
10 Kasım 1938 Mustafa Kemal 

Atatürk'ün ölümü 
 
 
 
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk hangi tarihte öldü? Mustafa 
Kemal Atatürk neden öldü? İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümü ve ölüm sebebi 
hakkındaki bilgiler... 

 

Mustafa Kemal Atatürk'ün sağlık sorunları 1937 yılından itibaren sıklaşmaya başladı. 
Ölüm yılı olan 1938'in ilk zamanlarında Mustafa Kemal Atatürk'e siroz hastalığı 
teşhisi konuldu. Türk doktorların yanı sıra Avrupa'da da alanında uzman doktorlar 
getirildi ve Mustafa Kemal Atatürk'e tedavi uygulanmaya başlandı.  

Mustafa Kemal Atatürk, 1 Kasım 1938 tarihinde, TBMM'nin açılışına hastalığı 
sebebiyle katılamadı. 

Fakat uygulanan tedavilere ne yazık ki cevap veremeyen Mustafa Kemal Atatürk, 10 
Kasım 1938 Perşembe günü sabahı saat 09:05'te İstanbul'un Beşiktaş ilçesi 
sınırlarında yer alan Dolmabahçe Sarayı'nda son nefesini vererek hayata gözlerini 
yumdu. 

  



 

  

16 Kasım 1938 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'ün tabutu, Türk bayrağı ile örtülmüş 
bir katafalk üzerine konuldu ve Dolmabahçe Sarayı'ndaki büyük tören salonuna 



yerleştirildi. Mustafa Kemal Atatürk'ü son kez görmek isteyen herkes Dolmabahçe 
Sarayı'na geldi. 

Mustafa Kemal Atatürk'ün cenazesi 20 Kasım 1938 tarihinde çok büyük bir tören, acı 
ve hüzünle başkent Ankara'ya gönderildi.  

Mustafa Kemal Atatürk'ün cenazesi 21 Kasım 1938 günü Ankara'da düzenlenen 
görkemli bir tören eşliğinde geçici olarak Ankara Etnografya Müzesi'ne kaldırıldı. 

Törende halkın ve önemli Türk isimlerin yanı sıra dünyanın dört bir yanından gelen 
birçok yabancı askeri birlik de bulunuyordu. 

  

 

  

Anıtkabir neden yapılmıştır? Anıtkabir ne 

zaman yapılmıştır? 
Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara'da yer alan Anıtkabir, Mustafa Kemal 
Atatürk'ün anıt mezarıdır. 10 Kasım 1953 günü Mustafa Kemal Atatürk'ün cenazesi 
kendisi için yaptırılan Anıtkabir'e taşınmıştır ve ebedi olarak toprağa verilmiştir.  

Anıtkabir'in yapımına 9 Ekim 1944 tarihinde başlanmış, 1 Eylül 1953 yılında yapımı 
tamamlanmıştır. 

Mustafa Kemal Atatürk vasiyetindeki varlığını 

kime bırakmıştır? 
Mustafa Kemal Atatürk, tüm mal varlığını Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu'na 
bağışlamıştır. 

https://www.milliyet.com.tr/80--olum-yil-donumunde-ulu-onder-mustafa-kemal-ataturk-ve-hatiralari-molatik-9946/


Mustafa Kemal Atatürk'ün son arzusu nedir? 

 

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün ardından söylenen sözler 

Türkiye tarihi bugün her zamandan çok Batı ve Avrupa tarihinden ayrılmaz bir 
haldedir. Ve Atatürk'ün bu yöndeki gayretleri sonuçsuz kalmamıştır. Memleketlerimiz 
arasındaki yüzyılları aşan dostluk bu gelişmenin temel öğelerinden biridir.  
Charles De GAULLE - Fransa  

O Türkiye'nin önceki kuşaklarından hiç birine nasip olmayan özgürlük ve güven dolu 
bir hayat sagladı. BaşarılarıTürkiye'nin Avrupa devleti olmasını sağladı yakın 
doğunun tarihini değiştirdi.  
Times Gazetesi - Birleşik Krallık 

Bu günün Türkleri yüzyıllar önce Avrupa’yı titreten canlı millet durumuna erişmiştir. 
Ve bu akşam O büyük ölünün başında bekleyen Türkiye güçlü ve dipdiri Türkiye'dir.  
Pierre Dominique (Fransiz Gazeteci)  

Akıllı ve barışçı yöntemlerle gerçekleştirdiği eseri halkların tarihinde izlerini 
bırakacaktır.  
Albert LEBRUN - Fransız Cumhurbaskanı  

İnsanlığın bütün belirtileri O'nda kendini hemen gösteriyor.  
Noelle Gazetesi - Fransa  

Çok büyük bir adamdı... bir siyasi dahiydi.  
Fransiz Excelsior Gazetesi  

Dünyanın çağdaş en büyük kişilerinden biri.  
Le Jour-Echo de Paris  

Atatürk'un yurt kurtarıcı olduğunu milletlerin en vefalısı olan Türkler asla 
unutmayacaklardır.  
Noell Roger Gazetesi - Fransa  

https://www.milliyet.com.tr/mustafa-kemal-ataturk-un-son-arzusu-neydi--mola-5538/


Yeni Türk Devleti ile Ankara Andlaşması'nın imzalanması nedeniyle; "Bizi arkadan 
vurdu dağ başındaki haydutlarlaMustafa Kemallerle anlaştı" diyenlere Fransız 
Başbakanının Mecliste verdiği cevap:  
"Dağ başındaki haydutlar diye isimlendirdiğiniz kahraman Mustafa Kemal ve O'nun 
tüm askerleri burada olsalardıteker teker hepsinin heykellerini dikerdik. Böylesine 
kahraman bir antlaşma imzalamaktan gurur duyuyorum.  
Fransız Basbakanı BRIAND (1921)  

Kemal Atatürk'ün karakterinin bir cephesini göstermek itibariyle bir noktayı 
hatırlatmak isterim. Bize savaşlarından birini anlatıyordu. Birdenbire durdu: 
"Görüyorsunuz ya" dedi. "Birçok zaferler kazandım. Fakat bunların en büyüğünden 
sonra bile her akşam savaş alanlarında ölen bütün askerleri düşünerek içimde derin 
bir keder duyuyorum." Cesaret ve zekasından başka yüreği bu kadar yüce olan böyle 
bir şef'in yurdu için mucizeler yaratmış olmasına şaşılabilir mi?...  
George BENNES - Vu Gazetesi- Fransa (1938)  

O büyük insan yalnız Türkiye için değil bütün doğu milletleri için de en büyük 
önderdi.  
Emanullah HAN - Afgan Kralı 

Mustafa Kemal yeni Türkiye'nin kalbidir. Eski yıpranmış bir toplumdan yep yeni güçlü 
bir millet yaratmış essiz kişiliğiyle kendini herkese saydırmış enerjisiyle herkesi 
kendine inandırmıştır.  
Ma Shao-Cheng (Çinli Yazar)  

Atatürk yalnız Türk Milleti'nin değil özgürlüğü uğruna savaşan bütün milletlerin 
önderiydi. O'nun direktifleri altında siz bağımsızlığınıza kavuştunuz. Biz de o yoldan 
yürüyerek özgürlüğümüze kavuştuk.  
Bayan Sucheta KRIPALANI - Hint Parlamento Heyeti Başkanı 

 


