
DÜNYADA’ ATATÜRK’ÜN İSMİNİN VERİLDİĞİ VE ANIT’ININ YAPILDIĞI 

ÜLKELER.. 

 

 

Belçika`nın Almanya sınırı 

yakınında, Vise kentine bağlı Cheratte kasabasında bulunan Mustafa Kemal Atatürk`ün 

adını taşıyan meydan, bölgedeki Türkler`in gurur kaynağı. 

Maden ocaklarında çalışmak için Belçika`ya gelen Türk ailelerin yaşadığı bölgede, Türkiye 

ve Atatürk hayranı Vise Belediye Başkanı Marcel Neven`in girişimi ile 2003`te asılan 

2002 yılında önce bir caddeye Atatürk adı verilmiş, bazı çevrelerden tepki gelmesi üzerine 

levha kaldırılmıştı. Bunun üzerine bir yıl sonra caddenin hemen yanındaki meydana 

Atatürk adı verilmişti. 

Ancak daha sonra Atatürk Meydanı`nın “Place Attaturk” diye yanlış yazıldığı anlaşıldı. 

Bir süre sonra bu hatadan dönüldü ve yazı “Place Ataturk” şeklinde değiştirildi. 

*** 



Meksika`nın başkenti Mexico City`de 1910 yılında yaptırılan ve “Osmanlı Saati” olarak 

bilinen tarihi saat kulesi, Türkiye`den binlerce kilometre uzaklıktaki ülkenin Osmanlı 

izlerini taşıyan tek yapısı olarak yükseliyor. Meksika`da ayrıca bir Atatürk anıtı da yer 

alıyor. 

Osmanlı saat kulesi, başkentin tarihi Zocalo meydanı yakınlarındaki 

Venustiano Carranza ve Bolivar sokaklarının kesiştiği köşede bulunuyor. 

Çinilerle bezenmiş saat kulesinin üzerindeki levhada, İspanyolca 

“Osmanlı Cemaatinden Meksika`ya-Eylül 1910″ yazıyor. 

Saat kulesinin, Meksika`nın bağımsızlığının 100. yıl dönümünü kutlamak üzere, 

Meksika`ya göç eden çoğu Lübnan ve Arap kökenli Osmanlı vatandaşı tarafından 

hediye edildiği belirtiliyor. 

Saatinde hem Latince hem de Arapça sayıların kullanıldığı kulenin açılışının, 

22 Eylül 1910 tarihinde, dönemin Meksika Cumhurbaşkanı Guillermo de Landa ile 

Osmanlı 100. Yıl Komitesi Başkanı, Osmanlı vatandaşı Antonio Letayf tarafından yapıldığı 

biliniyor. 

1970`li yılların sonunda Lübnan asıllı Meksika vatandaşları, saat kulesinin 

atalarının mali katkısıyla yapıldığını ileri sürerek, levhadaki “Osmanlı” kelimesini “Lübnan” 

olarak değiştirtmiş, ancak Türk Büyükelçiliğinin çabaları sonucu 1986 yılında “Osmanlı” 

kelimesi levhaya yeniden yazdırılmıştır. 



Meksika`da ki Atatürk Anıtı TİSK tarafından La Reforma caddesine yaptırılmış. 

*** 

Calle Mustafa Kemal Ataturk, Santo Domingo, Dominican Republic Dominik Cumhuriyeti 

(İspanyolca República Dominicana, okunuşu `Republika Dominikana`), Karayiplerdeki 

Hispanyola adasında yer alan bir ülkedir. Hispanyola, Porto Riko`nun batısında, Küba ve 

Jamaika`nın doğusunda yer alır. Venezuela ile deniz sınırı vardır. 

Adanın batı kısmında Haiti bulunur. 

Dominik Cumhuriyeti Avrupalıların Amerika kıtalarında ilk oluşturdukları yerleşimdir. 

Başkenti, Santo Domingo da Amerika`lardaki ilk sömürge başkentiydi. 

Bağımsızlığının büyük bir bölümünde ülkede siyasi buhran yaşanmış, halkı temsil 

etmeyen ve baskıcı pekçok hükümet tarafından idare edilmiştir. 1961`de diktatör Rafael 

Leonidas Trujillo Molina`nın ölümünden sonra Dominik Cumhuriyeti temsili demokrasiye 

geçmiştir. 

Yaklaşık 10 milyon nüfusa sahip. 

*** 



AMSTERDAM`ın kuzeyinde ATATÜRK ANITI. 

1964 yılından bu yana bir çok GURBETÇİ Amsterdam`a yerleşmişti. 

Ford fabrikasına ve NDSM`in tersanelerinde çalışmak için buraya getirilen işçiler eskiden 

Klaprozenweg olan şimdi ise Atatürk sokağı olarak anılan bölgenin kuzeyindeki ahşap 

barakalara yerleştirildiler ve buraya halk arasında Türk köyü dediler. 

Anısına buraya 1978`de bir Atatürk anıtı diktiler. 

Anıtta Hollandaca ve Türkçe olarak “Yurtta Sulh, Dünyada Sulh” yazılı. Amsterdam`da şu 

anda yaklaşık 40.000 “Türk” Hollandalı yaşamaktadır. (2012) 

ATATÜRK Straat Stadsdeel Noord, Tuindorp,Oostzaan Nederland Vanaf 1964 vestigden 

zich vele Turkse gastarbeiders in Amsterdam-Noord. Zij waren hier naar toe gehaald om 

te werken in de Fordfabriek en de scheepswerven van NDSM. 

De gastarbeiders woonden in houten barakken ten noorden van de Klaprozenweg, nu de 

straat Atatürk, die in de volksmond Turksedorp heette. Ter herinnering hieraan staat op 

die plek een monument voor Kemal Atatürk. 

Op het gedenkteken staat de tekst ‘Vrede in huis, vrede in de wereld’ in het 

Turks en in het Nederlands. Op dit moment telt Amsterdam zo’n 40.000 ‘Turkse’ 

Nederlanders.(2012) 

*** 



THE ATATÜRK MEMORIAL IN WELLINGTON, NEW 

ZEALAND 

M. K. Atatürk Memorial; – is situated on a ridge above Tarakina Bay, 

Wellington Capitol of New Zealand, the Atatürk Memorial looks out over 

Cook Strait and the site was chosen for its remarkable likeness; – to the landscape of the 

Gallipoli Peninsula, in Turkey. 

M. K. Atatürk Anıtı; Tarakina koyu, başkent Wellington`ta. Anıt Cook Boğazı`na bakıyor, 

burasını Gelibolu Yarımadası`na benzemesinden dolayı seçmişler. 

*** 



Şili`nin 

başkenti Santiago`da Apoguindo Caddesi Novigod Parkı`ndaki Atatürk Anıtı. 

Şili`nin başkenti Santiago`da belediye, kentte yaşayan kişilerin örnek alması için bir 

parka, Atatürk`ün sözlerinin yer aldığı rölyefini yaptırdığı bildirildi. 

YAZININ TÜRKÇESİ 

“Türkiye Cumhuriyeti`nin kurucusu, vatanının fedakar ve sadık hizmetkarı, 

benzeri olmayan kahraman, insanlık idealinin canlı emsali… 

Bütün hayatını Türk Milletine vakfetmiş, milletine kendi ruhunu, ateşini vermiştir. 

Hatırası milletinin ruhunu ateşli tutan sönmez bir meşale olarak yaşamaktadır!” 

*** 



Statue of Mustafa Kemal 

ATATÜRK 

Kashino, Kushimoto, Higashimuro District, Vakayama, Japonya 

18 Eylül 1890`da ERTUĞRUL FIRKATEYNİ Kushimoto açıklarında tayfuna yakalanınca 

kayalara çarparak batmıştı. 

Amiral Osman Bey dahil 655 mürettebattan, sadece 69 kişi kurtulabildi. 

Şehitler arasında Hasan Âli Yücel`in annesi Neyyire Hanım tarafından dedesi 

ve Can Yücel`in büyükdedesi Kaptan Âli Bey de bulunmaktaydı. 

Kazada ölenlerin anısına Kuşimoto’da bir anıt yapılmıştır. 

İlk anıt Japonlar tarafından 1891’de dikilirken, 1929 yılında yine 

Japonlar tarafından genişletilmiştir. Şehitlik Anıtı, 3 Haziran 1929 tarihinde Japon 

İmparatoru tarafından da ziyaret edilmiştir. 

1937’de Türkiye tarafından restore edilen anıt önünde her yıl düzenli olarak 

anma törenleri yapılmaktadır. 

Kuşimoto kasabası Mersin ve Yakakent ile kardeş şehirdir. 

Kuşimoto’da bir de müze bulunmaktadır. 1974 yılında inşa edilen 

“Türk Müzesi”nde Ertuğrul Fırkateyni’nin maketi, gemideki asker ve komutanların 

fotoğrafları ve heykelleri bulunmaktadır. 

*** 
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