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Sevgili Okuyucular,

Bu sayımızda Zekeriya Türkmen’in “20. Yüzyıl 
Türkiyesi’nin Değişim ve Dönüşüm Önderi Ata-
türk” konulu makalesini yayınlamaktayız. Mus-

tafa Kemal Atatürk’ün vefatının 79. yılı hatırasına kaleme 
alınan ve ilgiyle okuyacağınızı tahmin ettiğimiz bu çok 
önemli çalışma bize Atatürk’ün en büyük eseriyle ilgili şu 
sözlerini hatırlattı: 

“Türkiye Cumhuriyetinin Temeli Türk kahramanlığı ve 
Yüksek Türk Kültürüdür.” 

Evet Cumhuriyetimiz, hepimizin çok iyi bildiği gibi  
gerçek bir Türk kahramanlığının sonucudur ve bunu genç-
lerimize çok iyi öğretmek zorundayız. Ama cumhuriyetimizi 
yaşatmak için bu yüksek Türk Kültürüne layık milli nesiller 
yetiştirmek de çok önemlidir. Tarih göstermiştir ki sadece 
kendi kültürlerine sahip çıkamayan milletler yok olmakta-
dır. Cumhuriyetimizin 93. yılını kutladığımız şu günlerde 
hak ettiğimiz yerde başı dik, alnı açık, kendi gücümüzün 
farkında, kendi gücümüze güvenen bir Türkiye Cumhuri-
yeti olmalıydık. 

Atatürk ülkemizin çağdaş medeniyet seviyesine çıkması 
için çok önemli kurumlar kurmuş ama en önemlisi bunların 
kalıcı olması için cumhuriyetin temelinin sağlam olması 
için milli, Türkçü eğitim sistemine geçmiştir. Ve o eğitim 
sayesinde hızlı bir kalkınma gerçekleşmiştir. Ve o eğitimle 
yetişen gençler muhtaç olduğu kudretin asil kanında mev-
cut olduğunu, başka hiçbir şeye ihtiyaçları olmadıklarını 
çok iyi öğrenmişlerdi. 

Öğretmenler gününü de kutladığımız bu ay Atatürk’ün 
öğretmenlerinin yetiştirdiği gençlerin uzun süre Türkiye’yi 
ayakta tuttuğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Atatürk’ün 

vefatından itibaren emperyalistler ve onların maşaları ta-
rafından milli değerlerimize karşı gitgide dozu artan bir 
savaş başlatılmış ve bunda da ne yazık ki başarılı olunmuş-
tur.  Eğitim her geçen gün millilikten hızla uzaklaştırılmış, 
milli olan her şey dilimiz ve musikimiz dâhil okullardan 
kovulmuş, sürekli pompalanan yabancı hayranlığı ile milli 
değerler birer birer aşındırılmış, insanlarımızdaki manevi-
yat, kendine güven yok edilmeye çalışılmıştır.

Öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırılmaya başlama-
sıyla, eğitimin millilikten uzaklaştırılmasının paralel yürü-
tüldüğü ve böylece Türkiye’de kültür ve ahlakta düşüşün, 
yozlaşmanın başladığı, kendine güveni olmayan gençlerin 
yetişeceği çok iyi bilinmelidir. Bugün eğitimin temeli olan 
öğretmenlere verdiğimiz değer ise hepimizce malum. Öğ-
retmenimizi en baştan, Atatürk devrinin öğretmeni haline 
getirmeye mecburuz. İlkokul öğretmeninden profesörüne 
kadar tüm öğretmenlerimizi bilinçli bir şekilde yetiştirmek 
ve en iyi şartlarda yaşatmak zorundayız. 

Öğretmenlerimizin tamamının Atatürk’ün öğretmenleri 
gibi kültürlü, milliyetçi, Türklük ruhuyla gurur duyan öğ-
retmenler olması gereklidir. Ancak bu şekilde ülkemizde 
dürüst, temiz, maneviyatı yüksek, ülkesine ve değerlerine 
sahip çıkan gençler, aydınlar yetişebilir ve halkımız şeyhin, 
şıhın değil gerçek aydınının göstereceği yolda ilerler.

Unutmayalım ki öğretmenlerimizin yetiştirdiği gençler 
hangi geleceğe koşuyorlarsa Türkiye Cumhuriyeti de o ge-
leceğe kavuşacaktır .

Tanrı Türk’ü Korusun. 
Közhan Yazgan 

Atatürk, Öğretmenleri ve Milli Eğitim 

İktisadî başarıların olmazsa olmaz şartı siyasî istikrardır. Ül kenin, devletin, milletin ve bayrağın tekliği konusunda 
içeride ve dışarıda kesin kanaatin oluşması, kafalardan bütün şüphe ve endişelerin silinmesi de siyasî istikrarın olmaz-
sa olmaz şartla rındandır.

Türk Milleti’nin Kerkük, Musul ve Kıbrıs için kanayan kalbi nin ızdırabı da mutlaka dindirilmelidir.
Bunlar için taviz olmaz. Her şey verilir, vatan toprağı veril mez.
Vatan toprağı sınırları belli olmak şartıyla Türklerin yaşadı ğı her yere uzanır. Endonezya’nın kuzey batısında, 

Kıbrıs’ta ve Kerkük’te dalgalanan ay yıldızlı bayrakların bu devlete yükle diği bir borç vardır. Bu borcun kabulü insan-
lık icabıdır.

Millette bu ümidi uyandırdığımız ve aksi istikametteki kara sesleri duyulmaz ve inanılmaz hale getirdiğimiz gün 
iktisadî problemlerimiz çorap söküğü gibi çözülür. Borçlar da ödenir, yatırım gücümüz de oluşur. Refahımız da artar, 
gelir dağılımı adaletsizliği de azalır. Sosyal güvenlik kurumlarımızın kara de likleri de kapanır, kalkınma hızı da artar. 
Her şey güvene, ma neviyata, inanca bağlıdır.

Ama bütün kanun ve kurumlarımızın, millî menfaatler ve millî değerler yönünde oluşması şarttır.

Prof. Dr. Turan Yazgan 
Tanrı Türkü Korusun.

 

Şehzadebaşı, 25 Aralık 2004


