Türkçü Toplumcu Görüþ, Türkçü Bilinçlenme, Türkçü Toplumcu Yol, Büyük Uyanýþ, Uyan Türk

Atatürk'ün malvarlýðý hakkýndaki iftiralar
Yalan Makinesi Gibi

Atatürk ve Cumhuriyet düþmanlýðýný hayat biçimi haline getirmiþ, Atatürk ve cumhuriyet düþmanlýðý ile ürettiði tarihi yalanlarla g
saðlayan cemaatin kadrolu tarihçisi (?) bugüne kadar ürettiði onca tarihi yalana son olarak &ldquo;Atatürk&rsquo;ün mal
varlýðý&rdquo; yalanýný da ekledi. Ona göre "Atatürk mal varlýðýný gayri meþru yollardan elde etmiþ! Aslýnda bu mal varlýðýný
baðýþlamak istememiþ! Ýsmet Ýnönü&rsquo;nün zorlamasýyla hazineye baðýþlamýþ!" Mýþ mýþ da mýþ mýþ!... (Bkz.Çok-konus

Malum! Bütün bu iddialarý da daha öncekiler gibi KOCAMAN BÝR YALAN! En hafifiyle ÇARPITMA!

Ancak bu yalan, biraz aklý baþýnda ve biraz da Atatürk&rsquo;ü ve yakýn tarihi bilen birinin söyleyebileceði türeden bir yalan da
doðrusu! Çok mantýk dýþý bir yalan! Ben bu yalan makinesinin daha mantýklý yalanlarýný da görmüþtüm!

Çanakkale kahramaný, Muþ ve Bitlis&rsquo;in kurtarýcýsý, Kurtuluþ Savaþý&rsquo;nýn örgütleyicisi ve Baþkomutaný, emperyali
getiren ilk Doðulu ve çaðdaþ Türkiye Cumhuriyeti&rsquo;nin kurucusu olan Atatürk, yaþadýðý dönemde Türkiye&rsquo;de mala,
eve, çiftliðe, paraya hiç ihtiyacý olmadan hayatýný krallar gibi sürdürebilecek bir SAYGINLIKTA ve SEVÝLÝRLÝKTE bir liderdir.
Atatürk&rsquo;ün cebinde beþ parasý, yatacak yeri olmasa bile milletinin onu el üstünde tutacaðý çok açýk bir gerçektir. Nitekim
neredeyse gittiði her yerde ona bir ev, köþk hediye edilmiþtir. Atatürk&rsquo;ün mala, mülke ve paraya ihtiyacý olmadýðý gibi, üs
annesi, babasý yakýn akrabalarý (kýz kardeþi Makbule Haným dýþýnda) ölmüþ, çocuklarý da olmadýðý için mal mülk, servet edi
akrabalarýna miras býrakmasý gibi bir durum da söz konusu deðildir.
Atatürk'ün Örnek Çiftlikler Projesi

Atatürk yokluk, yoksulluk ve parasýzlýk içinde bir Kurtuluþ Savaþý verip, ardýndan yeni bir devlet kurmanýn ne demek olduðunu
iyi bildiði için, hem o zamanki halka, hem gelecek nesillere örnek olmasý amacýyla ÖRNEK TARIM, HAYVANCILIK VE SANAYÝ
PROJELERÝ geliþtirmiþtir. (Bkz. Sinan Meydan, Akl-ý Kemal, &ldquo;Atatürk&rsquo;ün Akýllý Projeleri, 2 Cilt, Ýnkýlap Yayýnlarý
Ýstanbul, 2011). Bu projelerin en önemlisi ATATÜRK&rsquo;ÜN ÖRNEK ÇÝFTLÝKLER PROEJESÝ&rsquo;dir. Atatürk,
Türkiye&rsquo;nin çaðdaþlaþtýrmýþtý köyden, köylüden baþlatýlmasý gerektiðine inandýðý için &ldquo;Köylü milletin efendisidir&
doðrultuda köylüye örnek oluþturmak amacýyla modern tarým ve hayvancýlýk yöntemlerinin uygulandýðý ÖRNEK ÇÝFTLÝKLER
Akl-ý Kemal&rsquo;in I. cildinde anlattýðým gibi Atatürk sonradan hazineye baðýþladýðý birçok örnek çiftlik kurmuþtur: Ankara O
(Orman, Yaðmurbaba, Balgat, Macun, Güvercinlik, Tahar, Etimesut, Çakýrlar çiftlikleri) Yalova&rsquo;da Millet ve Baltacý
çiftlikleri, Silifke&rsquo;de Tekir ve Þövalye çiftlikleri, Dörtyol&rsquo;da portakal bahçesi ile Karabasamak Çiftliði, Tarsus&rsquo;t
Piloðlu Çiftliði.... Atatürk, bazen parasýný vererek aldýðý, bazen de kendisine baðýþlanan bu çiftlikleri iþletip para kazanmak deð
çiftliklerde modern tarým, hayvancýlýk ve hatta sanayi uygulamalarý yaparak Türk halkýna Türk köylüsüne örnek olmak istemiþtir

Atatürk, Anadolu&rsquo;nun her yerinde tarým ve hayvancýlýk yapýlabileceðini göstermek için önce Ankara&rsquo;nýn en batak
en kötü yerinde Gazi Orman Çiftliði&rsquo;ni kurdurarak iþe baþlamýþtýr. Bu iþle bizzat ilgilenmiþ, çiftlik inþasý sýrasýnda fýrsat
çiftliðe giderek çalýþmalarý çok yakýndan izlemiþtir. Daha sonra da Yalova, Mersin gibi birçok yerde birçok ÖRNEK ÇÝFTLÝKLE
iþletmiþtir. Atatürk, bu örnek çiftliklerin, hem modern tarým, hayvancýlýk ve sanayi yapýlan yerler olmasýný, hem de aðaçlandýrý
adeta yeþil bir cennete dönüþtürülmesini istemiþtir. Bu amaçla örneðin Ankara&rsquo;daki Gazi Orman Çiftliði&rsquo;ne her yýl 5
aðaç diktirmiþtir. Burada tarým ve hayvancýlýk yaptýrmýþ, fabrikalar kurdurmuþ, hatta BÝYOYAKIT kullanýmý konusunda bile ça
yaptýrmýþtýr.

Atatürk, her konuda olduðu gibi tarým, hayvancýlýk, sanayi ile iç içe geçmiþ yeþil bir çevre konusunda da milletine örnek olmak is
bu konuda da milletine elle tutulur bir þeyler býrakmak istemiþtir. Örneðin, milletine doða ve aðaç sevgisi konusunda örnek olmak
Yalova Çiftliði&rsquo;ndeki köþkünü, sýrf yanýndaki bir çýnar aðacýnýn dallarýný kesilmekten kurtarmak için, altýna ray döþetip b
kaydýrmýþtýr. O günden sonra bu köþkün adý &ldquo;Yürüyen Köþk&rdquo; olmuþtur.
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Atatürk&rsquo;ü düþünsenize! Bütün ömrü milleti için mücadele etmek uðrunda cephelerde geçmiþ. Önce emperyalizmle ve yerli
sonra da kendi ifadesiyle&ldquo;kavrama sýnýrlarý biten&rdquo; bazý arkadaþlarýnýn muhalefetiyle, deðiþime karþý gelen kitlerl
mücadele ederek tam baðýmsýz ve çaðdaþ bir devlet kurmuþtur. Daha önce de belirttiðim gibi ne yapsýn malý mülkü? Gittiði her
zaten krallar gibi aðýrlanmaktadýr. El üstünde tutulmaktadýr. Hiçbir yerde kendisine para ödetilmemektedir! En güzel köþklerde,
evlerde yatýrýlmaktadýr. En güzel yiyecekler ikram edilmektedir kendisine! Milletinin kalbinde çok özel bir yeri olan Atatürk, üsteli
çocuklarý, yakýnlarý da olmadýðýna göre bu Çiftlikleri, malý, mülkü ne yapacaktýr. Tabi ki milletine, milletini kalkýndýrmak için k
Partisi&rsquo;ne, yine milletinin tarihini ve dilini araþtýrmasý için kurduðu Tarih ve Dil Kurumlarýna býrakacaktýr. O da öyle yapm
Yani, yalan makinesi tarihçimizin &ldquo;Atatürk çiftliklerini Ýsmet Ýnönü'nün zoruyla hazineye baðýþladý&rdquo; iddiasý kendilið
çürümektedir.
"Çiftlikleri Hangi Kuruma Býraksam" Tartýþmasýndan Bir Yalan Üretmek

Atatürk, bu çiftlikleri mezara götürmeyecekti herhalde! Bu çiftlikleri ne amaçla kurup, ne amaçla iþlettiðini de bildiðimize göre Atat
tabi ki bilerek, isteyerek ve hatta önceden planlayarak bu çiftliklerini ölmeden önce milletine baðýþlamýþtýr! Bu sýrada tabi ki Ýsm
baþta olmak üzere yakýn dostlarýyla bu konuyu konuþmuþtur. "Çiftlikleri hangi kuruma býrakýrsak, çiftlikler geliþtirilerek iþletilir v
millet bu çiftliklerden daha iyi yararlanýr? sorusuna yanýt aramýþtýr. Nitekim önceleri çiftlikleri Halk Partisi&rsquo;ne býrakmayý
düþünmüþtür. Halk Partisi&rsquo;nin halkýn yararýna olarak çiftlikleri iþletmesini planlamýþtýr, ama daha sonra halkýn çiftliklerde
yararlanmasý için çiftliklerini doðrudan hazineye baðýþlamayý uygun görmüþtür. Yalan makinesi tarihçimiz, Atatürk'ün "Çiftlikleri
kuruma býrakýrsak halkýn yararýna olarak daha iyi iþletilir sorusuna" yanýt ararken Ýsmet Ýnönü'nün görüþü doðrultusunda kara
çiftliklerini hazineye býrakmasýný, "Atatürk'ü Ýsmet Ýnönü ikna etti! Atatürk çiftliklerini hazineye býrakmak istemiyordu! Atatürk, ç
zarar ettiði için hazineye baðýþladý" biçiminde çarpýtmýþtýr. Ýþin ilginç yaný, Atatürk'e saldýrmak için Ýsmet Ýnönü'yü kullanan
tarihçimiz aslýnda iflah olmaz bir Ýsmet Ýnönü düþmanýdýr. Her fýrsatta Ýsmet Ýnönü'ye saldýrn bu yalan makinesi tarihçimiz, ö
Ýnönü'nün Kurtuluþ Savaþý'na katýlmasý için "bohçalanarak" Anadolu'ya gönderildiðini iddia etmiþ ve son olarak Ýsmet Ýnönü'y
olmakla suçlamýþtýr.

Atatürk, ölmeden önce de gözü gibi baktýðý çiftliklerini, içindeki mal varlýklarýyla birlikte milletine baðýþlamýþtýr. Çiftliklerini &ldq
ettikleri için hazineye baðýþladýðý&rdquo; iddiasý kocaman bir yalandýr. Bunun yalan olduðunu anlamak için Atatürk'ün içinde çi
de olduðu bütün mal varlýðýný bir an önce milletine baðýþlamak için gösterdiði çabayý bilmek gerekir.
Atatürk'ün Bütün Mal Varlýðýný Milletine Baðýþlama Israrý

Atatürk; 1927 yýlýnda Büyük Nutku&rsquo;nu okuduðu C.H.P&rsquo;nin 2.ci Kurultayý&rsquo;nda, taþýnýr-taþýnmaz tüm mal va
C.H.P.&rsquo;ne baðýþlayacaðýný duyurmuþtu. Daha ileride, bu partinin artýk devletle tamamen bütünleþtiðini görerek fikrini deð
mal varlýðýný C.H.P&rsquo;ye deðil, Hazine&rsquo;ye baðýþlamaya karar vermiþti. Ýþte 1933 yýlýnda bu konuda ilk adýmý atm
gereken hukuki hazýrlýðý yapmasýný da Genel Sekreter&rsquo;i Hasan Rýza Soyak&rsquo;a emretmiþti. (Hasan Rýza Soyak,
Atatürk'ten Hatýralar, s.754).

Soyak, Atatürk&rsquo;ün bu emrinin yerine getirilebilmesinin mümkün olmadýðýný, Miras Hukuku&rsquo;nda &ldquo;mahfuz
hisse&rdquo; denen bir kavram bulunduðunu, buna göre kýz kardeþi Makbule Haným sað olduðu için mal varlýðýnýn yüzde
25&rsquo;inin Makbule Haným&rsquo;a ait olduðunu, o nedenle tümünü deðil ama kendi tasarrufundaki yüzde 75 üzerinde diledi
yapabileceðini uzun uzun anlatmýþtýr.

Atatürk tatmin olmamýþ, tüm varlýðýný milletine yani hazineye baðýþlamak konusunda ýsrar etmiþtir.. Sonunda; &ldquo;...Her ne
çaresini bulmalý ve mutlaka benim istediðim gibi bir vasiyetname yapmalýyýz. Sen bu iþle meþgul ol...&rdquo; demiþtir. Emir
kesindir.

Hasan Rýza; bunun üzerine bir hukuk bilgini olan Saruhan (Manisa) milletvekili Mustafa Fevzi Efendi&rsquo;ye danýþmýþ,
konuyu inceleyen M. Fevzi Efendi þöyle bir öneri sunmuþtur:

&ldquo;Miras Hukuku hükümleri çok açýk. Oradan bir çýkýþ göremiyorum. Yalnýz aklýma bir baþka nokta geliyor: TBMM Gazi içi
kanun çýkartsýn. Sorun herhalde o zaman çözülebilir.&rdquo;
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Atatürk&rsquo;ün de uygun görmesi üzerine konu Meclis&rsquo;e götürülmüþ ve bu kanun çýkartýlmýþtýr. (Kabul Tarihi: 12.6.19
numarasý: 2307.)

Atatürk'ün mal varlýðýnýn tamamýný hazineye baðýþlayabilmesi için Atatürk'ün isteði ile Meclis tarafýndan çýkarýlan 2307 nolu k
maddeleri þunlardýr:

Madde 1: Gazi Mustafa Kemal Hazretleri'nin, Kanunu Medeni'nin 452. maddesi dairesindeki tasarruflarý, mahfuz hisseler
hakkýndaki hükümden müstesna olup, bütün mallarýnda muteberdir.

Madde 2: Bu kanun neþri tarihinden itibaren muteberdir.

Madde 3: Bu kanunun hükümlerini icraya, Ýcra Vekilleri Heyeti memurdur.

Tüm mal varlýðýnýn ulusa yani hazineye ait olduðu, 1933&rsquo;te çýkarýlan iþte bu yasayla hüküm altýna alýnmýþ oluyordu.

Ýntikallerin tamamlanmasý ise 12 Haziran 1937&rsquo;de bitmiþtir.

Prof. Orhan Çekiç'in dediði gibi "Özel yasa çýkarttýrarak kendine özel çýkarlar saðlayan devlet adamlarýna, dünyanýn her yerind
bugün de rastlanýyor, yarýn da rastlanacak... Ama özel yasa çýkarttýrarak nesi var nesi yok milletine baðýþlayan devlet adamýna
Atatürk&rsquo;ten önce, ne de sonra bir daha rastlanmadý."

Atatürk, kâðýt üzerinde nice mal-mülk sahibi görünüyor olsa da 1933&rsquo;ten itibaren O&rsquo;nun artýk bir dikili aðacý bile yo

Atatürk&rsquo;ün, yaptýðý baðýþlara temel olan yasayý Meclis&rsquo;ten rica ederek çýkarttýrdýðý tarih; 12 Haziran 1933&rsqu
Yani, Cumhuriyet henüz 10 yaþýndadýr. Hastalýk belirtileri de daha ortaya çýkmamýþtýr. Çiftliklerinin zarar etmesi diye bir durum
söz konusu deðildir, çünkü daha çiftlikler yeni kuruluþ aþamasýndadýr. Atatürk, bilerek, isteyerek, daha iþin baþýnda malýný mül
býrakmaya karar verniþtir.

Aslýna bakýlacak olursa Atatürk'ün mal varlýðýnýn çoðu kendisine baðýþ ve hediye olarak verilen köþklerden, evlerden, baðlarda
bahçelerden oluþmuþtur. Prof. Orhan Çekiç'in de belirttði gibi: "Atatürk&rsquo;ün zaman zaman ziyaret ettiði yerler belediyelerinin
kendisine &ldquo;yörenin bir þükran ifadesi olarak&rdquo; köþkler hediye etmiþlerdir. Atatürk nezaketen kabul ettiði bu köþklerin
ilk fýrsatta belediyelere iade etmiþ, buralarý o belediyeler tarafýndan ya &ldquo;Atatürk Evi&rdquo; olarak muhafaza edilmiþ
veya müzeye dönüþtürülmüþtür. Bugün Anadolu'nun neredeyse her ilinde bir Atatürk Evi ve Müzesi olmasýnýn nedeni bundandý

Atatürk; kendine hediye edilenler bir yana dursun, kendi parasýyla edindiklerini bile ya Yalova&rsquo;da, Mersin&rsquo;de
olduðu gibi yöre köylüsüne veya yukarýda belirtildiði gibi hazineye baðýþlamýþtý. Örneðin, o günlerde bataklýk olan bugünkü
Etimesgut&rsquo;un tüm arsalarýný, bedelini ödeyerek parsel parsel satýn almýþ, ýslah ettirmiþ ve buralara Rumeli&rsquo;den g
eden muhacir hemþerilerini yerleþtirmiþtir. Ayný þeyi Yalova için de yapmýþtýr ve Yalova&rsquo;ya ilk gidiþinin nedeni, bu bölgey
yerleþtirilen Rumeli göçmenlerinin durumunu görmek içindir. Kooperatif kurulmasýna öncülük etmiþ 1 numaralý üyeliði kendisi alm
yoldan da köylüye örnek olmuþtur. Kendi çiftlikleri baþarýlý bir düzeye geldiðinde de bunlarý o yörenin köylerine baðýþlamýþtýr."
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Atatürk'ün Çiftliklerini Milletine Baðýþlamasý

Atatürk, kurmuþ olduðu çiftlikleri 13 yýl bizzat iþlettikten sonra 11 Haziran 1937 tarihinde yazmýþ olduðu vasiyet mektubu ile
hazineye devretmiþtir. Dönemin Baþbakaný Ýsmet Ýnönü tarafýndan Maliye Bakanlýðý&rsquo;na havale edilen o tarihi mektup

&ldquo;Baþvekalete,

Malum olduðu üzere ziraat ve iktisat sahasýnda fenni ve ameli tecrübeler yapmak maksadý ile muhtelif zamanlarda memleketin
muhtelif mýntýkalarýnda müteaddit çiftlikler tesisi etmiþtim.

On üç sene devam eden çetin çalýþmalarý esnasýnda faaliyetlerinin, bulunduklarý iklimin yetiþtirdiði her çeþit mahsulattan baþka
nevi ziraat sanatlarýna da teþmil eden bu müessesleri ilk senelerden baþlayan bütün kazançlarýný inkiþaflarýna sarf ederek büyü
müteaddit fabrika ve imalathaneler tesis etmiþler, bütün ziraat, makine ve aletlerini yerinde ve faydalý þekilde kullanarak bunlarýn
hepsini tamir ve mühim bir kýsmýný yeniden imal edecek tesisat vücuda getirmiþler, yerli ve yabancý birçok hayvan ýrklarý üzerin
çift ve mahsul bakýmýndan yaptýklarý tetkikler neticesinde bunlarýn muhite en elveriþli ve verimli olanlarýný tespit etmiþler,
kooperatif teþkili suretiyle veya ayný zahiyette baþka suretlerle civar köylerle beraber, faydalý þekilde çalýþmalar, bir taraftan da
dýþ piyasalarla daimi ve sýký temasta bulunmak suretiyle faaliyetlerini ve istihsallerini bunlarýn isteklerine uydurmuþlar ve bugün
her bakýmdan verimli, olgun ve çok kýymetli birer varlýk haline gelmiþlerdir. Çiftliklerin yerine göre araziyi ýslah ve tanzim etmek,
muhitlerini güzelleþtirmek, halka gezecek, eðlenecek ve dinlenecek sýhhi yerler, hilyesiz ve nefis gýda maddeleri temin
eylemek, bazý yerlerde ihtikarla fiili ve muvaffakiyetli mücadelede bulunmak gibi hizmetleri de zikre þayandýr.

Bünyelerinin metanetini ve muvaffakiyetlerinin temelini teþkil eden geniþ çalýþma ve ticari esaslar dahilinde idare edildikleri ve
memleketin mýntýkalarýnda da müessilleri tesis edildiði takdirde, tecrübelerini müspet iþ sahasýndan alan bu müesseselerin zira
usullerini düzeltme, istihsalatý artýrma ve köyleri kalkýndýrma yolunda devletçe alýnan ve alýnacak olan tedbirlerin hüsnü intihap
inkiþafýna çok müsait birer amil ve mesnet olacaklarýna kani bulunuyorum ve bu kanaatle tasarrufum altýndaki bu çiftlikleri, bütün
tesisat, hayvanat ve demirbaþlarý ile beraber hazineye hediye ediyorum. Çiftliklerin arazisi ile tesisat ve demirbaþýný mücbel
gösteren bir liste iliþiktir.

Müktazi kanun muamelesinin yapýlmasýný dilerim. 11.06.1937- Mustafa Kemal Atatürk&rdquo;

Orijinal mektupta çok ayrýntýlý olan söz konusu listeyi þöyle özetlemek mümkündür:

Ankara&rsquo;da Orman, Yaðmurbaba, Balgat, Macun, Güvercinlik, Tahar, Etimesut, Çakýrlar çiftliklerinden meydana gelen
Orman Çiftliði, Yalova&rsquo;da Millet ve Baltacý Çiftlikleri, Silifke&rsquo;de Tekir ve Þövalye Çiftlikleri, Dörtyol&rsquo;da portaka
bahçesi ile Karabasamak Çiftliði, Tarsus&rsquo;ta Piloðlu Çiftliði.

Bu yerlerdeki Bira Fabrikasý, Malt Fabrikasý, Buz Fabrikasý, Soda ve Gazoz Fabrikasý, Deri Fabrikasý, Tarým Aletleri ve Demir
Fabrikasý, iki modern Süt Fabrikasý, iki büyük yoðurt imalathanesi, þarap imalathanesi, deðirmen, iki yað ve peynir imalathanesi,
tavuk çiftliði, iki özel iskele ve liman, beþ satýþ maðazasý, Çelik Fabrikasý&rsquo;nýn %40 payý, 16 traktör, 13 komple biçerdöve
motoru, 5 kamyon ve kamyonet, 2 binek otomobil, 19 binek ve yük arabasý, 13.100 adet koyun, 443 sýðýr, 69 at, 58 eþek, 2450
tavuk.

Atatürk&rsquo;ün çiftliklerini hazineye baðýþladýðý bu vasiyet mektubu, Atatürk&rsquo;ün &ldquo;Örnek Çiftlikler (Yeþil Cennet)
Projesi&rdquo;nin amaçlarýný gözler önüne sermesi bakýmýndan çok dikkat çekicidir. Mektup, dikkatle okunduðunda Atatürk&rs
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aslýnda tüm Türkiye&rsquo;yi aðaçlandýrmayý, yeþillendirmeyi düþündüðü ve dahasý tarýmsal ve hayvansal üretimi arttýrmayý a
görülecektir.

Mektupta ifade edildi kadarýyla Atatürk:

* Tarým ve ekonomi alanýnda bilimsel ve uygulamalý denemeler yapmak için deðiþik zamanlarda ülkenin deðiþik yerlerinde çiftlik
kurmuþtur.

* Bu çiftliklerdeki çalýþmalar 13 sene sürmüþtür.

* Bu çiftliklerde, iklime göre her çeþit ürünler yetiþtirilmiþ, küçük büyük fabrikalar kurulmuþ, makineli tarým yapýlmýþ, bu makinele
çiftliklerde kurulan tesislerde imal edilmiþ, yerli ve yabancý bir çok hayvan ýrklarý üzerinde incelemeler yapýlmýþ, civar köylerle iþ
içinde faydalý çalýþmalar gerçekleþtirilmiþtir.

* Çiftliklerin kurulduklarý bölgelerdeki araziler ýslah edilmiþ, düzenlenmiþ ve o bölgeler güzelleþtirilmiþtir.

* Çiftlikler halka gezecek, eðlenecek ve dinlenecek temiz yerler, saðlýklý ve nefis gýda maddeleri saðlamýþtýr.

* Atatürk, bu çiftliklerin daha da geliþtirildiði takdirde ziraat teknikleri, düzeltme, üretimi artýrma ve köyleri kalkýndýrma yolunda ço
yarayacaklarýný belirtmiþtir.

Meclis&rsquo;te Atatürk&rsquo;ten gelen bu &ldquo;çiftlik vasiyeti&rdquo; mektubunun okunmasýndan sonra Baþbakan Ýsmet
Ýnönü söz alýp özetle þunlarý söylemiþtir:

&ldquo;Sevinç ve heyecanla dinlediðimiz armaðan olayý, üzerinde büyük bir önemle durulmasý gereken yüksek bir
deðerdedir.Hazineye geçen bu çiftlikler, deðerleri milyonlara varan bir zenginliðe sahiptirler. Atatürk bu çiftlikleri yýllardan beri kiþ
biriktirmeleri ve özellikle kiþisel emeði ile meydana getirmiþtir. Ve bunlarý herkesin Anadolu ortasýnda nasýl bir bayýndýr oturma
yerinin yapýlabileceðini düþünüp karamsarlýða düþerken, bilim ve çalýþma ile bunun mümkün olabileceðine örnek vermek için ya
her türlü kiþisel çýkarlarýn, kiþiliðine yönelik her türlü yararlarýn daima üstünde kalmýþ ve daima kalacak olan bir ulusal varlýktýr
hazineye armaðan etmesinin de temelli, büyük ve politik bir ideali vardýr. Çünkü o, Milli Mücadele&rsquo;nin ilk gününden beri bu
memleketin kudretini ve zenginliðini köylülerimizin kalkýnmasýnda, zenginliðe ve rahat geçime sahip olmasýnda gördü. Ýlk günde
bu doðrultuda yürüdü. Biz de ayný doðrultu da yürüyoruz. Bugün de Atatürk, memleketin güçlenip zenginliðinin artmasý için köylü
durumunun ve ekonomik varlýðýnýn yükselmesi gerektiði kanýsýndadýr. Atatürk, bu anlayýþýn ve siyasetin memleket için çok ya
kanýsý ile bu konudaki mücadelenin baþýndadýr. Biz de onu izlemekte çok dikkatliyiz.

Atatürk bu çiftlikleri Halk Partisi&rsquo;nin malý olarak saklýyordu. Fakat köylülerin buralardan bir okul, bir öðretici araç olarak
yararlanabilmelerinin devlet elinde bulunmalarý ile daha kolay ve mümkün olacaðýný düþündü&hellip;. Böylece Atatürk bir kere d
kendi huzur ve rahatýnýn, vatanýnýn þan ve þerefinde ve güçlülüðüne olduðunu gösteriyor. Biz de diyoruz ki Atatürk bizim en de
hazinemizdir. Onun þan ve þerefini vatanýn þan ve þerefi sayýyoruz.&rdquo;

Ýnönü&rsquo;nün Meclis Zabýt Ceridesi&rsquo;ndeki bu konuþmasý yalan makinesi tarihçimizin maskesini bir kere daha
düþürmektedir. Ýnönü, &ldquo;Atatürk bu çiftlikleri Halk Partisi&rsquo;nin malý olarak saklýyordu. Fakat köylülerin buralardan bir
bir öðretici araç olarak yararlanabilmelerinin devlet elinde bulunmalarý ile daha kolay ve mümkün olacaðýný düþündü&rdquo; bu
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hazineye devretti demiþtir.
Ben Gerektiðinde Milletime Canýmý Vereceðim

Ýnönü&rsquo;nün bu konuþmasýndan sonra 13 milletvekili, Atatürk&rsquo;ün çiftliklerini milletine baðýþlamasýyla ilgili konuþmal
yüzlercesi de Atatürk&rsquo;e teþekkür telgraflarý çekmiþtir. Meclis Baþkanlýk Divaný, &ldquo;Büyük Ýyiliði&rdquo; için Atatürk&
teþekkür telgrafý çekmiþtir. Bunun üzerine Atatürk de önce Baþbakan&rsquo;a sonra da Meclis&rsquo;e birer mektup göndermiþ

Atatürk&rsquo;ün Baþbakan Ýsmet Ýnönü&rsquo;ye gönderdiði mektup þudur:

&ldquo;Hatýrlarsýnýz, Türk köylüsünün Türk&rsquo;ün efendisi olduðunu söylediðim zamaný. Ben o efendinin isteði ve iradesi al
yýllardan beri çalýþmýþ olan bir hizmetçiyim. Þimdi beni çok duygulandýran olay, deðersiz olsa da Türk köylüsüne ufak bir görev
olduðumdur. Milletin Yüksek Temsilciler Kurulu bunu iyi görmüþ ve kabul etmiþler ise, benim için en unutulmaz bir mutluluk anýsý
bana vermiþlerdir. Bundan ötürü çok yüksek bir zevkle millet, memleket ve Cumhuriyet hükümetine yapmak zorunda olduðum
görevlerden en basiti karþýsýnda gösterilmiþ olan iyi duygulardan ne kadar heyecanlandýðýmý anlatacak güçte deðilim. Söz kon
armaðan Yüksek Türk Milletine benim asýl vermeyi düþündüðüm armaðan karþýsýnda hiçbir deðere sahip deðildir. Ben gerektiði
büyük armaðaným olmak üzere Türk milletine canýmý vereceðim.&rdquo; (Mahmut Goloðlu, Tek Partili Cumhuriyet, s. 264.)

Ýþte büyük adam&hellip;Ýþte vatanseverlik&hellip; Ýþte tevazu&hellip;

Bütün mal varlýðýný, 15 yýl uðraþýp didinip adeta yoktan var ettiði örnek çiftliklerini, milletine baðýþladýðý için kendisine teþekkü
&ldquo;Ben gerektiði zaman en büyük armaðaným olmak üzere Türk milletine canýmý vereceðim&rdquo; diye karþýlýk veren bir
lider&hellip; O günlerde "milletine canýný vermekten" söz eden Atatürk'ün kastettiði Hatay Meselesi idi. Atatürk Hatay'ý anavatan
katmaya kararlýydý ve bu uðurda canýný vermeyi bile göze almýþtý.

Atatürk, Büyük Millet Meclisi&rsquo;ne de &ldquo;Yapýlan bir görevdir&rdquo; þeklinde kýsa fakat çok anlamlý bir mektup
göndermiþtir. (TBMM Zabýt Ceridesi, 14 Haziran 1937.)
Atatürk&rsquo;ün Vasiyeti Çiðneniyor: Atatürk Orman Çiftliði Yok Edilmek Üzere

Atatürk&rsquo;ün Örnek Çiftlikler (Yeþil Cennet) Projesi&rsquo;nin ilk uygulamasý olan Atatürk (Gazi) Orman Çiftliði, Atatürk'ün
mal varlýðý içinde olduðundan 1937 yýlýnda Atatürk tarafýndan þartlý olarak hazineye baðýþlanmýþtýr. Baðýþla ilgili resmi belge
Orman Çiftliði üzerindeki bütün zirai iþletmeler, donanýmlarý ile birlikte bir zirai üretim birimi olarak korunmasý ve iþlerliðinin deva
ile hazineye devredilmiþtir. Baðýþ senedinde ayrýca, çiftlikte arazi ýslahý ve düzenlenmesi yapýlmasý, çevrenin güzelleþtirilmesi,
gezecek-eðlenecek ve dinlenecek saðlýklý yerler saðlanmasý, halka nefis ve katýksýz gýda maddeleri üretilmesi ve temini amacý
belirtilerek bunlarýn gerçekleþtirilmesi yükümlülüðü konulmuþtur. Atatürk'ün kiþisel mülkünü baðýþladýðý hazine, Atatürk Orman
yukarýdaki yükümlülükleri ile birlikte devralmýþtýr.

Atatürk&rsquo;ün milletin hizmetine sunduðu Atatürk Orman Çiftliði, zaman içinde Atatürk&rsquo;ün vasiyeti çiðnenerek iþletilme
baþlanmýþtýr. Ýhmaller, suiistimaller ve yanlýþ politikalar yüzünden Atatürk Orman Çiftliði gittikçe küçülmüþtür. 2008 yýl sonu itib
sebeplerle çiftlik arazilerinde meydana gelen kayýp, 22.078 dekara ulaþmýþ bulunmaktadýr. Bu miktar Atatürk&rsquo;ün
vasiyetiyle hazineye hediye etmiþ olduðu toplam arazinin % 42&rsquo;sine eþit bulunmaktadýr.

2006 yýlýnda çýkarýlan 5524 sayýlý yasa ile Atatürk Orman Çiftliði'nin imara açýlmasý kanunlaþmýþ ve bu konuda Ankara Büyük
Belediyesi'ne geniþ yetkiler verilmiþtir. Var olmayan gerçek dýþý gerekçelere dayanýlarak çýkarýlan bu yasanýn amacý, Atatürk
Çiftliði&rsquo;nin mal varlýðýnýn belediyenin kontrolüne býrakýlmasýdýr. Bu yasa ile AKP&rsquo;li Ankara Büyükþehir Belediyes
kontrolüne býrakýlan Atatürk Orman Çiftliði, bilinmeyen bir sona sürüklenerek yok olacaktýr. 5524 sayýlý kanuna dayanýlarak Ata
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Orman Çiftliði için yapýlan imar planlarýnýn, Ziraat Mühendisleri Odasý, Mimarlar Odasý ve Ankara Barosu tarafýndan anayasay
ve yasalara aykýrýlýðý nedeniyle iptali istemiyle dava açýlmýþtýr.

Atatürk Orman Çiftliði&rsquo;nin mülkiyeti Atatürk'ün baðýþlama iradesi ile sýnýrlý olarak hazineye geçmiþtir. 5524 sayýlý yasa il
düzenlemeler ile Atatürk'ün anayasa ve medeni hukuktan doðan haklarý çiðnenmektedir ve bu kanun, anayasanýn mülkiyet hakk
koruyan kurallarýna aykýrýdýr. 5524 sayýlý kanun, anayasanýn kamulaþtýrma için koyduðu kurallara aykýrýdýr. 5524 sayýlý kan
anayasanýn kültür ve tabiat varlýklarýnýn korunmasý ile ilgili kurallarýna aykýrýdýr. 5524 sayýlý kanun, anayasanýn toprak varlýð
korunmasý ile ilgili kurallarýna aykýrýdýr. 5524 sayýlý kanun, Atatürk&rsquo;ün kiþisel haklarýna ve Cumhuriyetin ruhuna aykýrý
(Güven Dinçer, "Atatürk Orman Çiftliði ve Anayasal Koruma", Cumhuriyet gazetesi, 18 Mayýs, 2007). 5524 sayýlý kanun
Atatürk&rsquo;ün Yeþil Cennet Projesi&rsquo;ne vurulmuþ bir darbedir.
Yalova Çiftliði Araplara Satýlýyor

Atatürk&rsquo;ün 1929 yýlýnda, yaný baþýndaki ulu çýnar aðacýnýn bir dalý zarar görmesin diye altýna ray döþetip birkaç metre
Yalova&rsquo;daki Yürüyen Köþk&rsquo;ün öyküsü zaman içinde neredeyse unutulmuþtur. Býrakýn yürüyen köþkün ibret dolu ö
Atatürk&rsquo;ün anýsýný taþýdýðý ve Atatürk&rsquo;ün vasiyeti gereði hazineye devredilerek milletin hizmetine sunulduðu da u
unutturulmuþtur.

Ve bir gün gelmiþ, bu tarihi köþkün de içinde bulunduðu Yalova Çiftliði önce AKP&rsquo;li Yalova Belediyesi&rsquo;ne devredilm
daha sonra da Yalova Belediyesi tarafýndan Araplara satýlmak istenmiþtir.

2005 yýlýnda AKP&rsquo;li Belediye Baþkaný Barbaros Binicioðlu&rsquo;nun Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan&rsquo;la
görüþmesinin ardýndan, Atatürk&rsquo;ün kendi parasýyla kurup, ölmeden önce hazineye baðýþladýðý Yalova Çiftliði, turistik tes
için Araplara verilmiþtir. Tesisleri, Dubai Ýslam Bankasý ile Çalýk Holding&rsquo;in birlikte kurmasýna karar verilmiþtir.

Yüksek Planlama Kurulu kararýyla gerçekleþtirilen operasyon sonucunda arazide kurulacak turistik tesisiler için 2005 yýlýnda
Dubai Ýslam Bankasý ile ön protokol imzalanmýþtýr. Ýslam Bankasý ile Çalýk Holding&rsquo;in kuracaklarý tesisler için atýlan b
imzada AKP&rsquo;li Devlet Bakaný Ali Babacan da bulunmuþtur. (&ldquo;Çiftliði Araplarda&rdquo; Hürriyet Gazetesi, 13
Temmuz 2005, s.22.)

Atatürk&rsquo;ün, &ldquo;vatanýn tek bir dalý bile çok kýymetlidir&rdquo; anlayýþýnýn sembolik ifadesi olan Yürüyen Köþk&rsq
içinde olduðu Yalova Çiftliði, AKP&rsquo;nin &ldquo;babalar gibi satarým&rdquo; anlayýþýyla yandaþlara ve yabancýlara haraç
mezat satýlmaktadýr.

Atatürk&rsquo;ün hazineye devredip Türk milletinin hizmetine býraktýðý Yalova Çiftliði&rsquo;nin, Atatürk&rsquo;ün vasiyeti hiçe
sayýlarak Araplara satýlmak istenmesi, Cumhuriyet&rsquo;in geldiði noktayý göstermesi bakýmýndan çok düþündürücüdür!

Bugün içinde &ldquo;HALÝFELÝK VAR&rdquo; sanarak Atatürk&rsquo;ün Gizli Vasiyeti peþinde koþanlarýn, önce Atatürk&rsquo
elimizdeki &ldquo;açýk vasiyetinin&rdquo; hukuka aykýrý olarak çiðnenmesine ses çýkarmalarý gerekir. Atatürk&rsquo;ün bir
&ldquo;vasiyet mektubuyla&rdquo; hazineye devrederek Türk milletinin hizmetine sunulmasýný istediði çiftlikleri, bugün bu
vasiyete aykýrý olarak yandaþlara ve yabancýlara haraç mezat peþkeþ çekilmektedir. Bu durum, hukuka, insan haklarýna ve kam
vicdanýna aykýrýdýr. Bu durum, Mustafa Kemal Atatürk&rsquo;e yapýlmýþ büyük bir saygýsýzlýktýr.

Yalan makinesi tarihçimizin de tarihi gerçekleri çarpýtmayý býrakýp Atatürk&rsquo;ün vasiyetine aykýrý olarak Atatürk&rsquo;ün
Çiftliklerinin yandaþa haraç mezat satýlmasýnýn hesabýný sormasý&rdquo; gerekir. Namuslu bir aydýnýn yapmasý gereken þey
Yalan Makinesi Tarihçimiz Atatürk&rsquo;ü Bugünkü Siyasilerle Karýþtýrmýþ!
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Tabi burada Þeytanýn Avukatlýðýný yapanlar, "Ýyi de Atatürk bu çiftlikleri hangi parayla satýn aldý?" sorusunu sorabilirler. Heme
yanýt verelim: Atatürk, çiftlikleri "çiftlik" haliyle satýn almadý KURAK ARAZÝLERÝ satýn aldý ve oralarý yeþil birer cennete dönüþ
Ankara Gazi Orman Çiftliði. Ankara'nýn özellikle en kurak arazisi satýn alýnarak inþa edilmiþtir. Atatürk'ün 13 yýllýk çalýþmalarý s
Orman Çiftliði büyümüþ ve deðerlenmiþtir. Dolayýsýyla Atatürk, deðeri milyonlarca lira tutan çiftlikleri deðil çok daha ucuz araziler
almýþtýr. Atatürk'ün Cumhurbaþkaný olarak iyi "maaþ" aldýðý düþünülecek olursa bunlarý alacak parasý da vardýr. Ayarýca Atat
evler ve çiftlikler vardýr. Atatürk bunlarý da geliþtirip deðerlendirmiþtir.

Edindikleri servetleri eþe dosta, yandaþa akýtan günümüzün Baþbakanlarý ve bakanlarýnýn Atatürk&rsquo;ten alacaklarý çok am
dersler vardýr.

Yalan makinesi tarihçimiz anlaþýlan Atatürk&rsquo;ü bugünkü cukkacý siyasilerle karýþtýrmýþ! Siyasi hayatlarý süresince mal,m
peþinde koþan, hem kendi ceplerini hem de eþ, dost ve yandaþlarýnýn ceplerini dolduran, Ýsviçre bankalarýnda gizli hesaplar
açtýran, oðula gemicik alan, eþe kuyumcu dükkaný açan bugünkü siyasilerle Atatürk&rsquo;ü kýyaslamak, Atatürk&rsquo;ün de
&ldquo;mal, mülk, para düþkünü&rdquo; olduðunu kanýtlama gayreti iþçinde çýrpýnmak, bana soracak olursanýz komik olmuþ!

Yalan makinesi tarihçimiz, bugünün çalan-çýrpan, eþi dostu kayýran siyasetçisine meþruiyet kazandýrabilmek için &ldquo;Atatürk
çalmýþtý, çýrpmýþtý, malý, mülkü vardý!&rdquo; diyebilme densizliðini göstererek hem komik duruma düþmüþtür, hem de yanda
tarihi çarpýtmanýn son örneklerinden birini vermiþtir.

Yalan makinesi tarihçimize þunu da hatýrlatalým ki; eðer Atatürk, para pul peþinde koþsaydý I. Dünya Savaþý sýrasýnda Alman
Falkenhayn tarafýndan kendisine verilmek istenen sandýklar dolusu altýn rüþvetini kabul ederdi! Eðer Atatürk mal mülk düþkünü
kelle koltukta, yokluk ve yoksulluk içinde bir Kurtuluþ Savaþý&rsquo;nýn önderi olmaya soyunmaz, iþbirlikçiler gibi Ýngilizlerin
kanatlarý altýnda gayet rahatça hayatýný sürdürürdü. Ya da kendisine yapýlan Halifelik tekliflerini kabul eder, para pul içinde yüz

Ah Atatürk düþmaný yobaz kafa ah!...

Yalan makinesinin daha mantýklý, ayaklarý daha saðlam yere basan yeni yalanlarýný bekliyoruz!!!

NOT: Atatürk&rsquo;ün Örnek Çiftlikler Projesi&rsquo;nin ayrýntýlarýný AKL-I KEMAL, &ldquo;Atatürk&rsquo;ün Akýllý
Projeleri&rdquo;, C.I, adlý kitabýmdan okuyabilirisiniz.

Sinan Meydan - 17 Haziran 2012

Kaynak gösterilmeden kullanýlamaz: Kaynak:
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