Küba Devrimi’nin öncülerinden ve Fidel Castro’nun yoldaşı Arjantinli devrimci
doktor Che Guevara, 1967 yılında Bolivya’da yakalanıp öldürüldüğünde sırt
çantasından; “Atatürk’ün Büyük NUTUK’u” çıkmıştır...”
NUTUK’un Küba Devrimi’ndeki yeri
aslında daha önceki yıllara dayanıyor.
Sosyalist Küba Cumhurbaşkanı Fidel
Castro, 12 Mayıs 1961 tarihinde
Havana’da görevli genç Türkiye
diplomatı Bilal Şimşir’den “Atatürk’ün
Büyük Nutuk Kitabını” ister. ABD’nin
bilgisi olmaması ricasıyla yapılan bu
istek, Bilal Şimşir tarafından uzunca bir
süre sonra yerine getirilebilir. Đşte, Fidel
Castro’nun Atatürk hayranlığının
kaynağı; Đngilizce “Nutuk” kitabını
özümseyerek okumasında ve devrimci
M.Kemal ATATÜRK’ün ilk
antiemperyalist savaşımını zafere
eriştiren “1919 Ruhu”ndan
esinlenmesinde yatıyor.

12 Aralık 1996’da bir ödül töreni için gittiği Küba’da Fidel Castro ile görüşen
Dursun ÖZDEN kendisine “Türkiye’de solcu, ilerici ve devrimci gençler;
Che Guevara ve Fidel Castro’yu çok seviyorlar ve sizleri mutlak önder olarak
kabul ediyorlar...” der.
Bu sözlere Castro’nun verdiği yanıt çok anlamlıdır:
“Devrimci M.Kemal ATATÜRK varken, Türk gençleri neden kendilerine başka
önder arıyorlar?...
Devrimci ATATÜRK bizim ve tüm mazlum halkların esin kaynağıdır...”

Mart 1997 de Habitat Toplantısı için Đstanbul’a gelen Fidel Castro, yaptığı
konuşmada şöyle der:
“Asıl devrimci M.Kemal Atatürk’tür.
Ben bir devrim yaptım, ama O’nun yaptıklarını asla başaramazdım.
Sakın kendinize başka esin kaynağı aramayın...”
Fidel Castro’nun bu sözleri karşısında heyecanlanmamak mümkün mü?

O Mustafa Kemal ışığıdır ki; doğudan batıya, güneyden kuzeye, birçok halk
hareketini ve halk önderini etkilemiştir.
Örneğin, çağdaşları Lenin ve Churchill kendisini hep takdir etmişlerdir.
Örneğin, 1935’teki Uzun Yürüyüş öncesinde Şangay Meydanı’nda toplanan
binlerce Çinliye seslenen Mao’nun ilk sözleri şöyledir:

“Ben, Çin’in Atatürk’üyüm..”
Ve 1948’den bugüne dek, Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki 8. ve 9. sınıflarda
Yakınçağ Tarihi derslerinde Atatürk ve Cumhuriyet Devrimleri okutuluyor.

Küba polis şefi Carlos Fernandez’in yaptığı açıklamaya göre:
“Başkent Havana’daki 13/K parkında, birçok dünya liderinin büstlerinin
olduğu yerde bulunan Atatürk büstü, Havana Karnavalı için çeşitli
ülkelerden gelen ‘Türk kökenli gençler’ tarafından 26 Temmuz 2007 günü
yerinden sökülerek yok edilmiştir...”

“Annan Planı gereğince KKTC’deki ortaöğretim okullarının ders kitaplarından
Atatürk ve Türkiye Ulusal Kurtuluş Savaşı konuları çıkarıldı...”

Atatürk Köşesi kaldırıldı.
Özel öğretim kurumlarının gelişmesi, sayılarının artması ve kurum
çeşitliliğinin artması sonucu Yönetmeliğin Altıncı Bölümündeki hükümler
ihtiyaca cevap veremediği için, Bakanlığımızca özel öğretim kurumlarının
tesis ve binalarıyla ve bu tesis ve binalarda bulunması gereken araçgereçlere ilişkin standartlar yeniden belirlenmiş ve Özel Öğretim
Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesi düzenlenerek yürürlüğe konulmuştur.
1989 yılında hazırlanan söz konusu yönergeden sonra Yeni Yönetmelikte,
Eski Yönetmeliğin "Sosyal Tesis ve Teçhizat" başlıklı Altıncı Bölümüne yer
verilmemiştir.
Eski Yönetmeliğin Altıncı Bölümünde yer alan sadece Atatürk köşesi değil
62 kaleme zikredilen gerekçelerle Yeni Yönetmelikte yer verilmemiştir.

Biz Atatürk Köşelerini kaldırırken, dünya onun için ne yapmıştı hatırlayalım.

Yıl 1976 UNESCO

ATATÜRK KĐMDĐR

"Bu gün UNESCO'nun üzerinde çalıştığı bütün projelerin isim babası Mustafa Kemal'dir."
Yıl 1976. UNESCO, üyelerine bir öneriyle gelir.
Öneri, onun doğumunun yüzüncü yılında, UNESCO'nun 152 ülkenin devletleri ayni
anda kutlasın önerisidir.
Birden Đsveç delegesi ayağa kalkar ve şöyle söyler:
"Ne yani dünyada bu kadar devlet adamı var hepsinin doğum gününü böyle
kutlayacak mıyız?"
Rus delegesi ayağa fırlar yumruğunu masaya vurur, ve 152 ülkenin delegelerine
aynen şöyle söyler;
"Genç delege arkadaşım hatırlatmak isterim ki ATATÜRK öyle dünyadaki herhangi
bir lider değildir, bırakın onu bir yıl anmayı her ülke her problemine çare olarak
aramalıyız“.

Hani Đsveç delegesi demişti ya "ne yani" diye.
O Đsveç delegesi bu imzanın atıldığı gün mikrofona gelir ve aynen şunları söyler;
"Ben ATATÜRK'ü inceledim ve bütün ülkelerden özür diliyor ilk imzayı ben atıyorum"
diyecektir.
UNESCO tarihinde ilk ve tektir hiç negatif oy yok, hiç çekimser oy yok
152 ülke şu metne imza atar;
ATATÜRK ULUSLARARASI ANLAYIŞ, ĐŞBĐRLĐĞĐ, BARIS YOLUNDA ÇABA GÖSTERMĐŞ
ÜSTÜN KĐŞĐ,
OLAĞANÜSTÜ DEVRĐMLER GERÇEKLEŞTĐRMĐŞ BĐR ĐNKĐLAPÇI, SÖMÜRGECĐLĐK VE
YAYILMACILIĞA KARŞI SAVAŞAN ĐLK ÖNDER,
ĐNSAN HAKLARINA SAYGILI,
DÜNYA BARIŞININ ÖNCÜSÜ,
BÜTÜN YAŞAMI BOYUNCA ĐNSANLAR ARASINDA RENK, DĐL, DĐN, IRK AYIRIMI
GÖSTERMEYEN,
EŞĐ OLMAYAN DEVLET ADAMI,
TÜRKĐYE CUMHURĐYETĐNĐN KURUCUSU"

