muzaffer olmuş ve 

yüzyılımızın büyük devlet adamları arasına katılmıştır.  

İkbal - Pakistan Millî Şairi 

Bizim aslımız rengi uçmuş bir kıvılcım iken O'nun bakışıyla ci-

hanı kaplayan ve aydınlatan bir güneş haline geldik. 

https://www.cnnturk.com/haberleri/ankara
https://www.cnnturk.com/haberleri/ben
https://www.cnnturk.com/haberleri/haber
https://www.cnnturk.com/haberleri/fransa
https://www.cnnturk.com/haberleri/ben
https://www.cnnturk.com/haberleri/yunanistan
https://www.cnnturk.com/haberleri/abd
https://www.cnnturk.com/haberleri/ankara
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ATATÜRK VE İNSAN SEVGİSİ 

 
"İnsanları mutlu edeceğim diyen onları birbi-

rine boğazlatmak insani olmayan ve son de-

rece üzücü olan bir sistemdir. İnsanları mut-

lu edecek tek vasıta, onları birbirlerine yak-

laştırarak, onlara birbirlerini sevdirerek, kar-

şılıklı maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşıla-

maya yarayan hareket ve enerjidir. Dünyanın 

barışı içinde insanlığın gerçek mutluluğu, an-

cak bu yüksek ideal yolcularının çoğalması 

ve başarılı olmasıyla mümkün olacaktır.  

"M. Kemal ATATÜRK 

1931 ( S.D.II, s. 273) 

 

Artık insanlık kavramı, vicdanlarımızı arıtma-

ya ve hislerimizi yüceleştirmeye yardım ede-

cek kadar yükselmiştir… 

1931 (Atatürk’ün S.D.II, s. 273)  

 

İnsanlıkta mutluluk, insanoğullarının birbiri-

ne yaklaşması,  insanların birbirini  sevmesi,  

hepsinin temiz duygu  ve düşüncelerini      

birleştirmesiyle olacaktır. 

1936  (Atatürk’ün R.Y.G.S. s.237)  

 

İnsanlar daima, yüksek, asil ve kutsal he-

deflere yürümelidirler. Bu hareket şeklidir ki, 

insan olanın vicdanını, beynini ve bütün in-

sanlık anlayışını tatmin eder. Bu şekilde yü-

rüyenler, ne kadar büyük fedakârlık yaparlar-

sa, o kadar yükselirler ve bu hareket şekli 

mutlaka açık olur.  
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 ATATÜRK VE EĞİTİM 

 

"Bir millet eğitim ordusuna sahip olma-

dıkça, savaş meydanlarında ne kadar 

parlak zaferler elde ederse etsin, o za-

ferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak 

eğitim ordusuyla mümkündür."  

 

Gençler cesaretimizi takviye ve idame 

eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğu-

nuz terbiye ve irfan ile insanlık ve me-

deniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürri-

yetinin en kıymetli timsali olacaksınız. 

Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. 

Cumhuriyeti biz kurduk, onu yücelte-

cek ve yaşatacak sizsiniz.  

Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Milli 

eğitimde süratle yüksek bir seviyeye 

çıkacak olan bir milletin, hayat müca-

delesinde maddi ve manevi bütün kud-

retlerinin artacağı muhakkaktır. Eğitim-

dir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, 

şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşa-

tır ya da esaret ve sefalete terk eder.  
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 ATATÜRK VE ÇALIŞMAK 

 

"Şayet bir gün çaresiz kalırsanız, bir 

kurtarıcı beklemeyin. Kurtarıcı kendiniz 

olun. 

 

Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir 

şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yerinde duran, geriye gidiyor demek-

tir... ileri, daima ileri! 

 

Çalışmak demek, boşuna yorulmak, 

terlemek demek değildir. Zamanın ge-

reklerine göre bilim ve teknik ve her 

türlü uygar buluşlardan azami derece-

de istifade etmek zorunludur. 

 

Hiçbir zafer amaç değildir. Zafer, ancak 

kendisinden daha büyük bir amacı elde 

etmek için belli başlı bir vasıtadır. 

 

Hayal ettim, hayalimin önündeki mani-

leri tespit ettim. Manileri kaldırdığım-

da, hayalim kendiliğinden gerçekleşti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yolunda yürüyen yolcunun, yalnız ufku 

görmesi kafi değildir. Muhakkak ufkun 

ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır. 

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler 

hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ik-

bal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğa-

cak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar 

önemli, kıymetli olduğunu düşünerek 

ona göre çalışınız.  
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BULMACA SAYFASI 
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 BOYAMA SAYFASI 
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