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Bir Misafir ve Bir Operanın Öyküsü
19 Haziran 1934
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İlk Türk Operası
Özsoy Operası 
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Bir Savaş ve Bir Kongrenin Öyküsü
16-21 Temmuz 1921-Ankara



16-21 Temmuz 1921              
1.Maarif Kongresi Ankara 

Yunanlılar, Afyon ve Bilecik‘i işgal 
etmişti. (13 Temmuz 1921)

Ankara‘da Maarif Kongresi’nin 
toplandığı saatlerde Kütahya 
önünde şiddetli çarpışmalar oluyordu. 
O gün Bozüyük ve Tavşanlı Yunanlıların 
eline geçti (16-18 Temmuz 1921)

Türk Ordusu, 4. Tümen 
Komutanı Yarbay Nazım Bey dâhil, 
birçok şehit verdi.



1.Maarif Kongresi Binası
16-21 Temmuz 1921



1.Maarif Kongresi Binası
16-21 Temmuz 1921

“‘Muhterem hanımlar, efendiler:
.…………………… Bugün Ankara, millî Türkiye’nin millî eğitimini kuracak olan 

Öğretmenler Kongresi’ne de sahne olmakla iftihar duymaktadır.
…………………….Millî eğitim programı derken hurafelerden, yabancı fikirlerden, 

Doğu’dan ve Batı’dan gelebilen bütün tesirlerden uzak, tarihî ve millî seciyemize 
uygun bir kültürü kastediyorum…... Kapı aralandı, boşlukta Yarbay Salih 
Omurtak göründü, ‘Dışarı gel.’ diye işaret etti Salih Bozok dışarı süzüldü. 

‘Hayrola?’
‘4. Grup Cephesi, Yumruçal-Nasuhçal arasında yarıldı. Düşman ordu içine sızıyor. 

Paşa hemen Genelkurmay’a gelse çok iyi olacak.’
……………………………. Silahıyla olduğu gibi kafasıyla da mücadele mecburiyetinde 
olan milletimizin, birincisinde gösterdiği kudreti, ikincisinde de göstereceğine 

asla şüphem yoktur……………….'” 



1.Maarif Kongresi 
16-21 Temmuz 192119 Temmuz 1921 , Maarif 

Kongresi’nin beşinci günü; Türk 
Orduları Eskişehir‘i boşalttı. 
Yunanlılar Eskişehir ve Seyitgazi
‘yi işgal etti.



1.Maarif Kongresi 
16-21 Temmuz 1921



21 Temmuz, Maarif 
Kongresi’nin yedinci günü; Eskişehir‘i 
alabilmek için Türk Ordusu karşı taarruza 
geçti. Ancak taarruz başarısız oldu.

Maarif Kongresinde Konuşulan Konular
1. Çocukları hayatta başarılı kılacak bir program hazırlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
2. Dört sene olan ilköğretimin 5 yıla çıkarılması gerekmektedir.
3. O zamana kadar uygulanan ilköğretim programları uygulanabilir değildir.
4. Halk eğitimi için, yüksek programlar yerine onlar için gerekli olan dil, din ve hesap 

dersleri okutulmalıdır.
5. Köy ve kentlerin ihtiyaçlarının farklı olması nedeniyle ilkokul programları ayrı ayrı 

hazırlanmalıdır.
6. Meslek derslerinin ilkokullarda bütünüyle öğretilmesi mümkün değildir.
7. Sanat ve bir iş edinmek için yeteneklerin esas olduğu kız okullarında kızların ev kadını 

olabilmeleri için gerekli olan pratik bilgilerin verilmesi gerekmektedir.



16-21 Temmuz 1921 tarihleri arasında yapılan 1. Maarif Kongresi
Dünya tarihinde örneği olmayan, o şartlar içinde hiçbir devlet 

adamının düşünemeyeceği bir harekettir.

1.Maarif Kongresi Binası
1947 Yangında Kül oluyor





Bir Problem ve Bir Matematik çözümü 
öyküsü





• Atatürk Sivas Lisesi'nde 9-A sınıfında geometri dersinde. (13 Kasım 1937)

Çizimlerle ‘zaviye’nin
karşılığı olarak ‘açı’, 
‘dılı’nın karşılığı 
olarak ‘kenar’, 
‘müselles’in karşılığı 
olarak ‘üçgen’ gibi 
Türkçe yeni terimleri 
kullanmıştır



• Nıfs-ı Kutur
• Re’sen Mütekabil Zaviyeler
• Hattı Munassıf
• Kat’ı Mükafti
• Mazrubata Tefrik
• Haric-i Kısmet
• Maksumunaleyh
• Şakuli
• Müsavi
• Zâviyetân-ı Mütevâfıkatân
• Müselles-i Mütesâviyü’l-adlâ’
• Müselles-i Mütesâviyü’ssâkeyn

• Yarıçap
• Ters açılar
• Açı ortay
• Parabol
• Çarpanlara Ayırma
• Bölüm
• Bölen
• Düşey
• Eşit
• Yöndeş Açılar
• Eşkenar Üçgen
• İkizkenar Üçgen

Matematik ve Geometri Terimleri



Müsellesin 
sathı yatalay ,  

dikeley zarbının 
müsavatına 
müsavidir. 

Üçgenin alanı, tabanı 
ile yüksekliğinin      

çarpımının yarısına 
eşittir.







Bir Fabrika ve Bir Sosyal Projenin Öyküsü

Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası 1937





Sosyal Fabrika Projesi







Sosyal Fabrika Projesi
• Fabrikada sinema salonu vardır: 1937 yılında 12 bin kişinin yaşadığı bir 

kentte, bu fabrika bünyesinde 700 kişilik bir sinema salonu açılmıştır. İki 
defa memurlara, iki defa işçilere ve iki defa da ustalara olmak üzere 
haftada toplam altı defa film gösterilmiştir



Sosyal Fabrika Projesi
• Fabrika Halkevi kurmuştur: Halkevinin, hazırladığı oyunları sergilenmiş, 

biçki-dikiş kurslarında her yıl birçok genç kız meslek sahibi olmuş,  köylere 
ilaç ve sağlık elemanı göndererek hastaların tedavisini sağlamıştır.

• Fabrika balolar, danslar ve partiler düzenlemiştir



Sosyal Fabrika Projesi
• Fabrikanın korosu vardır: Fabrika çalışanları arasında bir 

müzik grubu oluşturulmuştur. 
• Fabrikada, çalmayı bilen işçilerin kullanımlarına açık bir 

de piyano vardır.
• Fabrikanın elektrik ve su santralleri vardır. Dört kazan ve 

üç türbinli olan bu santral, 2500 kw gücündedir. 



Sosyal Fabrika Projesi
• Fabrikada işçi hakları üst düzeydedir: İşçi ve Memur Biriktirme Sandıkları, 

İşçi Ölüm ve Hastalık Yardım Sandıkları oluşturulmuş, fabrika içinde işçi 
sağlığını koruyacak 40 yataklı bir hastane, bir eczane bir de laboratuvar 
kurulmuştur. 

• Nazilli’nin kabusu haline gelen sıtma hastalığı fabrikanın sağlık ekibi 
tarafından kurutulmuştur. 



• Fabrikada işçi hakları üst düzeydedir: 
– Sümer İlköğretim Okulu adlı bu işçi okulunun 980 öğrenciye sahiptir. 
– Ayrıca bir fabrika radyosu ve işçi çocukları için 40 çocuk kapasiteli bir 

kreş kurulmuştur. 
– Lojmanda kalamayan işçi ve memurları şehirden fabrikaya taşımak 

için düzenli seferler yapan GIDI GIDI adı verilen mini bir tren 
kullanılmıştır.

– Fabrikanın bir fırını, işçi yemekhanesi, memur kantini ve bir de 
hamamı vardır.

Sosyal Fabrika Projesi



• Fabrikanın spor kulübü vardır: Lacivert-beyaz renkli Sümer 
Spor, futbol, basketbol, atletizm, voleybol, bisiklet, güreş, 
yüzme, boks branşlarında faaliyet göstermiştir. Fabrika 
bünyesindeki Sümer Spor futbol Sahası Türkiye’nin ilk “alttan 
ısıtmalı” futbol sahalarından biridir. 

Sosyal Fabrika Projesi





Burada Kemal’in üüredicisi
(öğretmeni) burada yatıyor



Burada Kemal’in üüredicisi
(öğretmeni) burada yatıyor

• Necip Hablemitoğlu 1995-1996 yılları 
arasında Birleşmiş Milletler 
Örgütü’nün bir projesinde (UNDP) 
görev alarak Moldova’da Gagauz
Türklerinin Latin alfabesine geçişi ile 
ilgili olarak danışmanlık hizmeti verdi. 

• Buradaki görevi sırasında Cumhuriyet 
döneminin başında, bölgede Atatürk 
tarafından görevlendirilen 
öğretmenlerin bulunduğunu 
belirleyerek
bu öğretmenlerin bugün yaşayan 
öğrencileri ile geniş bir sözlü tarih 
çalışması yaptı ve bir 
kısmını “Kemal’in 
Öğretmenleri” başlığı ile yayımladı.



• Atatürk Gagauzlara, Rusça ve Romence bilen 80 ilkokul 
öğretmeni göndermiştir. Kemal’in Öğretmenleri koşulsuz 
vatanseverlik örneği göstererek görevlerini yıllarca 
sürdürmüştür. (1930-1945)……….1980

• II. Dünya Savaşı’nın başına kadar bölgede görev yapmışlar. 
Bunların çoğunluğu savaşla birlikte Türkiye’ye dönerken, 
bazıları “görevleri henüz bitmediği” gerekçesiyle eğitim 
hizmetine devam etmişler. Ancak, Sovyet işgali ile bu 
öğretmenlerin tamamı “Türk Casusu” isnadı ile hep aynı 
cezaya, 25 yıl ağır hapis cezasına çarptırılarak Sibirya’daki 
toplama kamplarına gönderilmişler. Sonra, Stalin’in 
ölümünden sonra Kruşçev tarafından çıkarılan afla Gagauz
Yeri’ne sadece biri dönebilmiş



Nikolay Babaoğlu



Ali KANTARELLİ “Ölünceye
kadar “Kemal”in yani Mustafa Kemal
ATATÜRK'ün öğretmeni olmayı
sürdürmüş; çevresindekilere Türkçe
öğretmiş; Türklük bilinci aşılamış...
Üç çocuğuyla dul kalan bir Gagauz
kadınıyla evlenmiş; onları her Pazar
Kiliseye götürdükten sonra evine dönüp
müslümanlığın gereklerini yerine 
getirmiş. Bir başka ifadeyle, laikliğin
ne olduğunu sevgi, saygı ve hoşgörü
ile en köktendinci Ortodoks Gagauzlara
da göstermiş, tek kelime ile örnek
oluşturarak hayranlık uyandırmış

(Hablemitoğlu, 1997:12)





Bir Kıvılcım ve Bir Gür Alevin Öyküsü

1925-1940 Yılları arasında 
664 öğrenci Yurt dışına eğitim için 

gönderildi



İlk Türk kadın kimyacı 
Remziye Hisar

1927 yılında Fransa'da 
Sorbonne Üniversitesi'nde.

Arkeolog



Besteci-Müzisyen

Jeolog
İhsan Ketin



Şair

Matematikçi



Bir Kıvılcım ve Bir Gür Alevin Öyküsü

“Sizleri bir kıvılcım olarak yolluyorum,  gür 
alevler olarak geri dönmelisiniz.» 

Mustafa Kemal





Atatürk’ün 
Ölümünden sonra 

yazılanlar


