İNKILAP VE İLKELER İLE İLGİLİ
ATATÜRK’ÜN SÖZLERİ EŞLEŞTİRME
-Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir.
Yazan yapana bağlı kalmazsa değişmeyen
gerçek, insanlığı şaşırtacak bir nitelik alır.
-Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük
işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.
Ben Ankara’yı coğrafya kitabından ziyade
tarihten öğrendim. Cumhuriyet merkezi olarak
öğrendim.
İslam dinini, asırlardan beri alışılageldiği
şekilde bir siyaset vasıtası mevkiinden
uzaklaştırmak ve yüceltmek gereğini
görüyoruz.
Yeni Türkiye, ne zamana ne de ihtiyaca
uymayan mecellenin hükümlerine bağlı
kalamaz. En uygar uluslar derecesinde hukuk
kurallarımızı da iyileştireceğiz.
Maksadım, inkılabımızın incelenmesinde tarihe
kolaylık sağlamaktır.
Askeri ve siyasi zaferler ne kadar büyük
olursa olsun, ekonomik zaferlerle
taçlandırılmazlarsa kazanılacak başarılar
yaşayamaz, az zamanda söner.
Bence muhalefet saygıdeğerdir. Çünkü o da
bir inceleme, bir inanç ürünüdür.
Büyük Türk ulusu bilgisizlikten az emekle kısa
yoldan ancak güzel ve soylu diline kolay uyan
böyle bir yöntemle sıyrılabilir.
-Bir devlet ki kendi uyruklarına koyduğu
vergiyi yurdunda yaşayıp kazanan yabancılara
uygulayamaz; gümrük işlerini, vergilerini ülke
ve ulusun isteklerine ve çıkarlarına göre
düzenlemesi yasaktır.
-Denizciliği Türk’ün büyük ülküsü olarak
düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız.
Sosyal ve ekonomik hayatımız medeni
milletlerin eriştiği derecelere göre
düzenlenmelidir.
Efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki Türkiye
Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler,
mensuplar memleketi olamaz. En doğru
gerçek tarikat uygarlık tarikatıdır.

Türk Tarih Kurumu - Milliyetçilik

Ankara’nın Başkent Olması - Cumhuriyetçilik

Halifeliğin Kaldırılması - Laiklik

Medeni Kanun - İnkılapçılık

NUTUK - Milliyetçilik
İzmir İktisat Kongresi – Milliyetçilik (Milli Ekonomi)

Çok Partili Hayat - Cumhuriyetçilik

Yeni Türk Harflerinin Kabulü - Milliyetçilik

Kabotaj Kanunu - Milliyetçilik

Ölçü ve Tartılarda Değişiklik - İnkılapçılık

Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması - Laiklik

Türk milleti, evlatlarına vereceği eğitimi okul
ve medrese adında birbirinden büsbütün
başka iki cins kuruma bölmeye bugünkü
günde katlanabilir miydi?

Tevhid-i Tedrisat Kanunu – Milliyetçilik –
Laiklik(Medreselerin kapatılması)

İNKILAP VE İLKELER İLE İLGİLİ
ATATÜRK’ÜN SÖZLERİ EŞLEŞTİRME
Memleketin başında Ortaçağın en insafsız
belası olarak hala musallat duran aşarın
kaldırılmasını teklif etmek memnuniyet
vericidir.
Türk Milleti aleyhine asırlardan beri
hazırlanmış ve Sevr Antlaşması’yla
tamamlandığı zannedilmiş büyük bir suikastın
yıkılışını ifade eden bir belgedir.
Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak
olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet
payidar kalacaktır.

Lozan Barış Antlaşması – Milliyetçilik(Bağımsızlık)

Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun
karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar,
mahvolur.

Saltanatın Kaldırılması - Cumhuriyetçilik

Yabancı uzmanlar burada bir şey yetişmez
dediler; ama Türk köylüsü bu çorak araziyi
cennet bahçesine çevirmeyi başardı. İşte bu
Türk köylüsünün toprakla olan aşkıdır.
Meclisin en büyük eseri olan Türk harfleri,
ülkenin genel hayatına tam anlamı ile
uygulanmıştır. İlk zorluk, milletin amaca
ulaşma isteği ve uygarlığa olan sevgisi
sayesinde kolaylıkla yenilmiştir. Millet
mektepleri, normal öğretim dışında kadın ve
erkek, yüz binlerce vatandaşın
aydınlanmasına hizmet etti. Bu okulların daha
fazla istek ve çaba ile desteklenmeleri
gereklidir.
Kubilay Bey’in şehit edilmesinde gericilerin
gösterdiği vahşilik karşısında Menemen’deki
halktan bazılarının bu olayı alkışla
onaylamaları, bütün cumhuriyetçi ve
vatanseverler için utanılacak bir olaydır.
-Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir.
-Türk Milletinin yürümekte olduğu terakki ve
medeniyet yolunda elinde ve kafasında
tuttuğu meşale, müspet ilimdir.
-Bizim akıl, mantık, zekâ ile hareket etmek en
belirgin özelliğimizdir. Bütün hayatımızı
dolduran olaylar bu gerçeğin delilidir.
-Biz sadece din işlerini, millet ve devlet
işleriyle karıştırmamaya çalışıyoruz.
-Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının
emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygı

Aşar Vergisinin Kaldırılması - Halkçılık

İzmir suikastı - Çok partili hayata geçiş süreci

Atatürk Orman Çiftliği - Halkçılık

Harf Devrimi – Millet Mektepleri - Halkçılık

Menemen(Kubilay) Olayı

LAİKLİK

LAİKLİK

gösteririz. Düşünüşe ve düşünceye muhalif
değiliz.

-Medeniyet yolunda başarı yenileşmeye
bağlıdır.
-Milletimizin amacı, milletimizin ideali tam
manasıyla medeni bir toplum olmaktır.
-Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz
inkılapların gayesi, Türkiye Cumhuriyeti
halkını tamamen çağdaş ve bütün ruhu ve
görüntüsüyle medeni bir toplum haline
getirmektir.
-Türkiye Cumhuriyeti halkı düşüncesiyle,
anlayışıyla, yaşayış tarzıyla, medeni olduğunu
göstermek zorundadır.
-Ya istiklal ya ölüm.
-Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür,
birbirinden ayrılamaz.
-Biz Türkler, tarih boyunca hürriyet ve istiklal
timsali olmuş bir milletiz.
-Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve
yok oluş vardır; her gelişmenin, kurtuluşun
anası hürriyettir.
-Bizim eğitim sistemimiz eskiden çok farklı
olacaktır. “Milli” olacaktır. Milli dehamız ancak
milli kültürümüz aracılığıyla geliştirilebilir.
-Tam bağımsızlık denildiği zaman, doğal,
siyasal, mali, adli, askeri, kültürel ve her
alanda tam bağımsızlık anlaşılır.
-Ey kahraman Türk kadını! Sen yerlerde
sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere
yükselmeye layıksın.
-Bir ulus, sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe
yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç
düşünülemez.
-Ülkesini, yüksek istiklalini korumasını bilen
Türk milleti, dilini de yabancı diller
boyunduruğundan kurtarmalıdır.
-Toplu bir milleti istila etmek, darmadağın bir
milleti istila etmek gibi kolay değildir.
-Okul genç beyinlere insanlığa saygıyı, millet
ve ülkeye sevgiyi, bağımsızlık onurunu öğretir
Ben 1919 yılı Mayısı içinde Samsun’a çıktığım
gün, elimde maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız
büyük Türk milletinin asaletinden doğan ve
benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi
bir kuvvet vardı. İşte ben bu milli kuvvete, bu
Türk milletine güvenerek işe başladım.
Her şeyin koruyucusu insan toplumudur. Bizi
koruyan, refah içinde yaşatan toplumdur. Bu
sebeple topluma önem vermek, onu
kuvvetlendirmek ve yaşatmak gerekir.
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MİLLİYETÇİLİK – Sosyokültürel Güç

HALKÇILIK – Sosyokültürel Güç

-Türkiye Cumhuriyeti halkını ayrı ayrı
sınıflardan oluşmuş değil, fakat kişisel ve
sosyal hayat için iş bölümü itibariyle çeşitli
mesleklere ayrılmış bir toplum olarak görmek
esas prensibimizdir.
-Türkiye’nin gerçek sahibi ve efendisi gerçek
üretici olan köylüdür. O halde herkesten çok
refah, mutluluk ve servete hak kazanan ve
layık olan köylüdür.
-Hükümetin varlığının sebebi, memleketin
asayişini, milletin huzur ve refahını temin
eylemektir.

HALKÇILIK

İNKILAP VE İLKELER İLE İLGİLİ
ATATÜRK’ÜN SÖZLERİ EŞLEŞTİRME
Millete efendilik yoktur. Millete hizmet etmek
vardır.
-Beyan etmeliyiz ki devlet ile fert birbirine
karşı değil, birbirinin tamamlayıcısıdır.
-El emeği yeterli değildir. Makinelerden
yararlanmak gerekir. Yüzyıllardan beri
kullanmakta olduğumuz sabanları bir tarafa
bırakacağız. Çağın ilerlemesinin gerektirdiği
bütün tarım alet ve araçlarını memlekete
getireceğiz.
-Türkiye Cumhuriyeti Türk vatanında
asırlardan beri ferdi ve hususi teşebbüslerde
yapılamamış olan şeyleri bir an evvel yapmak
istedi ve görüldüğü gibi kısa bir zamanda
yapmaya muvaffak oldu.
-Kesin zaruret olmadıkça piyasalara
karışılmaz, bununla beraber hiçbir piyasa
başıboş değildir.
-Artık hükümet ile millet arasında mazideki
ayrılık kalmamıştır. Hükümet millettir ve
millet hükümettir.
-Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
-Milletin geleceğini, yine milletin azmi ve
kararı kurtaracaktır.
-İdare usulümüz kayıtsız şartsız hâkimiyetine
sahip olan halkın, mukadderatını bizzat ve
bilfiil idare etmesi esasına dayanmaktadır.
-Demokrasi ilkesinin en çağdaş ve mantıki
uygulamasını temin eden hükümet şekli
cumhuriyettir.
KUVVET BİRDİR, O DA MİLLETİNDİR.

HALKÇILIK – Sosyal Devlet
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