
Mustafa Kemal Atatürk/Bağımsızlık 

 

 Ancak hür fikirlere sahip olan insanlar vatanlarına faydalı olabilirler ve onlardır ki 

vatanlarını kurtarıp muhafaza etme kudretine malik olurlar. 

 Biz Türkler bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz. 

 Bu memleket tarihte Türk'tü, halde Türk'tür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır. 

 Efendiler! Avrupa'nın bütün ilerlemesine, yükselmesine ve medenileşmesine karşılık 

Türkiye tam tersine gerilemiş ve düşüş vadisine yuvarlanadurmuştur. Artık vaziyeti 

düzeltmek için mutlaka Avrupa'dan nasihat almak, bütün işleri Avrupa'nın emellerine 

göre yapmak, bütün dersleri Avrupa'dan almak gibi birtakım zihniyetler belirdi. 

Halbuki, hangi istiklal vardır ki, ecnebilerin nasihatleriyle, ecnebilerin planlarıyla 

yükselebilsin? Tarih böyle bir hadiseyi kaydetmemiştir! 

 Egemenlik ve saltanat hiç kimse tarafından hiç kimseye, ilim icabıdır diye; görüşme 

ile, münakaşa ile verilmez. Egemenlik, saltanat kuvvetle, kudretle ve zorla alınır. 

Osmanoğulları, zorla Türk milleti'nin egemenlik ve saltanatına el koymuşlardı; bu 

musallat olmalarını altı asırdan beri devam ettirmişlerdi. Şimdi de, Türk Milleti bu 

mütecavizlerin hadlerini ihtar ederek, egemenlik ve saltanatını, isyan ederek kendi 

eline açıkça almış bulunuyor. Bu bir olupbittidir. Söz konusu olan; millete saltanatını, 

egemenliğini bırakacak mıyız, bırakmayacak mıyız? Meselesi değildir. Mesele zaten 

olupbitti haline gelmiş bir hakikati ifadeden ibarettir. Bu, mutlaka olacaktır. Burada 

toplananlar, Meclis ve herkes meseleyi tabiî görürse, fikrimce uygun olur. Aksi 

takdirde, yine gerçek gerektiği şekilde ifade olunacaktır. Fakat ihtimal bazı kafalar 

kesilecektir. (1922) 
[1]

 

(Saltanatın kaldırılmasını tartışan Meclis komisyonunda yaptığı konuşma. Bu konuşmanın son 

cümlesini söylerken elini komisyon başkanının boynu hizasından geçirerek kafa kesme işareti 

yapmıştır.) 

 Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
23 Nisan 2007

 

 Hürriyet kayıtsız şartsız serbest olmak değildir. Onun akitleri şartları vardır. Kayıtsız 

şartsız serbet olmak ormanlardaki hayvanlara mahsustur... İlmi esaslara göre ferdin 

hürriyeti başkasının hürriyetinin hudududu ile sınırlıdır. Başkasının hürriyet hakkını 

tanımayan kendi hürriyet hakkını da tanıtamaz. Siyasi anlayış sahibi olan hakiki ve 

zeki inkilapçılar bu lekeden masundurlar. Onlar ne vakit şiddet ne vakit yumuşaklık 

göstereceklerini bilirler. Milletlerini hürriyet ve adalelete doğru yürütürler. 

 İstiklali tam, bizim bugün deruhte ettigimiz vazifenin ruhu aslısıdır. Bu vazife bütün 

millete ve tarihe karsı deruhte edilmiştir. Bu vazifeyi derihte ederken, kabiliyeti 

tatbikiyesi hakkında şüphe yok ki çok düşündük. Fakat netice olarak hasal ettiğimiz 

kanaat ve iman, bunda muvaffak olabileceğimize dairdir. Biz böyle bir ise başlamış 

adamlarız… Biz yaşamak isteyen, haysiyet ve şerefiyle yaşamak isteyen bir milletiz... 

İstiklali tam denildiği zaman tabiki siyasi, mali iktisadi adli, askeri, her hususta 

istiklali tam demektir. Bu saydıklarımın herhangi birinde istiklalden mahrumiyet 

millet ve memleketin hakiki manasıyla bütün istiklalin mahrumiyeti demektir. 

 Mesleki içtimai itibariyle dahi düsündüğümüz zaman biz hayatını, istiklalini 

kurtarmak için çalışan bir halkız. 

 Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 
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 Milletin esaretten kurtuluşu, egemen ve bağımsız olarak topraklarımızda 

yaşayabilmesi, ancak azimkar ve namuslu ellerin milleti kasa ve doğru yoldan 

haklarını korumaya ve bağımsızlığa sevki ile kabil olacaktır. 

 Millî egemenlik uğrunda canımı vermek, benim için vicdan ve namus borcu olsun. 

 Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, 

mahvolur. Milletlerin esirliği üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmaya 

mahkumdurlar. 

 Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Ben milletimin en büyük ve ecdadımın 

en değerli mirası olan bağımsızlık aşkı ile dolu bir adamım. Çocukluğumdan bugüne 

kadar ailevî, hususî ve resmî hayatımın her safhasını yakından bilenler bu aşkım 

malumdur. Bence bir millete şerefin, haysiyetin, namusun ve insanlığın vücut ve beka 

bulabilmesi mutlaka o milletin özgürlük ve bağımsızlığına sahip olmasıyla kaimdir. 

Ben şahsen bu saydığım vasıflara, çok ehemmiyet veririm. Ve bu vasıfların kendimde 

mevcut olduğunu iddia edebilmek için milletimin de aynı vasıfları taşımasını esas şart 

bilirim. Ben yaşabilmek için mutlaka bağımsız bir milletin evladı kalmalıyım. Bu 

sebeple milli bağımsızlık bence bir hayat meselesidir. Millet ve memleketin 

menfaatleri icap ettirirse, insanlığı teşkil eden milletlerden her biriyle medeniyet icabı 

olan dostluk ve siyaset münasebetlerini büyük bir hassasiyetle takdir ederim. Ancak, 

benim milletimi esir etmek isteyen herhangi bir milletin, bu arzusundan vazgeçinceye 

kadar, amansız düşmanıyım. 

 Temel ilke Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Ne kadar 

zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklâlden mahrum bir millet, medenî insanlık 

karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye lâyık sayılamaz. Yabancı 

bir devletin himaye ve desteğini kabul etmek, insanlık özelliklerinden mahrumiyeti, 

beceriksizlik ve miskinliği itiraftan başka bir şey değildir. Gerçekten bu aşağı 

dereceye düşmemiş olanların isteyerek başlarına bir yabancı efendi getirmelerine asla 

ihtimal verilemez. Halbuki Türk'ün haysiyet ve izzetinefis ve kabiliyeti çok yüksek ve 

büyüktür. Böyle bir millet esir yaşamaktansa yok olsun daha iyidir. Bundan ötürü, ya 

bağımsızlık ya ölüm! (Nutuk, 1919, I, S. 13) 

 Türk milleti istiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır. 

 Türkiye halkı asırlardan beri hür ve müstakil yaşamış ve istiklali bir lazıme-i hayatiye 

etmiş bir kavmin kahraman evlatlarıdır. Bu millet istiklalsiz yaşamamıştır. Yaşayamaz 

ve yaşamayacaktır. 

 Türkiye halkı, yüzyıllardan beri hür ve bağımsız yaşamış ve istiklali, yaşamanın gereği 

olarak düşünmüş bir milletin kahraman evlatlarıdır. Bu millet istiklalsiz yaşamamıştır, 

yaşayamaz ve yaşamayacaktır. 

 Yabancılardan insaf ve iyilik dilenmek gibi bir ilke yoktur. Türk ulusu, Türk ilinin 

gelecek çocukları bunu bir an olsun akıllarından çıkarmamalıdır. 

 Yabancı bir devletin himaye ve desteğini kabul etmek, insanlık özelliklerinden 

mahrumiyeti beceriksizlik ve miskinliği itiraftan başka bir şey değildir. 

 Zabitan için ya istiklal ya ölüm vardır. Fakat arkadaşlar ölmeyeceğiz , 

bağımsızlığımızı muhafaza ederek yaşayacağız ve milletimizi daima bağımsız 

görmekle bahtiyar olacağız. 

 

 Özgürlük olmayan ülkede ölüm, yıkılış vardır. Her ilerlemenin, kurtuluşun anası 

özgürlüktür. 
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Mustafa Kemal Atatürk/Basınla ilgili 

söylediği sözleri 

 Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç 

olduğu fikrî gıdayı vermekte, hulâsa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir 

istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir 

rehberdir. 

 Önem ve yüceliği cihan medeniyetinde açıkça kendisi gösteren basına, hükümetimizin 

birinci derecede önem vermesi; bu hususta sarf edeceği mesaiyi, millete ifa ile 

mükellef olduğu hayırlı hizmetlerin baş tarafına koyması yüksek Meclisin kesinlikle 

isteyeceği hususlardandır. 

1 Mart 1922 

 Türkiye basını milletin gerçek ses ve iradesinin doğduğu yer olan cumhuriyetin 

etrafında çelikten bir kale oluşturacaktır. Bir düşünce kalesi, düşünce yolu kalesi. 

Basın görevlilerinden bunu istemek, cumhuriyetin hakkıdır. 

 Cumhuriyet devrinin kendi anlayış ve ahlâkını taşıyan basınını yine ancak 

Cumhuriyetin kendisi yetiştirir. Bir taraftan geçmiş devir gazetelerinin ve adamlarının 

düzeltilmesi mümkün olmayanları ulusun gözünde belirlenirken, öte taraftan 

Cumhuriyet basınının temiz ve feyizli sahası genişleyip yükselmektedir. Büyük ve 

soylu ulusumuzun yeni çalışma ve uygarlık yaşamını kolaylaştırıp özendirecek işte 

ancak bu anlayıştaki basın olacaktır. 

1 Kasım 1925 TBMM 

 Basın hürriyetinden doğan mahzurların giderilme vasıtası, yine basın hürriyetidir. 

1925 



Mustafa Kemal Atatürk/Bilim, Kültür, 

Tarih, Eğitim 

 

 
Mustafa Kemal Atatürk, 20 Eylül 1928'de Kayseri'de Cumhuriyet Halk Fırkası önünde, halka 

yeni Türk harflerini öğretirken 

 Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin o zaferlerin 

kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür. 

 Bir ulusal eğitim programından söz ederken, doğudan ve batıdan gelebilen bütün 

etkilerden tümüyle uzak, ulusal kişiliğimiz ve tarihimizle uyumlu bir kültür 

kastediyorum. Çünkü ulusal dehamızın tam olarak gelişmesi ancak böyle bir kültürle 

sağlanabilir. Herhangi bir yabancı kültür, şimdiye değin izlenen yabancı kültürlerin 

yıkıcı sonuçlarını yineletebilir. 

 Bir ulusun asker ordusu ne kadar güçlü olursa olsun, kazandığı zafer ne kadar yüce 

olursa olsun, bir ulus ilim ordusuna sahip değilse, savaş meydanlarında kazanılmış 

zaferlerin sonu olacaktır. Bu nedenle bir an önce büyük, mükemmel bir ordusuna 

sahip olma zorunluluğu vardır. 
11 Haziran 2007

 

 Biz Balkanları niçin kaybettik biliyor musunuz? Bunun tek bir sebebi vardır. Bu da 

Slav Araştırma Cemiyetleri'nin kurduğu Dil Kurumlarıdır, bizim içimizde yaşayan 

insanların millî tarihlerini yazıp millî şuurlarını uyandırdığı zaman biz Balkanlarda 

Trakya hudutlarına çekildik. 

1933 

 Biz cahil dediğimiz zaman, mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz 

ilim, hakikati bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç 

okumak bilmeyenlerden de hakikati gören gerçek alimler çıkabilir. 

 Bizim akıl, mantık ve zeka ile hareket etmek şiarımızdır. Bütün hayatımızı dolduran 

vak‟alar bu hakikatin delilidirler. 
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 Bu millet ve memleket ilme ve irfana çok muhtaç; eğitim ve ögretim görmek için, ilim 

ve fen almak için Avrupa‟ya Amerika‟ya ve her tarafa çocuklarımızı göndermeye 

mecburuz. İlim ve fen ve ihtisas nerede varsa, sanat nerede varsa gidip öğrenmeye 

mecburuz. Çok çalışmaya mecburuz. Çalışmak demek ise boşuna yorulmak terlemek 

değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan 

azami derecede yararlanmak zorunludur. 

 Bu millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden, keşfiyatından, 

terakkiyatından istifade edelim, lakin unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden 

çıkarmak mecburiyetindeyiz. 

20 Mart 1923 

 Bugün Sovyetler Birliği, dostumuzdur; komşumuzdur, müttefikimizdir. Bu dostluğa 

ihtiyacımız vardır. Fakat yarın ne olacağını kimse bu günden kestiremez. Tıpkı 

Osmanlı gibi, tıpkı Avusturya-Macaristan gibi parçalanabilir, ufalabilir. Bugün elinde 

sımsıkı tuttuğu milletler avuçlarından kaçabilirler. Dünya yeni bir dengeye ulaşabilir. 

İşte o zaman Türkiye ne yapacağını bilmelidir... Bizim bu dostumuzun idaresinde dili 

bir, inanci bir özü bir kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız. 

Hazır olmak yalnız o günü susup beklemek değildir. Hazırlanmak lazımdır. Milletler 

buna nasıl hazırlanır. Manevi köprüleri sağlam tutarak. Dil bir köprüdür... İnanç bir 

köprüdür... Tarih bir köprüdür... Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimizin 

içinde bütünleşmeliyiz. Onların (Dış Türklerin) bize yaklaşmasını beklememeliyiz. 

Bizim onlara yaklaşmamız gereklidir... 

 Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit 

ilimdir, fendir. İlim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalâlettir. 

 Eğitim, kültür ve bilgi aydınlığa açılan en geniş penceredir. 

 Eğitimdir ki bir milleti; ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya 

da esaret ve sefalete terk eder. 

 Gerçek kurtuluş ancak cehaletin ortadan kaldırılmasıyla olur. Cehalet kaldırılmadıkça 

toplum yerinde kalıyor demektir, yerinde duran bir şey ise geriye gidiyor demektir. 

 Hayatta en hakiki mürşit ilimdir,fenndir.ilim ve fennin dışında mürşit aramak 

gaflettir,dalalettir 

 Hiçbir zaman hatırınızdan çıkmasın ki , cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı 

hür nesiller istiyor.
9 Ağustos 2008

 

 İlim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının gelişmesini kavramak ve 

izlemek şarttır. 

 İstanbul'da çıkan bir gazeteyi Kaşgar'daki Türk de anlayacaktır. 

 Mektebin verecegi ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanatı, iktisadiyati, 

Türk şiir ve edebiyatı, bütün bedayiiyle inkişaf eder. 

 Milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden yoksun 

bir millet, henüz millet namını almak istidadını keşfetmemiştir. 

 Milli ahlâkımız, medeni esaslarla ve hür fikirlerle beslenmeli ve güçlendirilmelidir. 

 Milli eğitim esas olduktan sonra; lisanını, yöntemini ve araçlarını milli yapmak 

zorunluluğu tartışılamaz. 

 Muallimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmenleri ve eğiticileri, sizler 

yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin 

maharetiniz ve fedakârlığınız derecesiyle mütenasip bulunacaktır. 
20 Eylül 2010

 

 Müsbet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu 

kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir 

nesil yetiştirmek ana siyasetimizin açık dileğidir. 
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 Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanatı, 

Türk iktisadiyatı, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir. 

 Ordularımızın kazandığı zafer, sizin ve sizin ordularınızın zaferi için yalnız zemin 

hazırladı... Gerçek zaferi siz kazanacak, siz sürdüreceksiniz ve behemehal muvaffak 

olacaksınız. 

 Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan, yapana sadık kalmazsa 

değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır. 

 Toplumu gerçek amacına, gerçek mutluluğuna ulaştırmak için iki orduya gerek vardır. 

Biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri ulusun geleceğini yoğuran bilim 

ordusudur. Bu ordulardan her ikisi de aynı derece gerekli, kıymetlidir, her ikisi de 

hayatidir. Ancak bilim ordusunun kıymet ve kutsallığını anlatmak için şunu 

söyleyeyim ki, bilim ordusu, ölen ve öldüren birinci orduya, niçin ölüp, niçin 

öldürdüğünü öğreten ordudur. 

 Türk demek dil demektir. Milliyetin çok bariz vasıflarından birisi dildir. Türk 

milletindenim diyen insanlar her şeyden evvel ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır. 

Türkçe konuşmayan bir insan Türk harsına, camiasına mensubiyetini iddia ederse 

buna inanmak doğru olmaz. 

 Türk milletinin dili Türkçedir. Türk dili dünyada en güzel, en zengin ve en kolay 

olabilecek bir dildir. Onun için her Türk, dilini çok sever ve onu yükseltmek için 

çalışır. Bir de Türk dili, Türk milleti için kutsal bir hazinedir. Çünkü Türk milleti 

geçirdiği nihayetsiz felâketler içinde ahlâkının, an'anelerinin, hatıralarının, 

menfaatlerinin, kısacası bugün kendi milliyetini yapan her şeyin dili sayesinde 

muhafaza olunduğunu görüyor. Türk dili Türk milletinin kalbidir, zihnidir.
20 Ağustos 2010

 

 Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür. Kültür okumak, anlamak, görebilmek, 

görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek, anlama yeteneğini 

eğitmektir. 

1936 

 Yükselmiş ilerlemiş medeni bir millet olarak medeniyet düzeyinin üzerinde 

yaşayacağız. Bu hayat ancak ilim ve fenle olur. İlim ve fen için kayıt ve şart yoktur. 
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Mustafa Kemal Atatürk/Cumhuriyet , 

Devlet , Demokrasi 

 

 

 Ben, manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış 

kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım ilim ve akıldır. Benden sonrakiler, bizim 

aşmak zorunda olduğumuz çetin ve köklü zorluklar karşısında, belki gayelere 

tamamen erişemediğimizi, fakat asla taviz vermediğimizi, akıl ve ilmi rehber 

edindiğimizi tasdik edeceklerdir. Benim Türk milleti için yapmak istediklerim ve 

başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel 

eksen üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar. 
30 Ekim 2006

 

1933, Cumhuriyet Bayramı Açılış Konuşmasından 

 Benim naçiz vücudum elbet birgün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti 

ilelebet payidar kalacaktır.
29 Ekim 200829 Ekim 2010

 

 Biz Türkler, ruhen demokrat doğmuş bir milletiz. 

 Bizim devlet idaresinde takip ettiğimiz prensipleri, gökten indiği sanılan kitapların 

dogmalarıyla asla bir tutmamalıdır. Biz, ilhamlarımızı, gökten ve gaipten değil, 

doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz. 

 Bu devletin halife ile alaka ve münasebeti yoktur. Halkı kendi halinde terk edersek bir 

adım ileri atamayız. İnkılabın kanunu mevcut kanunların fevkindedir. 

16 Ocak 1923 

 Cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre 

saygı duyarız. 

 Demokrasi esasına müstenit hükümetlerde, hakimiyet, halka, halkın ekseriyetine aittir. 

Demokrasi prensibi, hakimiyetin millete ait olduğunu, başka yerde olmayacağını 

iltizam eder. Bu suretle, demokrasi prensibi, siyasi kuvvetin, hakimiyetin menşeine ve 

meşruiyyetine temas etmektedir. 

 Devlet, bütün vatandaşların devletin kanunlarını anlayıp onlara uyma lüzumunu takdir 

etmelerini, memleketin güvenliği ve savunması için önemli görür. 

 Devlet güvenliği sağlamak için, memleketi savunmak için, sağlığı yerinde, gürbüz ve 

anlayışları, milli hisleri, vatan sevgileri yüksek vatandaşlar ister. 

 Devlet, tüm vatandaşların, herhangi bir sanat ve meslekte, zamanımızdaki 

ilerlemelerin gerektirdiği derecede başarılı olmasıyla ilgilenir. 

http://tr.wikiquote.org/wiki/Vikis%C3%B6z:G%C3%BCn%C3%BCn_s%C3%B6z%C3%BC/ar%C5%9Fiv
http://tr.wikiquote.org/wiki/Vikis%C3%B6z:G%C3%BCn%C3%BCn_s%C3%B6z%C3%BC/ar%C5%9Fiv
http://tr.wikiquote.org/wiki/Vikis%C3%B6z:G%C3%BCn%C3%BCn_s%C3%B6z%C3%BC/ar%C5%9Fiv
http://tr.wikiquote.org/wiki/Cumhuriyet
http://tr.wikiquote.org/wiki/Demokrasi
http://tr.wikiquote.org/wiki/Demokrasi
http://tr.wikiquote.org/wiki/Dosya:AtaturkAndGustafVAdolf.jpg
http://tr.wikiquote.org/wiki/Dosya:AtaturkAndGustafVAdolf.jpg


 Devlet ve milletin mukadderatında milli irade amil ve hakimdir. 

 Devlet ve milletin mukadderatında milli irade esas ve hakimdir. Ordu bu milli iradenin 

koruyucusudur. 

 Dünyada her millet, icraatına tahammül ettiği hükümetin mesuliyetine ortak sayılır. 

 Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye 

ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli 

timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu 

yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz. 

 Herhalde devletin siyasi ve fikri hususlarda olduğu gibi, bazı iktisadi işlerde de 

nazımlığını prensip olarak kabul etmek caiz görülmelidir. Bu takdirde karşı karşıya 

kalınacak mesele şudur: Devlet ile ferdin karşılıklı sahalarını ayırmak... Devletin bu 

husustaki faaliyet hududunu çizmek ve bu hususta istinat edeceği kaideleri tespit 

etmek, diğer taraftan vatandaşın ferdi teşebbüs ve faaliyet hürriyetini tahdit etmemiş 

olmak, devleti idareye selahiyattar kılınanların düşünüp tayin etmesi lazım gelen 

meselelerdir. 

 Hiçbir medeni devlet yoktur ki ordu ve donanmasından önce iktisadiyatını düşünmüş 

olmasın. 

 Her millet icraatına tahammül ettiği hükümetin mesuliyetine ortaktır. 

 Prensip olarak devlet, ferdin yerine kaim olmamalıdır. Fakat ferdin inkişafı için 

umumi şartları göre önünde bulundurmalıdır. Bir de, ferdin şahsi faaliyeti, iktisadi 

terakkinin esas menbaı olarak kalmalıdır. Fertlerin inkişafına mani olmamak, onların 

her noktai nazardan olduğu gibi bilhassa iktisadi sahadaki hürriyet ve teşebbüsleri 

önünde devlet kendi faaliyeti ile bir mani vücuda getirmemek, demokrasi prensibinin 

en mühim esasıdır. O halde diyebiliriz ki, ferdiyet inkişafının mani karşısında kalmaya 

başladığı nokta, devlet faaliyetinin hududunu teşkil eder. 

 Yeni Türkiye Devleti temellerini süngüyle değil süngünün de dayandığı ekonomiyle 

kuracak. 

 

Mustafa Kemal Atatürk/Denizcilik 

 Zaferi, denizi kontrol altında tutan, ihtiyacı olan şeyi, ihtiyacı olduğu zaman, istediği 

yere ulaştırabilen ülke kazanır 

http://tr.wikiquote.org/wiki/Ekonomi


Mustafa Kemal Atatürk/Devrim 

  

 İnkılabın kanunu, mevcut kanunların fevkindedir. Bizi öldürmedikçe, bizim 

kafamızdaki cereyanları boğmadıkça başladığımız inkılap ve teceddüt bir an bile 

durmayacaktır. Bizden sonraki devirlerde de, böyle olacaktır. 

 Herkesi memnun edelim dersek, mümkün olsun, hepsi memnun olsun, ama biz 

maksadı temin etmiş olmayız.İdare-i maslahatçılar esaslı inkılap yapamaz. Bugünkü 

sefalet ve rezalet içinde, esasen kimseyi memnun etmeğe imkan yoktur. Memleket 

mamur, millet zengin olduğu zaman herkes memnun olur. 

 Uçurumun kenarında yıkık bir ülke.. Türlü düşmanlarla kanlı boğuşmalar… Yıllarca 

süren savaş… Ondan sonra içerde ve dışarıda saygı ile tanınan yeni vatan, yeni 

toplum, yeni devlet ve bunları başarmak için amansız devrimler… İşte Türk genel 

devriminin kısa bir anlatımı… 

 Devrimin amacını anlamış olanların onu korumaya her zaman güçleri yetecektir. 

Mustafa Kemal Atatürk/Din 

 

 

Alfabetik sıraya göre dizilmiştir. 

 Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, 

dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, 

medeniyet tarikatıdır. 
30 Nisan 2007

 

 Bizim dinimiz en tabi ve makul dindir ve ancak bundan dolayıdır ki son din olmuştur. 

Bir dine tabii olmasi için akla, fenne, ilme ve mantığa uygun olması lazımdır. Bizim 

dinimiz bunlara tamamen uygundur. 

 Büyük dinimiz çalışmayanın insanlıkla hiç ilgisi olmadığını bildiriyor. Bazı kimseler 

çağdaş olmayı kâfir olmak sayıyorlar. Asıl küfür onların bu zannıdır. Bu yanlış tefsiri 

yapanların maksadı İslâmların kâfirlere esir olmasını istemek değil de nedir? Her 

sarıklıyı hoca sanmayın, hoca olmak sarıkla değil, dimağladır. 

 Biz ne Bolşevikiz, ne de Komünist: Ne biri, ne diğeri olamayız. Türkler milliyetperver 

ve dinlerine hürmetkar bir millettir. Bizim hükümet şeklimiz tam bir Demokrat 

Hükümetidir. 
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 Bizim dinimiz hiçbir vakit kadınların erkeklerden geri kalmasını talep etmemiştir. 

Allah‟ın emrettiği şeyi, kadın ve erkek beraber olarak ilim ve kültür edinmeleridir. 

Kadın ve erkek, bu ilim ve kültürü aramak ve nerede olursa oraya gitmek ve onunla 

dolu olma zorundadır. İslam ve Türk tarihi tetkik edilirse görülür ki bugün kendimizi 

bir türlü kayıtları bağlı zannettiğimiz şeyler yoktur. Türk sosyal hayatında kadınlar 

ilim, kültür ve diğer hususlarda erkeklerden katiyen geri kalmamışlardır. Belki daha 

ileriye gitmişlerdir. 

 Bu Arap fikri, ümmet kelimesi ile ifade olundu. Muhammed'in dinini kabul edenler, 

kendilerini unutmaya, hayatlarını Allah kelimesinin, her yerde yükseltilmesine 

hasretmeye mecburdurlar. Bununla beraber, Allah'a kendi milli lisanlarında değil, 

Allah'ın Arap kavmine gönderdiği Arapça kitapla ibadet ve münacatta bulunacaktı. 

Arapça öğrenmedikçe, Allah'a ne dediğini bilmeyecekti. Bu vaziyet karşısında Türk 

milleti birçok asırlar, ne yaptığını bilmeksizin, adeta bir kelimesinin manasını 

bilmediği halde Kuran'ı ezberlemekten beyni sulanmış, hafızlara döndüler. Başlarına 

geçebilmiş olan haris serdarlar, Türk milletince karışık, cahil hocalar ağzıyla, ateş ve 

azap ile müdhiş bir muamma halinde kalan, dini, hırs ve siyasetlerine alet ittihaz 

ettiler. Bir taraftan Arapları zorla emirleri altına aldılar, bir taraftan Avrupa'da Allah 

kelimesinin ilâhî parolası altında Hıristiyan milliyetleriylerine ilişmeyi düşünmediler. 

Ne onları ümmet yaptılar ne de onlarla birleşerek bir kuvvetli millet yaptılar. Mısır'da, 

belirsiz bir adamı halifedir diye yok ettiler, hırkasıdır diye bir palaspareyi, hilafet 

alameti ve imtiyazı olarak altın sandıklara koydular, halife oldular. Gâh şarka, cenuba, 

gâh garb veya her tarafa birden saldıra saldıra, Türk milletinin Allah için, Peygamber 

için topraklarını, menfaatlarını, benliğini unutturacak Allah'la mutevekkil kılacak 

derin bir gaflet ve yorgunluk beşiğinde uyuttular. Milli duyguyu boğan, fani dünyaya 

kıymet vermeyen, sefaletler, zaruretler, felaketler his olunmaya başlayınca, asıl hakiki 

saadete öldükten sonra ahirette kavuşacağını va't ve temin eden dini akide ve dini his, 

millet uyandığı zaman onun şu acı hakikati görmesine mani olamadı. Bu feci manzara 

karşısında kalanlara, kendilerinden evvel ölenlerin ahiretteki saadetlerini düşünerek 

veya bir an evvel ölüm niyaz ederek ahiret hayatına kavuşmak telkin eden dini hissi; 

dünyanın acısı duyulan tokatıyla derhal, Türk milletinin vicdanındaki çadırını yıktı, 

davetlileri, Türk düşmanları olan Arap çöllerine gitti. Türk vicdanı umumisi, derhal, 

yüzlerce asırlık kudret ve küşayişiyle, büyük heyecanlarla çarpıyordu. Ne oldu? 

Türk'ün milli hissi, artık ocağında ateşlenmişti. Artık Türk, cenneti değil, eski, hakiki 

büyük Türk cedlerinin mukaddes miraslarının son Türk ellerinin müdafaa ve 

muhafazasını düşünüyordu. İşte dinin, din hissinin Türk milliyetinde bıraktığı hatıra. 

 Bu başarının, kutsal topraklarımızı düşman istilasından büsbütün kurtaracak olan kesin 

zaferin hayırlı bir başlangıcı olmasını Tanrının lütfundan dilerim. 

 Din, bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. 

 Din ve mezhep hiçbir zaman politika aleti olarak kullanılamaz. 

 Din lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz milletlerin devamına imkan yoktur. Yalnız şurası 

var ki din, Allah ile kul arasındaki bağlılıktır. 

 Din, bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanın emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygı 

gösteririz. Düşünce ve tefekküre karşı değiliz. Biz sadece din işlerini, millet ve devlet 

işleriyle karıştırmamaya çalışıyoruz, kasde ve fiile dayanan bağnaz hareketlerden 

sakınıyoruz. Gericilere fırsat vermeyeceğiz. 
28.02.2007
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 Din vardır ve lazımdır. Temeli çok sağlam bir dinimiz var malzemesi iyi. Fakat bina 

uzun asırlardır ihmale uğramış. Harçlar döküldükçe yeni harç yapıp binayi takviye 

etmek lüzumu hissedilmemiş. Aksine olarak birçok yabancı unsur (tefsirler, hurafeler 

gibi) binayı fazla hırpalamış. Bugün bu binaya dokunulamaz, tamir de edilemez. 

Ancak zamanla çatlaklar derinleşerek ve sağlam temeller üzerinde yeni bir bina 

kurmak lüzumu hasıl olacaktır. 

 Doğa insanları türetti; onları kendine taptırdı da. Ancak,insanların dünyada 

yaşayabilmeleri için, onların doğa-ya egemenliğini de şart kıldı. Doğaya egemen 

olmasını bilemeyen yaratıklar, varlıklarını koruyamamışlardır. Doğa onları, kendi 

unsurları içinde ezmekten, boğmaktan, yok etmekten ve ettirmekten çekinmemiştir. 
[1]

 

 Dünyaca bilinmektedir ki, bizim devlet yönetimimizdeki ana programımız, 

Cumhuriyet Halk Partisi programıdır. Bunun kapsadığı prensipler, yönetimde ve 

siyasetde bizi aydınlatıcı ana çizgilerdir. Fakat bu prensipleri, gökten indiği sanılan 

kitapların dogmalarıyla asla bir tutmamalıdır. Biz, ilhamlarımızı, gökten ve gaipten 

değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz
[2]

. 

 Efendiler.... Camiler itaat ve ibadet ile beraber din ve dünya için neler yapılmak lazım 

geldiğini düşünmek danışmak için yapılmıştır. Millet işlerinde her kişinin zihninin 

başlı başına çalışması lazımdır. İşte biz de burada din ve dünya için gelecegimiz ve 

istiklalimiz için ve en çok milli egemenliğimiz için neler düşündüğümüzü meydana 

koyalım. Ben yalnız kendi düşüncelerimi söylemek istemiyorum. Hepinizin 

düşündüklerini anlatmak istiyorum. Milli ülküler milli irade yalnız şahsın 

düşmesinden değil tüm millet fertlerinin ülkülerinin toplamıyla yaratılır... 

 Ey Arkadaşlar! Tanrı birdir, büyüktür- Adalet-i ilahiye, O‟nun tecellilerine bakarak 

diyebiliriz ki, insanlar iki sınıfta, iki devrede mütalaa olunabilir, ilk devir insanlığın 

çocukluk ve gençlik devridir. İkinci devir, insanlığın kemal (olgunluk ) devridir. 

 Milletimiz dil ve din gibi kuvvetli iki hazineye sahiptir. Bu faziletleri hiç bir kuvvet 

milletimizin kalp ve vicdanından çekip alamıyacaktır ve alamaz. 

 Minberlerin halkın anlıyacağı bir dille ruh ve dimağa hitab olunmakla İslam ehlinin 

vücudu canlanır, iman kuvvetlenir, kalbi cesaret bulur. Fakat buna nazaran hatiplerin 

haiz olmaları lazım gelen özellik yetenek ve dünyanın gidişini bilmeleri çok 

önemlidir. 

 Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre 

sahip olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine 

sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz. 

 Türkler, Arapların dinini kabul etmeden evvel büyük bir millet idi. Arapların dinini 

kabul ettikten sonra millî rabıtalarını 

gevşetti,millî hislerini uyuşturdu. 

 Türk milleti birçok asırlar,bir kelimesinin manasını bilmediği halde Kuran'ı 

ezberlemekten beyni sulanmış hafızlara döndü.. 

 Türk milleti dindar olmalıdır yani, bütün sadeliğiyle dindar olmalıdır demek 

istiyorum. Bizzat hakikate nasıl inanıyorsam buna da öyle inanıyorum... Din şuura 

muhalif, ilerlemeye engel hiçbir şey ihtiva etmiyor. 

 Zamanında kitaplar karıştırdım. Hayat hakkında filozofların ne dediklerini anlamak 

istedim. Bir kısmı her şeyi kara görüyordu. “Mademki hiçiz ve sıfıra varacağız, 

dünyadaki geçici ömür sırasında sevinç ve mutluluğa yer bulunmaz” diyorlardı. Başka 
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kitaplar okudum, bunları daha akıllı adamlar yazmışlardı. Diyorlardı ki: “Mademki 

sonu nasıl olsa sıfırdır, hiç olmazsa yaşadığımız sürece şen ve neşeli olalım.” Ben 

kendi karakterim bakımından ikinci hayat görüşünü beğeniyorum, fakat şu sınırlar 

içinde: ... 

Mustafa Kemal Atatürk/Dil 

 

 
Atatürk, Türkçe Dil Konferansında, 29 Ağustos 1929 

 Milli duygu ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması, milli 

duygunun gelişmesinde başlıca etkendir. Türk Dili, dillerin en zenginlerindendir, yeter 

ki bu dil bilinçle işlensin. Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk 

Milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır. 

 Milletin çok belirgin niteliklerinden biri de dildir. Türk Milleti'ndenim diyen insan, 

her şeyden evvel ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır. Türkçe konuşmayan bir insan Türk 

kültürüne, topluluğuna bağlılığını iddia ederse buna inanmak doğru olmaz. 

 Türk Dili'nin, kendi benliğine, aslındaki güzellik ve zenginliğine kavuşması için, 

bütün devlet teşkilâtımızın, dikkatli, ilgili olmasını isteriz. 

 Türk Milleti'nin dili Türkçe'dir. Türk Dili dünyada en güzel, en zengin ve en kolay 

olabilecek bir dildir. Onun için her Türk, dilini çok sever ve onu yükseltmek için 

çalışır... Türk Dili Türk Milleti için kutsal bir hazinedir. Çünkü Türk Milleti geçirdiği 

sayısız felaketler içinde ahlâkının, geleneklerinin, hatıralarının, çıkarlarının, kısaca 

bugün kendi milliyetini yapan her şeyin dili sayesinde korunduğunu görüyor. Türk 

Dili, Türk Milleti'nin kalbidir, zihnidir 

http://tr.wikiquote.org/wiki/Ak%C4%B1l
http://tr.wikiquote.org/wiki/Ne%C5%9Fe
http://tr.wikiquote.org/wiki/Dosya:TurkishLanguageConference29August1929.jpg
http://tr.wikiquote.org/wiki/Dosya:TurkishLanguageConference29August1929.jpg


Mustafa Kemal Atatürk/Ekonomi 

 

 

 zamanımız tamamen bir iktisat çağından başka bir şey değildir. 

 Türkiye‟mizi layık olduğu seviyeye yükseltebilmek için mutlaka ekonomimize birinci 

derecede önem vermek mecburiyetindeyiz. 

 Kurtuluş ve bağımsızlık için yaptığımız savaşı tamamlamak ve Tanrı‟nın milletimize 

doğuştan verdiği yetenek ve kabiliyeti en yüksek derecede geliştirmek ve 

memleketimize bağışladığı bütün kuvvet ve servet kaynaklarından en iyi biçimde 

faydalanarak zayıflığımızın sebeplerini yok etmek için, bundan böyle hiçbir fırsat ve 

zamanı ziyan etmeyerek çalışmaya mecburuz. Hayat demek ekonomi demektir. Çünkü 

millet yoksul kaldıkça hiçbir şey yapamaz. İlk önce zengin olmalıdır. Çünkü herşeyi 

yapan paradır. Öncelikle ekonomiye önem vermek lazımdır. Ekonomide faydalı 

olabilmek için ise teoriler ve kavramlar ile vakit geçirecek zamanımız kalmamıştır. 

 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha 

refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 

 Gerçek işgaller kılıçla değil, sabanla yapılır. 

 Hiçbir medeni devlet yoktur ki ordu ve donanmasından önce iktisadiyatını düşünmüş 

olmasın. 

 İstiklalin tamamiyeti ancak istiklal-i mali (ekonomik bağımsızlık) ile mümkündür. 

 Kesin zaruret olmadıkça piyasalara karışılmaz; bununla beraber hiçbir piyasa da 

başıboş değildir. 

 Kılıç ve saban; bu iki fatihten birincisi ikincisine daima yenildi. 

 Kılıçla ülke alanlar, sabanla ülke alanlara yenilmeye mahkumdur.
18.01.2007

 

 Ulusal ekonominin temeli tarımdır. 

 Bugün mevcut fabrikalarımızda ve daha çok olmasını dilediğimiz fabrikalarımızda 

kendi işçimiz çalışmalıdır. Refah içinde ve memnun olarak çalışmalıdırlar. Ve bütün 

bu saydığımız sınıflar aynı zamanda zengin olmalıdır ve hayatın gerçek tadını 

tadabilmelidir ki, çalışmak için kuvvet ve kudret bulabilsin. 

 Halk müreffeh, müstakil, zengin olmak istiyor. Komşuların refahını gördüğü halde, 

fakir olmak pek ağırdır. 

 Memleketi bayındır hale cennet hale getirecek olan ekonomik güç ve ekonomik 

alandaki himmettir. Milletimizi insanca yaşatacak bir iktisat devrinin aşılması 

lazımdır. Hepimizin arzusu şudur ki, bu ülkenin insanları ellerinde örnekleriyle 

tarımın ticaretin endüstrinin emeğin yaşamanın temsilcilleri olsunlar, artık bu 

memleket böyle fakir ve bu millet hakir değil, memleketimize zenginler memleketi ve 
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yeni Türkiye'nin adına da çalışkanlar diyarı denilsin. İşte millet böyle bir devri 

yüceltecektir ve böyle bir devrin tarihini yazacaktır. 

 Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklâlden mahrum bir millet, medenî 

insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye lâyık sayılamaz. 

(Atatürk'ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, IV., 1917-1938, Ankara, 1964, s.78) 

 Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan rahat yaşamanın yollarını alışkanlık haline 

getirmiş milletler; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da 

istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar. 

 Beni övme sözlerini bırakınız, gelecek için neler yapacağız onları söyleyiniz. 

Mustafa Kemal Atatürk/Gençlik 

 

 

 Gençliğe Hitabe 

"Ey Türk gençliği ! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza 

ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en 

kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahilî ve 

harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve Cumhuriyet'i müdafaa mecburiyetine 

düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini 

düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve 

Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin 

mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün 

tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş 

olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, 

iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar 

sahipleri, şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, fakr ü 
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zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve 

şerâit içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun 

kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!" 20 Ekim 1927 

 "Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize tahsilin hududu ne olursa olsun, en evvel, 

her şeyden evvel Türkiye'nin istiklaline, kendi benliğine, milli geleneklerine düşman 

olan unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir." 

 "Sizler, yani yeni nesil Türkiye'nin genç evlatları, yorulsanız dahi beni takip 

edecekseniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. 

Türk gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan 

yürüyecektir."
19 Mayıs 2007

 

 "Gençler, siz almakta oldugunuz terbiye ve irfan ile, insanlık meziyetinin, vatan 

sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli sembolü olacaksınız." 

 "Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun 

ilk önce Türkiye‟nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan 

bütün unsurlarla mücadele etmek gerektiği ögretilmelidir." 

 "Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu ila ve idame 

edecek sizsiniz." 

 "Herşeye rağmen muhakkak bir nura dogru yürümekteyiz. Bende bu imanı yaşatan 

kuvvet, yalnız aziz memleket ve milletim hakkındaki payansız muhabbetim değil; 

bugünün karanlıkları, ahlaksızlıkları, şarlatanlıkları içinde sırf vatan ve hakikat aşkıyla 

ziya serpmeğe ve aramaya çalışan bir gençlik gördüğümdendir." 

 "Türk Genci, devrimlerin ve cumhuriyetin sahibi ve bekçisidir. Bunların gereğine, 

doğruluğuna herkesten çok inanmıştır. Yönetim biçimini ve devrimleri benimsemiştir. 

Bunları güçsüz düşürecek en küçük ya da en büyük bir kıpırtı ve bir davranış duydu 

mu, "Bu ülkenin polisi vardır, jandarması vardır, ordusu vardır, adalet örgütü vardır" 

demeyecektir. Elle, taşla, sopa ve silahla; nesi varsa onunla kendi yapıtını 

koruyacaktır.Polis gelecek, asıl suçluları bırakıp, suçlu diye onu yakalayacaktır. Genç, 

"Polis henüz devrim ve cumhuriyetin polisi değildir" diye düşünecek, ama hiç bir 

zaman yalvarmayacaktır. Mahkeme onu yargılayacaktır. Yine düşünecek, "demek 

adalet örgütünü de düzeltmek, yönetim biçimine göre düzenlemek gerek"Onu hapse 

atacaklar. Yasal yollarla karşı çıkışlarda bulunmakla birlikte bana, başbakana ve 

meclise telgraflar yağdırıp, haksız ve suçsuz olduğu için salıverilmesine çalışılmasını, 

kayrılmasını istemeyecek. Diyecek ki, "ben inanç ve kanaatimin gereğini yaptım. 

Araya girişimde ve eylemimde haklıyım. Eğer buraya haksız olarak gelmişsem, bu 

haksızlığı ortaya koyan neden ve etkenleri düzeltmek de benim görevimdir." 

İşte benim anladığım Türk Genci ve Türk Gençliği! 

Bursa, 5 Şubat 1933 
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Mustafa Kemal Atatürk/Genel konular 

 

 

 Askeri harekat, siyasi faaliyetlerin ümitsiz olduğu noktada başlar. 

 Başarılarda gururu yenmek, felaketlerde ümitsizliğe direnmek lazımdır.
25 Mart 2007

 

 Ben gerektiği zaman, en büyük hediyem olmak üzere, Türk milletine canımı 

vereceğim. 

 Benim inancım o idi ki ve daima o oldu ki, dünyada insan diye yaşamak isteyenler, 

insan olmak niteliklerini ve gücünü kendilerinde görmelidirler.Bu uğurda her türlü 

fedakarlığa razı olmalıdırlar.Yoksa hiçbir medeni millet, onları kendi sırasında ve 

safında görmek istemez. 

 Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa, 

değişmeyen hakikat, bütün insanlığı şaşırtacak bir hal alabilir. 

 Bir insan, belki kendi isteğiyle kişisel özgürlüğünden vazgeçmiştir.Fakat, bu yolda bir 

girişim koca bir ulusun yaşamına ve kurtuluşuna zarar verecekse, ulusun değerli ve 

şerefli yaşamı bu yüzden sönecekse, o ulusun torunları ve gelecek kuşakları bu yüzden 

yok olacaksa, böyle girişimler hiçbir zaman kabul edilemez. 

 Birbirimize sürekli gerçeği söyleyeceğiz. Felaket veya mutluluk getirsin, iyi veya kötü 

olsun daima gerçekten ayrılmayacağız. 

 Birbirimize vereceğimiz işaret şudur: İleri, daima ileri. 

 Biz dünya medeniyeti ailesi içinde bulunuyoruz. Medeniyetin bütün icaplarını tatbik 

edeceğiz. 

 Bu memleketin toprakları üzerinde kanlarını döken kahramanlar, burada bir dost 

vatanının toprağındasınız.Huzur ve sukun içinde uyuyunuz.Sizler Mehmetçiklerle yan 

yana, koyun koyunasınız.Uzak diyarlardan evlatlarını savaşa yollayan analar, göz 

yaşlarınızı dindiriniz.Evlatlarınız bizim bağrımızda, huzur içindeler ve huzur içinde 

uyuyacaklardır.Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız 

olmuşlardır. 

(Çanakkale Savaşları'nda ölen yabancı askerler için, Şükrü Kaya vasıtasıyla söyledikleri) 

Büyük kararlar vermek kâfi değildir. Bu kararları cesaret ve kesinlikle tatbik etmek gerekir. 

 Çalışmadan, yorulmadan, öğrenmeden, rahat yaşama yollarını aramayı itiyat haline 

getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra istiklallerini 

kaybetmeye mahkumdurlar. 
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 Dünyanın her tarafından öğretmenler insan topluluğunun en fedakâr ve muhterem 

unsurlarıdır. 

 Dünyanın bize saygı göstermesini istiyorsak, evvela biz kendi benliğimize ve 

milliyetimize bu saygıyı duyguda, düşüncede, bütün davranış ve tutumumuzda 

göstermemiz gerekir. 

 Dünyada hükümet için kanuni yalnız ve tek bir esas vardır. O da karşılıklı görüşme ve 

danışmadan ibarettir. 

 Efendiler, Bir şeyin zararıyla bir şeyin imhası ile yükselen şeyler bittabi' o şeyden 

zarara uğrayanı alçaltır. Hakikaten Avrupa'nın bütün ilerlemesine, yükselmesine ve 

medenileşmesine karşılık Türkiye tam tersine gerilemiş ve düşüş vadisine yuvarlana 

durmuştur.Artık vaziyeti düzeltmek için Avrupa'dan nasihat almak, bütün işleri 

Avrupa'nın emellerine göre yapmak, bütün dersleri Avrupa'dan almak gibi bir takım 

zihniyetler belirdi. Halbuki;Hangi istiklal vardır ki, ecnebilerin nasihatleri ile, 

ecnebilerin planlarıyla yükselebilsin? Tarih böyle bir hadiseyi kaydetmemiştir. 6 

Mart 1922 T.B.M.M. 

 Efendiler! Kıbrıs düşman eline geçerse ikmal yollarımız kapanır. Kıbrıs'a dikkat 

ediniz. Bu ada bizim için çok önemlidir. 

 Ermenilerin bu feyizli ülkede hiç bir hakkı yoktur.
[1]

 

 Eğer devamlı barış isteniyorsa kitlelerin durumlarını iyileştirecek uluslararası önlemler 

alınmalıdır.Dünya vatandaşları, kıskançlık, aç gözlülük ve kinden uzaklaşacak şekilde 

eğitilmelidir. 

 Gerçi bize milliyetçi derler. Ama, biz öyle milliyetçileriz ki, işbirliği eden bütün 

milletlere hürmet ve riayet ederiz. Onların milliyetlerinin bütün icaplarını tanırız. 

Bizim milliyetçiliğimiz herhalde hodbince ve mağrurca bir milliyetçilik değildir. 

 Harp zorunlu ve kaçınılmaz olmalıdır. Milletin hayatı tehlikeyle karşı karşıya 

kalmadıkça harp bir cinayettir. 

 İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal... İkinci 

Mustafa Kemal, onu "ben" kelimesiyle ifade edemem; o, ben değil, bizdir! O, 

memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve 

savaşçı bir topluluktur. Ben, onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim, 

onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, 

hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal 

odur! 

 İnsanlar daima yüksek, soylu ve mukaddes hedeflere yürümelidirler. Bu tarzda 

yürüyenler ne kadar büyük fedakarlık yaparlarsa o kadar yükselirler. 

 İstikbal göklerdedir. 

 Mazlum milletler zalimleri bir gün mutlaka mahv-ı perişan edeceklerdir. 

 Medeni olmayan insanlar, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdurlar. 

 Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak insan olmak için yeterlidir. 

 Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. 

Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her vasıtayla arttırmaya çalışmak, bizim 

hepimizin en kutlu vazifemizdir. 

 Milletler arası anlaşmazlıklar ancak iyi niyetle ve genel çıkarlar adına karşılıklı 

fedakarlık yolu ile halledilebilir. 

 Milletleri yükselten bu hususa bir âmil daha ilâve edelim: Milletlerin kalbinde intikam 

hissi olmalı. Bu alelâde bir intikam değil, hayatına, istikbaline, refahına düşman 

olanların zararlarını dermeyi hedef tutan bir intikamdır. 20 Mart 1923, Adana 

Türkocağı 

 Milli his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması, milli 

hissin gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki, 
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bu dil şuurla işlensin. Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk milleti, 

dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır. 

 Milli mücadelelere şahsî hırs değil, milli ideal, milli onur sebep olmuştur. 

 Muhacir diye küçümsenenler, tarihin yazdığı savaşlarda en geriye kalanlar, yani 

"Düşmanla sonuna kadar dövüşenler", çekilen ordunun ri'cat hatlarını sağlamak için 

kendilerini feda edenler ve düşman karşısında kaçmak, çekilmek nedir bilmeyenlerdir. 

Muhacirler kaybedilmiş ülkelerimizin milli hatıralarıdır. 

 Sizler, yani yeni Türkiye'nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz... 

Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençliği 

gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir. 

 Sonuçta İngilizler ve Fransızlar Çanakkale'den çekildiler.Bu kendilerince başarılı bir 

çekiliştir. 

 Türk genci, devrimlerin ve rejimin sahibi ve bekçisidir. Bunların lüzumuna, 

doğruluğuna herkesten çok inanmıştır; rejimi ve devrimleri benimsemiştir. Bunları 

zayıf düşürecek en küçük veya en büyük bir kıpırtı ve bir hareket duydu mu, bu 

memleketin polisi vardır, jandarması vardır, ordusu vardır, adliyesi vardır 

demeyecektir. Hemen müdahale edecektir. Elle, taşla, sopa ve silahla, nesi varsa 

onunla kendi eserini koruyacaktır. Polis gelecektir; asıl suçluları bırakıp, suçlu diye 

onu yakalayacaktır. Genç, “polis henüz devrim ve cumhuriyetin polisi değildir” diye 

düşünecek, fakat asla yalvarmayacaktır. Mahkeme onu mahkum edecektir. Yine 

düşünecek: “Demek adliyeyi de islah etmek, rejime göre düzenlemek lazım!” Onu 

hapse atacaklar. Kanun yolundan itirazlarını yapmakla beraber; bana, İsmet Paşa'ya, 

Meclis'e telgraflar yağdırıp haksız ve suçsuz olduğu için tahliyesine çalışılmasını 

kayrılmasını istemeyecek. Diyecek ki, “Ben inan ve kanaatimin icabını yaptım. 

Müdahale ve hareketimde haklıyım. Eğer buraya haksız gelmişsem, bu haksızlığı 

meydana getiren sebep ve amilleri düzeltmek de benim vazifemdir!” İste benim 

anladığım Türk genci ve Türk gençliği! (Bursa Söylevi) 

 Türk milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda, durmadan, yılmadan 

ilerlemektir. 

 Türkiye bir maymun değildir. Hiçbir milleti taklit etmeyecektir. Türkiye ne 

Amerikanlaşacak, ne batılılaşacaktır. O, sadece özleşecektir. 

 Türkiye'nin asıl sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. O halde, herkesten 

daha çok refah, saadet ve servete müstahak ve layık olan köylüdür. Onun için, Türkiye 

Büyük Millet Meclisi'nin iktisadi siyaseti bu aslî gayeye erişmek maksadını güder. 

 Uygarlık demek, bağışlama ve hoşgörü demektir. 

 Yaptıkları işin doğruluğuna inanan insanlar, çalışmalarının denetlenmesinden, karşı 

fikirler ortaya atılmasından ve tercihleri üzerinde münakaşa yapmaktan zevk alırlar. 

 Yurtta sulh, cihanda sulh. 

 Zafer zafer benimdir diyebilenindir
Günün sözü 29 Ağustos 2006

 

 Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, 

benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu kafidir
Günün sözü 10 Kasım 2006

 

 "Tüm insanlarını seviyorum memleketimin... Kadınlarını, erkeklerini. Bazı şarkılar 

bana bu insanlardan bir gün kopacağımı hatırlatıyor, onlardan uzak düşeceğimi... Bir 

gün onlarla olamayacağımı... İşte o zaman, şarkının sözleri ne olursa olsun içime bir 

ateş düşüyor... Ve sonradan gözyaşı olarak akıp gidiyor... Unutma Mustafa Kemal'ler 

de insandır ve onlar da zaman zaman şu ya da bu nedenle ağlamak isterler.."(Sabiha 

Gökçen'e bir şarkı üzerine ağlamasının nedenini açıklar.) 

 İki Mustafa Kemal vardır. Biri ben, ölümlü Mustafa Kemal; diğeri milletin içinde 

yaşattığı Mustafa Kemaller ülküsüdür. Ben onu temsil ediyorum. Herhangi bir tehlike 
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anında ben ortaya çıktımsa, beni bir Türk anası doğurmadı mı, Türk anaları daha 

Mustafa Kemal'ler doğurmayacaklar mı? Mutluluk Milletindir, benim değildir. 

 Türk Şoförü En Asil Duygunun İnsanıdır. 

 Osmanlı tebaasından olan Ermeni unsurları, gördükleri teşvik ve yardımın neticesiyle 

de, milli namusumuzu yaralayacak taşkınlıklardan başlıyarak, nihayet hazin ve kanlı 

safhalara girinceye kadar küstahane tecavüzlere koyuldular. 

Vatanın parçalanması söz konusu ve karar olarak, Doğu Vilayetleri'mizde "Ermenistan", 

Adana ve Kozan havalisinde "Kilikya" adı ile yine Ermenistan; bu milletin, esarete, kölelik 

payesine indirilmesi ve nihayet bu devletin tarih sayfasını kapatarak ebediyet mezarına 

defnetmek gibi, insaniyet ve medeniyetle ve hele milliyet esaslarıyla bağdaşmayan emeller 

kabul ve onay yeri bulmuş ve görülüyor ki, tatbikat devresi de başlamıştır. Bir istila fikri 

besleyen Ermeniler, Nahcivan'dan Oltu'ya kadar bütün İslam ahaliye baskı ve bazı mahallerde 

katliam ve yağma yapıyorlar. Sınırlarımıza kadar İslamları mahva mahkum ve göçe mecbur 

ederek Doğu Vilayetleri'miz hakkındaki emellerine doğru emniyetle yaklaşmak ve bir taraftan 

da 400 bin olduğunu iddia ettikleri Osmanlı Ermenisini bir dayanak olmak üzere 

memleketimize sürmek istiyorlar. memleketimizde külliyetli yabancı parası ve birçok 

propagandalar cereyan ediyor. Bundaki gaye, pek aşikardır ki, milli hareketi neticesiz 

bırakmak, Yunan, Ermeni emellerini ve vatanın bazı mühim kısımlarını işgal gayelerini 

kolaylaştırmaktır. (23 Temmuz 1919) 

Mustafa Kemal Atatürk/Kadınlar 

 

 

 Türk kadını dünyanın en münevver, en faziletli ve en ağır kadını olmalıdır. Ağır 

siklette değil, ahlakta, fazilette ağir, vakur bir kadın olmalıdır. Türk kadınının vazifesi, 

Türk‟ü zihniyetiyle, azmiyle muhafaza ve mudafaaya kadir nesiller yetiştirmektir. 

Milletin menbaı, hayat-ı içtimaiyenin esası olan kadın, ancak faziletkar olursa 

vazifesini ifa edebilir. Herhalde kadın çok yüksek olmalıdır. Burada Fikret merhumun 

cümlece malum olan bir sözünü hatırlatırım: „Elbet sefil olursa kadın, alçalır beşer. 

 Bizim dinimiz hiçbir vakit kadınların erkeklerden geri kalmasını talep etmemiştir. 

Allah‟ın emrettigi şeyi kadın ve erkek beraber olarak ilim ve kültür edinmeleridir. 

Kadın ve erkek, bu ilim ve kültürü aramak ve nerede olursa oraya gitmek ve onunla 

dolu olma zorundadır. İslam ve Türk tarihi tetkik edilirse görülür ki bugün kendimizi 

bir türlü kayıtları bağlı zannettiğimiz şeyler yoktur. Türk sosyal hayatında kadınlar 
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ilim, kültür ve diğer hususlarda erkeklerden katiyen geri kalmamışlardır. Belki daha 

ileriye gitmişlerdir. 

 Dünyada hiçbir milletin kadını, milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu 

kadınından daha fazla çalıştım diyemez. 

 Anaların bugünkü evlatlarına vereceği terbiye eski devirlerdeki gibi basit değildir. 

Bugünün anaları için gerekli vasıfları taşıyan evlat yetiştirmek, evlatlarını bugünkü 

hayat için faal bir uzuv haline koymak pek çok yüksek vasıflar taşımalarına bağlıdır. 

Onun için kadınlarımız, hattâ erkeklerimizden çok aydın, daha çok feyizli, daha fazla 

bilgili olmaya mecburdurlar; eğer hakikaten milletin anası olmak istiyorlarsa. 

 Daha emin ve daha doğru olarak yürüyeceğimiz bir yol vardır: Büyük Türk kadınını 

çalışmamıza ortak kılmaktır. 

 Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere 

yükselmeye layıksın. 

 İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki, 

bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü 

ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça 

öteki kısmı göklere yükselebilsin? 
Günün sözü 26 Ocak 2006

 

Mustafa Kemal Atatürk/Kendisi hakkında 

söylediği sözleri 

 Benim fıtratımda bir gayritabiilik varsa, Türk olarak dünyaya gelmemdendir. 

 Benim naçiz vücudum, bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti, 

ilelebet payidar kalacaktır. 

 Milletim beni nereye isterse oraya gömsün. Yeter ki beni unutmasın. 

 Ben sizlerden biriyim. 

 Beni görmek demek, behemahal (mutlaka) yüzümü görmek değildir. Benim 

düşüncelerimi, benim duygularımı anlıyorsanız bu kâfidir (yeterlidir)." 

 Çocukluğumda elime geçen iki kuruştan birini eğer kitaplara vermeseydim bugün 

yapabildiğim işlerin hiçbirini yapamazdım. 

 İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal... İkinci 

Mustafa Kemal, onu “ben” kelimesiyle ifade edemem; o, ben değil, bizdir! O, 

memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve 

savaşçı bir topluluktur. Ben, onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim, 

onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, 

hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal 

odur! 
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Mustafa Kemal Atatürk/Laiklik 

 

 

 Laiklik, yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması demek değildir. Bütün yurttaşların vicdan, 
ibadet ve din hürriyeti demektir.(1930) 

 Laiklik, asla dinsizlik olmadığı gibi, sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için, 
gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.(1930) 

 Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygı 
gösteririz. Düşünüşe ve düşünceye karşı değiliz. Biz sadece din işlerini, millet ve devlet 
işleriyle karıştırmamaya çalışıyor, kasıt ve fiile dayanan tutucu hareketlerden 
sakınıyoruz.(1926) 

 Bizim dinimiz en makul ve en doğal bir dindir ve ancak bundan dolayıdır ki, son din olmuştur. 
Bir dinin doğal olması için akla, fenne, ilme ve mantığa uygun olması lazımdır. Bizim dinimiz 
bunlara tamamen uygundur. Müslümanların toplumsal hayatında, hiç kimsenin özel bir sınıf 
halinde mevcudiyetini muhafaza hakkı yoktur. Kendilerine böyle bir hak görenler, dini 
emirlere uygun harekette bulunmuş olmazlar. Bizde ruhbanlık yoktur, hepimiz dinimizin 
hükümlerini eşit olarak öğrenmeye mecburuz. Her fert dinini, din duygusunu, imanını 
öğrenmek için bir yere muhtaçtır. Orası da mekteptir. 

 Laik hükümet kavramından dinsizlik manası çıkarmaya çalışan fesatçılara fırsat vermeyiniz. 

Mustafa Kemal Atatürk/Liderlik, 

Kahramanlık 

 Türk milleti, güzel her şeyi, her medeni şeyi, her yüksek şeyi sever, takdir eder. Fakat 

muhakkak ki, her şeyin üstünde tapındığı bir şey varsa, o da kahramanlıktır. Bu 

sözlerim şüphesiz bugünkü uyanık Türk gençliğinin kulaklarında yüksek ve tesirli 

akisler yapacaktır. Yüksek huylarına ehemmiyetle baktığım Türk çocuklarından daha 

az şey istemem. 

 Bir millet, bir memleket için kurtuluş, esenlik ve muvaffakiyet istiyorsak bunu yalnız 

bir şahıstan hiçbir vakit istememeliyiz. Umumi kurtuluşu, gene umumi gayret temin 

eder ve bir millet, bir toplum yalnız bir ferdin gayretiyle bir adım bile atamaz. 

 Acizler için imkansız, korkaklar için müthiş gözüken şeyler kahramanlar için 

idealdir.
25 Temmuz 2010

 

 Büyük olmak için kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın, ülke 

için gerçek amaç ne ise onu görecek ve o hedefe yürüyeceksin. Herkes senin aleyhinde 

bulunacaktır, herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır. Fakat sen buna karşı 

direneceksin, önüne sonsuz engeller de yığacaklardır; kendini büyük değil küçük, 
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zayıf, araçsız, hiç sayarak, kimseden yardım gelmeyeceğine inararak bu engelleri 

aşacaksın. Bundan sonra da sana büyük derlerse, bunu söyleyenlere güleceksin. 

Mustafa Kemal Atatürk/Milliyetçilik 

 "Gerçi bize milliyetçi derler. Ama, biz öyle milliyetçileriz ki, işbirliği eden bütün 

milletlere hürmet ve riayet ederiz. Onların milliyetlerinin bütün icaplarını tanırız." 
27 

Haziran 2007
 

Nutuk 15-20 Ekim 1927 

 "Biz doğrudan doğruya millet severiz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin 

dayanağı Türk topluluğudur." 

Nutuk 15-20 Ekim 1927 

 "Bilelim ki milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar." 

Nutuk 15-20 Ekim 1927 

 Milletimiz, kuvvetli karakter, sarsılmaz sistem, ateşli milliyetçilik, iktisadî 

muvaffakiyetlerden doğup çoğalacak imkânlarla da kuvvetlendirilmelidir. 

1924 

 Diyarbakırlı, Vanlı, Erzurumlu, Trabzonlu, İstanbullu, Trakyalı ve Makedonyalı, hep 

aynı cevherin damarlarıdır. Bu damarlar, birbirini tanısın. Türk milletinin toplumsal 

düzenini bozmaya yönelik çabalar boğulmaya mahkûmdur. Türk milleti kendinin ve 

memleketinin yüksek menfaatleri aleyhine çalışmak isteyen bozguncu, alçak, vatansız 

ve milliyetsiz beyinsizlerin saçmalamalarındaki gizli ve kirli emelleri anlamayacak ve 

onlara hoşgörü gösterecek bir topluluk değildir. 

 Bugünkü Türk milleti siyasi ve içtimai camiası içinde kendilerine Kürtlük fikri, 

Çerkezlik fikri ve hatta Lazlık fikri veya Boşnaklık fikri propaganda edilmek istenmiş 

vatandaş ve millettaşlarımız vardır. Fakat mazinin istibdat devirleri mahsulü olan bu 

yanlış adlandırmalar, birkaç düşman aleti mürteci, beyinsizden başka hiçbir millet 

ferdi üzerinde üzüntüden başka bir tesir yapmamıştır. Çünkü bu millet fertleri de 

umum Türk camiası gibi aynı müşterek maziye, tarihe, ahlaka, hukuka sahip 

bulunuyorlar. Bugün içimizde bulunan Hristiyan, Musevi vatandaşlar, mukadderat ve 

talihlerini Türk milletine vicdani arzularıyla bağladıktan sonra kendilerine yan gözle, 

yabancı gözüyle bakılmak, medeni Türk milletinin asil ahlakından beklenebilir mi? 

 Bize milliyetperver derler. Fakat biz öyle milliyetperverleriz ki, bizimle teşrik-i mesai 

eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz. Onların bütün milliyetlerin icabatını 

tanırız. Bizim milliyetperverligimiz herhalde hodbinane ve mağrurane bir 

milliyetperverlik değildir. 

 Biz milliyet fikirlerini tatbikte çok gecikmiş ve çok ilgisizlik göstermiş bir milletiz. 

Bunun zararlarını fazla faaliyetle telafiye çalışmalıyız... Çünkü tarih, hadiseler ve 
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müşahedeler insanlar ve milletler arasında, hep milliyetin hakim olduğunu 

göstermiştir. 

 Dünyanın bize hürmet göstermesini istiyorsak, ilk önce biz kendi benliğimize ve 

milliyetimize bu hürmeti; hissi, fikri, ve fiili olarak bütün davranış ve hareketlerimizle 

gösterelim; bilelim ki milli benliğini bulmayan milletler başka milletlerin avıdır. Milli 

mücadeleyi yapan, doğrudan doğruya milletin kendisidir; Milletin evlatlarıdır. Milli 

mücadelede şahsi hırs değil, milli izzeti nefs, gerçek saik olmuştur. 

 Ben batı uluslarını, bütün dünyanın uluslarını tanırım. Fransızları tanırım, Almanları, 

Rusları ve bütün dünya uluslarını şahsen tanırım. Bu tanışmam savaş alanlarında 

olmuştur, ateş altında olmuştur. Yemin ederim ki, bizim ulusumuzun manevi gücü, 

bütün ulusların manevi gücünün üstündedir. 

 Değişik ulusları ortak ve genel bir ad altında toplamak ve bu değişik ulus 

topluluklarını eşit haklar ve koşullar altında bulundurarak güçlü bir devlet kurmak, 

parlak ve çekici bir siyasal görüştür. Ama, aldatıcıdır. Dahası, hiçbir sınır 

tanımayarak, dünyadaki bütün Türkleri de bir devlet olarak birleştirmek, 

ulaşılamayacak bir amaçtır. Bu, yüzyılların ve yüzyıllarca yaşamakta olan insanların 

çok acı, çok kanlı olaylar ile ortaya koyduğu bir gerçektir.
[1]

 

Mustafa Kemal Atatürk/Emirler 

 "Hattı müdafaa yoktur, sathı (alanı, araziyi) müdafaa vardır. O satıh , bütün vatandır. 

Vatanın , her karış toprağı , vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça, terk olunamaz. Onun 

için küçük, büyük her cüzutam (birlik), bulunduğu mevzi den atılabilir. Fakat küçük, 

büyük her cüzutam ilk durabildiği noktada, tekrar düşmana karşı cephe teşkil edip 

muharebeye devam eder. Yanındaki cüzutamın çekilmeye mecbur oldugunu gören 

cüzutamlar, ona tabi olmaz. Bulundugu yerde nihayete kadar sebat ve mukavemete 

mecburdur. 

Vatan mutlaka selamet bulacak, millet mutlaka mutlu olacaktır. Çünkü kendi selametini, 

kendi saadetini memleketin ve milletin saadet ve selameti için feda edebilen vatan evlatları 

çoktur." (Sakarya Meydan Muharebesi - 1921) 

 "Ben size taarruz emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek 

zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve başka komutanlar geçebilir." 

(Çanakkale Cephesi - 1915) 

 Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir! İleri! 

(Dumlupınar Meydan Muharebesi - 1922) 

Mustafa Kemal Atatürk/Sanat, Sanatçı 

 "Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir." 
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 “Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa tam bir hayata malik olamaz. Böyle bir 

millet bir ayağı topal, bir kolu çolak, sakat ve alil bir kimse gibidir. Sanatsız kalan bir 

milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur.” 

 “Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki fennin 

gerektirdiği şeyleri yapmaz; itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.” 

 “Uygarlık doruğunun merdiveni sanattır.” 

 ”Ne münasebet! Olur mu öyle şey?! Sanatçı el öpmez! Bilakis, sanatçının eli öpülür! 

(Bir toplantı sırasında "Efendim, sanatçı misafirlerimiz müsaadelerinizle elinizi öpüp 

ayrılmak istiyorlar" diyen yaverine)” 

 Güzel sanatlarda muvaffak olmak, bütün inkilaplarda başarıya ulaşmak demektir. 

Güzel sanatlarda muvaffak olamayan milletler ne yazık ki, medeniyet alanında yüksek 

insanlık sıfatıyla yer almaktan ilelebet mahrum kalacaklardır.” 

 “Milletimizin güzel sanatlar sevgisini her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf 

ettirmek milli ülkümüzdür.” 

 “Güzel sanatların hepsinde, ulus gençliğinin ne türlü ilerletilmesini istediğinizi bilirim. 

Bu yapılmaktadır. Ancak bunda en çabuk, en önde götürülmesi gerekli olan Türk 

musikisidir. Bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü, musikide değişikliği alabilmesi, 

kavrayabilmesidir.” 

 “Güzel sanatlara da alakanızı yeniden canlandırmak isterim. Ankara‟da bir 

Konservatuvar ve Temsil Akademisi kurulmakta olmasını zikretmek, benim için bir 

hazdır. Güzel Sanatların her şubesi için Kamutay‟ın göstereceği alaka ve emek, 

milletin insani ve medeni hayatı ve çalışkanlık veriminin artması için çok etkilidir.” 

 “Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan 

insandır.” 

 “Bir milletin sanat yeteneği güzel sanatlara verdiği değerle ölçülür.” 

 “Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz… Hatta cumhurbaşkanı 

olabilirsiniz. Fakat sanatkar olamazsınız.” 

 “Yüksek bir insan topluluğu olan Türk Milleti‟nin.tarihi bir özelliği de, güzel sanatları 

sevmek ve onda yükselmektir.” 



Mustafa Kemal Atatürk/Toprak bütünlüğü 

ve vatan 

 

 

 Şurada acıklı bir gerçek olmak üzere bildireyim ki, ülkemizde pek çok yabancı parası 

ve bir çok propagandalar dönüyor. Bundaki amaç pek açıktır ki; ulusal eylemi 

başarısız bırakmak, ulusal isteklere inme indirmek, Yunan, Ermeni isteklerini ve 

yurdun kimi önemli kesimlerini işgal amaçlarını kolaylaştırmaktır. 

Bununla birlikte her dönemde, her ülkede ve her zaman ortaya çıktığı gibi bizde de 

kalp ve sinirleri donmuş, anlayışsız insanlarla birlikte vatansız ve aynı zamanda kişisel 

emel ve çıkarını, yurt ve ulusun zararında arayan alçaklar da vardır. 

23-7-1919 - Erzurum Kongresi 

 Allah nasip eder, ömrüm vefâ ederse Musul, Kerkük ve Adaları geri alacağım. Selanik 

de dahil Batı Trakya'yı Türkiye hudutları içine katacağım. 

1933, General McArthur'a 

 Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış 

toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz (Onun için küçük, büyük her 

cüzütam, bulunduğu mevziden atılabilir. Fakat küçük, büyük her cüzütam ilk 

durabildiği noktada, tekrar düşmana karşı cephe teşkil edip muharebeye devam eder. 

Yanındaki cüzütamın çekilmeye mecbur olduğunu gören cüzütamlar, ona tabi olmaz. 

Bulundugu yere nihayete kadar sebat ve mukavemete mecburdur. Vatan mutlaka 

selamet bulacak, millet mutlaka mutlu olacaktır. Çünkü kendi selametini, kendi 

saadetini memleketin ve milletin saadet ve selameti için feda edebilen vatan evlatları 

çoktur) 

Sakarya Meydan Muharebesi Yazılı Emir'den 

 

http://tr.wikiquote.org/wiki/Dosya:Turkish_trenches_at_Gallipoli.jpg
http://tr.wikiquote.org/wiki/Dosya:Turkish_trenches_at_Gallipoli.jpg


 Avrupa‟da, İstanbul ve Meriç‟e kadar Batı Trakya, Asya‟da Anadolu, Musul arazisi ve 

Irak‟ın kuzeyi. Arkada kalan ve sırf Türk olan her yeri isteriz. Bunları kurtarmaya 

azmettik ve kurtaracağız. 

30 Ağustos 1922, Le Figaro 

 Vatan mutlaka selamet bulacak, millet mutlaka mutlu olacaktır. Çünkü kendi 

selametini, kendi saadetini memleketin ve milletin saadeti ve selameti için feda 

edebilen vatan evlatları çoktur. 

 Vatan sevgisi, ruhları kurtaran en kuvvetli rüzgardır.
11 Temmuz 2010

 

 Kırk asırlık Türk yurdu, yabancı elinde kalamaz. 

 Ülkeniz sizindir, Türklerindir. Bu ülke, tarihte Türktü bugün de Türktür ve sonsuza 

dek Türk olarak yaşayacaktır. 

 Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır. 

 Yurt sevgisi ona hizmetle ölçülür. 

 Milletime söz verdim Hatay'ı alacağım. Namusum üzerine söylüyorum ki, o Türk 

toprağını Fransızlara bırakmayacağım. Ben sözümü yerine getiremezsem, milletimin 

önüne çıkamam. Yerimde kalamam. Ben şimdiye kadar yenilmedim, yenilmem, 

yenilirsem bir dakika yaşayamam! 

(29 Ekim 1937- Cumhuriyet Balosu'nda Fransız Büyükelçisi'ne hitaben) 

 Buyrun, şimdi konuşabiliriz! 

(1937 - Diktatör Mussolini adına kendisinden Güneybatı Anadolu'yu [Muğla, Antalya ve 

çevresi] isteyen İtalyan Büyükelçisi'ne, içeri gidip mareşal üniformasını giyip geldikten 

sonra.) 
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Mustafa Kemal Atatürk/Türk Milleti 

 

 

 Düşmanın taarruzuna karşı kahramanca silaha sarılan Maraşlı kardeşlerimiz yirmi 

güne yaklaşan bir zamandan beri kan ve ateşler içerisinde istilacı Fransızlara ve 

onların silahlandırdığı hunhar Ermenilere karşı savaşmakta idiler. 10-11 Şubat 1920 

gecesi düşmanı İslahiye istikametinde firara mecbur ederek, mevcudiyet-i millilerini 

kazanmaya muvaffak olmuşlardır 

 Bu memleket, dünyanın beklemediği, asla ümit etmediği bir müstesna mevcudiyetin 

yüksek tecellisine, yüksek sahne oldu. Bu sahne yedi bin senelik (en aşağı), bir Türk 

Beşiğidir. Beşik tabiatın rüzgârlarıyla sallandı; beşiğin içindeki çocuk tabiatın 

yağmurlarıyla yıkandı, o çocuk tabiatın şimşeklerinden, yıldırımlarından, 

kasırgalarından evvelâ korkar gibi oldu; sonra onlara alıştı; onları tabiatın babası 

tanıdı, onların oğlu oldu. Bir gün o tabiat çocuğu tabiat oldu, şimşek, yıldırım, güneş 

oldu. Türk oldu. Türk budur. Yıldırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir.
[1]

 

 Diyarbakırlı, Vanlı, Erzurumlu, Trabzonlu, İstanbullu, Trakyalı ve Makedonyalı, hep 

aynı cevherin damarlarıdır. Bu damarlar, birbirini tanısın. Türk milletinin toplumsal 

düzenini bozmaya yönelik çabalar boğulmaya mahkûmdur. Türk milleti kendinin ve 

memleketinin yüksek menfaatleri aleyhine çalışmak isteyen bozguncu, alçak, vatansız 

ve milliyetsiz beyinsizlerin saçmalamalarındaki gizli ve kirli emelleri anlamayacak ve 

onlara hoşgörü gösterecek bir topluluk değildir. 

 Bugünkü Türk milleti siyasi ve içtimai camiası içinde kendilerine Kürtlük fikri, 

Çerkezlik fikri ve hatta Lazlık fikri veya Boşnaklık fikri propaganda edilmek istenmiş 

vatandaş ve millettaşlarımız vardır. Fakat mazinin istibdat devirleri mahsulü olan bu 

yanlış adlandırmalar, birkaç düşman aleti mürteci, beyinsizden başka hiçbir 

millet ferdi üzerinde üzüntüden başka bir tesir yapmamıştır. Çünkü bu millet fertleri 

de umum Türk camiası gibi aynı müşterek maziye, tarihe, ahlaka, hukuka sahip 

bulunuyorlar. Bugün içimizde bulunan Hristiyan, Musevi vatandaşlar, mukadderat ve 

talihlerini Türk milletine vicdani arzularıyla bağladıktan sonra kendilerine yan gözle, 

yabancı gözüyle bakılmak, medeni Türk milletinin asil ahlakından beklenebilir mi? 

 Benim yaratılışımda fevkalade olan bir şey varsa, Türk olarak dünyaya gelmemdir. 

Her Türk ferdinin son nefesi, Türk milletinin nefesinin sönmeyeceğini, onun ebedî 

olduğunu göstermelidir. 

 Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir... 

Türk milleti millî birlik ve beraberlik içerisinde güçlükleri yenmesini bilmiştir. Türk 

milletinin tarihî bir niteliği de güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. Türk 
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milletinin büyük millet olduğunu bütün medeni âlem, az zamanda, bir kere daha 

tanıyacaktır... 

 Türklükün unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti, bundan sonraki 

gelişmesi ile geleceğin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır. 

 Türk'ün haysiyeti, onuru ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür. 

 Türk milleti güzel her şeyi, her medeni şeyi, her yüksek şeyi sever, takdir eder. Fakat 

muhakkaktır ki, her şeyin üstünde takdir ettiği bir şey varsa o da kahramanlıktır. 

 Bizim milletimiz, vatanı için, hürriyeti ve egemenliği için fedakâr bir halktır. 

 Türk esirlik kabul etmeyen bir millettir. 

 Bizim başka milletlerden hiçbir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, yüksek 

amaçlar uğrunda ölmesini biliriz. 

 Büyük şeyleri büyük milletler yapar. 

 Türk milletinin son yıllarda gösterdiği harikaların yaptığı siyasi ve sosyal inkılapların 

gerçek sahibi kendisidir. Milletimizde bu kabiliyet ve tekamül var olmasaydı, onu 

yaratmaya hiçbir kuvvet ve kudret yeterli olamazdı. 

 Bu millet kılı kıpırdamadan dava uğruna canını vermeye razı olmasaydı, ben hiçbir 

şey yapamazdım. 

 Giriştiğimiz büyük işlerde, milletimizin yüksek kabiliyet ve yüksek sağduyusu başlıca 

rehberimiz ve başarı kaynağımız olmuştur. 

 Türk kuvvet ve zekâsının yenmediği ve yenemeyeceği güçlük yoktur. 

 Bizim milletimiz derin bir maziye maliktir... Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha 

büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. 

 Benim hayatta yegâne fahrim, servetim Türklükten başka bir şey değildir. 

 Bu memleket tarihte Türk'tü, o halde Türk'tür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır. 

 Türklük esastır. Bu mevcudiyeti tarih içinde araştırmak, birbirini izleyen bir tarih 

zinciri içinde tespit edilecek Türk medeniyeti ile övünmek yerinde olur. Fakat, bu 

övünmeye layık olmak için bugün çalışmak lazımdır. 

 Gerektiğinde vatan için bir tek fert gibi yekpare azim ve karar ile çalışmasını bilen bir 

millet elbette büyük bir gelecege layık ve aday olan bir millettir. 

 Bir milletin başarısı, mutlaka bütün millî güçlerin bir istikamette oluşmasıyla 

mümkündür. Bu nedenle bilelim ki, elde ettiğimiz başarı, milletin güç birliği 

etmesinden, ortak hareket etmesinden ileri gelmiştir. Eğer aynı başarı ve zaferleri 

gelecekte de tekrarlamak istiyorsak, aynı esasa dayanalım ve aynı şekilde yürüyelim. 

 Eskiden dinler, bilimler, sanatlar, bütün bilgelikler ve şiirler, bir merkezden ışığın 

dağılması gibi doğudan batının karanlık bölgelerine doğru yayılırdı. 

 Bizim halkımız, menfaatleri birbirinden ayrılır sınıflar halinde değil tam aksine 

varlıkları ve çalışmalarının sonuçları birbirine gerekli olan sınıflardan ibarettir. Bu 

dakikada dinleyicilerim çiftçilerdir, sanatkârlardır, tüccarlardır, ve işçilerdir. Bunların 

hangisi diğerinin muarızı olabilir? 

 Çiftçinin sanatkâra, sanatkârın çiftçiye ve çiftçinin tüccara ve bunların hepsinin 

birbirlerine ve işçiye muhtaç olduğunu kim inkâr edebilir? 

 Bugün vardığımız barışın ebedî barış olacağına inanmak safilik olur. Bu o kadar 

önemli bir gerçektir ki, ondan bir an bile gaflet, milletin hayatını tehlikeye sokar. 

Şüphesiz, hukukumuza, şeref ve haysiyetimize saygı gösterildikçe, mukabil saygıda 

asla kusur etmeyeceğiz. Fakat, ne çare ki, zayıf olanların hukukuna saygının noksan 

olduğunu veya hiç saygı gösterilmediğini çok acı tecrübelerle öğrendik. Onun için, her 

türlü ihtimallerin gerektireceği hazırlıkları yapmakta asla gecikmeyeceğiz. 

 Biz öyle milliyetçileriz ki, bizimle iş birliği yapan bütün milletlere saygı duyar ve 

riayet ederiz. 

 Türk milleti insanlık âleminin samimi bir ailesidir. 



 Milletler gam ve keder bilmemelidir. Vaktiyle kitaplar karıştırdım. "Dünyadaki geçici 

ömür esnasında neşe ve saadete yer bulunamaz." diyorlardı. Başka kitaplar okudum. 

Diyorlar ki "Bari yaşadığımız müddetçe şen olalım." Ben kendi karakterim itibariyle 

ikinci hayat görüşünü tercih ediyorum... 

 Esas kıymeti kendine veren ve mensup olduğu millet ve memleketi ancak şahsiyeti ile 

ayakta gören adamlar, milletlerinin mutluluğuna hizmet etmiş sayılmazlar. Kendisi 

gidince ilerleme ve hareket durur zannetmek bir gaflettir. 

 Bir millet kendi kuvvetine dayanarak varlığını ve bağımsızlığını sağlamazsa şunun 

bunun oyuncağı olmaktan kurtulamaz. 

 Dünyada hiçbir milletin kadını, milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu 

kadınından daha fazla çalıştım diyemez. 

 Artık bugün demokrasi fikri daimî yükselen bir denizi andırmaktadır. 20. yüzyıl, 

birçok müstebit hükûmetlerin bu denizde boğulduğunu görmüştür. 

 Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli, kahramanlığı ve Türk kültürüdür. 

 Türk milleti yeni bir iman ve kesin bir millî azim ile yeni bir devlet kurmuştur. Bu 

devletin dayandığı esaslar "Tam Bağımsızlık" ve "Kayıtsız Şartsız Millî 

Egemenlik"ten ibarettir. Yeni Türkiye devletinin yapısının ruhu millî egemenliktir. 

Milletin kayıtsız şartsız egemenliğidir... 

 Türk miletine doğru ve güzeli veriniz, anlatınız, muhakkak kucaklar. 

 Biz daima hakikat arayan, onu bulunca ve bulduğuna kani olunca açıkça söylemekten 

kaçınmayan insanlar olmalıyız.
17.02.2007

 

 İlerlemek yolunda vuku bulacam her mühim teşebüssün, kendine göre mühim 

mahzurları vardır. Bu mahzurların asgari hadde indirilmesi için tedbirde ve 

teşebbüslerde kusur etmemek lazımdır. 

 Ben her şeyden önce bir Türk milliyetçisiyim. Böyle doğdum. Böyle öleceğim. Türk 

birliğinin, bir gün hakikat olacağına inancım vardır. Ben görmesem bile, gözlerimi 

dünyaya onun rüyaları içinde kapayacağım. Türk birliğine inanıyorum, onu 

görüyorum. Yarının tarihi, yeni fasıllarını Türk birliğiyle açacaktır. Dünya sükûnunu 

bu fasıllar içinde bulacaktır. Türk'ün varlığı bu köhne âleme yeni ufuklar açacak, 

güneş ne demek, ufuk ne demek, o zaman görülecek. 

 Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere, Türk milletine canımı 

vereceğim. 

 Bilelim ki millî benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar. 

 Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz. 

 En büyük iftiharım Türk olarak yaratılmamdır. 

 İki Mustafa Kemal vardır. Biri ben, fâni Mustafa Kemal; diğeri milletin içinde 

yaşattığı Mustafa Kemaller idealidir. Ben onu temsil ediyorum. Herhangi bir tehlike 

anında ben ortaya çıktımsa, beni bir Türk anası doğurmadı mı, Türk anaları daha 

Mustafa Kemaller doğurmayacaklar mı? Feyiz milletindir, benim değil. 

 Ne mutlu Türk'üm diyene! 

29.10.1933, Onuncu Yıl Nutku 

 Ordumuz, Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin 

çelikleşmiş bir ifadesidir. 

 Türk, övün, çalış, güven. 

1934 
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 Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet 

bulacaktır. 

 Türk, esirlik kabul etmeyen bir millettir. Türk milleti esir olmamıştır. 

 Türk milletinin elinde tuttuğu meşale müspet ilim meşalesidir. 

 Türkler, demokrat, hür ve sorumluluklarını bilen vatandaşlardır; Türk cumhuriyetinin 

kurucuları ve sahipleri bizzat kendileridir. 

 Yüksek Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur. 

'1935 

16.03.1923, Adana Esnaflarıyla Konuşma 

 Hiçbir millet, milletimizden daha çok yabancı unsurların inanç ve âdetlerine riayet 

etmemiştir. 

 Arkadaşlar! Gidip , Toros dağlarına bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı 

görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiç bir 

güç ve kuvvet asla bizi yenemez. 

Mustafa Kemal Atatürk/Türk Ordusu 

 

 

 Türk orduları, tarihte benzeri görülmemiş kahramanlıklar, fedakârlıklar göstermiştir. 

 Ordu, Türk ordusu... Bütün milletin göğsünü itimat, gurur duygularıyla kabartan şanlı 

ad... 

 Türk ordusu; dünyanın hiçbir ordusunda seninkinden daha temiz, daha sağlam bir 

askere rast gelinmemiştir. 

 Ben ordumuzun mevcudiyet ve kuvvetini, paramızla mütenasip bulundurmak 

nazariyesini kabul edenlerden değilim. "Para vardır, ordu yaparız; paramız bitti, ordu 
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intihal etsin..." Benim için böyle bir mesele yoktur. Efendiler, para vardır veya yoktur, 

ister olsun ister olmasın, ordu vardır ve olacaktır. 

 Ordumuz, Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin 

çelikleşmiş bir ifadesidir. Ordumuz, Türk topraklarının ve Türkiye idealini tahakkuk 

ettirmek için sarf etmekte olduğumuz sistemli çalışmaların yenilmesi imkânsız 

teminatıdır. 

 Hacıanestiiii!!! Nerdesin!!! Gel de ordularını kurtar!! 

Büyük Taarruz sırasında Yunan cephesinin yarılması üzerine savaş meydanına doğru 

haykırışı 

 Biz ferdi kahramanlık sahneleriyle meşgul olmuyoruz. Yalnız size Bombasırtı 

vak'asını anlatmadan geçemeyeceğim. Mütekabil siperler arasında mesafemiz sekiz 

metre, yani ölüm muhakkak, muhakkak... Birinci siperdekiler, hiçbiri 

kurtulmamacasına kâmilen düşüyor, ikincidekiler onların yerine gidiyor. Fakat ne 

kadar şayanı gıpta bir itidal ve tevekkülle biliyor musunuz? Öleni görüyor, üç 

dakikaya kadar öleceğini biliyor, hiç ufak bir fütur bile göstermiyor; sarsılmak yok! 

Okumak bilenler ellerinde Kuranı Kerim, cennete girmeye hazırlanıyorlar. 

Bilmeyenler kelimei şahadet çekerek yürüyorlar. Bu, Türk askerlerindeki ruh 

kuvvetini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki Çanakkale 

muharebesini kazandıran, bu yüksek ruhtur. 
[1]

 

Mustafa Kemal Atatürk/Türk Demokrasisi 

 ...Türk demokrasisi Fransa ihtilâlinin açtığı yolu takip etmiş, ancak kendine has ayırıcı 

özellikle gelişmiştir. Zira her millet inkılâbını sosyal ortamının baskı ve ihtiyacına tabi 

olan ve hal ve vaziyetine ve bu ihtilâl ve inkılâbın meydana geliş zamanına göre 

yapar... 

(08.03.1928, Le Matin Muhabirine Demeç) 

Mustafa Kemal Atatürk/Çalışkanlık 

 

 
Atatürk, Bursa pamuk fabrikasında 

 "Yalnız tek bir şeye ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak. Servet ve onun tabii neticesi 

olan refah ve saadet yalnız ve ancak çalışkanların hakkıdır." 

 "Çalışmaktan;gayret sarfından,bir cezadan,bir sıkıntıdan,bir fenalıktan kaçar gibi 

kaçınmak,çok kötü ve tedbirsizce bir harekettir." 
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 "Herhangi bir şahsın,yaşadıkça memnun ve mesut olması için lazım gelen şey,kendisi 

için değil,kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Hayatta tam zevk ve saadet 

ancak gelecek nesillerin şerefi,varlığı,saadeti için çalışmakta bulunabilir." 

 "Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır." 

Mustafa Kemal Atatürk/Dil 

 

 
Atatürk, Türkçe Dil Konferansında, 29 Ağustos 1929 

 Milli duygu ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması, milli 

duygunun gelişmesinde başlıca etkendir. Türk Dili, dillerin en zenginlerindendir, yeter 

ki bu dil bilinçle işlensin. Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk 

Milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır. 

 Milletin çok belirgin niteliklerinden biri de dildir. Türk Milleti'ndenim diyen insan, 

her şeyden evvel ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır. Türkçe konuşmayan bir insan Türk 

kültürüne, topluluğuna bağlılığını iddia ederse buna inanmak doğru olmaz. 

 Türk Dili'nin, kendi benliğine, aslındaki güzellik ve zenginliğine kavuşması için, 

bütün devlet teşkilâtımızın, dikkatli, ilgili olmasını isteriz. 

 Türk Milleti'nin dili Türkçe'dir. Türk Dili dünyada en güzel, en zengin ve en kolay 

olabilecek bir dildir. Onun için her Türk, dilini çok sever ve onu yükseltmek için 

çalışır... Türk Dili Türk Milleti için kutsal bir hazinedir. Çünkü Türk Milleti geçirdiği 

sayısız felaketler içinde ahlâkının, geleneklerinin, hatıralarının, çıkarlarının, kısaca 

bugün kendi milliyetini yapan her şeyin dili sayesinde korunduğunu görüyor. Türk 

Dili, Türk Milleti'nin kalbidir, zihnidir. 
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