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E’KİMLİK Kişilerin kimlikleri olduğu kadar ülkelerin de 

kimlikleri vardır. Ülkemizin kimliğinin belirlendiği 

bazı önemli olaylar ekim ayı içinde gerçekleşmiştir.

90 yıl önce, 13 Ekim 1923 günü 
Ankara Başkent oldu. 29 Ekim 
1923 günü Cumhuriyet’in 
ilanı ile, ülkemiz Türkiye 

Cumhuriyeti kimliğine kavuştu. TBMM’deki 
oylamada Mustafa Kemal Atatürk oy birliği ile 
ilk cumhurbaşkanı seçildi. 

Ülkemizin kimliğinin oluşmasında önemli yer tutan, 
ekim ayındaki bazı olayları anımsayalım [1]:

23 Ekim1840 günü Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) 
Genel Müdürlüğü kuruldu (iletişim). 20 Ekim 1903 
tarihinde Türkiye’nin ilk futbol kulübü olan Beşiktaş 
Jimnastik Kulübü kuruldu. Galatasaray SK de 1905 
yılı ekim ayında kurulan diğer kulübümüz oldu 
(spor).

6 Ekim 1907 yılında İstanbul’da ilk otomobil 
Beyoğlu’nda görüldü. Bundan tam 19 yıl sonra, 
1926’da Türkiye’nin ilk uçak fabrikası Kayseri’de 
açıldı (sanayi). Uçak fabrikasının açılmasından 
10 yıl sonra ise, 1936’daki Cumhuriyet Bayramı 
kutlamalarında, tayyareci Vecihi’nin kızı Eribe 
Hanım paraşütüyle yere çakılarak yaşamını yitirdi. 

Çağdaş ülke kimliğine kavuşma yolunda atılan bazı 
yasal adımlar da ekim ayı içinde gerçekleşmiştir: 
4 Ekim 1926’da “Türk Medeni Kanunu” yürürlüğe 
girmiş; aynı yıl 10 Ekim günü “Kıyafet Kanunu” 
kabul edilmiştir (yasama). 4 Ekim 1931 günü T.C. 
Merkez Bankası kuruldu; 15 Ekim 1937’de yeni 
harflerle basılan ilk kağıt paralar tedavüle çıktı 
(ekonomi). Üzerinde Atatürk’ün resmi bulunan 100 
liralık banknotlar 1942’de tedavülden kaldırıldı.
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[1] Yararlanılan kaynak: http://tr.wikipedia.org
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Ankara Gar binası törenle açıldı (30 Ekim 1937), ODTÜ’nün temeli atıldı (2 Ekim 1957), Bilkent 
Üniversitesi kuruldu (20 Ekim 1984). 
Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. (TÜDEMSAŞ), TCDD’nin kullanmakta olduğu 
buharlı lokomotif ve yük vagonlarının onarımını yapmak amacıyla 22 Ekim 1939 yılında 
“Sivas Cer Atelyesi” adı altında işletmeye açıldı. 29 Ekim 1961’de Türk yapımı ilk otomobil 
“Devrim”, Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’e armağan edildi. 7 Ekim 1966 günü seri üretim 
yapılan ilk otomobilimize “Anadol” adı verildi (sanayi). 30 Ekim 1973 günü, Boğaziçi Köprüsü, 
Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından açıldı (ulaşım). 21 Ekim 1981 günü Atatürk Barajı’nın 
temeli atıldı (enerji).

“İstikbâl Göklerdedir” görüşüne uygun biçimde yapılanlar havacılık ve uzay alanındaki 
kimliğimizin olgunlaşmasına katkı vermiştir: 29 Ekim 1987’de, Cumhuriyet’in 64. yılında yerli 
yapım F-16 uçağı uçtu, 27 Ekim 2008 günü Türksat 3A Uydusu devreye girdi (havacılık-uzay).

Bütün bunları gerçekleştiren yurttaşlarımızın ilk nüfus sayımı 28 Ekim 1927 günü yapıldı. 
Türkiye’nin nüfusunun 13 milyon 648 bin 270 kişi olduğu açıklandı. 
Dünya ülkesi kimliğine kavuşmamız için uluslararası arenada atılan adımlar arasında önemli 
bir yer tutan Türkiye’nin NATO’ya katılmasıyla ilgili protokol, 17 Ekim 1951 günü Londra’da 
imzalandı. 5 Ekim 1953’te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne 40 oyla üye olarak seçilen 
Türkiye, 17 Ekim 2008 tarihinde, aynı konseye 151 oyla bir kez daha (2008-2009) üye olarak 
seçildi. 3 Ekim 2005 günü Avrupa Birliği ile Türkiye arasında üyelik görüşmeleri başladı (dış 
ilişkiler).
Gazi Mustafa Kemal Paşa 15 Ekim 1927 günü, CHP Kurultayı’nda “Büyük Nutuk”u okumaya 
başladı. Nutuk’un okunması 6 gün sürdü. 29 Ekim 1933 günü ise, Cumhuriyet’in onuncu yılı 
kutlamalarında tarihi Onuncu Yıl Söylevi’ni verdi (kuruluş, kurtuluş).

Birçok genel seçim de ekim ayı içinde yapılmıştır (demokrasi). Hükümetlerin kurulması da bu ay 
içinde gerçekleşmiştir.

Ülkemizin çağdaş Türkiye Cumhuriyeti kimliğini korumak ve yaşatmak için kendi bireysel 
kimliğimizin, benliğimizin ne olduğunu bilmemiz gerekir. Ekim ayında resmen bu kimliği 
kazanan ülkemizin, tarihte ekim ayındaki olaylarla bunu pekiştirdiği görülmektedir.

Ekim ayı yalnızca ülkemize değil dünyaya da farklı bir kimlik kazandırmıştır.
İki bilgisayar arasındaki ilk bağlantı da, dünyamıza küresel köy kimliğini kazandıran ve 
İnternet’in öncüsü olan ARPANET üzerinden 29 Ekim 1969 günü gerçekleştirildi.

“Şu Çılgın Türkler” adlı eseriyle cumhuriyeti en iyi biçimde 
anlatan tarihçi ve yazar Turgut Özakman’ı bugün son 
yolculuğuna uğurladık. Mekânı cennet olsun. 
O, Türkiye Cumhuriyeti kimliğinin oluşmasında bireylere 
düşen görev ve sorumlulukları tarihsel gerçeklerle bizlere 
ulaştırdı. 
Kimliğimizi doğru algılamamızı sağladı: Türküm, 
doğruyum, çalışkanım...
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