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SEVDİĞİMİZ ATATÜRK, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu
ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ’nin yayınladığı (Ankara 2004) üç-
yüz otuz sayfalık güzel ve temiz baskılı bir kitabın adıdır. Kitabın yazarı Ra-
sim Pehlivanoğlu 1928 doğumlu, 1947 yılında Pazarören Köy Enstitü-
sü’nün mezunu. Mezuniyetinden sonra 31 yıl süren öğretmenlik, başöğret-
menlik, müdürlük görevlerini yürüttü. 1957 yılında Türkiye’de ilk defa bir
köy kütüphanesini kurma teşebbüsünde bulundu. Karain Köyü Kütüpha-
ne Kurma ve Geliştirme Derneği tüzüğünü hazırlayarak köyde okuma-
yazma seferberliği başlattı. Köylülere akşam okuma kursları açtı. Karain
köyü başöğretmeni olarak 1962 yılında köyün okur-yazar oranını yüzde
doksana çıkarttı. Yıllarca öğretmenlik yaptıktan sonra emekliye ayrıldı, bu
süre içinde de araştırma ve yazma ile uğraştı. Eğitim-öğretim ile ilgili ki-
taplar ve makaleler yayınladı. Sayın Pehlivanoğlu’nun SEVDİĞİMİZ
ATATÜRK’ten başka yayınlanmaya hazır ATATÜRK’ÜN ÜSTÜN KİŞİ-
LİK ÖZELLİKLERİ başlıklı yeni bir kitap çalışmasının olduğu da bilin-
mektedir.

Sevdiğimiz Atatürk, Önsöz ve Giriş’ten sonra üç bölümden oluşuyor.
Birinci Bölüm Doğumundan Samsun’a Çıkışına Kadar Mustafa Kemal
başlığını taşıyor. Bu başlık altında Atatürk’ün çocukluğu, okul hayatı, subay
çıkması ve askerî görevleri, savaşlara katılması (Trablusgarp, Balkan, Birin-
ci Cihan Savaşı… gibi) geniş bir şekilde ele alınmakta (s. 9-157).

İkinci Bölüm, Türk İstiklal Savaşı ve Mustafa Kemal Paşa genel
başlığını taşımakta. Bu bölümde Birinci Cihan Savaşı sonrasında ülkenin
durumu, millî mücadele için yapılan hazırlıklar, çete savaşları, işgalci düş-
manlarla yapılan savaşlar ve kazanılan zaferler yer almaktadır (s. 158-272).

Üçüncü Bölüm, İstiklâl Sonrası Gelişmeler ve Mustafa Kemal Ata-
türk genel başlığını taşıyor. Bu bölümde saltanatın kaldırılması, Lozan Ba-
rışı, Cumhuriyetin ilânı, halifeliğin kaldırılması ve diğer inkılâplara yer ve-
rilmiş, Atatürk’ün hastalığı ve ölümü anlatılmış. Daha sonra Atatürk ile il-
gili fıkralar ile şairlerimizin Atatürk şiirlerinden güzel örneklere yer veril-
miştir. Eser Bibliyoğrafya ile sona ermektedir (s. 273-330).
–––––––––––––––––––––
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Emekli eğitimci Rasim Pehlivanoğlu’nun kaleme aldığı Sevdiğimiz
Atatürk, sade ve akıcı, herkesin sıkılmadan severek okuyabileceği bir üs-
lupla, millet, vatan ve Atatürk sevgisi ve coşkusuyla yazılmış bir eser. Her
yaşta, her kültür düzeyinde insanların anlayabileceği sadelik ve güzellikte
olan eser yer yer serpiştirilmiş anektotlarla ve şiirlerle daha da güzel hale
getirilmiş.

Atatürk arkadaşlarıyla Samsun’a gitmek üzere Bandırma vapuruna bin-
dikleri ve vapurun hareket etmesine az süre kaldığında İtilaf Devletleri as-
kerleri vapurda arama yapıyorlar. Mustafa Kemal şöyle diyor:

“- Ahmaklar! Biz kaçak eşya veya silah götürmüyoruz. Azim ve iman
götürüyoruz, diyor ve ilave ediyor:

- Bunlar bir milletin istiklâl aşkını ve mücadele azmini takdir edemez-
ler. Bütün güvendikleri maddî kuvvetleridir (s. 155)”

Eserde millî mücadeleyi destekleyen Anadolu basınından, şair ve yazar-
lardan verilen örnekler o günlerde asker ve sivil tüm Anadolu halkının
omuz omuza birlik içinde olduklarını göstermektedir. Din ve fikir adamla-
rından Rifat Börekçi, Ahmet Hamdi Akseki, Mehmet Akif Ersoy uyarıcı
konuşmalar yapacaklar (s. 245 vd.). Şairler milleti heyecana ve galeyana
getirecek kahramanlık şiirleri söyleyecekler. Mehmet Emin Yurdakul bir
şiirinde şunları yazıyordu:

“Vur, çelik kolların kopana kadar
Olanca aşkınla, kuvvetinle vur;
Son düşman, son gölge kalana kadar
Olanca kininle, şiddetinle vur.

Vur, senin darbenden çıkacak ateş
İntikam isteyen bir milletindir
Alnında doğacak kırmızı güneş
Bu senin ilahî hürriyetindir… (s. 242)”
Mehmet Akif Ersoy ise Batı karşısında Doğu halklarının uyanışını bek-

lemekte ve “Ey koca şark, ey ebedî meskenet!.. / Sen de kımıldamaya
bir niyet et / Korkuyorum garbın elinden yarın / Kalmayacak çekme-
diğin mel’anet (s. 248)” diye haykırmaktadır.

Düşman kovulacak, zaferler kazanılacak. Başkomutan Mustafa Kemal
Paşa asıl zaferi kazananların kim olduğunu şöyle anlatacaktır:
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“30 Ağustos zaferini kazanan ben değilim. Bunu asıl, tel örgülerini hi-
çe sayarak atlayan, savaş meydanında can veren, yaralanan, kendini esir-
gemeden düşmanın üzerine atılarak Akdeniz yolunu Türk süngülerine açan
kahraman askerler kazanmıştır. Ne yazık ki, her birinin adını Kocatepe’nin
sırtlarına yazmak mümkün değildir. Fakat hepsinin ortak bir adı vardır:
TÜRK ASKERİ!.. (258).”

“Türk Milleti hakikaten büyük millettir. Hüner ona lâyık olabil-
mektedir” diyen Atatürk büyük zaferden sonra Türk Milletini hür, çağdaş
ve mutlu bir toplum yapabilmek için bir dizi inkılâplar yaptı. Halkını tanı-
dı, onlara güvendi. Bir tarih dersinde öğrenciye “Türk Milletini kim kur-
tardı?” diye sorduğu zaman öğrencinin “Atamız kurtardı” cevabına şöyle
karşılık verdi:

“Hayır çocuğum! Türk Milletini kendi kanı kurtardı (s. 304).”
Atatürk yaverlerinden birine “Ben ölürsem ne yaparsın?” diye soru so-

rar. O da “Ben de ölürüm Paşam” cevabını verince Atatürk şöyle der:
“Eğer beni hakikaten seviyorsan ölmemen lâzım. Yaşamalısın ve benim

telkin ettiğim ideallerin benden sonra da gerçekleşmesine, yaşamasına ça-
lışmalısın. Gerçek sevgi budur (s. 309).”

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu, Türk Milletinin kurtarıcısı
Mustafa Kemal Atatürk’ün idealleri ile yaşamak ve ideallerini yaşatmak
Türk Milletinin yaşamasını sağlamak demektir. Halk şairlerimizden Ab-
dulvahap Kocaman Atatürk’ü her an hatırladığını, andığını şöyle özetler:

“… Evimizde, aramızda
Safımızda, sıramızda
Cebimizde paramızda
Pulumuzda Atatürk var.

Sancakların gölgesinde
Kalbimizin köşesinde
Sazların yanık sesinde
Telimizde Atatürk var…

Vahap, bu mübarek toprak
Destan tüter yaprak yaprak
Dalgalanır bayrak bayrak
Elimizde Atatürk var (s. 313)”
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Rasim Pehlivanoğlu’nun Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kuru-
mu Atatürk Araştırma Merkezi tarafından yayınlanan bu eseri akıcı bir
dil ile genç yaşlı, tahsilli – tahsilsiz bütün dostlarımıza ve genç yavruları-
mıza rahatlıkla tavsiye edebileceğimiz, zevkle okunabilecek güzel bir eser-
dir. Atatürkçü idealist yazar Sayın Rasim Pehlivanoğlu’nu  ve basımında
emeği geçenleri tebrik ederim.
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