
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Selin Topbaş: Tarihi objektif bir şekilde 
sunmanın püf noktaları nelerdir? 
 
Orhan Çekiç: Çok gerçekçi ve yansız olmak 
gerek. Tarihi yazan kitaplardır ancak dersi 
yorumlayan öğretmendir. Önce tarihi yazan, 
sonra anlatan, tarihi yapana sadık kalmazsa, 
ortaya tarih değil rezalet çıkar.  
 
Ulaş Yücesu: ATATÜRK ve Cumhuriyet sizin için 
ne ifade ediyor? 
 
Orhan Çekiç: Bir kere varoluşu ifade ediyor. 
Cumhuriyet, rejimler içerisinde insan onuruna en 
yakışan rejimin adıdır. Ancak cumhuriyet kimi 
ellerde yanlış dokunarak diktatörlüklere, insanları 
yokluğa mahkum eden bir rejime dönüşebilir. 
Halklarına nefes bile aldırmazlar. Eğer 
cumhuriyetler laik bir cumhuriyet ise mutlaka 
demokrattır, insanları demokratik bir ortam 
içerisinde yaşıyor demektir. O zaman cumhuriyet 
bir erdem olur. Atatürk’ ün kurduğu cumhuriyet 
halk egemenliğine dayanan laik bir cumhuriyettir. 
 
Selin Topbaş: ATATÜRK Cumhuriyet’e giderken 
nasıl bir yol izledi? 
 
Orhan Çekiç: Atatürk, gençliğinden itibaren, 
Osmanlı devletinin içinde bulunduğu sıkıntılı 

dönemlerin bir gün aşılacağını, mutlaka 
demokratik ve laik bir cumhuriyet ile bu toplumun 
kurtulabileceğine inanıyordu. İsteği, işgalcilerden 
ülkeyi kurtarmak, sonra da o vatanın üzerinde 
yaşamakta olan insanların beynini kurtarmaktı. 
Dolayısıyla bilim ne diyorsa onun arkasından gitti. 
Naklen değil aklen anlatılanlara yöneldi.  
 
Ulaş Yücesu: ATATÜRK, silah arkadaşlarıyla 
neden yol ayrımına geldi? 
 
Orhan Çekiç: Atatürk silah arkadaşlarıyla vatanın 
kurtarılması konusunda hemfikir ve omuz omuza 
olsa da, kendisi ayrıca bir reform peşindeydi. 
Koskoca bir imparatorluk son iki üç senede arka 
arkaya neredeyse 20 tane kadar Türkiye 
kaybetmişti. Halkımızın sadece %3’ü okur-yazardı. 
Böylesine geri bırakılmış, yüzlerce yıldır ihmal 
edilmiş olan bir halk kitlesi vardı ve bunu çağdaş 
ülkelerin üzerine taşıyabilecek noktaya 
getirebilmek için zorunlu olarak reformlara ihtiyaç 
vardı. Diğer arkadaşları bu reformları gözlerinde 
çok büyüttüler. İç savaşın çıkabileceğini, 
düşmanla savaştıktan sonra ülke kurtarılsa bile iç 
isyanlarla bunların engelleneceği kanısındaydılar. 
O zamana kadar yanında olan arkadaşları bu 
konuları o kadar gözlerinde büyütüyorlardı ki 
bunun hayal bile edilemeyeceğini söylüyorlardı. 
İşte burada Atatürk’ü sıra dışı bir lider konumuna 
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24.04.2017 Pazartesi 
 

08:40 TEOG Deneme Gr8  
 (Tr-Mt-Dn)  
09:30 Basın Müzesi (Gr4) 

 
10:30 Slow Food İstanbul  (Gr56) 
 “Dünya Gününe özel –  
 Şehirde Sürdürülebilir  
 Ekolojik Yaşam Semineri” 
16:20 Basketbol Okulu/Piyano Okulu 
16:25 TEOG / Gr8 (Tür/Mat/Fen/Sos) 
 
25.04.2017 Salı 
 

08:40 TEOG Deneme Gr8 
 (Fn-So-İng) 
08:40 Matematik II.Sınavı Gr4567 

 
09:00 Dansçı / Dans Eğitmeni  
 Ömer Yeşilbaş ” Gr456 
09:50 Yüzme (Gr24) 
16:20 Modern Dans Atöl./Piyano Okulu  
16:25 TEOG / Gr8 (Din Kült. )  
 
26.04.2017 Çarşamba 
 

 TEOG sebebi ile tatil 
 

09:00 TEOG-2 Sınavı (8.Sınıf) 
(Türkçe, Matematik, Din K.Ahlak) 
 
27.04.2017 Perşembe 
 

 TEOG sebebi ile tatil 
 

09:00 TEOG-2 Sınavı (8.Sınıf) 
(Fen, İnk.ve Atatürkçülük, İng.) 
 
28.04.2017 Cuma 
 

13:30 Binicilik Spor Tan. (Gr567) 
15:40 Çocuk Sanat Atölyesi /Satranç 
 
29.04.2017 Cumartesi 
 

08:50 TEOG Destek Prog (Gr 567) 
11:00 Yaratıcı Drama Atöl.( Preschool) 
13:00 Yaratıcı Drama Atöl.(İlköğretim) 

 
 
 



götüren “vizyon” u görüyoruz. Her Türk vatanı 
için savaşmayı göze alabiliyor, ama kurumlaşarak 
bundan sonraki dönemde bu riskleri bertaraf 
edecek adımları atmak büyük bir öngörü ve 
cesaret gerektiriyor. Bu da Atatürk gibi müstesna 
bir insanda ancak bulunabiliyordu. 
 
Selin Topbaş: Time dergisi ATATÜRK’ü 
neden 20. yüzyılın en büyük lideri ilan 
ettiler? 
 
Orhan Çekiç: Time dergisi haftalık bir 
dergi, 100 senede 5000 kapak yapmışlar. 
Özellikle Unesco tarafından yani BM 
tarafından O barış lideriydi. 1978 de genel 
kurulu yaparken 3 sene sonra 1981 
olacağını görerek bir önerge verdiler. 
Atatürk’ ün 100. doğum yıldönümü 
kutlamasını sadece Türklere bırakamayız. Bir 
zamanlar dünyadaki en büyük iki lider, biri 
Hitler, (ey Alman halkı bana oy verin 
Avrupa’ nın yarısını Alman yapacağım 
diyordu), aynı yıl İtalya’nın lideri, (Akdeniz’i 
yeniden Roma imparatorluğu yapacağım 
diyordu). Bu iki işgalciye karşı aynı yıl 
Ankara’dan bir ses geldi “ Yurtta sulh, 
sihanda sulh!” Unesco, BM bunu unutamadı. 
Bu oylamaya dünyadan tüm Time okurları 
katıldı ve O’nu en büyük lider ilan etti. 
 
Ulaş Yücesu: ATATÜRK, Hatay’ın 
anavatana katılması için ne gibi çalışmalar 
yaptı?  
 
Orhan Çekiç: Hatay’ ı biz 1. Dünya 
Savaşı’nın sonunda imza atmış olduğumuz 
bir anlaşma gereğince Fransa’ ya 
bırakmıştık. Ancak Fransa Hatay’ı Suriye’ ye 
bırakmak istiyordu çünkü Suriye onun 
sömürgesi olacaktı. Atatürk ise “Ya ben 
Hatay’ ı alacağım, ya Hatay beni alır.”dedi. 
19 Mayıs 1938 günü 45 gündür yatmakta olduğu 
yatağından kalkıp, Hatay için bir dış politika 
hazırladı. O kadar etkin oldu ki bu dış politikada, 
Fransızlar 
Hatay’ dan 
çekilmek istedi 
ve bu karar onaylandı. 5 Temmuz’ da Türk ordusu 
Hatay için tek mermi atmadan tek şehit vermeden 
barış yoluyla İskenderun’ a giridi Hatay kurtarıldı.  
 
Selin Topbaş: Menemen olayında ATATÜRK 
nasıl kararlar aldı? 
 
Orhan Çekiç: Menemen’ de öldürülen kişinin 
hem yedek subay, hem bir öğretmen olması ve 
bağırışlar içerisinde boynundan vurularak 
öldürülmesini hiç affedemedi. Bütün bu reformlar 
arka arkaya yapılırken böylesine bir gerici hareketi 
ve halkın belirli bir kesiminin bu olaya kalmasını 
hiç hazmetmedi. Sonuçtan gerici muhalefetin 
büyük rolü vardı. Mahkemeler kurulup suç 
işleyenlerin adil bir şekilde cezası verildi. 
 
Ulaş Yücesu: ATATÜRK ve başkanlık sistemi için 
ne söyleyebilirsiniz? 
Orhan Çekiç: Atatürk başkanlık rejimine karşıydı. 
O kadar demokrattı ki, bir tek CHP’ nin yeterli 
olmayacağını başka partilerin de olması 
gerektiğini ısrarla söylüyordu. Paris büyükelçisi 
Fethi Okyar muhalif parti kurmak üzere teşebbüse 

geçmişken gazeteler, kafalarından uydurdukları 
bir şeyi gerçekmiş gibi sundular. Güya bu Fethi 
Bey, “Kurduğumuz yeni partiyle iktidara gelirsek 
sizi ölene kadar cumhurbaşkanı yapacağız”. demiş 
gibi yazdılar. O kadar içerledi ki, derhal o akşam 

bütün gazetelerin sahibini Ankara’ ya davet edip 
basın toplantısı yaptı. “Bunu kendime hakaret 
olarak alırım. Ne demek ölünceye kadar 

cumhurbaşkanı olmak. Bu 
başkanlık sistemi demektir. 
Bu sisteme tümüyle 

karşıyım dedi. 
 

Selin Topbaş: ATATÜRK mal varlığını kimlere 
bıraktı? 
Orhan Çekiç: Atatürk tüm varlığını ulusa bıraktı. 
Tüm mal varlığını milletine bağışlamış olan başka 
bir devlet başkanı ben tanımadım bu güne kadar. 
Atatürk bu konuda da tek adamdır.  
 

Ulaş Yücesu: Kurtuluş Savaşı boyunca 
ATATÜRK’ün yanında kimler vardı? 
 
Orhan Çekiç: Başta Hüseyin Rauf Bey, Refet 
Bele Paşa, Ali Fuat Cebesoy Paşa, Kazım 
Karabekir Paşa ve savaş boyunca bu komutanlarla 
birlikte tabii ki vatansever Türk halkı.  
 
Selin Topbaş: Öğrencilere ATATÜRK nasıl 
anlatılmalı? 
 

Orhan Çekiç: Öğrencilere Atatürk olduğu gibi 
anlatılmalı. Zaten öylesine bir lider ki, bu lideri 
anlatmak için mübalağa etmeye hiç gerek yok. Ne 
yapmışsa, o yaptığı söylenmeli. O kadar yokluk, 
yoksulluk içerisinde yaptığına bakarsanız, bu 

sadece silah gücüyle değil aklın ve fikrin önemi 
sayesinde olduğunu görürsünüz. Türk milletinin 
en büyük şansı Mustafa Kemal gibi bir vatan 
evladını içinden çıkartmış olmasıdır.  
 

Ulaş Yücesu: ATATÜRK’ün bıraktığı 
Türkiye’yi nasıl buluyorsunuz? 
Orhan Çekiç: Atatürk’ ün bıraktığı Türkiye 
çok iyi de, bugünkü Türkiye  çok daha iyi 
yerde olmalıydı. Atatürk Türk çocuklarına şu 
lafı söylüyordu. Ben geride bir dogma 
bırakmadım. Beni de dogma yapmayın.  
 
Selin Topbaş: Bizlerin yakın tarihimiz ile 
ilgili öğrenmemizi istediğiniz en önemli konu 
nedir? 
 
Orhan Çekiç: Laik düzen. Cumhuriyetin 
laik temelinin en iyi şekilde anlaşılması lazım 
sizler için. Laikliği çok iyi anlarsanız, 
cumhuriyetin erdem olduğunu anlamış 
olursunuz. Her şey laik cumhuriyetin 
parantezi içinde çözülür. Laik bir 
cumhuriyetteyseniz eğer, aklın ve bilimin 
hedefindesiniz demektir.  
 
Ulaş Yücesu: Sizi en iyi tanımlayan 
özelliklerinizi 3 kelime ile anlatmanızı 
istesek? 
 
Orhan Çekiç: Kendimi tanımlayan 3 
özelliğim; Atatürkçüyüm, cumhuriyetçiyim, 
yurtseverim.  
 
Selin Topbaş: Sizce yeni nesil, ülkemizi ve 
Cumhuriyetimizi nasıl koruyabilir?  
 
Orhan Çekiç: Atatürk’ün miras bıraktığı 
Nutuk’u iyi okuyarak ve iyi anlayarak. 
Nutuk’ un sonunda “Ey Türk Gençliği” 
derken ne söylediyse, gençler onun her 

cümlesinin takipçisi olmalı.  
 
Ulaş Yücesu: Bir tarihçide olması gereken temel 
özellikler nelerdir?  
 
Orhan Çekiç: Öncelikle gerçekçi, sonra deneyim, 
birikim, vicdan sahibi ve tarafsız olacak.  
 
Selin Topbaş: Sizce bundan 100 yıl sonra 
günümüz nasıl anlatılacaktır?  
 
Orhan Çekiç: İnsanları çok seven, bütün 
ulusların barışını arzulayan her ülkenin kendi 
toprakları içerisinde yaşamasını arzu ederdi o. 
Bunu yapamazsak 100 sene sonra dünya 
varolmayı sürdürecek mi şüpheli olabilir.  
 
Ulaş Yücesu: Bizim yaş grubumuza 
kitaplarınızdan hangilerini okumamızı  tavsiye 
edersiniz? 
 
Orhan Çekiç: Dizi olarak yazmaya başladığım 
1918, 1919,1920 adlı kitaplar. 1918 birinci 
kitaptır. Onu tavsiye ederim. Özellikle sizin 
bilmeniz gereken şey 1.Dünya Savaşı’nda Osmanlı 
Devleti güneyden Filistin cephesinden çöktü. Bu 
cephede 7. Kolordu Komutanı Mustafa Kemal 
Paşa’ydı diye yalan söylüyorlar. Filistin cephesi 
çökerken Mustafa Kemal 7. Ordu komutanı 
değildir. İstanbul’ da Pera Palas’ta oturmaktadır. 


