Okunması Önerilen Kitapları
Atatürk ve Hayatı Hakkındaki Kitaplar
Yazar

Adı

Konusu

Mustafa Kemal
Atatürk

Nutuk

600 sayfa, İş Bankası Kültür Yayınları, dili günümüz Türkçesine çevrilmiş.

Şerafettin Turan

Mustafa Kemal Atatürk

Turgut Özakman tarafından, Atatürk hakkında temel eser olarak
önerilmektedir. Hayatı, devrimleri hakkında çok detaylı bilgileri içermesinin
yanında fikirlerinin, ilkelerinin temelini kolay anlaşılır bir şekilde ortaya
koymaktadır. 768 sayfa

Şevket Süreyya
Aydemir

Tek Adam

Atatürk’ün yaşamı ve yaptıkları... 3 cilt.

Falih Rıfkı Atay

Çankaya

Atatürk’ün yaşamı ve yaptıkları...

Lord Kinross

Atatürk

Atatürk’ün yaşamı ve yaptıkları...

Turgut Özakman

Vahidettin, M. Kemal ve Milli
Mücadele (Yalanlar, yanlışlar
yutturmacalar)

Turgut Özakman’ın ödül almış eseri. Atatürk ve yaptıkları hakkında yobaz
ve sözde tarihçiler tarafından uydurulanlara belgeler ışığında tek tek yanıt
veriliyor.

Turgut Özakman

1881-1938 Atatürk, Kurtuluş
Savaşı ve Cumhuriyet Kronolojisi

Atatürk’ün doğumundan vefatına kadar yaşananlar gün gün sıralanıyor.
Ayrıca ülkenin parçalanması için dayatılan anlaşmaların maddeleri vb.
(sayfa 79 : 25 Aralık 1919’a dikkat)

Metin Aydoğan

Mustafa Kemal ve Kurtuluş
Savaşı

Bu kitabın yazarı Metin Aydoğan, Vural Savaş tarafından “Atatürkçülüğü” en
iyi anlayan ve kağıda döken yazar olarak tanımlanmaktadır. Yazarın bütün
kitapları akıcı bir üslupla ve her satırı belgelere dayalı olarak yazılmıştır.

Metin Aydoğan

Atatürk ve Türk Devrimi

Orhan Çekiç

1938 Son Yıl

Atatürk’ün yurdu ve milleti için kendi hayatını hiçe sayması!!! Büyük
önderin son yılında yaşanan olaylar öncesi belirtilerek anlatılıyor.

Alev Çoşkun

6 Ay

Atatürk’ün Anadolu’ya geçmeden önce İstanbul’da geçirdiği 6 ay süresince
yaptıkları, kurtuluş mücadelesi için hazırlığı işgal İstanbul’undan kesitlerle
anlatılmaktadır.
Atatürk’le İlgili Anı Kitapları

Hasan Rıza Soyak

Atatürk’ten Hatıralar

Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nın başından beri yanında bulunan, önce
mutemedi, sonra Özel Kalem Müdürü, sonra Genel Sekreteri Hasan Rıza
Soyak’ın yazdığı anılar.

Nazmi Kal

Atatürk’ten Duymadığınız Anılar

Atatürk’ün yakınında bulunan kişilerle görüşüp anılarını dizi halinde
yayımlayan Nazmi Kal, bu diziyi kitap haline getirmiş. Hiç bir yerde
yayımlanmamış anılarla Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyet’in kuruluşu

Nazmi Kal

Atatürk’ün Diktiği Ağaçlar

Cumhuriyetin ekonomi hamlesi...

Yurdakul Yurdakul

Atatürk’ten Hiç Yayınlanmamış
Anılar

Atatürk’ün dine, din adamlarına, şehitlere bakış açısını, doğaya sevgisini
ortaya koyan anılar yer almaktadır.

1. Dünya Savaşı, Milli Mücadele ve Sonrası
Şerafettin Turan

Türk Devrim Tarihi

Prof. Dr. Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi’ni beş kitapta ele alıyor.
1.ciltte,”İmparatorluğun Çöküşünden Ulusal Direnişe”; 2.ciltte “Ulusal
Direnişten Yeni Devletin Kuruluşu”na değin olup bitenleri; 3.ciltte “Yeni
Türkiye’nin Oluşumu”nu; 4. ve 5.ciltte “Çağdaşlık Yolunda Yeni Türkiye”yi;
günümüze kadar değin olayları, oluşumları değerlendiriyor.

Turgut Özakman

Şu Çılgın Türkler

Kurtuluş Savaşı

Turgut Özakman

Diriliş

Çanakkale Savaşı

Turgut Özakman

Cumhuriyet ( Birinci ve İkinci Kitap )

Lozan görüşmeleri, Cumhuriyet’in ilanı, devrimler (1922-1938 )

Okunması Önerilen Kitaplar.doc
-1-

İsmet İnönü

Hatıralar

İsmet İnönü, Balkanlardaki ilk kıtasından Yemen isyanına, 1. Dünya
Savaşı’nda Filistin Cephesi’ne, Kurtuluş Savaşı’ndan Mudanya’ya Lozan’a,
Cumhuriyetin kuruluşunu ve ilk yıllarını anlatıyor.

Kadir Türker Geçer

Çoban Ateşleri

Mondros mütarekesinden kurtuluşa kadar yaşananlar, sıkıntılar, acılar,
fedakarlıklar, kahramanlıklar, hainlikler ile ilgili hiç duyulmamış anılar,
olaylar!

Turgut Özakman

Çılgın Türkler – Kıbrıs

Kıbrıs’ın Osmanlılarca alınmasından 1974 Kıbrıs Harekatı’nın sonuna kadarki
süreci... Rum zulümü, katliamları, Türklerin direniş çabaları, Türkiye’nin
soydaşlarını koruma çabaları...

Falih Rıfkı Atay

Zeytindağı

1. Dünya Savaşı Filistin cephesi, Kanal Harekatı... İttihat Terakki Partisinin
önemli isimlerinden Cemal Paşa’nın yanında bulunan gazeteci Falih Rıfkı
Atay tarafından kaleme alınmıştır. Türk
insanının Enver Paşa’nın
dizginlenemez hırsı sonucu çöllerde harcanışı, zaten az olan kaynakların
Arap topraklarına gömülmesi, dindaşımız(!) Arapların arkadan vurması (!!!!)

Nurettin Peker

Tüfek Omza

Balkan Savaşı’nda, 1. Dünya Savaşı’nda Çanakkale ve Irak cephesinde,
Kurtuluş Savaşı’nda Sakarya’da çarpışmış Nurettin Peker’in anıları...
Araplar!!! Turgut Özakman’ın önsözü ile...

İlhan Selçuk

Yüzbaşı Selahattin’in Romanı

Yüzbaşı Selahattin Yurtoğlu’nun Balkan Savaşı, 1.Dünya Savaşı ve Kurtuluş
Savaşı ile ilgili anıları... Dindaşımız Araplar!!! Yayına İlhan Selçuk
hazırlamıştır.

Ergün Aybars

İstiklal Mahkemeleri

İstiklal Mahkemeleri hakkında araştırmalarıyla tanınan Prof. Dr. Ergün
Aybars’ın kaleminden gerçekler...

Mustafa Aydemir

Ben Bir Türk Zabitiyim

1. Dünya Savaşı sırasında Antalya ve çevresine kan kusturan İngiliz ve
Fransız donanmasından üç gemiyi batıran Topçu Yüzbaşı Mustafa
Ertuğrul’un hikayesi... Yaptıkları ile Fransa’da olay yaratan, seneler sonra
dalgıçlar batırdığı Paris II gemisini bulup batış nedenini araştırmasaydı
unutulup gitmemesi gereken bir kahraman!!!

Sinan Meydan

El-Cevap

Atatürk, Silah Arkadaşları, İstiklal Mahkemeleri, Dersim Harekatı vb.
konularda atılan iftiralara yanıtlar.

Rıza Zelyut

Dersim İsyanları ve Seyit Rıza
Gerçeği

Dersim’de yaşayanların aslının Türk olduğu, adetlerinin diğer yerlerden
farklılık göstermediği, ama derebeylerin kürtçü oluşları ve halkı kendi
emellerine alet etmeleri, genç cumhuriyetin yöre halkına hizmet
ulaştırmasına engel olmaları ve bunun sonucunda da derebeylerin ortadan
kaldırılmaları belgeleriyle anlatılıyor.

Özgür Erdem

Dersim Yalanları ve Gerçekler

Dersim’le ilgili “38 iddia”yı tek tek büyüteç altına alınmış. Bugüne kadar
kulaktan duyduğunuz iddiaları, belgeleriyle çürütüyor ve Dersim üzerinden
bölücülüğe devam edenlerin gerçek amaçlarını gün ışığına çıkarıyor...
Diğer Konular

Grigoriy Petrov

Beyaz Zambaklar Ülkesinde

Atatürk’ün okullarda okunmasını istediği kitap... Bir ülkenin kalkınmasında
dikkat edilecek hususlar...

Metin Aydoğan

Türkiye Üzerine Notlar

Tanzimat, İngilizlerle anlaşma, Cumhuriyet, Atatürk’le şahlanan kalkınma
hamlesi ve sonrası... (Hepsi belgeli) Yazarın yazılarına Kuramsal Aktarım
adlı internet adresinden erişilebilir.

Metin Aydoğan

Bitmeyen Oyun

Emperyalizmin günümüzdeki adı “küreselleşme”nin ardındaki gerçek,
Türkiye üzerine oyunlar... (Hepsi belgeli)

Metin Aydoğan

Yönetim Gelenekleri ve Türkler

Vural Savaş bu kitabı “Okuduğum en önemli eser” diye tanımlıyor ve
ekliyor : Hem kendimizi ve hem de çağdaş dünyada olup bitenleri
anlayabilmemiz için, antik çağlardan günümüze kadar bilinmesi gereken
herşey, öylesine usta bir şekilde bu kitapta biraraya toplanmış ki, inanılır
gibi değil!... (1118 sayfa – 2 cilt.) Tarihi ne kadar eksik ve yanlış
öğrendiğimizin de bir ispatı... (Piyasada var)

Metin Aydoğan

Yeni Dünya Düzeni, Kemalizm
ve Türkiye

Kemalizm’in temelleri, dünya üzerinde başka ülkelerdeki kurtuluş çabaları,
küreselleşme adı altında emperyalizm, yabancıların kendi ağızlarından
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niyetleri(!) ve belli başlı ülkelerin tarihlerinden kesitler. 2 cilt. (Hepsi belgeli)
Metin Aydoğan

Ekonomik Bunalımdan Ulusal
Bunalıma

57. hükümet zamanında, Kemal Derviş tarafından uygulamaya konulan ve
sonraki hükümetler tarafından da uygulanan tedbirlerin kaynağı, amaçları,
sonuçları!!! Herkesin anlayabileceği şekilde yazılmış bir kitap...

Turgut Özakman

19 Mayıs 1999 – Atatürk
Yeniden Samsun’da

Atatürk yeniden Samsun’a çıksaydı neler olurdu? Baş tacı yaptığımız
siyasetçilerimizin Atatürk’ün ilkeleri ışığında eleştirisi... Akıcı ve kolay
anlaşılır bir anlatımla “Atatürkçü geçinenlerin” Atatürk ilkeleri ve yaptıkları
ışığında yerden yere vurulması!!!

Rüknü Özkök M.Barış Özkök

Malazgirt’ten Dumlupınar’a

Selçuklular, Anadolu Selçukluları ve Osmanlılar’ın kuruluşu, yükselişi ve
çöküşünü anlatan bir solukta okunan bir kitap... Özellikle Osmanlı’nın
duraklama ve yıkılma dönemlerinden ibret alınacak hususlar çok net ortaya
konmaktadır.

Kamuran Gürün

Ermeni Dosyası

Ermeniler, dış odaklar tarafından kullanılması, isyanlar... Bu kitap İngilizce
ve Fransızca’ya da çevrilmiş konu hakkında temel eserdir.

Bilal N.Şimşir

Ermeni Meselesi

Ermeni meselesinin çıkışı ve yaşananlar...

Bilal N.Şimşir

Kürtçülük II

1924-1999 yılları arasında yürütülen Kürtçülük hareketleri, yabancı
devletlerin bu konudaki faaliyetleri...

Bilal N.Şimşir

Malta Sürgünleri

İngilizler tarafından Malta’ya sürgün edilen insanların (Ermeni tehciri
suçlaması ve kendilerine ileride sorun çıkarabileceğini düşündükleri devlet
adamları) yaşadıkları, duruşunda değişiklik olmayanlar ile İngilizlere
yaltaklananlar, Mustafa Kemal’in öngörüleri, onları kurtarmak için
yaptıkları...

Bilal N.Şimşir

Balkan Savaşlarında Rumeli
Türkleri (1821-1913)

Yunan isyanı, Bulgar isyanı, Balkan savaşı sırasında yaşananlar, kırımlar,
kıyımlar, göçler!

Onur Öymen

Silahsız Savaş (Bir Mücadele
Sanatı Olarak Diplomasi)

Diplomasinin incelikleri, tarihten örnekler...

Onur Öymen

Demokrasiden Diktatörlüğe

Öymen bu kitabında tarihten günümüze demokrasinin gelişimini incelerken iktidar
uğruna demokrasiyi engelleyenleri, otoriter rejimler kurarak ülkelerini ve dünyayı
felakete sürükleyenleri anlatıyor. Türkiye'nin çok partili demokrasiyi nasıl
geliştirdiğini inceliyor ve ülkemizde siyasal katılım, özgürlükler ve insan hakları
alanında yaşanan sıkıntıları dile getiriyor.

Onur Öymen

Bir Propaganda Silahı Olarak
Basın

Tarih boyunca basının gelişmesi, üzerindeki baskılar, yönlendirmeler!

Orhan Karaveli

Ziya Gökalp’i Doğru Tanımak

Diyarbakır’lı diye “Kürt” olarak nitelenen Ziya Gökalp’in aslı, Kürtler
hakkındaki ve diğer pekçok alandaki düşünceleri, hayatı. Atatürk "Heyecan
ve hislerimin babası Namık Kemal, fikirlerimin babası Ziya Gökalp'tir... "
demiş ve Fikret'ten "Ben inkılap ruhunu ondan aldım.. " diye söz
etmişti.

Şevket Çizmeli

Menderes, Demokrasi Yıldızı?

Menderes ve iki arkadaşı gaddar bir cezaya çarptırılmışlardır. Bunu, esef
edilecek, çok hazin bir durum olarak değerlendirmekle birlikte, bu durum
yaptığı yanlışları eleştirmeye engel olamaz... Çünkü o kamuya malolmuş
tarihsel bir kişiliktir ve başına gelen büyük felakete rağmen hata ve
sevaplarıyla incelenmesi kaçınılmaz bir ödevdir. Yedi senelik inceleme
sonucu ortaya çıkan bu kitap, Menderes ve DP iktidarını laiklik, ekonomi,
kültürel hayat, yasama faaliyetleri vb. pekçok konuda inceliyor.

Cahit Kayra

Savaş Türkiye Varlık Vergisi

2. Dünya Savaşı sırasında çekilen sıkıntılar nedeniyle uygulamaya konulan,
üzerinde sık sık konuşulan, bilip bilmeden eleştirilen Varlık Vergisi hakkında
uygulayıcılarından belki de tek hayatta kalan, o zamanın maliye müfettişi
tarafından resmi rakamlara dayanılarak yazılmış önemli bir eser...

Cahit Kayra

Cumhuriyet Ekonomisinin
Öyküsü (3 cilt)

Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren ekonomik atılımlar basit, kolay
anlaşılır bir şekilde açıklanıyor. Ne sıkıntılar, olaylar yaşanmış, gelişmeler
sonucunda ne değişiklikler yapılmış... (1.cilt:1923-1950) (2.cilt:1950-1980)
(3.cilt:1980-2013)

Oktay Yıldırım

Mehmetçik (Tarihsel ve İdeolojik

TSK’nin asli unsuru Mehmetçik’in tarih boyunca gelişimi anlatılıyor.

kökeni)
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Max Boot

Görünmeyen Ordular (Gerilla
tarihi)

Tarih boyunca gerilla faaliyeti olabilecek olaylar ile terör olayları, örgütleri,
bunlara karşı alınan etkin ve etkin olmayan tedbirler, hatalar sıralanıyor.
Anı Kitapları

Meltem Vural

Şu Dağın Ardı İran!

Bir İran’lı ile evlenen Türk kızının gözünden İran.. İran’lı kadınların şah
dönemindeki baskıdan kurtulmak, siyasal özgürlüğe kavuşmak için
destekledikleri Humeyni rejimi altında yaşadıkları!!!

Türkan Saylan

Güneş Umuttan Şimdi Doğar

Türkiye’de cüzzam hastalığı ile mücadeleyi başlatan, kalkınmanın ancak
kadın erkek farkı olmadan toplumun tüm kesimlerinin eğitimi ile mümkün
olacağına inanan, insan ve yurt sevgisi ile dolu Türkan Saylan’ın hayatı...

Kemal Kurdaş

Hayatım Mücadele İle Geçti

Demokrat Parti zamanında Hazine Umum Müdür yardımcısı, 60’tan sonra
maliye bakanı, sonrasında ODTÜ’nün rektörü, yurt ve ulus sevgisi ile dolu
bir insan, Kemal Kurdaş’ın pek çok konuya ışık tutan anıları...

Hayrettin Karaca

Erozyon Dede

Türkiye Erozyonla Mücadele Vakfı (TEMA) onursal başkanı Hayrettin
Karaca’nın hayatı ve çalışmaları...

Oktay Sinanoğlu

Türk Aynştaynı

Dünyanın en genç profesörü Oktay Sinanoğlu’nun hayatı, başarıları ve
fikirleri...

Yılmaz Büyükerşen

Zamanı Durduran Saat

Anadolu Üniversitesi’nin, açıköğretimin kurucusu, Eskişehir belediye
başkanı Yılmaz Büyükerşen’in hayatı, gerçekleştirdikleri ve fikirleri...

Şeref Bakşık

CHP ile Bir Ömür

Gazeteci, senatör, parti genel sekreteri Şeref Bakşık, Demokrat Parti
dönemi, 27 Mayıs Devrimi, sonrasındaki darbe girişimleri, İnönü’nün devlet
adamlığı, CHP’de Ecevit dönemi(!) vb. hakkında çoğunlukla bilinmeyen
olaylar tarafsız bir gözle anlatılıyor.

Aysun Öner

Bir Cumhuriyet Aydını:
Prof.Dr.Hüsnü A.Göksel

Hocaların hocasının hocası! Hacettepe Tıbbın Cerrahi bölümünü kuran bir
cerrahın, bir cumhuriyet aydınının, bir iyilikseverin muhteşem hayatı...

Cahit Kayra

38 Kuşağı

Maliye müfettişi olarak bürokrasiye başlayan, bürokrat olarak önemli
mevkilerde bulunan, sonrasında politikacı, bakan, parti üst yönetiminde
görevli Cahit Kayra’nın anıları, yaşananlara kendi dahil eleştirileri... Siyaset
dünyasının kalitesinden örnekler !!! ???

Orhan Karaveli

Kendi Heykelini Yapan Adam –
İlhan Selçuk

İlhan Selçuk gibi bir aydın nasıl yetişmiş, ailesi, çevresi, yaşamı, yaptıkları,
düşünceleri...

Osman Pamukoğlu

Unutulanlar Dışında Yeni Birşey
Yok

Terörle mücadele, 1993-1995 arasında Hakkari Dağ Komando Tugayında
yaşananlar, Türk askerinin gücü...

Hakan Evrensel

Güneydoğu’dan Öyküler

Güneydoğu’da terörle mücadele eden bir subay olan Hakan Evrensel, o
insanların yaşadıklarını, o mücadelenin onlara, yakınlarına, çevrelerine
etkilerini, yürek burkan, ağlatan kahramanlık öykülerini kaleme almış...

Pelin Çınar
Burak Bilge

Babamı Beklerken

İsimli davalarla esir düşürülmüş askerlerin kızlarından babaları ile ilgili
anılar, katlanılan zorluklar, hasretlik öyküleri... Karşılaşılan haksızlıklar!

Naci Beştepe

Vardiya Bizde – Bugün Silivri

Mustafa Kemal’in askerleri ve onların eşleri, çocukları, anaları, babalarının,
silah arkadaşlarının sevgi, hasret, kızgınlık, bazen kırgınlık, savaşçılık dolu
yazıları...

Nefise Aslan

Ödülü de Balyoz Oldu!

Yazar, gazi Alb.Hasan Basri Aslan’ın eşi... Eşiyle tanışmasından günümüze
sıkıntı, özlem, acı, mutluluk dolu anıları... Bir asker eşi olmanın zorlukları!!!
Dini Kitaplar

Cemal Sofuoğlu
Mustafa Yıldırım
Abdülkadir Şener

Yüce Kur’an
ve Açıklamalı, Yorumlu Meali

Üçü de profesör seviyesinde din bilgini olan yazarların 8 senede tüm İslam
bilginlerinin eserlerini tarayarak hazırladıkları Kur’an Meali. Açıklamalarla
kolay anlaşılır bir eser. İslam, Kur’an’dır.

Yaşar Nuri Öztürk

Allah ile Aldatmak

İslam dininin kötü ellerde ne hale geldiği, nasıl kullanıldığı!!!

Yaşar Nuri Öztürk

Kur’an’daki İslam

“İslam nedir?” diye sorduğumuzda ilk bakılması gereken kaynağın Kur’an
olduğunu anlatan bir eser...
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Halit Bülbül

Allah’ın İndirdiği ve İnsanların
Uydurduğu Din

Kur’an dışı uygulamaların nasıl din diye yutturulduğu!!!

İsimli davalarla Esir Düşürülmüş Askerlerin yazdığı kitaplar.
Ergin Saygun (Orgeneral)

Türk Ordusuna Balyoz

Cem Gürdeniz (Tümamiral)

Hedefteki Donanma

İkrami Özturan (Kur.Alb.)

- Elveda (Elbirliği ile Vatanında Esir

-

İsimli davalarla atılan iftiralar, yaşanan
hukuksuzluklar, yargıçlar savcılar (!!!)

Düşürülmüş Askerler)

Denizin, deniz kuvvetinin önemi, Cumhuriyet
Donanmasının gelişimi, neden ağırlıklı olarak Deniz
Kuvvetlerinin hedef alındığı,

- Paşa Paşa Ya ta cak sınız
Semih Çetin (Tümamiral)

Anılar,

- Bir İhanetin Öyküsü
- Nerede Kalmıştık

Erdal Akyazan (Kur.Alb.)

Babanı Sana Şikayet Ediyorum

Ali Türkşen (Dz.Kur.Alb.)

Kardak’ta Kahraman Hasdal’da Esir

Mustafa Önsel (J.Kur.Alb.)

- Beşiktaş’ta Sırtlan Pususu
- Silivri’de Firavun Töreni
- Casusluk Kumpası - Kim Bunlar

Soner Polat (Tümamiral)

Yeniden Kazanmak

Mehmet Ali Çelebi (Teğmen)

Teğmen

-

Ailelerin yaşadığı acılar, sıkıntılar,

-

Esir düşürülenlerin nitelikleri, savunmaları,

-

Bu davalarla hedeflenen nedir, kurgulayan kimlerdir?

-

Komuta kademesinin yaptığı hatalar!

25 Aralık 1919’da İngiliz Yüksek Komiserliği baş tercümanı A. Ryan, hükümetine sunduğu raporda şöyle demişti:
“Amacımız bölmek ve hükmetmek olmalıdır. Biz gerçek ideali dinmiş gibi davranacak çıkarcı bir grubu idareci olarak takdime
çalışacağız.”

(Yoruma gerek var mı? Bu yöntem açık ya da dolaylı emperyalizmin başlıca silahıdır!) (Kaynak : Turgut Özakman, 1881-1938 Atatürk,

Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Kronolojisi, sayfa 79)
- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- -- - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - -

Tarih Tekerrürden ibarettir diyorlar! Hiç ders alınsaydı tekerrür eder miydi?
Tarihin bilmediğimiz kısmından başka dünyada başka bir şey yok.

Mehmet Akif Ersoy

Harry Truman (ABD’nin 33. başkanı)

Okumayan adam, cüretkardır. Yaptığı şeyi, ilk defa kendi bulduğu bir şey zanneder.
Halbuki, daha evvel yapılmıştır, tecrübe edilmiştir.

İsmet İnönü

Ünvanlar normal insanlara saygınlık getirir, üstünlere utanç verir, alttakilerin eline düşerse değerini yitirir. Bernard Shaw (İngiliz yazar)
Makamlar insanlara değil insanlar makamlara şeref verir.

Hazreti Muhammet

Silah korkakta, yetki cahilde, para cimride olursa işler bozulur.

Hz. Ebubekir

Yiğit harpte, dost dertte, olgun adam hiddette belli olur.

Arap atasözü

Bir insanı ahlaken eğitmeden ilmen eğitmek topluma bela kazandırmaktır.

Thedore Roosevelt

Toplumda en muzur adam kifayetsiz olduğu halde selahiyet sahibi olandır.

İsmet İnönü

Dünyanın sorunu, akıllılar hep kuşku içindeyken aptalların küstahça kendilerinden emin olmalarıdır.

Bertrand Russel

Bir kimse ile münasebete girmek için kendisinin ibadetine bakmayın! Dirhem ve dinar ile münasebetine bakın.
Din ve inanç tüccarlığı kapıdan girerse, insanlık ve vicdan bacadan kaçar.

Hazreti Muhammet

Esrari

TANRI, iradesini hakim kılmak için iyi insanları; kötü insanlar ise kendi iradelerini hakim kılmak için TANRI'yı kullanırlar. Giordano Bruno
Müslümanın iyisi sarı lira ile beyaz baldır karşısında belli olur.

Rahmetli babaannem

İnsanın kazandığı paradan değil, paranın kazandığı insandan korkulur.

Atasözü
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Bir aslanın komuta ettiği geyikler ordusu, bir geyiğin komuta ettiği aslanlar ordusundan daha güçlüdür. Kabrias (Atinalı general / İ.Ö. 4. yüzyıl)
Cehaletle özgürlük bağdaşmaz, birlikte olamaz.

Thomas Jefferson

Aynı dili konuşan değil, aynı duyguları, aynı değerleri paylaşanlar anlaşabilir.

Mevlana

Bir topluma danışma hakkından önce, eğitim verilmelidir. Seçmen oy vermeden önce bilgilenmelidir. Oy kulübelerinden önce okullar
kurulmalıdır. Yeteri kadar eğitim görmeyenin elinde oy pusulası yalnız faydasız değil aynı zamanda tehlikelidir de.
Bir günlük adalet, 60 yıllık ibadetten faziletlidir.

Hazreti Muhammet

Hukukun kuvvetinin azaldığı yerde, kuvvetlinin hukuku geçerli olmaya başlar.
Devletin hazinesi adalettir.

H.G. Welles (Tarihçi)

Maurice Dueverger

Konfiçyüs

Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmesi yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir.

Mahatma Gandi

Memleketler kılıçla alınır, adaletle korunur.

Lao - Tse

Timur

Kötülüğü adaletle, iyiliği, iyilikle karşıla.

Adaleti çiğneyen devlet adamlarını cezalandırmayan milletler çökmek zorundadır.

Hazreti Muhammet

Ruhu, ulusal gurur duygusu ve bir ideali olmayan insanlar, ne aşağılanma ne de bozgun yaşarlar; ne ulusal bir miras yaratabilir, ne herhangi
bir kutsal misyondan ilham alır ve içlerinden ne ulusal kahraman ne de şehit çıkarabilirler.

Nelson Mandela

Ahlaki değerlerden yoksun, çıkar peşinde, demogog bir basın, zaman içinde kendi gibi bir halk yaratır.

Joseph Pulitzer

Asırlar önce söylenmiş bir söz var; Kendi ordusuna sahip çıkmayan milletler, başkalarının ordularına hizmet eder, başkalarının ordularını
besler. Milletim bunu bilsin, bunu hiç unutmasın. Bütün mesele budur!..

Engin Alan

Sahipsiz olan memleketin batması haktır

Şarka bakmaz, garbı bilmez, edepten yok bir payesi

Sen sahip olursan bu memleket batmayacaktır.

Bir kızarmaz yüz, bir yaşarmaz göz bütün sermayesi

Feryadı bırak, kendine gel, çünkü zaman dar...
Uğraş ki, telafi edecek bunca zarar var! ...

Mehmet Akif Ersoy

Gamsızlar için eğlence imiş yaşamak
Yüreğin hisli ise işkencedesin talihe bak.

Mehmet Akif Ersoy

Mustafa Kemal Atatürk diyor ki
“Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunamaz.”
“Necip Türk milletine tavsiyem şudur ki, sinesinde yetiştirerek başının üstüne çıkaracağı adamların kanındaki, vicdanındaki cevher-i
asliyi tahlil etmek dikkatinden bir an feragat etmesin.”
“Efendiler, Uluslar, egemenliklerini geçici bile olsa, bırakacağı meclislere dahi fazla inanmamalı ve güvenmemelidir. Meclislerin öyle
kararları olabilir ki, bu kararlar ulusun yaşamına giderilmesi olanaklı olmayan zararlar verebilir.”
“Asıl önemli olan ve memleketi temelinden yıkan ve halkını esir eden, içerideki cephenin suskunluğudur.”
“Dünyada her millet icraatına tahammül ettiği hükümetin mesuliyetine ortak sayılır.”
- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- -- - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - Hayatta rehberdir atalar sözü, bilip uymayanın görmez mi gözü?
Toplum içinde yaşayıp barınamaz, gider yabana, dost edinir öküzü.
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