
Andımızın Yazarı Kimdir?  

Okullarda her sabah söylenmekte olan “Öğrenci Andı” nı yazan ve 

23 Nisan 1933′te Türk çocuklarına armağan eden de   Dr. Reşit Galip’tir. 

Prof. Dr. Afet İnan, “Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler” adlı 

eserinde (s. 213) Dr. Reşit Galip ve And hakkında şunları yazmıştır: “1933 

yılının 23 Nisan Çocuk Bayramıydı. O, heyecanla Çankaya köşküne 

geldiği vakit, Atatürk’ün yanında bana bir kâğıt uzattı ve şunları anlatmaya 

başladı. Sabahleyin ilk bayramlaşmayı kızlarımla yaptım. Onlara bir şeyler 

söylemek istediğim vakit, bir and meydana çıktı. İşte Cumhuriyetimizin 23 

Nisan çocuklarına armağanı, dedi. 

Bu sözler, Türk çocukları tarafından o yıldan beri tekrarlanmaktadır. Vatanperver Dr. 

Reşit Galip, evvelâ bir baba olarak bu hisleri duymuş; sonra da Millî Eğitim Bakanı olarak 

okul çocuklarına bu andı içirmişti. 

Öğrenci andında yer alan her sözde ve anlamında Türk Millî Eğitiminin amacının özü 

vardır. And’da geçen her sözün ve ettikleri yeminin anlamı öğrencilere iyi kavratılmalı. 

Öğrenciler, okul içinde ve okul dışındaki hayatlarında, her sabah söyledikleri And’a göre 

hareket ederek “doğru” ve “çalışkan” olmalı. Küçükleri korumalı. Büyükleri saymalı. 

Yurdunu ve milletini özünden çok sevmeli. Yükselmeyi ve ileri gitmeyi “ülkü” edinmeli. 

Atatürk’ün açtığı yolda, gösterdiği hedefe durmadan yürümelidir. Yeri gelince varlığını, Türk 

varlığına armağan edebilmelidir. 

Öğrencilerin okul içinde ve okul dışındaki davranışları, And’da söyledikleri sözlere ve 

ettiği yemine uygun olmalıdır. 

Reşit Galip (1893, Rodos, Osmanlı-5 Mart 1934), Türk siyasetçi 

Rodos’ta doğdu. Ortaokulu bitirdikten sonra kardeşi 

Hüseyin Ragıp Baydur ile birlikte bir sandala binip Marmaris’e 

geçti, liseyi İzmir’de okudu. Kardeşi diplomatlığı seçerken kendisi 

tıp okumayı tercih etti. İstanbul Tıbbîye Mektebi’ni bitirdi. 

Öğrenciliği sırasında gönüllü olarak I. Dünya Savaşı’na katıldı, 

Kafkasya Cephesinde savaştı. 

Öğrenimini savaş dönüşü tamamladı ve aynı fakültede 

asistan olarak çalıştı. Müderris Muavinliği, Türk – Yunan 

Mübadele Komisyonu Türk Delegeliği, Sıhhiye Vekâleti Umumi Hıfzıssıhha Muavinliği, 

Serbest Hekimlik yaptı. 1923 yılının Mart ayında hekimlik yaptığı Mersin’e gelen Atatürk’e 

hitaben yaptığı konuşma ile önderi etkileyen Reşit Galip, kendisinden milletvekilliği teklifi 

aldı, 1925′te meclise girdi. Bir süre İstiklal Mahkemesi üyeliği yaptı, Atatürk’ün isteğiyle 

Serbest Fırka’ya girdi. II.(Ara Seçim), III. ve IV. Dönem Aydın Milletvekilliği ile Milli 

Eğitim Bakanlığı yaptı. 13 ay süren (19 Eylül 1932- 13 Ağustos 1933) döneminde 

Darülfünun’da üniversite reformunu başlattı; öğretmenlere genel bütçeden maaş ödenmesini 

sağladı. Yakalandığı zatürre nedeniyle istirahat etmek üzere bakanlık görevinden ayrıldı. 5 

Mart 1934 günü hayatını kaybetti. Cebeci Asri Mezarlığı’na defnedildi. Reşit Galip Bey, evli 

ve 3 Çocuk babasıydı. 

Ankara’da bir caddeye ismi verilmiştir. Hakkında Yener Oruç tarafından kaleme 

alınmış bir kitap bulunur: “Atatürk’ün Fikir Fedaisi: Dr. Reşit Galip” (Güner Y., 2007). Her 

sabah okutulan “Andımız” metni 23 Nisan 1933 günü Dr. Reşit Galip’in kaleminden 

çıkmıştır.                                                      

 

                                                                                                                      Hazırlayan: astagos 
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ÖĞRENCİ ANDI 

 

"Türküm, doğruyum, çalışkanım, 

 

İlkem;  

Küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak,  

Yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir. 

 

 

 

Ülküm;  

Yükselmek, ileri gitmektir. 

 

Ey Büyük Atatürk! 

Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim. 

Varlığım, Türk varlığına armağan olsun. 

 

Ne mutlu Türküm diyene!" 
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