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ÖNSÖZ

Atatürk, inançlı bir liderdi. Adını dünya tarihine altın harf-
lerle yazdırırken askerlik yeteneğinin yanı sıra siyasete, ekono-
miye ve dine de çok önem verdi. Adı sadece kurduğu son Türk 
Devleti’nde yaşayanlarca değil tüm İslam Âlemi’nde saygıyla 
anıldı. Allah ile kul arasına girilmeyeceğini savundu. Gerçek; 
çağdaş bir dindardı. Din bezirgânlarına karşıydı. Etnik kim-
liklere saygılıydı. Din ve mezhep ayrılığı bilmez; hepsine saygı 
gösterirdi. Özellikle çocuk ve gençlerin dinini iyi öğrenmesini 
istedi. Yoluna baş koyduğu özgürlük mücadelesinde birçok İslam 
ülkesinden de destek gördü; örnek lider oldu.

Yaşadığı çağın gelmiş geçmiş en büyük devrimcisiydi. En 
önemli özelliği öğretmen oluşuydu. Kendini sürekli yenileyen 
bir liderdi. Ömrünü ulusuna ve Anadolu’da yaşayan halklara 
adamıştı. Binlerce kitap okumuş, Kuran-ı Kerim’e apayrı bir say-
gı göstermişti. Allah’a ve O’nun peygamberlerine her daim saygı 
gösterdi. “İslam Âlemi’nin Halifesi” olabilecekken demokrasiyi 
benimsedi...

“İnsana” hayrandı. Vicdanlıydı. Kimi zaman bir serçe için, kimi 
zaman bir köpek, kimi zaman bir ağaç için “gerçek bir insan” ol-
manın ne demek olduğunu öğretti kurduğu ülkenin çocuklarına...

Bu kitap oluşturulurken gerçek bilgilere, Atatürk ile yaşanan 
bire bir anılara yer verilmiştir. Tarihi bir belgesel roman niteliği 
taşımaktadır. Kimi bölümlerde kurgulara yer verilmiş olsa da, 
aslından uzaklaşılmamasına özen gösterilmiştir.

Anne O Bizden Biri, 17 yıl Atatürk’ün yanında hemen her 
anını paylaşan Bekir (Cingöz) Çavuş için söylenen bir sözdür. 
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Yaşar Gürsoy // Anne O Bizden Biri

Atatürk, Alevi olan Bekir Çavuş’u annesi Zübeyde Hanım ile ta-
nıştırırken bu sözü kullanmıştır.

Bundan dolayı rahmetli Bekir Cingöz başta olmak üzere Ata-
türk ile anılarını kamuoyuyla paylaşan vefat etmiş tüm yazarlara 
sonsuz şükranlarımı sunarım.

Keyifli okumalar...

Yaşar Gürsoy
Çanakkale




