YAZAR ve ESERLER‹ HAKKINDA
Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar
Adnan Oktar, 1956 y›l›nda Ankara'da do¤du. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini Ankara'da tamamlad›. Daha
sonra ‹stanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve ‹stanbul Üniversitesi Felsefe
Bölümü'nde ö¤renim gördü. 1980'li y›llardan bu yana, imani, bilimsel ve siyasi konularda pek çok eser
haz›rlad›. Bunlar›n yan› s›ra, yazar›n evrimcilerin
sahtekarl›klar›n›, iddialar›n›n geçersizli¤ini ve Darwinizm'in kanl› ideolojilerle olan karanl›k ba¤lant›lar›n› ortaya koyan çok önemli eserleri bulunmaktad›r.
Harun Yahya'n›n eserleri yaklaﬂ›k 30.000 resmin
yer ald›¤› toplam 45.000 sayfal›k bir külliyatt›r ve bu
külliyat 57 farkl› dile çevrilmiﬂtir.
Yazar›n müstear ismi, inkarc› düﬂünceye karﬂ›
mücadele eden iki peygamberin hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve Yahya
isimlerinden oluﬂturulmuﬂtur. Yazar taraf›ndan kitaplar›n kapa¤›nda Resulullah'›n mührünün kullan›lm›ﬂ olmas›n›n sembolik anlam› ise, kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Bu mühür, Kuran-› Kerim'in Allah'›n
son kitab› ve son sözü, Peygamberimiz (sav)'in de
hatem-ül enbiya olmas›n› remzetmektedir. Yazar da,
yay›nlad›¤› tüm çal›ﬂmalar›nda, Kuran'› ve Resulullah'›n sünnetini kendine rehber edinmiﬂtir. Bu suretle, inkarc› düﬂünce sistemlerinin tüm temel iddialar›n› tek tek çürütmeyi ve dine karﬂ› yöneltilen itirazlar› tam olarak susturacak "son söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve kemal sahibi olan Resulullah'›n mührü, bu son sözü söyleme
niyetinin bir duas› olarak kullan›lm›ﬂt›r.
Yazar›n tüm çal›ﬂmalar›ndaki ortak hedef, Kuran'›n tebli¤ini dünyaya ulaﬂt›rmak, böylelikle insanlar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahiret gibi temel
imani konular üzerinde düﬂünmeye sevk etmek ve
inkarc› sistemlerin çürük temellerini ve sapk›n uygulamalar›n› gözler önüne sermektir.
Nitekim Harun Yahya'n›n eserleri Hindistan'dan
Amerika'ya, ‹ngiltere'den Endonezya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, ‹spanya'dan Brezilya'ya,
Malezya'dan ‹talya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a ve
Rusya'ya kadar dünyan›n daha pek çok ülkesinde
be¤eniyle okunmaktad›r. ‹ngilizce, Frans›zca, Almanca, ‹talyanca, ‹spanyolca, Portekizce, Urduca,
Arapça, Arnavutça,
Rusça, Boﬂnakça,
Uygurca, Endonezyaca,
Malayca, Bengoli, S›rpça,
Bulgarca, Çince, Kishwahili
( Ta n z a n y a ' d a
kullan›l›yor),
Hausa (Afrika'da yayg›n
olarak kullan›l›yor), Dhivelhi

(Mauritus'ta kullan›l›yor), Danimarkaca ve ‹sveçce
gibi pek çok dile çevrilen eserler, yurt d›ﬂ›nda geniﬂ
bir okuyucu kitlesi taraf›ndan takip edilmektedir.
Dünyan›n dört bir yan›nda ola¤anüstü takdir
toplayan bu eserler pek çok insan›n iman etmesine,
pek ço¤unun da iman›nda derinleﬂmesine vesile olmaktad›r. Kitaplar› okuyan, inceleyen her kiﬂi, bu
eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay anlaﬂ›l›r ve samimi
üslubun, ak›lc› ve ilmi yaklaﬂ›m›n fark›na varmaktad›r. Bu eserler süratli etki etme, kesin netice verme, itiraz edilemezlik, çürütülemezlik özellikleri taﬂ›maktad›r. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düﬂünen insanlar›n, art›k materyalist felsefeyi, ateizmi ve di¤er sapk›n görüﬂ ve felsefelerin hiçbirini samimi olarak savunabilmeleri mümkün de¤ildir. Bundan sonra savunsalar da ancak duygusal
bir inatla savunacaklard›r, çünkü fikri dayanaklar›
çürütülmüﬂtür. Ça¤›m›zdaki tüm inkarc› ak›mlar,
Harun Yahya Külliyat› karﬂ›s›nda fikren ma¤lup olmuﬂlard›r.
Kuﬂkusuz bu özellikler, Kuran'›n hikmet ve anlat›m çarp›c›l›¤›ndan kaynaklanmaktad›r. Yazar›n
kendisi bu eserlerden dolay› bir övünme içinde de¤ildir, yaln›zca Allah'›n hidayetine vesile olmaya
niyet etmiﬂtir. Ayr›ca bu eserlerin bas›m›nda ve yay›nlanmas›nda herhangi bir maddi kazanç hedeflenmemektedir.
Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu¤unda,
insanlar›n görmediklerini görmelerini sa¤layan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmas›n› teﬂvik etmenin de, çok önemli bir hizmet oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.
Bu de¤erli eserleri tan›tmak yerine, insanlar›n zihinlerini buland›ran, fikri karmaﬂa meydana getiren, kuﬂku ve tereddütleri da¤›tmada, iman› kurtarmada güçlü ve keskin bir etkisi olmad›¤› genel tecrübe ile sabit olan kitaplar› yaymak ise, emek ve zaman kayb›na neden olacakt›r. ‹man› kurtarma amac›ndan ziyade, yazar›n›n edebi gücünü vurgulamaya yönelik eserlerde bu etkinin elde edilemeyece¤i
aç›kt›r. Bu konuda kuﬂkusu olanlar varsa, Harun
Yahya'n›n eserlerinin tek amac›n›n dinsizli¤i çürütmek ve Kuran ahlak›n› yaymak oldu¤unu, bu hizmetteki etki, baﬂar› ve samimiyetin aç›kça görüldü¤ünü okuyucular›n genel kanaatinden anlayabilirler.
Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaﬂalar›n, Müslümanlar›n çektikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulman›n yolu ise, dinsizli¤in fikren ma¤lup
edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konmas› ve
Kuran ahlak›n›n, insanlar›n kavray›p yaﬂayabilecekleri ﬂekilde anlat›lmas›d›r. Dünyan›n günden güne daha fazla içine çekilmek istendi¤i zulüm, fesat
ve kargaﬂa ortam› dikkate al›nd›¤›nda bu hizmetin
elden geldi¤ince h›zl› ve etkili bir biçimde yap›lmas›
gerekti¤i aç›kt›r. Aksi halde çok geç kal›nabilir.
Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmiﬂ olan Harun Yahya Külliyat›, Allah'›n izniyle, 21. yüzy›lda
dünya insanlar›n› Kuran'da tarif edilen huzur ve bar›ﬂa, do¤ruluk ve adalete, güzellik ve mutlulu¤a taﬂ›maya bir vesile olacakt›r.
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tatürk ilkelerini inceledi¤imizde, bu ilkelerin Türk’ün yüksek karakter ve seciyesine tam bir uyum gösterdi¤ini görürüz. Mustafa Kemal, askeri görevleri ve kat›ld›¤› savaﬂlar neticesinde, ülkesini ve insanlar›n› çok iyi gözlemlemiﬂ; kendisinden önceki yöneticiler gibi, yap›lmaya çal›ﬂ›lan yenilik hareketlerinde, ne ülke insan›ndan uzak kalm›ﬂ,
ne de ‘halk›n üstünde’ bir tav›r tak›nm›ﬂt›r. Türk Milletine
inanan ve Türk’ün yüzy›llard›r bast›r›lm›ﬂ olan karakterini
ortaya ç›karan Atatürk; bu inançla ilkelerini uygulamaya
koymuﬂ ve baﬂar›l› olmuﬂtur. Atatürk bu durumu, ﬂu sözleriyle anlatm›ﬂt›r:

“Arkadaﬂlar mazide, en büyük felaketleri ihzar (haz›rlayan) eden
bir mazide, çok derin mazilerde dahi, Türk Milletini benli¤inden ç›karan bir teﬂkilat vard› ki, ona devlet ve hükümet teﬂkilat› derlerdi.
Millet, hükümet teﬂkilat›n›n zahiren esiri idi. Bu onun manzarai
zahiriyesi (görünen manzaras›) idi. Halbuki Türk, esaret kabul etmeyen bir Millettir, Türk Milleti esir olmam›ﬂt›r.
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Yaln›z hükümet baﬂka bir vaziyette kalm›ﬂ, millet de hükümete bigane (yabanc›) ve ondan müteneffir (nefret eder) bir vaziyette
kalm›ﬂt›r. ‹ﬂte bunun için çok felaketler oldu. Fakat bunlar›n
tecelliyat› maddiyesi (meydana geliﬂleri) devlet, hükümet teﬂkilat›
üzerinde oldu. Mahvolan devletler idi ve devlet ölmüﬂtür. Fakat
Türk Milleti görüyorsunuz ki, daha kuvvetli, daha ﬂerefli olarak
yaﬂamakta berdevamd›r. Bugünkü hükümetimiz, teﬂkilat› Devletimiz do¤rudan do¤ruya milletin kendi kendine, kendili¤inden yapt›¤›
bir teﬂkilat› devlet ve hükümettir ki, onun ad› Cumhuriyet’tir. Art›k
hükümet ile millet aras›nda mazideki ayr›l›k kalmam›ﬂt›r.. Art›k hükümet ve hükümet mensuplar› kendilerinin milletten gayr› olmad›klar›n› ve milletin efendi oldu¤unu tamamen anlam›ﬂlard›r.. ” 1

Cumhuriyetçilik
Cumhuriyetçilik, milli hakimiyete dayanan, ça¤daﬂ ve demokratik idareyi amaç edinen bir yönetim prensibidir. Bu ilke, devlet düzeni ve yönetiminde, belirli ﬂah›slar›n veya
zümrelerin hakimiyetinin önlenmesi noktas›nda en sa¤lam
teminatt›r. Öyle ki, bu ilke yara ald›¤›nda, art›k milletin gerçek “hakimiyeti”nden söz etmek mümkün olmaz.

“ . .Cumhuriyetimiz öyle zannolundu¤u gibi zay›f de¤ildir. Cumhuriyet bedava da kazan›lm›ﬂ de¤ildir. Bunu istihsal (elde etmek) için
mebzulen (çok) kan döktük. Her tarafa k›rm›z› kan›m›z› ak›tt›k.
‹cab›nda müessesat›m›z› müdafaa için laz›m olan› yapmaya amadeyiz.” 2
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Atatürk, Milli Mücadele döneminde ve sonras›nda, milletin
hiçbir s›n›ra ve bask›c› uygulamaya ba¤l› kalmadan, tam ba¤›ms›z bir yap›ya sahip olmas›n› istemiﬂ ve halk yönetimini savunmuﬂtur. Bu bak›mdan Cumhuriyetçilik ilkesini, ‘milli hakimiyet’ prensibi ile birleﬂtirmiﬂ ve “Hakimiyet Kay›ts›z ﬁarts›z
Milletindir“ diyerek, bu düﬂüncesini en aç›k bir biçimde ifade
etmiﬂtir.
Kurtuluﬂ Savaﬂ› s›ras›nda Ankara’da kurulan hükümet sistemi, resmi ad› Cumhuriyet olmamas›na ra¤men, asl›nda fiilen bir cumhuriyetti. Çünkü, halk›n seçti¤i bir temsilciler
meclisi ile bu meclis denetiminde ülkeyi yöneten bir hükümet
vard›. Kurtuluﬂ Savaﬂ›’ndan sonra, Türk Devletinin yönetim
ﬂekli kesinlik kazand›; 29 Ekim 1923’te, Cumhuriyet resmen
ilan edildi.
Cumhuriyet’in ilan›ndan sonra ilk olarak, 1924 Anayasas›’n›n 1. Maddesine “Türkiye devleti bir Cumhuriyet'tir” hükmü konuldu. Daha sonra da, 1961 ve 1982 Anayasalar›’nda bu
hüküm korunmakla beraber, 1. Maddenin de¤iﬂtirilemeyece¤i,
de¤iﬂtirilmesinin de önerilemeyece¤i hükmü getirildi.
Anayasalar ile korunma alt›na al›nan ve milli hakimiyet anlay›ﬂ›n›n bir sonucu olarak ortaya ç›kan Cumhuriyet idaresinin önemi, Atatürk’ün ﬂu sözlerinden de anlaﬂ›lmaktad›r:

“Türk Milletinin tabiat ve ﬂiar›na (karakter ve adetlerine) en mutab›k olan idare, Cumhuriyet idaresidir” 3
“Cumhuriyet, yüksek ahlaki de¤er ve niteliklere dayanan bir idaredir.
Cumhuriyet fazilettir.” 4
“Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemiyle devlet ﬂekli demektir.” 5
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Cumhuriyet Bayram› törenleri (29 Ekim 1927)

Yine Atatürk’e göre, Cumhuriyet anlay›ﬂ›nda, düﬂünce serbestli¤i vazgeçilemeyecek prensiplerdendir.

“En büyük hakikatler ve terakkiler, fikirlerin serbest ortaya konmas›
ve teati edilmesi ile meydana ç›kar ve yükselir.” 6
Ancak Atatürk’e göre “serbest düﬂüncenin” kendine has
bir s›n›r› vard›r. Mustafa Kemal Atatürk, Afet ‹nan’a söyleyip
yazd›rd›¤› Medeni Bilgiler kitab›nda, bizzat kaleme ald›¤› “hürriyet” bölümünde ﬂunlar› yazm›ﬂt›r: “Hürriyet, insan›n, düﬂündü¤ü ve diledi¤ini mutlak olarak yapabilmesidir.” Mustafa Kemal
Atatürk, düﬂünce-eylem serbestli¤inin s›n›rlar›n›n, devletin ve
milletin menfaatlerini tehlikeye sokmayacak, onlar› koruyacak
ﬂekilde olmas› gerekti¤ini aﬂa¤›daki ﬂu sözleriyle belirtmiﬂtir:

“Ferdin birinci hakk›, tabii kabiliyetlerini serbestçe inkiﬂaf ettirebilmesidir. Bu inkiﬂaf› temin için ise, en iyi vas›ta, ferde di¤erinin muadil
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CUMHUR‹YET YILLARININ ‹LK BAYRAMI
TBMM'nin 23 Nisan'daki aç›l›ﬂ gününün "Milli Bayram" say›lmas› ve her y›l kutlanmas›
için 1921'de bir yasa kabul edilmiﬂtir. Sonradan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram›
adlar›n› alan bu bayram›n dördüncüsü 23 Nisan 1924'te kutlanm›ﬂt›r. Gazi Mustafa
Kemal Paﬂa da o günkü bayrama ilk kez "reisicumhur" olarak kat›lm›ﬂt›r.

(benzer) hakk›n› ›zrar (zarar) etmeksizin, tehlike ve zarar kendine ait
olmak üzere, ona kendi kendini istedi¤i gibi sevk ve idare etmeye müsaade etmektir.. Bu haklara hürmet etmeyen siyasi cemiyet esasl› vazifesinde kusur etmiﬂ olur, ve devlet mevcudiyetinin hikmetini ve manas›n› kaybeder..
Ferdi hürriyeti düﬂünürken, her ferdin nihayet bütün milletin müﬂterek menfaati ve devlet mevcudiyeti göz önünde bulundurmak laz›md›r. Anlaﬂ›l›yor ki ferdi hürriyet mutlak olamaz. Di¤erinin hak ve
hürriyeti milletin müﬂterek menfaati, ferdi hürriyeti tahdit (s›n›r) eder.
Ferdi hürriyeti tahdit, devletin de adeta esas› ve vazifesidir.. . ayn› zamanda bütün hususi faaliyetleri, umumi ve milli maksatlar için, birleﬂtirmekle mükelleftir.. çünkü ferdi hürriyet derecesi, devlet faaliyetlerini
zafa düﬂürmemek laz›md›r. Devletsiz bir cemiyet, veyahut zay›f bir
devlet hayat›n›n neticesi, herkesin herkese karﬂ› mücadelesidir. Bu
mücadele ekseriyetin hürriyetini bozmayacak surette, tadil (uygun)
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olunmak laz›md›r.. Devlet sanat› iﬂte budur. Bu sanatta isabetin derecesi hürriyetlerin hudutlar›n› çizen konuda görülebilir. Çünkü “bu
hudut kanun marifetiyle tesbit ve tayin edilir” her halde, vatandaﬂlar›n, umumi hürriyet ve saadeti için fertlerden, ancak devlet için zaruri
olan bir k›s›m hürriyetlerinin b›rak›lmas› istenebilir.” 7
Atatürk, zorlu yollardan geçilerek ve çok kan kaybedilerek
kurulan Cumhuriyet'in iç ve d›ﬂ düﬂmanlara karﬂ› koruma ve
kollama güvencesini de yine çok güvendi¤i Türk Milleti ve
Türk Ordusuna b›rakm›ﬂt›r:

“ Türkiye Cumhuriyeti yaln›z iki ﬂeye güvenir. Biri millet karar›, di¤eri en üzücü ve güç ﬂartlar içinde dünyan›n takdirlerine hakk›yla lay›k olma niteli¤ini kazanan Ordumuzun kahramanl›¤›, bu iki ﬂeye
güvenir.” 8
Atatürk, Türk Devletinin gelece¤inin teminat› olan ilkelere
yönelik d›ﬂ ve iç sald›r›lara, Türk Milletinin Cumhuriyet'ten
ald›¤› güçle karﬂ›l›k verece¤ini ﬂu sözleriyle belirtmiﬂtir:

“ Temeli büyük Türk Milletinin ve onun kahraman evlatlar›ndan
mürekkep büyük Ordumuzun vicdan›nda ak›l ve ﬂuurunda teessüs
(esaslanm›ﬂ) etmiﬂ olan Cumhuriyetimizin ve milletin ruhundan mülhem (ilham edilmiﬂ) prensiplerimizin bir vücudun izalesi (yok edilmesi) ile haleldar (bozukluk) olabilece¤i zehab›nda bulunanlar, çok zay›f dima¤l› bedbahtlard›r. Bu gibi bedbahtlar›n, Cumhuriyet'in adalet
ve kudret pençesinde müstahak olduklar› muameleye maruz kalmaktan baﬂka nasipleri olamaz. Benim naciz vücudum bir gün elbet toprak olacakt›r, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebed payidar olacakt›r.
Ve Türk Milleti emniyet ve saadetini zamin prensiplerle medeniyet
yolunda, tereddütsüz yürümeye devam edecektir.” 9
Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk, baﬂka bir ko-
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nuﬂmas›nda da, bu düﬂmanca hareketlerin Türk Milletinin
‘amans›z kahr›’ alt›nda darmada¤›n olaca¤›n› belirtmiﬂtir:

“Bundan sonra yaln›z bir ﬂey varid-i hat›r olabilir. O da baz› adi politikac›lar›n, hasis menfaatperestlerin o vehim ve hayali uyand›rmaya
çal›ﬂmas› o yüzden tatmin-i h›rs ve menfaat düﬂüncesinden ibarettir.
Temin ederim ki, bu gibiler her ne ﬂekil, suret ve vesile ile olursa olsun, mevcudiyetlerini ihsas ettikleri gün, Türk Milletinin amans›z
kahr›na hedef olmaktan kurtulamayacaklard›r.” 10

13

Harun Yahya
Milliyetçilik
Milliyetçilik; Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere miras b›rakt›¤› Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin birarada durmas›n›
sa¤layan temel ilkelerden biridir. Atatürk, milletin içine düﬂtü¤ü o karanl›k günlerde, birlik ve beraberli¤i kurmaya çal›ﬂm›ﬂ,
istiklal mücadelesini ‘milliyetçilik’ etraf›nda tesis etmiﬂtir.
Mustafa Kemal, kimilerinin manda yönetimiyle ‹ngiltere ve
Amerika Birleﬂik Devletleri’ne ba¤lan›p kurtulma çareleri arad›klar› zamanlarda, bütün bu düﬂüncelerin aksine, sadece
Türk Milletine ve onun yüksek ba¤›ms›zl›k karakterine güvenmiﬂtir.
Atatürk, istiklal mücadelesini Türk milliyetçili¤i prensibi
üzerine kurarak baﬂlatt›¤›n›, 1937 y›l›nda Ankara Halkevi’nde
yapm›ﬂ oldu¤u bir konuﬂmada ﬂöyle belirtmiﬂtir:

“Ben 1919 senesi May›s› içinde Samsun’a ç›kt›¤›m gün, elimde
maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yaln›z Türk Milletinin asaletinden
do¤an ve benim vicdan›m› dolduran yüksek manevi bir kuvvet vard›. ‹ﬂte ben bu milli kuvvete, bu Türk Milletine güvenerek iﬂe
baﬂlad›m” 11
Yine Büyük Atatürk, bu ﬂevk, heyacan ve birliktelikle kurulan Cumhuriyet'in ilelebet yaﬂamas› konusunda, milliyetçilik
prensibinin önemini ﬂu ﬂekilde belirtir;

“Bir millet di¤er milletlere nispetle tabii veya mükteseb (sonradan)
hususi karakterler sahibi olmas›, di¤er milletlerden farkl› bir uzviyet
teﬂkil etmesi, ekseriya onlardan ayr› olarak onlara muvazi inkiﬂafa
sai bulunmas› keyfiyetine milliyet prensibi denir.
Bu prensibe göre, her fert ve millet kendi hakk›nda hüsniniyet, top-
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raklar›na bizzat kay›ts›z tesahup (sahip ç›kma) talep etmek hakk›na
ve hürriyetine maliktir. Bu düstur bize hangi milletlerin hür, hangilerinin hürriyetinden ﬂu veya bu ﬂekilde mahrum olduklar›n› yani millet
nam›n› taﬂ›maya lay›k olmad›klar›n› kolayl›kla gösterir.” 12
Bir milletin teﬂekkülü için, öncelikle belirli ﬂartlar›n biraraya gelmesi laz›md›r. Atatürk, bu ﬂartlar› ﬂu ﬂekilde s›ralam›ﬂt›r:

“a- Siyasi varl›kta birlik, b- Dil birli¤i, c- Yurt birli¤i, d- Irk menﬂei
birli¤i, e- Tarihi karabet (yak›nl›k), f- Ahlaki karabet
Türk Milletinin teﬂekkülünde mevcut olan bu ﬂartlar›n hepsi birden
di¤er milletlerde yok gibidir.” 13
Büyük Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti s›n›rlar› içinde yukar›daki maddeleri benimseyen ve bu do¤rultuda “Ne Mutlu
Türk'üm” diyen herkesin Türk Milletinin mensubu oldu¤unu
belirtir:

“Millet dil, kültür ve ideal birli¤i ile birbirine ba¤l› vatandaﬂlar›n
oluﬂturdu¤u bir siyasi ve içtimai heyettir” 14
Yine baﬂka bir ifadesinde Atatürk: “Türk milliyetçili¤i, terakki
ve inkiﬂaf yolunda ve beynelminel temas ve münasebetler de bütün
muas›r milletlere muvazi ve onlara bir ahenkte yürümekle beraber
Türk içtimai heyetinin hususi seciyelerini ve baﬂl› baﬂ›na müstakil
hüviyetini mahvuz tutmakt›r” 15 diye belirtmiﬂtir.
Yukar›daki sözlerden de anlaﬂ›laca¤› gibi, Atatürkçü Türk
milliyetçili¤inde as›l hedef; her sahada ilerlemenin tamamlanmas› ve medeni ülkelerle ayn› seviyede yürünmesidir. Fakat
Türk, bunlar› yaparken kendi yüksek karakterinden ve benli¤inden taviz vermeyecektir. Bu, milli kültürün etraf›nda, milli
birlik ve beraberlik çerçevesi içinde gerçekleﬂecektir. E¤er milli

16

Atatürk Ansiklopedisi

beraberlik ihdas edilemezse, bölücü unsurlar, ülke bütünlü¤üne zarar verir duruma gelecektir.

“Bizim milletimiz, milliyetinden habersiz oluﬂunun çok ac› cezalar›n›
gördü. Osmanl› ‹mparatorlu¤u dahilindeki çeﬂitli kavimler, hep milli
esaslara sar›larak milliyet duygusunun kuvvetiyle kendilerini kurtard›lar. Biz ne oldu¤umuzu onlardan ayr› ve onlara yabanc› bir millet
oldu¤umuzu sopa ile içlerinden kovulunca anlad›k. Kuvvetimizin zaafa u¤rad›¤› anda bizi tahkir ettiler, aﬂa¤›lad›lar. Anlad›k ki kabahatimiz kendimizi unutmakl›¤›m›zm›ﬂ. Dünyan›n bize hürmet göstermesini istiyorsak evvela bizim kendi benli¤imize ve milliyetimizi bu hürmeti, hissen, fikren, fiilen bütün hareketlerimizle gösterelim; bilelim ki
milli benli¤ini bulamayan milletler, baﬂka milletlerin av›d›r.” 16
Mustafa Kemal Atatürk, Türk Milletinin kendi varl›¤›n›
sürdürebilmesi için milliyet ba¤›yla s›ms›k› kenetlenmesi gerekti¤ini ﬂöyle belirtir:

“Milletin varl›¤›n› sürdürmek için fertleri aras›nda düﬂündü¤ü ortak ba¤lar, as›rlardan beri gelen ﬂekil ve mahiyetini de¤iﬂtirmiﬂ, yani millet, dini
ve mezhebi ba¤ yerine Türk milliyeti ba¤›yla fertlerini toplam›ﬂt›r.” 17

17

Harun Yahya
Atatürk milliyetçili¤i “Ne Mutlu Türk'üm Diyene” sözü ›ﬂ›¤›nda, ülkesinin refah› ve istikbali için çal›ﬂan, milli birlik ve
beraberlik etraf›nda toplanan herkesi din, dil, ›rk ayr›m› gözetmeden kabul eder.
Atatürk’ün milliyetçilik esas›nda, ›rk ba¤› üstünlü¤ünü savunan, ﬂovenist, kafatasç› ve Türk Milletinin yüksek karakterine uyum göstermeyen, Türk’ü y›kmaya çal›ﬂan faﬂizm, komünizm gibi zararl› ak›m ve ideolojilere de yer yoktur. Atatürk bu
konuyu ﬂu sözleriyle bizlere bildirir:

"Komünizm içtimai bir meseledir. Memleketimizin hali, memleketimizin içtimai ﬂeraiti, dini ve milli ananelerinin kuvveti, Rusya’daki komünizmin bizce tatbikine müsait olmad›¤› kanaatini teyid eder bir
mahiyettedir.” 18
“Bizim bak›ﬂ aç›m›z, bizim prensiplerimiz cümlece malumdur ki bolﬂevik prensipleri de¤ildir ve bolﬂevik prensiplerini milletimize kabul ettirmek için ﬂimdiye kadar hiç düﬂünmedik ve teﬂebbüste bulunmad›k.” 19
Atatürk milliyetçili¤i, Türk’ün yüksek karakterinden gelen
üstün ahlak›yla, di¤er milletlerin yaﬂama hakk›na, onlar›n ba¤›ms›z ve hür iradelerine sayg›l›d›r.
14 A¤ustos 1920 tarihinde sorulan bir soruya Atatürk, “Bize
milliyetçi derler. Fakat biz öyle milliyetçileriz ki bizimle birlikte çal›ﬂan bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz. Onlar›n bütün milliyetlerinin gereklerini tan›r›z. Bizim milliyetçili¤imiz herhalde bencil
ve marurane bir milliyetçilik de¤ildir” 20 diye cevap verir.
Atatürkçü Türk milliyetçili¤inde, milletin, bask› ﬂiddet ve
tahakküm alt›nda yönetilmesine yer yoktur; Türk’ün yüksek
karakterinden do¤an bar›ﬂseverli¤i, milliyetçilik ilkesinde de
kendini gösterir:
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“‹nsanlar› mutlu edece¤im diye onlar› birbirine bo¤azlatmak insani
olmayan ve son derece üzücü olan bir sistemdir. ‹nsanlar› mutlu edecek tek vas›ta onlar› birbirine yaklaﬂt›rarak onlara birbirlerini sevdirerek karﬂ›l›kl› maddi ve manevi ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamaya yarayan
hareket ve enerjidir. Dünya bar›ﬂ› içinde insanl›¤›n gerçek mutlulu¤u
ancak bu yüksek ideal yolcular›n›n ço¤almas› ve baﬂar›l› olmas›yla
mümkün olacakt›r.” 21
Türk milleiyetçili¤i, insanc›l yönüyle bütün dünya milletlerine örnek olmaktad›r. Türk Milletinin ahlaki yap›s›, onun karakterinde önemli bir yer tutar. Türk ahlak›, milli de¤erlerin ve
milli birli¤inde oluﬂmas›nda da etkilidir. Atatürk, Afet ‹nan’a
yazd›rd›¤› Medeni Bilgiler kitab›nda, “Türk Milletinin ortak görünen bir hali vard›r. Gerçekten dikkat edilirse Türklerin aﬂa¤› yukar› ahlaklar› hep birbirine benzer. Bu yüksek ahlak hiçbir milletin ahlak›na benzemez. Ahlak›n bir milletin meydana gelmesinde yeri çok
büyüktür önemlidir” 22 demektedir.
Atatürk milliyetçili¤i ilkesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti
s›n›rlar› d›ﬂ›nda kalan Türkleri de benimser ve kardeﬂ sayar. Bu
anlamda, kültür birli¤inin sa¤lanmas› için onlarla ba¤lant›lar
kurar. Fakat bu noktada, herkesin bulundu¤u ülke s›n›rlar› içinde yükselmesini ve Türk karakterinin yüksek özelliklerini sergilemesini de ister. Atatürk bu konuda ﬂunlar› söylemektedir:

“Türkiye d›ﬂ›nda kalm›ﬂ Türkler, önce kültür meseleleriyle ilgilenmelidirler. Nitekim biz Türklük davas›n› böyle uygun bir ölçüde
ele alm›ﬂ bulunuyoruz. Büyük Türk tarihine, Türk dilinin kaynaklar›na, zengin lehçelerine, eski Türk eserlerine önem veriyoruz.
Baykal ötesindeki Yakut Türklerinin dil ve kültürlerini dahi ihmal etmiyoruz.” 23

19

Harun Yahya
Halkç›l›k
Atatürk, halkç›l›k ilkesiyle, Türk Milletini, s›n›f esas›na dayal› sosyalizm, komünizm gibi milli birlik ve beraberli¤i yok
edici, Türk’ün yüksek karakterine ters düﬂen zararl› ak›mlardan korumay› amaçlam›ﬂ, s›n›f ve zümre hakimiyetine son
vermeyi esas alm›ﬂt›r.

“Atatürkçülükte halkç›l›k, sosyalizm ya da komünizm gibi zararl›
olan ak›m ve ideolojelerdeki ifadeler d›ﬂ›nda tamamen farkl› bir mana taﬂ›r. Marksist-Leninist düﬂünceye ba¤l› olanlar millet anlay›ﬂ›
yerine halklar, halk idaresi yerine proleterya diktatörlü¤ü, Cumhuriyet yerine de tek partili muhalefetsiz bir parlamento ve halk›n devlete köleli¤i esas›n› koymuﬂlard›r.” 24
Halkç›l›k uygulamas› ile halk, kendi belirledi¤i yönetimiyle, tam bir demokrasi yöntemi gerçekleﬂtirir. Bu ilkeyle, toplum içindeki s›n›flar problemi ortadan kald›r›l›r; böylece, kiﬂi
ya da zümrelerin birbirleri üzerindeki tahakkümleri engellenmiﬂ, herkes kanunlar ve hukuk yönünden eﬂit say›lm›ﬂ, kiﬂi
hak ve özgürlüklerini hiçe sayan uygulamalar ortadan kald›r›lm›ﬂ olur. Çünkü Halkç›l›k ilkesine göre, herkes eﬂittir ve herkes halkt›r.
Afet ‹nan’›n Medeni Bilgiler kitab›ndaki, Atatürk’ün el yazmalar›nda, bu konu ﬂöyle aç›klanm›ﬂt›r:

“Biz memleket halk›, kiﬂi ve çeﬂitli s›n›f mensuplar›n›n birbirlerine
yard›mlar›n› ayn› k›ymet ve nitelikte görürüz. Hepsinin menfaatlerinin ayn› derecede ve ayn› eﬂitlik duygusu ile karﬂ›lanmas›na çal›ﬂmak isteriz. Bu ﬂeklin, milletin genel refah›, devlet bünyesinin sa¤lamlaﬂt›r›lmas› için daha uygun oldu¤u kanaatindeyiz. Bizim düﬂüncemizde; çiftçi, çoban, amele, tüccar, sanatkar, asker, doktor, k›sacas›
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Turhal'da halkla birlikte (1930)

herhangi bir sosyal müessesede çal›ﬂan bir vatandaﬂ›n hak, menfaat
ve hürriyeti eﬂittir. Devlete bu anlay›ﬂ ile azami yard›mc› olmak ve
milletin güvenci ve iradesini yerinde sarf edebilmek, bizce, bizim anlad›¤›m›z anlamda halk hükümeti idaresi ile mümkün olur.” 25
Bu ilke etraf›nda milleti meydana getiren unsurlar, birbirlerinin haklar›na sayg›l› ve yard›msever olarak, ortak bir gelece¤i yaﬂamak için halk› oluﬂtururlar. Bunu da Atatürk ﬂöyle ifade eder:

“Türkiye halk› ›rk› veya dini ve kültürel yönden birleﬂmiﬂ bir di¤erine
karﬂ›, karﬂ›l›kl› hürmet ve fedakarl›k hisleriyle dolu ve kaderi ve gelece¤i ve ç›karlar› ortak olan bir toplumdur.” 26
Yine Atatürk, Türk halk›n›n ç›karlar›n›n birarada yaﬂamay›
gerektirdi¤ini, bu ortak ç›karlar›n s›n›fsal çat›ﬂmay› ortadan
kald›rd›¤›n› belirtmiﬂtir:

“Bizim halk›m›z ç›karlar› birbirinden farkl› s›n›f halinde de¤il; aksine
varl›klar› ve çal›ﬂmalar›n›n sonuçlar› birbirine laz›m olan s›n›flardan
ibarettir.” 27
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Amasya'da halk› dinlerken (1930)

Atatürk ilkeleri içinde yer alan halkç›l›k, milli iradeyi ve
bütünlü¤ü meydana getirir. Halkç›l›k, halk yönetimini savundu¤unu iddia eden sosyalizm ve komünizm gibi ideolojilerden farkl›d›r; Türk Milletinin yap›s›na tam bir uyum gösterir.
Atatürk bir demecinde halkç›l›¤›, “Efendiler bizim hükümetimiz
demokratik bir hükümet de¤ildir. sosyalist bir hükümet de¤ildir... Fakat milli hakimiyetini, milli iradeyi tecelli ettiren bir hükümettir. Fakat ne yapal›m demokrasiye benzemiyormuﬂ, sosyalizme benzemiyormuﬂ, hiçbir ﬂeye benzemiyormuﬂ! Efendiler biz benzememekle ve
benzetmemekle iftihar etmeliyiz çünkü biz bize benziyoruz” 28 diyerek aç›klam›ﬂt›r.
Atatürkçülük’te halkç›l›k, Türk’ün karakterine tam bir
uyum sa¤lar; Türk’ün ﬂartlar›na göre yap›land›r›lm›ﬂt›r. Halkç›l›kta, halkla berber, halk için bir uygulama söz konusudur.
Kanunlar önünde eﬂit olan halk›n kendi sorumlulu¤u da bellidir: Milleti meydana getiren halk, sosyal iﬂlerin görülmesi için
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Kayseri'de bir kad›ndan dilekçe al›rken

çal›ﬂmak zorundad›r. Çal›ﬂ›p topyekün ilerleme sa¤lanarak,
milletin gelece¤i teminat alt›na al›nm›ﬂ olur. Bir kesim çal›ﬂ›p
bir kesim de onlar› sömürme yoluna girerse, toplum içindeki
sosyal bar›ﬂ bozulur. Atatürk, Halkç›l›k ilkesi do¤rultusunda,
medeni ülkeler seviyesine ç›kmak için, Türk Milletinin topyekün bir çal›ﬂma program› uygulamas› gerekti¤ini bizlere ﬂu ﬂekilde belirtmiﬂtir:

“Ne oldu¤umuzu bilelim. Kurtulmak, yaﬂamak için çal›ﬂmaya mecbur
olan bir halk›z. Bundan dolay› her birimizin hakk› vard›r, yetkisi vard›r. Fakat çal›ﬂmak sayesinde bir hakk› kazan›r›z. Yoksa arka üstü
yatmak ve hayat›n› çal›ﬂmaktan uzak geçirmek isteyen insanlar›n bizim
toplumumuz içinde yeri yoktur. O halde.. halkç›l›k toplum düzenini çal›ﬂmaya hukuka dayand›rmak isteyen bir toplum sistemidir.” 29
Türk Milletinin medeni ülkeler seviyesine ç›kabilmesi, kendi gelece¤ine sahip olmas›na, fertlerin ve toplumun bütün kurum ve kuruluﬂlar›yla bu ilkeye sahip ç›karak yönetimi en iyi
ﬂekilde kullanmas›na ba¤l›d›r.
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Devletçilik
Atatürk ilkelerinde devletçilik anlay›ﬂ›; milli birli¤in ve beraberli¤in oluﬂturulmas› yönünde, ahlaki, sosyal ve milli bir
durum arzader. Bu durumu Atatürk, ﬂöyle belirtmiﬂtir:

“Milli gelirin tevziinde (da¤›l›m›nda) daha mükemmel bir adalet ve
emek sarfedenlerin daha yüksek refah›, milli birli¤in muhafazas› için
ﬂartt›r. Bu ﬂart› daima gözönünde tutmak, milli birli¤in mümessili
olan devletin mühim vazifesidir.” 30
Uygulanm›ﬂ olan devletçilik prensibi, komünist rejimlerdeki gibi özel sektörü yok edici, hür teﬂebbüsü engelleyen bir
anlay›ﬂ içermez. Atatürk, bu farkl› anlay›ﬂ›, Medeni Bilgiler kitab›nda ﬂu ﬂekilde belirtmiﬂtir:

“Bizim takibini muvaf›k (uygun) gördü¤ümüz “devletçilik”prensibi
bütün istihsal (üretim) ve tevzi (da¤›t›m) vas›talar›n› fertlerden alarak milleti büsbütün baﬂka esaslar dahilinde tanzim etmek gayesini
takip eden ve hususi ve ferdi iktisadi teﬂebbüs ve faaliyetlerine meydan b›rakmayan sosyalizm prensibine müstenit (dayal›) kollektivizm
yahut komünizm gibi bir sistem de¤ildir.” 31
Atatürk’ün uygulad›¤› devletçilik sistemi, Türkiye’nin ﬂartlar›nda do¤muﬂtur; Türk Milletinin karakterine uygun bir sistemdir.

“Türkiye’nin tatbik etti¤i devletçilik sistemi, 19 .as›rdan beri sosyalizm teorisyenlerinin ileri sürdükleri fikirlerden al›narak tercüme edilmiﬂ bir sistem de¤ildir. Bu Türkiye’nin ﬂartlar›ndan do¤muﬂ Türkiye’ye has bir sistemdir. Devletçili¤in bizce anlam› ﬂudur; Kiﬂilerin
özel teﬂebbüslerini ve ﬂahsi faaliyetlerini esas tutmak, fakat büyük bir
milletin ve geniﬂ bir memleketin bütün ihtiyaçlar›n› ve çok ﬂeyler yap›lmad›¤› göz önünde tutarak, memleket ekonomisini devletin eline al-
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mak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk vatan›nda as›rlardan beri
ﬂahsi ve özel teﬂebbüslerle yap›lamam›ﬂ olan ﬂeyleri bir an önce yapmak istedi; ve k›sa zamanda yapmay› baﬂard›. Bizim takip etti¤imiz
bu yol, görüldü¤ü gibi liberalizmden baﬂka bir yoldur.” 32
Devletçilik ilkesiyle devlet; ülkenin birlik ve beraberli¤i için
her türlü çal›ﬂmay› yapmak ve yapt›rmakla mükellef k›l›nm›ﬂt›r. Atatürk bu mükellefiyeti, yine kendi el yaz›lar›nda ﬂöyle
belirtmiﬂtir:

“Milli gelirin da¤›l›m›nda, daha mükemmel bir adalet vermek sarf edenlere daha yüksek refah sa¤lanmas›, milli birli¤in korunmas› için
ﬂartt›r. Bu ﬂart› daima göz önünde tutmak, milli birli¤in temsilcisi
olan devletin önemli vazifesidir..
Halk›n menfaatine hizmet eden müesseselerin, ço¤alt›lmas› devletin
ehemmiyetle göz önünde tutaca¤› bir meseledir. Bu sayede s›rf menfaatperest faaliyetler tahdit olunur. Bu hal vatandaﬂlar aras›ndaki
ahlaki tesanüdün inkiﬂaf›na yard›m eden mühim bir amildir. Memlekette her nevi istihsalin (üretim) ziyadeleﬂmesi için, ferdi teﬂebbüsün
devletçe elzem oldu¤unu ehemmiyetle kaydettikten sonra beyan etmeliyim ki “devlet ve özel teﬂebbüs birbirine karﬂ› de¤il, birbirinin tamamlay›c›s›d›r.” 33
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Laiklik
Laiklik, genel anlam›yla din ve dünya, din iﬂleriyle devlet
iﬂlerinin birbirinden ayr›lmas›, böylelikle toplum içinde inanç
ve ibadet serbestli¤inin sa¤lanmas› olarak tan›mlan›r. Atatürk
laiklik ilkesini de milli birlik ve beraberli¤in sa¤lanmas› yönünde, devletin gelece¤i ve mevcudiyeti noktas›nda gerekli
görmüﬂtür. Laiklik ilkesiyle milli iradenin bütünleﬂmesinde
kolayl›k sa¤lanm›ﬂ olur.
Laiklik ilkesiyle, fertlerin ibadet ve inanma hürriyetleri de
kanunla koruma alt›na al›nm›ﬂ olur; ﬂah›slara inanmalar› ya da
inanmamalar› yönünde yap›lan bask›lar ortadan kald›r›lm›ﬂ
olur. Böylece, insanlar›n birbirlerine hoﬂgörüyle bakmalar› sa¤lan›r. Laiklik, bu yönüyle de ‹slam diniyle uygun bir yap› arzeder. Çünkü dinde, zorlamayla ve menfaatler karﬂ›l›¤› yap›lan
ibadetlerin bir de¤eri yoktur. Dinde, Allah’a yönelik Allah r›zas› için yap›lan ibadetler bir de¤er taﬂ›r.
Bunlar›n yan› s›ra, laiklik ilkesi kesin olarak dine karﬂ› de¤ildir. Atatürk bir konuﬂmas›nda, bu konuyla ilgili olarak ﬂunlar› söylemiﬂtir:
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Ankara K›z Lisesi'nde ö¤renci ve ö¤retmenlerle birlikte

“Laiklik asla dinsizlik olmad›¤› gibi, sahte dindarl›k ve büyücülükle
mücadele kap›s›n› açt›¤› için gerçek dindarl›¤›n geliﬂmesi imkan›n› temin etmiﬂtir. Laikli¤i dinsizlikle kar›ﬂt›rmak isteyenler, ilerleme ve
canl›l›¤›n düﬂmanlar› ile gözlerinden perde kalkmam›ﬂ do¤u kavimlerinin fanatiklerinden baﬂka kimse olamaz.” 34
Yine Atatürk:, “Softa s›n›f›n›n din simsarl›¤›na izin verilmemelidir. Dinden maddi menfaat temin edenler i¤renç kimselerdir. ‹ﬂte bu
duruma karﬂ›y›z ve buna müsaade etmiyoruz” 35 diyerek, milli birlik ve beraberli¤i ortadan kald›racak olan bu tür ayr›mc›l›klara
taviz verilmeyece¤ini göstermiﬂ olur.
Laiklik ilkesiyle ﬂah›slar, hurafelerden temizlenmiﬂ do¤ru
ve gerçek bilgiyi, vicdan ve din hürriyetini sa¤lama alm›ﬂ
olurlar.

“Laiklik yaln›z din ve dünya iﬂlerinin ayr›lmas› demek de¤ildir; Bütün vatandaﬂlar›n vicdan, ibadet ve din özgürlü¤ü de demektir.” 36
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‹nk›lapç›l›k
Atatürk, ink›lapç›l›k ilkesiyle, Türk Milletinin ilerlemesini
ve medeni ülkeler seviyesine ç›kmas›n› engelleyen, de¤iﬂen ve
geliﬂen ﬂartlara uyum sa¤layamayan teﬂkilatlar›n ve müesseselerin, günün ﬂartlar›na göre yeniden düzenlenmesi amac›n›
esas alm›ﬂt›r. Bu ilke, di¤er bir ifadeyle, sürekli devrimin, de¤iﬂen ﬂartlara göre düzenlenmesidir:

“Medeniyet yolunda baﬂar›, yenileﬂmeye ba¤l›d›r. Sosyal hayatta,
ekonomik hayatta, ilim ve fen sahas›nda baﬂar›l› olmak için tek geliﬂme ve ilerleme yolu budur.” 37
Atatürk, ink›laplar›n tek gayesinin Türk Milletini medeni
ülkeler seviyesine ç›kartmak oldu¤unu ﬂöyle belirtir:

“Efendiler; yapt›¤›m›z ve yapmakta oldu¤umuz ink›laplar›n gayesi
Türkiye Cumhuriyeti halk›n› tamamen ça¤daﬂ ve bütün anlam ve
görünüﬂüyle medeni bir toplum haline getirmektir. ‹nk›laplar›m›z›n
as›l gayesi budur.” 38
Mustafa Kemal Atatürk ink›laplar›n baﬂar›l› olmas› için, aksayan k›s›mlar›n yenilenmesi ve de¤iﬂikliklerin süratle uygulamaya konulmas› gerekti¤ini belirtmiﬂ, bu de¤iﬂimlerin, uygulamalar›n›n uzun bir vadeye yay›lmas› halinde as›l gayeden
uzaklaﬂ›lm›ﬂ olunaca¤›na dikkat çekmiﬂtir:

“.. ‹dare-i maslahatç›lar esasl› ink›lap yapamaz. Bugünkü sefalet ve
rezalet içinde esasen kimseyi memnun etmeye imkan yoktur. Memleket mamur, millet zengin oldu¤u zaman herkes memnun olur.” 39
Atatürk ink›lap hareketlerinde takip edilecek yolu da ﬂöyle
belirtir:

“ Türkiye’yi derece derece mi ilerletmeli, ani olarak m›? ‹ki sistem
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var, biri malum büyük Frans›z ‹htilali’ndeki tarz; rejimler de¤iﬂecek,
ihtilallere karﬂ› mukabil ihtilaller yap›lacak. Sa¤ solu tepeler, sol sa¤›
süpürürken bir de bak›lacak ki bir buçuk as›rl›k zaman geçmiﬂ.. Bu
milletin damarlar›nda o kadar bol kan ve önünde o kadar geniﬂ zaman var m›?” 40
Türk Milleti, bu ﬂartlar› göz önünde bulundurarak bir an bile durmadan önündeki engelleri aﬂmal›d›r. E¤er bu ad›m at›lmazsa, hem medeni ülkeler aras›ndaki yerimizi alamay›z, hem
de birlik beraberli¤imiz bozulmaya baﬂlar, çöküﬂe yaklaﬂ›l›r.
Atatürk bu tehlikeye dikkat çekerek ﬂu sözleri söylemiﬂtir:

“Milletin uyan›kl›¤›na, milletin ilerleme ve geliﬂme istidad›na güvenerek, milletin azminden asla ﬂüphe etmeyerek Cumhuriyet'in bütün
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icaplar›n› yapaca¤›z. Birçok güçlükler ve engeller karﬂ›s›nda bulundu¤umuzu biliyoruz. Bunlar›n hepsini tetkik ile azim ve iman ile millet aﬂk›n›n sars›lmaz kuvvetiyle birebir çözüp sonuçland›raca¤›z. O
millet aﬂk› ki herﬂeye ra¤men sinemizde sönmez bir kuvvet, dayan›kl›l›k ve ateﬂ kayna¤›d›r.” 41
“Her türlü yükselme ve geliﬂmeye kabiliyetli olan milletimizin sosyal
ve fikri ink›lap ad›mlar›n› k›saltmak isteyen engeller mutlaka ortadan
kald›r›lmal›d›r.” 42
Atatürk ilkelerini bir bütün halinde düﬂünmeliyiz. Zira bu
ilkeler bir bütün olarak de¤erlendirildi¤inde, Türk’ün yüksek
karakteri daha yükselecek ve Türkiye, medenileﬂme yolunda
di¤er ülkelerin örne¤i olacakt›r. Bu ilkeleri bir di¤erinden ay›r›rsak, milli birlik ve beraberli¤i birarada tutan temeli de zay›flatm›ﬂ oluruz ki, bu da, ülke bütünlü¤ünün bozulmas›ndan
menfaat sa¤lamak isteyen bölücü güçlerin palazlanmas›na sebebiyet verebilir. Buna engel olmak istiyorsak, büyük bir ﬂevk
ve heyacanla Atatürkçü ve ink›lapç› düﬂünceye sahip ç›karak
ülkemize hizmet etmeliyiz; ayr›l›kç› ve bölücü faaliyetlere izin
vermemeliyiz. Atatürk, bu engellemeler karﬂ›s›nda ink›laplar›n uygulanmas› ve korunmas› görevini Türk Ordusunun baﬂar›yla yerine getirece¤ini ﬂu sözleriyle belirtmiﬂtir:

“Milleti sevk ve idare edenlerin dayana¤›, ordu olmuﬂtur. Di¤er milletlerde ordu ile millet, daima birbirleriyle karﬂ› karﬂ›yad›r. Halbuki,
bizde tamamiyle olay tersinedir. ‹kinci Meﬂrutiyeti, kahraman subaylar›m›z ilan ettikleri gibi bu ink›laplar› da yine bunlar›n fedakarl›¤›na borçluyuz.” 43
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sil Türk Milletinin karakterinde bulunan ‘hür
yaﬂama ve yaﬂad›¤› zamana damgas›n› vurma’ özelli¤i, Mustafa
Kemal’in karakterinde de yo¤un bir biçimde görülmektedir.
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun yöneticileri, belli dönemlerde bu
karakteri korumalar›na ra¤men, baz› dönemlerde bu asil karaktere tamamen muhalif bir tutum izlemiﬂler; ak›l ve bilimden ayr›l›p taassup bata¤›na sapland›klar›ndan gerilemiﬂ ve y›k›lm›ﬂlard›r. Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun son zamanlar›nda, Türk Devleti
tarihten silinmek üzereyken, Mustafa Kemal bu gidiﬂe dur diyerek, Türk’ün yüksek karakterine uygun bir hamle yapm›ﬂt›r.
Mustafa Kemal ve arkadaﬂlar›n›n bu hamlesi sonucunda, güzel vatan›m›z yabanc› güçlerden temizlenmiﬂ, kötü gidiﬂe son verilmiﬂtir. Böylece, Türk Milleti için, güzel ve ayd›nl›k günlere
do¤ru yeni bir ad›m at›lm›ﬂt›r. Atatürk, bu ileriye yönelik ad›mlar
do¤rultusunda, bizlere ve bizden sonrakilere yol gösterecek olan,
bir ink›laplar hareketi baﬂlatm›ﬂt›r. Bu ink›laplar Türkiye Cumhuriyeti’ni medeni milletler seviyesine ç›karacak niteliktedir.
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Yaﬂad›¤› zaman›
ve dünyay› çok iyi gözlemleyen
Atatürk, milletin ve ülkenin önünde duran ve ilerlemeye engel teﬂkil eden bütün duvarlar› tek tek y›km›ﬂt›r. Atatürk, karakterinde bulunan
bu ink›lapç› ve yenilikçi özelli¤inin, bizlerde de bulunmas›
gerekti¤ini, 13 May›s 1923’teki Meclis konuﬂmas›nda ﬂöyle belirtmiﬂtir: “Bugüne kadar elde etti¤imiz baﬂar› bize ancak geliﬂme ve
uygarl›¤a bir yol açm›ﬂt›r. Bize ve bizden sonra gelenlere düﬂen vazife bir yol üzerinde tereddütsüz ilerlemektir.” 1 Bu ilerleme ancak,
hakimiyetin milletin elinde olmas› ve medeni ülkeler seviyesine ç›k›lmas›yla gerçekleﬂmiﬂ olacakt›r.

Siyasi Alandaki ‹nk›laplar

Saltanat›n Kald›r›l›ﬂ›
Milli kurtuluﬂ hareketinin bütün cephelerde baﬂar›ya ulaﬂmas› sonras›nda, düﬂman ülkeler bar›ﬂ görüﬂmeleri için teklifte
bulunmuﬂlard›r. Bar›ﬂ görüﬂmelerine Ankara Hükümeti’nin yan› s›ra ‹stanbul Hükümeti de davet edilmiﬂ, böylece Milli Meclis’e bir tezgah kurulmaya, tuzak haz›rlanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Bu
do¤rultuda, ‹stanbul Hükümeti’nin sadrazam› Tevfik Paﬂa, Ankara’ya, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baﬂkan› Mustafa Kemal’e
bir telgraf çekerek ortak hareket etmeyi teklif etmiﬂtir.
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Neticede TBMM, ‹stanbul’daki iﬂgal kuvvetlerine bir yaz›
göndermiﬂ, bar›ﬂ konferans›na kat›labileceklerini, fakat ‹stanbul Hükümeti’yle ortak hareket etmelerinin mümkün olmad›¤›n› bildirmiﬂtir.2 Çünkü, Tevfik Paﬂa’n›n teklifini kabul etmek,
Anadolu’da gerçekleﬂtirilen Kuva-yi Milliye hareketine, ‹stanbul Hükümetini de ortak etmek olacakt›. Konunun hemen
akabinde Mustafa Kemal, 30 Ekim 1922’de TBMM’yi toplayarak saltanat›n kald›r›lmas› yönünde çal›ﬂmalar› baﬂlatm›ﬂt›r.
Fakat meclis içindeki baz› üyeler “saltanats›z iktidar ve hilafet
olamayaca¤›” 3 görüﬂünü savunarak bu giriﬂimi engellemeye
kalk›ﬂm›ﬂlard›r. Bu engellemelere karﬂ›n, Mustafa Kemal’in
konunun önemini ve hassasiyetini bildiren konuﬂmas›ndan
sonra “hakimiyetin kay›ts›z ve ﬂarts›z millete” ait oldu¤u kabul edilmiﬂ, 3 Kas›m 1922 günü, saltanat kald›r›lm›ﬂt›r.

Cumhuriyet’in Kuruluﬂu
‹stanbul Hükümeti’nin, iﬂgal kuvvetlerinin ‘kukla yönetimi’
durumunda olmas› ve bu hükümet taraf›ndan Mustafa Kemal
ve arkadaﬂlar› taraf›ndan Anadolu’da kurulan milli hükümete
karﬂ› al›nan cephe, bir süre sonra, kimin yönetimde olaca¤› sorusunu gündeme getirmiﬂtir. Ayn› problem TBMM içinde de
kendini göstermiﬂ, baz› üyelerin saltanat ve hilafeti yaﬂatma düﬂüncesinde olduklar› görülmüﬂtür. Yeniden saltanat ve hilafete
dönülürse, verilen mücadele boﬂa gitmiﬂ, milletin hakimiyeti
tekrar sorumsuz yönetime geçmiﬂ ve geriye dönülmüﬂ olacakt›.
Oysa yenilikçi ve ink›lapç› düﬂünceyi kendine ﬂiar edinen Mustafa Kemal’in bu fikirlerinden taviz vermesi beklenemezdi:
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Cumhuriyet Bayram›nda esnaf kuruluﬂlar›n›n geçit töreni. (1930)

“.. 25 Nisan 1920 tarihinde TBMM, Mustafa Kemal, Celaleddin Arif, Cami Bey, Fevzi Paﬂa, ‹smet Buey, Hamdullah
Suphi ve Hakk› Behiç taraf›ndan oluﬂan bir yürütme komitesi seçerek 1 May›s 1920’de kabul edilen 5 maddelik bir kanunla seçilecek olan hükümetin seçiliﬂ ilkeleri belirlenir. K›sa bir süre sonra da
yap›lan bir de¤iﬂiklikle bakanlar›n Millet Meclisi Baﬂkan› taraf›ndan gösterilecek adaylar aras›ndan seçimi kabul edilir. Bu uygulama
ile art›k ‘milletin hakimiyetine’ dayanan bir hükümet yap›s› kabul
edilmiﬂ olacakt›r.” 4
Meclis’in yenilenmesi için yap›lan seçimler sonucu I. dönem
milletvekillerinin ço¤u de¤iﬂmiﬂ, hakimiyetin millette oldu¤una inanan milletvekilleri, II. dönem ço¤unluk olmuﬂlard›. Dolay›s›yla art›k Cumhuriyet'in kurulmas›na müsait bir zemin vard›. Hem Meclis’teki durum, ve hem de Fethi Bey kabinesinin 27
Ekim 1923’te istifa etmesi sonucu ortaya ç›kan hükümet boﬂlu¤u, Mustafa Kemal’i harekete geçirmiﬂ ve Türk Milletinin ka-
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rakterine uygun olan Cumhuriyet, 29 Ekim 1923 günü ilan edilmiﬂtir.
Mustafa Kemal, bu geliﬂmenin ard›ndan Türkiye Cumhuriyeti’nin baﬂkanl›¤›na getirilmiﬂ, ‹smet (‹nönü) Bey’i de baﬂbakanl›¤a atayarak kabineyi kurdurmuﬂtur. Atatürk aﬂa¤›daki
sözleriyle de yönetim ﬂeklini aç›klam›ﬂt›r:

“.. Bugünkü hükümetimiz do¤rudan do¤ruya milletin kendi kendine,
kendili¤inden yapt›¤› bir devlet teﬂkilat› ve hükümetidir ki, onun ad›
Cumhuriyet'tir. Art›k hükümetle millet aras›nda geçmiﬂteki ayr›l›k
kalmam›ﬂt›r. Hükümet millet, millet hükümettir.” 5
“.. Türk Milletinin yarat›l›ﬂ ve ﬂiar›na en uygun olan idare Cumhuriyet idaresidir. Türk Milleti hakimiyetini ﬂümullü bir surette gösteren yeni idareye kavuﬂuncaya kadar daima mevcut kurumlar›n siyasetlerine yabanc› kalm›ﬂt›r.” 6
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Hilafetin Kald›r›l›ﬂ›
Halifelik makam›, M›s›r hükümdar› Kansu Gavri’de, iﬂlerli¤ini kaybetmiﬂ bir ﬂekilde, göstermelik olarak duruyordu. Yavuz Sultan Selim’in 1517 tarihindeki Ridaniye Seferinden sonra Türkler’e geçen halifelik bu tarihten sonra yeniden güç kazanm›ﬂt›r. Hilafet makam›, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun güçlü
oldu¤u dönemlerde dünya Müslümanlar› üzerinde etkili olmuﬂtur. Fakat, zay›flama döneminde, devlet bu gücü kullanamaz hale gelmiﬂtir.
Milli Meclis taraf›ndan saltanat›n kald›r›lmas›yla hilafet
makam›na getirilen Abdülmecit Efendi’nin, kendine kanunla
verilmiﬂ olan s›fatlar›n›n d›ﬂ›nda “han”, “peygamber halifesi” 7 gibi s›fatlar› da kullanmas›, padiﬂah gibi davranmas› ve
cuma selaml›klar›nda gövde
gösterisi yapmas›, yurtd›ﬂ›ndan k›ﬂk›rt›ld›¤› aç›kça belli
olan bu tart›ﬂmalara Mustafa
Kemal’in yak›n arkadaﬂlar›n›n
da kat›lmas›, ortal›¤› kar›ﬂt›r-

Son Halife Abdülmecit,
k›z› ve torunlar› ile birlikte

maya baﬂlam›ﬂt›. Bu durum genç Cumhuriyet’i tehlikeye sokmaya baﬂlad›¤›ndan, 3 Mart 1924 tarihinde, TBMM’de verilen
bir kanun teklifi ile hilafet makam› ortadan kald›r›lm›ﬂ, Osmano¤ullar› soyu yurt d›ﬂ›na gönderilmiﬂtir. Bu ciddi durumu
Atatürk ﬂu sözleriyle aç›klar:
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Atatürk, Ankara Hukuk Fakültesi'nde

“Efendiler; aç›k ve kesin söylemeliyim ki, ‹slamlar›, bir halife heyulas›yla iﬂgal ve i¤fal gayretinde bulunanlar, yaln›z ve ancak ‹slamlar›n ve özellikle de Türkiye’nin düﬂmanlar›d›r. Böyle bir oyuna hayal ba¤lamak yaln›z ve ancak cehalet ve gaflet eseri olabilir.” 8

Hukuk Alan›ndaki ‹nk›laplar
Hilafetin kald›r›lmas›yla beraber, 3 Mart 1924 günü ﬁeriye
ve Evkaf Bakanl›¤›’n›n ve ﬁeriye Mahkemeleri’nin kald›r›lmas›yla, hukuk konusunda yeni düzenlemeler yap›laca¤›n›n iﬂaretleri verilmiﬂ oldu.
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun son dönemlerinde, kurumlardaki yozlaﬂma adalet sistemini de etkilemiﬂ, kad›lardaki baﬂ›bozukluk, adaleti güçlünün lehine kullan›r hale getirmiﬂtir.
Mahkemeler, “Mecelle” ad› verilen ve Hanefi f›kh›na göre haz›rlanm›ﬂ kanunlara göre iﬂlerdi. Mecelle, yar› teokratik ve yar› laik bir özellik taﬂ›mas›na ra¤men, günün geliﬂen ﬂartlar›na
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Cumhurbaﬂkan› Gazi Mustafa Kemal
Ankara Hukuk Okulu'nun aç›l›ﬂ›nda (5 Kas›m 1925)

uyum gösteremiyor ve baz› hükümleri de uygulanam›yordu.
Yeni Türkiye devletinin kurulmas›yla eski yönetimin iﬂlerli¤ini kaybetmiﬂ bütün kurum ve kuruluﬂlar›n›n da yeni bir
yap›ya oturtulmas› gerekmiﬂti. Çünkü Osmanl› devletindeki
baz› uygulamalar, geçmiﬂ y›llarda sorunsuz iﬂlemiﬂ olsalar
da, de¤iﬂen ve geliﬂen koﬂullar karﬂ›s›nda aksakl›klar meydana gelmiﬂtir. Bu bozulan kurumlardan biri de adalet kurumudur. Atatürk, bu baﬂ›bozuklu¤u ve çözüm yolunu ﬂöyle aç›klam›ﬂt›r:

“ Önemli olan nokta , adalet anlay›ﬂ›m›z›, kanunlar›m›z›, adalet teﬂkilat›m›z›, ﬂimdiye kadar bizi ﬂuurlu, ﬂuursuz tesir alt›nda bulunduran,
asr›n gereklerine uygun olmayan ba¤lardan bir an evvel kurtarmakt›r. Millet, her medeni memlekette olan adalet iﬂlerindeki ilerlemenin,
memleketin ihtiyaçlar›na uyan esaslar›n› istiyor. Millet h›zl› ve kesin
adaleti temin eden medeni usulleri istiyor. Milletin arzu ve ihtiyac›na
tabi olarak adalet iﬂlerimizde her türlü tesirlerden cesaretle silkinmek
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Atatürk, ‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde

ve h›zl› ilerlemelere at›lmakla asla tereddüt olunmamak laz›md›r.
Medeni hukukta, aile hukukunda takip edece¤imiz yol ancak medeniyet yolu olacakt›r. Hukukta idare-i maslahat ve hurafelere ba¤l›l›k,
milletleri uyanmaktan men eden en a¤›r bir kabustur. Türk Milleti,
üzerinde böyle bir a¤›rl›k bulunduramaz.” 9
“.. Milletin ateﬂli ink›lap hamleleri esnas›nda sinmeye mecbur kalan
eski kanun hükümleri, eski hukukçular gayret ve çal›ﬂma gösterenlerin etki ve ateﬂi yavaﬂlamaya baﬂlar baﬂlamaz derhal canlanarak ink›lap esaslar›n› ve onun samimi takipçilerini ve onlar›n aziz ülkülerini mahkum etmek için f›rsat beklerler.. ” 10
“Osmanl› ‹mparatorlu¤u s›n›rlar› içinde yabanc› uyruklular›n yarg›lanmas›n›n kendi konsolosluklar›na b›rak›lmas› ba¤›ms›zl›k hakk›yla
uyum göstermiyordu. Bu durum, Osmanl› adalet sisteminde onar›lmas› güç yaralar açm›ﬂt›. Her ne kadar Lozan hükümleri uyar›nca
bu adli kapitülasyonlar kald›r›l›yorsa da; yine de merkezden yönetilen adalet düzeni oluﬂturulmas› mümkün olam›yordu.” 11
Bu olumsuz ﬂartlar› ortadan kald›rmak için, 1923’te kurulan
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medeni kanun komisyonlar›, “Mecelle”nin ›slah› çal›ﬂmalar›na
baﬂlam›ﬂsa da, bir netice alamadan faaliyetlerine son verilmiﬂtir. Bu t›kan›kl›¤› çözmek için harekete geçen Mustafa Kemal,
hukuk sisteminde köklü, de¤iﬂikliklere giriﬂmiﬂtir. Benzerlerine göre daha sade ve yeni olan ‹sviçre Medeni Kanunu örnek
al›narak haz›rlanan Türk Medeni Kanunu, 17 ﬁubat 1926 ‘da
Prof. Dr. Mahmut Esat Bozkurt’un Adalet Bakanl›¤› s›ras›nda
kabul edilmiﬂtir. Bu kanunla, az›nl›k cemaatleri de Medeni Kanun hükümlerini kabul etmiﬂ oldular. Bu kanun çerçevesince
ayr›ca, 4 y›l içinde, Borçlar Kanunu, Ceza Kanunu, Kara Ticaret Kanunu, Deniz Ticaret Kanunu, Hukuk ve Ceza Muhakemeleri Kanunu, ‹cra ‹flas Kanunu gibi kanunlar yürürlü¤e girmiﬂtir. Bu giriﬂimlerden önce de, 5 Kas›m 1925’de, Ankara Hukuk Fakültesi aç›lm›ﬂt›r.
Medeni Kanun’la, Türkiye’de laik hukuk sistemine geçilmiﬂ, kad›n erkek eﬂitli¤i kabul edilmiﬂ, medeni nikah ilkesiyle
çok eﬂlilik kald›r›lm›ﬂ, kad›n›n her alanda faaliyette bulunmas›na imkan sa¤lanm›ﬂt›r.
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Atatürk Orman Çiftli¤i'nde

Ekonomi Alan›ndaki ‹nk›laplar

Sanayide Yap›lan Yenilikler
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda, yönetimdeki basiretsiz kiﬂilerin, y›llarca süren savaﬂlar ve kay›plara karﬂ›, ekonomik alanda köklü çözümler üretememesi, devlet gelirlerinde bir çöküﬂe
neden olmuﬂtur. Ve bunun neticesinde de, d›ﬂ borçlar giderek
artm›ﬂt›r. Bu borçlar› da, yüksek faizli borçlarla ödemeye kalkmak; bütçenin %30’a yak›n bir bölümünü bu karmaﬂ›k durumdan ç›kmak için harcamak, ekonomiyi iflas ettirmiﬂtir. Bu ekonomik iflasa ra¤men, Osmanl› devletinde 1919’lara kadar bir
‹ktisat Bakanl›¤› kurulamam›ﬂt›r.
‹mparatorluk son günlerini yaﬂarken, Anadolu halk› da sefil ve periﬂan bir haldeydi. ‹ﬂte bu olumsuz ﬂartlar alt›nda kurulan TBMM Hükümeti, Mustafa Kemal’in önderli¤inde yeni
bir savaﬂa baﬂl›yordu: Ekonomi Savaﬂ›.
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Nazilli Fabrikas›'n› ziyareti esnas›nda

18 Mart 1923’te, ‹zmir’de, ülkenin çeﬂitli yerlerinden gelen
tüccar, iﬂçi, çiftçi ve sanayicilerin kat›lmas›yla Türkiye ‹ktisat
Kongresi topland›. Kongrede, ekonominin ray›na oturtulmas›
ve köklü tedbirler al›nmas› için baz› kararlar belirlendi. Atatürk Kongrede ﬂunlar› söylemiﬂti:

“Arkadaﬂlar, sizler do¤rudan do¤ruya milletimizi teﬂkil eden halk›n s›n›flar›n›n içinden geliyorsunuz ve onlar taraf›ndan seçilmiﬂ olarak geliyorsunuz. Bu itibarla, memleketimizin, milletimizin halini, ihtiyac›n› ve
milletimizin emellerini ve ac›lar›n› yak›ndan biliyorsunuz.. Sizin söyleyece¤iniz sözler, al›nmas›n›n lüzumunu beyan edece¤iniz tedbirler, do¤rudan do¤ruya halk›n lisan›ndan söylenmiﬂ gibi kabul olunur.. Halk›n sesi, hakk›n sesidir. K›l›ç ile fütuhat yapanlar, sabanla fütuhat yapanlara yenilmeye, sonuç olarak yerlerini terketmeye mecburdurlar. Nitekim
Osmanl› saltanat› da böyle olmuﬂtur.. K›l›ç kullanan yorulur, nihayet
k›l›c› k›n›na koyar ve belki k›l›ç o k›nda küflenmeye, paslanmaya mahkum olur. Lakin, saban kullanan kol gittikçe daha ziyade kuvvetlenir.
Daha çok kuvvetlendikçe daha çok topra¤a malik ve sahip olur.” 12
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Sümerbank Gemlik ‹plik Fabrikas›

Bu kararlar;
1-Hammaddesi yurt içinde olan endüstri kollar›n›n kurulmas›,
2-Özel giriﬂimcilerin desteklenmesi,
3-Yat›r›mc›lara kredi sa¤layacak bankalar›n kurulmas›,
4-Günlük tüketim mallar›na öncelik verilmesi,
5-Önemli kuruluﬂlar›n millileﬂtirilmesi,
6-Sanayii teﬂvik edici yasalar›n ç›kar›lmas›, özellikle gümrük tarifelerinin, milli sanayinin kalk›nma ihtiyaçlar›na göre
de¤iﬂtirilmesi,
7-Yerli mallar›n karada ve denizde ucuz tarife ile taﬂ›nmas›,
8-Sanayi bankas› kurulmaya karar verilmesi
maddeleri alt›nda toplanm›ﬂt›r.
Al›nan bu kararlar hemen uygulamaya geçirilmiﬂ, fakat
dünyan›n içinde bulundu¤u ekonomik s›k›nt›lar nedeniyle,
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Mustafa Kemal ekonomik uygulamalar›; 1923-1932 y›llar› aras›nda, ‘halkç›l›¤a dayal› liberalizm ile yar› devlet müdahalecili¤i’, 1932-1938 y›llar› aras›nda da ‘karma ekonomiye dayal›
planl› kalk›nma’ olarak iki aﬂamal› uygulam›ﬂt›r.
1936 y›l›nda “II. Beﬂ Y›ll›k Kalk›nma Plan›” haz›rlanmas›na
ra¤men, Atatürk’ün vefat› ve baﬂlayan II. Dünya Savaﬂ› sebebiyle, plan uygulamaya konulmam›ﬂt›r. Plan, 1960 y›l›nda uygulanmaya al›nm›ﬂt›r.
Beﬂ y›ll›k kalk›nma plan› gere¤ince; mensucat ve dokuma sanayiinde Bak›rköy, Kayseri, Nazilli, Konya Ere¤li dokuma fabrikalar›yla, bu fabrikalar›n pamuk ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak için
Adana ve ‹zmir bölgelerinde pamuk tar›m›n›n canland›r›lmas›
öngörülmüﬂtür. Tekstil sanayii, kendir, kangram, kükürt, demirçelik bak›r kömür gibi maden ve petrol arama iﬂletmeleri, selüloz ve ka¤›t sanayi, seramik, cam, kimya, sünger, gülya¤›, elektrik ve enerji üretimi için planlar yap›lm›ﬂt›r. Plan çerçevesince
ayr›ca fabrikalar aç›lm›ﬂ, bütün bu sanayi dallar› için eleman yetiﬂtirecek mesleki e¤itim kurumlar› faaliyete geçirilmiﬂtir.
Sanayi yat›r›mlar›n› teﬂvik etmek için, öncelikle 1927 y›l›nda ‘Teﬂvik-i Sanayi Kanunu’ ç›kart›lm›ﬂ, yabanc› ürünlerle mücadele edebilmek için de 1929 y›l›nda yüksek gümrük tarifesi
uygulanmaya baﬂlanm›ﬂt›r.
1933 y›l›nda Sümerbank kurulmuﬂ, 1935 y›l›nda da maden
kaynaklar›n› araﬂt›rmak üzere ‘Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü’, elektrik-enerji kaynaklar›n› araﬂt›rmak için ‘Elektrik ‹ﬂleri Etüt ‹daresi’, maden ve elektrik iﬂletmelerini kurmak için
de ‘Etibank’ kurulmuﬂtur.
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Ulaﬂt›rma Alan›ndaki ‹nk›laplar
Türkiye ﬂartlar›na en uygun ulaﬂ›m arac› olarak treni gören
Mustafa Kemal, demiryollar›na çok büyük bir önem vermiﬂ ve
önemli merkezleri demiryolu ulaﬂ›m›yla birbirine ba¤lam›ﬂt›r.

“Osmanl› ‹mparatorlu¤u zaman›nda yapt›r›lan ve 65 y›lda biten
3350 km. lik demiryoluna karﬂ›l›k Mustafa Kemal’in önderli¤inde kendi gücümüzle 1925-1939 y›llar› aras›nda 3000 km.lik yol
yap›lm›ﬂt›r.” 13
Millileﬂtirme politikas› gere¤ince, yabanc› ﬂirketlerin elinde
bulunan demir ve denizyolu ﬂirketleri de sat›n al›nm›ﬂt›r. Kapitülasyonlarla elimizden al›nan Türk limanlar› aras›ndaki ticaret hakk›m›z, Lozan Antlaﬂmas›’yla geri al›nm›ﬂ, gemilerimiz limanlar›m›zda sefere baﬂlam›ﬂt›r. 1 Temmuz 1926 tarihinde ‘Kabotaj Kanunu’ kabul edilmiﬂtir. Ayr›ca yolcu taﬂ›ma iﬂi
devlete b›rak›lm›ﬂ, ticari yükler konusu da devlet ve özel sektör aras›nda paylaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Deniz iﬂletmecili¤i için ise 1938
y›l›nda Denizbank kurulmuﬂtur.
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Büyük Atatürk, havac›l›¤a da özel bir önem vermiﬂ ve 1936
y›l›nda kurulan ‘Devlet Hava Yollar›’yla ‹stanbul-Ankara aras›
düzenli seferler baﬂlat›lm›ﬂt›r.

Sosyal Alandaki ‹nk›laplar

ﬁapka Giyilmesi
Cumhuriyet’in ilan›n› izleyen y›llarda, sosyal, ekonomik ve
kültürel alanda medeni ülkeler aras›ndaki yerini almas› için,
Türk Milletinin h›zl› bir de¤iﬂime ihtiyac› vard›.
Milletin geçirece¤i bu de¤iﬂim süreci her alanda
kendini göstermeliydi.
Osmanl› ‹mparatorlu¤u döneminden
Cumhuriyet’in ilk y›llar›na kadar, Türk
Milletinin giyim ve baﬂl›k tarzlar› belli
bir uyum göstermiyordu. Mustafa Kemal
bu karmaﬂ›kl›¤› ortadan kald›rmak ve medeni
ölçüler içinde bir giyim ﬂekli belirlemek için
çal›ﬂmalara baﬂlad›.
Mustafa Kemal bu konuda çok kararl›yd›. Atatürk 25 A¤ustos 1925’teki Kastamonu ziyaretinde ﬂapka giymiﬂ, medeni
k›l›k k›yafette de bizzat öncülük yapm›ﬂt›r:

“Art›k duramay›z behemehal ileri gidece¤iz;
çünkü mecburuz. Millet vaz›h (aç›k) olarak bilmelidir: Medeniyet öyle kuvvetli
bir ateﬂtir ki, ona bigane kalanlar› yakar, mahveder. ‹çinde bulundu¤umuz
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ﬁapka ink›lab› günlerinde bir Çank›r› yolculu¤unda

medeni ailede lay›k oldu¤umuz mevkii bulacak ve onu muhafaza ve
ila (yüceltme) edece¤iz. Refah saadet ve insanl›k bundad›r..
…Efendiler; Türkiye Cumhuriyeti’ni tesis eden Türk halk›, medenidir. Tarihte medenidir, hakikatte medenidir. . .Türkiye Cumhuriyeti
halk› aile hayat›yla, yaﬂay›ﬂ tarz›yla medeni oldu¤unu göstermek
mecburiyetindedir... ﬂapkaya itiraz edenler vard›r. Onlara diyeyim
ki çok gafilsiniz ve çok cahilsiniz. Onlara sormak isterim, Yunan
serpuﬂu olan fes giymek caiz olur da, ﬂapka giymek neden olmaz?
Ve onlara ve bütün bu millete hat›rlatmak isterim ki, Bizans papazlar›n›n ve hahamlar›n hususi kisvesi olan cüppeyi ne vakit ve ne
için giydiler.. Türkiye’nin hakikaten medeni olan halk› baﬂtan aﬂa¤›
harici vaziyetiyle dahi medeni ve mütekamil insanlar olduklar›n› fiilen göstermeye mecburdurlar.. ”14
Nitekim, 25 Kas›m 1925 tarihinde TBMM’ce kabul edilen
kanunla, ﬂapka giyilmesi kanunlaﬂm›ﬂt›r.
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Tekke ve Zaviyelerin Kapat›lmas›
Osmanl› ‹mparatorlu¤u döneminde, tekke ve zaviyeler belli bir süre için görevlerini yerine getirmiﬂ olsalar da, çöküﬂ y›llar›nda, Türk Milletinin sosyal ve kültürel alandaki geliﬂim ihtiyaçlar›na cevap veremez ve dünyadaki geliﬂmelere ayak uyduramaz olmuﬂlard›r. Ayr›ca baz› tekkelerin siyasetle yak›ndan ilgilenmesi, ba¤naz ve tutucu bir yap› sergilemeleri ve bütün bunlar›, -hiç ilgisi olmad›¤› halde- ‹slam dini ad›na yap›yor olmalar›; Türk Milletinin geliﬂmesini ve ‹slam dininin anlaﬂ›lmas›n› engelliyordu.
Mustafa Kemal Atatürk’ün görüﬂleri çerçevesinde, tekke ve
zaviyelerin kapat›lmas›na karar verilir. 2 Eylül 1925 tarihinde
hükümet kararnamesi ç›kart›l›r ve 12 Aral›k 1925 tarihinde de
kanun yürürlü¤e girer.
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Takvim-Saat, Hafta Tatili,
A¤›rl›k ve Uzunluk Ölçülerinin Düzenlenmesi
Osmanl› Mebusan Meclisi’nde de, saat ve zaman konusunda ortaya ç›kan kar›ﬂ›kl›klardan dolay›, ezani saatin kullan›lmamas› yönünde çal›ﬂmalar yap›lm›ﬂ, fakat baﬂar›l› olunamam›ﬂt›. O y›llarda Osmanl› Mebusan Meclisi’nin sonuca ulaﬂt›ramad›¤› bu giriﬂimi, TBMM hükümeti sonuçland›rmak istemiﬂtir. 1922 y›l›n›n Eylül ay›nda verilen bir teklifle konu gündeme
al›nm›ﬂ, fakat ayn› düﬂünce savunucular›n›n muhalefeti nedeniyle, teklif, ancak 26 Aral›k 1925 tarihinde kanunlaﬂm›ﬂt›r.
Kullan›lan takvim konusunda da birtak›m kar›ﬂ›klar yaﬂan›yordu. Kullan›lan iki farkl› takvime bir de d›ﬂ iliﬂkilerde kullan›lan miladi takvim eklenince, durum daha da karmaﬂ›k hale geliyordu. Bu durumu düzeltmek için ayn› gün ve tarihli,
698 say›l› kanunla, 1 Ocak 1926 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere miladi takvimin kullan›lmas› kabul edildi.
‹mparatorluk döneminde, ülke genelinde uygulanacak belirli bir hafta tatili günü yoktu. Cumhuriyet'in kurulmas›yla, hafta
tatili uygulamas›ndaki kar›ﬂ›kl›k da sona erdirildi; dünya devletleriyle uyum sa¤lamak için, cumartesi günü ö¤leden sonra
baﬂlamak üzere pazar günü resmi tatil olarak kabul edildi.
1931 y›l›nda da ondal›k sisteme geçildi; “endaze”, “arﬂ›n”,
“okka ” gibi a¤›rl›k ve uzunluk ölçüsü birimleri, metre ve kilo
gibi a¤›rl›k ve uzunluk ölçü birimleriyle de¤iﬂtirildi. 1935 y›l›nda ç›kar›lan bir kanunla da y›lbaﬂ› günü tatil olarak kabul
edildi.
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Soyad› Kanunu
Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nda, Bat›daki gibi soyad› kullan›lm›yordu, yani Türklerin soylar›ndan gelen bir adlar› yoktu.
Sosyal iliﬂkilerde yaln›z isimlerin kullan›lmas›, devlet iﬂlerinde
ve sosyal hayatta kar›ﬂ›kl›klara yol aç›yor, isimlere eklenen lakaplarsa problemi çözmekten uzak kal›yordu. Bu kar›ﬂ›kl›¤›
düzeltmek için, 21 Haziran 1934’te kabul edilen bir kanunla,
ad›m›zla beraber bir de Türkçe soyad› kullanmak mecburiyeti
getirildi. Bu kanunla Mustafa Kemal’e TBMM taraf›ndan,
‘ATATÜRK’ soyad› verildi. Ayr›ca ayn› y›l içinde, Osmanl› s›n›f
yap›s›na ait “Hoca”, “Paﬂa”, “Hazret” gibi unvanlar›n da kullan›lmas› yasaklanm›ﬂt›r.
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Harf ‹nk›lab›
Arap harflerinden oluﬂan alfabe, as›rlard›r kullan›lmas›na
ra¤men, ö¤renimindeki zorluklar aﬂ›lamam›ﬂt› ve zamanla ihtiyac› karﬂ›layamaz hale gelmiﬂti. II. Meﬂrutiyet döneminde
de, bu konuda çareler aranm›ﬂ fakat baﬂar›l› olunamam›ﬂt›.
Atatürk, Türk kültürü ve Türkçe etraf›ndaki birli¤i bir an önce
oluﬂturmak için, yeni Türk alfabesi konusundaki çal›ﬂmalar›n›
bizzat yönetmiﬂ, yeni harfleri halka ö¤retme çal›ﬂmalar›na kat›lm›ﬂt›r. Nitekim, 1 Kas›m 1928 y›l›nda Meclis’te
kabul edilen kanun teklifiyle, 3 Kas›m
1928’den itibaren yeni harfler kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r.
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Yeni harflerin kabul edildi¤i dönemde çeﬂitli kurumlar›n basarak da¤›tt›¤› eski
harflerle yenilerin karﬂ›laﬂt›rmal› olarak gösterildi¤i duvar panolar›ndan biri.
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Latin harflerinin kabulünden sonra yeni harfleri halka ö¤retmek amac›yla 1
Ocak'ta Millet Mektepleri aç›lmaya baﬂland›. Kad›n ve erkek her vatandaﬂ›n büyük
ilgi gösterdi¤i bu mekteplerden 1929 y›l› içinde dörtte biri kad›n olmak üzere 597 bin
kiﬂi diploma ald›. Bu rakam 1936'da 3 buçuk milyon kiﬂiye ç›km›ﬂt›r.

Kad›n Haklar›
Türk kad›n›, yüzy›llard›r geri b›rak›lm›ﬂ ve sosyal haklar›
elinden al›nm›ﬂ, adeta yok say›lm›ﬂt›r. Medeni ülkeler seviyesine ç›kmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti, kad›nlar›na ikinci
s›n›f insan muamelesi yapamazd›. Zira kad›nlar, Milli Mücadele’de, milli teﬂkilatlar kurarak çal›ﬂmalar yapm›ﬂlar, cepheye
silah taﬂ›m›ﬂlar ve vatan›n kurtulmas› için erkeklerle beraber
savaﬂm›ﬂlard›r.
Medeni hukukun kabulüyle, kad›n erkek eﬂitli¤i benimsenmiﬂ; evlenme, taraflar›n iste¤ine b›rak›lm›ﬂ, aradaki vekil sistemi kald›r›larak evlendirme memurunun önünde yap›lan nikahlar geçerli say›lm›ﬂ, bu nikahtan sonra isteyenin dini nikah
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yapt›rmas› serbest b›rak›lm›ﬂ; tek eﬂlilik uygulamas› getirilip
boﬂanmalardaki “talak” usulü kald›r›l›p boﬂama yetkisi geçerli sebepler aramak ﬂart›yla mahkemelere b›rak›lm›ﬂt›r. Ayr›ca
kad›nlar, miras paylaﬂ›m›nda ve ﬂahitlikte de erkeklerle eﬂit olma hakk›na sahip olmuﬂlard›r.
Bu hukuki düzenlemelerin yan› s›ra, Türk kad›n›n›n kültür
seviyesini yükseltip sosyal hayatta ve çal›ﬂma sahas›ndaki gerçek yerlerini almalar› konusunda bütün çal›ﬂmalar yap›lm›ﬂt›r.
Bu giriﬂimler sonras›nda, Türk kad›n› dünya kad›nlar›na örnek teﬂkil edecek ilerlemeler kaydetmiﬂtir. Atatürk kad›nlara
verdi¤i de¤eri aﬂa¤›daki sözleriyle de belirtir:
Cumhuriyet'le birlikte kad›nlar sosyal yaﬂamdaki
yerlerini de¤iﬂtirmeye, toplumda o güne kadar
erkeklerin yapt›¤› birçok meslekte baﬂar› göstererek
konumlar›n› yükseltmeye baﬂlad›lar. Bunda
ö¤retimin birleﬂtirilmesinin de önemli bir rolü
vard›. ‹lk kez T›p Fakültesi'ne kabul edilen
ö¤renciler 1927-28'de diplomalar›n› ald›. Sabiha
Han›m ve Melek Han›m gibi isimler de ilk kez
Mühendislik Mektebi'nden mezun kad›n
mühendisler oldu.
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Cumhuriyet'in ilk y›llar›nda Türk toplumunda kiﬂilerin ve ailenin miras ve eﬂya
hukuku alan›ndaki iliﬂkilerini düzenleyen en büyük devrim 17 ﬁubat 1925'te Medeni
Kanunun kabul edilmesiydi. Bat›l› ülkeler içinde en demokratik olan ‹sviçre Medeni
Kanunu'nu esas alan kanunun baz› hükümleri Türk toplumunun
yap›s›na uyacak ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂtir.

“Zaman ilerledikçe, ilim ilerledikçe, medeniyet dev ad›mlarla yürüdükçe, hayat›n, asr›n bugünkü gerçeklerine göre evlat yetiﬂtirmenin
güçlüklerini biliyoruz.. Bugünün analar› için gerekli özellikleri taﬂ›yan evlatlar yetiﬂtirmek.. pek çok yüksek özelli¤i ﬂah›slar›nda taﬂ›malar›na ba¤l›d›r. Bu sebeple kad›nlar›m›z daha çok ayd›n, daha çok
feyizli, daha fazla bilgili olmaya mecburdurlar.” 16
Kad›nlara, 3 Kas›m 1930 tarihinde yap›lan belediye seçimlerinde, oy kullanma hakk›, 8 Ekim 1934 y›l›nda da seçme ve
seçilme haklar› verilmiﬂ, böylece sosyal hayatta önlerine ç›kan
engeller kald›r›lm›ﬂt›r. Atatürk, bu konuda yap›lmas› gerekenleri ﬂöyle belirtmiﬂtir:

“.. Daha selametle ve daha dürüst olarak yürüyece¤imiz yol vard›r;
büyük Türk kad›n›n› çal›ﬂmalar›m›za katk›da bulundurmak, hayat›-
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m›z› onunla birlikte yürütmek. Türk kad›n›n› ahlaki, bilimsel, sosyal
ve ekonomik hayatta erke¤inin orta¤›, arkadaﬂ›, yard›mc›s› ve destekçisi yapmak yoludur.” 17
. .Türk kad›n› dünyan›n en münevver, en faziletkar ve en a¤›r kad›n› olmal›d›r. A¤›r s›klette de¤il; ahlakta, fazilette a¤›r vakur olmal›d›r. . .Milletin kayna¤›, sosyal hayat›n esas› olan kad›n, ancak faziletkar olursa vazifesini ifa edebilir. Herhalde kad›n, çok yüksek olmal›d›r.. ”18
Atatürk baﬂka bir konuﬂmas›nda, “Bir topluluk, cinsinden
yaln›z birinin asr›n icaplar›n› edinmesiyle yetinirse o topluluk yar›dan fazla güçsüzlük içinde kal›r... Bizim toplulu¤umuzun baﬂar›s›zl›¤›n›n sebebi kad›nlar›m›za karﬂ› gösterdi¤imiz kay›ts›zl›k ve kusurdan ileri gelmektedir...” 19 diyerek kad›nlara vermiﬂ oldu¤u de¤eri belirtir.

Kad›n
Kongresi'nde

64

Atatürk Ansiklopedisi
Tarih Kurumu
Türkiye topraklar› üzerinde yaﬂayan halk, çeﬂitli gruplardan
meydana geldi¤inden bir ›rk birli¤i sa¤lanamam›ﬂt›. Dahas›
Türkler tarihini bilmiyordu. Osmanl› e¤itim sisteminde, bu konuda gerekli çal›ﬂmalar yap›lmam›ﬂ, Türk tarihi derinlemesine
incelenmemiﬂti. Atatürk bu konuyu ﬂu sözleriyle belirtmiﬂtir:

“Biz henüz ﬂimdiye kadar gerçek, bilimsel ve müspet anlam›yla milli
bir devir yaﬂayamad›k. Bundan dolay› da milli bir tarihe malik olamad›k.” 20
Türk tarihinin baﬂlang›ç noktas› konusunda, genellikle Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun kuruluﬂ tarihi esas al›n›yordu. Bu
bilgiler de, ekseriyetle yabanc› tarihçilerin çal›ﬂmalar›ndan elde ediliyordu. Bu bilgilere göre de, as›rlard›r üç k›taya hükmetmiﬂ olan Türklerin tarihi yoktu.
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General ‹zzettin Çal›ﬂlar’›n k›z›n›n dü¤ününde

Mustafa Kemal Atatürk, kahraman Türk Milletinin gerçek
tarihini ö¤renmesine büyük önem vermiﬂ, bu konudaki çal›ﬂmalar› bizzat baﬂlatm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmalarda, önce ‹slamiyet öncesi Türk tarihine dikkat çekilmiﬂ, 23 Nisan 1930’daki Türk
Ocaklar› Kurultay›’nda, bu konuda faaliyet gösterecek bir tarih heyetinin kurulmas› kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r.21
Bu çal›ﬂmalar neticesinde Türk Tarihi Ana Hatlar› adl› eser
meydana getirilmiﬂtir. 12 Nisan 1931 tarihinde Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti kurulmuﬂ ve cemiyetin ilk toplant›s› da Atatürk’ün baﬂkanl›¤›nda 26 Nisan 1931 y›l›nda yap›lm›ﬂt›r:

“Bizim milletimiz derin bir geçmiﬂe maliktir. Bu düﬂünce bizi elbette
alt›, yedi yüz y›ll›k Osmanl› Türklü¤ünden, Selçuk Türklerine ve
ondan evvel bu dönemlerin her birine eﬂit olan büyük Türk devletlerine kavuﬂturur.. Türk çocu¤u, ecdad›n› tan›d›kça daha büyük iﬂler
yapmak için kendinde kuvvet bulacakt›r.” 22
Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti’nin çal›ﬂma esaslar› ﬂöyle belirlenmiﬂtir:
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Türk Ocaklar›'n›n kapat›lmas›ndan sonra Cumhuriyet'in her yönden düﬂünsel temellerini
oluﬂturmak ve Türk toplumunun yüzy›llar boyunca geçirmiﬂ oldu¤u süreçleri araﬂt›rmak
amac›yla kurulan Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti, 1935'te Türk Tarih Kurumu ad›n› ald›.
Cemiyet ilk kez, ünlü Türk Tarih Tezi ile ilgili görüﬂleri içeren ve yazarlar› aras›nda
tan›nm›ﬂ isimlerin oldu¤u "Türk Tarihi Ana Hatlar›" eserini bast›. Resimde 9 Temmuz
1932'deki 1. Türk Tarih Kongresi'nde Mustafa Kemal üyelerle birlikte görülüyor.

- Toplanarak bilimsel görüﬂmeler yapmak,
- Türk tarihinin kaynaklar›n› araﬂt›r›p yay›nlamak,
- Türk tarihini ayd›nlatmaya yarayacak belge vs. sa¤lamak
için gereken yerlere araﬂt›rma ve inceleme kurullar› göndermek,
- Cemiyetin çal›ﬂmalar›n›n ürünlerini her türlü yollarla yay›nlamak. 23
Bu çal›ﬂmalardan sonra, öncelikle liseler için bizzat Atatürk’ün de kaleme ald›¤› 4 ciltlik bir tarih kitab› haz›rlanm›ﬂt›r.
Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti ilk kongresini 2–11 Temmuz 1932
tarihleri aras›nda tertiplemiﬂtir.
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Dil Konusundaki Çal›ﬂmalar
12 Temmuz 1932’deki Tarih Kongresi’nin hemen ard›ndan,
Atatürk, ‘Türk Dili Tetkik Cemiyeti’ni kurdurmuﬂ, dilde de birlik sa¤lanmas› için ad›m at›lmas›n› sa¤lam›ﬂt›r. I.Türk Dil Kurultay›, 26 Eylül 1932 tarihinde Dolmabahçe Saray›’nda toplanm›ﬂt›r.
Bu kongrede, dildeki Arapça ve Farsça kelimelerin yan› s›ra
bölgeler aras›ndaki lehçe farkl›l›klar›n›n da ortadan kald›r›lmas› için ‹stanbul Türkçesi örnek al›narak çal›ﬂmalara baﬂlanm›ﬂt›r. Yap›lan çal›ﬂmalar Belleten adl› dergide yay›mlanm›ﬂt›r.
Milli kültür ve beraberli¤in sa¤lanmas› için her alanda
Türkçe hakim olmal›yd›. Atatürk, bu konuya da özenle e¤ilmiﬂ ve çal›ﬂmalar› bizzat takip etmiﬂtir. Atatürk, “Türk dilinin,
kendi benli¤ine, asl›ndaki güzellik ve zenginli¤e kavuﬂmas› için bütün devlet teﬂkilat›m›z›n dikkatli, ilgili olmas›n› isteriz.” 24 diyerek
konunun önemini belirtmiﬂtir.
1934’de yap›lan II. Türk Dil Kurultay›’na yurtd›ﬂ›ndan da
dil bilginleri davet edilmiﬂtir. Bu kongrede:
-Ist›lahlar›n (dil, terim) öz Türkçe ve eklerle yap›lmas› gereklili¤i,
-Bu ›st›lahlar›n hemen ders kitaplar›na geçirilmesi,
-Devlet yay›nlar›n›n öz Türkçeye çevrilmesi
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Yaln›z ‹stanbul'da de¤il, Ankara'da da
dil çal›ﬂmalar› ayn› h›zla yürüyordu.
Soldaki resimde Atatürk ve ‹nönü,
Ankara Halkevi'ndeki dil kongresinde,
locadan çal›ﬂmalar› takip ediyorlar.

Türk Dil Kurultaylar›ndan çeﬂitli görüntüler

kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Bu dönemde Osmanl›ca-Türkçe cep k›lavuzlar› ve baz› yay›nlar haz›rlanm›ﬂt›r.
III. Türk Dil Kurultay› 24–31 A¤ustos 1936 tarihleri aras›nda yap›lm›ﬂt›r. Yurtd›ﬂ›ndan gelen 13 dil bilgininin de kat›l›m›yla gerçekleﬂen kurultayda, cemiyetin ad› ‘Türk Dil Kurumu’ olarak de¤iﬂtirilmiﬂtir. Bu kurultayda, çal›ﬂma esaslar›, di¤er iki kurultaydakinden farkl› olmuﬂtur: Art›k “Güneﬂ Dil Teorisi” (özleﬂtirmeye ret, yaﬂayan dile dönüﬂ) üzerinde durulmaya baﬂlanm›ﬂ, yabanc› kelimelere Türkçe karﬂ›l›k aranmas›na son verilerek yaﬂayan dil kabul edilmiﬂtir.
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Güzel Sanatlar Alan›ndaki Çal›ﬂmalar
Atatürk, Türk Milletinin yüksek zevkini ortaya ç›karmak ve
Türkiye’nin, sanat çal›ﬂmalar› yönünden de, medeni ülkeler
aras›ndaki yerini almas›n› sa¤lamak için bu alandaki çal›ﬂmalar› teﬂvik etmiﬂ, baﬂar›l› sanatç›lar› ödüllendirmiﬂtir.
Bunun için, güzel sanatlar›n her alan›nda çal›ﬂmalar h›zland›r›lm›ﬂ, 1924 y›l›nda Ankara’da Müzik Ö¤retmen Okulu aç›lm›ﬂt›r. Bu
okul, 1936 y›l›nda Gazi E¤itim Enstitüsü Müzik Bölümü’ne dönüﬂtürülmüﬂtür.

Atattürk, Aspendos tiyatrosunda

Yine ayn› y›l Ankara Devlet Konservatuvar› aç›lm›ﬂ ve sanatç›lar yetiﬂtirilmeye baﬂlanm›ﬂt›r.
“Türk Beﬂleri” olarak an›lan, Ahmet Adnan Saygun, Cemal
Reﬂit Rey, Ferit Alnar, Ulvi Cemal Erkin ve Necil K. Akses, ilk
sonat, konçerto, senfoni ve operalar›n› vermiﬂlerdir.
‹stanbul Belediye Konservatuvar’›nda bat› müzi¤ine de yer
verilmiﬂtir. Ayr›ca, Muz›ka-i Hümayun 1924 y›l›nda Ankara’ya
getirilmiﬂ ve ad› Riyaset-i Cumhur Musiki Heyeti olarak de¤iﬂtirilmiﬂtir. 1935 y›l›na kadar, bu heyetin orkestra ﬂefli¤ini Adnan
Saygun ve Zeki Üngör yapm›ﬂlard›r.
Dar-ül Bedayi 1931 y›l›nda ‹stanbul Belediyesi’ne ba¤lanm›ﬂ,
1934 y›l›nda ise ﬁehir Tiyatrolar› ad›n› alm›ﬂt›r. Ankara Halkevi
sahnesinde, 1932 y›l›nda Atatürk’ün de ilk temsillerinde haz›r
bulundu¤u ‘Ak›n’, ‘Çoban’, ‘Mavi Y›ld›r›m’ oyunlar› sergilenmiﬂtir.
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Sanayi-i Nefise Mektebi mezunlar› 1924 y›l›nda Avrupa’ya e¤itime gönderilmiﬂtir. Bu okulun ad›, 1928 y›l›nda Güzel
Sanatlar Akademisi olarak
de¤iﬂtirilmiﬂtir. 1932–1933
e¤itim y›l›nda Gazi E¤itim
Enstitüsü’nde Resim-‹ﬂ Bölümü aç›lm›ﬂt›r.
1924 tarihinden itibaren
resim ve heykel sergileri aç›lmaya baﬂlanm›ﬂ, 20 Eylül 1937
1928 y›l›nda çektirip 10 Haziran 1929
tarihinde "K›z›m Sabiha'ya" ithaf›yla
manevi k›z› Sabiha Gökçen'e
imzalad›¤› foto¤raf›

tarihinde de Resim Heykel
Müzesi aç›lm›ﬂt›r.25
Atatürk, güzel sanatlarda elde edilen baﬂar›n›n, medeni ül-

ke olma yolunda ve ink›laplar›n sa¤lamlaﬂt›r›lmas›nda önemli
bir etken oldu¤unu ﬂu sözleriyle belirtir:

“Güzel sanatlarda baﬂar›, bütün ink›laplar›n baﬂar›l› oldu¤unun en
kesin kan›t›d›r. Bunda baﬂar›l› olamayan milletlere ne yaz›kt›r. Onlar bütün baﬂar›lar›na ra¤men, medeniyet alan›nda yüksek insanl›k
niteli¤iyle tan›nmaktan daima yoksun kalacaklard›r.” 26
“Efendiler, hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, hatta
cumhurbaﬂkan› olabilirsiniz, fakat bir sanatç› olamazs›n›z.” 27
“Bir millet ki resim yapamaz, bir millet ki heykel yapamaz, bir millet
ki fennin gerektirdi¤i ﬂeyleri yapamaz, itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur. Halbuki bizim milletimiz, hakiki özellikleriyle medeni ve ileri olmaya lay›kt›r ve olacakt›r.” 28
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üyük Önder Atatürk, e¤itim konusunda da
büyük ve köklü de¤iﬂimler öngörmüﬂtür. Bu de¤iﬂim, eski düzenin köhnemiﬂ, ça¤d›ﬂ›, hurafelere dayanan e¤itim sistemini;
modern, ilmi, ak›lc› bir e¤itim sistemine dönüﬂtürmeyi amaçlam›ﬂt›r. Kurtuluﬂ Savaﬂ›’n› takip eden dönemde, halk›n okuma-yazma oran› %4’ten daha azd›r. Kazan›lan ba¤›ms›zl›¤› devam ettirebilmek ve medenileﬂmek için, kültürlü bir halka ve
e¤itimli kadrolara ihtiyaç vard›r. Osmanl› ‹mparatorlu¤u’ndan
miras kalan, ça¤›n icaplar›na uyum sa¤layamam›ﬂ e¤itim kurumlar›yla bu kültür hamlesi sa¤lanamayacakt›r. Halk›n bir
an önce h›zl› bir ﬂekilde e¤itilmesi ve cehaletten kurtar›lmas›
için gerekli çal›ﬂmalara baﬂlanmal›yd›.
Bu amaçla k›sa vadede, milletin okuma yazma seviyesini
yükseltmeye yönelik çal›ﬂmalar yap›lm›ﬂt›r. Öncelikli olarak,
ülkenin as›l unsuru olan köylü toplulu¤unun, e¤itimden uzak
b›rak›lmas›yla oluﬂan cehaleti yok edip okuma yazma seviyesini yükseltmek için programlar haz›rlanmas›; e¤itim için lü-
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zumlu olan ilk bilgilerin verilmesi ülke geliﬂimini karﬂ›layacak ara eleman ihtiyac› için e¤itim kurumlar›n›n kurulmas› esas al›nm›ﬂt›r.
Osmanl› ‹mparatorlu¤u döneminde de, maarife
önem verilmiﬂ; e¤itim seviyesinin yükseltilmesi için zaman›n
hükümetlerince al›nan tedbirler, ya do¤u, ya da bat› e¤itim sistemlerinin tatbiki esas al›nd›¤› için, baﬂar›l› olunamam›ﬂt›r.
Oysa Mustafa Kemal Atatürk, her alan gibi e¤itimin de milli
olmas› gereklili¤i üzerinde durarak, Türk’ün karakterine uygun, zaman›n icaplar›yla ﬂekillenmiﬂ bir milli e¤itim program›n›n haz›rlanmas›yla iﬂe baﬂlam›ﬂt›r.
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’ndan miras al›nan maarif sisteminde, e¤itim ve ö¤retim, medreseler ve mahalli mektepler, askeri
okullar, yabanc› okullar ve bakanl›k okullar› aras›nda bölünmüﬂtü. Bu karmaﬂ›k durum içerisinde, Mustafa Kemal’in ﬂu
sözleri Türk halk› için bir parola olmuﬂtur:

“Dünyada herﬂey için, maddiyat için, hayat için, muvaffakiyet için
en hakiki mürﬂit ilimdir, fendir.”
Atatürk, milli e¤itimin nas›l bir nitelik taﬂ›mas› gerekti¤ini
de ﬂu sözleriyle belirtmiﬂtir:

“Bir milli e¤itim program›ndan bahsederken, eski devrin hurafelerinden ve f›tri niteliklerimizle hiç de münasebeti olmayan yabanc› fikirlerden, do¤udan ve bat›dan gelebilen bütün tesirlerden tamamen uzak,
milli ve tarihi seciyemize uygun bir kültür kastediyorum.” 1
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“Hükümetin en feyizli ve en mühim vazifesi maarif iﬂleridir. Bu iﬂlerde muvaffak olabilmek için öyle bir program takip etmeye mecburuz ki program milletimizin bugünkü haliyle, sosyal, hayati ihtiyac›yla, çevrenin ﬂartlar› ve asr›n icaplar›yla tamamen mütenasip ve uygun olsun. Bunun için muazzam ve fakat hayali ve güç anlaﬂ›l›r mütalaalardan tamamen vazgeçerek hakikati gören gözlerle bakmak ve
el ile temas eylemek laz›md›r..
As›rlardan beri milletimizi idare eden hükümetler maarifi genelleﬂtirme arzusunu göstere gelmiﬂlerdir. Ancak bu arzular›na ulaﬂmak için
do¤uyu ve bat›y› taklitten kurtulamad›klar›ndan netice milletin bilgisizlikten kurtulamamas› sonucuna varm›ﬂt›r. Bu hazin hakikat karﬂ›s›nda, bizim takibe mecbur oldu¤umuz maarif siyasetimizin esas hatlar› ﬂöyle olmal›d›r:
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Demiﬂtim ki; bu memleketin ilk sahibi ve toplulu¤umuzun esas unsuru köylüdür. ‹ﬂte bu köylüdür ki bugüne kadar maarif nurundan
mahrum b›rak›lm›ﬂt›r. Binaenaleyh, bizim takip edece¤imiz maarif siyasetinin temeli evvela mevcut cehaleti yok etmektir. Teferruata girmekten sak›narak, bu fikrimi birkaç kelime ile aç›klamak için diyebilirim ki mutlaka umum köylüye okumak, yazmak ve vatan›n›, milletini, dinini, dünyas›n› tan›tacak kadar co¤rafi, tarihi, dini ve ahlaki
malumat vermek ve dört iﬂlemi ö¤retmek maarif program›m›z›n ilk
hedefidir.. Bir taraftan bilgisizli¤i yok etmeye u¤raﬂ›rken bir taraftan
da memleket evlad›n›n sosyal ve iktisadi hayatta fiilen etkili ve faydal› k›labilmek için zorunlu olan iptidai bilgileri pratik bir tarzda vermek maarif yönetimimizin esas›n› teﬂkil etmektedir.” 2
Bu ifadelerde de görüldü¤ü gibi Atatürk, ça¤›n› aﬂan bir
e¤itim anlay›ﬂ›na sahiptir. Ezberden uzak
olan, gereksiz bilgileri içermeyen,
faydal› ve pratik bilgilerle ça¤daﬂ
bireyler yetiﬂtirmeyi amaçla-
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yan bu anlay›ﬂ; günümüzün modern e¤itim uygulamalar›yla
örtüﬂmektedir. Ancak bu e¤itim hamlesini gerçekleﬂtirmek o
kadar kolay olmam›ﬂt›r. Da¤›n›k e¤itim yap›lanmas›n› tek bir
çat› alt›nda toplamak, müfredat haz›rlamak, dil problemini
çözmek, okul inﬂa etmek gibi büyük sorunlar k›sa sürede, kademeli olarak çözülmüﬂtür. Büyük Önder, e¤itimde yap›lan
büyük devrimin ilk hamlesi olarak e¤itimde birli¤i sa¤layacak
kanunun haz›rlanmas›n› sa¤lam›ﬂt›r.

Tevhid-i Tedrisat Kanunu
Tevhid-i Tedrisat Kanunu, medrese-okul kurumlar›yla ikiye
bölünmüﬂ olan e¤itim sistemini tek bir çat› alt›nda toplamak
ve bir müfredat birli¤i sa¤lamak amac›n› taﬂ›yordu. Kurulduklar› dönemden itibaren önemli bir görevi yerine getiren medreseler, özellikle son dönemlerde, ehil olmayan kiﬂilerin eline
geçmiﬂ, esas amaçlar› ilim olmayan kiﬂiler taraf›ndan farkl›
amaçlar için kullan›l›r olmuﬂlard›r.
Kendilerini ‹slam dininin arkas›na gizleyerek karanl›k
amaçlar güden bu kiﬂiler, bu kurumlar› da hedef haline getirmiﬂlerdir. Halbuki medreselerin kuruluﬂ amac› ayd›n, bilim adam› yetiﬂtirmek olmuﬂtur. Nitekim bu kurumlardan Zembilli
Ali Efendi, Ali Kuﬂçu, Hoca Paﬂa gibi tan›nm›ﬂ bilim adamlar›
ç›km›ﬂt›r. 18.yy’da baﬂlayan bozulma sonucunda, medreseler
iﬂlevini ve niteli¤ini kaybetmeye baﬂlam›ﬂt›r. Atatürk, bu kurumlar›n, ayd›nl›k nesiller yetiﬂtirme ülküsünden uzaklaﬂt›klar›n› görmüﬂ ve bu kanunla, e¤itim üzerinde bir denetim mekanizmas› kurulmas›n› sa¤lam›ﬂt›r.
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Mustafa Kemal, bu konudaki düﬂüncelerini 3 ﬁubat 1923’teki ‹zmir Nutku’nda ﬂu ifadeleriyle aç›klam›ﬂt›r:

“Bizde en ziyade göze çarpan bir nokta vard›r ki o da herkesin bu
gibi meselelere temastan içtinab›d›r (kaç›nmalar›d›r). Medreseler ne
olacak? Evkaf ne olacak? Dedi¤imiz zaman derhal bir mukavemete
maruz kal›rs›n›z. Bu mukavemeti yapanlar›n ne hak ve salahiyetle
yapt›klar›n› sormak laz›md›r.
Bizim dinimiz en makul ve en tabii bir dindir. Bir dinin tabii olmas›
için akla, fenne, ilme ve mant›¤a tetabuk(uygun olmas›) etmesi laz›md›r.. Milletimizin, memleketimizin irfan yurtlar› bir olmal›d›r. Bütün
memleket evlad› kad›n ve erkek ayn› surette oradan ç›kmal›d›r.” 3
Tevhid-i Tedrisat Kanunu, 3 Mart 1924 tarihinde, bu mant›k
çerçevesinde kabul edilmiﬂ, laik bir e¤itim sistemine geçilmesiyle, medreselerin görevi sona ermiﬂtir. 3 Mart 1924 tarihli,
ﬁer’iye ve Evkaf Vekaletleri’nin kald›r›lmas›na dair kanunla
da, okul ve medreselere ayr›lan bütçe, Milli E¤itim Bakanl›¤›’na devredilmiﬂtir. Bu çerçevede, e¤itim
birli¤i sa¤lanm›ﬂ, okullar›n
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Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun önemli bir hedefi de laik ve paras›z e¤itimi tüm
vatandaﬂlar için zorunlu hale getirmekti. Bu kanunla tüm e¤itim kurumlar› Maarif
Vekaleti'ne ba¤land›. Mustafa Kemal bu amac› ﬂöyle aç›kl›yordu: "Milletimizin,
memleketimizin darü'l irfanlar› (ilim yuvalar›) bir olmal›d›r." Resimde Cumhuriyet'in
ilk dönemlerinde k›zlarla erkeklerin birlikte ö¤renim gördükleri bir okul.

idaresi, müfredat› ve denetimi tek bir bakanl›¤›n kontrolüne
geçmiﬂtir. 2 Mart 1926’da, “Maarif Teﬂkilat› Hakk›nda Kanun”
düzenlenmiﬂ, böylece devletin izni olmadan hiçbir okulun
aç›lmayaca¤› kanunla belirlenmiﬂtir. Ayn› kanunla okullarda
okutulacak derslerin konular› belirlenmiﬂ, zaman›n icaplar›na
uymayan dersler, müfredat programlar›ndan ç›kar›lm›ﬂt›r.
Atatürk, baﬂlatt›¤› büyük e¤itim seferberli¤iyle, her türlü
imkan› kullanarak halk›n cehaleti yenmesi için u¤raﬂm›ﬂt›r. Yeni kadrolar, kurslar, yeni okullar ve dersliklerle devam eden
e¤itim seferberli¤i, k›sa sürede olumlu sonuçlar vermiﬂtir.
Okuma yazma oran› artm›ﬂ, cahillik sebebiyle okula yollanmayan k›z ö¤renciler e¤itilmeye baﬂlanm›ﬂ, üniversiteye giden
ö¤renci say›s› büyük bir art›ﬂ göstermiﬂtir.
Sonuç olarak, e¤itimde yap›lan büyük devrim sayesinde,
modern, ayd›n fertler yetiﬂtirmenin yolu aç›lm›ﬂ, vatandaﬂla-
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r›n büyük bir bölümüne okuma-yazma ve temel e¤itim verilmesi sa¤lanm›ﬂ, ekonomik alanda faydal› olacak bilgiler ö¤retilmiﬂtir.

Harf ‹nk›lab›
Bu e¤itim hamlesinin önemli bir aﬂamas› da harf ink›lab›d›r. Bu ink›lapla, Arap alfabesi terk edilmiﬂ ve Bat› medeniyetine aç›l›m› sa¤layan Latin harfleri kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r.
Arap alfabesi, yüzy›llard›r kullan›lmas›na ra¤men, Türk dilinin tam olarak ifade edilmesinde yeterli olmamaktayd›. Örne¤in, Türkçede sekiz sesli harf varken bu say› Arapçada üçtür.
Türkçenin, Latin harfleriyle yaz›lmas› için çeﬂitli giriﬂimler
baﬂlat›lm›ﬂsa da bu çabalar, tepkiler yüzünden yar›da kalm›ﬂt›r. II. Meﬂrutiyet’den sonraki ciddi çal›ﬂmalar, Atatürk taraf›ndan esas anlam›yla hayata geçirilmiﬂtir.
Harf devrimine ilk olarak, 1923’teki ‹zmir ‹ktisat Kongresi’nde temas edilmiﬂ, Mustafa Kemal’in direktifleriyle 1927 y›l›ndan itibaren ciddi bir haz›rl›k dönemi baﬂlam›ﬂt›r. Atatürk, 9
A¤ustos 1928’de, yeni Türk harflerinin kabul edilece¤ini aç›klam›ﬂt›r. Bu konuda: “Vatandaﬂlar, yeni Türk harflerini çabuk ö¤reniniz... Bütün millete, köylüye, çobana, hamala, sandalc›ya ö¤retiniz. Bunu bir yurtseverlik ve milliyetçilik görevi biliniz”4, diyen
Mustafa Kemal, sözlerine ﬂöyle devam etmiﬂtir:

“Bu vazifeyi yaparken düﬂününüz ki, bir milletin, bir heyet-i içtimaiyenin yüzde onu, yirmisi okuma yazma bilir, yüzde sekseni, doksan›
bilmezse bu ay›pt›r. Bundan insan olanlar›n utanmas› laz›md›r. Bu
millet utanmak için yarat›lm›ﬂ bir millet de¤ildir. ‹ftihar etmek için
yarat›lm›ﬂ, tarihini iftiharla doldurmuﬂ bir millettir. Fakat milletin
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yüzde sekseni okuma yazma bilmiyorsa, bu hata bizim de¤ildir.
Türk’ün seciyesini anlamayarak kafas›n› bir tak›m zincirlerle saranlar›nd›r.
Art›k mazinin hatalar›n› kökünden temizlemek zaman›nday›z.
Hatalar› tashih edece¤iz. Bu hatalar›n tashih olunmas›nda bütün
vatandaﬂlar›n faaliyetini isterim. En nihayet bir sene içinde bütün
Türk heyet-i içtimaiyesi yeni harfleri ö¤renecektir. Milletimiz yaz›s›yla, kafas›yla, bütün medeni dünyan›n yan›nda oldu¤unu gösterecektir.” 5
Atatürk, harf devrimi konusundaki geliﬂmeleri görmek
için gezilere ç›km›ﬂ, halk›n yeni harfleri ö¤renmesi için, bir
ö¤retmen olarak onlara öncülük etmiﬂ ve “Baﬂö¤retmen”
olarak an›lm›ﬂt›r.
Yeni harflerin kullan›m›yla ilgili yasa 3 Kas›m 1928’de yürürlü¤e girmiﬂ, böylece Türkçe, Latin harfleriyle yaz›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Atatürk, devrimin baﬂar›s›n› ﬂu sözleriyle belirtmiﬂtir:
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“Arap harfleriyle hiç yazmak, okumak bilmeyenlerin Türk harfleriyle derhal ünsiyet etmiﬂ olduklar›n› gördüm.. Yüce Türk miletinin hay›rl› oldu¤una kanaat getirdi¤i bu yaz› meselesinde bu kadar yüksek
ﬂuur ve intikal, bilhassa istical göstermekte oldu¤unu görmek benim
için cidden büyük bir saadettir. Az zaman sonra, yeni Türk harfleriyle gözler kamaﬂt›r›c› Türk manevi inkiﬂaf›n› vas›l olabilece¤i kudret ve itibar›n beynelmilel seviyesini gözlerini kapayarak ﬂimdiden o
kadar parlak görüyorum ki, bu manzara beni kendimden geçiriyor.” 6

Dil ‹nk›lab› ve
Türk Dil Kurumu’nun Kuruluﬂu
Misak-› Milli’yle belirlenen vatan topraklar›nda yaﬂayan
Türk Milletini birleﬂtiren unsurlardan birisi de dildir. Dil, milli
yap›y› oluﬂturan ve sa¤lamlaﬂt›ran bir ba¤d›r. Yeni Cumhuriyet’in tam ba¤›ms›zl›¤›n›n sa¤lanmas› ve korunmas› için, dilinin yabanc› dillerin etkisinden kurtar›lmas› gerekmektedir.
Türk dili konusunda, Selçuklulardan bu yana sorunlar yaﬂanmaktayd›. Yaz›m diliyle, konuﬂma dili aras›nda büyük bir
fark bulunuyor; bilim dili olarak da Acemce veya Arapça kullan›l›yordu. Ayr›ca çeﬂitli etnik gruplar, günlük konuﬂmada
farkl› dilleri kullan›yorlard›.
Cumhuriyet kurulduktan sonra, Türk dili konusunda
önemli çal›ﬂmalar yap›lmaya baﬂland›. Bu amaçla bir kurum
oluﬂturulmas›na karar verildi. Atatürk, dil konusunun Türk
halk› için ne kadar önemli oldu¤unu ﬂu sözleriyle belirtmiﬂtir:

“Türk demek dil demektir. Milliyetin çok bariz vas›flar›ndan birisi dildir. Türk Milletindenim diyen insanlar herﬂeyden evvel ve mutlaka
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Türkiye Büyük
Millet Meclisi
taraf›ndan
Cumhurbaﬂkan›
Gazi Mustafa
Kemal'e hediye
edilen "Alt›n
Alfabe"

Türkçe konuﬂmal›d›r. Türkçe konuﬂmayan bir insan Türk hars›na,
camias›na mensubiyetini iddia ederse buna inanmak do¤ru olmaz.” 7
Atatürk, Türk dilini milli benli¤ine kavuﬂturmak ve zenginleﬂtirerek, bir kültür dili haline getirmek için, Semih R›fat,
Ruﬂen Eﬂref (Ünayd›n), Celal Sahir (Erozan), Yakup Kadri (Karaosmano¤lu) ile birlikte 12 Temmuz 1932’de Türk Dili Tetkik
Cemiyeti’ni (Türk Dil Kurumu) kurmuﬂtur.
Atatürk, Türk Dili Tetkik Cemiyetini kurdu¤u 1932 y›l›nda
TBMM’nin dördüncü dönem, ikinci toplanma y›l›n›n aç›l›ﬂ konuﬂmas›nda; “Milli kültürün her ç›¤›rda aç›larak yükselmesini
Türk Cumhuriyeti’nin temel dile¤i olarak temin edece¤iz. Türk dilinin, kendi benli¤ine, asl›ndaki güzellik ve zenginli¤ine kavuﬂmas›
için, bütün devlet teﬂkilat›m›z›n, dikkatli, alakal› olmas›n› isteriz.” 8,
diye konuﬂmuﬂ, bu konuda devletin de üzerine düﬂen vazifeleri yerine getirece¤ini belirterek hassasiyetlerini bildirmiﬂtir.
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26 Eylül 1932’de Dolmabahçe Saray›nda toplanan Birinci
Türk Dil Kurultay›, kurumun çal›ﬂma program›n› kapsayan ﬂu
maddeleri tespit etti:
1. Türk dilinin baﬂka dil aileleriyle karﬂ›laﬂt›r›lmas›
2. Türk dilinin tarihi ve karﬂ›laﬂt›rmal› gramerlerinin yaz›lmas›
3. Anadolu ve Rumeli a¤›zlar›ndan olan kelimelerin derlenmesi, Osmanl›ca kelimelere Türkçe karﬂ›l›klar bulunmas›,
4. Türkçe bir sözlük haz›rlanmas›,
5. Kurumun organ› olarak bir derginin yay›mlanmas›,
6. Türk dili üstüne yaz›lm›ﬂ yerli ve yabanc› eserlerin toplanmas› ve gerekenlerin çevrilmesi,
7. Terimlerin Türkçeleﬂtirilmesi.
K›sa sürede önemli çal›ﬂmalar yapan Türk Dil Kurumu’nun
faaliyetleri konusunda, Mustafa Kemal ﬂunlar› söylemiﬂtir:

“Dil kurumu en güzel ve feyizli bir iﬂ olarak türlü ilimlere ait Türkçe
terimleri tesbit etmiﬂ ve bu suretle dilimiz yabanc› dillerin tesirinden kurtulma yolunda esasl› ad›m›n› atm›ﬂt›r. Bu y›l okullar›m›zda tedrisat›n
Türkçe terimlerle baﬂlam›ﬂ olmas›n› kültür hayat›m›z için mühim bir
hadise olarak kaydetmek isterim.” 9
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Atatürk’ün Ö¤renime Verdi¤i Önem
Atatürk, kurdu¤u modern devletin devaml›l›¤›n›n, modern
ve ça¤daﬂ bir e¤itimle mümkün olabilece¤ini düﬂünüyordu.
Bu nedenle Birinci Dünya Savaﬂ› y›llar›ndan baﬂlayarak, çeﬂitli vesilelerle ö¤retmenlere ve halka seslenmiﬂ, e¤itimle ilgili
konuﬂmalar yapm›ﬂt›r. Okullar› ziyaret etmiﬂ, derslere girip
ö¤retmenleri izlemiﬂ ve onlar›n kendilerini geliﬂtirmesine
önem vermiﬂtir. Atatürk’ün e¤itime verdi¤i önem ve bununla
gerçekleﬂen olumlu geliﬂmeler, di¤er milletlere de örnek olmuﬂtur.
Atatürk’ün de bizzat içinde bulundu¤u e¤itim seferberli¤inde çok k›sa sürede önemli geliﬂmeler sa¤land›. Halk›n okuma-yazma seviyesini yükseltmek
ve halka yeni harfleri ö¤retmek
için “millet mektepleri” aç›ld›.
Böylece, topyekun bir okuma
yazma seferberli¤i baﬂlat›ld›.
Bunlara ba¤l› olarak, askerliklerini onbaﬂ› ve çavuﬂ olarak yapanlar›n e¤itici olarak
kat›ld›klar› e¤itmen kurslar›
Atatürk, ça¤›n› aﬂan bir e¤itim
anlay›ﬂ›na sahiptir. Ezberden
uzak, gereksiz bilgileri
içermeyen, faydal› ve pratik
bilgilerle ça¤daﬂ bireyler
yaratmay› amaçlayan bu
anlay›ﬂ, günümüzün modern
e¤itim uygulamalar›yla
örtüﬂmektedir.
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ve köy ö¤retmen okullar› aç›ld›. Bu okullarda, temel e¤itimin
yan› s›ra, köylümüzün temel ihtiyac› olan tar›m bilgileri ve
marangozluk, demircilik, duvarc›l›k gibi el sanatlar›n›n ö¤retilmesine önem verildi.
Ayr›ca 19 ﬁubat 1932’de yine bu e¤itim seferberli¤ine ba¤l›
olarak, büyük merkezlerde Halkevleri, küçük merkezlerde ise
Halkodalar› kuruldu. Bu kurumlar, çal›ﬂmalar›na 9 ayr› alanda
faaliyet göstererek baﬂlam›ﬂlard›r. Bunlar:
1- Dil, edebiyat, tarih
2- Güzel sanatlar
3- Temsil
4- Spor
5- ‹çtimai yard›m
6- Halk dersaneleri
7- Kütüphane ve neﬂriyat
8- Köycülük
9- Müze ve sergi alanlar›d›r.
Halkevleri; okullar›n› bitiren vatandaﬂlar›m›z›n, okul sonras› da kültür seviyelerini yükseltmek, Atatürk ilke ve ink›laplar›n› halka anlatmak için de görev yapm›ﬂt›r. Sonraki y›llarda
bir siyasi partinin etkisiyle faaliyetlerini sürdürmeye baﬂlayan
Halkevleri, çok partili hayata geçiﬂten sonra kapat›l›r. 1960 y›l›ndan sonra, özel izinle yeniden aç›lan Halkevleri, eski iﬂlerli¤ini bir daha yakalayamaz.
Sürdürülen milli e¤itim faaliyetleri neticesinde;
1927 y›l›nda okuma yazma bilenlerin oran› %10.6 iken bu
oran 1935 y›l›nda %19.2’ya yükselmiﬂtir.
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DERS YILLARI : 1923-24

DERS YILLARI : 1931-32

Okuyan ö¤renci

Okuyan ö¤renci

‹lkokul : 336.061

Ortaokul

‹lkokul : 492.894

Ortaokul

Erkek ö¤renci : 5362

Erkek ö¤renci : 10.109

K›z ö¤renci : 543

K›z ö¤renci : 5762

Lise

Lise

Erkek ö¤renci : 1011

Erkek ö¤renci : 3210

K›z ö¤renci : 230

K›z ö¤renci : 942

Ö¤retmen Okullar›
Ö¤renci say›s› : 2528
Mezun olan

: 2734

‹stanbul Darül Fünun’da
Erkek ö¤renci : 1903
K›z ö¤renci : 185

DERS YILLARI : 1923-24

Ö¤retmen Okullar›
Ö¤renci say›s› : 5154

‹stanbul Darül Fünun’da:
Erkek ö¤renci : 2266
K›z ö¤renci : 512
Mezun olan : 7149

10

DERS YILLARI : 1933-34

‹lkokul : 4894

‹lkokul : 6383

Lise (genel) : 23

Lise (genel) : 72

Yüksek : 9

Yüksek : 17

90

91

Harun Yahya
Okuma yazma bilenlerin nüfusa göre kad›n ve erkek oranlar› 1935 y›l›nda, kad›n: %8.2, erkek: %29.3 ve toplamda %19.2
olarak tespit edilmiﬂtir.11
Yukar›daki tablolardan, Atatürk’ün milli e¤itime vermiﬂ oldu¤u önem aç›kça belli olmaktad›r.
Atatürk’ün ö¤renime verdi¤i önemi, aﬂa¤›daki sözlerine bakarak da anlamaya çal›ﬂabiliriz:

“En mühim ve feyizli vazifelerimiz millî e¤itim iﬂleridir. Millî e¤itim
iﬂlerinde mutlaka muzaffer olmak lâz›md›r. Bir milletin hakikî kurtuluﬂu ancak bu suretle olur.” 12
“‹lim ve fenle ilgili teﬂebbüslerin faaliyet merkezi ise mekteptir. Bu
sebeple mektep laz›md›r. Mektep ad›n› hep beraber hürmetle, sayg›yla anal›m! Mektep genç beyinlere, insanl›¤a hürmeti, millet ve memlekete sevgiyi, ﬂerefi ba¤›ms›zl›¤› ö¤retir.. Ba¤›ms›zl›k tehlikeye düﬂtü¤ü zaman onu kurtarmak için izlenmesi uygun olan en do¤ru yolu
belletir.. Memleket ve milleti kurtarma¤a çal›ﬂanlar›n ayn› zamanda
mesleklerinde birer namuslu uzman ve birer çal›ﬂkan bilgin olmalar›
lâz›md›r. Bunu temin eden mekteptir. Ancak bu ﬂekilde her türlü teﬂebbüslerin mant›kî neticelere eriﬂmesi mümkün olur.” 13
“Memleketimizi, toplulu¤umuzu gerçek hedefe mutlulu¤a eriﬂtirmek
için iki orduya ihtiyaç vard›r: Biri vatan›n hayat›n› kurtaran asker
ordusu, di¤eri milletin istikbalini yo¤uran kültür ordusu. Bu iki ordunun her ikisi de k›ymetlidir, yücedir, verimlidir, sayg›de¤erdir.. Bu iki
ordunun ikisi de hayatidir. Yaln›z siz, kültür ordusu mensuplar›, sizlere ba¤l› oldu¤unuz ordunun k›ymet ve kutsiyetini anlatmak için size
ﬂunu söyleyeyim ki, sizler ölen ve öldüren birinci orduya niçin öldürüp niçin öldü¤ünü ö¤reten bir ordunun fertlerisiniz.” 14
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tatürk, Türk Milletinin yetiﬂtirdi¤i en eﬂsiz siyasi deha, en güçlü devlet adam› ve hiç ﬂüphesiz en büyük kumandand›r. Gerek do¤uﬂtan
sahip oldu¤u yetenekler, gerekse yaﬂam› boyuna edindi¤i
özellikler aç›s›ndan, çok üstün ve seçkin niteliklere sahiptir.
Onun üstün askeri dehas›; ileriyi görebilme, isabetli kararlar
verebilme, cesaret, kuvvetli bir irade, azim, kararl›l›k ve güçlü
bir sorumluluk anlay›ﬂ› gibi özelliklerle kendisini gösterir.
Onun bu askeri ve siyasi dehas›, tüm dünya taraf›ndan da tart›ﬂmas›z kabul görmüﬂtür.
Hayat›n›n önemli bir bölümünü savaﬂ meydanlar›nda geçiren Atatürk, hiçbir zaman yenilgiyi tan›mam›ﬂ ender komutanlardan biridir. Türk Milleti bu aç›dan, insanl›k tarihinde nadir olarak ortaya ç›kan eﬂsiz kahramanlardan birine sahip olma ayr›cal›¤›na sahiptir.
Annesinin karﬂ› ç›kmas›na ra¤men askerlik mesle¤ini tercih
eden ve bu alanda e¤itimine baﬂlayan Atatürk, gitti¤i her okulda üstün bir baﬂar› sergilemiﬂtir. Yak›n arkadaﬂ› Ali Fuat Cebesoy, Atatürk’le nas›l tan›ﬂt›klar›n› ﬂöyle anlat›r:
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“Perﬂembe günü akﬂam yoklamas›nda dahiliye zabiti beni ald›, birinci s›n›f, birinci bölük, birinci tak›m, birinci mangas›na götürüp çavuﬂa teslim etti. Bu çavuﬂ M. Kemal’di. O anda gözüme
çarpan hususiyet üniformas›n›n temizli¤i, itinal› giyimi, hal ve tav›rlar›nda sezilen, karﬂ›s›ndakine sayg› telkin etmek isteyen, askerlere
mahsus o tarif edilmez hakim duruﬂu.. Herhalde o çavuﬂluk hüviyetini doldurmak isteyen müstesna bir hal ve tav›r.”1
Atatürk’ün askeri dehas›n›n temelinde, kendini geliﬂtirmek
için gösterdi¤i sürekli ve yo¤un çaba yatmaktad›r. Örne¤in,1909 y›l›nda, subaylar›n meslek bilgilerini art›rmalar› için
askeri bir eser yay›nlamalar› gerekli görülmüﬂtü. Mesle¤inde
yükselmeyi ve baﬂar›y› hedefleyen Atatürk, Alman generali
Litzmann’›n Tak›m›n Muharebe Talimi adl› eserini Türkçeye çevirerek, 23 ﬁubat 1909’da Selanik’te yay›mlam›ﬂt›r.

Atatürk’ün Türk Ordusuna
Verdi¤i Önem ve De¤er
Vatan›na, özgürlü¤üne ve ﬂerefine büyük önem veren Türk
Milletinin, milli varl›¤› ve istiklali u¤runa gösteremeyece¤i kudret, yapamayaca¤› fedakarl›k yoktur. Bu güven ile “Ya istiklal,
ya ölüm” diyerek Milli Mücadele’yi baﬂlatan Atatürk; milli ve
ba¤›ms›z bir devlet kurmuﬂ, bu milleti ça¤daﬂ medeniyetler düzeyine taﬂ›mada, Türk Ordusunu bir teminat olarak göstermiﬂtir. Atatürk, bu düﬂüncesini ﬂu sözleriyle ifade etmiﬂtir:
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“Ordu, Türk Ordusu, iﬂte bütün milletin gö¤sünü itimat (güven), gurur duygular›yla kabartan ﬂanl› ad›. Ordumuz, Türk birli¤inin, Türk
kudret ve kabiliyetinin Türk vatanseverli¤inin çelikleﬂmiﬂ bir ifadesidir. Ordumuz; Türk topraklar›n›n ve Türkiye idealini tahakkuk ettirmek (gerçekleﬂtirmek) için sarf etmekte oldu¤umuz sistemli çal›ﬂmalar›n yenilenmesi imkans›z teminat›d›r.” 2
Atatürk, vatan evlatlar›n›n vatan›n bölünmez bütünlü¤ü
için biraraya geldi¤i; mazisi ﬂanl›, gelece¤i parlak Türk Ordusunu ﬂu sözleriyle tan›mlamaktad›r:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ordusu, istilalar yapmak veya
saltanatlar kurmak için ﬂunun bunun elinde ihtiras aleti olmaktan münezzehtir (ﬂunun bunun elinde tutku arac› olmayacak kadar temizdir).
‹nsanca ve müstakil (ba¤›ms›z) yaﬂamaktan baﬂka gayesi (amac›)
olmayan milletin ayn› ideale ba¤l› ve yaln›z onun emrine tabi (onun
emrinde) ve sad›k öz evlatlar›ndan mürekkep (oluﬂan) muhterem ve
kuvvetli bir heyettir (sayg›n ve güçlü bir kuruluﬂtur).” 3
Atatürk’ün büyük bir güven ve sayg› duydu¤u, Türk Ordusu, kan›n›n son damlas›na kadar vatan topraklar› u¤runa mücadele etme azmini göstermiﬂtir. Güvene ve övgüye lay›k olan
Kahraman Türk Ordusu, kazand›¤› büyük zaferle; düﬂmandan kurtard›¤›, Türk topra¤›n›, yüce Türk Milletine arma¤an
etmiﬂtir. Baﬂkomutan Atatürk, kahraman Türk Ordusunun büyük zaferini, Türk halk›na ﬂu sözleriyle müjdelemiﬂtir:

“Büyük Türk Milleti, ordular›m›z›n kabiliyet ve kudreti, düﬂmanlar›m›za dehﬂet, dostlar›m›za güven verecek bir mükemmelliyetteydi.
Millet ordular› ondört gün içinde büyük bir düﬂman ordusunu yok
etti. Dört yüz kilometre aral›ks›z bir takip yapt›. Anadolu’daki iﬂgal
edilmiﬂ bütün topraklar›m›z› geri ald›.” 4
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Atatürk, Türk Ordusunun vatan u¤runa, düﬂman süngüsüne karﬂ›, gözünü k›rpmadan, kahramanca savaﬂmas›ndan
duydu¤u büyük gururu, ﬂöyle ifade etmiﬂtir:

“Tarihte bütün bir vatan›, çok üstün düﬂman kuvvetleri karﬂ›s›nda
son toprak parças›na kadar kar›ﬂ kar›ﬂ kahramanca ve namuskarane müdafaa etmiﬂ ve yine varl›¤›n› koruyabilmiﬂ ordular görülmüﬂtür.
Türk Ordusu, o cevherde böyle bir ordudur. Yeter ki onu kumanda
edenler, kumanda edebilmek evsaf›na haiz bulunsun.” 5
“Kahraman Türk ordular›n›n kazand›klar› büyük zaferlerden, ﬂahs›ma düﬂmüﬂ olan vazifeleri yapabilmiﬂsem çok bahtiyar›m. Yaln›z bu
noktada bir gerçe¤i aç›klamak için söylemeliyim ki: Benim ordular›m› ve sevk ve tevcih etti¤im (gönderdi¤im ve yönelti¤im) hedefler,
esasen ordular›m›n her erinin, bütün subaylar›n›n ve kumandanlar›n›n
görüﬂlerinin, vicdanlar›n›n, azimlerinin, mefkurelerinin (ülkülerinin)
yönelmiﬂ oldu¤u hedefler idi.” 6
Baﬂkomutanl›¤›n› yapt›¤› Kurtuluﬂ Savaﬂ› zaferinin tek sahibi olarak Türk Ordusunu gösteren Atatürk, Türk erinden
duydu¤u memnuniyet ve güveni ﬂu sözleriyle dile getirmiﬂtir:

Türk neferi kaçmaz, kaçmak nedir bilmez. E¤er Türk neferinin kaçt›¤›n› görmüﬂseniz, derhal kabul etmelidir ki, onun baﬂ›nda bulunan
en büyük komutan kaçm›ﬂt›r.” 7
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“Öleni görüyor, üç dakikaya kadar ölece¤ini biliyor, en ufak bir fütur
(y›lg›nl›k) bile gösteremiyor; sars›lmak yok! Okumak bilenler ellerinde Kuran’› Kerim, cennete girmeye haz›rlan›yor. Bilmeyenler, kelime-i ﬂahadet getirerek yürüyorlar. Bu, Türk askerlerindeki ruh kuvvetini gösteren, ﬂaﬂ›lacak ve övülecek bir misaldir. Emin olmal›s›n›z
ki, Çanakkale muharebesini kazand›ran bu yüksek ruhtur.” 8
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Atatürk, Türk askerinin, vatan sevgisini ve iman›n›, eﬂsiz
özelliklerini iﬂte bu sözleriyle anlatm›ﬂt›r. Türk askerlerinin
oluﬂturdu¤u üstün gücü ise ﬂöyle tarif etmiﬂtir:

“Benim için Ordumuzun k›ymetini ifadede ölçü ﬂudur: Türk Ordusunu bir k›tas› muadilini behemahal ma¤lup eder. ‹ki mislini durdurur ve tespit eder (ve yerine çiviler).” 9
Türk Ordusunun, Kurtuluﬂ Savaﬂ›’ndaki çetin ve ani sald›r›lar› karﬂ›s›nda ﬂaﬂk›na dönen düﬂmanlar›n, kahraman Ordumuz ve onun büyük kumandan› Mustafa Kemal‘e duyduklar›
hayranl›¤›n ifadesi olan yorumlar› ise ﬂöyledir:
Gelibolu yar›madas›n›n ‹ngiliz baﬂkomutan› Hamilton:

“Çok mükemmel komuta edilen ve cesaretli dövüﬂen Türk Ordusuna
karﬂ› savaﬂ›yoruz.”
General Aspinal:

“Tarihte bir tümen komutan›n›n üç ayr› cepheye, duruma nüfuz ede-
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rek, yaln›z bir harbin gidiﬂine de¤il, bir cephenin akibetine, hatta milletin kaderine tesir edecek, vaziyet yaratman›n bir eﬂine çok nadir
rastlan›r.” 10
Atatürk, vatan›n her yerinde destanlar yazan, ﬂan›n› tüm
uluslara duyuran büyük Türk Ordusuna, ﬂu sözlerle hitap etmiﬂtir.

“Türk Ordusu! Dünyan›n hiçbir ordusunda yüre¤i seninkinden daha
temiz, daha sa¤lam askere rastgelinmemiﬂtir. Her zaferin mayas›
sendedir. Her zaferin en büyük pay› senindir. Kanaatinle, iman›nla,
itaatinle hiçbir korkunun y›ld›rmad›¤› demir gibi temiz kalbinle düﬂman› sonunda alt eden büyük gayretin için gönül borcumu ve teﬂekkürümü söylemeyi kendime aziz bir borç bilirim.” 11
Atatürk’ün, memleketin büyük bir s›k›nt› içinde bulundu¤u bir dönemde, büyük bir zafer kazanan Türk Ordusundan
Türk Milleti ad›na bir de beklentisi vard›r. Bu beklenti, zor zamanlarda gösterilen üstün çaban›n, Cumhuriyet’in hakim oldu¤u dönemde de gösterilmesidir. Vatan›n bölünmez bütünlü¤ünün korunmas›, halk›n her türlü kargaﬂa ve anarﬂiden
uzak, refah içinde yaﬂamas› için gösterilecek bu çabay›, Atatürk ﬂöyle ifade etmektedir:

“Zaferleri ve mazisi insanl›k tarihi ile baﬂlayan, her zaman zaferle
beraber medeniyet nurlar›n› taﬂ›yan kahraman Türk Ordusu!
Memleketi, en buhranl› ve müﬂkül anlarda zulümden, felaket ve musibetlerden ve düﬂman çizmelerinden nas›l korumuﬂ ve kurtarm›ﬂsan,
Cumhuriyet’in bugünkü verimli devrinde de askerlik tekni¤inin bütün
ça¤daﬂ silah ve araçlar›yla donanm›ﬂ olarak görevini ayn› baﬂar›l›l›kla yapaca¤›na hiç kuﬂkum yoktur.” 12
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Mustafa Kemal’in komutas›ndaki askerler Enver Paﬂa'dan madalyalar›n› al›rken

ﬁanl› Ordumuz hiç ﬂüphesiz, Ata’n›n bu iste¤ini, halk›na
verdi¤i güven ve gururla yerine getirmekte; Türk Silahl› Kuvvetleri olarak, ﬂanl› tarihiyle dünyadaki yerini almaktad›r. Büyük bir görev aﬂk›yla bu görevi yerine getiren Türk Silahl›
Kuvvetleri, Atatürk’ün çizdi¤i yolda taviz vermeden, ﬂerefle
yürümekte; Türk halk›n›n özgürlü¤üne karﬂ› gelecek, gizli ve
aç›k her türlü tehditle mücadele etmektedir.
Bu ﬂerefli kurum, milli varl›¤›m›z› korumak için yüzbinlerce ﬂehit vermiﬂ, tarihi ﬂanl› zaferlerle dolu bir ordunun mirasç›s›d›r. Yüksek karakterini ve üstün seciyesini, Türk’ün ayak
bast›¤› her kar›ﬂ toprakta ispatlam›ﬂt›r.
Ülkemiz üzerinde sinsi emeller besleyenlerin faaliyetlerini,
bugüne kadar hep boﬂa ç›karan Türk Silahl› Kuvvetleri; dün
oldu¤u gibi bugün de, pusuda bekleyen düﬂmanlar›n› fiili bir
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Bitlis'te bir askeri birli¤i denetlerken

sald›r›ya giriﬂmekten cayd›rmakta, kahramanl›¤›, vatanseverli¤i ve askeri dehas›yla tüm dünyan›n hayranl›¤›n› kazanmaya
devam etmektedir. ﬁanl› Türk Ordusu bugüne kadar, hiçbir
karﬂ›l›k beklemeksizin memleketimizin ve milletimizin hayr›n›, güvenli¤ini ve bütünlü¤ünü gözetmiﬂ; tüm kurumlar›yla
Cumhuriyetimizin, laikli¤in, hukukun ve demokrasinin savunucusu olmuﬂtur. Her türlü siyasi tart›ﬂma ve çekiﬂmenin üstünde yer alan Türk Ordusu; Türk Milletinin topraklar›n› iﬂgalcilerin elinden kurtarm›ﬂ ve Cumhuriyet tarihi boyunca da
bu topraklar› her türlü iç ve d›ﬂ düﬂmana karﬂ› kahramanca
müdafaa etmiﬂtir. Büyük Önder Atatürk’ün, “Ordumuz; Türk
topraklar›n›n ve Türkiye idealini tahakkuk ettirmek için sarfetmekte
oldu¤umuz sistemli çal›ﬂmalar›n yenilmesi imkans›z teminat›d›r”
ifadesiyle de dikkat çekti¤i gibi, Ordumuz varl›¤›m›z›n en
önemli güvencesidir.
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ﬁanl› Türk Ordusu, çökmüﬂ bir imparatorlu¤un milli topraklar›n› korumak için yüzbinlerce ﬂehit vermiﬂ bir ordunun
mirasç›s›d›r. Önce Balkan Savaﬂlar›’nda büyük bir Slav ittifak›yla; sonra I. Dünya Savaﬂ› y›llar›nda, Çanakkale’de, Kut-ül
Amare’de, Süveyﬂ’te, Kafkasya’da dünyan›n en güçlü ordular›yla; ard›ndan Kurtuluﬂ Savaﬂ›’nda ‹ngiliz deste¤i ile Anadolu’yu iﬂgal eden Yunan ordusuyla savaﬂm›ﬂ, tüm bu topraklar›
o asil kan›yla sulam›ﬂ bir ordunun mirasç›s›d›r.
Türk Ordusunun üstün yetenekleri, disiplin ve kararl›l›¤›;
Avrupa’n›n yay›lmac› güçlerini frenlemiﬂ, II. Dünya Savaﬂ› y›llar›nda tüm Avrupa’y› iﬂgal eden Hitler’i dahi cayd›rm›ﬂt›r.
Türk Ordusu, daha sonraki y›llarda da, Sovyet tehdidine karﬂ›
dimdik ayakta durmuﬂ, Kore’de kahramanl›k destanlar› yazarak tüm dünyan›n g›ptas›na mazhar olmuﬂ, K›br›s’ta gözüpekli¤ini ve kararl›l›¤›n› tüm dünyaya göstermiﬂ bir ordudur.
1980’lerin baﬂ›ndan bu yana, ülkenin birli¤ine ve bütünlü¤üne kasteden teröre karﬂ›, en çetin mücadeleleri veren, bir gerilla savaﬂ›nda verilebilecek en az kay›pla basiretli ve etkili bir
mücadele yürüten güç de yine Türk Silahl› Kuvvetleri’dir. Terör örgütünün, d›ﬂ ülkelerden ald›¤› deste¤e ra¤men, amac›na
ulaﬂamam›ﬂ olmas›, aksine bir çözülme ve da¤›lma süreci yaﬂamas›, kuﬂkusuz yaklaﬂ›k 15 y›ld›r azimle sürdürülen bu mü-
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cadelenin sonucudur.
Türk Ordusu ﬂanl› bir geçmiﬂten güç almaktad›r; bugün de
ayn› vas›fla Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük güvencesi olmaya devam etmektedir. Bu durum kuﬂkusuz, vatan›n› ve
devletini seven her Türk’ün gö¤sünü kabartmaktad›r. Milletimizin Ordumuza olan inanc› ve güveni tamd›r. Yap›lan tüm
kamuoyu anketlerinde Türk Silahl› Kuvvetleri’nin, milletimiz
taraf›ndan “ülkenin en güvenilir kurumu” olarak gösterilmesi,
bu durumun baﬂka bir ifadesidir.

1. Dünya Savaﬂ›’nda
Gösterdi¤i Askeri Deha

Atatürk’ün Çanakkale’de
Gösterdi¤i Üstün Baﬂar›
15 ﬁubat 1915, Çanakkale Savaﬂ›’n›n baﬂlang›ç tarihidir.
Mustafa Kemal, ilk gününden itibaren, elindeki kuvvetler ile
bu savaﬂ›n içindedir. Var güçleriyle Çanakkale Bo¤az›’na sald›ran düﬂman kuvvetleri,18 Mart 1915’teki deniz savaﬂ›nda yenilir. Fakat, ‹stanbul’a ulaﬂmak isteyen ‹tilaf Devletleri, bu yenilginin ard›ndan bir de karadan deneme yapmaya kalkarlar.
Bu arada, 25 Nisan1915 sabah›, ilginç bir olay gerçekleﬂir.
Osmanl› Hükümeti ve Genelkurmay›, Gelibolu ve Ege Denizi
taraf›ndan gelecek bir kara savaﬂ›n› düﬂünmemektedir. Ve dolay›s›yla, bu konuda haz›rl›kl› da de¤ildir. Ancak Mustafa Kemal, düﬂman›n, önemli bir stratejik konumu olan Ar›burnu’ndan ç›karma yapaca¤›n› anlad›¤› için, emri alt›ndaki 57.
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Alay› Kocaçimen mevkine getirir. Mustafa Kemal Conkbay›r›’na vard›¤› s›rada, 9. Tümen’e ba¤l› 27. Alay’›n askerlerinin
Conkbay›r›’na do¤ru kaçt›klar›n› görerek önlerini keser ve
ﬂöyle sorar:
- Nereye gidiyorsunuz?
- Düﬂman geldi.
- Nerede?
Kaçan askerler, 261 rak›ml› tepeyi iﬂaret ederler. Gerçekten
de, düﬂman önünde hiçbir engel olmayan tepeye do¤ru yaklaﬂmaktad›r. Mustafa Kemal’in yan›nda ise bir-iki subay ve kaçan erlerden baﬂka kimse yoktur. Kendi alay› hala Kocaçimen’dedir. Hemen kumanday› ele alarak emir verir:
- Düﬂmandan kaç›lmaz.
- Cephanemiz yok.
- Cephanenizden daha güçlü süngünüz var.
- Süngü tak, hücum!
Hemen arkas›ndan “Allah Allah” sesleri bütün ovaya yay›l›r. Kahraman Türk askeri ﬂimdi, süngüsüyle, bo¤az bo¤aza
Kurmay Albay Mustafa Kemal ‹stanbul'dan gelen milletvekillerine
Çanakkale siperleri ile ilgili bilgi verirken
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Çanakkale'de grup karargah› önünde

çarp›ﬂmaktad›r. Bu mücadele neticesinde biraz zaman kazan›lm›ﬂ ve 57. Alay savaﬂ alan›na yetiﬂmiﬂir. Mustafa Kemal’in emriyle tekrar hücuma geçilmiﬂ, bu savaﬂ› Türk Ordusu kazanm›ﬂt›r. Ancak 57. Alay tümüyle ﬂehit düﬂmüﬂtür. 1 Haziran
1915’de Mustafa Kemal Albayl›¤a yükselmiﬂtir.
Bu yenilgiye ra¤men ‹tilaf Devletleri, 6-7 A¤ustos gecesi
Anafartalar’a asker ç›karm›ﬂ, ﬂiddetli çarp›ﬂmalar baﬂlam›ﬂt›r.
Bu s›rada kurulan Anafartalar Grup Komutanl›¤›’n› üstlenen
Mustafa Kemal, 10 A¤ustos’taki çarp›ﬂmalarda düﬂmana büyük kay›plar verdirmiﬂ, düﬂman›n Conkbay›r›’na yerleﬂmesini
engellemiﬂtir.13
‹ngiliz Kuvvetleri Kumandan› Hamilton, yazd›¤› Gelibolu
Savaﬂlar› adl› kitab›nda, bu savaﬂlar için, ﬂöyle der:

"Türkler birbiri ard›nca “Allah, Allah” hayk›r›ﬂlar›yla hakikaten pek
yi¤itçe savaﬂt›lar. Bu savaﬂ› yaz› ile anlatmak mümkün de¤ildir." 14
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‹ngilizler, bütün ç›rp›nmalar›na ra¤men, kahraman Mehmetçi¤in savunma hatlar›n› aﬂ›p, Çanakkale Bo¤az›’n› geçemezler ve sonuçta, 20 Aral›k 1915 günü Çanakkale’den çekilmeye baﬂlarlar.
Mustafa Kemal Atatürk’ün en yak›n silah arkadaﬂ› Ali Fuat Cebesoy,
onun askeri yönünün
mükemmelli¤i konusunda ﬂunlar› aktarm›ﬂt›r:

“Atatürk’ün düﬂman karﬂ›s›nda kumandanl›¤›, bilfiil,
Trablusgarp Savaﬂ› ile
baﬂlar ve Milli Mücadele’nin zaferi ile en yüksek
noktas›n› bulur. 19111923. Bu hesaba göre birkaç k›sa ara verme d›ﬂ›nda
12 y›l cepheden cepheye
Birinci Dünya Savaﬂ›'nda (1914 - 1918)
koﬂmuﬂtur. Atatürk bütün
savaﬂlar›nda ya tecavüze u¤rayan bir vatan parças›n› ya da bütününü müdafaa etmek ve sonunda bütün düﬂman istilas›ndan kurtarmak
için onu zay›f taraf›ndan yakalayarak kahir bir darbe ile imha etmek gibi durumlarla karﬂ› karﬂ›ya kalm›ﬂt›. Bu çok güç ﬂartlar alt›nda Atatürk düﬂman taarruzlar›n› durdurmuﬂ veyahut onu büsbütün
imha etmiﬂtir.
Müdafaa savaﬂlar›nda, baﬂar›y› sa¤layan hedefleri iyice seçebilmek
kudreti, taarruz savaﬂlar›ndan daha güç oldu¤u uzmanlar›n malumudur. Çünkü müdafaada insiyatif taarruzu yapan›n elindedir. Bunu
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onun elinden almadan baﬂar›y› elde etmek mümkün de¤ildir. Taarruzda ise elde olan insiyatifi karﬂ›ya kapt›rmamak hünerdir. Bu kumandanl›k kabiliyetini bilhassa Çanakkale müdafas›nda göstermiﬂtir.
Atatürk Balkan ve Birinci Dünya Savaﬂlar›n›n haz›rlanmas›nda,
bilfiil baﬂkumandan olmad›¤› için baﬂar›y› sa¤layan hedeflerin hangileri oldu¤unu selahiyetlilere isabetli bir suretle
göstermeye ve teklif etmeye muvaffak olmuﬂ ama bir türlü dinletememiﬂti.
Balkan Savaﬂ›’n›n haz›rlanmas›nda,
Ege Denizi’ne hakim olamayaca¤›m›z› anlayan Atatürk, Rumeli’nin ihtiyac› olan ikmal ve takviye iﬂlerinin
denizden yap›lmayaca¤›n› kabul etmiﬂti. Bu sebeple Rumeli’de bulunan
kuvvetlerimizin yaln›z baﬂlar›na dört
yönden yürüyecek üstün düﬂman kuvvetleri karﬂ›s›nda ancak zaman kazand›r›c› baz› hareketler yap›labilece¤ini düﬂünmüﬂ ve bunlar› da ﬂöyle tasavvur etmiﬂti:
‹ﬂkodra’n›n müdafaas›n› mahalli sebepler dolay›s›yla mümkün görmüﬂ, Manast›r, Üsküp gibi ﬂehirlerin ileri mevziler
olarak tutulmas›n› ve Yanya’daki Nizamiye Tümeni’nin Manast›r’daki kolorduArkadaﬂ› gazeteci, yazar
Ruﬂen Eﬂref Ünayd›n'a
lar›n Selanik çevrelerinde toplanmas›n›
arma¤an etti¤i foto¤raf
ve Selanik’teki kolordunun Ergene Nehri
(24 May›s 1918)
gerisine yani Do¤u Trakya’ya do¤ru ﬂimendiferlerle naklini uygun bulmuﬂtu. Tasavvur edilen bu hareketler vakit kazand›r›c› ve oyalay›c› hareketler mahiyetinde olacakt›.

110

Atatürk Ansiklopedisi
Do¤u Trakya’dan Bulgaristan’a karﬂ› Osmanl› ordular›n›n toplanmas› geç kalaca¤›ndan Edirne Kalesi ile Ergene Nehri Müdafaa
Hatt›’ndan bu toplanma için vakit kazan›lmas›n› önemli buluyordu.
Toplanma biter bitmez Kuzeyden düﬂman ordular›n›n yan ve gerilerine karﬂ› ﬂiddetli bir surette taarruza geçirilerek, insiyatifin Bulgarlar›n elinden al›nmas›n› tavsiye ediyordu.. ”
Atatürk’ün Kurtuluﬂ Savaﬂ›’nda
Gösterdi¤i Askeri Deha
Atatürk’ün Kurtuluﬂ Savaﬂ› s›ras›nda gösterdi¤i üstün askeri baﬂar›lar› örneklendirmeye, yak›n arkadaﬂ› Ali Fuat Cebesoy’un anlat›mlar›yla baﬂalayabiliriz. Bu de¤erli asker, (yukar›da) Atatürk’ün Çanakkale Savaﬂ› ve Birinci Dünya Savaﬂ›’ndaki baﬂar›lar›n›n bir de¤erlendirmesini yapt›ktan sonra,
sözü Kurtuluﬂ Savaﬂ›’na getirerek ﬂöyle demektedir:

“Milli Mücadele’nin baﬂlang›c› çok kar›ﬂ›k durumlara sahne olmuﬂtu.Bu esnada çok dirayet ve kiyaset (uzak görüﬂlülük ve ak›ll›k)
gösterdi. Acele etmedi ve harekete geçmedi. Ordular›n› iyi haz›rlamaya baﬂlad›. Zamanla anlam›ﬂt› ki milli siyasetimizi bilfiil parçalamak
isteyen, Anadolu’daki Yunan ordular›d›r. Bunlar› ma¤lup ve imha
etmedikçe milli siyasetimizin bat›ya kabul ettirilmesinin imkan› olmayacakt›. E¤er bu düﬂman ma¤lup edilmezse Bat› devletleri bizim istedi¤imiz ﬂartlarla sulh müzakerelerine yanaﬂmayacaklard›.
ﬁu halde ne yap›p edip bu düﬂman ordusunu yaln›z ma¤lup de¤il,
imha etmek laz›md›. ‹ﬂte Atatürk bu önemli davam›z› bu çerçeve
içersine ald›ktan sonra bütün bilgisini toplayarak düﬂman› nas›l imha edebilece¤ini düﬂündü ve bunu kurmay› ve yak›n kumandanlar›
ile birlikte haz›rlad›ktan sonra onlara tamamiyle mal etti. Bu suret-
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le bütün millet ordunun arkas›ndayd›. Taarruz hareketine kendisinden üstün olan düﬂman› ayr› ayr› mevzilerde ans›z›n yakalamakla
baﬂlad›. Bundan sonra hakiki bir imha meydan muharebesini ordular›n›n baﬂ›nda, onlar› ad›m ad›m takip ederek yapt›rd› ve muvaffak
oldu. Bu suretle eﬂsiz bir baﬂkumandan oldu¤unu bütün dünyaya ispat etti.
Atatürk’ün baﬂkumandan olarak baz›
hususiyetleri vard›; Tarihte ün kazanm›ﬂ baz› kumandanlar gibi harekat›nda ne maceraperest, ne de ﬂahsi ﬂöhret
yapmak için riske giren kumandanlardan
de¤ildi. O en çok milletinin baﬂar› kazanmas›yla iftihar ederdi. Kumandanlar›n baz›
durumlarda riski de göze almalar› gerekir.
O bu gibi hallerde millet nam›na onun vekillerinin de riske kat›lmalar›n› temin
ederdi.. ”

Sakarya Meydan
Muharebesi’nde;
5 A¤ustos 1921’de Baﬂkumandanl›k görevini üstlenen Mustafa Kemal, 15
A¤ustos 1921’de Fevzi (Çakmak) Paﬂa ile birlikte Polatl›’da Baﬂkumandanl›k Karargah›na gitti. 23 A¤ustos
1921’de, Yunan ordusu tek-
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13 Kas›m 1918'de aralar›nda Yunan savaﬂ gemilerinin bulundu¤u 50'den fazla
gemiye sahip Müttefik donanmas› ‹stanbul Liman›'na girdi. Mustafa Kemal de
ayn› gün trenle ‹stanbul'a döndü. Yaveri Cevat Abbas'a gemileri göstererek o ünlü
cümlesini söylemiﬂtir: "Geldikleri gibi giderler..." Resimde ‹stanbul sokaklar›nda
iﬂgal kuvvetlerinin subaylar› ve yanlar›nda bir Osmanl› subay› görülüyor.

rar tüm cephelerde sald›r›ya geçti. Sakarya Meydan Savaﬂ›, geceli gündüzlü, tam 22 gün sürdü. Mustafa Kemal Paﬂa’n›n komutas›ndaki kahraman Mehmetçik, bu savaﬂta tarihin alt›n
sayfalar›na yeni bir destan ekledi. Bu destan, Mustafa Kemal’in ﬂu sözleri ile baﬂl›yordu:

“Savunma hatt› yoktur, savunma sath› vard›r. O sat›h bütün vatand›r. Vatan›n her kar›ﬂ topra¤› vatandaﬂ›n kan›yla ›slanmad›kça terk
olunamaz.”
26 A¤ustos 1921: Destan 1922’de Dumlup›nar Meydan Muharebesi’nin kazan›lmas›ndan sonra, 1 Eylül 1922’de gene Baﬂkumandan’›n ﬂu sözleriyle devam ediyordu:

“Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir. ‹leri!”
Sakarya Meydan Muharebesi’nin neticesini, 12 Eylül 1921
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16 Mart 1920 sabah› erkenden Müttefik devletlerin komiserleri Sadrazam
Salih Paﬂa'ya bir nota verdi. Notada Kuvay› Milliye hareketinin tehlikeli
olmaya baﬂlad›¤›, Müttefiklere karﬂ› sald›r›lar›n artt›¤› öne sürülerek
‹stanbul'un iﬂgal edilece¤i bildiriliyordu. Resimde, iﬂgal s›ras›nda ‹stanbul
semalar›nda bir Frans›z uça¤› görülüyor.

gününün kararan fecrinde, Genelkurmay Baﬂkan› Fevzi (Çakmak) Paﬂa, Basirettepe’den Ankara’ya ﬂu telgrafla bildiriyordu:

“Anadolu’nun Yunan ordusu için mezar olaca¤› hakk›ndaki kanaatimizin gerçekleﬂmekte oldu¤unu arz ederim.” 15
Sakarya Zaferi’nden sonra Atatürk, Türk Ordusuna ﬂu ﬂekilde seslenmiﬂtir:

“Arkadaﬂlar, milletimizi yabanc›lar›n ellerinde köle olmuﬂ görmemek
için giriﬂti¤imiz bu muharebe de Sakarya Zaferi gibi ad› daima an›lacak yeni ve büyük bir zafer kazand›n›z. Benim gibi ömrünü senelerden beri saflar›n›z yan›nda geçirmiﬂ olan bir silah arkadaﬂ›n›z; ezilmiﬂ,
kahredilmiﬂ düﬂman›n çekiliﬂinden sonra hakk›n›zda duydu¤umuz takdir ve hayreti, minnet ve ﬂükran› ordunun her ferdi ve memleketin her
taraf›nda duyulacak kadar yüksek sesle söylemeye lüzum gördüm.
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‹ﬂgalin ikinci gününde Müttefikler ‹stanbul'a tamamen hakim oldu. ‹ngilizler mebuslar› tutuklamaya baﬂlad›. Bir gün sonra tutuklanan baz› mebuslar Malta'ya gönderiliyor, Mustafa
Kemal Paﬂa ‹slam dünyas›na seslenen bir
bildiri yay›nlayarak, "Bu hareket maneviyat› bozamayacak, kuvvetlendirecektir."
diyordu. Resimde, iﬂgal s›ras›nda Galata
Köprüsünde ‹ngiliz birlikleri görülüyor.

Sakarya boyunda biz bütün
memleket, bütün varl›¤›m›z ve
istiklâlimiz pahas›na denecek kadar ehemmiyetli büyük bir muharebeye giriﬂtik. 21 gün, 21 gece bir
milletin istilâ ve ya¤ma fikri birbiriyle
bo¤uﬂtu.
Mazlum milletimizi tarihin en tehlikeli bir zaman›nda yeniden ›ﬂ›¤a ve necata kavuﬂturan bu muharebede sizin baﬂkumandan›n›z olmaktan dolay› bir insan kalbi için mukadder olabilecek en derin saadet ve iftihar› duydum. Dünyan›n hiçbir taraf›nda
ve ordusunda yüre¤i seninkinden daha temiz ve daha sa¤lam bir as-
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‹smet Paﬂa, beﬂ gün süren 2. ‹nönü Savaﬂ›'ndan sonra 1 Nisan 1921 Cuma
günü saat 18.30'da Metristepe'den çekti¤i telgrafta Yunanl›lar›n yüzlerce ölü
vererek geri çekildi¤ini bildiriyordu. Resimde 2. ‹nönü için yap›lacak töreni
bekleyen silah çatm›ﬂ bir müfreze.

kere rasgelinmemiﬂtir. Her zaferin mayas› sendedir. Her zaferin en
büyük pay› senindir. Hayat›nla, iman›nla, itaatinle, hiçbir korkunun
y›ld›rmad›¤› demir gibi pâk kalbinle düﬂman› nihayet alt eden büyük
gayretin için minnet ve ﬂükran›m› söylemeyi nefsime en aziz bir borç
bilirim.” 16
Sakarya Meydan Muharebesi’nden sonra, 19 Eylül 1921’de
TBMM taraf›ndan Mustafa Kemal Paﬂa’ya Gazi ünvan› ve Mareﬂal rütbesi verildi. Mustafa Kemal’in kendisine “Gazi”lik ünvan› ve “Mareﬂal”lik rütbesi verilmesi dolay›s›yla ayn› gün
TBMM’de yapt›¤› konuﬂma, ne denli tevazu sahibi oldu¤unun
çok güzel bir örne¤idir:

“.. Kazan›lan bu baﬂar›, yüksek heyetinizin iradesiyle kuvvet bulan
Ordumuzun iradesi sayesinde, düﬂman ordusunun iradesinin k›r›lmas›
suretiyle belirtilmiﬂtir. Bu sebeple ödüllendiriﬂinizin gerçek muhatab›
yine ordudur.” 17
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Dumlup›nar, Türk Milletinin Tarihinde
Bir Dönüm Noktas›d›r
26 A¤ustos 1922 sabah›, saat 04.30:
Topçular›m›z›n, kulaklar› ç›nlatan at›ﬂlar› ile Büyük Taarruz
baﬂlad›.
26 A¤ustos sabah› baﬂlayan sald›r›, 29 A¤ustos gününe kadar sürdü ve çok kanl› geçti. Nihayet Yunan ordusu, ayn› gün
kaçmaya baﬂlad›. Ama Dumlup›nar’da k›st›r›ld›.
30 A¤ustos 1922 akﬂam›,
Yunan ordusunun büyük bir
bölümü yok edilmiﬂti. Esirler aras›nda Yunan ordular›n›n komutan› General Trikopis de vard›.
Dumlup›nar Savaﬂ›, yeni
bir devletin tarih sahnesine
ç›k›ﬂ›n›n belgesidir. Gazi Mustafa Kemal, 31 A¤ustos 1922
akﬂam› muharebe meydan›nda gördü¤ü
manzaray› ﬂöyle
anlat›yor:
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Büyük Taarruz'da Kocatepe'de

“Yeniden bu savaﬂ meydan›n› dolaﬂt›¤›m zaman Ordumuzun kazand›¤› zaferin büyüklü¤ü, buna karﬂ›l›k düﬂman ordusunun u¤rat›ld›¤›
felaketin korkunçlu¤u beni çok duyguland›rd›. O karﬂ›ki s›rtlar›n gerilerindeki bütün vadiler, bütün dereler, bütün korunmuﬂ ve kapanm›ﬂ
yerler, b›rak›lm›ﬂ toplarla, otomobillerle ve say›s›z araç ve gereçlerle
ve bütün bu b›rak›lanlar›n aralar›nda y›¤›nlar meydana getiren ölülerle, toplan›p karargahlar›m›zla gönderilmekte olan sürü sürü esir kafileler, geçekten bir mahﬂeri and›r›yordu.. ”
Gazi Mustafa Kemal, savaﬂ›n neticesini yüce Türk Ulusu’na
ﬂu sözleriyle ilan ediyordu:

“Büyük ve Asil Türk Milleti, Garp Cephesinde 22 A¤ustos
1922’de baﬂlayan taarruz hareketimiz, Afyonkarahisar’›, Alt›ntaﬂ,
Dumlup›nar aras›nda büyük bir meydan muharebesi halinde, beﬂ
gün beﬂ gece devam etti.
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Büyük Taarruz için herﬂey haz›rd›. 25 A¤ustos günü bütün haz›rl›klar
tamamland›. Gece Mustafa Kemal, Fevzi ve ‹smet Paﬂalar birliklerden gelen
raporlar› okudu. Bir emirle Anadolu'nun hem ‹stanbul hem de bütün dünya
ile her türlü haberleﬂmesi kesildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Ordular›n›n, yi¤itli¤i ﬂiddet ve sürati, Allah’›n yard›m etmesine sebep oldu. Ac›mas›z ve gururlu düﬂman
ordusunun esas ö¤eleri, ak›llara dehﬂet verecek katiyetle yok edildi.
Teﬂkilat ve donan›m gibi gelecek ve zaferleri ve ismi, yaln›z milletimizin akl›ndan, ezeli ve ebedi iman›ndan meydana gelen Ordular›m›z›, fedakarl›klara lay›k olarak size takdim ediyorum.
En büyük kumandan›ndan, en genç neferine kadar Ordular›m›za hakim olan fikir, milletin gösterdi¤i vazife u¤runa ﬂehit olmakt›r. Milletimizin yap›s›ndaki kudret ve ülküyü, üç buçuk sene evvel, çal›ﬂma
arkadaﬂlar›mla ifade etmeye baﬂlayarak, dayan›lmaz müﬂkülat içinde
devam eden mücadelelerimizin neticeleri art›k meydandad›r.
Milletimizin rey ve idaresine dayanan her iﬂin neticesi, millet için
hay›r ve selamet oldu¤u sabit, gelece¤e emindir. Ve söz verilen zaferi
ordular›m›z›n elde etmesi muhakkakt›r.”
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Büyük Taarruz'un ikinci gününde Ankara halk› hiç uyumad›. Ankara'da ve Anadolu'da
ç›kan gazetelerin baﬂl›klar› umut doluydu: "Kahraman Ordumuz bütün cephelerde
muvaffakiyetle muharebeye devam ediyor." (Hakimiyet-i Milliye), "Söz silah›nd›r."
"Müjdeleriz! Afyon'u ald›k." (Anadolu'da Yeni Gün), "Savaﬂ Baﬂlad›. Yard›m Allah'tan"
(Aç›ksöz), "Ateﬂli bir sel gibi iﬂgal edilmiﬂ diyarlara akan Ordumuz..." (Ö¤üt).
Resimde 27 A¤ustos'ta Ankara'da namazgah denilen alanda dua eden Ankaral›lar.

Büyük zaferi, önce Mudanya Konferans› (3 Ekim 1922) sonra
da Lozan Konferans› (20 Ocak 1922) takip eder. 11 Ekim 1922 tarihinde “Mudanya Ateﬂkes Antlaﬂmas›” ‹smet Paﬂa’n›n baﬂkanl›¤›ndaki Türk heyeti ile, ‹ngiltere (General Harrington), Fransa
(General Chappy) ve ‹talya (General Mobelli) delegeleri aras›nda imzalan›r. Anlaﬂman›n imzalanmas›n›n ard›ndan, 16 Ekim
1922 tarihli New York Times gazetesi ﬂunlar› yaz›yordu:

“Küçük ve sonsuza kadar uzan›yormuﬂ gibi görünen toprak yolun
nihayetindeki Mudanya kasabas›na, bar›ﬂ antlaﬂmas›n›, Türk delegesi ‹smet Paﬂa’ya dikte ettirmeye gelen müttefik kuvvetlerinin temsilcileri, ‹smet Paﬂa taraf›ndan kendilerine dikte ettirilen anlaﬂmay›
imzalad›ktan sonra, r›ht›mda kendilerini bekleyen gemilerine, Türk
Ordusunun çald›¤› hareketli bir marﬂ eﬂli¤inde biniyorlard›.” 18
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Mustafa Kemal Cesur Bir Askerdi
Mustafa Kemal cesur ve atakt›; isabetli kararlar alan ve hiçbir zorluk karﬂ›s›nda y›lmayan, son derece kararl› bir askerdi.
Savaﬂ alanlar›ndaki davran›ﬂ ve konuﬂmalar›, onun bu üstün
özelliklerini kan›tlard›. Bu güçlü karakteri, onunla birlikte savaﬂan ve onu yak›ndan tan›yan insanlar üzerinde çok büyük
bir etki meydana getiriyordu. Ayr›ca, onunla tan›ﬂan yabanc›
siyasetçi ve gazeteciler, kendisine hayran kal›yorlard›.
Onun cesaretini anlatmak için binlerce hat›ra anlatmak ve
binlerce örnek vermek mümkündür. Ancak aﬂa¤›da aktaraca¤›m›z birkaç örnek, bu cesaretin boyutlar›n› anlamak için yeterlidir:

"Mustafa Kemal, her zaman ateﬂ alt›nda dolaﬂ›yordu. Askerlerin maruz kald›¤›
her türlü tehlikeyi paylaﬂt›¤› ve etraf›nda yüzlerce insan öldü¤ü halde, ona birﬂey olmuyordu.
Bir keresinde yeni kaz›lan bir siperin önünde
otururken, bir ‹ngiliz bataryas› üstlerine ateﬂ
açt›. Top menzilini bulmaya çal›ﬂ›rken, gülleler de gittikçe yaklaﬂ›yordu. Vurulmas›, matematiksel bir kesinlik arz ediyordu. Yan›ndakiTBMM'nin 21 Kas›m 1923
tarihli toplant›s›nda Gazi
ler sipere girmesi için yalvarmaya baﬂlam›ﬂlarMustafa Kemal Paﬂa'ya
verilmesini kararlaﬂt›rd›¤›
d›. O; “Hay›r”, diye itiraz ediyordu, “Sipere
‹stiklal Madalyas›'n›n ön
gizlenecek olursam, askerlerime kötü bir misal
ve arka yüzü
olurum.. ” Geride, siperde bulunanlar korku ve
hayretle kendisini seyrederken, o sigaras›n› yakm›ﬂ, hiçbir ﬂey yokmuﬂças›na sakin sakin konuﬂuyordu. Düﬂman topçusu menzili biraz daha yaklaﬂt›rd›. Patlayan ﬂarapnel ya¤muru alt›nda üstü baﬂ› toz içinde kald›¤› halde, Mustafa Kemal’e bir ﬂey olmam›ﬂt›." 19
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Kahire'de
bas›lan halk
resimlerinden
Mustafa
Kemal'in bir
afiﬂi.
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Mustafa Kemal cesur, atak, isabetli
kararlar alan ve hiçbir zorluk
karﬂ›s›nda y›lmayan, son derece
kararl› bir askerdi.
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Atatürk’ün Ald›¤› Madalyalar
Madalyan›n Ad›

‹hdas Eden

Tarihi

5.Rütbeden Mecidi Niﬂan›

Abdülmecid

25.12.1906

2.Rütbeden Mescidi Niﬂan›

Abdülmecid

12.12.1916

1.Rütbeden Mescidi Niﬂan›

Abdülmecid

16.12.1917

4.Rütbeden Osmani Niﬂan›

Abdülaziz

06.11.1912

3.Rütbeden Osmani Niﬂan›

Abdülaziz

01.02.1915

2.Rütbeden Osmani Niﬂan›

Abdülaziz

01.02.1916

‹mtiyaz Madalyas›

2.Abdülhamid

30.04.1915

‹mtiyaz Madalyas›

2.Abdülhamid

23.09.1917

Harp Madalyas›

5.Mehmed Reﬂad

11.05.1918

Liyakat Madalyas›

2.Abdülhamid

01.09.1915

Liyakat Madalyas›

2.Abdülhamid

17.01.1916

‹stiklal Madalyas›

TBMM

21.11.1923

Atatürk’ün Ald›¤› Madalyonlar
Ad› ve Veriliﬂ Nedeni

Tarihi

1. Ordu Manevra Hat›ras›

20.08.1937

2. Ordu Manevra Hat›ras›

13.10.1937

Ankara’ya Geliﬂinin 18. Y›l Hat›ras›

27.12.1937

Müttefik Ajanslar 4. Kongresi

1929

Abide-i Zafer Hat›ras›

1927

‹ran ﬁah›’n›n Türkiye’yi Ziyaretleri Hat›ras›

1934
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skeri dehas›n›n yan› s›ra, Mustafa Kemal
Atatürk’ün bir di¤er önemli vasf›, dünya siyasetine vak›f bir lider olmas›yd›. Dünya üzerindeki politik geliﬂmeleri çok yak›ndan takip ediyor ve her konuda son derece isabetli tahliller
yap›yordu. Siyasi konulardaki öngörüleri, bu ileri görüﬂlülü¤ü
tüm aç›kl›¤›yla ortaya koymaktad›r. Vefat›n›n üzerinden 60
y›ldan fazla bir zaman geçmesine ra¤men, öngörülerinin birer
birer gerçekleﬂiyor olmas›, bu aç›dan son derece önemlidir.
Atatürk ile Amerikan generali Mac Arthur aras›nda geçen bir
görüﬂme, bu konuya verilebilecek en iyi örneklerden biridir:
II. Dünya Savaﬂ›’n›n kahraman› ve Japonya fatihi General
Mac Arthur, 1932 y›l›nda Türkiye’yi ziyaret etmiﬂti. Bu vesile
ile, Türkiye’nin lideri ve reformcusu Atatürk ile tan›ﬂma f›rsat›
da bulmuﬂtu. ‹ki büyük asker, karﬂ›laﬂt›klar› anda birbirlerine
karﬂ› büyük yak›nl›k duydular. S›cak bir atmosfer ve samimiyet içinde devam eden bu uyumlu görüﬂme esnas›nda; dünyadaki geliﬂmelere temas ettiler; hem ümit, hem korku dolu ola-
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rak, gelecek hakk›ndaki düﬂüncelerini ifade ettiler.
Atatürk, bu görüﬂmede, Mac Arthur’un Avrupa’n›n durumu konusundaki sorusunu ﬂöyle cevaplam›ﬂt›:

“Versay Anlaﬂmas›, 1. Dünya Savaﬂ› nedenlerinden hiçbirini kald›rmam›ﬂt›r. Tersine, dünün baﬂl›ca düﬂmanlar› aras›ndaki uçurumu
büsbütün derinleﬂtirmiﬂtir. Galipler, yenilenlere bar›ﬂ ﬂartlar›n› zorla
onaylat›rken bu ülkelerin etnik, jeopolitik ve ekonomik özelliklerini
görmemiﬂ, yaln›zca düﬂmanl›k duygular›yla giriﬂimlerde bulunmuﬂlard›r. Böylece bugün içinde bulundu¤umuz bar›ﬂ dönemi sadece “silahlar› b›rakma” olmuﬂtur. E¤er siz Amerikal›lar, Avrupa iﬂleriyle u¤raﬂmaktan caymasayd›n›z, bu “silahlar› b›rakma” dönemi uzar ve bir
gün bar›ﬂa var›labilirdi.
Bence, dün oldu¤u gibi, yar›n da Avrupa’n›n gelece¤i, Almanya’n›n
davran›ﬂlar›na ba¤l› görünüyor. Büyük bir dinamizme sahip olan
70 milyonluk çal›ﬂkan ve disiplinli bir millet, ulusal tutkular›n› kamç›layacak bir siyasal ak›ma kendilerini kapt›racak olursa, Versay
Sözleﬂmesi’ni ortadan kald›racakt›r.”
Atatürk, “Almanya’n›n çok k›sa sürede, ‹ngiltere ve Rusya d›ﬂ›nda bütün Avrupa’y› egemenli¤i alt›na alacak güçte ordu kurabilece¤ini, savaﬂ›n en geç 1940-45 y›llar›nda patlayaca¤›n›, Fransa’n›n
güçlü bir ordu kurma yetene¤ini yitirdi¤ini ve ‹ngiltere’nin adalar›n› korumak için Fransa’ya güvenemeyece¤ini”1 söylemiﬂ; bu tahminler, ilerleyen y›llarda aynen gerçekleﬂmiﬂtir.
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Mustafa Kemal sekiz y›l sonra ilk kez 1 Temmuz 1927'de ‹stanbul'a geldi.
Mütareke y›llar›nda b›rakt›¤› kente girerken Sarayburnu'nda k›y›lara ve kay›klara
doluﬂmuﬂ binlerce ‹stanbullu kendisini selamlarken ﬂöyle diyordu:
"Sekiz sene sonra kalbim müsterih olarak, gülen ve daha güzelleﬂen ‹stanbul'a geldim..."
Kendisini Dolmabahçe Saray›'n›n merdivenlerinde k›zkardeﬂi Makbule Han›m karﬂ›l›yor.
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Atatürk’ün ‹talya konusundaki görüﬂü ise ﬂöyledir :

“‹talya, Mussolini’nin yönetiminde unutulmayacak aﬂamalar yapm›ﬂt›r. E¤er Mussolini, gelecekteki savaﬂ›n d›ﬂ›nda kalabilmek baﬂar›s›n› gösterebilirse, bar›ﬂ masas›na güçlü bir devlet olarak oturabilir.
Ama korkar›m ki, ‹talya’n›n bugünkü lideri Sezar rolünü oynamaktan kendini alamayacakt›r. Bu da ‹talya’n›n askeri bir gücü olmad›¤›n› hemen ortaya ç›karacakt›r.”
Atatürk’ün ‹talya konusundaki bu tahmini de do¤ru ç›km›ﬂ, Mussolini’nin ordular›n›n hiç de güçlü olmad›¤›, II. Dünya Savaﬂ›’n›n ilk y›llar›nda aç›kça ortaya ç›km›ﬂt›r.
Atatürk, General MacArthur ile yapt›¤› görüﬂmede, Amerika’n›n geçen savaﬂta oldu¤u gibi tarafs›z kalamayaca¤›n› ve
savaﬂa kat›lmas›yla Almanya’n›n yenilece¤ini de belirtmiﬂ;
Sovyet ve Japon tehlikelerine dikkat çekerek, sözlerini ﬂöyle
sürdürmüﬂtür:

“Avrupa’da ç›kacak savaﬂ› kazanan ne ‹ngiltere, ne Fransa, ne de
Almanya olacakt›r. Savaﬂ› Bolﬂevik Rusya kazanacakt›r. Rusya’n›n yak›n komﬂusu ve onlarla en çok savaﬂm›ﬂ bir ulus olarak biz
Türkler, oradaki olaylar› yak›ndan izliyoruz. Tehlikeyi bütün ç›plakl›¤›yla görüyoruz. Uyanan do¤u halklar›n›n duygular›n› pek güzel
kullanan, onlar› okﬂayan ve kinlerini dile getirmesini bilen Bolﬂevikler, yaln›z Avrupa’ya de¤il, Asya’ya da gözda¤› veren bir güç haline
gelmektedir.
Avrupa devlet adamlar› baﬂl›ca anlaﬂmazl›k konular›n› her türlü
bencillikten uzak, yaln›zca genel ç›karlar yönünden ele almazlarsa,
korkar›m ki, felaket önlenemeyecektir. Avrupa’n›n sorunu art›k ‹ngiltere, Fransa ve Almanya aras›ndaki anlaﬂmazl›k de¤ildir.
Bugün Avrupa’n›n do¤usunda bütün uygarl›¤›, üstelik insanl›¤› teh-
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Atatürk'ün II. Dünya Savaﬂ› ile ilgili tahminleri ilerleyen y›llarda aynen gerçekleﬂmiﬂtir.

dit eden yeni bir güç belirmiﬂtir. Bütün maddi ve manevi olanaklar›n› topluca, bir dünya devrimi için seferber eden bu korkunç güç, üstelik Avrupa ve Amerikal›lar›n bilmedikleri yepyeni politika yöntemleri uygulamakta ve karﬂ›tlar›n›n en küçük hatalar›ndan bile yararlanmaktad›r. Kanaatime göre Avrupa’da ç›kacak bir harp, hemen Asya’ya s›çrayacak ve Japonya, Asya üzerindeki arzular› için lüzumsuz kahramanl›klara kalk›ﬂacakt›r.” 2
II. Dünya Savaﬂ›, Atatürk’ün 1932 y›l›ndaki bu analizine göre geliﬂmiﬂ; Avrupa’daki savaﬂ›n en büyük galibi, Almanya’n›n yenilgisinde büyük pay sahibi olan Sovyet Rusya ol-
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muﬂtur. Sovyet Rusya, savaﬂ›n ard›ndan tüm Do¤u Avrupa ve
Orta Asya üzerinde hakimiyet kurmuﬂtur. Japonya ise Atatürk’ün öngördü¤ü gibi “Asya üzerindeki arzular› için lüzumsuz kahramanl›klara kalk›ﬂm›ﬂ”, Çin’i iﬂgal etmiﬂ, ard›ndan
Pasifik’te yay›lmaya çal›ﬂm›ﬂt›r.
Yukar›da aktard›¤›m›z bu sözleri, Türk Milletine modern
Türkiye Cumhuriyeti’ni hediye eden Mustafa Kemal Atatürk’ün, dünya üzerindeki siyasi geliﬂmeleri çok yak›ndan takip eden, ve son derece isabetli tahliller yapabilen büyük bir
devlet adam› oldu¤unu ortaya koymaktad›r.
Atatürk, Almanya’n›n ve ‹talya’n›n II. Dünya Savaﬂ›’ndaki
rolünü, Rusya’n›n kazanaca¤› gücü do¤ru bir ﬂekilde tahmin
etmiﬂ; önlem al›nmazsa savaﬂ›n kaç›n›lmaz olaca¤›n› ortaya
koymuﬂtur.
Atatürk’ün Türkiye’ye ve dünyaya iliﬂkin de¤erlendirmeleri, hep do¤ru ç›km›ﬂt›r. Devrim Tarihi ve Toplumbilim Aç›s›ndan Atatürk adl› eserde,
Atatürk’ün bu yönü ﬂöyle anlat›l›r:

“.. Birinci Dünya Savaﬂ›’n› kaybedece¤imiz, ‹kinci Dünya Savaﬂ›’n›n ç›kaca¤›, Kral Edward’›n Madam
Simpson için taht›ndan ayr›laca¤›,
Mussolini’nin halk› taraf›ndan linç
edilece¤i, ‹kinci Dünya Savaﬂ›’nda
Romanya’n›n kaderi, Hatay konusunda Fransa’n›n tutumu hep
do¤ru tahmin etti¤i olaylard›r... Özellikle uluslararas›
iliﬂkilerde belirginleﬂen bu

Mussolini
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ileri görüﬂlülük 1935 y›l›nda
Gladys Baker’›n a¤z›ndan aktar›lan ﬂu öyküde iyice vurgulan›r:

Time dergisinin 24 Mart 1923 tarihli
say›s›n›n kapa¤›

“Savaﬂ ç›kt›¤› takdirde Amerika tarafs›zl›k siyasetini koruyabilecek mi?” “Olanak yok” dedi.
“Olanak yok. E¤er savaﬂ ç›karsa, Amerika’n›n milletler toplulu¤unda iﬂgal etti¤i yüksek durumu herhalde etkili olacakt›r.
Co¤rafi durumlar› ne olursa olsun, milletler birbirlerine birçok
ba¤larla ba¤l›d›rlar.” 3

Atatürk, Kurtuluﬂ Savaﬂ› s›ras›nda yapt›¤› tahminlerle de,
ileri görüﬂlülü¤ünü ve üstün askeri bilgisini ortaya koyuyordu. Yunus Nadi’nin aktard›¤› aﬂa¤›daki olay onun, düﬂman›n›
ne kadar iyi tan›d›¤›n› bize anlatmaktad›r:

“Sakarya Muharebesi’nden sonrayd›. Erkan-› harp zabiti cepheden
al›nan malumat› Baﬂkumandan Müﬂir Gazi Mustafa Kemal’e
okuyordu. Malumat beyan›nda cephe kumandanlar›ndan birinin Seyit Gazi veya Döker’in bilmem ne kadar ﬂark veya ﬂimalinde bir
düﬂman f›rkas› görüldü¤ünden bahsediyordu. Paﬂa kaﬂlar›n› çatarak,
“Hay›r, orada düﬂman f›rkas› olamaz ve yoktur. Yaz›n›z, iyi baks›nlar!” dedi. Erkan-› harp zabiti gittikten sonra orada iki saat daha
kald›. Biz ö¤le yeme¤i yerken, zabit tekrar geldi. “Haber ald›m, filhakika (gerçekten) orada düﬂman f›rkas› yokmuﬂ efendim” dedi.
Cephedeki kumandan gözle görülen bir düﬂman f›rkas›ndan bahsederken, Gazi Paﬂa, alt› yüz kilometre uzaktan orada düﬂman f›rkas›
olmad›¤›n› görüyor ve ihtar ediyordu.” 4
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Atatürk’ün Demokrat Kiﬂili¤i
Atatürk’ün diplomatik dehas›n›n kayna¤›, her zaman demokrat bir insan olmas›ndan geliyordu. Yaﬂam›n› daima halk›n içinde geçirmesi, buna en güzel örnektir. Atatürk ayr›ca,
aç›k konuﬂmay›, serbest münakaﬂay› her zaman için sevmiﬂti.
Atatürk’ün büyük meziyetlerinden biri de, devlet ve ink›lap iﬂlerini arkadaﬂlar›yla görüﬂmek, bu konular› onlarla münakaﬂa etmekti. Atatürk bu münakaﬂalardan çok haz duyard›.
O, harikulade zekas›na, büyük görüﬂ kuvvetine, hadiseleri
tahlil yetene¤ine güvenmekle beraber; baﬂkalar›n›n fikir ve
mütalaalar›na da k›ymet verirdi. ‹stiﬂare etmesini bilmesi ve
istiﬂareler sonunda kendi eﬂsiz mant›¤›n› hadiselere hakim k›lmas›, onun en önemli özelliklerindendi.5
Atatürk, hiçbir zaman diktatör rolünü benimsememiﬂtir.
Gerçek tenkitten hoﬂlanm›ﬂt›r. Sofras›, bazen büyük tart›ﬂmalara sahne olmuﬂtur. Gerçi, telkin etmek istedi¤i fikirlerde
daima muvaffak olmuﬂtur; fakat, bu fikirler muhataplar›na
mal olduktan sonra, yani bir dikta havas› vermeden, icra
edilmiﬂti.6
Atatürk, Meclis’e karﬂ› da diktatör rolünü benimsememiﬂ,
ikna metodu ile Meclis’ten olumlu kararlar alabilmek için çok
defa insan takat› üstünde gayret göstermiﬂtir.7
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Atatürk’ün Yöneticilik ve Liderlik Özellikleri
Atatürk’ün diplomasi alan›nda baﬂar›l› olmas›n› sa¤layan en
önemli etken, üstün liderlik vas›flar›na sahip olmas›d›r. Adnan Nur Baykal, M. Kemal Atatürk’ün
Liderlik S›rlar› adl› kitab›nda, bu özellikleri ﬂöyle
s›ralam›ﬂt›r;
1. Aç›k Olma
2. Adam Yetiﬂtirme
3. Bilgi ve Tecrübe Sahibi olma
4. Bilgi Toplama Yetene¤i
5. Bilgilendirme Al›ﬂkanl›¤›
6. Kendini Bilme
7. Cesur Olma
8. Çevre Bilincine Sahip Olma
9. Dayan›kl› Olma
10. Karﬂ›s›ndakini Dinleme
Al›ﬂkanl›¤›
11. Emrivakiye
‹zin Vermeme
12. Esnek Olabilme
13. Espri Sahibi Olabilme
14. Soyut Düﬂünebilme
Yetene¤i
15. Fedakar Olma
16. Gerçekçi Olma
17. Göreve Talip Olma
18. Güvenilir Olma
19. Kendine Güvenme
20. Haz›rl›kl› Olma
21. Hedefe Yönelik Kararl› Olma
22. Hesap Adam›
23. ‹kna Etme Yetene¤i
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

‹nsiyatif Kullanma
‹nsaf Sarraf› Olma
‹nsana De¤er Verme
Yapt›¤› ‹ﬂe ‹nanma
Kamuoyu Oluﬂturma Yetene¤i
Çabuk Karar Verebilme
Yetene¤i
Karar Verme
Yetene¤i
Konuﬂma ve
Yazma
Yetene¤i
Liyakat Aﬂ›¤› Olma
Mükemmeliyetçi Olma
Müsamahal› Olma
Müteﬂebbis Olma
Mütevazi Olma
Ö¤renme Azmine
Sahip Olma
Öncü Olma
Örgütleme Yetene¤i
Prensip Sahibi Olma
Problem Çözücü Olma
Programl› Olma
S›rad›ﬂ› Olma
Sorumluluk Alma Al›ﬂkanl›¤›
Strateji Bilincine Sahip Olma
Olacaklar› Tahmin Edebilme
Vizyon Sahibi Olma
Yönetme Yetene¤i
Zaman Mevhumuna
Sahip Olma
Zamanlama Yetene¤i
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Atatürk’ün Kral, ﬁah ve
Devlet Adamlar›yla Dostlu¤u
Milli Mücadele tarihimizin silinmez simalar›ndan olan ve
1920’den Atatürk’ün ölümüne kadar Gaziantep’i temsil eden
de¤erli ﬂahsiyet K›l›ç Ali; özel hayat› da dahil olmak üzere,
Atatürk hakk›nda birçok bilgi ve an›ya sahipti. Onun a¤z›ndan, Atatürk’ün diplomatik iliﬂkilerine
dair birkaç örnek verebiliriz;

“Vazife aﬂk› Atatürk’te herﬂeyin üstündeydi. Vazife ifas›
mevzuu bahis olurken onun
gözünde mebusluk, müﬂirlik,
reisicumhurluk bunlar›n hepsi boﬂ ﬂeylerdi. Boﬂ düﬂüncelere k›ymet ve ehemmiyet
vermezlerdi..
Hiç unutmam,
Hatay meselesi etraf›nda Cenevre’de
müzakereler oluyordu. Hatay’da Arapçan›n resmi lisan olmas› mevzuu üzerinde duruyorlar, bunda ›srar ediyorlard›. O zaman ki hükümet ise anlaﬂmazl›k yüzünden Frans›zlarla herhangi muhtemel bir silahl› ihtilaf vaziyetinin önüne geçmek gibi
birtak›m vahi düﬂüncelerle teklif edilen bu maddeyi hemen hemen kabul etmeye mütemayil vaziyetteydi.
Atatürk bunu ö¤renince ve geç vakit ‹smet Paﬂa’n›n köﬂkünde bu
mevzu üzerinde Heyet-i Vekile müzakerelerinin cereyan etti¤ini haber
al›nca sinirlendi.
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Dolmabahçe Saray›’ndayd›k. Atatürk bu Arapça meselesini duyar
duymaz sofray› da¤›tt›. Misafirler gittikten sonra emir verdi. Telefonla, Ankara’da ‹smet Paﬂa’n›n köﬂkünü bulduk. Atatürk’ün emirlerini Saraco¤lu’na tekrarl›yordum. Atatürk hiddetle:
-‹skenderun sanca¤›n›n nerede oldu¤unu dahi bilmeyen Frans›zlar,
bilhassa baﬂlar›nda bir Alman cenderesi durup dururken Hatay için
muharebe yapamazlar. “Ben Hatay’› alaca¤›m” diye oradaki Türk
çocuklar›n› Arapça tahsil ettirmek üzere ﬁam medreselerine mi gönderece¤iz? Ne zihniyettir bu?
Diye hükümete ac› ac› ihtarda bulunarak ve emirler vererek teklif
edilen maddeyi reddetmiﬂ ve Frans›zlara istedi¤ini yapt›rm›ﬂt›.
Atatürk’ü görüp de onunla görüﬂüp de ona hayran olmamak mümkün mü? O cezbeder, ikna eder, telkin ederdi. Onun için nice krallar,
ﬂahlar, emirler, devlet adamlar› ziyaretine gelmiﬂler, hepsi de hayranl›k hisleri içinde yan›ndan ayr›lm›ﬂlard›.
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‹ngiliz Kral› geldi. Bütün merasim kaidelerini bir tarafa b›rakarak
kendisiyle görüﬂtü. Atatürk’e Madam Simpson’u tan›ﬂt›rd›. ‹kisi de
hayranl›k ve dostluk ba¤› ile ayr›l›p gittiler.
Akﬂam yeme¤i, Kral ve Kraliçe ile birlikte Dolmabahçe’de gayet
hususi mahiyette yenildi. Bu hususi yemekte Nuri Conker ile ben
de bulunuyordum. Kral, Atatürk’e ‹smet Paﬂa ile nerede arkadaﬂ
oldu¤unu sordu. Atatürk;
- Muharebe Meydan›’nda!
Diye cevap verdi. Kral Atatürk’e o derece hayran olmuﬂtu ki derhal Atatürk’ün iki elini iki elinin aras›na alarak;
- Ya benimle ne zaman arkadaﬂ olacaks›n›z?
Diye samimi ve masumane bir sual sordu. Atatürk ciddi ve vakur
bir eda ile:
- Arkadaﬂl›¤›m›z henüz baﬂlam›ﬂt›r. Bunun idamesine (devam›na)
ve inkiﬂaf›na (geliﬂmesine) çal›ﬂaca¤›z, cevab›n› verdi. 9
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Atatürk’ün D›ﬂ Politikas›
Atatürk’ün d›ﬂ politikas›na de¤inmek, onu anlamak için
çok önemlidir. Çünkü onun Milli Mücadele’yi baﬂlatt›¤› günlerde, muhteﬂem bir geçmiﬂe sahip bir devlet y›k›l›yor ve yeni
bir devletin ilk ad›mlar› at›lmaya baﬂlan›yordu. Atatürk’ün bu
dönemde d›ﬂ politikada att›¤› her ad›m, yeni devletin gelece¤i
bak›m›ndan çok önemliydi.
Atatürk’ün d›ﬂ politikada amaçlar› ﬂöyledir;

1-Milli Bir Devlet Kurmak
Milli Mücadele’yi baﬂlatt›¤› s›rada, Mustafa Kemal’in ilk
amac› ülkenin düﬂman iﬂgalinden kurtar›lmas› ve milli s›n›rlar
içinde bir Türk Devletinin kurulmas›yd›. Mustafa Kemal, bu
fikirlerini önce yak›n arkadaﬂlar›na kabul ettirmiﬂtir. Daha
sonra Misak-› Milli ile baﬂlayan, Erzurum ve Sivas Kongresi’nde geniﬂletilen ve son olarak da ‹stanbul Meclis-i Mebusan’› taraf›ndan kabul edilen bu çok önemli belge, Mondros
Ateﬂkesi ile tüm dünyaya duyurulmuﬂtu.

2-Tam Ba¤›ms›zl›k
Osmanl› Devleti, son dönemlerinde d›ﬂ müdahaleler, yabanc›lara tan›nan imtiyazlar ve kapitülasyonlar yüzünden, ba¤›ms›zl›¤›n› hemen hemen yitirmiﬂ durumdayd›. Atatürk’ün
hedefi ise, ba¤›ml›l›klar› tamamen ortadan kald›r›p tam ba¤›ms›z bir ülkeye kavuﬂmakt›. Zaten Milli Mücadele’nin ç›k›ﬂ
noktas› da buydu. Yap›lan bütün antlaﬂmalarda, bütün görüﬂmelerde, Atatürk’ün koydu¤u ﬂartlar›n önemli bir k›sm›n› bu
konu teﬂkil ediyordu.
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3-Bat›l›laﬂmak
Yüzünü bat›ya çevirmiﬂ Türk d›ﬂ politikas› ve modernleﬂme çabalar›, Atatürk ile baﬂlam›ﬂt›r. Atatürk, Türkiye’nin uygar dünyadaki yerini alabilmesi için, bat›l›laﬂmas› gerekti¤ine
inanm›ﬂ, Türkleri, bütün medeni milletlerin dostu olarak tarif
etmiﬂtir. Yabanc›lar›n, bize zarar vermemek, özgürlü¤ümüzü
k›s›tlamaya çal›ﬂmamak ﬂart›yla ülkemizde diledikleri gibi
davranabileceklerini belirtmiﬂtir.
Yeni Türkiye’yi “Avrupa Türkiye’si” olarak tan›mlam›ﬂt›r.
Yaln›z, burada ﬂunu hat›rlatmakta yarar vard›r: Atatürkçü
düﬂüncede bat›l›laﬂmak, hiçbir zaman körü körüne bir bat›
taklitçili¤i olarak tan›mlanmam›ﬂt›r. Örne¤in, baﬂka bir ülke
yerine ‹sviçre Medeni Kanunu’nun örnek al›nmas›, bu belgenin Türkiye’ye özgü ﬂartlara daha fazla uymuﬂ olmas›ndand›r.

4-Mazlum Milletlere Örnek Olmak
Atatürk, tam ba¤›ms›z bir Türk Devleti kurman›n yan› s›ra,
Milli Mücadele hareketiyle, baﬂka mazlum milletlere de kurtuluﬂ hareketleri için örnek istiyordu. Bunun en aç›k ifadesini,
devlet adamlar›n›n onunla ilgili sözlerinde görürüz. Örne¤in
Tunus Devlet Baﬂkan› Habib Burgiba, Atatürk ile ilgili olarak
ﬂunlar› söylemiﬂtir:

“Mustafa Kemal’in kiﬂili¤i, halk kitlelerinin ayaklanmas› ve halk
mücadelelerinin ölçüsü olmuﬂtur. Bu mücadeleler O’nun ölümünden
sonra geniﬂlemiﬂtir. Do¤u ve bat› bloklar› aras›ndaki üçüncü dünyaya da sirayet etmiﬂ ve onu sömürge tahakkümünden kurtarm›ﬂt›r” 10
Atatürk’ün d›ﬂ politikas›n›n ilkelerini ﬂöyle s›ralayabiliriz;
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Atatürk,
‹ngiliz Kral›
Edward ile
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1- Gerçekçilik
Atatürk d›ﬂ politikas›n›n ilkelerini belirlerken, hem ülkenin
durumunu hem de di¤er milletlerin içinde bulundu¤u durumu gerçekçi bir bak›ﬂ aç›s›yla de¤erlendirmiﬂtir. Örne¤in Milli
Mücadele döneminde, Sovyetler Birli¤i ile birçok konuda ortak politikalar güdülmüﬂ; ancak, Rus dostlu¤u ile komünizm
aras›nda bir ba¤ kurulmam›ﬂ, komünizmin gerçek yüzü görülebilmiﬂtir.

2- Hukuka Ba¤l›l›k
1936’da, Montreux Bo¤azlar Sözleﬂmesi’nin imzalanmas›
sürecinde izlenen yol, Atatürk döneminde, Türkiye’nin uluslararas› hukuka ba¤l›l›¤›n› gösteren önemli bir örnektir.
Lozan Antlaﬂmas› sonras›nda, hakimiyetimiz k›s›tlanarak
bize b›rak›lan bo¤azlar, II. Dünya Savaﬂ›’na giden y›llarda,
Rusya ve ‹ngiltere aras›nda baﬂar›l› bir denge siyaseti izlenmesiyle Türkiye’nin eline geçmiﬂti. Bu baﬂar›y›, hukuki bir mücadeleyle elde etmek, Atatürk’ün bar›ﬂç› yönünü de ortaya koymuﬂtur.

3- ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’
"Yurtta Sulh, Cihanda Sulh": Atatürk’ün d›ﬂ politikas› söz
konusu oldu¤unda, en çok zikredilen sözler bunlar olmuﬂtur.
Atatürk gerek Milli Mücadele döneminde, gerekse sonraki y›llarda, ortaya ç›kan her sorunu, ilk etapta bar›ﬂç› yollarla çözmeye çal›ﬂm›ﬂt›r. Ancak ﬂunu da belirtmek gerekir ki, Atatürk’ün bar›ﬂç›l›¤›, tavizkar veya yat›ﬂt›rmac› de¤ildi. Atatürk’ün gerçekçi yönü, böyle bir politika izlenmesini önlemiﬂti.
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II. Abdülhamit'i ziyarete gelen Alman ‹mparatoru Kaiser II. Wilhelm'i
Dolmabahçe Saray› r›ht›m›nda saltanat kay›¤›na binerken gösteren
Fausto Zonaro'nun ya¤l›boya resmi. (Dolmabahçe Saray› koleksiyonu)

Atatürk, d›ﬂ politikas›n› her zaman halka dayand›rm›ﬂ,
halkla birlikte yürütmüﬂtür. Milli Mücadele’yi baﬂlatmak için,
çok sevdi¤i askerlikten ayr›larak Anadolu’ya geçmesi, kendi
deyimiyle “ferdi millet” olarak bu mücadeleyi sürdürmesi, bunun en önemli kan›tlar›ndand›r.
Atatürk’ün d›ﬂ politikada ne kadar baﬂar›l› oldu¤unu en
güzel ﬂekilde yans›tan yaz›lardan biri, Neue Zürcher Zeitung
gazetesinin 22 Kas›m 1938 tarihli nüshas›nda yay›mlanm›ﬂt›r:

“ Atatürk’ün cenaze töreni, onun son zaferi oldu. Tabutunun önünde
karﬂ›tlar›n›n hepsi sessiz kald›. Türk ve Alman askerleri, tabutunun
arkas›nda bir s›rada yürüdüler; bir di¤er s›rada Stalin ve Hitler’in
temsilcileri yan yanayd›lar; hem Valencia (Cumhuriyetçiler) hem de
General Franco çelenk yollam›ﬂlard›. Tabutunun önünde faﬂistler,
demokratlar, komünistler e¤ildiler. Her s›n›f›yla birlikte olarak Türk
halk› yakard› ve a¤lad›. Zenginle fakir, yüksekle alçaklar aras›nda
hiçbir fark yoktu. Bugün Ankara’n›n yaﬂam›ﬂ oldu¤u, dünyan›n hiçbir zaman görmedi¤i bir törendi.”
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tatürk’ün en önemli özelliklerinden biri, ileri görüﬂlülü¤üdür. Baﬂar›l› bir komutan ve devlet adam› olarak ileriyi görme özelli¤ini kullanan Atatürk, o dönemde pek
çok kiﬂinin fark›nda olmad›¤› baz› gerçekleri sezmiﬂ, hedeflerini ve tedbirlerini bunlara göre oluﬂturmuﬂtur. “Yolunda yürüyen bir yolcunun yaln›z ufku görmesi kâfi de¤ildir. Muhakkak ufkun
ötesini de görmesi ve bilmesi lâz›md›r” sözü; onun ileri görüﬂlü
bir lider olma özelli¤ini lay›k›yla taﬂ›d›¤›n›n bir göstergesidir.
Onun bu özelli¤i, pek çok yabanc› devlet adam›n›n da takdirini kazanm›ﬂ, tarih boyunca, ad›ndan övgüyle söz edilmesini
sa¤lam›ﬂt›r.
ABD eski Baﬂkan› John F. Kennedy’nin, Atatürk için söyledi¤i ﬂu sözler dikkat çekicidir:

“Atatürk ad› insana bu yüzy›l›n büyük insanlar›ndan birinin tarihi
baﬂar›lar›n›, Türk Milletine ilham veren önderli¤ini, modern dünyay›
anlay›ﬂ›ndaki ileri görüﬂlülü¤ü ve bir askeri önder olarak kudret ve
cesaretini hat›rlatmaktad›r. ﬁüphesiz ki, Türkiye Cumhuriyeti’nin do-
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¤uﬂu ve o zamandan beri Atatürk’ün ve Türkiye’nin giriﬂti¤i
derin ve geniﬂ devrimler kadar bir milletin kendisine olan güvenini daha baﬂar› ile belirten bir baﬂka
örnek gösterilemez.” 1

Türk Milleti’nin Kurtuluﬂunu
Sa¤layan Önsezi ve Eylemleri
Çanakkale Savaﬂ›’n›n sonunda Albay olan Büyük Önder’in,
taarruz gücünü kaybeden düﬂman›n çekilme niyetinde oldu¤unu keﬂfetmesi, ve bütün cephede son ve kesin taarruzun yap›lmas›n› istemesi, bu savaﬂ›n kazan›lmas›nda çok önemli bir etkendir. Bu ve bunun gibi pek çok örnek, Milli Mücadele döneminde, Atatürk’ün ileri görüﬂlülü¤ü ile ald›¤› kararlar›n hayati
önem taﬂ›d›¤›n› göstermektedir. Bu kararlar sayesinde Türk milleti, Atatürk’ün önderli¤inde büyük zaferler kazanm›ﬂt›r.
Atatürk’ün ileri görüﬂlülü¤ü, yaln›zca Milli Mücadele döneminde yaﬂananlardan de¤il, mücadelenin öncesinde ve sonras›nda gerçekleﬂen olaylardan da rahatl›kla anlaﬂ›labilir.
Atatürk, Birinci Dünya Savaﬂ› ile ilgili önsezileriyle, savaﬂ›n
aleyhimizde sona erece¤ini tahmin etmiﬂ, bu nedenle Türk topraklar›n›n kurtuluﬂu için al›nacak tedbirleri düﬂünmüﬂtür. O dönemde Atatürk, Suriye cephesinde, Yedinci Ordu Kumandan›’d›r. Antep’e gitmekte olan Ali Cenani Bey’e : “... Teﬂkilatlan›n.
Milli bir kuvvet meydana getirin, kendinizi savunun, ben istedi¤iniz
silah› veririm” diyerek, al›nacak önlemleri belirtmiﬂtir.
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Atatürk’ün ileri görüﬂlülü¤ünün bir di¤er örne¤i ise, ‹kinci
Dünya Savaﬂ›’n›n patlak verece¤i yönündeki aç›klamalar›d›r.
Atatürk, 1932 y›l›nda, ünlü Amerikan generali Mac Arthur
ile yapt›¤› görüﬂmede; dünyan›n, özellikle de Avrupa devletlerinin her an bir savaﬂ›n içine girebilece¤ini belirtirken, “Almanlar kendilerini siyasi bir ak›ma kapt›r›rlarsa 1940-1945 y›llar› aras›nda savaﬂ›rlar. Bu savaﬂ çok kanl› olur, ancak Amerika müdahele
ederse biter, bu savaﬂ›n esas galibi ise Rusya olur” diyerek görüﬂünü bildirmiﬂtir.
Söylediklerinin birer birer gerçekleﬂmiﬂ olmas›, Atatürk’ün
ne kadar iyi bir lider oldu¤unun göstergesidir. Çünkü o, yaln›zca kendi ülkesinin de¤il tüm ülkelerin siyasi ve askeri durumunu analiz ederek bu sonuçlara ulaﬂm›ﬂ; ileri görüﬂlü olman›n bir
lider ve bir komutan için ne kadar önemli bir vas›f oldu¤unu
bizlere göstermiﬂtir. Bu görüﬂmedeki di¤er konuﬂmalar da dikkat çekicidir:

“.. Frans›zlar art›k güçlü bir orduyu kurmak yetene¤inden yoksundurlar. ‹ngilizler bundan böyle adalar›n›n savunmalar› için Frans›zlara güvenemezler. ‹talyanlar savaﬂ›n d›ﬂ›nda kalabilecek olsalar,
savaﬂ sonras› bar›ﬂta önemli bir rol oynayabilirler. Ama, Musollini’
nin ihtiras› yüzünden bunu yapamayacaklard›r. Böylece Almanlar,
‹ngiltere ve Rusya d›ﬂ›nda bütün Avrupa’y› iﬂgal edeceklerdir.” 2

Genç Cumhuriyet’in Karﬂ›laﬂaca¤› Sorunlar›
Öngörüp Tedbirini Almas›
Atatürk, ileri görüﬂlülü¤ü ile Türkiye’nin gelecekte karﬂ›laﬂabilece¤i sorunlar› görmüﬂ, bu konuda Türk Milletine uyar›larda bulunmuﬂtur. Bunun en güzel örne¤i, gençli¤e seslendi¤i
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sözlerinde gizlidir. O, “Yetiﬂecek çocuklar›m›za ve gençlerimize,
görecekleri tahsilin hududu ne olursa olsun, en evvel, herﬂeyden önce
Türkiye’nin gelece¤ine, kendi benli¤ine düﬂman olan bütün unsurlarla mücadele etmenin gereklili¤i ö¤retilmelidir.”3 diyerek, ba¤›ms›zl›¤›m›za göz dikenlerle mücadeleye giriﬂmekten çekinmememiz gerekti¤ini vurgulam›ﬂt›r. Atatürk, bu mücadelede,
Türk gençli¤inin nelere dikkat etmesi gerekti¤ini ﬂu sözleriyle
aç›klam›ﬂt›r:

“Bir gün ‹stiklal ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düﬂersen
vazifeye at›lmak için, içinde bulunaca¤›n vaziyetin imkan ve ﬂeraitini
düﬂünmeyeceksin. Muhtaç oldu¤un kudret damarlar›ndaki asil kanda mevcuttur.”

Atatürk’ün Rusya’n›n Gelece¤ini
Tahmin Etmesi
Bilindi¤i gibi, 1985 y›l›nda Sovyetler Birli¤i’nde iﬂbaﬂ›na gelen Gorbaçov’un baﬂlatt›¤› Glasnost (aç›kl›k) ve Perestroika
(yeniden yap›lanma) politikalar›n›n sonucunda, 70 y›l süren
komünist sistem ve dolay›s›yla da Sovyetler Birli¤i da¤›ld›.
1991 y›l›n›n Aral›k ay›nda Rusya, Ukrayna ve Beyaz Rusya’n›n
“Ba¤›ms›z Devletler Toplulu¤u”nu kurduklar›n› aç›klamalar›yla Sovyetler Birli¤i tarihe kar›ﬂm›ﬂ oldu.
Kuﬂkusuz ki, Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas› 20. yüzy›l›n en
önemli siyasi olaylar›ndan biriydi. Çünkü Rusya Federasyonuyla birlikte, Sovyetler Birli¤i’ni oluﬂturan 14 Cumhuriyetin
ba¤›ms›zl›klar›n› ilan etmesi, Orta Asya, Kafkasya ve Do¤u Avrupa’daki bölgesel dengeleri de farkl› boyutlara taﬂ›d›. Burada
bizleri en çok ilgilendiren nokta, ba¤›ms›zl›klar›na kavuﬂan
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Cumhuriyetlerden beﬂinin Türk olmas› idi. Orta Asya haritas›nda yer alan bu Türk devletlerinin, petrol-do¤al gaz gibi yeralt›
zenginliklerine sahip olmas›, Avrasya ad› verilen ve Türkiye’nin
de içinde bulundu¤u bölgeyi önemli bir konuma getirdi.
Türkiye’nin, Balkanlar, Kafkasya ve Do¤u Akdeniz bölgelerinin kesiﬂme çizgilerinin tam ortas›nda, mihver durumunda
olmas›, Avrupa devletlerinin ve tüm dünyan›n dikkatinin Türkiye üzerinde toplanmas›na yol açt›. Bu durumda yap›lmas›
gereken, tüm dünya ülkeleri ile dostane iliﬂkiler kurmak ve jeopolitik konumumuzun sonuçlar›n› lehimize kullanmakt›r.
Burada ilginç olan, 1936 y›l›nda, henüz II. Dünya Savaﬂ›
ç›kmam›ﬂ ve Rusya büyük bir güç olmam›ﬂken, Atatürk’ün
Çankaya’daki akﬂam yemeklerinden birinde, Rusya’n›n gelecekteki konumuyla ilgili olarak söyledi¤i ﬂu sözlerdir:

Biraz sabredin…Yurtta Sulh, Cihan’da Sulha sar›l›n. Çünkü 60 y›l
sonra Rusya 60 parça olacak. Bu nesil Bolﬂevik ihtilali yapt›.
Kan kussa, k›z›lc›k yedim der. O¤ullar› da babalar›n›n istikametinde
gider. Ama ondan sonraki nesil Rusya’y› 60 parçaya böler…”
Bugün Sovyetler Birli¤i dostumuzdur, komﬂumuzdur, müttefikimizdir. Bu dostlu¤a ihtiyac›m›z vard›r. Fakat, yar›n ne olaca¤›n› kimse
bugünden kestiremez. Bugün Rusya’n›n elinde s›ms›k› tuttu¤u milletler avuçlar›ndan kaçabilirler. Dünya yeni dengeye ulaﬂabilir. ‹ﬂte o
zaman Türkiye ne yapaca¤›n› bilmelidir. Bizim, bu dostumuzun idaresinde dili bir, inanc› bir, özü bir kardeﬂlerimiz vard›r. Onlara sahip
ç›kmaya haz›r olmal›y›z. Haz›r olmak yaln›z o günü susup beklemek de¤ildir. Haz›rlanmak laz›md›r. Milletler buna nas›l haz›rlan›r?
Manevi köprüleri sa¤lam tutarak. Dil bir köprüdür. ‹nanç bir köprüdür. Tarih bir köprüdür.Köklerimize inmeli ve olaylar›n böldü¤ü
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tarihimiz içinde bütünleﬂmeliyiz. Onlar›n bize yaklaﬂmas›n› beklememeliyiz, bizim onlara yaklaﬂmam›z gereklidir. Rusya bir gün da¤›lacakt›r. O zaman Türkiye onlar için örnek bir ülke olacakt›r.” 4
Yak›n dönemde yaﬂanan bu gerçekleri ve Türkiye’nin
21.Yüzy›l’da Avrasya için bir kilit ülke konumunda olaca¤›n›
öngörmesi, Atatürk’ün bu üstün özelli¤inin bir kan›t›d›r.
Atatürk 1933 y›l›nda ﬂu sözleri söyledi¤inde, bunlar›n gerçekleﬂebilece¤ine kuﬂkusuz kimse ihtimal vermezdi. Ancak
Büyük Önder kiﬂili¤ine yans›m›ﬂ ileri görüﬂlülü¤ü ile, düﬂüncelerini ﬂöyle dile getirmiﬂtir:

“Do¤udan ﬂimdi do¤acak olan güneﬂe bak›n›z! Bugün günün a¤ard›¤›n› nas›l görüyorsam, uzaktan bütün do¤u milletlerinin de uyan›ﬂ›n› öyle görüyorum. Ba¤›ms›zl›¤a ve hürriyete kavuﬂacak daha çok
kardeﬂ millet vard›r. Onlar›n yeniden do¤uﬂlar› ﬂüphesiz ki ilerlemeye
ve refaha yönelmiﬂ olarak vuku bulacakt›r. Bu milletler, bütün güçlüklere ve bütün engellere ra¤men, manileri yenecek ve kendilerini
bekleyen gelece¤e ulaﬂacaklard›r” 5

Türk Birli¤i’nin Korunmas›
Orta Asya’da, 1990’lardan itibaren ortaya ç›kan yeni tablo,
Türkiye’ye çok önemli ve yeni bir stratejik kap› açt›¤› gibi, 21.
yüzy›l için çok ciddi bir sorumlulu¤u da beraberinde getirmektedir. Yetmiﬂ y›l süren bask›n›n ard›ndan komünizmin
çökmesiyle, Orta Asya bozk›rlar›nda esmeye baﬂlayan ba¤›ms›zl›k rüzgarlar›, Türk Dünyas›’n› birlik ve beraberli¤e, bir
dünya gücü olmaya do¤ru yönlendirmektedir.
Kazakistan Cumhurbaﬂkan› Nursultan Nazarbayev’in 28
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Eylül 1991’de, ‹stanbul’da yapt›¤› konuﬂma, Türki Cumhuriyetler’in bu beklentisini ve gelece¤e yönelik umutlar›n› yans›tmas› bak›m›ndan son derece önemlidir:

“Ancak bahar sellerini ne kadar engellemeye, önüne bentler çekmeye çal›ﬂ›rsan›z
çal›ﬂ›n, su yine de kendi yolunu açacakt›r.
‹ﬂte tarih nehri ile de ayn›s› olmuﬂ ve ‘so¤uk savaﬂ’ engelini y›kan tarih, insanl›k
kanunlar›yla belirlenen esas yata¤›na dönmüﬂtür... Halklar›m›z aras›nda karﬂ›l›kl›
anlay›ﬂ ve güven duygusu oluﬂtu. Dostluk,
etkili bir iﬂbirli¤inin en güvenilir garantisidir. Bu durum bizi umutland›r›yor.” 6

Kazakistan Cumhurbaﬂkan›
Nursultan Nazarbayev

Türkiye’nin sahip oldu¤u stratejik miras, 21. yüzy›lda, Türk
Milletini lider ülkeler s›ralamas›nda ilk s›ralara yerleﬂtirecek
olan son derece köklü ve ﬂanl› bir mirast›r. Tarihsel ve güncel
gerçekler, istenilirse ve azmedilirse, Türk’ün dünya liderli¤ine
ulaﬂmas›n›n mümkün oldu¤unu göstermektedir.
Bu noktadan hareketle, Türk Birli¤i’ne do¤ru at›lan bu
ad›mlar›n, Atatürk’ün söyledi¤i ﬂu sözler ile ba¤daﬂt›¤›n› görmemek imkans›zd›r:

“Ben herﬂeyden önce bir Türk milliyetçisiyim. Böyle do¤dum. Böyle
ölece¤im. Türk Birli¤inin bir gün hakikat olaca¤›na inanc›m vard›r.
Ben görmesem bile, gözlerimi dünyaya onun rüyalar› içinde kapayaca¤›m. Türk Birli¤ine inan›yorum, onu görüyorum. Yar›n›n tarihi,
yeni fas›llar›n› Türk Birli¤iyle açacakt›r. Dünya sükununu bu fas›llar içinde bulacakt›r. Türk'ün varl›¤› bu köhne aleme yeni ufuklar
açacak, güneﬂ ne demek, ufuk ne demek, o zaman görülecek.” 7
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Tan›klar Mustafa Kemal’i Anlat›yor;
- 1935’te Amerikal› bir gazeteci sorar:

“Savaﬂ ç›kt›¤› takdirde Amerika tarafs›zl›k siyasetini koruyabilecek mi?
“‹mkan› yok, dedi, imkan› yok. E¤er savaﬂ ç›karsa, Amerika’n›n milletler toplulu¤unda iﬂgal etti¤i yüksek durumu herhalde etkili olacakt›r.
Co¤rafi durumu ne olursa olsun, milletler birbirlerine birçok ba¤larla
ba¤l›d›rlar.
Atatürk dünyadaki milletleri bir apartmanda oturanlar gibi görüyordu.
ABD bu apartman›n en üst lüks kat›nda oturmaktad›r. E¤er apartman oturanlar›n baz›lar› taraf›ndan ateﬂe verilirse, di¤erlerinin yang›ndan kurtulma ﬂans› yoktur. Savaﬂ için de ayn› ﬂey olabilir. ABD’nin
bundan uzak kalmas›na imkan yoktur.”
Atatürk ﬂu sözleri ilave etti;

“ Bundan baﬂka, Amerika büyük ve kuvvetli ve dünyan›n her yerinde iliﬂi¤i olan bir devlet oldu¤undan, kendisinin siyaset ve ekonomi yönünden ikinci basamaktaki bir duruma düﬂmesine hiçbir zaman izin
veremez.” 8
Baﬂar›l› olan bir ö¤renciye verilecek ödül üzerine, Atatürk,
“Bu ö¤renci takdir edilmelidir!” demiﬂti.

Milli E¤itim Bakan› Reﬂit Galip Bey:
- Bir takdirname verelim Paﬂam.
- Takdirname neyi ifade eder?
- Avrupa’ya gönderelim.
Atatürk:
- Reﬂit Galip Bey, art›k Avrupa çökmüﬂtür. Onu yepyeni bir ruh ve
zihniyetin hakim oldu¤u Amerika’ya göndereceksiniz! 9
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Havac›l›k, Modern Ziraat Gibi
Konular›n Gereklili¤ini
Önceden Tespit Etmesi
Atatürk, uçaklar›n henüz savaﬂlarda kullan›lmas›n›n bile
mümkün olmad›¤› günlerde, Fransa’da Abidin Daver’e uçaklarla ilgili olarak ﬂunlar› söylemiﬂtir:

“Tayyareler gün gelecek savaﬂlarda önemli roller oynayacakt›r.” 10
Bu söz, Abidin Daver’in hiç akl›na yatmam›ﬂt›. Çünkü bu
sözün söylendi¤i 1900’lü y›llarda, uçaklar›n savaﬂta kullan›lmas› ak›llara bile gelmiyordu.
1930’larda da, havac›l›¤a önem ve de¤er verilmesi gerekti¤ini düﬂünerek, “‹stikbal Göklerdedir” diyen Büyük Atatürk, havac›l›¤›n bir spor dal› olarak benimsenmesi ve Türk gençleri
aras›nda yayg›nlaﬂmas›n› yürekten arzulam›ﬂt›r.
Atatürk, “Türk Kuﬂu”nun kuruluﬂ çal›ﬂmalar›ndaki gibi,
havac›l›kla ilgili di¤er giriﬂimlerde de verdi¤i direktiflerle baﬂrolü oynam›ﬂt›r. Dahas›, havac›l›¤›, büyük bir ilgiyle ve yürekten destekleyen Atatürk, manevi k›z› Sabiha Gökçen’i de bu
konuda teﬂvik etmiﬂtir. Sabiha Gökçen, hem sivil hem de askeri havac›l›k alan›nda, uluslararas› bir üne ve de¤ere sahip bir
havac›m›z olmuﬂtur.
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Dönemin Ekonomik
ﬁartlar›n› ‹yi Tespit
Ederek Gelece¤e Yönelik
Tedbirler Almas›
Tam ba¤›ms›zl›k için gerekli
olan kural, milli egemenli¤in
sa¤lanmas›d›r. Atatürk’e göre
bu hedefler, yaln›zca ka¤›t üzerindeki prensiplerle, kanun maddeleriyle ve h›rslarla, arzularla elde edilemez. Bu hedefleri tam olarak gerçekleﬂtirebilmek için en
kuvvetli temellerden biri ekonomidir.
Atatürk’e göre siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar,
ekonomik zaferler ile taçland›r›lamazlarsa elde edilen zaferler kal›c›
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Afet ‹nan’la birlikte Yeﬂilköy’de askeri uçaklar› incelerken

olamaz; k›sa zamanda sönerler. Bu nedenle, parlak zaferlerimizin sa¤lad›¤› ve sa¤lamaya devam edece¤i faydal› sonuçlardan yararlanabilmek için ekonomimizin, ekonomik egemenli¤imizin oluﬂturulmas›, güçlendirilmesi ve geniﬂletilmesi gerekir. Bu nedenle Atatürk daha önce bahsetti¤imiz gibi, ekonomi
alan›nda kal›c› birçok devrim yapm›ﬂ ve bunlar› hiç vakit kaybetmeden uygulamaya koymuﬂtur.
Atatürk, bir konuﬂmas›nda, ekonominin bir ülkenin yönetimi için ne kadar önemli oldu¤unu ﬂu sözleriyle vurguluyordu:

“Ekonomi demek herﬂey demektir. Yaﬂamak için, mutlu olmak için,
insan›n varl›¤› için ne gerekiyorsa bunlar›n hepsi demektir.” 11
Kemal Atatürk, ekonomik baﬂar›lara imza atman›n yolunun, genç kuﬂaklar›n en iyi ﬂekilde yetiﬂtirilmesinden geçti¤ini
de ﬂu sözleriyle dile getirmiﬂtir:

“Bu durumda, çocuklar›m›z› buna uygun ﬂekilde e¤itmeliyiz, onlara
buna uygun ilim ve irfan vermeliyiz ki, ticaret dünyas›nda, tar›mda,
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sanatta ve bütün sahalarda verimli, etkili bir çal›ﬂma içinde olsunlar.
. . E¤itim program›m›z›n, gerek ilkö¤retimde, gerek ortaö¤renimde verilecek tüm bilgileri bu anlay›ﬂa uygun olmal›d›r.” 12
Atatürk’ün ekonomiye bak›ﬂ›n› ve milli endüstrileﬂme
ad›mlar›n› kendi öz kaynaklar›m›zla baﬂlatmam›z gerekti¤ini
örneklendiren bir di¤er giriﬂim de, Sümerbank (1933) ve Etibank’›n (1935) kuruluﬂ kanunlar›na, devlete ait sermayenin
ileride halka sat›laca¤›na iliﬂkin bir hüküm konulmas›d›r. Atatürk’ün, s›nai mülkiyetin halka yay›lmas›n› istedi¤inin en belirgin göstergesi de, ‹ﬂ Bankas›’n›n halka sunulan hisselerinden sat›n almas›d›r.
Ekonomi alan›nda, ilk olarak üzerinde durmam›z gereken
konu, I. ‹ktisat Kongresi’nin, daha Lozan Antlaﬂmas› sonuçlanmadan yap›lm›ﬂ olmas›d›r. ‹zmir’de, 17 ﬁubat 1923’te toplanan ‹ktisat Kongresi’nin aç›l›ﬂ konuﬂmas›nda, Atatürk, Osmanl› devletinin çöküﬂüne neden olan ekonomi anlay›ﬂ›n› ve
kapitülasyonlar›n geliﬂimini örnekleri ile anlatm›ﬂ, ﬂu konular
üzerinde önemle durmuﬂtur;

“Siyasî ve askerî zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, ekonomik
baﬂar›larla taçland›r›lamazlarsa elde edilen zaferler kal›c› olamaz ve
az zamanda söner.” . . Bir devlet ki, vatandaﬂlar›na koydu¤u bir vergiyi yabanc›lara koyamaz; bir devlet ki gümrükleri için resmi iﬂlemleri ve di¤er iﬂlemleri yapma hakk›ndan yasaklan›r, bir devlet ki yabanc›lar üzerinde yarg› yetkisinden yoksundur, o devlete ba¤›ms›z denemez . . Osmanl› ülkesi yabanc›lar›n sömürgesinden baﬂka bir ﬂey
de¤ildi.” 13
“.. Zannedilmesin ki, yabanc› sermayeye düﬂman›z, hay›r bizim ülkemiz geniﬂtir. Çok eme¤e ve sermayeye ihtiyac›m›z var. Kanunlar›m›-
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za uymak kayd›yla yabanc› sermayeye gereken güvenceyi vermeye
her zaman haz›r›z. Yabanc› sermaye bizim eme¤imize eklensin ve bizim ile onlar için faydal› sonuçlar versin. Fakat eskisi gibi de¤il.” 14
Atatürk, bu konuﬂma ile kurulmas› planlanan yeni Türk
Devletinin izleyece¤i ekonomi politikas›n› belirlemiﬂtir. Atatürk’ün ekonomi politikam›z›n ana prensibi olarak gördü¤ü
en önemli konulardan biri de, köylünün çal›ﬂmas›n›n sonuçlar›n› kendi yarar›na en yüksek düzeye ç›karmas› olarak belirlemiﬂtir. Bu nedenle, hem çiftçinin çal›ﬂmas›n› ve verimini artt›racak bilgilendirmenin, araç ve teknik aletlerin tamamlanmas›,
hem de bu çal›ﬂmalardan do¤acak sonuçla en fazla fayday›
sa¤layacak ekonomik tedbirlerin al›nmas› için çal›ﬂmak gerekliydi. Yollar›n ve modern taﬂ›ma araçlar›n›n bulunmamas›, yap›lan de¤iﬂikliklerin çiftçinin aleyhine olmas› ve uygulamaya
konulan kanunlar›n çiftçiyi korumamas› gibi engellerin ortadan kald›r›lmas› ﬂartt›. Bu konuyla ilgili olarak Atatürk ﬂunlar›
söylemiﬂtir:
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“E¤er milletimizin ço¤unlu¤u çiftçi olmasayd›, biz bugün dünya yüzünde bulunmayacakt›k.
Milletimiz çiftçidir. Milletin çiftçilikteki emeklerini asrî, iktisadî tedbirlerle azamî haddine ç›karmal›y›z. Köylünün çal›ﬂmalar›n›n netice
ve semeresini kendi menfaati lehine azamî haddine yükseltmek, iktisadî siyasetimizin temel taﬂ›d›r.
Onun için, bir yandan çiftçinin eme¤ini art›racak ve semereli k›lacak
bilgi, vas›ta ve fennî aletlerin kullanma ve yap›lmas›na, öte yandan
onun çal›ﬂmalar›n›n neticelerinden azamî derecede faydalanmas›n› temin edecek iktisadî tedbirlerin al›nmas›na çal›ﬂmak lâz›md›r.
Millî ekonominin temeli ziraattir. Bunun içindir ki, ziraatte kalk›nmaya büyük önem vermekteyiz. Köylere kadar yay›lacak programl›
ve pratik çal›ﬂmalar, bu maksada eriﬂmeyi kolaylaﬂt›racakt›r.
Efendiler! Milletimiz çiftçidir. Milletin çiftçilikteki çal›ﬂmas›n› yeni
ekonomik tedbirlerle son hadde eriﬂtirmeliyiz. Köylünün çal›ﬂmas›n›n
neticeleri ve verimleri kendi menfaati lehine son hadde ç›karmak ekonomik siyasetimizin temel ruhudur.15
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Atatürk’ün Milli Egemenlik Anlay›ﬂ›
illî Egemenlik, bir kiﬂi veya s›n›f›n egemenli¤ine dayanmadan, milletin kendi yönetiminde söz sahibi olmas› demektir. Bunun, adaletin, eﬂitli¤in ve hürriyetin dayana¤› oldu¤unu düﬂünen Atatürk; “Hürriyetin de, müsavat›n da,
adaletin de dayana¤› milli hâkimiyettir’’ diyerek bu düﬂüncesini
dile getirmiﬂ; “Hakimiyet kay›ts›z ve ﬂarts›z Milletindir” diyerek
de egemenlik anlay›ﬂ›n› aç›k bir dille ifade etmiﬂtir.
Atatürk’ün bu konudaki düﬂünceleri, askeri ve siyasi hayat›ndaki çal›ﬂmalar›n› da etkilemiﬂ, Kurtuluﬂ Savaﬂ›’n›n ilk gününden itibaren, kiﬂi ya da zümre hakimiyetinden, milli hakimiyete geçiﬂi sa¤lamak için u¤raﬂm›ﬂt›r.
Mustafa Kemal, giriﬂti¤i mücadelenin bu temel unsurunu,
Amasya Genelgesi’ndeki ﬂu sözleriyle ortaya koymuﬂtur:

‘’Milletin istiklâlini yine milletin azmi ve karar› kurtaracakt›r.”
Atatürk önderli¤inde baﬂlat›lan Milli Mücadele döneminde
baz› kesimler, ülkenin kurtulmas› için büyük devletlerin mandas› alt›na girmekten baﬂka çare olmad›¤›n› savunurlarken;
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Atatürk, buna ﬂiddetle karﬂ› ç›km›ﬂ ve milli iradeyi
oluﬂturma ve ba¤›ms›zl›¤a kavuﬂma konusunda, inanc›n› kaybetmemiﬂtir.
Millî Mücadele’ye ‘’millî hakimiyet’’ düﬂüncesi ile
baﬂlayan Atatürk, di¤er devletlerin manda yönetimi alt›na
girmek yönündeki düﬂüncesini, Nutuk’ta ﬂöyle aç›klam›ﬂt›r:

‘’Efendiler, ben bu kararlar›n hiçbirinde isabet göremedim. Çünkü bu
kararlar›n dayand›¤› deliller ve mant›klar çürük ve esass›zd›.
Efendiler, bu vaziyet karﬂ›s›nda bir tek karar vard›: O da millî hâkimiyete dayanan, kay›ts›z ve ﬂarts›z yeni bir Türk Devleti kurmak.
‹ﬂte, daha ‹stanbul’dan ç›kmadan önce düﬂündü¤ümüz ve Samsun’da Anadolu topraklar›na ayak basar basmaz uygulamaya baﬂlad›¤›m›z karar bu karar olmuﬂtur.’’
Milletin, hedefledi¤i tüm amaçlara ulaﬂma gücüne sahip oldu¤unu vurgulayan Atatürk, “Millet giriﬂimlerinin önüne geçebilecek hiçbir kuvvet yoktur. Kuvvet birdir ve o Milletindir.” diyerek bu düﬂüncesini belirtmiﬂtir. Erzurum Kongresinde, ‘’Millî
iradenin baﬂl›ca güç kayna¤›’’ oldu¤unu, “Kuva-y› Milliyeyi âmil
ve ‹dare-i Milliyeyi hakim k›lmak esast›r” sözleriyle ilân eden Atatürk’ün bu ilkesi; daha sonraki tarihî geliﬂmelerde Türk ‹nk›lâb›n›n temel bir dayana¤› olmuﬂtur.
11 Eylül 1919’da ‘Umumi Kongre’ taraf›ndan ilân edilen,
‘’Sivas Kongresi Beyannamesi’’ ad› ile an›lan ve kongrede al›nan kararlar› içeren belgede; Erzurum Kongresi’nde al›nan bu
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karar›n aynen tekrarlanmas›, Atatürk’ün milli
iradenin millete verilmesi konusundaki kararl›l›¤›n›n göstergesidir. Kronolojik
aç›dan bak›ld›¤›nda,
Tarihi
kararlar›n al›nd›¤›
Erzurum'daki Kongre
Binas›

bütün bu çal›ﬂmalar›n Türkiye’de millî egemenli¤i gerçekleﬂtirmek esas›na dayand›¤› görüle-

cektir. Kongrelerde al›nan kararlar›n yan› s›ra, millî egemenlik konusunda at›lm›ﬂ önemli ad›mlardan birisi de Misak-›
Millî kararlar›d›r. Misak-› Millî ile “millî ve bölünmez” bir
Türk ülkesinin s›n›rlar› çizilmiﬂ, Erzurum ve Sivas Kongreleri
kararlar›ndaki millî kurtuluﬂ program›, hukuk ve siyaset anlay›ﬂ› esaslar›na oturtulmuﬂtur.
Atatürk’ün Türkiye’de milli egemenlik ilkesini tam anlam›yla gerçekleﬂtirmesi ise TBMM’nin aç›lmas› ile olmuﬂtur.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin aç›lmas›yla,Türkiye’de Millî Egemenlik ilkesi resmen ve de fiilen gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
“Hakimiyet kay›ts›z ﬂarts›z Milletindir” ifadesiyle, iradeyi
TBMM’ye veren Atatürk, milli hakimiyetin korunmas› konusunda Türk Milletine düﬂen görevi, ﬂu sözleriyle ifade etmiﬂtir:

“Hiç ﬂüphe yok, Devletimizin ebedi müddet yaﬂamas› için, memleketimizin kuvvetlenmesi için, milletimizin refah ve mutlulu¤u için
hayat›m›z, namusumuz, ﬂerefimiz, gelece¤imiz için ve bütün kutsal
kavramlar›m›z ve nihayet herﬂeyimiz için, bütün uyan›kl›¤›m›zla ve
bütün kuvvetimizle millî egemenli¤imizi muhafaza ve müdafaa
edece¤iz.”
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Türk Milli Kimli¤ini Korumadaki Azmi
Atatürk için görev demek, milletine hizmet etmek demekti. O, ömrü boyunca Türk Milletinin ba¤›ms›zl›¤› ve yükselmesi için gösterdi¤i fedakarl›ktan gurur duymuﬂtur. “Memlekette tek bir kaya kalsa, o kayan›n baﬂ›na ç›karak oradan vatan› müdafaa edece¤im” diyen Atatürk, Milletinden ald›¤› kuvvetle,
yaﬂam›n›n sonuna dek bu sorumlulu¤unu baﬂar›yla taﬂ›m›ﬂt›r. Atatürk, Kurtuluﬂ Savaﬂ›’nda kazan›lan zaferden sonra,
Afyonlulara hitaben yapt›¤› bir konuﬂmada ﬂöyle demiﬂtir:

“Ben vazifemin bitmedi¤ini, yüklendi¤im sorumlulu¤un da büyük
ve çetin oldu¤unu idrak ediyorum. Arkadaﬂlar bu vazife bitmeyecektir. Ben toprak olduktan sonra da devam edecektir. Ben ise sevine sevine bütün varl›¤›m› bu kutsal göreve adayaca¤›m. Ve bu
yüksek sorumlulu¤u yüklenmekle mesut olaca¤›m. Çünkü, büyük
milletimizin kalp ve vicdan›ndan bana karﬂ› sars›lmaz bir emniyet
ve itimad›n taﬂmakta oldu¤unu görüyorum. Bu benim için büyük
bir kuvvettir.” 1
Bu sözleri ile, görevimizin asla bitmeyece¤ini, Türk Milletinin refah›, saadeti için sürekli çal›ﬂmam›z gerekti¤ini belirten Atatürk; bu konuda bizlere örnek olmuﬂtur. Onu çok iyi
tan›yan ﬂahsiyetlerden biri olan ‹smet ‹nönü Atatürk’ü anlat›rken, onun Türk Milletini yükseltmeyi görev edinmiﬂ karakterini, ﬂu sözleriyle vurgulam›ﬂt›r:

“En büyük zaferleri kazand›ktan sonra da Atatürk ömrünü yaln›z
Türk Milletinin haklar›n›, insanl›¤a ezeli hizmetlerini ve tarihe kaz›d›¤› meziyetlerini ispat etmekle geçirmiﬂtir.” 2
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Atatürk, gerek savaﬂ›n zor zamanlar›nda, gerekse zaferin
ard›ndan gelen fikri mücadele döneminde hiç y›lmadan çal›ﬂm›ﬂ; milletini ça¤daﬂ medeniyetler seviyesine yükseltmek için,
hayat› boyunca kiﬂisel isteklerinden çok milletinin refah› için
u¤raﬂm›ﬂt›r:

“Hayat›m›n bütün safhalar›nda oldu¤u gibi, son zamanlar›n buhranlar› ve felaketleri aras›nda da, bir dakika geçmemiﬂtir ki her türlü huzur ve istirahat›m›, her nevi ﬂahsi duygular›m›, Milletin selameti ve
saadeti nam›na feda etmekten zevk duymayay›m. Gerek askerlik, gerekse siyaset hayat›m›n bütün devir ve safhalar›n› dolduran mücadelelerimde daima hareket prensibim milli iradeye dayanarak milletin,
vatan›n muhtaç oldu¤u gayelere yürümek olmuﬂtur.” 3

Masonluk ve Komünizme
Karﬂ› Ald›¤› Önlemler
Atatürk, yaﬂam› boyunca, Masonlar›n faaliyetlerinden hoﬂlanmam›ﬂ, yak›n arkadaﬂlar› Mason localar›na kay›tl› olmalar›na ra¤men, cemiyetin gizlili¤inden rahats›z olmuﬂ ve ülke
çap›nda bunu yasaklam›ﬂt›r. 18. ve 19. yüzy›l boyunca ‹stanbul baﬂta olmak üzere Anadolu’daki birçok ilde kurulan Mason localar›, M. Kemal Atatürk’ün 10 Ekim 1935’te mason localar›n›n kapat›lmas› emri ile sars›lm›ﬂ ve 13 Ekim 1935’te de
tüm localar ‹çiﬂleri Bakanl›¤› taraf›ndan resmen kapat›lm›ﬂt›r.
Gizli faaliyetleri engellenen Masonlar, bu dönemi ‘uyku dönemi’ olarak tan›mlam›ﬂlard›r. Ancak ‹smet ‹nönü döneminde, 1948’de masonluk yeniden serbest b›rak›lm›ﬂ, ve rahatça
örgütlenmiﬂtir.
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Atatürk, milli olmayan ak›mlar›n ülkeye girmesine ve bu
gibi kuruluﬂlara karﬂ›yd›. Atatürk, hayat› boyunca milliyetçili¤in yerleﬂmesi için çal›ﬂ›rken, millete zarar verebilecek ak›mlarla da mücadele etmiﬂtir.
Büyük Önder, milletine ve dinine olan sevgisini ﬂu sözleriyle belirtirken, komünizm ile ilgili düﬂüncesini de dile getirmiﬂtir:

“ﬁuras›n› unutmamal› ki, bu tarz-› irade, bir Bolﬂevik sistemi de¤ildir.
Çünkü, biz ne Bolﬂevikiz ne de komünist; ne biri ne di¤eri olamay›z.
Çünkü biz milliyetperver ve dinimize hürmetkar›z.” 4

Türk Diline ve Türk Tarihine Verdi¤i Önem
Ulu Önder Atatürk, Türk dilini, Türk Milleti için bir hazine
olarak görmektedir. Atatürk’e göre “Türk Milletinin dili Türkçe’dir. Türk dili dünyada en güzel, en zengin ve en kolay dildir.”,
”Türk dili, Türk Milletinin kalbidir, beynidir.”5
Atatürk’ün düﬂüncelerinde “millî dil”, Türk Milletini birarada tutan, birlik ve beraberlik içinde yaﬂamas›n› sa¤layan en
önemli faktörlerden biridir. Milli duygular ile dil aras›ndaki ba¤
çok kuvvetlidir. Dilin, milli ve zengin olmas›, milli duygunun
geliﬂmesinde baﬂl›ca etkendir. Dil, millî duyguyu geliﬂtirerek,
milli ﬂuuru ortaya ç›kar›r; bu yönüyle dil, ba¤›ms›zl›¤›n korunmas›nda da görev alm›ﬂ olur. Büyük Önder, “Türk dili, dillerin en
zenginlerindendir. Yeter ki, bu dil ﬂuurla iﬂlensin. Ülkesini, yüksek ba¤›ms›zl›¤›n›, korumas›n› bilen Türk Milleti, dilini de yabanc› diller boyunduru¤undan kurtarmal›d›r“ diyerek, milli dilin korunmas› konusundaki hassasiyetini belirtmiﬂtir.
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Atatürk, milli dilin korunmas› ve gelecek nesillere aktar›lmas› do¤rultusunda çal›ﬂmalar yapm›ﬂ, “Türk demek dil demektir. Milliyetin çok bariz vas›flar›ndan birisi dildir” diyerek, milletimizin birlikteli¤i için Türk diline verilmesi gereken önemi vurgulam›ﬂt›r. “Türk dilinin, kendi benli¤ine, asl›ndaki güzellik ve zenginli¤ine kavuﬂmas› için, bütün devlet teﬂkilat›m›z›n, dikkatli, alakal› olmas›n› isteriz.”6 sözüyle de, bu konuda devlete düﬂen göreve iﬂaret etmiﬂtir.
Atatürk, Türk milliyetçili¤inin yerleﬂmesi ve sa¤lamlaﬂmas›
hususunda, milletin ortak dil konusunda bilgilenmesi gerekti¤ine inanm›ﬂ ve bu amaçla çal›ﬂm›ﬂt›r. Bu do¤rultuda, Atatürk’ün talimat›yla; 12 Temmuz 1932’de, daha sonra “Türk Dil
Kurumu” ad›n› alacak olan Türk Dili Tetkik Cemiyeti kurulmuﬂtur. Atatürk, Türk dili üzerindeki yerli ve yabanc› araﬂt›rmalar› bizzat incelemiﬂ, dönemindeki bilginleri, Türk dili üzerinde araﬂt›rmalar yapmaya yönlendirmiﬂtir. Nitekim Türk dilinin en eski an›tlar› olan Göktürk (Runik) yaz›l› metinlerin ilk
iki cildi, onun sa¤l›¤›nda yay›mlanm›ﬂ; Divanü Lügati’t-Türk,
Kutadgu Bilig gibi eserler üzerinde de yine onun sa¤l›¤›nda çal›ﬂ›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r.7
Atatürk, kendinden sonra gelecek nesillerin de Türk diline
ve tarihine sahip ç›kmalar›n› istemiﬂ, bu amaçla kurulan kurumlar›n çal›ﬂmalar›na maddi manevi katk›da bulunmuﬂtur.
Atatürk’ün Türk Tarihi ve Türk Dili konular›na ne denli önem
verdi¤i, ölümünden k›sa bir süre önce yazd›¤› vasiyetname ile,
mal varl›¤›n› Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumu’na b›rakm›ﬂ olmas›ndan anlaﬂ›l›r. Bu iki kurumun bütçesi, bugün
de Atatürk’ün miras›ndan karﬂ›lanmaktad›r.
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Bir insan›n milli de¤erlerine sahip ç›kmas› için milletini
sevmesi; milletini sevmesi için ise onu tan›mas› gerekir. Milletinin geçmiﬂte yaﬂad›klar›n› ö¤renen insan, ona daha sa¤lam
ba¤larla tutunur; sadakati katlanarak artar ve milli duygular›
daha da perçinlenir. Türk Milletinin büyüklü¤üne ve üstün
uygarl›k yeteneklerine gönülden inanan Atatürk; uygar milletlerin düzeyine ç›kabilmek için, Türk Milletinin önce tarihini
bilmesi gerekti¤ini düﬂünüyordu. Atatürk ayr›ca, tarih ö¤renim sürecinin, ilk kaynaklardan bizzat araﬂt›r›l›p ö¤renilmesi
taraftar›yd›. Atatürk, bu düﬂüncesinin nedenini ﬂu sözleriyle
aç›klam›ﬂt›r:

“Dünyan›n bize hürmet göstermesini istiyorsak, evvela biz kendi benli¤imize ve milliyetimize bu hürmeti hissen, fikren, fiilen bütün ef’al
(faaliyet) ve hareketlerimizle gösterelim. Bilelim ki milli benli¤ini bulmayan milletler baﬂka milletlerin av›d›r.” 8
Atatürk’e göre, Türklü¤ümüzü bütün asaleti ve tarihi ile tan›mak ve tan›tmak ﬂartt›r. Yaﬂam› boyunca, tarih incelemelerinde, Türk ve yabanc› tarihçilerle beraber çal›ﬂan Atatürk; bu
araﬂt›rmalardan edindi¤i bilgileri, Türk Milletine aﬂ›lamak istemiﬂtir. Türk Milletinin büyüklü¤üne bütün Türklerin inanmas›n› arzulayan Atatürk, bu fikri savunmay› hayat› boyunca
amaç edinmiﬂtir. “Büyük devletler kuran atalar›m›z büyük ve geniﬂ
uygarl›klara da sahip olmuﬂtur. Bunu aramak, tetkik etmek Türklü¤e
ve dünyaya bildirmek bizler için bir borçtur.”...“Türk çocu¤u ecdad›n› tan›d›kça daha büyük iﬂler yapmak için kendinde kuvvet bulacakt›r.”9 diyerek; Türk insan›n›n tarihini ö¤renmesinin önemini
vurgulam›ﬂ; aﬂa¤›daki sözleriyle de bu konudaki çal›ﬂmalara
olan güvenini belirtmiﬂtir:
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Hasan R›za'n›n
Fatih'in Edirne'den ‹stanbul'a Yürüyüﬂü
isimli ya¤l›boya tablosu
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“Kültür iﬂlerimiz üzerine, ulusça gönüllerimizin titredi¤ini bilirsiniz.
Bu iﬂlerin baﬂ›nda da Türk tarihini do¤ru temeller üstüne kurmak,
öz Türk diline, de¤eri olan geniﬂli¤i vermek için candan çal›ﬂ›lmakta
oldu¤unu söylemeliyim. Bu çal›ﬂmalar›n göz kamaﬂt›r›c› sonuçlar verece¤ine ﬂimdiden inanmal›s›n›z.” 10
Türk kültürünü ve Türk tarihini bilimsel yoldan araﬂt›rmak, tan›tmak ve yaymak amac›yla, Atatürk kurumun çal›ﬂmalar›na önderlik
etmiﬂ, çal›ﬂma plan›n› kendisi çizmiﬂ; Türk ve Türkiye tarihini ayd›nlatacak araﬂt›rmac›lara yol gösterici nitelikte aﬂa¤›daki direktifleri
vermiﬂtir: 11
“.. . Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir, yazan yapana sad›k kalmazsa, de¤iﬂmeyen hakikat insanl›¤› ﬂaﬂ›rtacak bir mahiyet
al›r.” 12

Ça¤daﬂ Türk Modelinin Kurucusu
“Büyük davam›z en medeni ve en refahl› millet olarak varl›¤›m›z›
yükseltmektir” diyerek, Türk Milletini medeni milletler seviyesine ç›karma mücadelesini aç›kça belirten Atatürk, ça¤daﬂ
Türk modelinin de kurucusudur.
Atatürk, bütün milletlere sayg› duyuyordu; ama Türk’ü
hepsinin üstünde görüyordu. Atatürk, Türk Milletine olan
sevgisini ve güvenini her f›rsatta dile getirmiﬂtir. “Benim hayatta tek fahrim (ﬂerefim), servetim, Türklükten baﬂka bir ﬂey de¤ildir.”13 diyerek, Türk olmaktan duydu¤u gururu ve 10. Y›l Nutku’ndan al›nan ﬂu sözleri ile de, Türk Milletinin gelecekte büyük iﬂler baﬂaraca¤›na olan inanc›n› vurgulam›ﬂt›r:

“Bugün, ayn› iman ve katiyetle söylüyorum ki, milli ülküye, tam bir
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bütünlükle yürümekte olan Türk Milletinin büyük millet oldu¤unu,
bütün medeni alem az zamanda bir kere daha tan›yacakt›r. Asla
ﬂüphem yoktur ki, Türklü¤ün unutulmuﬂ büyük medeni vasf› ve büyük medeni kabiliyeti, bundan sonraki geliﬂmesi ile, gelece¤in yüksek
medeniyet ufkundan yeni bir güneﬂ gibi do¤acakt›r.”
Atatürk’ün milletine olan sevgisi, bütün ömrünü millete
hizmetle geçirmesini ve bundan büyük bir onur duymas›n›
sa¤lam›ﬂt›r:

“Benim için dünyada en büyük mevki ve mükâfat, milletin bir ferdi
olarak yaﬂamakt›r. E¤er Cenab-› Hak beni bunda muvaffak etmiﬂ
ise, ﬂükrederim. Bugün oldu¤u gibi ömrümün nihayetine kadar milletin hizmetinde olmakla iftihar edece¤im.”
Atatürk’ün milletine olan güveni, Türk olmaktan duydu¤u
gururla perçinlenmiﬂ; girdi¤i her ortamda, yapt›¤› her konuﬂmada bunu belirtmekten çekinmemiﬂtir. O, içinde yaﬂad›¤›
Milletin kültürünü içine sindirmiﬂ; Türk Milletinin zekas›n›,
cesaretini, merhametli oluﬂunu, kahramanl›¤›n› ve askeri baﬂar›s›n› kiﬂili¤inde toplam›ﬂ bir liderdir.

Atatürk’ün Il›ml› Milliyetçilik Anlay›ﬂ›
Atatürk milliyetçili¤i, milliyet, dil ve kültürde; üzüntüde ve
sevinçte birlik ve beraberli¤i ifade eder. Bu anlay›ﬂ, dünya milletlerini bir aile sayan, her milletin hakk›na sayg›l› olan, haklar›n› ve onurunu koruma konusunda bilinçli ve bar›ﬂç› bir milliyetçiliktir.
“Millet hayat› tehlikeye girmedikçe, ç›kar›lan savaﬂ, savaﬂ de¤il,
cinayettir, öyleyse esas olan bar›ﬂt›r. ‹nsanlar› mutlu edece¤im diye
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Osmanl› dönemine ait en ihtiﬂaml›
mimari yap›lardan biri olan
Topkap› Saray›
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onlar› birbirine bo¤azlatmak, insanl›k d›ﬂ› ve son derece üzücü bir
sistemdir. ‹nsanlar› mutlu edecek tek vas›ta onlar› birbirine yaklaﬂt›rmak, onlara birbirlerini sevdirmek, karﬂ›l›kl› maddi ve manevi ihtiyaçlar›n› temine yarayan hareket ve enerjidir.” sözleri; Atatürk’ün
savaﬂ yanl›s› bir devlet adam› olmad›¤›n›n göstergesidir.
Savaﬂ›n, bir millet için ne demek oldu¤unu en ac› ve en aç›k
biçimde yaﬂayan Atatürk; büyük zaferin kazan›lmas›ndan
sonra hep bar›ﬂç› bir siyaset izlemiﬂ, di¤er devlet adamlar›na
örnek olmuﬂtur. Atatürk’ün ﬂu sözleri de, bar›ﬂç› siyaset anlay›ﬂ›n›n bir göstergesidir:

”Dürüst ve aç›k olan d›ﬂ siyasetimiz bilhassa sulh fikrine dayan›r.
Milletleraras› herhangi bir meselemizi sulh vas›talar›yla halletmeyi
aramak bizim menfaat ve zihniyetimize uyan bir yoldur. Milletleraras› sulh havas›n›n korunmas› için Türkiye Cumhuriyeti, elinden gelen herhangi bir hizmetten geri kalmayacakt›r.” 14
Atatürk’ün günümüzde önemi daha da iyi anlaﬂ›lan “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesi, milli politikam›za bugün de temel oluﬂturmaktad›r. “Bar›ﬂ yolunda nereden bir ça¤r› geliyorsa
Türkiye onu can atarak karﬂ›lad› ve yard›m›n› esirgemedi” diyen
Atatürk’ün bu tutumu, Türkiye’nin d›ﬂ siyasetinin temel ilkelerinden biri olarak varl›¤›n› sürdürmektedir.
Yurtta sulh, milli birlik ve beraberlikten güç alan bir durumdur. Vatandaﬂlar birbirlerini k›rmadan, birbirlerinin hak
ve özgürlüklerine sayg› duyarak yaﬂad›klar›nda; bölücü fikirlere ve yurdu bölmek isteyenlere karﬂ› tek bir yürek olarak
mücadele etmeyi kabul ettiklerinde; bar›ﬂ ve huzur kendili¤inden sa¤lan›r. Bir ülkede bar›ﬂ› sa¤lamak, geliﬂmenin ve kalk›nman›n önünün aç›lmas› için de gereklidir.
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Cihanda sulh ise, devletlerin aralar›ndaki çekiﬂmeleri, anlaﬂmazl›klar› bar›ﬂç› yollardan çözümlemeleridir. Savaﬂlar sadece ac›, kan, gözyaﬂ› ve felâket getirir; kazananlar dahi pek
çok ﬂeylerini yitirmiﬂ olurlar. O halde, ancak ve ancak, tüm
bar›ﬂç› yollar t›kand›¤›nda savaﬂa gidilmelidir. Esas olan savaﬂ
de¤il, bar›ﬂt›r.
Atatürk büyük devletlerle, daima dostane ve samimi iliﬂkiler kurmay› prensip edinmiﬂtir. Bütün dünya devletlerinin özgürlüklerine, toprak bütünlüklerine sayg›l› olmak; insanlar›
felaketlere sürükleyen savaﬂlar› önlemek; dünya bar›ﬂ›n› temin etmek amac›yla di¤er devletlerle iﬂbirli¤i yapmay› istemiﬂtir.
Dolmabahçe Saray›
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Dinimize Karﬂ› Olan Sayg› ve Ba¤l›l›¤›
tatürk’ün Kuran-› Kerim’e duydu¤u derin sevgi ve sayg›s›, ‹slam dininin en saf ﬂekliyle yaﬂanmas›na olan inanc›, onun dindar yönünü her dönemde ortaya ç›karm›ﬂt›r. Gerçek din ile bat›l inançlarla dolu gericili¤i,
her zaman net biçimde ay›ran Atatürk; birçok konuﬂmas›nda,
Allah’tan, ‹slam’dan, Kuran’dan sayg› ve ba¤l›l›kla bahsetmiﬂtir. Hz. Peygamberimiz (sav)'i övmüﬂ ve Türk Milletine, gerçek
dine sar›lmay› ve daha dindar olmay› tavsiye etmiﬂ; Allah’a
yönelmede Hz. Muhammed (sav)’i rehber göstermiﬂtir:

“Bütün dünyan›n Müslümanlar› Allah’›n son peygamberi Hz.
Muhammed (sav)'in gösterdi¤i yolu takip etmeli ve verdi¤i talimatlar› tam olarak tatbik etmeli. Tüm Müslümanlar Hz. Muhammed (sav)’i örnek almal› ve kendisi gibi hareket etmeli; ‹slamiyet’in hükümlerini oldu¤u gibi yerine getirmeli. Zira ancak bu ﬂekilde insanlar kurtulabilir ve kalk›nabilirler.” 1
Hz. Muhammed (sav)’i överek O’nu kendisine örnek alan
Atatürk, Hz. Muhammed (sav)’in peygamberli¤ine kesin olarak iman etmiﬂti. Peygamberimiz Hz. Muhammed’e duydu-
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¤u hayranl›¤› ve
O’nun peygamberli¤ini heyecanla anlatt›¤› bir s›rada, yan›nda bulunan M. ﬁemseddin Günaltay, Ata’n›n o anki
halini ﬂöyle anlatm›ﬂt›r:

“.. Atatürk’ün denizlerden renk al›p renk veren gözleri, masan›n üzerinde serili haritaya dikildi ve beni kolumdan tutarak masan›n baﬂ›na
çekip parma¤›n› bir noktaya dikti. Bu, kendi elleriyle çizdikleri bir
askeri harita idi ve Hz. Muhammed (sav)’in büyük Bedir Cengi’ni
ad›m ad›m gösteriyordu. Hz. Muhammed (sav)’e ve O’nun peygamberli¤ine kadar, büyük askeri dehas›na hayran olan eﬂsiz Sakarya
Galibi, Bedir Galibi’ni göklere ç›kar›rken, “O’nun Hak Peygamber
oldu¤undan ﬂüphe edenler, ﬂu haritaya baks›nlar ve Bedir destan›n›
okusunlar” diye heyecanland›.”
Atatürk; Peygamber Efendimizi çok iyi tan›m›ﬂ, üstün özelliklerini çeﬂitli vesilelerle anlatm›ﬂt›r:

“O, Allah’›n birinci ve en büyük kuludur. O’nun izinde bugün milyonlarca insan yürüyor. Benim, senin ad›n silinir; fakat sonuca kadar
O'nunki, ölümsüzdür.” 2
“Tarih, hakikatleri tahrif eden bir sanat de¤il, belirten bir ilim olmal›d›r. Bu küçük harbte bile askerî dehâs› kadar siyasî görüﬂüyle de
yükselen bir insan›, cezbeli bir derviﬂ gibi tasvire yeltenen cahil serseriler, bizim tarih çal›ﬂmam›za kat›lamazlar.. . 3
Ata’n›n son sözü ﬂu olmuﬂtu:

“Hz. Muhammed (sav)’in bir avuç imanl› Müslümanla mahﬂer gi-
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bi kalabal›k ve alabildi¤ine zengin Kureyﬂ ordusuna karﬂ› Bedir
meydan muharebesinde kazand›¤› zafer, fani insanlar›n kar› de¤ildir,
O’nun Peygamberli¤inin en kuvvetli delili iﬂte bu savaﬂt›r.” 4
Atatürk özel sohbetlerinde pek çok kez dindar olman›n gereklili¤inden, Peygamber Efendimizin hayat›ndan, Asr-› Saadet ve Hülefay› Raﬂidin (dört halife) dönemlerinden, dinimizin yüceli¤inden, Allah’›n kudretinden söz etmiﬂtir. ‹slam dininin son ve mükemmel din, Peygamberimiz (sav)’in de son
peygamber oldu¤unu her f›rsatta vurgulayan Atatürk, ulusuna da dindar olmay›, dinini ö¤renmeyi ö¤ütlemiﬂtir.
Atatürk'ün Hz. Muhammed (sav)'e olan sevgisini tarif etti¤i sözleri ise ﬂöyledir:

“Büyük bir ink›lap yaratan Hazreti Muhammed (sav)'e karﬂ› beslenilen sevgi, ancak onun ortaya koydu¤u fikirleri, esaslar› korumak-
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la tecelli edebilir.” 5
Atatürk, dinimizin tam anlam›yla ve asl›na uygun olarak
yaﬂanmas›n›; milletimize do¤ru, modern, hurafelerden ar›nd›r›lm›ﬂ bir din anlay›ﬂ›n› benimsetmeyi hedeflemiﬂtir. Kuran’›n
asl›n› özümsemiﬂtir.
Aç›kça anlaﬂ›lmaktad›r ki, gerçek manada dindarl›k, Atatürk’ün tarif etti¤i ›l›ml›, insanc›l, modern yap›da kendini göstermektedir.
Büyük Atatürk’ün, ‹slam dinini, Kuran-› Kerim’i, Hz. Peygamber (sav)'i ve dini müesseseleri öven tüm bu sözleri, onun
dinimize olan içten ba¤l›l›¤›n› gösteren somut ve tart›ﬂ›lmaz
belgelerdir.

Atatürk Dini E¤itime
Büyük Önem Vermiﬂtir
Din e¤itiminin öneminin de fark›nda olan Atatürk, bu e¤itimin okullarda verilmesi gerekti¤ini ﬂu sözleriyle ifade etmiﬂtir:

“Her fert din ve diyanetini, iman›n› ö¤renmek için bir yere muhtaçt›r.
Oras› mekteptir. Fakat nas›l ki her hususta yüksek mektep ve ihtisas
sahipleri yetiﬂtirmek laz›msa, dinimizin hakikatini tetkik, tetebbu ilmi
ve fenni kudretine sahip olacak güzide ve hakiki ulema yetiﬂtirecek
yüksek müesseselere sahip olmal›y›z.” 6
Dinimizin üzerinde önemle durdu¤u konulardan olan bilim ve e¤itim, Atatürk’ün de dikkatle yaklaﬂt›¤› kavramlardand›r. Peygamberimiz (sav) de bilimle ilgili görüﬂlerini aﬂa¤›daki hadislerinde aç›kça belirtmiﬂtir:
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“‹lim Çin’de de olsa al›n›z.”
“Bilim Müslüman›n yiti¤idir, nerede bulursa oradan al›r.”
“Hikmeti al, herhangi bir kaptan ç›km›ﬂ olmas›n›n sana zarar› olmaz.”
Bu hadislerin de gösterdi¤i gibi, bilim ve medeniyet,
Allah’›n insanlara bahﬂetti¤i nimetlerdir; ve Müslümanlar, bu
nimetleri en etkili ﬂekilde ö¤renmeli ve kullanmal›d›rlar. Bu
aç›k fikirli yaklaﬂ›m› benimseyen Atatürk de, bilim Çin’de bile
olsa onu almay›, di¤er bir deyiﬂle Türkiye’yi muas›r medeniyetler aras›na sokmay› en önemli hedef olarak kabul etmiﬂtir:

“Evlatlar›m›z› o suretle talim ve terbiye etmeliyiz, onlara o suretle
ilim ve irfan vermeliyiz ki, ticaret, ziraat ve sanat aleminde ve bütün
bunlar›n faaliyet sahalar›nda faydal› olsunlar, ameli bir uzuv olsunlar. Binaenaleyh maarif program›m›z, gerek ilk tahsilde, gerek orta
tahsilde verilecek bütün ﬂeyler bu görüﬂe göre olmal›d›r.” 7
Atatürk, okullar›n toplum hayat›ndaki önemiyle ilgili olarak da ﬂunlar› dile getirmiﬂtir:

“Mektep nam›n› hep beraber hürmetle, tazimle zikredelim. Mektep
genç dima¤lara, insanl›¤a sayg›y›, millet ve memlekete sevgiyi, istiklalin ﬂerefini ö¤retir. ‹stiklal tehlikeye düﬂtü¤ü zaman onu kurtarmak
için takibi uygun olan en salim yolu belletir. Memleket ve milleti kurtarmaya çal›ﬂanlar›n ayn› zamanda mesleklerinde namuskar mütehass›s ve birer alim olmalar› laz›md›r. Bunu temin eden mekteptir.” 8
"Hutbeden maksat, halk›n ayd›nlat›lmas› ve halka yol göstermektir." 9 diyen Atatürk, hem ça¤daﬂ medeniyeti özümsemiﬂ, hem
de dinine samimiyetle ba¤l› bir millet istemiﬂtir. Onun gerçek
amac› ve bizlere b›rakt›¤› miras budur.
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Dini Kaynaklar›n Tercümesi
Allah Kuran’› insanlara bir rehber ve rahmet olarak indirmiﬂtir. Allah, Kuran’la insanlar› karanl›klardan ayd›nl›¤a ç›kar›r, onlara kurtuluﬂ yollar›n› gösterir. Kuran’›n bu özelli¤ini bize bildiren ayetlerden biri ﬂöyledir:
(Bu Kur’an,) Ayetlerini, iyiden iyiye düﬂünsünler ve temiz
ak›l sahipleri ö¤üt als›nlar diye sana indirdi¤imiz mübarek
bir Kitapt›r. (Sad Suresi, 29)

Atatürk de Kuran’› rehber edinmiﬂ bir Müslümand›r. Yaﬂam›n›n her döneminde, Kuran okutulmas›na son derece önem
vermiﬂtir. Haf›z Zeki Ça¤larman, Atatürk’ün bu yönünü ﬂöyle
anlatm›ﬂt›r:
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“Atatürk’ün k›z kardeﬂi Makbule Han›m’la uzun y›llar komﬂuluk
yapt›k. Her y›l Ramazan ay› yaklaﬂ›nca Atatürk k›z kardeﬂine;
“Makbule, Ramazan geliyor, annemize hatim okutmay› ihmal etme”
der ve hatim okuyacak haf›za hediye edilmek üzere bir zarf içerisinde para verirdi.” 10
Atatürk, Kuran’a olan ba¤l›l›¤›n›, onu ‘Kitab-› Ekmel’ yani
(En Mükemmel Kitap) diye tan›mlayarak dile getiriyordu. Dolmabahçe Saray› ve Çankaya Köﬂkü’ne haf›zlar› ça¤›rtarak s›k
s›k Kuran okutur, ayetler üzerinde incelemeler de yapar ve haf›zlarla meal ve tefsir konular›nda fikir al›ﬂveriﬂinde bulunurdu.
Atatürk, Kuran’›n manas›n›n halk taraf›ndan anlaﬂ›lmas›
için de çok büyük bir çaba göstermiﬂtir. Bu amaçla, o dönemde
var olmayan bir Türkçe meal ve tefsir yaz›lmas›n› istemiﬂtir.
Hadimli Efendi’nin Hulasatü’l Beyan fi Tefsiri’l Kuran ve Elmal›l› Hamdi Yaz›r’›n Hak Dini Kuran Dili: Yeni Mealli Türkçe Tefsir’i
baﬂta olmak üzere, Cumhuriyet’in ilk 15 y›l›nda -yani Atatürk’ün sa¤l›¤› süresince- Kuran’la ilgili 10 eser yaz›l›p neﬂredilmiﬂtir. Bu eserlerin pek ço¤u, baﬂta, 1936’da Hamdi Yaz›r’a
yapt›rd›¤› eser olmak üzere, halk›m›za ücretsiz olarak da¤›t›lm›ﬂt›r. Türkçeye çevrilen hadisler de, halk›m›za gerçek ‹slam’›
ö¤retme amac›yla yine ücretsiz olarak da¤›t›lm›ﬂt›r.11 Yine ayn›
dönemde camilerin din görevlisi ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak amac›yla ‹mam-Hatip okullar› aç›lm›ﬂt›r.
Atatürk, dinin ihyas› do¤rultusunda gerçekleﬂtirdi¤i bu faaliyetleri ﬂöyle anlatmaktad›r:

“‹lk olarak Kuran’›n dilimize çevrilmesini istedim. Bu da ilk defa
olarak Türkçeye çevriliyor: Hz. Muhammed (sav)’in hayat›na ait
bir kitab›n çevrilmesini emrettim.” 12
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Atatürk, camilerde okunan hutbelerin gerçek amac›na ulaﬂmas›, yani insanlara faydal› ve yol gösterici olmas› için ald›¤›
tedbirleri de ﬂöyle aç›klamaktad›r:

“Hutbeden maksat; halk›n ayd›nlanmas› ve halka yol göstermektir.
Hutbe okuyan kimselerin siyasi durumu, toplum durumunu, uygarl›k
durumunu, uygarl›k dünyas›n›n sorunlar›n› her gün izlemeleri ﬂartt›r.
Bunun için hutbeler tamamen Türkçe ve günümüze uygun olmal›d›r
ve olacakt›r.” (Bal›kesir Hutbesi)13
Kuran’›n halka ö¤retilmesi ve aç›klanmas› çal›ﬂmalar› da, Atatürk’ün dine olan inanc›n›n ve dine
hizmet anlay›ﬂ›n›n aç›k
bir göstergesidir. O döneme kadar Türkçeye çevrilmeyen Kuran, ilk olarak Atatürk döneminde
Türkçe tercüme ve tefsir
edilmiﬂ; bu giriﬂimle toplumun Kuran’› anlamas›
ve ondan ö¤üt almas› hedeflenmiﬂtir. Nitekim bu,
Kuran’›n indiriliﬂ amac›-

Adana Ulu Camii'ni ziyareti s›ras›nda

d›r. Ayetlerde Kuran’›n insanlar taraf›ndan anlaﬂ›lmas›n›n ve
kendi dillerinde okunup kavranmas›n›n önemine ﬂöyle iﬂaret
edilir:
Belki onlar ö¤üt al›p-düﬂünürler diye, Biz onu (Kur’an’›), senin dilinle kolaylaﬂt›rd›k. (Duhan Suresi, 58)
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E¤er Biz onu A’cemi (Arapça olmayan bir dilde) olan bir
Kur’an k›lsayd›k, herhalde derlerdi ki: “Onun ayetleri aç›klanmal› de¤il miydi? Arap olana, A’cemi (Arapça olmayan
bir dil)mi?” De ki: “O, iman edenler için bir hidayet ve bir
ﬂifad›r. ‹man etmeyenlerin ise kulaklar›nda bir a¤›rl›k vard›r ve o (Kur’an), onlara karﬂ› bir körlüktür. ‹ﬂte onlara (sanki) uzak bir yerden seslenilir. (Fussilet Suresi, 44)

Atatürk’ün Laiklik ‹lkesi
Laiklik ‹lkesi ve ‹slam
Türkiye Cumhuriyeti, Anayasam›zda belirtildi¤i üzere “laik” bir devlettir. Laiklik, tarihte ve günümüzde zaman zaman
yanl›ﬂ anlaﬂ›lm›ﬂ ve yanl›ﬂ uygulanm›ﬂ bir ilkedir. Bu nedenle,
bu ilkeyi ve sonuçlar›n› detayl› olarak incelemekte yarar vard›r.
Öncelikle belirtilmelidir ki, laiklik ilkesinin temel amac›, toplumda inanç ve ibadet özgürlü¤ünü tesis etmektir. Laiklik, Devletimizin vatandaﬂlar›n› bir dini benimseme, bu dinin gereklerini yerine getirme ya da getirmeme konusunda kendi vicdanlar›
ile baﬂbaﬂa b›rakmaktad›r; bu da onlara özgür bir seçim yapma
imkan› vermektedir. Bu ilke do¤rultusunda, Türkiye Cumhuriyeti’nin her vatandaﬂ›, sahip oldu¤u inanca göre özgürce yaﬂama ve ibadet etme imkan›n› ve güvencesini bulacakt›r.
1938 y›l›nda yay›mlanan Cumhuriyet Halk Partisi’nin Onbeﬂinci Y›l› kitab›nda, Atatürk’ün sa¤l›¤›nda benimsenen ‘Laiklik
Prensibi’, ﬂu ﬂekilde izah edilmiﬂtir:

“Milli ve içtimai hayata ferdin dinsiz, ﬂu veya bu itikat sistemine
mensup oluﬂu, milli ve içtimai vazifesi bak›m›ndan ne bir kusur, ne de
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bir fazilet say›lamaz. Türkiye’de dinin dünya iﬂlerinden ayr› tutuldu¤u, laikli¤in ilan oldu¤u andan itibaren, hiç kimse, hiçbir ibadete icbar edilemez. Hiç kimse vicdan›n›n ilham› ile kabul etti¤i ibadetten
men olunamaz.” 14
Dikkat edilirse görülecektir ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sahip oldu¤u bu laiklik modeli, asl›nda ‹slam dininin
özüne de son derece uygundur. Çünkü ‹slam, inanç için özgür
iradeyi ve vicdani bir kabulü ﬂart koﬂar. Bir insan›n ‹slam’› din
olarak benimsemesi tamamen kendi özgür iradesine ba¤l›d›r.
‹slam’› kabul ettikten sonra da, Kuran’da emredilen ibadetleri
uygulamas› ya da men edilen yasaklardan sak›nmas›; tamamen ﬂahs›n kendi vicdan›yla ilgilidir. Elbette Müslümanlar,
birbirlerini Kuran’da anlat›lan ahlaki vas›flar›n uygulanmas›
için uyarabilir, teﬂvik edebilirler. Ama bu konuda asla bir zorlama yap›lamaz, kiﬂi bask› yoluyla dini uygulamaya yönlendirilemez.
K›sacas› laiklik, bütün yurttaﬂlar›n vicdan, ibadet ve din
hürriyetini güvence alt›na almakt›r. Atatürk’ün laiklik fikrini
aç›klayan Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Baﬂgil, bu konuyla ilgili olarak ﬂunlar› söylemiﬂtir:

“En canl› cephesi ve en k›sa ifadesiyle laiklik, din hürriyetini ve bundan do¤an vatandaﬂl›k haklar›n› düﬂmanlar›na karﬂ› korumakt›r.
Devlet hayat›nda laikli¤in gayesi budur. Laik devlet, din hürriyetini
ve dindar› her çeﬂit sald›r›ya karﬂ› koruyan devlettir.”
Prof. Dr. Hamza Ero¤lu da laikli¤i, ‘din hürriyetinin ve
bundan do¤an haklar›n korunmas› ve teminat›’ için zorunlu
bir ﬂart olarak göstermektedir.15
Bunun aksi bir devlet modelini düﬂünelim: Örne¤in, insanla-
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r›n zorla Müslüman ya da H›ristiyan yap›ld›¤› bir ülkeyi düﬂünelim. Dahas› bu dinlere inanan kiﬂilerin, dinlerin kurallar›na
göre yaﬂamalar› için de zorland›klar›n› farz edelim. Diyelim ki
söz konusu devlet modeli, toplumdaki insanlar› namaz k›lmalar› ya da kiliseye gitmeleri için devletin kolluk kuvvetleriyle zorlas›n. Ya da biraz daha ‘›l›ml›’ bir yöntem benimseyip, namaz k›lanlara ya da kiliseye gidenlere ödül verilsin... Böyle bir devlet,
laikli¤e tamamen ayk›r› bir devlet olacakt›r. Dahas›, bu türden
tutumlar, ‹slam’a ve Kuran ahlak›na da ayk›r› olacakt›r.
Çünkü, zorla ya da menfaat karﬂ›l›¤› elde edilen bir dini
inanc›n ya da ibadetin, ‹slam’a göre hiçbir de¤eri yoktur. ‹nanç
ve ibadet, Allah’a yönelik ve Allah r›zas› için oldu¤unda bir de¤er taﬂ›r. E¤er devlet, insanlar› inanca ve ibadete zorlayacak
olursa, insanlar devletten korktuklar› için dindar olurlar. Din
aç›s›ndan makbul olan, vicdanlar›n tamamen serbest b›rak›ld›¤› bir ortamda dinin yaﬂanmas›d›r.
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Devletimizin temel ilkelerinden olan laiklik, hem vicdan
özgürlü¤ü gibi temel bir insani de¤ere hizmet etti¤i, hem de
bu de¤ere büyük önem veren ‹slam diniyle uyum sa¤lad›¤›
için, her Türk vatandaﬂ›n›n benimsemesi ve savunmas› gereken bir ilkedir.
Atatürk, laiklik ilkesini ﬂöyle aç›klam›ﬂt›r:

“Din, bir vicdan meselesidir. Herkes vicdan›n›n emrine uymakta serbesttir. Biz de dine sayg› gösteririz. Düﬂünüﬂe ve düﬂünceye karﬂ› de¤iliz. Biz sadece din iﬂlerini, devlet ve millet iﬂleri ile kar›ﬂt›rmamaya çal›ﬂ›yoruz. Kaste ve eyleme dayanan tutucu hareketlerden sak›n›yoruz.”16
“Türkiye Cumhuriyeti’nde her ergin kiﬂi dinini seçmekte hür oldu¤u
gibi, bir dinin töreni de serbesttir. Yani, ibadet hürriyetine dokunulamaz. Tabiat›yla ibadetler, asayiﬂ ve genel ahlak kurallar›na karﬂ›t
olamaz; politik nümayiﬂ ﬂeklinde yap›lamaz. Türkiye Cumhuriyeti’nde herkes Allah’a istedi¤i gibi ibadet eder. Hiç kimseye dini fikirlerinden dolay› bir ﬂey yap›lamaz.. ” 17
Atatürk’ün bu aç›klamalar›ndan da anlaﬂ›laca¤› gibi laiklik
din özgürlü¤ünü savunur. Bunun aksini savunan baz› art niyetli kiﬂilere en güzel cevab› yine Atatürk vermiﬂtir:

“Laik hükümet kavram›ndan dinsizlik manas› ç›karmaya çal›ﬂan fesatç›lara f›rsat vermeyiniz.” 18
Bir Frans›z gazeteciyle yapt›¤› ropörtajda, ‘ink›laplar›n dine
karﬂ› nas›l bir tutum içerisinde oldu¤u’ sorusuna da, Atatürk
ﬂu cevab› vermiﬂtir:

“Siyasetimizi, dine ayk›r› olmak ﬂöyle dursun, din bak›m›ndan eksik
bile hissediyoruz.” 19
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Atatürk’ün söz konusu laiklik tarifi, ‹slam’›n ruhuna ve
amac›na tamamen uygundur. Kuran-› Kerim’de, bir kimsenin
dini kabul etmesinin kendi karar›na ba¤l› oldu¤u, dini kabul
etmezse bunun için kendisine zorlama yap›lamayaca¤› ﬂöyle
bildirilir:
Dinde zorlama (ve bask›) yoktur. ﬁüphesiz, do¤ruluk (rüﬂd)
sap›kl›ktan apaç›k ayr›lm›ﬂt›r. Art›k kim ta¤utu tan›may›p
Allah’a inan›rsa, o, sapasa¤lam bir kulba yap›ﬂm›ﬂt›r; bunun
kopmas› yoktur. Allah, iﬂitendir, bilendir. (Bakara Suresi, 256)
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Samimi Dindar Atatürk
Atatürk, ‹slam ahlak›n› ve dinimizin vecibelerini daha aile
oca¤›ndayken ö¤renmiﬂ, tahsil yaﬂam› boyunca da bu bilgilerini pekiﬂtirerek geliﬂtirmiﬂtir. Mustafa Kemal, “Il›ml›-moderndindar” yap›n›n, en güzel örne¤i ve en baﬂar›l› uygulay›c›s›,
laik Cumhuriyetimizin kurucusudur. Atatürk, gericilikle mücadele ederken ‹slam’› yüceltmiﬂ; dolay›s›yla bu ikisi aras›ndaki ayr›m› en do¤ru biçimde yapm›ﬂt›r. Tekke, türbe ve zaviyeler onun döneminde kapanm›ﬂ, ama ilk Türkçe Kuran meali
de, yine onun döneminde yay›nlanm›ﬂt›r. Türk insan›n›n ihtiyaçlar›n› ve özelliklerini çok iyi bilen; yobazl›¤a her zaman
karﬂ› ç›kan Atatürk; Türk Milletini dinin özüne yöneltmeyi
amaçlam›ﬂ ve bugün milletçe ulaﬂmay› hedefledi¤imiz yap›y›
her yönüyle tecelli ettirmiﬂtir.
ﬁüphesiz ki din, Atatürk’ün de dikkat çekti¤i gibi; demok-
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rasinin ve milli bütünlü¤ümüzün vazgeçilmez bir ihtiyac›d›r.
Bir milletin fertlerini birarada tutan en güçlü ba¤ olan din; aile,
ahlak ve devlet müesseselerinin de devam›n› sa¤layan en
önemli unsurdur.
Din ahlak›n›n var olmad›¤› veya dini de¤erlerin ortadan
kalkt›¤› bir toplumda, bunun kaç›n›lmaz bir sonucu olarak aile, ahlak ve devlet kavramlar› da geçerlili¤ini yitirecek, ve k›sa
süre sonra da ortadan kalkacakt›r. Bu türden bir geliﬂme ayr›ca, tarihi ve kültürü ne kadar eskiye dayan›rsa dayans›n, milleti birbirine ba¤layan milli ve manevi tüm ba¤lar›n parçalanmas›na, anarﬂinin dirilmesine ve toplumun bölünmesine neden olacakt›r.
‹ﬂte bütün bu nedenlerden ötürü, toplum dokusunun vazgeçilmez bir parças› olma özelli¤i taﬂ›yan din müessesesinin
devam›n› sa¤layamayan bir milletin sosyolojik ve bilimsel aç›dan, ayakta durmas› mümkün de¤ildir. Gerek kiﬂi, gerekse
toplum aç›s›ndan dinin lüzumlu bir müessese oldu¤unu belirten, siyasi alanda yapt›¤› say›s›z reformla bu sa¤l›kl› bak›ﬂ aç›s›n› geniﬂ kitlelere yaymay› hedefleyen Atatürk; Türk Milletinin dindar olmas›n› ve dini de¤erlerini muhafaza etmesini,
“Din lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz milletlerin devam›na imkan
yoktur”; “Din vard›r ve laz›md›r.”20 sözleriyle teﬂvik etmiﬂtir.
Milletini, bat›l inan›ﬂlardan ar›nd›rmay› ve gerçek dine yöneltmeyi amaçlam›ﬂt›r.
Büyük Önder, gerçek dinin temelini ve Müslümanlar›n konuyu hangi k›staslara göre de¤erlendirmeleri gerekti¤ini, 7 ﬁubat 1923’te, Bal›kesir’deki Paﬂa Camii’nde verdi¤i hutbede
kendisini dinleyenlere ﬂöyle ifade etmiﬂtir:
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1923 y›l›nda Konya'daki bir medreseyi ziyareti esnas›nda

“Allah birdir, ﬂan› büyüktür. Allah’›n selameti, sevgisi üzerinize olsun. Peygamberimiz Efendimiz Hazretlerini Allah insanlara dini
gerçekleri duyurmaya memur ve elçi seçmiﬂtir. Bunun temel esas›, hepimizce bilinmektedir ki, Yüce Kuran’daki anlam› aç›k olan ayetlerdir. ‹nsanlara feyz ruhu vermiﬂ olan dinimiz son dindir. En mükemmel dindir. Çünkü dinimiz akla, mant›¤a, gerçe¤e tamamen uyuyor ve
uygun düﬂüyor.” 21
Atatürk, ‹slam dininin ilme ve mant›¤a tamamen uygun bir
din oldu¤unu bir baﬂka konuﬂmas›nda da ﬂöyle ifade etmiﬂtir:

“Bizim dinimiz en makul ve en do¤al bir dindir. Ve ancak bundan
dolay›d›r ki son din olmuﬂtur. Bir dinin do¤al olmas› için akla, tekni¤e, ilme ve mant›¤a uygun olmas› gerekir. Bizim dinimiz bunlara tamamen uygundur. . . ‹slam’›n sosyal hayat› içinde hiç kimsenin, bir
özel s›n›f halinde varl›¤›n› sürdürme hakk› yoktur. Kendilerinde böyle bir hak görenler dini kurallara uygun harekette bulunmuﬂ olmazlar.
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Atatürk'ün Bal›kesir'de karﬂ›lan›ﬂ›

Bizde ruhbanl›k yoktur, hepimiz eﬂitiz ve dinimizin kurallar›n› eﬂit
olarak ö¤renmeye mecburuz” 22
Büyük Önder Atatürk, Türk Milletinin dindar olmas›n› ve
dini de¤erlerini muhafaza etmesini de, s›kl›kla vurgulam›ﬂt›r.
Atatürk’ün, Osmanl› devletinin çöküﬂünü dine ba¤layan Türk
düﬂmanlar›na yan›t› ﬂu olmuﬂtur:

“Düﬂmanlar›m›z, bizi dinin etkisi alt›nda kalm›ﬂ olmakla itham ediyor, duraklamam›z› ve çöküﬂümüzü buna ba¤l›yorlar; bu bir hatad›r.
Bizim dinimiz hiçbir vakit kad›nlar›n, erkeklerden geri kalmas›n› talep etmemiﬂtir. Allah’›n emretti¤i ﬂey, Müslüman erkekle, Müslüman kad›n›n beraberce din ö¤renerek e¤itilmesidir. Kad›n ve erkek
bu ilim ve e¤itimi aramak ve nerede bulursa oraya gitmek ve onunla
mücehhez olmak zorundad›r. ‹slam ve Türk tarihi incelenirse görülür ki, bugün kendimizi bin türlü kuralla ba¤lanm›ﬂ zannetti¤imiz ﬂey
yoktur. Türk sosyal yaﬂant›s›nda kad›nlar bilimsel yönden e¤itim ve
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ö¤retim görmekte ve di¤er konularda erkeklerden katiyen geri kalmam›ﬂlard›r. Belki daha ileri gitmiﬂlerdir.” 23
Atatürk, dini meseleler hakk›ndaki görüﬂlerini ö¤renmek isteyen Frans›z gazeteci Maurice Perno’ya yine kesin bir ﬂekilde
ﬂu cevaplar› vermiﬂtir:

M. Perno, ﬂu halde yeni Türkiye’nin siyasetinde dine ayk›r› hiçbir temayül ve mahiyet olmayacak demek?
Atatürk: “Siyasetimiz dine ayk›r› olmak ﬂöyle dursun, din bak›m›ndan
eksik bile hissediyoruz.”
M. Perno: Zat-› asilaneleri, düﬂündüklerini bendenize daha iyi izah
buyururlar m›?
Atatürk: “Türk Milleti daha dindar olmal›d›r, yani bütün sadeli¤i ile
dindar olmal›d›r, demek istiyorum. Dinime, bizzat hakikate nas›l inan›yorsam, buna da öyle inan›yorum. ﬁuura muhalif, terakkiye engel hiçbir ﬂey ihtiva etmiyor. Halbuki Türkiye istiklalini veren bu Asya milleti içinde daha kar›ﬂ›k, sun’i, bat›l inan›ﬂlardan ibaret bir din daha
vard›r. Fakat bu cahiller, bu acizler s›ras› gelince ayd›nlanacaklard›r.
E¤er ›ﬂ›¤a yaklaﬂamazlarsa kendilerini mahv ve mahkum etmiﬂler demektir. Onlar› kurtaraca¤›z.” 24
Atatürk, her yönüyle oldu¤u gibi dindarl›¤›yla da milletine
en güzel örnek olmuﬂtur. Ulu Önder, dindar kiﬂili¤inin bir göstergesi olarak, din adamlar›na karﬂ› her zaman hürmetkar olmuﬂ ve onlara sayg› duymuﬂtur.
Cumhuriyet’in ilk Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan› R›fat Börekçi, Atatürk’ün kendisine gösterdi¤i sayg› ve hürmeti ﬂöyle anlatm›ﬂt›r:

“Ata’n›n huzuruna girdi¤imde beni ayakta karﬂ›lard›. Utan›r, ezilir,
büzülür, “Paﬂam beni mahcup ediyorsunuz” dedi¤im zaman “Din
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adamlar›na sayg› göstermek Müslümanl›¤›n icaplar›ndand›r.” buyururlard›. Atatürk, ﬂahsi ç›karlar› için kutsal dinimizi siyasete alet eden cahil din adamlar›n› sevmezdi.” 25
Atatürk ba¤nazl›¤›n her
türlüsüne karﬂ›yd›. Bu gerçe¤i Atatürk ﬂöyle dile getirmiﬂti:

‘Türkler’ diyor Atatürk, ‘‹slam olduklar› halde, bozulmaya, yoksullu¤a, gerilemeye
maruz kald›lar; geçmiﬂin bat›l
al›ﬂkanl›k ve inançlar›yla ‹slamiyet’i kar›ﬂt›rd›klar› ve bu
suretle gerçek ‹slamiyet’ten
uzaklaﬂt›klar› için, kendilerini
düﬂmanlar›n›n esiri yapt›lar.
Gerçek ‹slam’›n çok yüce,
Atatürk'ün k›zkardeﬂi Makbule Han›m
çok k›ymetli gerçeklerini oldu¤u gibi almamakta inatç› bulundular. ‹ﬂte gerilememizin belli baﬂl› sebeplerini bu nokta teﬂkil ediyor.. 26
Atatürk gerçek ‹slam’›n halka anlat›lmas› için çal›ﬂm›ﬂt›r.
'Akla, fenne, ilme uygun...'27 ifadesiyle de belirtti¤i gibi Atatürk,
dinin özünü teﬂkil eden Kuran ahlak›n›n, halka anlat›lmas› gerekti¤i konusunun üzerinde durmuﬂtur.
‹slam dini hakk›nda böylesi güzel fikirlere sahip olan ve her ortamda bu düﬂüncelerini dile getiren Atatürk, aç›kt›r ki Allah’tan
korkan, Allah’›n emirlerini elinden geldi¤i kadar yerine getirmeye
çal›ﬂan bir Müslümand›.
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Atatürk’ün Dindar Kiﬂili¤i
Vefat›ndan bu yana, Atatürk’le ilgili pek çok eser kaleme
al›nm›ﬂ, konferanslar ve toplant›lar düzenlenmiﬂ, çeﬂitli yorum ve de¤erlendirmeler yap›lm›ﬂt›r. ﬁüphesiz Atatürk; tarihin ﬂahit oldu¤u en büyük komutan ve devlet adamlar›ndan
biridir. Bunu tüm dünya kabul etmektedir.
Atatürk’ün burada sayd›¤›m›z özellikleri, asl›nda onu tan›mak için yeterlidir. Ancak Atatürk, bütün bu üstün özelliklerinden baﬂka, hayat›nda ve davran›ﬂlar›nda önemli yer tutan,
sosyal yönünü ve karakterini belirleyen ve ‹slam ahlak›ndan
kaynaklanan baﬂka pek çok özelli¤e de sahiptir. Tevazusu,
hoﬂgörüsü, bar›ﬂç› ve uzlaﬂmac› kiﬂili¤i; duygusall›ktan uzak,
ak›lc› yap›s›; ahlak anlay›ﬂ›; dinine karﬂ› hassasiyeti; kararl›l›¤›, giyim ve kuﬂam›na, temizlik ve bak›m›na, sanat ve esteti¤e
verdi¤i önemi, bu özellikleri aras›nda sayabiliriz.
TBMM’nin aç›l›ﬂ› için haz›rlatt›¤› bildiri ya da Bal›kesir’de
verdi¤i hutbe bile, tek baﬂ›na Atatürk’ün dindar kiﬂili¤ini gözler önüne sermek için yeterlidir.

Atatürk’ün ‹slam’da Vicdan Özgürlü¤ü
Konusundaki Yorumu
‹slamiyet, insanlar› din ahlak›na uymaya ça¤›r›r. Din ahlak›n› yaﬂamay› kabul edenin mükafat› veya kabul etmeyenin
cezas› Allah kat›ndad›r. Müslümanlara bu konuda düﬂen görev, insanlar› Allah yoluna ça¤›rmakt›r. Bu ça¤r›ya uyup uymamak, kiﬂinin kendi seçimidir. Atatürk’ün bu konuyla ilgili
ﬂu sözleri, Kuran ahlak›na tamamen uymaktad›r:
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Atatürk, annesinin mezar›n›n baﬂ›nda

“Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdan›n›n emrine uymakta serbesttir. Biz, dine sayg› gösteririz. Düﬂünce ve tefekküre muhalif de¤iliz. Biz sadece din iﬂlerini millet ve devlet iﬂleriyle kar›ﬂt›rmamaya
çal›ﬂ›yor, kasde ve fiile dayanan taassupkar hareketlerden sak›n›yoruz.” 28

‹stiﬂareye Verdi¤i Önem
Atatürk’ün istiﬂareye, yani farkl› insanlar›n görüﬂlerini almaya verdi¤i önem, bir kaynakta ﬂöyle anlat›l›r:

“O, harikulade zekas›na, büyük görüﬂ kuvvetine, hadiseleri tahlil derinli¤ine dayanmakla beraber, baﬂkalar›n›n fikir ve mütalaalar›na da
k›ymet verirdi. Onun en kuvvetli taraf›, en büyük kudreti, belki istiﬂare etmesini bilmesi ve istiﬂareler sonunda kendi eﬂsiz mant›¤›n› hadiselere hakim k›lmas›yd›.” 29
Atatürk de kendisinin bu özelli¤ini ﬂu cümlelerle özetlemiﬂtir:
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Atatürk, her türlü konuda çevresindekilerin görüﬂlerini dinlemeye ve
onlarla istiﬂare etmeye önem vermiﬂtir.

“Ben diktatör de¤ilim.. Çünkü, ben zoraki ve insafs›z davranmay› bilmem. Ben kalpleri k›rarak de¤il, kazanarak hükmetmek isterim.” 30
Atatürk’ün, istiﬂare yapma ve di¤er insanlara yumuﬂak
davranma gibi özellikleri, Kuran’da bildirilmiﬂ mümin vas›flar›ndand›r. Allah Kuran’da Müslümanlar› tarif ederken “iﬂleri
kendi aralar›nda ﬂura ile olanlar” (ﬁura Suresi, 38) buyurmaktad›r. Bir di¤er ayette ise, insanlara yumuﬂak söz söylemek, ﬂöyle emredilir:
E¤er Rabbinden ummakta oldu¤un bir rahmeti beklerken
(darl›kta oldu¤undan) onlara s›rt çevirecek olursan, bu durumda onlara yumuﬂak söz söyle. (‹sra Suresi, 28)

Peygamberimiz (sav) de her zaman insanlara çok yumuﬂak
ve ›l›ml› davranm›ﬂ, onlarla istiﬂare edip görüﬂlerine baﬂvurmuﬂtur. Bir ayette Peygamberimiz (sav)’in bu vas›flar› ﬂöyle
anlat›l›r:
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Allah’tan bir rahmet dolay›s›yla, onlara yumuﬂak davrand›n.
E¤er kaba, kat› yürekli olsayd›n onlar çevrenden da¤›l›r giderlerdi. Öyleyse onlar› ba¤›ﬂla, onlar için ba¤›ﬂlanma dile
ve iﬂ konusunda onlarla müﬂavere et. E¤er azmedersen art›k
Allah’a tevekkül et. ﬁüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever.
(Al-i ‹mran Suresi, 159)

Kararl›l›k
En önemli mümin özelliklerinden biri de kararl›l›kt›r. Bir
ayette, zalim inkarc›lara boyun e¤meyen Kehf Ehlinin kararl›l›¤› ﬂöyle bildirilir:
Onlar›n kalpleri üzerinde (sabr› ve kararl›l›¤›) rabtetmiﬂtik;
K›yam ettiklerinde demiﬂlerdi ki: “Bizim Rabbimiz, göklerin ve yerin Rabbi’dir; ilah olarak biz O’ndan baﬂkas›na kesinlikle tapmay›z, (e¤er tersini) söyleyecek olursak, andolsun, gerçe¤in d›ﬂ›na ç›kar›z.” (Kehf Suresi, 14)

Kararl›l›k, Atatürk’ün de en belirgin vas›flar›ndand›. O,
Müslüman topra¤›, Türkiye’yi, iﬂgalci güçlere karﬂ› korumak
için hayat› boyunca çok kararl› bir mücadele yürüttü. Tüm
zorluklara ra¤men, Samsun’a ayak bast›¤› andan Milli Mücadele’nin sonuna kadar, çabas›ndan asla vazgeçmedi. Ata’n›n
bu kiﬂisel özelli¤inin en güzel örnekleri, Samsun’a ayak basmas›ndan, Erzurum Kongresi’ne uzanan dönemde görülür.
Halk›n ve idarecilerin büyük bir umutsuzlu¤a kap›ld›klar› anda, onun kararl›l›¤› ve davas›na olan inanc›, baﬂar›ya giden
yolda tek ›ﬂ›k olmuﬂtu.
Mustafa Kemal Paﬂa, bu zorlu dönemde bir yandan kumandanlarla temas kuruyor, yap›lacak savunma konusunda
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1921 yaz›nda Yunanl›lar Eskiﬂehir ve Afyon'u ele geçirirken Ankara'da da büyük bir telaﬂ
yaﬂan›yordu. Fevzi Paﬂa (Çakmak) meclisteki gizli oturumda gerekirse Ankara'n›n
boﬂalt›labilece¤ini söyledi ve Meclis'in Kayseri'ye taﬂ›nmas› için hükümete yetki verildi. Bu iﬂ
için beﬂ mebus seçildi ve mebuslar›n Anakara'y› savunmak için erlerle yanyana savaﬂmalar›
karar› al›nd›. Resimde 23 A¤ustos 1921'de Kayseri Lisesi'nde kurulmuﬂ meclis kürsüsü.

onlarla bir fikir birli¤i sa¤lamaya çal›ﬂ›yor; bir yandan da yorgun ve periﬂan durumda olan halk›n moralini ve kendine olan
güvenini kuvvetlendirmeye u¤raﬂ›yordu. Çal›ﬂmalar›, bu konuda sa¤lam temeller atmas›n› sa¤lad› ve çevresine, çal›ﬂma
arkadaﬂlar›na ve halka moral aﬂ›lamay› baﬂard›.
Atatürk’ün kararl›l›¤›n›n bir baﬂka örne¤i de, Sakarya Meydan Savaﬂ›’ndan önce yaﬂanan geliﬂmelerde görülür.
Sakarya Meydan Savaﬂ›’ndan önce, Türk kuvvetlerine göre daha kalabal›k olan; daha modern silahlara ve daha çok erza¤a sahip olan Yunan kuvvetleri, çok büyük bir taarruz baﬂlatm›ﬂlard›r. Bu durum karﬂ›s›nda, Türk Ordusu gerilemeye
baﬂlar. Öyle ki, Yunan toplar›n›n sesleri Ankara’dan duyulacak noktaya gelmiﬂtir. TBMM’de bir kargaﬂa yaﬂanmaya baﬂlanm›ﬂ, cepheye milletvekillerinden oluﬂan bir heyet gönde-
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rilmiﬂtir. Halkta ve Meclis’te oluﬂan havay› fark eden Atatürk; bir genelge yay›nlayarak tüm halk›n moralini düzeltmiﬂ, zafere olan inanc›n tekrar tesisini sa¤lam›ﬂt›r. Atatürk’ün aﬂ›lad›¤› bu inanç ve güven duygusu k›sa bir süre
sonra büyük bir zafere vesile olmuﬂtur. Söz konusu genelgede ﬂunlar yaz›l›d›r:

“Düﬂman›n ilerlemesi ihtimaline karﬂ› halk›n, kesinlikle tereddüt ve
kuﬂku duymas›na yer yoktur. Düﬂman›n Anadolu ve içlerine do¤ru
uzanmak isteyen kollar› mezarlar›na yaklaﬂ›yor; bu yeni sefer, düﬂman›n ölüm yolculu¤udur. Allah’›n yard›m›, yak›n
olaylar bu sonucu gösterecektir.” 31
Osmanl› devletinin baﬂar›l› olmas›ndaki en önemli etkenlerden biri olarak,
padiﬂahlar›n orduyu ﬂahsen komuta
etmeleri gösterilir. Padiﬂah›n ordunun
bizzat baﬂ›nda olmas›, askerlere büyük
moral vermiﬂtir. Fakat duraklama ve
gerileme dönemlerinde padiﬂahlar, orduyu vekillerine emanet etmeye baﬂlam›ﬂlar; bu da askerin moralini olumsuz yönAtatürk, hayat›
boyunca kararl› bir
mücadele yürütmüﬂ ve
önüne ç›kan engeller
karﬂ›s›nda hiçbir
zaman y›lg›nl›¤a
düﬂmemiﬂ ve
davas›ndan
vazgeçmemiﬂtir.
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de etkilemiﬂtir. Milli Mücadele döneminde, ordu tekrar milletin lideri taraf›ndan bizzat sevk ve idare edilmeye baﬂlanm›ﬂt›r.
Kurtuluﬂ Savaﬂ› s›ras›nda, say› ve mühimmat aç›s›ndan çok
k›s›tl› imkanlara sahip olan Ordumuz; Atatürk ve silah arkadaﬂlar›n›n cesaret ve kararl›l›¤›ndan ald›¤› moralle, tarihte eﬂi
görülmemiﬂ bir zafere imza atm›ﬂt›r. Sadece Kurtuluﬂ Savaﬂ›
dönemi de¤il, öncesindeki I. Dünya Savaﬂ› muharebelerinde
de Atatürk’ün cesareti kayda de¤erdir. Mustafa Kemal Çanakkale’de yaralanm›ﬂ, Sakarya Savaﬂ› s›ras›nda da kaburga kemi¤i k›r›lm›ﬂt›r. Buna ra¤men, yaral› olarak sedye üzerinde orduyu idare etmiﬂtir. Atatürk’ün bu cesareti ve kararl›l›¤›, inand›¤›
mukaddes de¤erlerden kaynaklanmaktad›r.
Atatürk’ün y›llar sonra, Haf›z Sadettin Kaynak’a Türk Ordusu için haz›rlatt›¤› hitabe; onun ﬂehitli¤e, vatan yolunda
mücadeleye verdi¤i önemi aç›kça ortaya koymaktad›r. Atatürk, ordu müfettiﬂleri için haz›rlatt›¤› bu hitabede, aﬂa¤›daki
Kuran ayetlerine yer verdirmiﬂtir:
Allah yolunda öldürülenleri sak›n ‘ölüler’ saymay›n. Hay›r,
onlar, Rableri kat›nda diridirler, r›z›klanmaktad›rlar.
(Al-i ‹mran Suresi, 169)
Ey iman edenler, bir toplulukla karﬂ› karﬂ›ya geldi¤iniz zaman, dayan›kl›k gösterin ve Allah’› çokça zikredin. Ki kurtuluﬂ (felah) bulas›n›z. (Enfal Suresi, 45)
Onlara karﬂ› gücünüzün yetti¤i kadar kuvvet ve besili atlar
haz›rlay›n. Bununla, Allah’›n düﬂman› ve sizin düﬂman›n›z›
ve bunlar›n d›ﬂ›nda sizin bilmeyip Allah’›n bildi¤i di¤er
(düﬂmanlar›) korkutup-cayd›ras›n›z. Allah yolunda her ne
infak ederseniz, size ‘eksiksiz olarak ödenir’ ve siz haks›zl›-
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¤a u¤rat›lmazs›n›z. (Enfal Suresi, 60)
Ey peygamber, mü’minleri savaﬂa karﬂ› haz›rlay›p-teﬂvik et.
E¤er içinizde sabreden yirmi (kiﬂi) bulunursa, iki yüz (kiﬂiyi)
ma¤lub edebilirler. Ve e¤er içinizden yüz (sab›rl› kiﬂi) bulunursa, kâfirlerden binini yener. Çünkü onlar (gerçe¤i) kavramayan bir topluluktur. ﬁimdi, Allah sizden (yükünüzü) hafifletti ve sizde bir za’f oldu¤unu bildi. Sizden yüz sab›rl›
(kiﬂi) bulunursa, (onlar›n) iki yüzünü bozguna u¤rat›r; e¤er
sizden bin (kiﬂi) olursa, Allah’›n izniyle (onlar›n) iki binini
yener. Allah, sabredenlerle beraberdir. (Enfal Suresi, 65-66)
ﬁüphesiz Allah, Kendi yolunda, sanki birbirlerine kenetlenmiﬂ bir bina gibi saf ba¤layarak çarp›ﬂanlar› sever.
(Saf Suresi, 4)
Ey iman edenler, sizi ac› bir azabdan kurtaracak bir ticareti
haber vereyim mi? Allah’a ve O’nun Resulü’ne iman edersiniz, mallar›n›zla ve canlar›n›zla Allah yolunda cihad edersiniz. Bu, sizin için daha hay›rl›d›r; e¤er bilirseniz. O da sizin
günahlar›n›z› ba¤›ﬂlar, sizi altlar›ndan ›rmaklar akan cennetlere ve Adn cennetlerindeki güzel konaklara yerleﬂtirir.
‹ﬂte ‘büyük mutluluk ve kurtuluﬂ’ budur. (Saf Suresi, 10-12) 32

Atatürk’ün, içinde Kuran ayetleri yer alan bir hitabeyi,
Türk Ordusunun müfettiﬂleri için haz›rlatmas›, maneviyata ne
derece önem verdi¤ini aç›kça ortaya koymaktad›r.

Atatürk’teki Bir Di¤er Özellik: Tevazu
Atatürk’ün en önemli özelliklerinden biri de, ça¤›n›n çok
ötesinde bir dehaya ve baﬂar›larla dolu bir yaﬂama sahip olmas›na ra¤men, son derece mütevazi ve alçakgönüllü olmas›yd›.
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Tevazu sahibi ve alçakgönüllü olmak, Kuran ayetlerinde
tavsiye edilen önemli Müslüman özelliklerindendir. Bu konuyla ilgili ayetlerden baz›lar› ﬂöyledir:
O Rahman (olan Allah) ›n kullar›, yeryüzü üzerinde alçak
gönüllü olarak yürürler ve cahiller kendileriyle muhatap olduklar› zaman “Selam”derler. (Furkan Suresi, 63)
… ‹ﬂte sizin ‹lah›n›z bir tek ‹laht›r, art›k yaln›zca O’na teslim
olun. Sen alçakgönüllü olanlara müjde ver. (Hac Suresi, 34)

Atatürk’ün tevazusunu ortaya koyan belgelerde, kiﬂili¤inin
bir baﬂka özelli¤i de ön plana ç›kmaktad›r. Bu özellik, söylemek istedi¤ini en çarp›c› kelimelerle, en güzel ﬂekilde anlatmadaki ustal›¤›d›r. Atatürk, karﬂ›s›ndaki insanlar› hep onore etmiﬂ ve bunu yaparken söz söyleme sanat›ndaki ustal›¤›n› kullanm›ﬂt›r. Alçakgönüllülü¤ü, hitabetteki ustal›¤›; dünya tarihinde çok az insanda görülen gerçek bir mümin özelli¤idir. Bir
ayette ﬂöyle buyrulur:
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Atatürk'ün Çankaya Köﬂkü'ndeki kütüphanesi ve çal›ﬂma masas›

‹nsanlara yana¤›n› çevirip (büyüklenme) ve böbürlenmiﬂ olarak yeryüzünde yürüme. Çünkü Allah, büyüklük taslay›p
böbürleneni sevmez. (Lokman Suresi, 18)

Çal›ﬂkanl›¤›
Atatürk çal›ﬂkan olman›n önemini ›srarla vurgulam›ﬂ, dahas›
bunun ‹slam dininin bir gere¤i oldu¤u üzerinde durmuﬂtur. Aﬂa¤›daki sözleri bu konudaki düﬂüncelerini ortaya koymaktad›r:

“Geçen zamana nispetle daha çok çal›ﬂaca¤›z, daha az zamanda büyük iﬂler baﬂaraca¤›z. Bunda da muvaffak olaca¤›m›za ﬂüphem yoktur. Çünkü, Türk Milletinin karakteri yüksektir.” (Onuncu Y›l Nutku)
Belirtti¤imiz gibi, Atatürk’ün bu ö¤ütleri Kuran ahlak›na
uygundur. Kuran’da Allah insana çal›ﬂkan olmay› ﬂöyle emretmektedir:
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ﬁu halde boﬂ kald›¤›n zaman, durmaks›z›n yorulmaya-devam et. (‹nﬂirah Suresi, 7)

Atatürk’ün Güzel Konuﬂma
Hakk›ndaki Ö¤ütleri
Kuran’da yer alan önemli mümin özelliklerinden biri de,
insanlara güzel söz söylemektir. Yani insanlarla yap›c›, samimi, etkileyici ve ak›lc› ﬂekilde konuﬂmak, insanlara karﬂ› en kibar ve nezih üslubu kullanmakt›r. Kuran ayetlerinde bu konunun önemi ﬂöyle aç›klan›r:
Görmedin mi ki, Allah nas›l bir örnek vermiﬂtir: Güzel bir
söz, güzel bir a¤aç gibidir ki, onun kökü sabit, dal› ise göktedir. Rabbinin izniyle her zaman yemiﬂini verir. Allah insanlar için örnekler verir; umulur ki onlar ö¤üt al›r-düﬂünürler. (‹brahim Suresi, 24-25)
Kullar›ma, sözün en güzel olan›n› söylemelerini söyle. Çünkü ﬂeytan aralar›n› aç›p bozmaktad›r. ﬁüphesiz ﬂeytan insan›n aç›kça bir düﬂman›d›r. (‹sra Suresi, 53)

Atatürk de Kuran ahlak›n›n bir parças› olan “güzel söz söyleme” konusuna büyük önem vermiﬂtir. Sohbetleri, söylev ve
demeçleri incelendi¤inde bu aç›kça görülür. Dahas›, bu konuda topluma da önemli ö¤ütler vermiﬂtir. Atatürk, aﬂa¤›daki
sözleriyle, Türk gençli¤ine bu konuda yol göstermiﬂtir:

“Türk çocu¤u konuﬂurken, onun beyan ve anlat›ﬂ tarz›, Türk çocu¤u
yazarken, onun ifade üslubu, kendisini dinleyenleri, onun yürüdü¤ü
yola götürebilecek; bu kabiliyeti sayesinde Türk çocu¤u kendisini
dinleyen veya yaz›s›n› okuyanlar›, peﬂine takarak yüksek Türk ülküsüne iletebilecek, ulaﬂt›rabilecektir.” 35
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Atatürk, Dinimizde Emredildi¤i Gibi,
Bar›ﬂ Yanl›s› Bir ‹nsand›r
Kuran, Allah’›n insanlara yol gösterici olarak indirdi¤i bir
kitapt›r; Allah, Kuran’da insanlara en güzel ahlak› yaﬂamay›
emretmektedir. Bu ahlak›n temelinde, sevgi, ﬂefkat, hoﬂgörü,
adalet ve merhamet gibi kavramlar yatar. ‹slam, bireyler aras›nda oldu¤u gibi, toplumlar ve ülkeler aras›nda da bu vas›flar›n hakim olmas›n› öngörür.
‹slam kelimesi, Arapçada “bar›ﬂ” kelimesiyle ayn› anlama
gelir. Kuran ayetlerinde insanlar, yeryüzünde merhametin,
ﬂefkatin, hoﬂgörünün ve bar›ﬂ›n yaﬂanabilece¤i model olarak
‹slam ahlak›na ça¤›r›lmaktad›rlar. Bakara Suresi’nin 208. ayetinde ﬂöyle buyrulmaktad›r:
Ey iman edenler, hepiniz topluca “bar›ﬂ ve güvenli¤e
(Silm’e, ‹slam’a) girin ve ﬂeytan›n ad›mlar›n› izlemeyin.
Çünkü o, size apaç›k bir düﬂmand›r. (Bakara Suresi, 208)

Kuran’a göre savaﬂ, sadece son çare olarak baﬂvurulacak ve
mutlaka belirli insani ve ahlaki s›n›rlar içinde yürütülecek bir
“istenmeyen zorunluluk”tur. Bir ayette, yeryüzünde savaﬂlar›
ç›karanlar›n inkarc›lar oldu¤u, Allah’›n ise savaﬂa r›za göstermedi¤i ﬂöyle aç›klan›r:
... Onlar ne zaman savaﬂ amac›yla bir ateﬂ alevlendirdilerse
Allah onu söndürmüﬂtür. Yeryüzünde bozgunculu¤a çal›ﬂ›rlar. Allah ise bozguncular› sevmez. (Maide Suresi, 64)

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in hayat›na bakt›¤›m›zda
da, savaﬂ›n ancak zorunlu hallerde ve savunma amaçl› olarak
baﬂvurulan bir yöntem oldu¤unu görebiliriz.
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Atatürk de, ‹slam ahlak›n›n bu bar›ﬂç› özelli¤ini rehber
edinmiﬂtir. Atatürk’ün siyasi doktrini, aynen Kuran’da emredildi¤i gibi, gerekti¤inde savunma amaçl› olarak savaﬂmak;
as›l olarak bar›ﬂ yanl›s› olmakt›r. Onun ünlü “Yurtta sulh, cihanda sulh”sözü, bu konuda tarihe geçmiﬂ bir slogand›r. Atatürk, bir konuﬂmas›nda da ﬂöyle demiﬂtir:

“Cumhuriyet'in d›ﬂ siyasette özenle güttü¤ü amaç, uluslararas› bar›ﬂ›
korumak ve güven içinde yaﬂamakt›r. Komﬂular›m›zla dostluk ve iyi
geçinme yolunda her gün biraz daha ilerlemekteyiz.” 36

218

Atatürk Ansiklopedisi

NOTLAR

1
2

3
4
5
6

7
8
9
10
11

12
13
14
15

16

17
18

Nedim Senbai, Atatürk, A.Ü. Dil,
Tarih, Co¤rafya Yay., s. 102, 1979
Dr. Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düﬂünceleri (Atatürk ve Din
E¤itimi, A. Gürtaﬂ, s. 26)
ﬁemsettin Günaltay, Ülkü Dergisi,
Cilt: 9, Say›: 100, 1945, s. 3
Ahmet Gürbaﬂ, Atatürk ve Din
E¤itimi, D‹BY, s.28
ﬁemsettin Günaltay, Ülkü Dergisi,
say› 100, s. 4
Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri,
1959, c. 2, s. 86 (Atatürk’ün Düﬂünce Yap›s›, G.Tüfekçi, s. 117)
Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri,
Cilt II, s. 111
Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri,
Cilt II, s. 43
Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri,
Cilt II, s. 93
Ercüment Demirer, Din, Toplum ve
Kemal Atatürk, s.10
Ahmet Naz›m, Kamil Miras, 1932,
(http://www.mkataturk.gen.tr/ozel/ozel4.html)
Fethi Naci, Atatürk’ün Temel Görüﬂleri, s. 55
Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, c.
2, s. 93
CHPXV. Y›l Kitab›, sh. 12-13, zikreden; ﬁ.S. Aydemir, a.g.e., s. 454
Gerçek Yönüyle Atatürkçülük,
Türk Devriminin Temel Prensipleri
ve Cumhuriyet Rejimi, Ankara,
1965
Dr. Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düﬂünceleri, Ankara, 1971
(Ahmet Gürtaﬂ, s. 34)
Afet ‹nan, Medeni Bilgiler, s. 470
(Rönesans, Kas›m 1990, s. 23)
Osman Pazarl›, Sosyoloji, Lise III,

Remzi Kitabevi, ‹stanbul, 1979
19 Maurice Perno’yla ropörtaj, Akﬂam, 11 ﬁubat 1924 (Cumhuriyet
Gazetesi eki, Atatürk’le Konuﬂmalar, s. 111, Nisan 2000)
20 Asaf ‹lbay, Yak›nlar›ndan Hat›ralar,
s. 102
21 Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, c.
2, s. 93
22 Atatürk”ün Söylev ve Demeçleri,
1959, c.2, s. 90
23 a.g.e, s.86
24 Ahmet Gürbaﬂ Atatürk ve Din E¤itimi, , Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› Yay›nlar›, s.32
25 a.g.e, s.12
26 Sadi Borak, Atatürk ve Din, s. 36-37
(Rönesans,Aral›k 1991, s. 61)
27 ‹zmir, 3 ﬁubat 1923, Atatürk Diyor
ki, Varl›k Yay›nlar›, s. 46
28 Sadi Borak, Atatürk ve Din, 1962
(A. Gürtaﬂ, s. 34)
29 Atatürk’ün Hususiyetleri, s. 73
30 Atatürk Bir Ça¤’›n Aç›l›ﬂ›, Ord.
Prof. Dr. Sadi Irmak, s. 33
31 Türk Tarihi, Silahl› Kuvvetleri ve
Atatürkçülük, Genelkurmay Baﬂkanl›¤› 50. Y›l Yay›n›, 1973, s. 252
32 Sadi Borak, Atatürk ve Din, 1962
(A. Gürtaﬂ, s. 50)
33 Atatürk’ün S.D. II, 1923, s. 128
34 Atatürk’ün ‹zinde Bir Ömür Böyle
Geçti, Sabiha Gökçen, s. 55
35 Prof. Dr. Afet ‹nan, Atatürk Hakk›ndaki Hat›ralar ve Belgeler, s. 285
36 Atatürk’ün SD, I, 1935, s. 361 (Fethi
Naci, s. 93)

220

Atatürk Ansiklopedisi

umhuriyet tarihi boyunca Ulu Önder Atatürk’le ilgili say›s›z eser kaleme al›nm›ﬂ, pek çok konferans,
seminer ve söyleﬂi düzenlenmiﬂ, birçok yorum ve de¤erlendirme yap›lm›ﬂt›r. Elbette ki, Atatürk çok büyük bir komutan,
güçlü bir devlet adam›, kararl› bir devrimcidir. Gerek kendi
milleti, gerekse dünya milletleri aç›s›ndan çok büyük bir kahraman; eﬂsiz bir siyasi dehad›r.
Gerçekten de bütün bu vas›flar, Atatürk’ü tan›mlamakta
son derece belirleyici unsurlard›r. Bunlar›n yan› s›ra, Atatürk’ün güçlü ﬂahsiyetini ve medeni kiﬂili¤ini belirleyen, insani ve sosyal yönünü ortaya koyan baﬂka üstün karakter
özellikleri de vard›r: Tevazusunu, hoﬂgörüsünü, bar›ﬂç› ve
uzlaﬂmac› kiﬂili¤ini, ak›lc› ve duygusall›ktan uzak yap›s›n›,
milli ahlak anlay›ﬂ›n›, dinine karﬂ› hassasiyetini, giyim ve kuﬂam›na, temizlik ve bak›m›na, sanat ve esteti¤e, sofra adab›na
verdi¤i önemi, bunlar aras›nda sayabiliriz.
Atatürk’ün bu medeni kiﬂili¤ini, sosyal ve beﬂeri aç›lardan
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ele alaca¤›z. Üstün karakter özelliklerine de¤inerek, her Türk’ün örnek almas› gereken vas›flar›na yer verece¤iz.
Burada önemli olan nokta, nihai hedefin, Atatürk’ün müstesna ﬂahsiyetinin, vatandaﬂl›k ﬂuuruna varm›ﬂ her Türk ferdi taraf›ndan örnek al›nmas› ve yaﬂat›lmas›d›r. Zira, 70 milyonu bulan genç ve dinamik nüfusuyla, dev
ad›mlarla büyüyen ekonomisiyle, Adriyatik’ten Çin Seddi’ne
kadar uzanan kültürel etki alan›yla, en büyük çalkant›lar›n
dahi sarsamad›¤› örnek iç istikrar›yla Türkiye; hiç ﬂüphesiz
ki, 21. yüzy›la damgas›n› vuracak ülkeler aras›nda yer almaktad›r. Böyle bir ideal içinde, millet olarak örnek al›nacak bir
karaktere ulaﬂ›lmas› gerekti¤i de aç›kt›r.
‹ﬂte bu noktada Büyük Önder’in müstesna kiﬂili¤i, Türk
insan›na örnek olmaya ve ›ﬂ›k tutmaya devam edecektir.

Bir Eylem ‹nsan› Atatürk
Atatürk’ün en önemli vas›flar›ndan biri, bir eylem insan›
olmas›d›r. Yani düﬂüncelerini lafta b›rakmamas›; onlar› gerçekleﬂtirmek için harekete geçip ortaya somut bir ﬂeyler koymaya çal›ﬂmas›d›r. Bu nedenledir ki, Avrupal›lar›n “Hasta
Adam” diye nitelendirdi¤i bir milleti aya¤a kald›rm›ﬂt›r. Ortaya koydu¤u ve biraraya getirip kaynaﬂt›rd›¤› ilkelerle, ülke
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karanl›klardan ayd›nl›¤a taﬂ›nm›ﬂ ve müreffeh Türkiye’nin temelleri at›lm›ﬂt›r. ‹çindeki coﬂkun vatan sevgisi ve yokluk içinde dahi baﬂar›y› hedefleyen “Kuva-i Milliye Ruhu”, ülkeye önce askeri alanda, sonra da sosyal ve ekonomik alanda birçok
zafer kazand›rm›ﬂt›r.
Atatürk, ülke sorunlar›n› çözerken, daima akl›n ve ilmin gereklerine göre hareket etmiﬂtir. Olaylar› geniﬂ ve detayl› düﬂünmüﬂ; basit hedefler peﬂinde de¤il, köklü çözümler peﬂinde koﬂmuﬂtur. Her zaman vatan›n ve milletinin menfaatlerini gözetmiﬂ, hiçbir zaman kiﬂisel ç›karlar›n› önemsememiﬂtir.
“Bugüne dek elde etti¤imiz baﬂar›, bize ancak geliﬂme ve
uygarl›¤a bir yol açm›ﬂt›r... Bize ve bizden sonra gelenlere düﬂen görev, bu yol üzerinde tereddütsüz ilerlemektir” diyen
Atatürk, yeni nesillere, kendi düﬂünce ve ilkeleri ›ﬂ›¤›nda yürüme görevini vermiﬂtir.
Bugün, vatan›n ve milletin hayr› ad›na yola ç›kanlardan,
yaln›zca Atatürk’ün açt›¤› yolda yürüyenlerin baﬂar›ya ulaﬂt›klar› bir gerçektir. Ülkemizin sorunlar›yla ilgili olarak üretilen, gerçekçi yaklaﬂ›mlar ve sa¤l›kl› çözümler, yine Atatürk’ün
çizdi¤i çerçevede ﬂekillenmektedir.
Öyle ise, Atatürk’ü ve Atatürkçülü¤ü, geçmiﬂte kalm›ﬂ parlak bir olay ve ilkeler bütünü olarak düﬂünmek; birtak›m süslü
sözlerle övmek, yetersiz ve yanl›ﬂt›r. Burada önemli olan, Türk
Milletinin modernleﬂmesinin reçetesi olan Atatürkçülük’ün
pratik hayata geçirilmesidir.
Ülkemiz yeni bir yüzy›la haz›rlan›yor. Hedefimiz belli: Dünyan›n geliﬂmiﬂ ve ça¤daﬂ devletleri aras›ndaki yerimizi almak...
Türkiye, bunu baﬂaracak güce, akla ve kayna¤a, fazlas›yla sa-
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hiptir. Yap›lmas› gereken tek ﬂey, Atatürk’ün y›llar önce ortaya
koydu¤u ilke ve düﬂüncelerle, yokluktan ortaya ç›kard›¤› modern Türk Devletini, yine ayn› ilke ve düﬂüncelerle ça¤›m›z›n
ötesine taﬂ›mak... Türkiye bunu, Atatürk ile baﬂarm›ﬂ ve adeta
bir Türk Rönesans› yaﬂam›ﬂt›r. Onun ilke ve düﬂüncelerine sad›k kalacak samimi Atatürkçülerle, bugün de bu baﬂar›n›n çok
daha fazlas›n›n gösterilebilece¤ine inanc›m›z tamd›r.

Atatürk’ün Ba¤›ms›zl›k Tutkusu
Atatürk’ün ve Atatürkçülük’ün önemini kavrayabilmek ve
samimi bir Atatürkçü olabilmek için; herﬂeyden önce onun hayat›n› incelemek, neler yapt›¤›n›, neyi hangi düﬂünce ve ruh
hali içerisinde gerçekleﬂtirdi¤ini iyi analiz etmek gerekir.
Onun düﬂünce ve devrimlerinin temelini araﬂt›rd›¤›m›zda,
bunun “tam ba¤›ms›zl›k ve özgürlük” ilkesine dayand›¤› hemen göze çarpar.
Mustafa Kemal, daha ö¤rencilik y›llar›nda, ba¤›ms›z bir
millet olmadan ça¤daﬂ bir devletin kurulamayaca¤›n› anlam›ﬂ
ve özgürlükten uzak bir ortamda yaﬂamaktansa, her türlü tehlikeye gö¤üs gererek ba¤›ms›z bir millet için savaﬂmay› göze
alm›ﬂt›r. Buradan ald›¤› güçle, vatan topraklar›n› iﬂgal eden
güçlere karﬂ› amans›z bir mücadele vermiﬂ; Türk Milletinin
iradesini ba¤layacak yönetim ﬂekillerine raz› olmam›ﬂt›r. Baﬂka ülkelerin boyunduru¤u alt›na girmiﬂ bir milletin zamanla
tarihten silinece¤ini bilen Atatürk, “Ben yaﬂayabilmek için mutlaka müstakil bir milletin evlad› kalmal›y›m. Milli istiklal bence bir
hayat meselesidir” demiﬂtir.
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Askerlik y›llar›nda, Suriye’de görevliyken gizlice geldi¤i
Selanik’te, Askeri Rüﬂtiye ö¤retmenlerinden Hakk› Baha
(Pars)’›n evinde arkadaﬂlar›yla yapt›¤› bir toplant›da ﬂunlar›
söylemiﬂtir:

“.. . Millet zulüm ve istibdat alt›nda mahvoluyor. Hürriyet olmayan
bir memlekette ölüm ve izmihlal vard›r. Her terakkinin ve kurtuluﬂun
anas› hürriyettir.”
Bu sözler, Mustafa Kemal’in kurmay› tasarlad›¤› devleti
hangi temel üzerine inﬂa edece¤inin ilk iﬂaretlerini veriyordu.
Mustafa Kemal “Ya istiklal ya ölüm” sözüyle hiçbir ﬂekilde
vazgeçmeyece¤ini gösterdi¤i ba¤›ms›zl›¤› öylesine içine sindirmiﬂti ki, “Özgürlük ve ba¤›ms›zl›k benim karakterimdir”
diyerek, onu kiﬂili¤inin bir parças› haline getirmiﬂti.
Atatürk’ün ba¤›ms›zl›k anlay›ﬂ›, sadece siyasi ba¤›ms›zl›¤›
de¤il, askeri, ekonomik ve kültürel ba¤›ms›zl›¤› da içine alm›ﬂt›r. O, tam ba¤›ms›zl›kla, kendi kendine yetebilen; savunmas›ndan teknolojisine, tar›m›ndan ekonomisine kadar her alanda, tek baﬂ›na ayakta durabilen bir yap›y› kastetmiﬂ ve ﬂöyle
demiﬂtir:

“‹stiklal-i tam denildi¤i zaman, bittabi siyasi, mali, iktisadi, adli, askeri, harsi ve ila ahiri her hususta istiklal-i tam ve serbest-i tam demektir. Bu sayd›klar›m›n herhangi birinde istiklalden mahrumiyet,
millet ve memleketin, manay› hakikisiyle istiklalinden mahrumiyet demektir.”
Yüksek dehas›yla, gelecekte sadece siyasi ba¤›ms›zl›¤›n yeterli olamayaca¤›n› anlayan Ulu Önder’imiz; imkans›zl›klara
ra¤men, ülkemizin ekonomik yönden de ba¤›ms›zl›¤›n› sa¤layacak sanayi hamlelerini baﬂlatm›ﬂ, milletimizi ortak bir kül-

226

Atatürk Ansiklopedisi
tür potas›nda eritip kaynaﬂt›rmak için milli bir kimlik oluﬂturma gayretini göstermiﬂtir.
Atatürk’ün tam ba¤›ms›zl›k anlay›ﬂ›n›n ne kadar isabetli oldu¤unu, bugünün dünyas›na bakt›¤›m›zda hemen gözlemleyebiliyoruz. Art›k ülkeler güçlerini, baﬂka devletlerin topraklar›n› iﬂgal ederek de¤il, uygulad›klar› ekonomik ve kültürel
politikalarla ortaya koymakta ve bu ﬂekilde milletlerin ba¤›ms›zl›¤›n› tehdit etmektedirler.
Ülkemizin böyle bir tehlikeden korunmas›, Atatürk’ün ortaya koydu¤u tam ba¤›ms›zl›k anlay›ﬂ›n›n yürekten benimsenmesi ve bu anlay›ﬂ›n gereklerinin kararl› bir ﬂekilde uygulanmas›yla mümkün olacakt›r.
Ba¤›ms›zl›k gibi bar›ﬂ da, Atatürk’ün kiﬂili¤inin önemli bir
parças›yd›. Atatürk, dünya tarihinin gelmiﬂ geçmiﬂ en büyük
askerlerinden biridir. Hayat›n›n önemli bir bölümünü cephelerde geçirmiﬂ, bir askerin ulaﬂabilece¤i en yüksek mevkide
bulunmuﬂ, en a¤›r sorumluluklar› alm›ﬂt›r. Bununla beraber
Atatürk, bar›ﬂ›n önemini herkesten daha iyi bilmektedir. Nitekim “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözleri, bar›ﬂ› yaln›zca Türk
Milletinin refah› için de¤il, tüm dünya milletleri için istedi¤ini
ortaya koymaktad›r. Atatürk bar›ﬂ›, refaha ve saadete götüren
yol olarak tan›mlamaktad›r:

“Bar›ﬂ, milletleri refah ve saadete eriﬂtiren en iyi yoldur… Memleketimizi her gün daha çok kuvvetlendirmek, her alanda her türlü ihtimallere karﬂ› koyacak bir halde bulundurmak ve dünya olaylar›n›n bütün safhalar›n› büyük bir uyan›kl›k içinde izlemek, bar›ﬂsever siyasetimizin dayanaca¤› esaslar›n baﬂlang›c›d›r.” 1
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Kararl› ve Çevresine Moral Aﬂ›layan Lider
Atatürk en zor anlarda dahi kararl›l›¤›ndan ve inanc›ndan
hiçbir ﬂey yitirmez ve sürekli çevresine moral aﬂ›lard›.
Atatürk’ün silah arkadaﬂ› ‹smet (‹nönü) Paﬂa, ‹kinci ‹nönü
Zaferi’nden sonra, kendisini kazand›¤› zaferden dolay› tebrik
eden Mustafa Kemal Paﬂa’ya cevaben bir mektup yazm›ﬂt›r.
Mektubunda, elde edilen zaferin arkas›ndaki esas gücün, Atatürk’ün ruhundaki ateﬂ oldu¤unu, bu ateﬂte milletin maddi ve
manevi bütün kabiliyet ve kuvvetlerinin topland›¤›n› ﬂu sat›rlarla ifade etmiﬂtir:

“TBMM Reisi Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine: Zulüm ve
istibdat dünyas›n›n en zalimane hücumlar›na karﬂ› yaln›z ve ﬂaﬂk›n
kalan milletimizin maddi ve manevi bütün kabiliyet ve kuvvetlerini
ruhundaki ateﬂle toplayan ve harekete getiren Büyük Millet Meclisi’nin Reisi Mustafa Kemal Paﬂa!. Kahraman askerlerimiz; Subay ve erlerimizle Avc› hatlar›nda omuz omuza vuruﬂan Tümen ve
Kolordu Komutanlar› ad›na takdir ve tebriklerinize Kemali Fahr
ile arz› ﬂükran ederim.”
Atatürk’ün kararl›l›¤›n›n bir baﬂka örne¤i, Sakarya Meydan
Savaﬂ›’ndan önce yaﬂananlarda görülmüﬂtür. Bu geliﬂmeler,
Atatürk’ün zaman›n ötesinde bir dehaya sahip oldu¤unu,
mevcut ﬂartlar› analiz etme gücünü ve milletine olan sars›lmaz
inanc›n› bir kez daha ortaya koymuﬂtur.
Sakarya Meydan Savaﬂ›’ndan önce, söz konusu olaylar ﬂöyle geliﬂmiﬂtir: 1920 senesinin Temmuz ay›nda, Yunan ‹ﬂgal
Kuvvetleri Geyve Bo¤az›’ndan Afyon’a kadar uzanan hat boyunca mevzilenmiﬂ Türk Ordusuna karﬂ› büyük bir taarruza
giriﬂirler. Mustafa Kemal, düﬂmana karﬂ› daha elveriﬂli ﬂartlar-
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da savaﬂmak için orduya Sakarya’n›n do¤usuna çekilme emri
verir. Bu taktiksel çekilmesi ve Yunan ordusunun ilerlemesi,
bütün yurtta ve TBMM’de büyük heyecan uyand›rm›ﬂt›r.
Harp sanat›ndan anlamayan ve Atatürk’ün askeri dehas›n›
hakk›yla takdir edemeyenler, bu durumu büyük bir yenilgi
olarak de¤erlendirmiﬂlerdir. TBMM’de tart›ﬂmalar ve hiddet
son dereceyi bulmuﬂtur ki, Mustafa Kemal’in inanç ve kararl›l›¤› bu tart›ﬂmalara son noktay› koyar. Yay›mlanan bir genelgeyle, halk›n ve mebuslar›n moralleri düzeltilir ve güvenleri
tazelenir. Atatürk’ün aﬂ›lad›¤› bu inanç ve güven duygusu, k›sa bir süre sonra büyük bir zafere vesile olacakt›r. Söz konusu
genelge ﬂöyledir:

“Düﬂman›n ilerlemesi ihtimaline karﬂ› halk›n, kesinlikle tereddüt ve
kuﬂku duymas›na yer yoktur. Düﬂman›n Anadolu ve içlerine do¤ru
uzanmak isteyen kollar› mezarlar›na yaklaﬂ›yor; bu yeni sefer, düﬂman›n ölüm yolculu¤udur. Allah'›n yard›m›, yak›n olaylar bu sonucu
gösterecektir.”
Sakarya Meydan Savaﬂ› öncesinde, Büyük Millet Meclisi,
Mustafa Kemal’in ordunun baﬂ›na geçmesini istedi. Çünkü
milletin ve Meclis’in umudu, onun ﬂahs›nda bütünleﬂmiﬂti.
Sonuçta 5 A¤ustos 1921 tarihli bir kanun ile Meclis bütün yetkilerini Mustafa Kemal’e devretti ve Baﬂkomutanl›k s›fat› verdi. Böylece, Erzurum Kongresi s›ras›nda bütün s›fatlar›n› b›rakan ve tüm memuriyetlerinden çekilmiﬂ olan Mustafa Kemal
Paﬂa; ulusal iradeyle, ve Meclis Reisi olarak, askerlikteki en sorumlu fakat en ﬂerefli göreve, Baﬂkomutanl›¤a yükselmiﬂ bulunuyordu.
Osmanl› devletinde, Baﬂkumandanl›k daima padiﬂaha ait
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olmuﬂ ve ordular Baﬂkomutan vekilleri taraf›ndan sevk ve idare edilmiﬂtir. Mustafa Kemal ise bir milli kahraman olarak,
Türk tarihi boyunca milli iradeye dayanarak baﬂkomutanl›k
makam›na geçen ilk Türk komutand›r.
Mustafa Kemal bu ﬂerefli makam ile aziz Türk Ordusunun
baﬂ›na geçti ve 22 gün 22 gece süren Sakarya Meydan Muharebesi boyunca orduyu yönetti.
Savaﬂ s›ras›nda at›ndan düﬂen ve kaburga kemi¤i k›r›lan
Mustafa Kemal, yaral› olarak sedye üzerinden harekat› idare
etti. Bu büyük kumandan›n cesareti, fedakarl›¤› ve inanc›, askerlere moral aﬂ›lad›. Bu inanç, komutas› alt›ndaki kahraman
askerlerin kendisine duyduklar› güvenle birleﬂince, hiç kimsenin ihtimal vermedi¤i bir mucize gerçekleﬂti. Say›, mühimmat
ve askeri olanaklar aç›s›ndan çok eksik b›rak›lm›ﬂ Türk Ordusu, Bat›’n›n bütün imkanlar›n› arkas›na alm›ﬂ olan Yunan ordusunu hezimete u¤ratt›.
Atatürk’ün kararl› ve önder kiﬂili¤inin insanlar üzerinde b›rakt›¤› etki, Kurtuluﬂ Savaﬂ›’ndan y›llar sonra bile, birçok yabanc› gazeteci ve devlet adam›n›n dikkatini çekmiﬂtir. Bu gazeteci ve devlet adamlar›ndan baz›lar›, Atatürk hakk›nda ﬂunlar› söylemiﬂlerdir:
Frans›z Gazeteci Madam Golis;

“Ani olarak fosfor gibi ›ﬂ›ldayan yine birdenbire kendi içinde dönen garip bak›ﬂlar› vard›. Kuvvetli kiﬂili¤i, herﬂeyi kavramadaki
süratle, el hareketleriyle, kendini belli ediyor. Mustafa Kemal, gerçekten genç temiz, candan inanm›ﬂ, ulusunu yönetmek için do¤muﬂ
bir insand›r.” 2
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‹ngiliz Yazar Ravlinson;

“Kuvvetli karakterli ve dünya milletleri aras›nda kendi milletini, hakl› gururu üzerine kesin görüﬂlü bir adam olarak hiçbir zaman kiﬂisel
ün peﬂinde koﬂmad›. Yurdunun ç›karlar›n› herﬂeyin üstünde tutan ve
milleti için her faydal› sonuca ulaﬂmaya çal›ﬂan bu zat gücünü damarlar›na iﬂleyen görev duygusundan al›yor.” 3
‹talyan Bakan Soforça;

“Hayat›n›n sonuna kadar ulusunun mutlak güveniyle kurdu¤u devletin baﬂ›nda kalan muzaffer kumandan›n kiﬂili¤i, eﬂi görülmemiﬂ bir
karakter örne¤idir.” 4
‹ngiliz Elçisi Persi Loren;

“Görüﬂü o kadar keskin ve s›hhatli idi ki, olaylar›n gidiﬂi, halk›n duygular› ve Türkiye’nin iﬂ iliﬂkileri ile ilgili seziﬂleri ﬂaﬂ›lacak bir ﬂekilde do¤ru ç›kard›.” 5

Tevazu Sahibi Bir Deha
Atatürk’ün alçakgönüllü¤ü, hitabetteki ustal›¤› ve bu ustal›¤› en etkili ﬂekilde kullanmas›, dünya tarihinde, çok az say›da liderde görülebilecek gerçek bir beyefendilik özelli¤idir.
Birinci ‹nönü Zaferi’nden sonra, silah arkadaﬂ› ‹smet Paﬂa’ya yazd›¤› teﬂekkür mektubu bu özelli¤ini aç›k bir ﬂekilde
ortaya koymuﬂtur;

“‹nönü Muharebe Meydan›’nda, Metris Tepe’de Bat› Cephesi
Komutan› ve Genelkurmay Baﬂkan› General ‹smet’e: Dünya tarihinde sizin ‹nönü Meydan Muharebeleri’nde üzerine ald›¤›n›z görev kadar a¤›r bir görev kabul etmiﬂ komutanlar azd›r.
Düﬂman›n ç›lg›n istilas›, azim ve hamiyetinizin kayalar›na baﬂ›n›
çarparak paramparça oldu. Nam›n›z›, tarihin ﬂeref sahifelerine kay-
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deden ve bütün milleti hakk›n›zda sonsuz minnet ve ﬂükrana sevk
eden büyük gaza ve zaferinizi tebrik ederken üstünde durdu¤unuz tepenin, size binlerce düﬂman ölüleriyle dolu bir ﬂeref meydan›n› seyrettirdi¤i kadar, Milletimiz ve kendiniz için parlak yükselme ile dolu bir
gelecek ufkuna da bakt›¤›n› ve egemen oldu¤unu söylemek isterim.”
Atatürk’ün vurgulamakta ve yüceltmekte en hassas oldu¤u
konu, Yüce Türk Milletinin fedakarl›¤›, cesareti ve özverisi olmuﬂtur. Nitekim kazan›lan eﬂsiz zaferin mimar› Mustafa Kemal, bu zaferin Anadolu halk›n›n eseri oldu¤unu her f›rsatta
dile getirmiﬂtir:

“Düﬂünmediler ki Türklerin vatan sevgisiyle dolu olan gö¤üsleri
kendilerinin mel’un ihtiraslar›na karﬂ› daima demirden bir duvar gibi
yükselecektir. Nitekim milletimiz düﬂman›n haz›rl›klar›na karﬂ›l›k
için, hiçbir fedakarl›ktan çekinmedi. Ordumuzu takviye para, insan,
silah, hayvan, araba velhas›l her ne laz›msa seve seve verdi. Avrupa’n›n en mükemmel araçlar›yla donat›lan Konstantin ordusundan,
Ordumuzun donat›m itibariyle de geri kalmamas› ve hatta ona üstün
gelmesi gibi inan›lmaz mucizeyi Anadolu halk›n›n fedakarl›¤›na
borçluyuz.” 6
Atatürk ayn› alçakgönüllü¤ü, 30 A¤ustos Zaferi’nden sonra
da göstermiﬂ; kazan›lan bu büyük zaferin arkas›nda Türk Ordusunun komuta heyetinin ve Türk subaylar›n›n bulundu¤unu
belirtmiﬂ; bu büyük zaferi Türk Milletinin bir an›t› olarak gördü¤ünü ifade etmiﬂtir. Türk Miletinin bir evlad› olmak ve bu
milletin ordusunda Baﬂkumandan olarak hizmet etmek; eﬂsiz
deha sahibi bu Büyük Kumandan için övünülecek tek özellikti:

“Her safhas›yla düﬂünülmüﬂ, haz›rlanm›ﬂ, idare edilmiﬂ ve zaferle sonuçland›r›lm›ﬂ olan bu muharebe; Türk Ordusunun, Türk subaylar›-
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n›n ve komuta heyetinin yüksek kudret ve kahramanl›¤›n› tarihte bir
daha tesbit eden çok büyük bir eserdir. Bu eser, Türk Milletinin ölmez bir an›t›d›r. Bu eseri meydana getiren bir milletin evlad›, bir ordunun baﬂkomutan› oldu¤um için, sonsuza dek mesut ve bahtiyar›m.”
Burada dikkat edilmesi gereken önemli nokta, Atatürk’ün
Türk Milletinin ve Türk Ordusunun bir bütün olarak iﬂlenmesinden, millet ve ordusu aras›ndaki ba¤ ve yard›mlaﬂmadan
bahsetmesidir. Bu ba¤ yaln›zca Kurtuluﬂ Savaﬂ›’nda görülmemiﬂ; Cumhuriyet sonras›ndaki y›llarda da aç›kça hissedilmiﬂtir. Günümüzde de Türk halk›n›n Kahraman Ordusu’na karﬂ›
gösterdi¤i hassasiyetin ve onun, her Türk’ün kalbinde özel bir
yeri bulunmas›n›n sebebi; tarih boyu süregelen ve Atatürk’ün
de sözlerinde alt›n› çizmiﬂ oldu¤u bu kopmaz ba¤d›r.
Atatürk, Kurtuluﬂ Savaﬂ›’n›n zaferle sonuçlanmas›n›n ard›ndan, hükümdar, diktatör, halife ve benzeri s›fatlar alabilirdi. Fakat büyük adam olabilmek için, onun parlak ünvanlara
ihtiyac› yoktu. Zeminini haz›rlad›¤› ve ilkeleri do¤rultusunda
kurdu¤u Cumhuriyet’in baﬂkan› olduktan sonra; çizdi¤i medeniyet yolunda yürümeye baﬂlad›. ‹steseydi, ﬂüphesiz ki tahta ç›kabilirdi. Fakat basireti buna mani oldu. Kibirsizdi; gösteriﬂi sevmez, ö¤ünmesini bilmezdi. Hergün biraz daha filozoflaﬂm›ﬂ, halk aras›nda k›ymeti artm›ﬂt›r. 7
Bu büyük insan›n sahip oldu¤u tevazu, yak›n çevresi ve di¤er insanlarla birebir iliﬂkilerinde daha da net bir ﬂekilde ortaya ç›k›yordu. Cumhuriyet dönemi ressamlar›ndan ‹brahim
Çall›’n›n Atatürk’le yapm›ﬂ oldu¤u sohbet, bu tevazunun aç›k
bir örne¤i olmuﬂtur.
‹brahim Çall›’n›n o gün yaﬂad›klar›n›, Hasan Cemil Çanbel
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ﬂöyle anlat›yor:

“Büyük reisimiz, beni huzurunuza kabul buyurdunuz. Ve beni konuﬂturdunuz, siz ne büyüksünüz ki, bizi dinliyorsunuz.”

Çall› -

“Ben sizi dinlerim, sizin konuﬂmak ne kadar hakk›n›zsa,
benim de bu büyük millete söylemek, kendimi ona dinletmek hakk›md›r.”

Atatürk -

Çall› - “

Size malik olmak, bu güzel talih Türk Milletine nasib ol-

du.”
“ Ayn› milletin çocuklar›n›n beraber bulunarak birbirini
tan›malar›, sevmeleri ve yüksek hislerle aynen tabi olmalar› güzel bir
ﬂeydir. E¤er siz güzel sanatlar mensubu olarak bunu tesbit ederseniz
bütün millete ve bütün insanl›¤a hizmet etmiﬂ olursunuz.”

Atatürk -

Çall› -

“Büyük Reisi Cumhur.. ”

“Hay›r ben bu akﬂam sizinle Cumhurbaﬂkan› olarak de¤il, bir vatandaﬂ olarak konuﬂuyorum. Bu memlekette ve her memlekette, daima bir cumhurbaﬂkan› vard›r. Ben sizinle ﬂimdi konuﬂurken
bir vatandaﬂ s›fat›n› düﬂünüyorum.”
Atatürk -

Çall› -

“Siz bu milleti kurtard›n›z.”

Atatürk - “Bu

bahsi burada b›rak, ﬂimdi Gazi Mustafa Kemal
yok, sizinle eﬂit koﬂullar alt›nda konuﬂabilirim.”
“Sözleriniz güzel ama bitti, yaln›z sen mi söyleyeceksin. Sanatç›lar
san›rlar ki yaln›z kendileri heyecanlan›rlar. Etraflar›ndaki insanlar›n
kendilerinden ziyade heyecanland›klar›n› unuturlar.”
Çall›-

“Büyük Paﬂam, bir eserim var, F›nd›kl› Saray›’nda duru-

yor.”
Atatürk- “F›nd›kl›

Saray› neresi? Ben saraylardan hoﬂlanmam.
Devlet Baﬂkan› olmak mecburiyetinde, ‹stanbul’a gitti¤imde Dol-
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mabahçe denen so¤uk bir yerde oturuyorum. Ve ben orada rahats›z
oturuyorum. Bir evde otursam daha rahat ederim.” 8
Atatürk, yaﬂam›n›n önemli bir bölümünü cephelerde mücadele etmekle geçirmiﬂ, bir ülkenin Kurtuluﬂ Savaﬂ›’na tek baﬂ›na yön vermiﬂ, Türk Ordusunun baﬂ›na geçmiﬂ ve büyük bir
zafere imza atm›ﬂ, eﬂsiz bir devlet adam›d›r. Ancak kahramanl›klarla dolu bir geçmiﬂe sahip olan bu insan; günlük yaﬂant›s›nda gösteriﬂten uzak, sakin bir hayat sürmeyi tercih etmiﬂtir.
Atatürk’ün Kurtuluﬂ Savaﬂ› sonras›ndaki yaﬂam› onun bu
özelli¤ini göstermektedir.
Atatürk Ankara’daki zamanlar›n› Marmara Köﬂkü’nde geçirir, ö¤le yemeklerini orada yer, s›radan bir vatandaﬂ gibi çiftlikle meﬂgul olur, bazen sohbet etmek için yak›n arkadaﬂlar›na
u¤rard›. ‹stanbul’dayken de motorla bo¤az gezintisinden,
Anadolu sahilini takiben Ada’ya gitmekten hoﬂlan›rd›. En büyük zevki halk›n aras›na kar›ﬂarak, onlar›n e¤lencesine iﬂtirak
etmekti. Herkes bilirdi ki Ata’n›n en mutlu oldu¤u dakikalar,
halk›yla beraber oldu¤u anlard›.

Atatürk’ün Bilime Verdi¤i Önem
Atatürk’ün önem verdi¤i ve savundu¤u kavramlar›n hayat›m›zla olan uyumunu, hemen her alanda görmek mümkündür. Atatürk’ün bilim konusuna yaklaﬂ›m›, bunun bir baﬂka
örne¤idir. Atatürk, “‹lim ve fen nerede ise oradan alaca¤›z ve her
millet ferdinin kafas›na koyaca¤›z. ‹lim ve fen için kay›t ve ﬂart yoktur” derken, konuya olan ilgisini ön plana ç›kartmaktad›r.
Türk Milleti, gerçek karakterine ters düﬂen, cahillikten ve
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geri kalm›ﬂl›ktan kurtulmak için, Ulu Önder Mustafa Kemal
Atatürk’ün göstermiﬂ oldu¤u ça¤daﬂ uygarl›k yolunda ilerlemeli; hedeflerine ulaﬂmak için bir an önce harekete geçmelidir.
Bu hedeflere ulaﬂmak için gereken herﬂey yap›lmal›d›r. Türk
Milletinin üstün karakteri bunu yapacak güçtedir. Atatürk’ün
bilime verdi¤i önem de, Türk Milletini bu hedefe ulaﬂt›racak
yollardan biri oldu¤u düﬂünülerek de¤erlendirilmelidir.

Atatürk’ün Çocuk Sevgisi
Ça¤›m›za ad›n› alt›n harflerle yazd›ran Önderimiz Atatürk,
ölümünden bu yana her yönüyle araﬂt›r›lm›ﬂ; kendisini tan›yanlar da onu çeﬂitli yönleriyle anlatmaya çal›ﬂm›ﬂlard›r. Çünkü O,
ö¤renilmesi, tan›nmas› gereken çok yönlü bir liderdir.
Atatürk çocuklar› çok severdi; etraf›nda çocuklar› görmek
isterdi; çocuk onun gözünde safl›¤› ve dürüstlü¤ü, temizli¤i
temsil ederdi. Sabiha Gökçen, Ata’n›n bu özelli¤ini, bir konuﬂmas›nda ﬂöyle anlatm›ﬂt›r:

“Bizim yetiﬂmemizde ise dikkat etti¤i hususlar, yalan söylemememiz,
dürüst ve ciddî olmam›z, dedikodu yapmamam›z ve baﬂkalar›n› çekiﬂtirmememizi, insanlarla iliﬂkilerimizin temelinin sayg› ve sevgiye dayanmas›n› isterdi.” 9
Yine ayn› ﬂekilde, Hasan R›za Soyak Atatürk’ün bu özelli¤ini an›lar›nda ﬂöyle anlat›r:

“Çocukluk ne güzel ﬂey..” deyip ﬂunlar› ekler: “Çocuklar ne güzel, ne
tatl› yarat›klar de¤il mi? En çok hoﬂuma giden halleri nedir bilir misin? Riyakarl›k bilmemeleri, bütün istek ve duygular›n› içlerinden
geldi¤i gibi aç›klamalar›.” 10
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Çocukluk günlerinden söz ederken Çankaya’da yak›nlar›na “Ben
çocukken fakirdim. ‹ki kuruﬂ elime geçince, bunun bir kuruﬂunu kitaba ay›r›rd›m. E¤er, böyle olmasayd›, bu yapt›klar›m› yapamazd›m”
demiﬂti.11
Atatürk, çocuklara olan sevgisinin en büyük tecellisi olarak,
23 Nisan 1920’de TBMM’yi açm›ﬂ, bu mutlu ve önemli günü
Cumhuriyetimizin gelece¤i ve teminat› olan çocuklar›m›za
‘Milli Hakimiyet ve Çocuk Bayram›’ ad›yla arma¤an etmiﬂtir.
Dünyada ilk kez bizim ülkemizde, bir çocuk bayram› kutlanmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Bu bayram daha sonra, UNESCO’nun,
1979 y›l›n› çocuk y›l› ilan etmesiyle bütün dünya çocuklar›n›n,
Türkiye çocuklar›n›n öncülü¤ünde kutlad›¤› tek çocuk bayram› olmuﬂtur.
Atatürk’ün dinine ba¤l›l›¤›ndan kaynaklanan samimi vicdan›, onu ülkedeki her konuya e¤ilmesini ve duyarl› olmas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Bunun en güzel örne¤i de, kimsesiz, öksüz ve yetimlere
karﬂ› duydu¤u sorumluk duygusudur. Osmanl› devletinin y›llard›r bir çok cephede giriﬂti¤i savaﬂlar, özellikle de Balkan Savaﬂlar› ve I. Dünya Savaﬂ›, çok asker kaybedilmesine ve neticede de bir çok çocu¤un yetim ve kimsesiz kalmas›na neden olmuﬂtur. Savaﬂ›n getirdi¤i sosyal bunal›mlar, büyük ﬂehirlere göçü baﬂlatm›ﬂ; böylece bu sosyal yara büyümeye baﬂlam›ﬂt›r.
Bu duruma bir çare bulmak için halk›n ve devletin giriﬂimleriyle çözüm aranmaya baﬂlanm›ﬂ; önce yetim evleri, sonra da
‹stanbul’da Himaye-i Eftal Cemiyeti kurulmuﬂtur. TBMM hükümeti de Mustafa Kemal’in öncülü¤ünde 30 Haziran 1921’de
bugünkü ad› Çocuk Esirgeme Kurumu olan kurumun aç›lmas›na öncülük etmiﬂtir.
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Mustafa Kemal’in o zorlu savaﬂ y›llar›nda, insanlar›n açl›ktan sars›ld›¤› günlerde dahi gelece¤imiz olan çocuklarlarla yak›ndan ilgilendi¤ini; birço¤unu korumas› alt›na ald›¤›n›, yak›n
çevresinden de görürüz. Sonraki y›llarda, Kurtuluﬂ Savaﬂ›’n›n
yetim çocuklar›n›n sa¤l›k, e¤itim ve temel ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas› için, günün ﬂartlar›na uygun bir çal›ﬂma içine girilmiﬂtir. “Memleketin çocuklar›n› korumay› üzerine alan Çocuk
Esirgeme Kurumuna vatandaﬂ yard›ma mecburdur” sözleriyle, konunun ehemmiyetine dikkat çeken Mustafa Kemal Atatürk; yurt gezilerinde bak›ma ve korumaya muhtaç çocuklar›n
kald›klar› yurtlar› gezerek onlara hediyeler da¤›tm›ﬂt›r. Atatürk, bu konuda hassas olunmas› gerekti¤ini, himayesine ald›¤› manevi evlatlarla (Makbule, Afet ‹nan, Sabiha, Ülkü, Rukiye, Nebile, Abdurrahim, Afife, Zehra ve Mustafa) göstermiﬂtir.
Ülkenin içerisinde bulundu¤u durumu yans›tmas› aç›s›ndan, Atatürk’ün Hat›ra Defteri’nde yer alan bir bölüm gerçekten
dikkat çekicidir.
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9 Kas›m 1916
“Yollarda birçok muhacirin gördük, Bitlis’e avdet ediyorlar. Cümlesi aç, sefil, ölüme mahkum bir halde 4-5 yaﬂlar›nda bir çocu¤u ebeveyni yol üzerinde terk etmiﬂler, bu da bir kar› kocan›n peﬂine tak›lm›ﬂ. Onlar› a¤layarak 100 metreden takip ediyor. Kendilerini niçin
çocu¤u almad›klar› için tekdir ettim. “Bizim evlad›m›z de¤ildir” demiﬂlerdir. San›r›z ülkenin içine düﬂtü¤ü durumu en yal›n ﬂekilde bu
cümleler özetlemektedir.” 12
Atatürk Bursa’ya yapm›ﬂ oldu¤u bir ziyaret s›ras›nda kendisini karﬂ›lamaya gelen çocuklara ﬂöyle seslenmiﬂtir:

“Sizler hepiniz gelece¤in bir gülü, y›ld›z› ve ikbal ›ﬂ›¤›s›n›z.
Memleketi as›l ›ﬂ›¤a bo¤acak olan sizsiniz.
Kendinizin ne kadar önemli, de¤erli oldu¤unuzu düﬂünerek ona göre
çal›ﬂ›n›z. Sizlerden çok ﬂey bekliyoruz. (Atatürk Albümü-1992)
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Atatürk’ün Kad›nlara Verdi¤i De¤er
Sosyal hayat›n baﬂlang›c› olan aile hayat›n›n, toplumun psikolojik ve sosyal yap›s›n›n ﬂekillenmesinde önemli bir pay›
vard›r. Türk’ün yüksek karakterinin aileye verdi¤i de¤eri kavrayan ve bir milletin süreklili¤i için maneviyat, aile, ahlak gibi
kavramlara sahip olmas›n›n gereklili¤ini bilen Atatürk de; ailenin kutsiyetine inan›r, toplumun bekas› için aileye ve manevi
de¤erlere sahip ç›k›lmas›n›n gereklili¤ini bilirdi.
Türklerin tarihine bakt›¤›m›zda, Türk kad›n›n›n çok önemli
ve sayg›n bir yeri oldu¤unu görürüz. Erkeklerle eﬂit haklara sahip olan kad›nlar, devlet yönetiminde hakanlar›n yan›nda söz
hakk›na da sahiplerdi. Oysa daha sonraki yüzy›llarda Türk kad›nlar›, Osmanl› ‹mparatorlu¤u yönetimi içinde, geri kalm›ﬂl›ktan kurtulamam›ﬂ, adeta ikinci s›n›f insan muaamelesi görmüﬂtür. Tarih boyunca hür yaﬂayan, tarih yazan, birçok Türk büyü¤ünü yetiﬂtiren Türk kad›n›, bu durumda daha fazla kalamazd›. Zaten as›rlard›r karakterine uymayan bir yap› içinde yaﬂamak zorunda kalm›ﬂt›. Atatürk, “Ey kahraman Türk kad›n›! Sen
yerde sürünmeye de¤il, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye lay›ks›n” diyerek, Türk kad›n›n› yeniden aya¤a kald›rm›ﬂt›.
Din, ahlak ve aile müesseselerine sahip ç›kan, ailenin temeli
say›lan Türk kad›n›n›n toplumla bir ba¤, kurmas›n› isteyen Atatürk; kad›nlara, medeni ülkeler seviyesine ç›kman›n en önemli
amillerinden olan eﬂitlik haklar›n› vermek istemiﬂtir. Türk kad›n›n daha rahat bir hayat sürdürmesini isteyen, onun omuzlar›ndaki a¤›rl›¤›n fark›nda olan Mustafa Kemal Atatürk; Cumhuriyetimizin teminat› olan çocuklar›m›z›n analar›na haklar›n› ver-
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Atatürk, manevi k›z› Ülkü'yle beraber

miﬂtir. Haklar›n› alan Türk kad›n›, bu geliﬂmenin ard›ndan sosyal hayattaki yerini al›r; ö¤retmen, hakim, doktor, mühendis,
ressam, yazar, asker, polis, siyasetçi, vali, bakan, baﬂbakan olarak, erkeklerle eﬂit ﬂartlarda yaﬂar.

Bir Osmanl› Beyefendisi Atatürk
ﬁ›k Giyimi ve Sofra Adab›
Atatürk, ayd›n, düﬂünceye sayg›l›, nezih bir aile ortam›nda
yetiﬂmiﬂ tam bir Osmanl› beyefendisidir. Atatürk’ü seçkin bir
Osmanl› beyefendisi yapan özelliklerinden birisi giyimine
gösterdi¤i özen ve bu konudaki derin zevkiydi. Atatürk, gayet
temiz giyinen, giydi¤ini kendine yak›ﬂt›ran; ﬂ›k, kuvvetli, zinde bir insand›. Yaz günleri daima, ince gri pantalon üzerine k›sa kollu ipek veya keten gömlek giyerdi. Bu k›yafetinin alt›na
da çoraps›z sandalet giyerdi. 13
Atatürk’ün giyim zevki, günümüz modac›lar›n›n da dikkatini çekmiﬂtir. Nitekim ünlü Türk modac› Faruk Saraç, Ata-
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türk’ün ölümünden 60 y›l sonra, Atatürk’ün kostümlerini arﬂiv foto¤raflar›ndan incelemiﬂ ve iki y›ll›k bir çal›ﬂma sonucunda, Ata’n›n giyim zevkini ortaya koyan bir defile düzenlemiﬂtir. Ünlü modac›, bu defileyi meslek hayat›n›n en önemli
olay› olarak nitelendirmiﬂ; Atatürk’ün giyim zevkine ve giyimindeki detaylara olan hayranl›¤›n› aç›k bir ﬂekilde ifade etmiﬂtir.
Büyük devlet adam› Atatürk’ün gerçek bir beyefendi oldu¤unu gösteren özelliklerinden biri de, sofra adab›na verdi¤i
önemdi. Sofras›, Atatürk’ün en büyük zevklerinden biriydi.
Çok dikkatli oldu¤u için, sofran›n da çok muntazam olmas›n›
isterdi. Bu nedenle, sofraya otururken herﬂeyin yerli yerinde
olmas›na özellikle dikkat ederdi. Sofran›n tanziminde, sofra
örtüsünde, tabaklarda çatal b›çaklarda bir yanl›ﬂ görürse, bizzat düzeltir, ondan sonra sofraya otururdu.
Bu düzene, sadece kendi evinde de¤il, davetli bulundu¤u
baﬂka yerlerde de dikkat ederdi. Sofra, Atatürk’ün karar ve
düﬂüncelerinin bir nevi mihrak noktas›; müdavimlerinin ise
adeta feyz kayna¤› idi.
Atatürk’ün sofras› sadece bir yemek sofras› de¤il; bir nevi
akademi, bir dershane idi. Sabiha Gökçen Ata’n›n bu özelli¤ini
ﬂu sözleriyle anlatm›ﬂt›r:

“ﬁu bilinmelidir ki, Gazi Paﬂa’n›n sofras› asla bir iﬂret alemi yeri,
bir vakit geçirme, bir zaman öldürme yeri de¤ildi.. O bu sofray› adeta
bir okul haline sokmuﬂtu. Dünya sorunlar›n›n, yurt sorunlar›n›n, ilmin, felsefenin, sanat›n, insanl›k idealinin ve uygar Türk Ulusu’nun
gelece¤inin sabahlara kadar tart›ﬂ›ld›¤› bir okuldu bu sofra.. Ayd›nl›klarla, iyi niyetlerle dolu bir sofra.” 14
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Bununla beraber Ata’n›n sofras›, baz›lar›n›n sand›¤› gibi,
tüm devlet iﬂlerinin müzakere edildi¤i yer de de¤ildi. Atatürk,
sofras›nda dedikodu mevzular›n›n konuﬂulmas›na da asla müsaade etmezdi.15
Akﬂam sofras›nda, iltifat etmek istedi¤i beﬂ-on arkadaﬂ›n› etraf›na toplamak, onlarla sohbet etmek ve böylece iyi bir gece
geçirmek, tek e¤lencesiydi. Onlara geçmiﬂ hadiselerden bahseder, olaylar nakleder, s›ras›na getirerek hoﬂ öyküler, maceralar
anlat›rd›. Bu, onun için bir zevkti.
Atatürk sofra adab›n›n yan› s›ra, ince bir musiki zevkine de sahipti. Alaturka sazdan hoﬂlan›r, ço¤u zaman da ﬂark›lara iﬂtirak
ederdi. Ancak en keyifli an›nda bile, karﬂ›s›nda görevlilerden birini gördü mü sohbeti, konuﬂmay› hemen yar›da keser, “Beni mi istiyordun?” diye kalk›p giderdi. Ülke iﬂlerini herﬂeyin üstünde tutard›.16

Atatürk’ün Örnek Tav›r ve Davran›ﬂlar›
Askeri dehas›, devlet adaml›¤›, Büyük Önder ve Baﬂkumandan olmas›n›n yan› s›ra; Atatürk’ün ön plana ç›kan baﬂka kiﬂisel
özellikleri de vard›. Atatürk’ün yak›n arkadaﬂ›, TBMM’nin Gaziantep vekili K›l›ç Ali Paﬂa, Atatürk’ün kiﬂili¤ini ﬂöyle özetlemiﬂtir:

“Atatürk, çok müﬂfik, çok ince, çok vefakar bir adamd›. Vefas›zlara,
vefas›zl›klara karﬂ› son derece gücenir ve üzüntü duyard›. Yak›nlar›n›n, sevdiklerinin hususi, hatta ailevi dertlerini dinler, adeta bir baba
ﬂefkatiyle onlara çareler arar, teselli ederdi. ‹nsan onun huzuruna ç›karak dertlerini döktükten sonra rahatlar, kalbi huzur dolarak, büyük
bir ferahl›k içinde yan›ndan ç›kard›.”

243

Harun Yahya

Atatürk’ü seçkin bir Osmanl› beyefendisi
yapan özelliklerinden birisi giyimine gösterdi¤i özen ve bu konudaki derin zevkiydi.

Atatürk, hiç kimsenin, hatta düﬂmanlar›n›n bile ›st›rab›na, s›k›nt› çekmesine asla
tahammül ve müsaade etmezdi. 17
Atatürk çok sab›rl› bir adamd›. Bazen sofras›nda,
kendisiyle davetlileri aras›nda, mebuslarla, arkadaﬂlar›yla mücadele ﬂekline dökülen öyle münakaﬂalar olurdu ki, onun müsaade ve müsamahas›ndan cüret al›narak gösterilen taﬂk›nl›klara sab›r ve tahammül gösterebilmek için, ancak ve ancak Mustafa Kemal olmak laz›md›. Bu
sab›r ve tahammül ona mahsus, ona yak›ﬂan bir meziyetti. 18
Atatürk, ikiyüzlü, riyakar, dalkavuk insanlardan hoﬂlanmazd›. Hiç
kimsenin gammazl›k etmesine, yahut birbiri aleyhinde dedikodu yapmas›na ve bu kabil baya¤›l›klara müsamaha etmezdi. Onun huzurunda ﬂu veya bu, filan veya falan aleyhinde dedikodu yapmak kimin
haddiydi? Böyle bir hal vukua geldi¤i takdirde, bir punduna getirir,
derhal o iki insan› yüzleﬂtirirdi. 19
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ustafa Kemal’in yazma merak›, askeri
okul s›ralar›nda baﬂlam›ﬂt›r. Okul s›ralar›nda edebiyat ve ﬂiire merak salm›ﬂ; tüm f›rsatlar› de¤erlendirerek, kendini hatip olarak da yetiﬂtirmeye çal›ﬂm›ﬂt›r.
Suriye ve Makedonya cephelerinde mesleki bilgilerini uygulama f›rsat› bulan Mustafa Kemal Atatürk, ordunun aksayan taraflar›n› tespit etmiﬂ; Alman ordusunun düzenine kendi Ordumuzun tecrübelerini de ekleyerek yeni bir ›slahat hareketinin yap›lmas› yönünde fikirler geliﬂtirmiﬂtir. 1908-1918
y›llar› aras›nda, bu konu ile ilgili baz› kitap ve broﬂürler de
kaleme alm›ﬂt›r. Bunlardan;

Tak›m›n Muharebe E¤itimi
Alman General Litzmann’›n Seferber Mevcudunda Tak›m,
Bölük ve Taburun Muharebe Talimleri adl› eserinin tercüme etti¤i ilk bölümü; kurmay k›demli yüzbaﬂ›yken 10 ﬁubat 1908 y›l›nda tercüme edip harital› olarak Selanik’te bas›lm›ﬂt›r.
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Bölü¤ün Muharebe
E¤itimi
Mustafa Kemal’in yine Alman General
Litzman’›n Seferber Mevcudunda Tak›m, Bölük ve Taburun Muharebe Talimleri eserinden tercüme etti¤i eser,
1912 y›l›nda krokili olarak haz›rlanm›ﬂt›r.
Di¤er iki kitapç›k ise tatbikatlar›n ve manevralar›n, daha
fazla kiﬂiye ulaﬂmas›, mesleki ilerlemelerinde faydal› olmas›
amac›yla kaleme al›nm›ﬂ ve bol kroki kullan›lm›ﬂt›r. Bunlar;

Cumal› Ordugâh›
Makedonya’daki Cumal› ordugâh›nda 3. Süvari Tümen komutan› Tu¤general Suphi Paﬂa’n›n komutanl›¤›nda gerçekleﬂtirilen, kendisinin de kat›ld›¤› 10 günlük e¤itim ve manevralar
ile bunlara iliﬂkin gözlemlerini anlatt›¤› bu eser; 1909 y›l›nda
bas›lm›ﬂt›r. Bu esere 7 adet kroki de eklenmiﬂtir.

Taktik ve Tatbikat Gezisi
Atatürk bu kitapç›¤›, bir muharebe s›ras›nda sadece belli
kurallar›n uygulanmas›yla zafer kazan›lamayaca¤›n›; komutanlar›n yüksek bilgiyle donanm›ﬂ olmalar› sayesinde birliklerin baﬂar›l› olaca¤›n› belirtmek için kaleme alm›ﬂt›r.
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Zabit ve Kumandan ‹le Konuﬂmalar
Arkadaﬂ› Nuri Conker’in Zabit ve Kumandan adl› eserine
karﬂ›l›k olmak üzere, Atatürk’ün askerlik konusunda yazm›ﬂ
oldu¤u en önemli eseridir.

Nutuk
Nutuk, Atatürk’ün, ‹stiklal Savaﬂ›’n›, Cumhuriyet’in kuruluﬂunu ve ink›laplar›n gerçekleﬂtiriliﬂini ve o günün koﬂullar›n› anlatt›¤› eseridir. Atatürk bu eserini, 15-20 Ekim 1927 tarihleri aras›nda Meclis’te okumuﬂtur. Nutuk, 1934 y›l›nda, Milli
E¤itim Bakanl›¤›nca üç cilt halinde yeniden bas›lm›ﬂt›r.

Geometri
Ö¤rencilerin Arapça ve Farsça terimleri anlamakta zorluk
çektiklerini gören Atatürk; ders kitaplar›ndan bu yabanc› terimleri temizlemek için bizzat örnek olmuﬂ, 1936-1937 y›llar›
aras›nda, bu eseri kaleme alm›ﬂt›r.
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ﬁ‹‹RLER‹

B‹R ASKER‹N MEZARINA
ﬁurada, kabrin üzerinde konulmuﬂ bir
Beyaz taﬂ var, onun alt›nda bayraklar
Temevvüç ederken, kelleler uçuﬂurken...
Celâdeti tâbân olurken ald›¤› cerîhai mevt
‹le bu âlemi hîçîye vedâ etmiﬂ bir
Asker yat›yor...
Onun hâb› istirahate çekildi¤i ﬂu
Makberin üzerine rüfekas› eﬂki teessür döktüler.
Kad›nlar dümü rizi mâtem oldular.
‹htiyarlar nâle eylediler, çocuklar a¤lad›lar.
ﬁu sö¤üt a¤ac›n›n nim setreyledi¤i senin
Mezar›n üzerine bir z›rh baﬂl›k ile k›l›ç hak,
Olunmuﬂtur. ‹ﬂte oras› o
kahraman› muhteremin
Câyi istirahatidir. Ne mutlu ki,
hâki pâye vatan
Ona nâilini intizar
olmuﬂ!...
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HAK‹KAT NEREDE?
Gafil, hangi üç as›r, hangi on as›r
Tuna ezelden Türk diyar›d›r.
Bilinen tarihler söylememiﬂ bunu
Kalk›yor örtüler, örtülen do¤acak,
Dinleyin sesini do¤an tarihin,
Ayd›nl›kta karalt›, karalt›da ﬂafak
Yalan tarihi gömüp do¤ru tarihe gidin.
Asya’n›n ortas›nda O¤uz o¤ullar›,
Avrupa’n›n Alplerinde O¤uz torunlar›
Do¤udan ç›kan biz
Nerde olsa, ne olsa kendimizi biliriz
Türk sadece bir milletin ad› de¤il,
Türk bütün adamlar›n birli¤idir.
Ey birbirine diﬂ bileyen y›¤›nlar,
Ey y›¤›n y›¤›n insan gafletleri
Y›rt›ls›n gözlerdeki gafletten perde,
Hakikat nerede?
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KAS‹DE‹ ‹ST‹BDAT YAHUT KIRMIZI ‹ZLER
Bir köhne kadit parças›, bir çehrei menhus,
Zulmetler içinde mütereddit, mütelâﬂi,
Daim mütefekkir görünen, kendine mahsus
Efkâr› sakimane ile âleme karﬂ›
Ateﬂ saçarak etmede her gün bizi tehdit,
Âmali harisanesini eyledi tezyit...
Gördükçe bu mazlumlar›n›, sinesi ma¤rur,
T›rnaklar›n› aileler kalbine saplar;
Ma¤durlar›n›n her biri bir kûﬂede a¤lar,
Katland› vatan görme¤e evlâd›n› makhur...
Birçoklar›m›z mahpes-ü menfada süründük.
Ey gazii mecruhu vega dideye döndük.
Ey kanl› eliyle vatan âmaline hail,
Ey en milei sürbu cinayata delâil
Teﬂkil eden ey köhne kadit, katili efkâr,
Ey katili ﬂübban› vatan, katili ahrar,
Ey varl›¤› bir millet için bâdii zillet.
Ey çehresi ifrite veren dehﬂeti vahﬂet,
Zindanlar›, menfalar›, mahpesleri doldur,
Zinciri esaretle bütün hisleri dondur.
Teslimi nefes, nefyi ebet, sonra denizler..
Her girdi¤in evlerde durur k›rm›z› izler...
Kâbusi hiyanetle vatan can çekiﬂirken
Âtimizi dendan› harisin kemirirken
Bir gün Rumeli da¤lar› envara boyand›;
Hürriyetin enfas› ile herkes uyand›. 1

24 Kas›m 1908
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Atatürk’ün Okudu¤u Kitaplardan Baz›lar›
•

Ahmet Vefik Paﬂa : Lehçe-i Osmani

•

Mehmet Salahi : Kamus-u Osmani

•

Avram Galanti : Türkçede Arabi ve Latin Harfleri ve
‹mla Meselesi

•

Mehmet Ali : Tahsil-i Lisan-› Alman

•

Nüzhet : Kendi Kendine Almanca

•

Ahmet Cevat : Türkçe Sarf ve Nahif

•

Kaz›m Nami : Türkçe Oku, Türkçe Yaz

•

Mithat Sadullah : Latin Harflerinin Türkçe’ye tatbiki

•

‹bn Emin Mahmut Esat : Tarih-i Din-i ‹slam

•

Osman Bin Süleyman : Kamus

•

Lütfullah Ahmet : Hayat-› Hazret-i Muhammed

•

Abdunnaim Bin Hasan: Ceridetül Evail ve
Hamidetül Evahir

•

Ahmet Halit : ‹slam Büyükleri

•

Abdurrahmanil Cami : Tercüme-i Nefhatül ‹nsan

•

Mehmet Cemil : Hukuku Düvel

•

Katip Çelebi : Cihannüma

•

Feridun Bey : Feridun Bey Münﬂeat›

•

Mehmet Bin Sait : Kitabü’l Tabakatü’l-Kebir

•

ﬁemseddin Sami : Kamusu Okyanus

•

H.Z. Ülken : Aristo Metafizik

•

Süheyl Ünver : ‹bn-i Sina

•

Ahmet Rifat : Lügat-› Tarihiye ve Osmaniye

•

M.Fuat : Amerika’da Türkler ve Gördüklerim
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•

R›za Tevfik : Kamus-u Felsefe

•

Cemal Paﬂa : Hat›rat (1913 - 1922)

•

Mehmet Cemil : Sulhta ve Harpte Hukuku Düvel

•

Evliya Çelebi : Seyahatname

•

Suphi : Tekmiletül’l-iber

•

Lütfi Simavi : Devr-i ‹nk›lap

•

Mustafa Necip : Selimname

•

Osmanzade Taib : Hakikatü’l Vüzera

•

Ahmet Saip : Vaka-i Sultan Aziz

•

Ahmet Hilmi : Tarih-i ‹slam

•

Mazhar Fevzi : Hayr-i Sahil

•

Ziya Paﬂa : Endülüs Tarihi

•

Resulzade Mehmet Emin : Azerbaycan Cumhuriyeti

•

Ali Reﬂat : Tarih-i Osmaniye

•

Ali Reﬂat : Kurun-u Cedide Tarihi

•

Sebahattin : ‹ttihat ve Terakki Cemiyeti’ne Aç›k Mektuplar

•

Mahmut Esat : Tarih-i Dini ‹slam

•

Ahmet Mithat : ‹nk›lap

•

Ahmet Cevdet : K›sas-› Enbiya ve Tevarih-i Hulefa

•

Mustafa Efendi : Tarih-i Selanik

•

M. ﬁemsettin : ‹slam Tarihi

•

Ahmet Rasim : Osmanl› Tarihi

•

Necip As›m : Türk Tarihi

•

Mustafa Nuri Paﬂa : Netayic-ül Vukuat

•

Mehmet Zihni : Neﬂahir-ün Nisa

•

Mehmet ﬁemsettin : Mufassal Türk Tarihi

•

Dede Korkut Hikayeleri
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•

Ziya Gökalp : Türk Medeniyeti Tarihi

•

Roux de Rochelle : Etats-Unis D’Amerique

•

M. Dubois de Jancigny ve M. Xavier Raymond : Inde

•

M. Chopin : Russie

•

M. G. L. Domeny de Nenzi : Oceanique

•

Bary de St Vinvent : Iles de l’Ocean

•

M. Ph. Le Bas : Etats de la Confederation Germanique

•

M. Van Hasselt : Belgique et Hollande

•

M. Louis Lacrcix : Iles de la Grece

•

M. Louis Lacrcix : Chili, Paraguay, Uruguay, Buenos Aires

•

Champollion Figeac : Egypte Ancienne

•

M. J. J. Marcel : Egypte depuis la conquete des Arabes

•

Rozet et Carette : Algerie, Etats Tripolitains, Tunisie

•

Lavalle ve Gueroult : Espagne

•

M. Ph de Golbery : Histoire et Description de la
Suisse et du Tyrol

•

M. G. Pauthier : Chine et son Description Historique

•

M. Chepin ve A. Ubicini :
Provinces Danubiennes et Roumanies

•

M. Ph. le Bas : Suede et Norvege

•

Ferdinand Denis : Portugal

•

Ferdinand Denis : Afrique

•

Ferdinand Denis - M. C. Famin :
Bresil, Colombie et Guyane

•

M. Larenaudiere ve M. Lacroix :
Mexique Guatamala Perou

•

M. Davezat : Iles de l’Afrigue

255

Harun Yahya
•

M. A. Tardieu, M. S. Cherubini : Senegambie et Guinee

•

M. N. Desvergers : Nubie, Abyssinie

•

Lacroix Yanoski : Italie Ancienne

•

M. Le Chevalier Artaud : Italie Sicile

•

Frederic Lacroix : ‹les Baleres et Pithyuse

•

M. Friess De Colonma : Histoires des Antilles

•

M. Elias Rensult M. Roux De Rochelle : Villes Anseatiques

•

M. Ferdinand Hoeger : Chaldee Assyrie Medie Babylonie

•

M. Neel Desverges : Arabie

•

S. Munk : Palestine Description Geographique
historique et areheologique

•

Jean Yanosky ve M. Jules David:
Syrie Ancienne et Moderne

•

M. Dubeux : Tatarie, Beloutchistan

•

M. V. Valmont, M. Xavier Raymond: Boutan et Nepal

•

Ernest Lqvi see ve Alfred Rambaud:
Histoire Generale du IV e Siecle a nos jours (12 cilt)

•

Jean Jaures : Histoire Socialiste de la Revolution Française

•

Hilaire de Barenton : Le Mystere des pyramides 2
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