


Yüce Türk Milleti, Atatürk milliyetçili¤i etraf›nda ke-

netlenmifl, üniter devlet anlay›fl›na ba¤l›,

demokratik ve laik hukuk düzenini savunan, din,

ahlak ve aile müesseselerine sahip ç›kan bir yap›y›

yerlefltirip korudu¤u sürece, tüm dünyaya nizam 

verecek ve Atatürk'ün hedef gösterdi¤i

"muas›r medeniyet"in önderi olacakt›r. 

Bilim Araflt›rma Vakf› bu ülküyü

gerçeklefltirmek amac›yla 1990 y›l›nda kurulmufl, 

13 senelik k›sa geçmiflinde milyonlarca kifliye ulaflan

hizmetlere imza atm›flt›r.  

Bu kitapta, Bilim Araflt›rma Vakf›’n›n kuruluflundan

bugüne kadar gerçeklefltirdi¤i faaliyetlerden

baz›lar›na yer verilmifltir.
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‹ST‹KLAL MARfiI

Korkma, sönmez bu flafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin y›ld›z›d›r, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olay›m, çehreni ey nazl› hilal!
Kahraman ›rk›ma bir gül! Ne bu fliddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlar›m›z sonra helal…
Hakk›d›r Hakk'a tapan milletimin istiklal!

Ben ezelden beridir hür yaflad›m, hür yaflar›m.
Hangi ç›lg›n bana zincir vuracakm›fl? fiaflar›m!
Kükremifl sel gibiyim, bendimi çi¤ner, aflar›m.
Y›rtar›m da¤lar›, enginlere s›¤mam, taflar›m.

Garb›n afak›n› sarm›flsa çelik z›rhl› duvar,
Benim iman dolu gö¤süm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nas›l böyle bir iman› bo¤ar,
"Medeniyet" dedi¤in tek difli kalm›fl canavar!

Arkadafl! Yurduma alçaklar› u¤ratma, sak›n.
Siper et gövdeni, dursun bu hayas›zca ak›n.
Do¤acakt›r sana va'detti¤i günler Hakk'›n…
Kimbilir, belki yar›n, belki yar›n da yak›n.

Bast›¤›n yerleri "toprak" diyerek geçme, tan›;
Düflün alt›ndaki binlerce kefensiz yatan›.
Sen flehit o¤lusun, incitme, yaz›kt›r, atan›;
Verme, dünyalar› alsan da, bu cennet vatan›.

Kim bu cennet vatan›n u¤runa olmaz ki feda?
fiüheda f›flk›racak topra¤› s›ksan flüheda!
Can›, canan›, bütün var›m› als›n da Hüda,
Etmesin tek vatan›mdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden, ‹lahi, fludur ancak emeli;
De¤mesin mabedin gö¤süne namahrem eli.
Bu ezanlar ki flahadetleri dinin temeli;
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder varsa tafl›m,
Her cerihamdan ‹lahi, boflan›p kanl› yafl›m,
F›flk›r›r ruh-› mücerret gibi yerden na'fl›m;
O zaman yükselerek arfla de¤er belki bafl›m.

Dalgalan sen de flafaklar gibi ey flanl› hilal!
Olsun art›k dökülen kanlar›m›n hepsi helal.
Ebediyen sana yok, ›rk›ma yok izmihlal;
Hakk›d›r, hür yaflam›fl bayra¤›m›n hürriyet;
Hakk›d›r Hakk'a tapan, milletimin istiklal!
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ÖNSÖZ

21. yüzy›l›n efli¤inde oldu¤umuz flu günlerde Müslüman Türk Milleti tarih sah-

nesinde çok büyük bir s›nav vermektedir. 

‹nsanl›¤›n manevi de¤erlerini büyük ölçüde kaybetti¤i ve bu nedenle de dünya-

n›n her yerinde büyük s›k›nt›lar›n yafland›¤› bu önemli dönemeçte Müslüman Türk

Milleti; önümüzdeki yüzy›la damgas›n› vurmak, uluslara önderlik ederek refah, ba-

r›fl, kardefllik ve adaleti tesis etmek imkan›n› elinde bulundurmaktad›r. 

‹nsanl›¤› ayd›nl›k yar›nlara tafl›yacak bu güç ve dirayet herkesten ziyade ve bel-

ki de sadece Türk gençlerinin "damarlar›ndaki asil kanda mevcut"tur. Zira Türk

gençleri, insanl›¤› yücelten de¤erlere, maneviyata ve mukaddesata, samimiyet ve iç-

tenlikle ba¤l›; hiçbir menfaat beklemeksizin vatan›, milleti için can›n› vermifl bir ec-

dad›n torunlar›d›r. 

‹flte tarihin, bugün Türk Milleti'nin omuzlar›na yükledi¤i sorumluluk uluslar›n

kaybetmeye yüz tuttu¤u milli ve mukaddes de¤erlere sahip ç›karak atalar›n›n yapt›-

¤› gibi insanl›¤a önder olmak, adalet, bar›fl, kardefllik ve huzur dolu bir dünya olufl-

turmakt›r. 

Milletimizin kendi gelece¤i aç›s›ndan da son derece önemli olan bu konuda sa¤-

l›kl› bir hareket tarz› tesbit etmek için baflvurulacak yegane kaynak, Büyük Önder

Atatürk'ün hayat›, onun fikirleri, görüfl ve düflünceleridir. 5000 y›ll›k flanl› bir geçmi-

fle sahip olan ve hiçbir zaman boyunduruk alt›na girmeden k›talara hükmeden Türk

Milleti, her konuda, Ulu Önder'in gösterdi¤i do¤rultuda hareket ederek insanl›¤a

önder kiflili¤ini ön plana ç›karacakt›r.  

Atatürk milliyetçili¤i etraf›nda kenetlenmifl, üniter devlet anlay›fl›na ba¤l›, de-

mokratik ve laik hukuk düzenini savunan, din, ahlak ve aile müesseselerine sahip

ç›kan bir yap›y› yerlefltirip korudu¤u sürece, Yüce Türk Milleti tüm dünyaya nizam

verecek ve Atatürk'ün hedef gösterdi¤i "muas›r medeniyet"in önderi olacakt›r. Bilim

Araflt›rma Vakf› bu ülküyü gerçeklefltirmek amac›yla 1990 y›l›nda kurulmufl, 13 se-

nelik k›sa geçmiflinde milyonlarca kifliye ulaflan hizmetlere imza atm›flt›r.  
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B‹L‹M ARAfiTIRMA VAKFI,

TÜRK‹YE'N‹N ÖNDE GELEN H‹ZMET

KURULUfiLARINDAN B‹R‹D‹R

Kuruldu¤u günden bugüne kadar önemli çal›flmalara imza atan ve Türkiye'nin

önde gelen sivil toplum kurulufllar›ndan biri olan Bilim Araflt›rma Vakf›, gerçeklefl-

tirdi¤i faaliyetleriyle gerek yurt içinde gerekse yurt d›fl›nda büyük ilgi ve teveccüh

gören bir hizmet kurulufludur. 

Bilim Araflt›rma Vakf›'n›n kurulufl gayesi; milletçe dayan›flma ve bütünleflmeyi

amaç edinerek, Atatürkçü düflünceyi, Atatürk ilke ve ink›laplar›n›, Türk kültürünü

ve Türk tarihini bilimsel yollardan araflt›rmak, tan›tmak, yaymak, bu konuda yay›n-

lar yapmak ve devlet, istiklal ve Cumhuriyetimiz'in emanet edildi¤i gençlerin müs-

pet ilmin ›fl›¤›nda, Atatürk ilke ve ink›laplar› do¤rultusunda ve devletin ülkesi ve

milletiyle bölünmez bütünlü¤ünü ortadan kald›rmay› amaç edinen görüfllere karfl›

yetiflme ve geliflmelerini sa¤lay›c› hizmetler vermektir. 

BAV y›llard›r bu ilkeler ›fl›¤›nda önemli hizmet ve çal›flmalar›yla tan›nan, tü-

müyle fleffaf, baflar›l›, devletimizin gözetimi ve denetimi alt›nda, al›nan resmi izinler

do¤rultusunda ülkemizin dört bir taraf›nda çal›flmalar yapan bir hizmet kuruluflu-

dur.        

Vak›f mensuplar›n›n en büyük temennisi; ülkemizde Cumhuriyet temel ilke ve

de¤erlerine ba¤l›, ak›lc›, sa¤ duyulu, özgüven sahibi, düflünen, sorgulayan, araflt›-

ran, bar›flç›, farkl› düflünce ve inançlara sayg›l›, insan iliflkilerinde cinsiyet, ›rk, din,

dil fark› gözetmeyen, sosyal sorumluluk sahibi bireyler olarak topluma katk›da bu-

lunan kiflilerin say›s›n›n artmas›d›r. 

BAV, SOSYAL SORUMLULUK ANLAYIfiINA SAH‹P K‹fi‹LER‹ ÇATISI

ALTINDA TOPLAYAN B‹R H‹ZMET KURULUfiUDUR
Günümüzde insanlar›n içinde yaflad›klar› topluma karfl› sosyal sorumluluk

duymalar› ve bu sorumlulu¤u biraraya gelip yard›mlaflarak etkin k›lma çabalar› gi-

derek önem kazanmaktad›r. Nitekim geliflmifl toplumlar›n yap›s›nda bu sivil ku-

rumlar›n izlerini ve etkilerini aç›kça görmekteyiz. Kamu sektörüne destek olarak,

topluma hizmet götürmek amac›yla ortak hedefe yönelmifl insanlar taraf›ndan ku-

rulan, kar amac› gütmeyen yap›lar sivil toplum kurulufllar›d›r. 
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Ülkemizde son y›llarda sivil toplum kurulufl-

lar›n›n etkinli¤i artmas›na ra¤men, önümüzde kat

edecek çok yolumuz vard›r. 

Sivil toplum kurulufllar›na üye olan insanla-

r›n hem üretken, hem de toplumda güvenilir bir

kiflili¤e sahip olmalar› gerekmektedir. Bu sayede

yap›lan hizmetin anlam› ve önemi ön plana ç›kar,

toplumdan olumlu tepkiler al›n›r ve çal›flmalar›

daha da ileriye götürme f›rsat› do¤ar. BAV, Türki-

ye'yi il il, ilçe ilçe dolafl›p, herbirine yüzlerce, bin-

lerce izleyicinin kat›ld›¤› bilimsel konferanslar

vermekte, kültürel faaliyetler ve yay›nlar yaparak

sosyal sorumluluklar›n› en iyi flekilde yerine ge-

tirmektedir. 

Nitekim BAV kurucular›n›n, yöneticilerinin

ve üyelerinin, hizmet ve çal›flmalar›yla gerek ka-

muoyundan gerekse kamu sektöründen ve çeflitli

idari birimlerden ald›¤› teflekkür ve teveccüh bu

kuruluflun Türk toplumu ad›na son derece faydal›

ve baflar›l› çal›flmalar yapt›¤› yönünde önemli bir

iflarettir. 

Hiçbir ç›kar beklemeden y›llard›r zaman›n›,

fikirlerini, eme¤ini, kültürünü, e¤itimini Türk

halk›n›n hizmetine sunan BAV gönüllülerinin tek

ödülü manevi tatmindir. Vak›f mensuplar› ve ca-

miam›z, fikir ve hizmet anlay›fl›yla devletimizin

de güvendi¤i bir kurumda karfl›l›ks›z hizmet ve-

rerek, toplumsal sorumluluklar›n› yerine getir-

mek ve çözümün bir parças› olmak için gayret

göstermektedirler. Hiçbir fedakarl›ktan kaç›nma-

yan BAV mensuplar› ve camias›, devletinden ve

milletinden alm›fl olduklar› manevi destekle on

y›l› aflk›n bir süredir büyük bir flevk ve heyecanla

hizmetlerine devam etmektedir.  
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Hizmetlerine, vak›f gönüllülerinden ziyade

Türk halk›n›n ihtiyaç ve taleplerinin yön verdi¤i

BAV, güçlü hizmet kadrolar›na sahip, çal›flkan ve

fedakar sivil toplum kurulufllar›n›n ülkemize çok

daha faydal› olaca¤›na ve ömürlerinin çok daha

uzun olaca¤›na inanmaktad›r. Ülkemizde bu an-

lamda çok etkin çal›flan ve bu örne¤e uygun birçok

sivil toplum kuruluflu bulunmaktad›r. 

Ve hiç flüphesiz ki, bunlar›n bafl›nda ülkemizi,

çal›flmalar›yla dünya çap›nda en iyi flekilde temsil

eden BAV gelmektedir.   

Hizmetleriyle ülke ve dünya çap›nda büyük

bir teveccüh ve baflar› kazanan BAV'›n bu baflar›s›-

n›n alt›nda önce devlet ve millet aflk›yla toplum

hizmetlerine genifl zaman ay›rmas›, ard›ndan ciddi

bir çaba ile amaçlar›na yönelik çal›flmas› gelmekte-

dir. Gönüllülük ruhunun en iyi örne¤ini sergileyen

BAV mensuplar›, devlet ve millet u¤runda yapt›k-

lar› hizmetlerinde fedakarl›k, azim ve süreklili¤i il-

ke edinmifllerdir. 

Ülkemiz ve milletimizin menfaatleri do¤rultu-

sunda çal›flan BAV, ayn› amaç u¤runda mücadele

eden di¤er sivil toplum örgütleriyle birlikte ülke-

mizin ayd›nl›k gelece¤inin inflas›na katk›da bulu-

nacakt›r.

Bu nedenle BAV gibi devlet ve millet menfaat-

leri do¤rultusunda hizmet eden tüm sivil toplum

kurulufllar›n›n desteklenmesi, teflvik ve moral aç›-

s›ndan de¤erlendirildi¤inde, ülkemiz ad›na daha

verimli ve yararl› çal›flmalar do¤uracakt›r. 

Bu noktada, Avrupa Birli¤i'ne üye ülkelerin si-

vil toplum kurulufllar›na olan bak›fl aç›lar›n› iyi an-

lamak ve de¤erlendirmek gerekir. Birlik üyesi ül-

kelerin Kopenhag kriterlerine gösterdikleri önem
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ortadad›r. Birli¤e üye olma iste¤inde olan ülkemi-

zin bu yönde yapmas› gereken haz›rl›klar› ve de¤i-

flimleri sadece devletten beklemenin do¤ru olmaya-

ca¤› görüflünde olan BAV, tüm sivil toplum kuru-

lufllar›n›n da bu amaç için elinden gelen tüm gayret

ve çabay› göstermesi gerekti¤i inanc›ndad›r. Art›k

ülkemizin müreffeh gelece¤i ad›na bireylerin de  fe-

dakarl›k yapmas›n›n zaman› gelmifltir. Yükün hafif-

letilmesi, ülkemizin menfaatleri için çal›flan gönül-

lülerin seferber olmas›yla mümkündür. Bu nedenle

devlet, millet ve sivil toplum kurulufllar›n›n bütün-

leflmesiyle bu yolda elbirlik çaba gösterilmesi, Av-

rupa Birli¤i üyeli¤i yolunda son derece somut bir

ad›m olacakt›r.
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YEN‹ MUSTAFA KEMALLER

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'i kurduktan hemen sonra ülkemizi sosyal

ve ekonomik yönden kalk›nd›rmay› hedefleyen yeni bir "Kurtulufl Savafl›" bafllat-

m›flt›. Onun gösterdi¤i hedeflere yönelen, onun ilke ve düflünceleri etraf›nda kenet-

lenen Türk insan›, Büyük Atas›'n›n 10. Y›l Nutku'nda da söyledi¤i gibi "az zamanda

çok büyük ifller baflarm›flt›r."

Türk Milleti, daha Cumhuriyet'in ilk y›llar›ndan itibaren, büyük bir silkiniflle

ça¤dafllaflma yolunda dev ad›mlarla ilerlemeye bafllam›flt›. Ancak ne yaz›k ki, Ata-

türk'ün ölümünün ard›ndan, Atatürkçü düflünce ve ilkelerin mayas›yla oluflan milli

birlik ve beraberlikten zamanla uzaklafl›lmaya bafllanm›fl ve ülke bir bocalama dev-

resine girmifltir. Bu süreç içerisinde özellikle milletimiz e¤itimsiz b›rak›lm›fl, "Ata-

türkçü ruh" ve Büyük Önderimiz'in ilkeleri, genç nesillere do¤ru biçimde aktar›la-

mam›flt›r. Böylece gençli¤imizin büyük k›sm›, kendini ithal ideolojilerin, psikolojik

saplant›lar›n, ezilmiflli¤in veya baflkald›r› ve isyan›n içinde bulmufltur. 

Bilim Araflt›rma Vakf›, kuruldu¤u 1990 y›l›ndan bu yana böylesine yüce bir

amaca hizmet edebilmenin gerektirdi¤i milli sorumluluk duygusuyla hareket etmifl-

tir. Baz›lar›n›n unuttu¤u, baz›lar›n›n unutturmaya çal›flt›¤› bir dönemde, BAV, verdi-

¤i hizmet ve yo¤un faaliyetleri neticesinde Atatürkçülü¤ü ve milletin içindeki "Yeni

Mustafa Kemaller" idealini tekrar canland›rm›flt›r. 

Çünkü, genç nesillerin milli kimli¤ini yitirerek dejenere olmaya bafllamas›n›n

belki de en büyük sebebi, Atatürk'ün örnek al›nacak bir lider, bir halk adam› olarak

tan›t›lmayarak gençlikten kopar›lmas›d›r. Oysa Türk Milleti, içinden nice yeni Ata-

türkler ç›karacak kadar yüce bir millettir. Bu gerçe¤i Atatürk'ün bizzat kendisi flu

ifadelerle dile getiriyor:

"‹ki Mustafa Kemal vard›r. Biri ben, fani Mustafa Kemal; di¤eri milletin içinde yaflatt›-

¤› Mustafa Kemaller idealidir. Ben onu temsil ediyorum. Herhangi bir tehlike an›nda ben or-

taya ç›kt›msa, beni bir Türk anas› do¤urmad› m›, Türk analar› daha Mustafa Kemaller do-

¤urmayacaklar m›? Feyz milletindir, benim de¤ildir."

"Herhangi bir tehlike an›nda ben ortaya ç›kt›msa beni bir Türk

anas› do¤urmad› m›? Türk analar› daha Mustafa Kemaller 

do¤urmayacak m›? Feyz milletindir, benim de¤ildir."

M. Kemal Atatürk 
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21. yüzy›l›n efli¤inde oldu¤umuz flu günlerde, ülkemizin dünya üzerinde haket-

ti¤i yeri alabilmesi ancak ve ancak Atatürkçü ruh ve düflünce etraf›nda milletimizin

bir kere daha kuvvetlice kenetlenmesiyle mümkündür. 
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GÖZÜYLE DEMOKRAS‹

Bilim Araflt›rma Vakf› camias›, bugüne kadar hep demokratik, karfl›l›kl› sayg› ve

hoflgörünün hakim oldu¤u ve sorunlar›n diyalogla çözüldü¤ü bir Türkiye özlemi

içerisinde olmufltur. Çünkü 80 y›la yaklaflan Cumhuriyet tarihimiz boyunca birçok

defa kritik dönemeçlerden geçen Türk Milleti, bütün s›k›nt›lar›n ancak tam ve eksik-

siz demokrasiyle afl›labilece¤i gerçe¤ini kavram›flt›r. Bunu özellikle flu son dönemde

oldukça net bir biçimde görebiliyoruz. Tek seslili¤e dayanan, elefltirinin, farkl› fikir-

lerin olmad›¤› rejimler birer birer y›k›lmakta veya bu ülkelerde büyük bunal›m ve

kaoslar yaflanmaktad›r.

Demokrasi gerçek anlamda çok seslili¤in ifadesi olan rejimdir. ‹nsan hak ve hür-

riyetlerinin teminat alt›nda olmas›, herkesin düflüncesini özgürce ifade edebilmesi

demektir. Ancak hepsinden önemlisi, demokrasi, hangi düflünceyi benimserse be-

nimsesin baflkalar›n›n hak ve hürriyetlerine müdahale etmedikçe, her insan›n öz-

gürce yaflamas›n› hedef alan bir yaflay›fl biçimidir.

Demokrasi bir uzlaflma rejimidir. Kat›l›mc›l›¤› esas al›r ve bilinçli bireyler ol-

dukça ayakta durmas› mümkündür. Çünkü yönetece¤i insanlar taraf›ndan seçilen

ve bir anlamda onlar›n vekaletini alan kifli büyük bir sorumluluk yüklenmifltir.

Büyük Önder'in devrimleri analiz edildi¤inde, demokrasinin ayr› bir önem tafl›-

d›¤› ortaya ç›kmaktad›r. Milli egemenlik, milli birlik ve beraberlik gerçekte tümüyle

demokrasi prensipleri üzerine kurulmufltur. Bugün milletimizin en temel ihtiyac›,

kuflkusuz, bu modelin yaflat›lmas› ve gelifltirilmesidir. 

Kurtulufl Savafl›'n›n kazan›lmas›ndan sonraki dönemde, Atatürk, demokrasinin

ülkemizde bütün kurum ve kurulufllar›yla tam anlam›yla yerleflmesi için büyük bir

mücadele vermifltir. Nitekim çok partili hayata geçmenin ilk denemeleri de yine

Cumhuriyet'in ilk y›llar›nda gerçeklefltirilmifltir. Bu giriflim o dönemde tam olarak

hedefine ulaflamam›fl olsa da, 1950'li y›llardan itibaren Türkiye, Atatürk'ün çizdi¤i

çerçevede çok partili demokratik modeli benimsemifltir.

Bugün birçoklar›n›n uzun araflt›rmalar, gözlemler ve denemelerle kavrayabildi-

¤i bu de¤erleri Atatürk'ün 1920'li y›llar›n flartlar›nda ortaya koymas› ve kararl›l›kla

uygulatmas› onun dehas›n›n ve ileri görüfllülü¤ünün göstergesidir. 

‹flte BAV camias›, Türkiye'de demokratik, uzlaflmac› ve herkesin birbirine sayg›

gösterdi¤i bir ortam›n bekas› için mücadele vermekte ve her zaman devletimizin,

millet menfaatlerinin, kanun ve hukukun yan›nda bu mücadelesini sürdürmektedir.

B‹L‹M ARAfiTIRMA VAKFI
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TÜRK B‹RL‹⁄‹'NE YAKLAfiIMI

19 Ocak 1990'da milli ve manevi de¤erlerine ba¤l›, ayd›n, dürüst bir neslin ye-

tifltirilmesi amac›yla kurulmufl olan Bilim Araflt›rma Vakf›, Müslüman Türk Birli-

¤i'ni öncelikli konu olarak benimsemifltir. Bu çerçevede BAV, yürüttü¤ü genifl çapl›

sosyal ve kültürel faaliyetlerle konunun öneminin anlafl›lmas›na hizmette bulun-

mufltur. Düzenledi¤i çeflitli panel, konferans ve toplant›larla Müslüman Türk Birli¤i

ve Türk Milliyetçili¤i düflüncesini genifl kitlelere ulaflt›rma gayreti içinde olmufltur.

BAV, yurt çap›nda da¤›t›lan gazete, dergi ve broflürlerle bu sorumlulu¤un kültürel

boyutunu da ele alm›flt›r. Ay-

r›ca, bu amaçla gerçeklefltiri-

len bir di¤er faaliyet de ülke-

nin dört bir yan›n›n Müslü-

man Türk Birli¤i'ne dikkat

çeken afifllerle donat›lmas›-

d›r.

Bu noktada, BAV'›n

Müslüman Türk Birli¤i ideali

ile ilgili öncülü¤ünü yapt›¤›

bir düflünceye de dikkat çek-

mek gerekmektedir. BAV

özellikle, Atatürk'ün Türk dünyas›yla ilgili bugüne kadar bilinmeyen görüfllerini de

milletimize ulaflt›rm›flt›r. Nitekim afifllerde yer alan Atatürk'ün "Türk Birli¤i'ne ina-

n›yorum. Onu görüyorum" sözleri onun bu konudaki kararl›l›¤›n› ifade etmektedir.

Yine Atatürk ileri görüfllülü¤üyle "Türk'ün varl›¤› bu köhne aleme yeni ufuklar

açacak. Günefl ne demek, ufuk ne demek o zaman görülecek." demektedir. Ata-

türk'ün "Yar›n›n tarihi, yeni fas›llar›n› Türk Birli¤i'yle açacakt›r. Dünyü sükunu-

nu bu fas›llar içinde bulacakt›r." sözleri, Türk Birli¤i'nin ulaflaca¤› güce ve bu birli-

¤in dünya tarihinde bir ç›¤›r açaca¤›na iflaret etmektedir. 

Müslüman Türk Birli¤i siyasi anlamda da son derece önemli bir gücü ortaya ge-

tirecektir. Diniyle, diliyle, gelene¤iyle bir bütün olan bu halklar›n birleflmesiyle 21.

yüzy›lda yeni bir süper güç meydana gelecektir. Türkiye teknolojisiyle di¤er ülke-

B‹L‹M ARAfiTIRMA VAKFI
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lerdeki do¤al kaynaklar birleflince dev bir ekonomik güç meydana gelecek, 150 mil-

yonu aflk›n nüfusuyla dünyaya yön verecek bir yap› ortaya ç›kacakt›r. Böyle bir güç,

hemen hemen bütün ihtiyaçlar›n› kendi bünyesinde karfl›layabilecektir. Tar›mdan

nükleer güce, imalat sanayiinden her türlü enerji kaynaklar›na kadar bütün imkan-

lara sahip olacakt›r.

BAV'IN TÜRK B‹RL‹⁄‹ ‹DEAL‹N‹N GERÇEKLEfiMES‹NE 

YÖNEL‹K ÖNER‹LER‹: MÜSLÜMAN TÜRK DÜNYASI
Müslüman Türk dünyas› dedi¤imiz zaman, bugün Müslüman Türk halklar›n›n

ço¤unluk veya az›nl›k durumunda yaflad›¤› bölgeleri kastediyoruz. Bugün dünyada

en genifl co¤rafi alana yay›lm›fl millet olarak Müslüman Türkleri göstermek yanl›fl

olmaz. Çin ve Mo¤olistan'›n içlerinden bafllayarak Türkistan, Kafkasya, Türkiye ve

Balkanlar'da Kosova, Makedonya, Sancak, Bosna'ya kadar uzanan bir alanda Müs-

lüman Türk halklar› yaflamaktad›rlar. Ayr›ca, BDT içinde de birçok Türk boyunun

yaflad›¤› bilinmektedir. Tatar, Baflk›rt ve Çuvafl boylar›n›n ve Fin-Uygur kavimleri-

nin yaflad›¤› ‹dil-Ural bölgesi, Yakutistan ve Altay Da¤lar› ile Baykal Gölü aras›nda-

ki Altay, Hakas ve Tannu-Tuva bölgeleri de Türk dünyas›n›n s›n›rlar› içindedir.

Bunun d›fl›nda, Bulgaristan'›n Deliorman, Mestanl›, K›zanl›k, Varna, Filibe,

Plevne bölgelerinde, Yunanistan'da Bat› Trakya'da, Polonya'da, Romanya'n›n Dob-

ruca ve Besarabya bölgelerinde, Kuzey ‹ran'da, K›br›s'ta, Irak'›n Kerkük bölgesinde,

Suriye'de Lazkiye ve Azez'de, Afganistan'da da Türklerin yaflad›¤›n› biliyoruz.

Bu da¤›l›m, Müslüman Türklerin genifl bir co¤rafi alanda yaflad›klar›n› göster-

mektedir. Ancak, nüfus ço¤unlu¤u olarak ele al›rsak, Anadolu d›fl›nda Türk dünya-

s›n›n iki büyük merkezinin Türkistan ve Kafkasya oldu¤unu görüyoruz. 

BAV camias›, Müslüman Türklerin birleflmesi gibi büyük bir düflüncenin ger-

çekleflmesine çok yaklaflt›¤›m›z›n ümidi içindedir. Ancak böyle büyük bir tarihi ge-

liflmenin ad›m ad›m gerçekleflebilece¤i de ortadad›r. Önemli olan altyap›n›n bir an

önce oluflturulmas›, planl› ve programl› hareket edilmesi, ancak hepsinden önemlisi

de bu iflin bir dava olarak benimsenmesidir. Bu dava fluuru içinde, son derece h›zl›

hareket edilmesi gerekti¤i de aç›kt›r.

Bugüne kadar Türkiye, Müslüman Türk Cumhuriyetleri ile ifl birli¤ine yönelik

sevindirici ad›mlar atm›flt›r. Türk devletlerinin cumhurbaflkanlar›n›n kat›l›m›yla ya-

p›lan toplant›lar, plan aflamas›nda olan veya uygulamaya konulan ekonomik ve kül-

türel ifl birli¤i projeleri buna örnektir. fiu ana kadar at›lan en etkili ad›mlardan biri

B‹L‹M ARAfiTIRMA VAKFI
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de Karadeniz Ekonomik ‹flbirli¤i Anlaflmas› olmufltur. 

Bu birli¤in sa¤lanmas›nda en önemli husus, hiç flüphesiz, milli ve manevi ba¤la-

r›n güçlendirilmesidir. 140 y›ll›k esaret döneminden Orta Asya halklar›n›n büyük

yaralarla ayr›ld›¤› ve bir bölümünün uzun süre kas›tl› olarak maneviyattan uzak tu-

tulmaya çal›fl›ld›¤› unutulmamal›d›r. Ba¤›ms›zl›klar›n› kazanmalar›ndan sonraki

dönemde çeflitli alanlarda ifl birli¤i sa¤lanmas› için çal›flmalar yap›ld›¤› bilinmekte-

dir. Ancak bu ifl birliklerinin çok daha yo¤un, sistematik ve dava fluuru içinde

kurulmas› gerekti¤i ortadad›r.

Manevi geliflimin sa¤lanmas›, kültürel birli¤in güçlenmesi için telekomünikas-

yon araçlar›n›n son derece aktif ve bilinçli bir biçimde kullan›lmas› gerekmektedir.

E¤itim, Müslüman Türk Birli¤i'ne giden yolda önemli bir kilometre tafl›d›r. Kül-

tür birli¤inin özellikle yeni nesillere tafl›nmas›nda kilit öneme sahiptir. Bu konuda,

flimdiye kadar baz› olumlu çal›flmalar bafllat›lm›flt›r. Ancak, bu iliflkilere de tempo

kazand›r›lmas› flartt›r.

B‹L‹M ARAfiTIRMA VAKFI
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GERÇEK ATATÜRKÇÜLER‹N

VATAN H‹ZMET‹

Büyük Atatürk Türk Milleti'nin üstlendi¤i görevi flöyle tan›mlamaktad›r:

"Büyük davam›z, en müreffeh millet olarak, varl›¤›m›z› yükseltmektir. Bu,

yaln›z müesseselerinde de¤il, düflüncelerinde de temelli bir ink›lap yapm›fl olan

Türk Milleti'nin dinamik idealidir. Bu ideali en k›sa zamanda baflarmak için, dü-

flünce ve hareketi beraber yürütmek mecburiyetindeyiz. Her ferdin son nefesi,

Türk Milleti'nin nefesinin hiç sönmeyece¤ini, onun sonsuz oldu¤unu göstermek-

tir. Yüksel Türk, senin için yükselmekte s›n›r yoktur."
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Bu, gerçek Atatürkçülerin u¤runda mücadele etmekten asla vazgeçmeyecekleri,

bu u¤urda y›lg›nl›¤a kap›l›p yorgunluk duymayacaklar› ülküleridir. Bu fikri müca-

delenin dayanak noktas› Atatürk ilke ve ink›laplar›d›r. Bu ilkelerin korunmas›, do¤-

ru anlafl›l›p sürekli gündemde tutulmas› son derece önemlidir. Unutmamak gerekir

ki, Atatürk'ün eflsiz kiflili¤inin ve tarihi mücadelesinin ürünü olan bu ilkeler, y›k›l›p

yerle bir edilmifl bir imparatorlu¤un ard›ndan güçlü, ba¤›ms›z, yüzü hep ileriye dö-

nük yepyeni bir Cumhuriyet ç›karm›flt›r. Dolay›s›yla ça¤dafllaflma yolunda ilerleme-

mizi sa¤layacak ana yol da Atatürk ilkelerini rehber edinmek olacakt›r. Atatürk,

Türk Milleti'nin sürekli kendi çizmifl oldu¤u yolda ilerleyece¤inden emindir:

"Ben ölürsem soylu milletimizin beraber yürüdü¤ümüz yoldan asla ayr›lma-

yaca¤›na eminim; bununla gönlüm rahat!"

Unutmamal›y›z ki bizler bugün aziz vatan›m›zda ba¤›ms›z bir yaflam sürüyor-

sak, bunu söz konusu erdemleri kendilerine düstur edinmifl imanl›, cesur, fedakar

flehitlerimize, gazilerimize ve hepsinden önemlisi Atam›z'a borçluyuz. 

Türk Milleti'nin her ferdinin bu borcun bilincinde olmas›, bu vatan› bizlere ar-

ma¤an edenlere minnet ve flükran duymas› ve hepsinden önemlisi yeni nesillerin de

bu duygularla yetifltirilmesi gerekmektedir. Vatanseverler ve gerçek Türk Milliyetçi-

leri bu flerefli görevi üstlenmifllerdir ve bu, vatanlar› için yapacaklar› en büyük hiz-

mettir. 

Türk Toplumunun Ça¤dafl Uygarl›k Düzeyinin Üstüne Ç›kar›lmas›
Atatürk hayat› boyunca yaln›zca milletini düflünmüfl, kendi menfaati ve kiflisel

gelece¤i için hiçbir çal›flmas› olmam›flt›r. Ald›¤› tüm kararlarda, att›¤› tüm ad›mlar-

da bu aç›kça görülür. Atatürk'ün hayattaki en büyük ideali, ba¤›ms›z vatan toprak-

lar› üzerinde milli birlik duygusuyla kenetlenmifl ça¤dafl bir toplum oluflturmakt›.

Vatan› kurtaran, hür ve ba¤›ms›z Türkiye idealini gerçeklefltiren Mustafa Kemal, ye-

ni Türkiye'yi modernlefltirmek amac› ile ça¤dafl medeniyet idealine yöneltmifltir.

Atatürk, Türk Milleti'nin ça¤dafllaflmas›n› hayati dava olarak görmüfl ve bunu asla

vazgeçilmemesi gereken bir mücadele olarak kabul etmifltir. "Büyük davam›z en

medeni ve en üst refah seviyesinde bir millet olarak varl›¤›m›z› yükseltmektir"

sözleri ile bunu dile getirmifltir. 

Türk Milleti'ne ‹nanmak ve Güvenmek
Atatürk, gençlik y›llar›ndan itibaren Türk Milleti'nin büyüklü¤ünü kavram›fl ve
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Türk'ün ruhuna, cesaretine, karakterine çok güvenmifltir. Türk Milleti'nin ahlak›n›,

yap›s›n›, kültürünü, tarihi birikimini çeflitli konuflmalar›nda öven ve tüm baflar›s›n›n

as›l sahibinin Türk Milleti oldu¤unu bilen Atatürk, Türk Milleti'ne inanmay› ve gü-

venmeyi ilkelerinin de temel dayanaklar›ndan biri olarak görmüfltür. Milli Mücade-

le'ye Türk Milleti'ne güvenerek bafllam›fl ve "Hazinemiz, istiklal ve vatanperverli¤in

k›ymetini takdir etmeyi ö¤renmifl olan milletimizdir." sözleri ile Türk Milleti'ne duy-

du¤u inanc› vurgulam›flt›r. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurarken, Türk Mille-

ti'ne olan sonsuz inanç ve güvenini hiç yitirmemifl, ilke ve ink›laplar›n›n en güzel fle-

kilde uygulanaca¤›na inanm›flt›r. Samsun'a ayak bast›¤› ilk günden itibaren kendisi-

ne umut veren as›l gücün milleti oldu¤unu ifade etmifltir: 

"Ben 1919 senesi May›s› içinde Samsun'a ç›kt›¤›m gün elimde maddi hiçbir

kuvvet yoktu. Yaln›z Türk Milleti'nin asaletinden do¤an ve benim vicdan›m› dol-

duran yüksek ve manevi bir kuvvet vard›. ‹flte ben bu milli kuvvete, bu Türk Mil-

leti'ne güvenerek ifle bafllad›m."

Büyük Önder'in anlay›fl›nda, Milli Mücadele'yi yapan do¤rudan do¤ruya mille-

tin kendisidir. Bu nedenle de millet sevgisi üzerinde çok durmufl, milletine her

zaman inanm›fl ve güvenmifltir. Gerçekten milletini seven kiflinin, millet taraf›ndan

da çok sevilece¤ini bildirmifltir. "Millet sevgisi kadar büyük bir mükafat yoktur."

sözü Atatürk'ün konuya verdi¤i önemi göstermektedir. 

Milli Birlik ve Beraberlik
Milli birlik ve beraberlik anlay›fl› Atatürk ilkelerinin ve

Atatürk milliyetçili¤inin ana ö¤esidir. Milletlerin do¤uflu-

nu, yaflamas›n› ve ilerlemesini sa¤layan en önemli unsurdur.

Atatürk ilkelerine göre, millet ayn› ideale ba¤l› insanla-

r›n oluflturdu¤u bir birliktir. Milleti millet yapan,

bu milletin mensuplar›n›n birlik, beraberlik ve

dayan›flma içinde olmalar›d›r. Kiflisel ba-

flar›lar da ancak milli ve manevi itti-

fak ile kuvvet bulur. Atatürk'ün

de çeflitli sözlerinde görül-

dü¤ü üzere, birlik ve be-

raberlik içinde hareket et-

meyen, karfl›l›kl› sevgi,

B‹L‹M ARAfiTIRMA VAKFI
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sayg› ve dayan›flma içinde olmayan toplumlar›n hiçbir zaman ça¤dafl dünya ulusla-

r› içinde yer alamayaca¤› ve bir millet olarak var olamayaca¤› kesindir. Bu nedenle

de milli birlik ve beraberlik, tüm Türk Milleti taraf›ndan özenle korunmas› gereken

bir ilkedir. 

Atatürk de bu hususa önemle dikkat çekmifltir. Atatürk, Milli Mücadele'yi ilk

bafllatt›¤› andan itibaren, baflar›n›n ancak milli birlik ve beraberli¤in tesis edilmesi

ile sa¤lanabilece¤ini bilmekteydi. Zaferin kazan›lmas›ndan sonra da, bu tarihi bafla-

r›n›n milli birlik ve dayan›flma ile elde edildi¤ini defalarca gündeme getirmiflti. Ata-

türk, Türk Milleti'nin milli birlik içinde hareket etti¤i zaman aflamayaca¤› hiçbir zor-

luk olmad›¤›n› çok iyi biliyordu.

Vatan›n Bölünmezli¤i 
Milli birli¤in en önemli neticelerinden birisi ve Atatürk ilkelerinin ana ö¤esi, va-

tan›n bölünmez bütünlü¤üdür. Vatan›n bütünlü¤ü, devletin fiziki yap›s›n› meydana

getiren ulusun birli¤ini, bütünlü¤ünü ve bölünmezli¤ini ifade eder. Atatürk hiçbir

zaman vatan› milletten ayr› düflünmemifltir. Milletin üzerinde yaflad›¤› vatan, bir

bütündür, kutsald›r. Atatürk'ün vatan›n ba¤›ms›zl›¤› ve bölünmezli¤i ilkesi, Amas-

ya Genelgesi'nde "ya istiklal ya ölüm", Erzurum Kongresi'nde, "milli s›n›rlar içinde

B‹L‹M ARAfiTIRMA VAKFI
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vatan bölünmez bir bütündür" fleklinde ifade edilmifltir. Sivas Kongresi'nde de ay-

nen kabul edilerek, Misak-› Milli ile milletçe uygulanan bir politika halini alm›flt›r.

Misak-› Milli ve Kuvayi Milliye ruhu ile Atatürk'ün liderli¤inde kurulan Türkiye

Cumhuriyeti, hem siyasi yap›lanma hem de insan unsuru bak›m›ndan üniter devlet

temel niteli¤iyle oluflturulmufltur.

Yüzlerce y›ld›r birlikte yaflayarak, u¤runda birlikte ölerek vatan haline getirdi-

¤imiz aziz yurdumuz ise, milletimizin her bireyi için can›ndan daha de¤erlidir.

"Türk Milleti, kendinin ve memleketinin yüksek menfaatlerinin aleyhine çal›flmak

isteyen bozguncu, vatans›z ve milliyetsiz beyinlerin saçmalar›ndaki gizli ve kirli

emelleri anlamayacak bir millet de¤ildir." diyen Atatürk, Türk Milleti'nin vatan›n›n

bölünmez bütünlü¤ünü koruma hususundaki hassasiyet ve kararl›l›¤›n› vurgula-

m›flt›r. 

Bilim Araflt›rma Vakf› üyeleri, gerçek Atatürkçülerin vatana hizmet etmekte bir-

birleriyle yar›flmalar› gerekti¤ine inanan ve bu yolda önde koflanlardan olmaya ni-

yet eden, vatansever gençlerden oluflmaktad›r. 13 y›la s›¤d›r›lan faaliyetler bu hede-

fin en temel göstergesidir.
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D‹N‹NE GÖNÜLDEN BA⁄LI B‹R L‹DER

"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." -M. Kemal Atatürk- 

Atatürk, ‹slam ahlak›n› ve dinimizin vecibelerini daha aile oca¤›ndayken ö¤ren-

mifl, tahsil yaflam› boyunca da bu bilgilerini pekifltirerek gelifltirmifltir. "Il›ml›-mo-

dern-dindar" yap›n›n, en güzel örne¤i ve en baflar›l› uygulay›c›s›, laik Cumhuriyeti-

miz'in kurucusu Büyük Önder Atatürk'tür. Ulu Önder, her zaman gericilikle müca-

dele ederken ‹slam'› yüceltmifl; dolay›s›yla bu ikisi aras›ndaki ayr›m› en do¤ru bi-

çimde 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 ihti-

yaçlar›n› ve özelliklerini çok iyi bilen, gericili¤e, yobazl›¤a her zaman karfl› olan Ata-

türk, Türk Milleti'ni dinin özüne yöneltmeyi amaçlam›fl ve bugün milletçe ulaflmay›

hedefledi¤imiz yap›y› her yönüyle tecelli ettirmifltir.

fiüphesiz ki din, Bü-

yük Önder'in de dikkat

çekti¤i gibi demokrasinin

ve milli bütünlü¤ümüzün

vazgeçilmez bir ihtiyac›d›r.

Bir milletin fertlerini bira-

rada tutan en güçlü ba¤

olan din; aile, ahlak ve

devlet müesseselerinin de

devam›n› sa¤layan en

önemli unsurdur. 

Gerek kifli, gerekse toplum aç›s›ndan dinin lüzumlu bir müessese oldu¤unu be-

lirten, siyasi alanda yapt›¤› say›s›z reformla bu sa¤l›kl› bak›fl aç›s›n› genifl kitlelere

yaymay› hedefleyen Büyük Önder Atatürk, Türk Milleti'nin 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." (Yak›nlar›ndan Hat›ralar, Asaf

‹lbay, s. 102) sözleriyle teflvik etmifltir. Milletini, bat›l inan›fllardan ar›nd›r›p, gerçek

Ankara Vilayet Konağı önünde Nevşehirli Hasan Fehmi Efendi

tarafından yapılan duayı dinlerken.
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dine yöneltmeyi amaçlam›flt›r. 

Atatürk her yönüyle oldu¤u gibi dindarl›¤›yla da milletine en güzel örnek ol-

mufltur. Ulu Önder, dindar kiflili¤inin bir göstergesi olarak din adamlar›na karfl› her

zaman samimi bir flekilde hürmetkar olmufl ve sayg› duymufltur. 

Cumhuriyet'in ilk Diyanet ‹flleri Baflkan› R›fat Börekçi, Atatürk'ün kendisine

duydu¤u 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 adamlar›na sayg› göster-

mek Müslümanl›¤›n icaplar›ndand›r." buyururlard›. Atatürk, flahsi ç›karlar› için kut-

sal dinimizi siyasete alet eden cahil din adamlar›n› sevmezdi." (Atatürk ve Din E¤iti-

mi - Ahmet Gürtafl - Diyanet ‹flleri Bakanlar› Yay›nlar› s.12)

Atatürk'ün Peygamber Efendimiz'e duydu¤u hayranl›k
Atatürk'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. Her zaman gerçek din ile bat›l inançlarla dolu gericili¤i net biçimde ay›ran

Atatürk, birçok konuflmas›nda, samimi ve içten bir flekilde Allah'tan, ‹slam'dan, Ku-

ran'dan sayg› ve ba¤l›l›kla bahsetmifltir. Hz. Peygamberimiz'i övmüfl ve Türk Mille-

ti'ne, gerçek dine sar›lmay› ve daha dindar olmay› tavsiye etmifl. Allah'a yönelmede

Hz. Muhammed'i rehber göstermifltir: 

"Bütün dünyan›n Müslümanlar› Allah'›n son peygamberi Hz. Muhammed'in

gösterdi¤i yolu takip etmeli ve verdi¤i talimatlar› tam olarak tatbik etmeli. Tüm

Müslümanlar Hz. Muhammed'i örnek almal› ve kendisi gibi hareket etmeli; ‹sla-

miyet'in hükümlerini oldu¤u gibi yerine getirmeli. Zira ancak bu flekilde insan-

lar kurtulabilir ve kalk›nabilirler." (Atatürk, Nedim Senbai, A.Ü. Dil, Tarih, Co¤-

rafya Yay., s. 102, 1979) 

Hz. Muhammed'i överek O'nu kendisine örnek alan Atatürk, Hz. Muham-

med'in peygamberli¤ine kesin olarak iman etmiflti. Hz. Muhammed'e duydu¤u hay-

ranl›¤› 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 nok-

taya dikti. Bu, kendi elleriyle çizdikleri bir askeri harita idi ve Hz. Muhammed'in

büyük Bedir Cengi'ni ad›m ad›m gösteriyordu.  Hz. Muhammed'e ve O'nun pey-

gamberli¤ine kadar, büyük askeri dehas›na hayran olan eflsiz Sakarya Galibi, Bedir
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Galibi'ni göklere ç›kar›rken,

"O'nun Hak Peygamber ol-

du¤undan flüphe edenler,

flu haritaya baks›nlar ve Be-

dir destan›n› okusunlar" di-

ye heyecanland›.

Ata'n›n son sözü flu ol-

mufltu:

"Hz. Muhammed'in bir

avuç imanl› Müslümanla

mahfler gibi kalabal›k ve

alabildi¤ine zengin Kureyfl

ordusuna karfl› Bedir mey-

dan muharebesinde kazan-

d›¤› zafer, fani insanlar›n kar› de¤ildir, O'nun Peygamberli¤inin en kuvvetli deli-

li iflte bu savaflt›r." (Atatürk ve Din E¤itimi, Ahmet Gürbafl, Diyanet ‹flleri Baflkanl›-

¤› Yay›nlar›, s.28)

B‹L‹M ARAfiTIRMA VAKFI

Atatürk, Uşak'ta kendisini karşılayanlarla

birlikte dua ediyor. 
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MANEV‹ DE⁄ERLERE BA⁄LILIK

Bir milletin fertlerini birarada tutan en güçlü ba¤ olan ortak manevi de¤erler; ai-

le, ahlak ve devlet müesseselerinin de devam›n› sa¤layan en önemli unsurdur. Dinin

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 içinde ortadan kalkacakt›r. Bu durum ayr›ca, tarihi ve kültürü ne kadar eskiye

dayan›rsa dayans›n bir milleti birbirine ba¤layan milli ve manevi tüm ba¤lar›n par-

çalanmas›n›, anarflinin hortlamas›n› ve toplumun bölünmesini kaç›n›lmaz hale geti-

recektir. 

Nitekim tarihe, özellikle de Türk Milleti'nin tarihine bakt›¤›m›zda bu de¤erlen-

dirmelerin ne derece isabetli oldu¤unu kolayca müflahade etmekteyiz. Türk Mille-

ti'nin tarihinde yer alan tüm güçlü ve kal›c› devletler, özellikle de 6 yüzy›l boyunca

dünyan›n en büyük siyasi güçlerinden biri olan Osmanl› ‹mparatorlu¤u, manevi de-

¤erlere ba¤l›l›ktan gelen güçlü bir kültür üzerine yükselmifltir. 

Türklerin ‹slamiyet'i kabulünden sonra kurulan Türk devletlerinin (özellikle

Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun), ‹slam'dan önce kurulan Türk devletlerine göre daha

istikrarl› ve uzun ömürlü olmas›n›n nedeni, kayna¤›n› din ahlak›ndan bulan bu or-

tak kimliktir. Çünkü ortak dini de¤erler, tarih bilinci, etnik kimlik bilinci, dil birli¤i,

toprak birli¤i gibi unsurlardan daha güçlü bir flekilde bireyleri birbirine ba¤lar. Bu

ba¤ o derece kuvvetlidir ki milletin siyasi çalkant›lar› atlatmas›n›, d›flar›dan gelebile-

cek bir sald›r› ya da tacize karfl› dayanakl› olmas›n› ve ayakta kalmas›n› sa¤lar. Di-

¤er taraftan dini ve milli ba¤lar› zay›f, hatta dinsiz toplumlar tarih sahnesinde çok

k›sa süreler boyunca yer alabilmifller ve zaman içinde asimile olup gitmifllerdir. 

Din Ahlak› Olmazsa Ne Olur?
1) Herfleyden önce dinin olmad›¤› bir toplumda, dinsizlik ve temeli inançs›zl›k

üzerine kurulu görüfller ra¤bet görür, birçok sapk›n fikir sistemi yay›lacak zemin

bulur. Bireyler kendi benliklerinden, ortak kimliklerinden uzaklafl›rlar. Temelini

Allah'› inkar ve dinsizlik üzerine oturtmufl olan materyalizm gibi felsefeler ve ko-

münizm gibi ideolojiler o toplumu k›sa zamanda bir a¤ gibi sarar. K›sacas› böyle bir

toplumda dinin yoklu¤undan meydana gelen bofllu¤u, bölücü ve dejenere edici fikir

sistemleri doldurmaya kalk›fl›r. 

B‹L‹M ARAfiTIRMA VAKFI
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2) Bunun daha bafltan sa¤l›ks›z bir model oluflturdu¤u aç›kt›r. Çünkü din, bir

ahlak sistemi ve yaflay›fl biçimidir. ‹nsanlara do¤ruyu ve yanl›fl› aç›k olarak ö¤retti-

¤inden dolay›, dini de¤erlere sahip biri, iyiyle kötüyü birbirinden ay›rmas›n› bilir.

Örne¤in, do¤ru olman›n, hoflgörülü olman›n, vatan›n›, devletini sevmenin iyi; fuh-

flun, zulmün, adaletsizli¤in kötü oldu¤unu bilir. Dolay›s›yla din, insanlar aras›ndaki

yard›mlaflma, dürüstlük, hoflgörü, adalet, fedakarl›k gibi erdemlerin en temel kay-

na¤›d›r. Dinin var olmad›¤› bir ortamda bu de¤erlerin hiçbirinden söz etmek müm-

kün olmaz. Din ahlak›, dürüstlük, fazilet ve adalet getirir. 

3) ‹nsan› insan yapan ahlaki de¤erler geçerlili¤ini yitirdi¤i ve yok oldu¤u tak-

dirde, toplumun her kesimi ve her ferdi bundan olumsuz yönde etkilenir. Her birey

sadece kendisini umursayan ve

di¤er hiç kimseyi önemsemeyen

birer ayr› "parça" haline gelir ve

yine kayna¤› din olan evlilik mü-

essesesi ortadan kalkar. 

4) Bu sistem bir kere ifllemeye

bafllad›¤› takdirde, devletin otur-

mufl düzenini ve milletin yerlefl-

mifl dokusunu da ak›l almayacak

flekilde tahrip eder. Çünkü devle-

te ba¤l›l›k, vatan sevgisi gibi üs-

tün vas›flar yine dini inançlar›n

sonucunda geliflmifl özelliklerdir.

Dini olmayan, dolay›s›yla vicdani

duygular› geliflmemifl bir insan›n milletini, bayra¤›n› sevmesi, devletine hizmet flu-

uru içinde çal›flmas›, karfl›l›k beklemeden gece gündüz vatan› için nöbet beklemesi

elbette düflünülemez. Böyle bireylerin yetiflmedi¤i, yetiflmifl bireylerin de bu üstün

vas›flar›n› kaybetti¤i bir toplum, flüphesiz ki hem sosyolojik aç›dan hem de siyasi

olarak varl›¤›n› sürdüremeyecektir. Din ahlak›n›n yaflanmad›¤› bir yerde devlet oto-

ritesinden, devletin varl›¤›ndan ve bekas›ndan söz etmek mümkün de¤ildir.

5) Dine inanc›n ortadan kalk›fl›n›n bir baflka tehlikeli sonucu, insanlar›n yavafl

yavafl psikolojik sorunlara ma¤lub olmaya bafllamas›d›r. Suç oranlar›ndaki art›fl, içki

ve uyuflturucuya yönelifl, fuhufl patlamas›, huzursuzluk ve çat›flma ortam› toplu-

mun psikolojik aç›dan y›prand›¤›n›n en somut alametleridir. Bunun do¤al bir sonu-
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cu olarak birbirine güvenmeyen, birbirini sevip saymayan, sadece kendi yaflam mü-

cadelesini sürdürmeye çabalayan, toplumun di¤er üyelerini ise birer rakip hatta bi-

rer düflman gibi gören bireyler ortaya ç›kar. Sosyal adaletsizlik ve ekonomik s›k›nt›-

larla beslenen bu gerilim, k›sa süre içinde adeta toplumsal bir cinnete dönüflür ve

bunun sonucunda da toplum parçalan›r. 

6) Dünya tarihinde birçok ulus, dini de¤erlerini bir kenara itti¤i anda, dejene-

rasyon, çözülme ve parçalanma tehlikesiyle karfl› karfl›ya kalm›flt›r. Dünyan›n hangi

bölgesinde olursa olsun, dini de¤erler ne zaman yok edilmeye, inanç özgürlü¤ü ne

zaman bask› alt›na al›nmaya çal›fl›lsa devlet karfl›t› anarflist hareketler zirveye ç›k-

m›flt›r. Örne¤in, birtak›m kifliler bizzat devlet otoritesini zaafa u¤ratma aray›fllar›na

girmifl; mevcut düzeni y›karak Mark-

sist bir rejim tesis etmeye çal›flm›fl;

as›rlarca birarada yaflam›fl bir milleti

kamplara bölmeye kalkm›fl; toplumu

sa¤-sol çat›flmalar›yla iç savafl›n efli¤i-

ne getirmifl; sol darbe hayalleriyle

grevler, yürüyüfller, protesto gösteri-

leri yapm›fl ve toplumsal çalkant›lara

sebep olmufllard›r. 

7) Ortak dini de¤erlerin yok

edilmeye çal›fl›lmas›, toplumlararas›

bar›fl› da tehdit eden önemli bir tehlikedir. Dinin ortak hoflgörüsünde birbirleriyle

uyumlu bir flekilde yaflayan uluslar, bu hoflgörü ve uzlaflma zemini olmad›¤› takdir-

de birbirleriyle çat›flacak, yeryüzünde kaos ve büyük bir kargafla meydana gelecek-

tir.

Buraya kadar yapt›¤›m›z analizlere ve "Dinsiz toplumlar›n devam›na imkan

yoktur." sosyolojik gerçe¤inin tarihteki somut delillerine dayanarak söyleyebiliriz ki

Türkiye'nin bekas› için dini kimli¤imizin korunmas› ve güçlendirilmesi hayati öne-

me sahiptir. Çünkü dini de¤erlerin yok olmas›n›n alternatifi yoktur. Dinsizlik ve te-

meli dinsizli¤e dayal› ak›mlar hiçbir suretle birer alternatif olamazlar. Bu ak›mlar ta-

rihte hiçbir zaman hiçbir topluma, millete ve devlete en ufak bir fayda getirmemifl-

tir.

Müslüman Türk Milleti bu anlay›fl sayesinde en zor dönemlerinde bile ‹slam'›n

sancaktarl›¤›n› yapm›fl, bu sayede mevcudiyetini, bütünlü¤ünü ve otoritesini muha-

B‹L‹M ARAfiTIRMA VAKFI
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faza etmifltir. 2000'li y›llar› modern, ilerici ve refah düzeyi yüksek bir Türkiye olarak

karfl›lamak isteyenler, bunun ancak dini kimli¤imizin korunmas› ile gerçekleflebile-

ce¤ini, yoksa din ahlak›n›n olmad›¤› bir ortamda toplumdan da, milletten de, dev-

letten de söz edilemeyece¤ini bilmelidirler. 

B‹L‹M ARAfiTIRMA VAKFI
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ATATÜRK'ÜN MANEV‹ K‹fi‹L‹⁄‹N‹
YAfiATAN KURUM:

TÜRK S‹LAHLI KUVVETLER‹

Türk Silahl› Kuvvetleri Ulu Önder Atatürk'ün izinde emin ad›mlarla ilerlerken

onun kendisine miras b›rakt›¤› üstün seciyeyi, kiflilik ve ahlak özelliklerini de büyük

bir gurur ve liyakatla üzerinde tafl›maktad›r. Bu de¤erli emaneti gelecek nesillere ak-

tarmay› flerefli bir görev kabul etmektedir.

Türk Silahl› Kuvvetleri, iç ve d›fl düflmanlara karfl›, ülkemizin varl›¤›n›n ve be-

kas›n›n en büyük teminat›d›r. Bu flerefli kurum, milli varl›¤›m›z› korumak için yüz

binlerce 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 tarih boyunca

ispatlam›flt›r. 

Ülkemiz üzerinde sinsi emeller besleyenlerin faaliyetlerini bugüne kadar hep

bofla ç›karm›fl olan Türk Silahl› Kuvvetleri, dün oldu¤u gibi bugün de pusuda bekle-

yen düflmanlar›n› fiili bir sald›r›ya giriflmekten cayd›rmakta, kahramanl›¤›, vatanse-

B‹L‹M ARAfiTIRMA VAKFI
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verli¤i ve askeri dehas›yla tüm dünyan›n hayranl›¤›n› kazanmaya devam etmekte-

dir. fianl› Türk Ordusu bugüne kadar, hiçbir karfl›l›k beklemeksizin memleketimizin

ve milletimizin hayr›n›, güvenli¤ini ve bütünlü¤ünü gözetmifl; tüm kurumlar›yla

Cumhuriyetimiz'in, laikli¤in, hukukun ve demokrasinin savunucusu olmufltur. Her

türlü siyasi tart›flma ve çekiflmenin üstünde yer alan mukaddes bir kurum olan Türk

Ordusu, Türk Milleti'nin sahip oldu¤u topraklar› iflgalcilerin elinden kurtarm›fl ve

Cumhuriyet tarihi boyunca da bu topraklar› her türlü iç ve d›fl düflmana karfl› kahra-

manca müdafaa etmifltir. Büyük Önder Atatürk'ün, "Ordumuz; Türk topraklar›n›n

ve Türkiye idealini tahakkuk ettirmek için sarfetmekte oldu¤umuz sistemli çal›flma-

lar›n yenilmesi imkans›z teminat›d›r." ifadesiyle de dikkat çekti¤i gibi, Ordumuz

varl›¤›m›z›n en önemli güvencesidir. 

fianl› Türk Ordusu, çökmüfl bir imparatorlu¤un içindeki milli topraklar› koru-

mak için yüz binlerce flehit vermifl bir ordunun mirasç›s›d›r. Önce Balkan Savaflla-

r›'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 sa-
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30

vaflm›fl ve böylece tüm bu topraklar› o asil kan›yla sulam›fl bir ordunun

mirasç›s›d›r. Ard›ndan, sahip oldu¤u üstün yetenekler, disiplin ve ka-

rarl›l›¤› ile Avrupa'n›n yay›lmac› güçlerini frenleyen, II. Dünya Savafl›

y›llar›nda tüm Avrupa'y› iflgal eden Hitler'i dahi cayd›ran, Sovyet teh-

didine karfl› dimdik ayakta duran, Kore'de kahramanl›k destanlar› ya-

zarak tüm dünyan›n g›ptas›na mazhar olan, K›br›s'ta gözüpekli¤ini ve

kararl›l›¤›n› tüm dünyaya göstermifl bir ordudur. Ve 1980'lerin bafl›n-

dan bu yana, ülkenin birli¤ine ve bütünlü¤üne kasteden teröre karfl› en

zor ve 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›¤› onca deste¤e ra¤-

men amac›na ulaflamam›fl olmas›n›n, bunun aksine bir çözülme ve

da¤›lma süreci yaflanmas›n›n en büyük nedeni, kuflkusuz yakla-

fl›k 15 y›ld›r azimle sürdürülen bu mücadeledir. 

Türk Ordusu flanl› bir geçmifle dayanmaktad›r ve bugün

de hala ayn› vas›fla Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük gü-

vencesi olmaya devam etmektedir. Bu ise, kuflkusuz vatan›n› ve

devletini seven her Türk'ün gö¤sünü kabartmaktad›r. Milletimi-

zin Ordumuz'a olan inanc› ve güveni tamd›r. Yap›lan tüm kamu-

oyu anketlerinde Türk Silahl› Kuvvetleri'nin, milletimiz taraf›n-

dan "ülkenin en güvenilir kurumu" olarak gösterilmesi de bu-

nun bir ifadesidir. 

Türk Ordusu'nun binlerce y›ll›k flanl› tarihinin son yüzy›l›

içine alan flerefli mazisinde Atatürk'ün Türk askerine emanet etti-

¤i manevi miras›n rolü elbette ki tart›fl›lmaz. fiimdi Silahl› Kuv-

vetler mensuplar›m›z›n Atatürk'ün yolunu izleyerek ve onu örnek

alarak erifltikleri üstün vas›flar›na de¤inelim.

Subaylar›m›z titiz bir e¤itimle yetifltirilmektedirler
Subaylar›m›z, Yüce Türk Milleti'nin içinden ç›km›fl, özel s›navlarla seçilmifl, ru-

hi ve bedeni mükemmelli¤e ulaflm›fl, üstün ve son derece titiz bir e¤itimle yetifltiril-

mifl k›ymetli vatan evlatlar›d›r. 

Türk Silahl› Kuvvetleri, bugün dünya çap›nda nitelikli, yüksek kültür sahibi,

üstün vas›fl› bireyler yetifltirmektedir. Nitekim Türkiye'deki askeri e¤itim kalitesi,
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yap›lan bütün dünya s›ralamalar›nda, hem teknik bilgi hem de askeri flahsiyet aç›-

s›ndan ilk s›ralarda yer almaktad›r. Subaylar›m›z felsefe, sosyoloji, tarih, askeri stra-

teji, hukuk, ekonomi, uluslararas› iliflkiler, bilgisayar gibi tüm temel konular› ayr›

ayr› dersler halinde detaylar›yla okumakta ve son s›n›flarda mühendislik fakültele-

rinde okutulan dersleri de alarak Harp Akademileri'nden birer sistem mühendisi

olarak mezun olmaktad›rlar.

Özellikle kurmay subaylar›m›z, hem Türkiye meselelerini çok iyi

bilen, hem dünya dengelerini tan›yan, hem askeri, siyasi, ekonomik

iliflkileri analiz edebilen yüksek nitelikli kiflilerdir. fiahsi ihtiyaçlar›na

veya zaman›n flartlar›na göre de¤il, sadece vatansever duygularla

milletimizin huzuru, devletimizin bekas› için çal›flt›klar›ndan do-

lay›, kendilerini gelifltirmede s›n›r tan›mamaktad›rlar.

Ald›klar› uzun ve titiz e¤itim neticesinde, bir profesör dü-

zeyinde bilgi ve birikime ulaflmakta, hem iyi bir kumandan,

hem iyi bir devlet adam›, hem iyi bir yönetici olarak yetifl-

mektedirler. Cumhuriyetimiz'in kurucusu Büyük Önder

Atatürk bu ayd›n, demokrat, ilerici yap›n›n en ideal örne-

¤ini teflkil etmektedir. Nitekim Cumhuriyet tarihimizde

bugüne kadar görev yapm›fl olan dokuz cumhurbaflkan›-

m›zdan alt›s› da hep bu ocaktan yetiflmifltir. 

Ordumuz'un baflar›lar›nda, subaylar›m›z›n böylesine

titiz ve nitelikli e¤itim almalar›n›n etkisi yüksektir. 
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TEVAZU SAH‹B‹ B‹R DEHA: 

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Mustafa Kemal'in en büyük özelliklerinden biri yaflad›¤› ça¤›n çok ötesinde bir

dehaya ve kahramanl›klarla dolu bir yaflama sahip olmas›na ra¤men, son derece te-

vazulu ve alçak gönüllü gerçek bir beyefendi olmas›yd›. Yaflam›n›n her an›nda, dün-

ya milletlerini flaflk›nl›¤a u¤ratan ve hayranl›k uyand›ran zaferler kazand›ktan sonra

dahi, bu baflar›daki en büyük kiflisel pay kendisine ait olmas›na ra¤men, baflar›y› ve

yap›lan övgüleri hiçbir zaman üstlenmemifl ve hep çevresindeki silah arkadafllar›na,

aziz Türk Ordusu ve Türk Milleti'ne mal etmifltir. 

Atatürk'ün tevazusunu ortaya koyan belgelerde flahs›n›n bir baflka özelli¤i de

ön plana ç›kmaktad›r. Bu özellik söylemek istedi¤i sözü en çarp›c› kelimelerle, en

güzel manay› oluflturacak flekilde anlatmadaki ustal›¤›d›r. Atatürk, karfl›s›ndaki in-

san› hep en yüksek flekilde onore etmifl ve bunu yaparken söz söyleme sanat›ndaki

ustal›¤›n› kullanm›flt›r.

Alçak gönüllü¤ü ve hitabetteki ustal›¤›n›, insanlar› en olumlu etkileyecek flekil-

de kullanmas›, dünya tarihinde çok az büyük insanda görülen gerçek bir beyefendi-

lik özelli¤idir. 

Örne¤in Birinci ‹nönü Zaferi'nden sonra silah arkadafl› ‹smet Pafla'ya yazd›¤› te-

flekkür mektubunda bu özelli¤ini aç›k bir flekilde ortaya koymufltur;

"‹nönü Muharebe Meydan›'nda, Metris Tepe'de Bat› Cephesi Komutan› ve Ge-

nelkurmay Baflkan› General ‹smet'e: Dünya tarihinde sizin ‹nönü Meydan Muhare-

beleri'nde üzerine ald›¤›n›z görev kadar a¤›r bir görev kabul etmifl komutanlar az-

d›r.

Düflman›n ç›lg›n istilas›, azim ve hamiyetinizin kayalar›na bafl›n› çarparak pa-

ramparça oldu. Nam›n›z›, tarihin fleref sahifelerine kaydeden ve bütün milleti hak-

k›n›zda sonsuz minnet ve flükrana sevk eden büyük gaza ve zaferinizi tebrik eder-

ken 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."

Ancak Atatürk'ün vurgulamakta ve yüceltmekte en hassas oldu¤u konu Yüce

Türk Milleti'nin fedakarl›¤›, cesareti ve Kurtulufl Savafl›'nda gösterdi¤i özveri oldu.

Nitekim kazan›lan eflsiz zaferin mimar› Mustafa Kemal, bu zaferin Anadolu halk›-
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n›n eseri oldu¤unu her f›rsatta en güzel flekilde dile getirdi:

"Düflünmediler ki Türkler'in vatan sevgisiyle dolu olan gö¤üsleri kendileri-

nin mel'un ihtiraslar›na karfl› daima demirden bir duvar gibi yükselecektir. Nite-

kim milletimiz düflman›n haz›rl›klar›na karfl›l›k için, hiçbir fedakarl›ktan çekin-

medi. 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 ordu-

sundan, Ordumuz'un donat›m itibariyle de geri kalmamas› ve hatta ona üstün

gelmesi gibi inan›lmaz mucizeyi Anadolu halk›n›n fedakarl›¤›na borçluyuz."

(TBMM Tutanaklar›, c. 12, s. 210) 

Atatürk ayn› alçak gönüllülü¤ü 30 A¤ustos Zaferi'nden sonra da göstermifl ve

kazan›lan bu büyük zaferin arkas›nda Türk Ordusu'nun komuta heyetinin ve Türk

subaylar›n›n bulundu¤unu belirtmifl ve büyük zaferi Türk Milleti'nin bir an›t› ola-

rak ifade etmifltir. Eflsiz deha sahibi bu Büyük Kumandan için övünülecek tek özel-

lik, Türk miletinin bir evlad› olmak ve bu milletin ordusunda Baflkumandan olarak

hizmet etmekten baflka bir fley de¤ildi:

"Her safhas›yla düflünülmüfl, haz›rlanm›fl, idare edilmifl ve zaferle sonuçlan-

d›r›lm›fl olan bu muharebe; Türk Ordusu'nun, Türk subaylar›n›n ve komuta he-
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yetinin yüksek kudret ve kahramanl›¤›n› tarihte bir daha tesbit eden çok büyük

bir eserdir. Bu eser, Türk Milleti'nin 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."

Atatürk'ün sözlerinde dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta da, sözlerinde

Türk Milleti'nin ve Türk Ordusu'nun bir bütün olarak ifllenmesi, millet ve ordusu

aras›ndaki ba¤ ve yard›mlaflmadan bahsetmesidir. Günümüzde de Türk Halk›'n›n

Kahraman Ordusu'na karfl› gösterdi¤i hassasiyetin ve her Türk vatandafl›n›n kalbin-

de Türk Ordusu'nun özel bir yeri olmas›n›n sebebi, tarih boyu süregelen ve Ata-

türk'ün de sözlerinde alt›n› çizmifl oldu¤u bu kopmaz ba¤d›r.

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 ressamla-

r›ndan ‹brahim Çall›'n›n Atatürk'le yapm›fl oldu¤u sohbet bu tevazunun aç›k bir ör-

ne¤i olmufltur.

‹brahim Çall› o gün yaflad›¤› izlenimleri Hasan Cemil Çanbel'e flöyle anlat›yor:

Çall› - "Büyük reisimiz, beni huzurunuza kabul buyurdunuz. Ve beni konufltur-

dunuz, siz ne büyüksünüz ki, bizi dinliyorsunuz."

Atatürk - "Ben sizi dinlerim, sizin konuflmak ne kadar hakk›n›zsa, benim de bu

büyük millete söylemek, kendimi ona dinletmek hakk›md›r."

Çall› - " Size malik olmak, bu güzel talih Türk Milleti'ne nasib oldu."

Atatürk - " Ayn› milletin çocuklar›n›n beraber bulunarak birbirini tan›malar›,

sevmeleri ve yüksek hislerle aynen tabi olmalar› güzel bir fleydir. E¤er siz  güzel sa-

natlar mensubu olarak bunu tesbit ederseniz bütün millete ve bütün insanl›¤a hiz-

met etmifl olursunuz."  

Çall› - "Büyük Reisi Cumhur..."

Atatürk - "Hay›r ben bu akflam sizinle Cumhurbaflkan› olarak de¤il, bir vatan-

dafl olarak konufluyorum. Bu memlekette ve her memlekette, daima bir cumhurbafl-

kan› vard›r. Ben sizinle flimdi konuflurken bir vatandafl s›fat›n› düflünüyorum."

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 söyleyecek-

sin. 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 duruyor."
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Atatürk- "F›nd›kl› Saray›

neresi? Ben saraylardan hofl-

lanmam. Devlet Baflkan› ol-

mak mecburiyetinde, ‹stan-

bul'a gitti¤imde Dolmabahçe

denen so¤uk bir yerde oturu-

yorum. Ve ben orada rahats›z

oturuyorum. Bir evde otursam

daha rahat ederim." (Atatürk

Bir Ça¤'›n Aç›l›fl›, Ord. Prof.

Dr. Sadi Irmak, s. 349)

Atatürk bütün yaflam›n›

cephelerde mücadele etmekle geçirmifl, bir ülkenin Kurtulufl Savafl›'na tek bafl›na

yön vermifl, o güne kadar hiçbir Türk'e nasip olmayan yetki ve sorumlulukla Türk

Ordusu'nun bafl›na geçmifl ve büyük bir zafere imza atm›fl eflsiz bir devlet adam›d›r.

Ancak bu muhteflem ve kahramanl›klarla dolu tarihe sahip olan insan, günlük yafla-

m›nda gösteriflten uzak sakin bir yaflam sürmeyi tercih etmifltir. Atatürk'ün Kurtulufl

Savafl›'ndan sonraki y›llardaki yaflam› onun bu özelli¤ini göstermektedir.

Atatürk Ankara'da bulundu¤u 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›. Atatürk, ‹stanbul'da iken motorla bo¤az ge-

zintisinden, Anadolu sahilini takiben Ada'ya gitmekten hofllan›rd›. En büyük zevki

milletin aras›na kar›flarak, onlar›n e¤lencesine ifltirak etmekti. Herkes bilirdi ki

Ata'n›n en mutlu oldu¤u dakikalar milletiyle beraber oldu¤u anlard›.
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BAV OLARAK

ÖZLED‹⁄‹M‹Z GENÇL‹K

● Atatürk ilke ve ink›laplar›na ba¤l›,

● Devletimizin ülkesiyle ve milletiyle bölünmez bütünlü¤ü

ilkesini savunan,

● Milliyetçi ve mukaddesatç›,

● Ülke sorunlar›na çözüm üretebilen,

● Dedikodulara itibar etmeyen,duydu¤una de¤il, araflt›r›p

do¤rulu¤unu gördü¤üne inanan,

● Karfl›s›ndakine savunma hakk› veren,

● Karfl› oldu¤u düflünceye sald›rmay›p araflt›ran,

● Farkl› görüflleri konuflarak halleden,

● Objektif, sabit fikirli olmayan, genifl görüfllü,

● Olaylara peflin hükümle yaklaflmayan,

● Her zaman do¤ruya aç›k,

● Do¤ruyu gördü¤ünde direnmeyen,

● Do¤ru sözlü, dürüst,

● Olaylar› sakin ve tutarl› de¤erlendiren,

● Mülayim, olgun, hoflgörülü, flefkatli, yard›msever,

● Karfl›s›ndakine sevgi ve iyi niyetle yaklaflan,

● Kitle psikolojisiyle hareket etmeyen,

● Ço¤unluk sa¤layan kesimin de bazen yanl›fl fikirlere sa-

hip olabilece¤ini düflünebilen,

● Savunucular›n›n say›s› az olsa da do¤rudan yana olan,

● Boflverici olmayan,

● Demokrat ruha sahip,

● Medeni cesarete sahip,

● Gerçe¤i korkmadan savunan ve uygulayan,

● Entellektüel seviyesi yüksek, engin bir kültüre sahip; sa-

nat, tarih, siyaset kültürü son derece genifl .
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ATATÜRK'Ü ‹Y‹ ANLAMAK

Atatürk'ü gerçek manada anlayabilmek için onun hayat›na bakmak, neler yapt›-

¤›n›, neyi hangi düflünceyle yapt›¤›n› iyi analiz edebilmek gerekir.

Onun düflünce ve devrimlerinin temelini araflt›rd›¤›m›zda, bunun herfleyden

önce "tam ba¤›ms›zl›k ve özgürlük" ihtiyac›na dayand›¤› gerçe¤i karfl›m›za ç›kmak-

tad›r.

Atam›z'›n "Kurtulufl Savafl›"yla vermifl oldu¤u büyük mücadelesi, genç Türk

devleti için en acil ve önemli ihtiyac›n, "tam ba¤›ms›z ve özgür bir cumhuriyet düze-

ni" oldu¤unu aç›kça ortaya koymaktad›r. Türk Milleti'yle omuz omuza verdi¤i sa-

vafl, onun baflka ülkelere ba¤›ml›, adeta onlar›n kuklas› olmufl bir milletin zamanla

tarih sahnesinden silinece¤ini bilmesinden kaynaklanmaktad›r. Böyle bir sona asla

raz› olmayan Ulu Önder Atatürk "Ben yaflayabilmek için mutlaka müstakil bir

milletin evlad› kalmal›y›m. Milli istik-

lal bence bir hayat meselesidir." demifl

ve mücadelesine temel teflkil eden unsur-

lardan birini bu ifadesiyle dile getirmifltir.

Zihinlerde ve Sosyal Hayatta

Ça¤dafl Reform Hareketleri
Atatürk'ün anlad›¤› manada tam ba-

¤›ms›z yap›, sadece uluslararas› hukuk

içerisinde ka¤›t üzerindeki bir devleti ön-

görmüyordu. O, tam ba¤›ms›zl›kla, kendi

kendine yetebilen, savunmas›ndan tek-

nolojisine, tar›m›ndan ekonomisine kadar her alanda d›flar›ya muhtaç olmadan, hiç-

bir ödün vermek zorunda kalmadan ayakta durabilen bir yap›y› kastediyordu. Ve

flöyle diyordu:

"‹stiklali tam denildi¤i zaman, bittabi siyasi, mali, iktisadi, adli, askeri, harsi

ve ilaahiri her hususta istiklali tam ve serbestli¤i tam demektir. Bu sayd›klar›m›n

her hangi birinde istiklalden mahrumiyet, millet ve memleketin, manay› hakiki-

siyle istiklalinden mahrumiyet demektir."

Atatürk gayet iyi biliyordu ki, Türk Milleti'nin refah içinde yaflayan, ayd›n, uy-

gar bir millet olabilmesi için gerekli bilgi ve deneyim Bat› ülkelerindeydi. Bat›'n›n
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teknolojik ata¤a kalkt›¤› y›llarda ülke, koyu bir ba¤nazl›k ve yönetim zaaflar›yla ol-

du¤u yerde saym›flt›. 

‹flte böyle bir ortamda harekete geçen Atatürk, yeni cumhuriyeti kurduktan

sonra hiç vakit kaybetmeden, ülkenin geliflmesini durduran ba¤nazl›klarla savafla

bafllam›fl ve her biri devrim niteli¤inde, toplumun yap›s›n› tamamen de¤ifltirmeye,

uygar medeniyetler seviyesine ulaflt›rmaya yönelik köklü reform hareketlerini ger-

çeklefltirmifltir. Günlük yaflay›fl ve sosyal hayat› düzenleyen say›s›z reformu cesurca

uygulam›fl ve gerekçesini flöyle

aç›klam›flt›r:

"Yapt›¤›m›z ve yapmakta ol-

du¤umuz ink›laplar›n gayesi Tür-

kiye Cumhuriyeti halk›n› tama-

men modern ve bütün mana ve

flekliyle olgun bir topluluk haline

getirmektir, ink›laplar›m›z›n esas

gayesi budur."

Atatürk'ün kiflisel çabalar› ve

üstün dehas›yla Türk Milleti, kendi

kimli¤inden hiçbir ödün vermeden

o günün flartlar›nda ola¤anüstü bir

hamle yaparak adeta kabuk de¤ifl-

tirmifl ve Bat› medeniyetleri seviyesine do¤ru h›zla yaklaflabilmifltir. Atatürk ayd›n,

ça¤dafl, uygar bir Türkiye var etme mücadelesinin gereklili¤ini flu sözleriyle aç›kla-

m›flt›r:

"Medeniyet yolunda yürümek ve muvaffak olmak hayat flart›d›r. Bu yol üze-

rinde duranlar veya bu yol üzerinde ileriye de¤il, geriye bakmak cehalet ve gafle-

tinde bulunanlar umumi medeniyetin coflkun seli alt›nda bo¤ulmaya mahkum-

durlar."

Milli ve Manevi De¤erlerimizin Muhafazas›
Atatürk, ülkemize yepyeni bir çehre kazand›r›p tarihe geçen ça¤dafllaflma hare-

ketlerini gerçeklefltirirken, bir noktay› daima gözönünde bulundurmufltur. O da

Türk'ün kendi öz benli¤ini kaybetmeden, kendi kimli¤ini, kültürünü unutmadan

yeniliklere adapte olabilmesi, onlar› kendi milli kültürü içinde sindirebilmesidir.

B‹L‹M ARAfiTIRMA VAKFI

Bursa'da Merinos Fabrikas›'n› açt›ktan
sonra tesisleri gezerken 
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Aksi bir durumun milletimizi içten içe çürütece¤ini bilen Atatürk, Türk Milleti'ni

millet yapan unsurlar›; tarihini, dilini, dinini yani k›saca kültürünü her zaman yafla-

tacak köklü tedbirler alm›flt›r.

"Dilin milli ve zengin olmas›, milli hissin inkiflaf›nda bafll›ca müessirdir.

Türk dili, dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki bu dil fluurla ifllensin." diyen

Atatürk, Türk Dil ve Tarih Kurumu'nun kurulmas›na öncülük etmifltir. Milli benli¤i-

mizin önemli bir parças› olan dilimizin ve tarihimizin kökenine inilerek araflt›r›lma-

s›n›, bunlar›n bilimsel bir temele oturtularak daha da gelifltirilmesini ve sonraki ne-

sillere sa¤l›kl› bir flekilde ulaflmas›n› sa¤lam›flt›r.

Atatürkçülü¤e Sar›lmak
Atatürk'ün gerek sosyal gerekse ekonomik alanda yapm›fl oldu¤u bütün bu re-

formlarla ölmekte olan bir millet adeta yeniden do¤mufltur. ‹çindeki coflkun vatan

sevgisi ve her zaman yokluk içinde dahi baflar›y› hedefleyen "Kuvayi Milliye Ruhu",

yukar›da da aç›klad›¤›m›z üzere, ülkeye önce askeri sonra da sosyal ve ekonomik

alanlarda birçok zaferler kazand›rm›flt›r. 

Atatürk, ülke sorunlar›n› çözerken daima akl›n ve ilmin gereklerine göre hare-

ket etmifltir. Olaylar› genifl ve detayl› düflünmüfl, basit hedefler peflinde de¤il, gele-

cek nesilleri bile rahat ve huzur içinde yaflatacak köklü çözümler peflinde olmufltur.

Her zaman vatan›n ve milletin menfaatlerini gözetmifltir.

Bugün, vatan›n ve milletin hayr› ad›na yola ç›kanlardan, yaln›zca Atatürk'ün

açt›¤› yolda yürüyenlerin baflar›ya ulaflt›klar› da üzerinde durulmas› gereken bir

gerçektir. Ülkemizin meselelerine en gerçekçi yaklafl›mlar ve üretilen en sa¤l›kl› çö-

zümler, yine Atatürk'ün çizdi¤i çerçevede flekillenmektedir. Bu tablo, Atatürk'ün üs-

tün dehas›n›, ileri görüfllülü¤ünün yan›s›ra, sorunlara ne derece ak›lc› yaklaflt›¤›n›

göstermesi aç›s›ndan oldukça dikkat çekicidir.

Atatürk'ün belki de en önemli vasf› bir eylem insan› olmas›d›r. Yani düflündük-

lerini sadece lafta b›rakmamas›, onu gerçeklefltirmek için derhal harekete geçip orta-

ya somut birfleyler koymufl olmas›d›r. O halde biz Atatürkçülere düflen, Ulu Önderi-

miz'in fikir ve düflüncelerini eksiksiz olarak uygulamak ve baflta gençlik olmak üze-

re tüm halk›m›z›n bu bilince sahip olmas› için çal›flmakt›r.

Bu nedenle Atatürk'ü anlamak, onu sadece birtak›m süslü sözlerle övmek de¤il,

onun fikir ve düflüncelerini eyleme geçirebilmek, Atatürkçülü¤e sar›lmakt›r.
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Vakf›m›z›n Fahri Baflkan› Say›n Adnan Oktar, 
9 Kas›m 1990 tarihinde An›tkabir özel defterine
flunlar› yazm›flt›: "Ulu önderim, huzurunda seni
görmüfl gibi heyecanland›m. Vakf›m›z senin ilke
ve ink›laplar›n› sonsuza kadar korumaya
kararl›d›r. Rahat uyu."

VAKFIMIZIN FAHR‹ BAfiKANI SAYIN ADNAN OKTAR VE
VAKIF ÜYELER‹M‹Z‹N ANITKAB‹R Z‹YARET‹



B‹L‹M ARAfiTIRMA VAKFI

44

B‹L‹M ARAfiTIRMA VAKFI

NASIL B‹R GENÇL‹K ‹Ç‹N

MÜCADELE ED‹YOR?

"Gençler! cesaretimizi kuvvetlendiren ve devam ettiren sizsiniz. Siz almak-

ta oldu¤unuz terbiye ve irfan ile, insanl›k meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir

hürriyetinin en k›ymetli sembolü olacaks›n›z... Cumhuriyeti biz kurduk; onu

yükseltecek ve devam ettirecek sizsiniz."

Bilim Araflt›rma Vakf›, ahlaki dejenarasyonun toplumlar› içten çürüten bir has-

tal›k oldu¤unun fark›ndad›r. Bu nedenle de, kuruldu¤u 1990 y›l›ndan itibaren mu-

kaddesatç›-ilerici çizgisiyle Türkiye'yi ayakta tutan de¤erleri savunmay› ve güç-

lendirmeyi önemli bir görev olarak benimsemifltir. Bu itibarla BAV, inançs›zl›¤a ve

baflta fuhufl, uyuflturucu, cinsel sap›kl›k ve ahlaki dejenerasyon olmak üzere, Müs-

lüman Türk ahlak yap›s›n› tehdit eden tüm unsurlara karfl› fikri platformda müca-

dele etmektedir. 

Bilim Araflt›rma Vakf› camias› mensuplar› ise kiflilikte, ahlak yap›s›nda ve hiz-

mette, en mükemmele ulaflma iddias›ndad›rlar. Herhangi bir kusur veya eksiklik-

leri kendilerine hat›rlat›ld›¤›nda bu konuyu mutlaka dikkate almaktad›rlar. 

Bilim Araflt›rma Vakf›'n›n yetifltirilmesi için mücadele verdi¤i gençli¤in en

önemli özelli¤i, güzel ahlak› yaflayan ve bundan zevk alan bir nesil olmas›d›r. Ata-

türk'ün gösterdi¤i ça¤dafl medeniyet seviyesini yakalama hedefi do¤rultusunda,

milletin ç›karlar›n› kendi ç›karlar›na tercih eden, hukuka sayg›l›, adaleti ilke edi-

nen, haks›zl›¤a, zulme u¤rayan insanlar için mücadele veren flahsiyet sahibi bir

gençlik yar›nlar›m›z›n teminat› olacakt›r. 

Ahlaken güçlü ve flahsiyetli böyle bir gençli¤in belirleyici iki özelli¤i ilim ve

ak›ld›r. Bu bizzat Büyük Önder Atatürk'ün tesbitidir. Çünkü o büyük insan der ki:

"Benim manevi miras›m ilim ve ak›ld›r. Benden sonra beni benimsemek iste-

yenler, bu temel üzerinde ak›l ve ilmin rehberli¤ini kabul ederlerse manevi mi-

rasç›lar›m olurlar."

Bugün Atatürkçü birçok bilim adam› ve ayd›n›m›z›n ortak görüflü, Atatürk'ün

manevi miras›n› sahiplenecek bir gençli¤in eksikli¤inin kendini hissettirdi¤i yö-

nündedir.



Oysa Atatürk birçok ko-

nuflmas›nda kendi ilke ve

düflüncelerine sahip ç›kma

konusunda böyle bir gençli-

¤e büyük güven duydu¤unu

belirtmifltir. 

Atatürk'ün gösterdi¤i

yol do¤rultusunda hiçbir fe-

dakarl›ktan kaç›nmadan  yü-

rüttü¤ü çal›flmalar›yla Bilim

Araflt›rma Vakf›, ülkesinin

sorunlar›n› gayet iyi bilen ve

bunlara çözüm üretebilen,

demokrasi afl›¤›, kendini iyi-

ye ve do¤ruya adam›fl, huku-

kun üstünlü¤ü ilkesine ina-

nan, milleti ve devleti için ya-

flayan bir gençli¤in müjdesini

vermektedir. Yap›lan tüm

kültürel faaliyetler bu örnek

gençli¤in ortaya ç›kmas› için-

dir. 

Bu amaç do¤rultusunda

yap›lan faaliyetlerin en güzel

örneklerinden biri "Atatürk

Yafl›yor" kampanyas› kapsa-

m›nda gerçeklefltirilen ve

Türkiye'nin önde gelen fikir

adamlar›n›n, akademisyenle-

rinin, siyasetçilerinin ve sa-

natç›lar›n›n kat›ld›¤› konferanslard›r.
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"ATATÜRK'ÜN M‹LL‹YETÇ‹L‹K 

ANLAYIfiI" KONFERANSI

Ramada Oteli'nde 22 Eylül 1990 tarinde düzenle-

nen toplant›n›n konu¤u, Y›ld›z Üniversitesi Cumhuri-

yet Tarihi ve Atatürk Devrimleri Bölüm Baflkan› Prof.

Dr. Nurettin Tarakç›o¤lu idi. 

Tarakç›o¤lu konuflmas›na bafllarken, Atatürk'ün

ba¤›ms›zl›k  konusunda, Milli Mücadele gençli¤iyle ne

kadar iyi bir iletiflim içinde oldu¤una dikkat çekti. Tam

ba¤›ms›zl›k her ikisi için de tart›fl›lmayacak bir kav-

ramd›. Bunun bir sonucu da hukuki ba¤›ms›zl›kt›. Hu-

kuken ba¤›ms›z olmayan bir toplumun ba¤›ms›zl›¤›

için "tam" demek mümkün olamazd›. Tarakç›o¤lu buna

yaflanm›fl bir örnek olarak, Lotus Vakas›'ndaki savun-

mam›z› gösterdi. O günün  flartlar›nda, Lahey Adalet

Divan›'ndaki savunman›n bir Türk taraf›ndan yap›lm›fl

olmas› büyük bir fleydi. 

Bugünkü sorun ise çok farkl›yd›. Milli birli¤imizi

tehdit eden fley, eleman yetifltirmek de¤il, yetiflmifl ele-

man kaybetmekti. Tarakç›o¤lu'na göre "beyin göçü" bi-

r an önce önlenmesi gereken bir problemdir. Prof. Tarakç›o¤lu daha sonra flöyle de-

vam etti: "Milletimizi gerçek mutlulu¤a ulaflt›rmak için gelecek kuflaklara Ata-

türkçülü¤ü ö¤retecek ve uygulatacak yol, milli e¤itimden geçer..."

Vak›f ad›na konuflan Fatih Kocaman ise, Atatürk milliyetçili¤indeki en önemli

noktan›n Atatürk'ün milli beraberli¤e verdi¤i önem oldu¤unu vurgulad›. Ata-

türk'ün milli birlik ve dayan›flmay›, milletin devaml›l›¤›n› sa¤lama ve d›fl tehlikelere

karfl› bir kalkan olarak gördü¤ünü flöyle ifade etti: 

"Ulus varl›¤›n› ve yurt egemenli¤ini korumak için bütün yurttafllar›n can›n› ve

her fleyini derhal ortaya koymaya karar vermifl olmas›, bir ulusun en yenilmez silah›

ve korunma vas›tas›d›r. Bu sebeple Türk ulusunun idaresinde ve korunmas›nda mil-

li birlik, milli duygu, milli kültür, en yüksekte göz dikti¤imiz idealdir."

Say›n Kocaman konuflmas›n›n sonunda; "Atatürk'ün milliyetçilik yönü kimi za-

man göz ard› ediliyor. Milli karakterimizin yok edilmesine izin vermeyece¤iz. Vak›f

olarak bunu hedeflerimiz aras›nda görüyoruz." dedi. 
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Prof.Dr. Nurettin Tarakç›o¤lu

Fatih Kocaman



GERÇEK B‹R ATATÜRKÇÜ’NÜN M‹LL‹YETÇ‹L‹K

ANLAYIfiI NASIL OLMALIDIR ?

Atatürk'ün en büyük hedefi, çok büyük emeklerle kurulan Yüce Türkiye Cum-

huriyeti'nin güçlü ve geliflmifl demokratik ülkeler toplulu¤una girmesi ve bu enteg-

rasyon sürecinin çok h›zl› ve baflar›l› olmas›yd›. Türk Milleti'nin bu süreci h›zland›r-

mas›n›n birinci koflulu ise Bat›'n›n medeniyetini al›rken, milli birlik ve beraberli¤ini

herfleyin üzerinde tutmas›, milliyetçi karakterini ana esas olarak belirlemesi, ‹slam

ahlak›n›n özünü savunan ça¤dafl bir yap›y› ivedilikle oluflturmas›yd›.

‹flte bu nedenle Atatürk, Cumhuriyeti emanet etti¤i Türk gencinin milli birlik ve

beraberli¤ini herfleyin üzerinde tutan, vatanperver, cesur, ülkesi için can›n› seve se-

ve veren, ‹slam ahlak›n› özümsemifl, güzel ahlaki vas›flar› hayat›n›n her aflamas›na

yerlefltirmifl olmas›n› istiyor, bunun için karfl›s›na ç›kacak her engeli bizzat ortadan

kald›r›yordu. Afla¤›da s›ralanan birkaç madde, Atatürk'ün hedefledi¤i milliyetçi

Türk genci modelini k›saca tasvir etmektedir:

❏ Dine ve manevi inançlara gönülden ba¤l›d›r ve sayg›l›d›r. Bu hürmetin kay-

na¤›n› da laiklikten almaktad›r. 

❏ ‹nsana de¤er verir, iliflkilerinde sayg› ve sevgi esast›r.

❏ S›n›fsal farkl›l›¤a karfl›d›r. Herkesin eflit oldu¤una, dayan›flman›n gereklili-

¤ine, milli birlik ve beraberli¤e inan›r.

❏ Fikirleri ve idealleri, müspet ilime ve akla dayal›d›r. 

❏ Herkesin fikrine de¤er verir, istiflare eder.

❏ Türk Milleti için, her ne pahas›na olursa olsun hizmeti ilke edinmifltir ve bu

u¤urda hiç bir fedakarl›ktan kaç›nmaz. 

❏ Dinamiktir, taassuba ve statükoculu¤a karfl›d›r. Daima ça¤›n yeniliklerinden

ve geliflmelerinden yanad›r. Olgunlaflt›rd›¤› her fikri mutlaka harekete dö-

nüfltürür. 

❏ Dikkatlidir, d›flar›dan veya içerden gelebilecek tehlikelere karfl› uyan›kt›r, ak›lc›

tedbirler al›r. 

❏ Örf ve adetlerine kuvvetli hislerle ba¤l›d›r. 

❏ Ailenin kutsiyetine inan›r.

❏ Türkiye Cumhuriyeti'nin ça¤dafl medeniyet seviyesinin üzerine ç›kabilmesi

için u¤rafl verir. Azimli ve kararl›d›r. Olumsuzluklardan y›lg›nl›¤a kap›lmaz. 

❏ Tevazulu, sab›rl› ve daima bar›fltan yanad›r. 
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❏ Adaletten ödün vermez. 

❏ Estetik de¤erlere ve sanata düflkündür.

❏ Ahlak güzelli¤ine ve temizli¤e de¤er verir. 

❏ Ayd›nd›r ve bilimden yana bir tutum içindedir.

❏ ‹leri görüfllüdür.

❏ Hoflgörülü ve ba¤›fllay›c›d›r; affetmek ve sadakati esas al›r.

❏ Bar›flç› ve uzlaflt›r›c›d›r.

❏ Sözlerine ve emanetlerine olan hassasiyeti güçlüdür.

❏ Onurlu ve vakarl›d›r.

❏ Kendisine isabet eden güçlüklerden dolay› hiçbir zaman ümitsizli¤e kap›l-

maz. 

❏ Cesurdur, hiçbir zorluk onu hedeflerinden y›ld›rmaz. Düflman›n say›s›, gü-

cü ve büyüklü¤ü onun kararl›l›¤›n› etkilemez. 
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"ATATÜRK VE TÜRK M‹LL‹YETÇ‹L‹⁄‹" 

KONFERANSI 

Hilton Oteli Alt›n Kubbe Salonu, 20

Ekim 1990’da anlaml› ve coflkulu bir

konferansa sahne oldu. Bunda Türki-

ye'inin yaflayan en büyük tarihçisi Ce-

mal Kutay'›n pay› büyüktü flüphesiz.

Konferansta ilk sözü Marmara Üniversi-

tesi ö¤retim üyesi Doç. Dr. Süreyya Hiç

ald›. Süreyya Hiç, Atatürk devrimlerinin

hangi flartlarda yap›ld›¤› ve gereklili¤i

üzerinde durdu ve özetle flunlar› söyledi: 

"Birçok güçlü devlete karfl› can›n› or-

taya koyarak ülkesini kurtaran Mustafa

Kemal'i bundan sonra çok daha güç bir

görev bekliyordu; yeni Cumhuriyet'i

modern temeller üzerinde kurmak. Yap-

t›¤› devrimler modern Cumhuriyet'in

önündeki engelleri kald›rmaya yönelikti.

Bu engellerin bafl›nda irtica geliyordu.

Haliyle laiklik de yeni sistem için vazge-

çilmez bir unsurdu."

Süreyya Hiç sözlerine flu fleklide de-

vam etti: "Atatürk'ün bir sistem infla et-

me gayreti içerisinde bulundu¤u y›llarda, Rusya'da Marksist-Leninist sistem, ‹tal-

ya'da Mussolini'nin etkisindeki faflizm ve Almanya'da Hitler'in nasyonal sosyalizmi

hakimdi. Bat› ise demokratik ve liberal bir sistem aray›fl›nda idi. Bunca ak›ma ra¤-

men Atatürk kopyac› bir tutum izlememifl, ülkesinin  ihtiyaçlar›na, flartlar›na göre

kendi modelini kurmufltu."

Daha sonra kürsüye Türkiye'nin en de¤erli tarihçilerinden biri olan Cemal Ku-

tay geldi. Heyecan ve hareket dolu konuflmas›na: "156 kitap s›¤d›rd›¤›m bu uzun
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hayat›m›n son günlerinde Atatürk'e sahip ç›kan bir gençlik görmenin mutlulu¤u

içindeyim." sözleriyle bafllayan tarihçi-yazar Cemal Kutay, an›lar ve tarihi belgelerle

süsledi¤i konuflmas›n› flöyle sürdürdü: "Atatürk'ün ölümünden sonra onun hak-

k›nda bir kitap haz›rlad›m. En sonunda ad›n›n "Ard›nda Kalanlar" olmas›na ka-

rar verdim. Onun ard›ndan b›rakt›¤› en önemli fley hiç flüphesiz milliyetçilik an-

lay›fl›yd›. E¤er ideali kavrayabilirsek gelece¤e güvenle bakabiliriz."

Zaman zaman alk›fllar›n kesti¤i konuflmas›nda Cemal Kutay milliyetçili¤in te-

melleri üzerinde de durdu ve flöyle devam etti: "1907'de Osmanl› ‹mparatorlu¤u flu

anki Türkiye'den yedi kat daha genifl bir topra¤a sahipti. Ancak bu topraklar tam bir

kargafla içindeydi. ‹mparatorlu¤un halk›n› birlefltirecek çeflitli ak›mlar gelifltirildi.

Belki de bunlar›n en zay›f› Türk Birli¤i'ydi. Çünkü Türklü¤ün konuflulabilece¤i hiç-

bir kültürel birikim söz konusu de¤ildi. Ancak Atatürk bu birli¤e dayanarak bir des-

tan yazd›." 

Say›n Kutay'›n son olarak söyledi¤i "Onun milliyetçili¤i tümüyle kavransa 21.

yüzy›l Türklerin yüzy›l› olur." cümlesi salondaki konuklar taraf›ndan uzun süre

ayakta alk›flland›.
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D‹L VE TAR‹H FAKTÖRÜNÜN ÖNEM‹

"Milli bilincin ayakta kalabilmesi ve uyan›k bulunmas› için

dil ve tarih u¤runa çal›flmaya mecburuz."   

M. Kemal Atatürk

Atatürk'ün Türk Milliyetçili¤i'ni gelifltirmek ve sa¤lamlaflt›rmak için kulland›¤›

iki önemli yöntem, tarih ve dil unsurlar›nda ortaya ç›kmaktad›r. Ortak bir kültür-

den gelen Türk Milleti, ülküde birli¤inin fark›na varmal›yd›. ‹flte bu amaçla ilk ola-

rak Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu kurulmufltur. Ulusal kimli¤i gelifltirici

ifllevler yerine getirmek üzere kurulan bu kurumlar›n çal›flmalar›, milliyetçilik ilke-

sini birlefltirici ve bütünlefltirici bir çizgiye oturtmufltur. Bu flekilde bir çat› alt›nda

birleflen devletin h›zla e¤itilmesi ve y›llar boyunca oluflan aç›klar› kapatmak da çok

kapsaml› bir çal›flma gerektirmekteydi. Atatürk "Milli duygu ve dil aras›ndaki ba¤

çok güçlüdür. Dilin milli ve zengin olmas› milli duygunun geliflmesinde bafll›ca

etkendir." derken, Cumhuriyet'in en temel ilkelerinden olan milliyetçilik ilkesinin

yerleflmesinde milli tarihin ve milli dilin önemini vurguluyordu. Bu giriflimle ça¤-

dafllaflma yolunda da çok önemli bir ad›m at›l›yordu.

Cumhuriyetçilik, Halkç›l›k ve Devletçilikle beslenen Atatürk milliyetçili¤i, hiç

kuflkusuz ça¤dafllaflma yolunda at›lan en önemli ad›md›r. Atatürk liderli¤inde ka-

zan›lan ‹stiklal Savafl›'n›n bafll›ca dayana¤› Türk Milliyetçili¤i'dir. Zaferden sonra

yürürlü¤e sokulan Türk ink›lab›n›n amac› da; Türk Milleti'ni tümü ile ça¤dafl yap-

makt›r. Atatürkçü yaklafl›mda millet olma duygusunun güçlendirilmesi ile ça¤dafl-

laflma birbirini tamamlamaktad›r. Atatürk bir yandan Türk Milleti'ni ça¤dafl yap-

mak, di¤er yandan tarih ve dil çal›flmalar› ile Türk kültürünün milli temellerini ge-

lifltirmek istemifltir. 

Ona göre tarihçili¤imizdeki bu eksiklik Türk Milliyetçili¤i'nin uyan›fl›ndaki ge-

cikmenin sonucu idi. Dünya milletleri Osmanl› ülke ve devletinden "Türkiye",

"Türk ‹mparatorlu¤u" diye bahsederken, bizde "Türk" sözü dile bile al›nm›yordu.

‹lk defa Bat›l› Türkologlar›n, Orta Asya'da bafllayan Türk tarihine dikkati çeken

eserler yay›nlamalar›, Türk tarihine karfl› ilgiyi uyand›rm›fl ve böylece Türk tarihçi-

leri Türk Milleti'nin tarihine yer vermeye bafllam›fllard›r.

Türk Cumhuriyeti yeni bir devletti. Ancak bu devleti kuran Türk Milleti, uzun

ve parlak bir tarihe sahipti. Bu köklü milletin tarihi ayd›nl›¤a ç›kar›lmal›yd›. ‹flte
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Atatürk'ü tarih konusuna e¤ilmeye sevkeden bafll›ca sebep bu idi. Atatürk'ün yön-

lendirmesiyle 1930'da "Türk Tarihi Ana Hatlar›" yay›nland›. 12 Nisan 1931'de Ata-

türk'ün direktifi ile daha sonra "Türk Tarih Kurumu" ad›n› alan "Türk Tarihi Tetkik

Cemiyeti" kuruldu ve dört ciltlik bir "Genel Tarih" yay›nlanarak burada a¤›rl›k Türk

tarihine verildi. 

Milli E¤itimin Önemi
E¤itim, insan›n davran›fllar›nda, fikir ve ideallerinde, hayata bak›fl aç›s›nda, es-

tetik ve sanat anlay›fl›nda, ahlak›nda ve bunun gibi daha pek çok konudaki ilerleme

sürecini göstermektedir. Atatürk, e¤itim sisteminin kaliteli ve ça¤dafl s›n›r›n çok da-

ha ilerisinde olmas› için daima yeni fikirlerle beslenmesi gerekti¤i inanc›n› tafl›m›fl,

sahip oldu¤u kararl›l›¤› sayesinde Türk Milleti'nin ilerlemesine öncülük etmifltir.

Türk Milleti'nin gerek Türkiye hudutlar› içerisinde, gerek bu hudutlar›n d›fl›nda

varl›¤›n› sürdürebilmesi, iktisadi ve sosyal alandaki geliflimi, her zaman e¤itim ve

kültür düzeyi ile do¤ru orant›l› olarak ilerlemifltir. Bundan dolay›d›r ki, Ulu Önder

yaflam› boyunca milli ve dini e¤itimin gelifltirilmesine büyük önem vermifltir.

Milletini daima, daha çok düflünmeye, gelifltirmeye, akl›n ve ilmin yolundan

ayr›lmamaya teflvik etmifltir. Toplumda kad›n erkek ayr›m› gözetmeksizin, tüm fert-

lerin bu de¤erleri kazanmas›n› sa¤lamak için, döneminde birçok okul aç›lm›fl, kalite-

li e¤itmenler yetifltirilmifl, yeni nesillerin geliflimi için genifl imkanlar haz›rlanm›flt›r. 

Atam›z'›n bu konuya verdi¤i önemi flu sözlerinden anlamak da mümkündür: 

"Bu büyük gerçe¤i, Türk dünyas›n›n ayd›nlar›, Türk dünyas›n›n bilginleri,

Türk dünyas›n›n muallimleri, ö¤retmenleri yeni yetiflenlere sizler ö¤retmelisiniz.

Sizin ifliniz de silahl› mücahitler ve harp kahramanlar›n›n ifli kadar zordur; ancak

o kadar da flereflidir. Türk Milleti'ni, dünyan›n her taraf›nda gelecek as›rlar›n be-

las›na, kazas›na, çilesine gö¤üs gererek; refah ve saadetine, güçlü ve flerefli günle-

rine erifltirecek olanlar sizlersiniz. Bu bak›mdan eme¤iniz, gayretiniz, sabr›n›z,

çileniz, toplan›fl›n›z, da¤›l›fl›n›z, fikirleriniz, son derece de¤erlidir, mübarektir.

Bu sebeple devam etmeli, verimli ve semereli olmal›d›r."

Atam›z'›n 3 A¤ustos 1932 tarihinde söylemifl oldu¤u, milli baflar›m›z›n s›rr› ola-

cak ve büyük de¤er tafl›yan flu ö¤üdünü de unutmayal›m; 

"As›l u¤raflmaya mecbur oldu¤umuz fley yüksek kültürde ve yüksek fazilette

dünya birincili¤ini tutmakt›r."

B‹L‹M ARAfiTIRMA VAKFI
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BAV'IN FAAL‹YETLER‹

"ATATÜRK VE TÜRK GENÇL‹⁄‹" KONFERANSI

The Marmara Oteli'nin Balo Salonu 9 Haziran 1990 günü
gündemden inmemesi gereken bir konuya tan›k oldu. Atatürk
için bir dakika sayg› durufluyla bafllayan toplant›da, say›n or-
dinaryüs Prof. Dr. Reflat Kaynar ile Prof. Dr. Toktam›fl Atefl
Türk gençli¤inin Atatürkçü çizgideki yerini anlatt›lar. 

‹lk sözü alan Prof. Dr. Reflat Kaynar salondaki genç kitleyi
görünce: "Hayat›m›n en güzel günlerinden birini yafl›yorum"
demekten kendini alamad›. Konuflmas› boyunca flekil ve tören
Atatürkçülü¤ünün ve genç kufla¤a Atatürk'ün düflünce siste-
minin verilmeyiflinin ve bunun özellikle kendi hatalar› oldu-
¤unu söyledi. Kaynar, Atatürk'ün milliyetçilik prensibinin
yanl›fl anlafl›ld›¤›na dikkat çekerek; "Bizim milliyetçili¤imiz
Hitler milliyetçili¤i de¤il, hümanist bir milliyetçiliktir." de-
di. 

Kaynar'›n konuflmas›ndaki bir baflka ilginç nokta da,
inanc›n önemini vurgulamas›yd›. Bu görüflünü "Her insan
inan›rsa insand›r; iman sahibi olmayan, insan olamaz." cümle-
siyle özetledi. Baz› çevrelerce kas›tl› olarak ateist ve materya-
list olarak gösterilmeye çal›fl›lan Atatürk'ün, inanç konusun-
daki fikirlerini, yan›nda bizzat yaflam›fl birinden dinlemek ko-
nuklar için bulunmaz bir f›rsat oldu. 

‹kinci olarak söz alan Prof. Dr. Toktam›fl Atefl konuflmas›-
na flöyle bafllad›: "Atatürk kurdu¤u Cumhuriyet'i ‹fl Bankas›'na emanet etmedi.
Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'ni Türk gençli¤ine emanet etmifltir. Çünkü Türk
gençli¤i özverilidir." 

Atatürk'ü, heykellerin gerisinde, insan olarak ele almak gerekti¤ine dikkat çe-
ken Prof. Atefl, "Onun s›radan bir insan oldu¤unun en önemli delili do¤um günü-
nün bilinmemesidir." dedi. 

Son olarak kürsüye gelen, Bilim Araflt›rma Vakf›’ndan Fatih Kocaman, üniver-

site gençli¤inin Atatürk'ten gittikçe uzaklaflt›¤›n›; vakf›n, Atatürkçülü¤ü gençli¤e

afl›lamak amac›yla kuruldu¤unu belirten bir konuflma yapt›. Fatih Kocaman, eski

cumhurbaflkan›m›z Kenan Evren'in Özel Defteri'ne 19 May›s 1987'de yazd›¤›;

"Gençler gelece¤e umutlu bak›yor, sen rahat uyu" notunu okuyarak; "Biz gelece¤in

umut edilenden iyi olmas› için, Atatürk sevgisini ve O'nun ilkelerini tüm gençli¤e

anlatmaya azmettik." dedi.  

Prof. Dr. Reflat Kaynar

Prof. Dr. Toktam›fl Atefl
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TÜRK M‹LL‹YETÇ‹S‹ ATATÜRK

"Türk Milleti, milli birlik ve beraberlikle 

güçlükleri yenmesini bilmifltir."

M. Kemal Atatürk

20. yüzy›lda siyaset sahnesi incelendi¤inde akla tarihte çok derin etkileri olmufl,

insanl›¤a yeni ufuklar açm›fl çok az lider gelir. Özellikle de olumlu etkisi olan lider-

lerin say›s› oldukça azd›r ve ne yaz›k ki bu liderlerin birço¤unun, gerek flah›slar› ge-

rekse eserleri aç›s›ndan bir yüzy›ll›k zaman bile dayanamadan tarihin karanl›k deh-

lizlerine gömülmüfl olduklar›n› ibretle tesbit ederiz. Ama 20. yüzy›la damgas›n› vu-

ran birkaç lider hala kurduklar› eserler sayesinde "yaflamakta", hatta her geçen gün

daha da güçlenmekte ve büyümektedirler. Bu uzun soluklu liderlerin bafl›nda ise

Mustafa Kemal Atatürk gelmektedir.

Ölümünün üzerinden 64 y›l, Cumhuriyet'in kurulmas›ndan ise 80 y›l geçmifl ol-

mas›na ra¤men, Atam›z'›n an›s› ve onun kurdu¤u Cumhuriyet'in varl›¤› güçlenerek

sürmektedir. Bu gücün sebeplerini tespit etmek, Atatürk'ün bize emanet etti¤i Cum-

huriyet'in devam›n› sa¤lamak aç›s›ndan çok önemlidir.

Atatürk, dünya tarihinde gerek kiflili¤i gerekse yapt›klar›yla yeri asla dolduru-

lamayacak, müstesna kiflilerden biridir; sadece bizim gözümüzde de¤il, tüm dünya

kamuoyunda tan›nm›fl, çok yüksek ahlaki meziyetlerle bezenmifl tam bir Osmanl›

beyefendisidir. 

Ulu Önder'in, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temelini atarken tek güvendi¤i

güç Allah, sonra Türk Milleti, esas tuttu¤u rehber ise Kuran ve ‹slam olmufltur. ‹s-

lam'a, akla, tefekküre, ilme, hikmete verdi¤i de¤er birçok sözünden anlafl›lmaktad›r.

Yapt›¤› tüm at›l›mlarda ‹slam'›n umumi ruhuna uygunluk aram›fl; bilimden, rasyo-

nel düflünceden taviz vermeyen yüksek bir politikaya ulaflm›flt›r. Bir devlet ve siya-

set adam› olarak Ulu Önderimiz Atatürk'ün büyüklü¤ü ve süreklilik arzeden k›y-

meti bu Müslüman kiflili¤ine ba¤l›d›r. Kitleler karfl›s›ndaki ola¤anüstü sayg›nl›¤›, et-

kileme gücü ve herkesin ona teslimiyetle ba¤lanmas› üzerinde tafl›d›¤› Kurani vas›f-

larla güçlenmifltir.

Bir insan›n düflünce ve inanç yap›s›, onun davran›fllar›nda ve eserlerinde kendi-

ni gösterir. Atatürk'ün hayat› ve yapt›klar› da Müslüman Türk insan›n›n faydalana-

ca¤› ve örnek alaca¤› derslerle doludur; bu yüzden onun yapt›klar›, söyledikleri
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Türk Milleti için her zaman de¤iflmez bir rehber olmal›d›r.

Mustafa Kemal, vatan›na sahip ç›kmam›fl olsayd›, Türk yurdu istila edilecek, ca-

miler y›k›lacak, ezan sesleri kesilecek, dünyan›n en büyük ‹slam flehri olan ‹stanbul

bir gayrimüslim merkezi olacakt›. E¤er bu ülkede Allah'›n emretti¤i flekilde ibadet-

lerimizi yerine getirme imkan›na sahipsek, bunu ona borçluyuz.

Yaln›zca Türk dünyas›n› de¤il, tüm ‹slam dünyas›n› da ça¤dafl yükselen de¤er-

lere ulaflt›rmak ve Türk Milleti'ni ‹slam aleminin lider devleti haline getirebilmek,

ancak Atatürkçü düflünce sistemi ile mümkündür. Atatürkçü düflünce ile özünden

uzaklaflt›r›lmak istenen ‹slam dini birçok sapmalardan ve yanl›fl uygulamalardan

ar›nm›flt›r. Atatürk'ün bu yepyeni giriflimleri ve dinsel anlat›mlar›yla halk ‹slam'a

daha çok yak›nlaflm›flt›r.

Bize b›rak›lan miras ve onun getirdi¤i sorumluluklar›, en güzel biçimde, lay›¤›

ile uygulayabilmemiz ancak onun cesur kiflili¤ini ve ak›lc›l›¤›n›

kavrayarak mümkün olabilir.

Ülkemiz son y›llarda çok kritik ve gergin bir süre-

cin içinden geçmektedir. Gerek d›fl politikada, gerekse

iç politikada, siyasal, sosyal ve ekonomik aç›dan pek

çok sorunla karfl› karfl›yay›z. Ama tarihi boyunca tüm

zorluklardan yek vücut olup ç›kmay› çok iyi bilen Türk

halk›n›n, bu zorlu dönemeçten geçebilmesi de san›ld›-

¤› kadar zor de¤ildir. Ulu Önderimiz Atatürk'ün bize

açt›¤› yolun ›fl›¤›nda, onun "Türk Milleti, milli birlik

ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmifltir" sö-

zünden hareketle, milletçe özlemini duydu¤umuz

bar›fl, huzur ve güven ortam›na kavuflmak mümkün-

dür. Atatürk'ün kurdu¤u ve bizlere emanet etti¤i

Türkiye Cumhuriyeti'nin devam› onun ahlak›n›n reh-

ber edinilmesi, ilkelerinin çok iyi kavranmas› ve pra-

ti¤e geçirilmesi, bölücülük unsuru olarak kullan›lan tüm pürüzlerin ortadan kald›-

r›lmas›yla sa¤lanabilir.

fiüphesiz, "ben Türküm" diyen herkesin övünebilece¤i vas›flardan en önemlisi

Atatürkçü olabilmek, ama sadece sözle de¤il, tüm hareketleriyle, ahlak›yla, baflar›la-

r›yla Atatürkçü olabilmektir.
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"ATATÜRK DEVR‹MLER‹N‹N TEMEL‹ 

LA‹KL‹K" KONFERANSI
Hilton Alt›n Kubbe Salonu'nda 16 Mart 1990 günü düzenlenen konferansta,

Cumhuriyet'in ilan›ndan bu yana belki de en çok tart›fl›lan bir konu gündeme geldi.

Konferans›n konuflmac›lar› anayasa hukuku profesörü Orhan Ald›kaçt› ve tarihçi-

yazar Cemal Kutay'd›. 

Prof. Dr. Orhan Ald›kaçt›, laikli¤in bilincine va-

ran ve toplumda huzurun ancak cumhuriyet ve de-

mokrasi düzeninde laiklik ilkesinin bir gerçek ifade

etmesiyle sa¤lanabilece¤ini savunanlar›n oldukça

ço¤unlukta oldu¤unu belirterek konuflmas›na baflla-

d›. 

Ald›kaçt›; laikli¤in demokrasinin, fert hak ve

hürriyetlerinin  ayr›lmaz bir parças› oldu¤unu da

vurgulad›.

Bir ö¤retim üyesi olarak matbaan›n ülkemize

250 y›l sonra girmesinden büyük üzüntü duydu¤u-

nu ifade eden Ald›kaçt›, bundan gerici zihniyetin so-

rumlu oldu¤unu belirtti ve Mustafa Kemal'in laiklik

konusunda izledi¤i yolu k›saca aç›klad›. 

Daha sonra mikrofona tarihçi-yazar Cemal Ku-

tay geldi. Konuflmas›n›n ilk bölümünde Kutay, Os-

manl›'n›n engin hürriyetine ve bütünlü¤ünü sa¤la-

yan siyaset tarz›na de¤indi.  

Atatürk'ün dine bak›fl›n› incelemeden laikli¤in

anlafl›lamayaca¤›na de¤inen Kutay, konuflmas›n›

flöyle sürdürdü: "Mustafa Kemal'in devrimlerinin dayand›¤› üç temelden birincisi

dinde zorlama olmad›¤›yd›. ‹kincisi, ‹slam'da hoca s›n›f› yoktu: keflifl, ruhban

yoktu, mürflid vard›. Üçüncüsü de Allah'tan baflka bir ‹lah yoktur ve Hz. Muham-

med O'nun elçisidir."

Kutay'›n son sözleri ise, Bilim Araflt›rma Vakf› ad›na büyük bir onur oldu: "Se-

neler önce bir Atatürkçünün nas›l olmas› gerekti¤ini anlatan "Beklenen Adam"

isimli bir kitap yazm›flt›m. Bugün burada anlad›m ki bu kitapta sizi anlatm›fl›m." 

Prof. Dr. Cemal Kutay

Prof. Dr. Orhan Ald›kaçt›
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ATATÜRK CUMHUR‹YETÇ‹L‹⁄‹

Büyük Önder Atatürk, Anadolu topraklar›n› düflman ifl-

galinden kurtaran dört y›ll›k Milli Mücadele'yi tamamlad›¤›n-

da, Türk Milleti için yeni bir yol çizmesi gerekti¤ini düflünü-

yordu. Nitekim yaflam›n›n geri kalan k›sm›n›, en az Milli Mü-

cadele kadar önemli olan bu yeni yolu oluflturmaya ay›rd›. Bu

yeni yolun en önemli özelli¤i ise, bu sene 80. y›l›n› kutlad›¤›-

m›z Cumhuriyet oldu. Atatürk, Türk Milletine bu yönetim

sistemini miras b›rakt›. 

Peki ama Atatürk'ün kurdu¤u ve olgunlaflt›rmak istedi¤i

Cumhuriyet, nas›l bir Cumhuriyet'ti? Atatürk bizlere, bu

Cumhuriyet'i yaflatmak ve gelifltirmek için nas›l bir istikamet

belirledi?...

Bu soruyu sormam›z önemli ve gereklidir; çünkü Cum-

huriyet tarihi boyunca, Atatürk'ün çizdi¤i yolu sapt›rmak,

kendi ideolojilerini Atatürk'e mal etmek isteyenler olmufltur.

Özellikle çok say›da Marksist yazar ya da siyasi ak›m, kendi-

lerini "Kemalist" ilan ederek, yani Atatürk'ün yolundan gittik-

lerini iddia ederek, ideolojilerine meflruiyet sa¤lamaya çal›fl-

m›fllard›r. 

Oysa Atatürk'ün bize miras b›rakt›¤› dünya görüflüne, si-

yaset anlay›fl›na, devlet gelene¤ine ve kültüre bakt›¤›m›zda,

Büyük Önder'in gerçekte bugün "milliyetçi-mukaddesatç›"

kavramlar› ile tan›mlad›¤›m›z sentezin sahibi oldu¤unu görü-

rüz. Atatürk bize; s›n›rlar› Türkiye'yi de aflan bir Türk Milli-

yetçili¤i'ni, liberal bir ekonomi anlay›fl›n›, onurlu ancak uzlafl-

mac› ve dengeli bir d›fl politika yöntemini, dine son derece

sayg›l› bir laiklik düflüncesini b›rakm›flt›r. O, hem bir Osmanl›

Paflas›, hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olarak, Os-

manl› gelene¤ini modernlefltirerek 20. yüzy›la aktaran büyük

bir dehad›r. Bize düflen ise, ayn› gelene¤i yine modernleflme

sürecini koruyarak 21. yüzy›la tafl›mak olacakt›r. 
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Atatürkçü düflünce yolunda ilerlerken akl›m›zdan

ç›kmamas› gereken en önemli nokta, Atatürk'ün demok-

rasiye inanm›fl bir lider olmas› ve demokratik bir Cum-

huriyet hedeflemifl olmas›d›r. Büyük Önder, kurdu¤u

Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman için "muas›r mede-

niyet" seviyesine ç›kmas›n›, yani Bat› tipi bir demokrasiy-

le yönetilmesi hedefini korumufltur. 

Atatürk'ün Liberal Ekonomiye ‹nanc› Tamd› 

1920'lerin bafl›na bakt›¤›m›zda, Atatürk'ün kurdu¤u

genç Türkiye Cumhuriyeti için liberal bir ekonomi mode-

li tercih etti¤ini aç›kça görürüz. 1923'te, henüz Cumhuri-

yet'in ilan›ndan önce toplanan ‹zmir ‹ktisat Kongresi'nin

anafikri budur. 

Atatürk Türkiye için her zaman için demokrat ve li-

beral bir cumhuriyet modeli savunmufltur. Atatürk; tam

bir Türklük ve Türkiye sevgisine sahip olan; d›fl politika-

da Türk milli menfaatlerinin savunulmas› için çok basi-

retli ve mücadeleci davranan; sosyalist ak›mlara prim

vermeyip, her zaman için kalk›nman›n gerçek yolu olan

özel giriflime destek olan; Bat›'yla gerekti¤inde mücadele

eden, ama var›lmas› gereken noktan›n Bat› tarz› demok-

ratik bir "muas›r medeniyet" oldu¤unu bilen; laikli¤i top-

lumun huzuru ve devletin bekas› için zorunlu gören, an-

cak ayn› zamanda dine büyük bir sayg› besleyen ve hatta

dinin do¤ru anlafl›lmas› ve yaflanmas› için çaba harcayan

bir liderdir. Bu s›fatlar›n hepsi milliyetçi-muhafazakar bir

istikamete iflaret etmektedir. 

Cumhuriyetimiz'in 80. y›l›nda Türk Milliyetçilerine

düflen görev, Atatürk'ün gerçek miras›na herkesten fazla

sahip ç›kmak ve onun kurdu¤u Cumhuriyet'in temel ni-

teliklerini herkesten daha fazla savunmakt›r.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 80. y›l›, bu bilinçle hepimi-

ze kutlu olsun. 

B‹L‹M ARAfiTIRMA VAKFI

61



"ATATÜRK VE S‹YASET" KONFERANSI

Ankara, Ata'n›n vefat›ndan 52 y›l sonra, onun an›s›na adanm›fl bir organizasyo-

na tan›k oldu. 9 Kas›m'da Bilim Araflt›rma Vakf›'n›n Hilton Oteli'nde düzenledi¤i

konferans Atatürk'ün d›fl ve iç siyasete bak›fl›n› ve bu konudaki tavr›n› ayd›nlatma

amac› tafl›yordu. Ankaral› üniversite gençli¤inin ve vak›f üyelerimizin izledi¤i kon-

feransa eski DYP Genel Baflkan Yard›mc›lar›ndan Yaflar Topçu, Prof. Dr. Sina Akflin

ve Bilim Araflt›rma Vakf› ad›na Fatih Kocaman konuflmac› olarak kat›ld›lar. 

‹lk konuflmac› Yaflar Topçu, Atatürk'ün demokrat kiflili¤inden ve onun devrim-

lerinin günümüze  yans›malar›ndan bahsetti. Topçu flunlar› söyledi: 

"‹lk kurtulufl mücadelesinde Türk Milleti için al›nan en önemli karar Musta-

fa Kemal'in ba¤›ms›z bir ülke kurma karar›yd›. O flartlar alt›nda bu karar› almak,

al›nan bu karar u¤runa hayat›n› ortaya koymak ola¤anüstü bir cesaret ve kararl›-

l›k örne¤i, k›saca bir mucizedir. ‹flte Türkiye Cumhuriyeti'ni, egemenli¤imizin al-

t›na alan bu ola¤anüstü karara borçluyuz."

‹kinci konuflmac› Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Sina Akflin'di. Sina Akflin

üniversiteli gençlerin flehirleraras› bir organizasyon düzenlemesinden çok etkilendi-

¤ini belirterek konuflmas›na bafllad›. 

Akflin'in üzerinde durdu¤u ilk konu Kurtulufl Mücadelesi'nin verildi¤i koflul-

lard›. Akflin, Atatürk'ü anlamak için onun içinde bulundu¤u devri anlaman›n flart

oldu¤unu vurgulayarak sözlerine flöyle devam etti: 
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"Ülke iflgal alt›ndayken ‹ngilizlerin

bar›fl önerisi, bakanl›klarda bir ‹ngiliz

müsteflar bulunmas›, bo¤azlar›n ‹ngiliz

denetimine girmesi, ekonominin yine

‹ngilizlerin kontrolü alt›nda olmas›yd›.

Sevr Anlaflmas› o günün insanlar›n›

damgalayan ateflten bir damgad›r. Mus-

tafa Kemal ve arkadafllar› ise kay›ts›z

flarts›z tam bir ba¤›ms›zl›ktan yanayd›." 

Akflin bunu bir zihniyet fark›, bir ça¤

fark› olarak yorumlad› ve "Sevr'i geçersiz

k›lan ve Lozan'› gerçeklefltiren de bu zih-

niyet fark›d›r. Atatürk'ü anlamak için önce

bu zihniyeti, bu tam ba¤›ms›zl›¤a duyulan

aflk› anlamak gerekir" dedi.  

Son konuflmac› Bilim Araflt›rma Vak-

f›'ndan Fatih Kocaman'd›. Kocaman de¤indi¤i devrimlerin öncelikle fikirsel planda

devrim niteli¤i tafl›mas›n›n gerekli oldu¤unu belirterek flunlar› söyledi: 

"Her zafer bir fikrin yerleflmesine yaramal›d›r. Zaferler onlar› yücelten an-

laml› k›lan fikirsel, kültürel zaferlerle desteklenmezse k›sa sürede unutulur, tari-

he kar›fl›r. Belki de Kurtulufl Mücadelemizi  yücelten, unutulmaz k›lan en önemli

fley, hemen ard›ndan gelen fikirsel ve kültürel mücadelemizdir. Zaferin ard›ndan

gelen bu fikirsel hamlenin temelindeki amaç cehaletten kurtulmak, insanlar› bir-

birine yaklaflt›rmak ve Türk Milleti'ni tek bir vücut haline getirmekti. Mustafa

Kemal'in mücadelesinde bu amac› görürüz. "Ben kalpleri k›rarak de¤il, kalpleri

kazanarak hükmetmek istiyorum."

sözü onun demokrasiye, insan sev-

gisine, milletine verdi¤i de¤erin bel-

ki en anlaml› ifadesidir."

Fatih Kocaman konuflmas›n›

Mustafa Kemal'in milletiyle bütünlefl-

ti¤ini vurgulayarak, onun bir sözüyle

tamamlad›: "Yüksel Türk, senin için

yükselmenin s›n›r› yoktur." 
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TAR‹H‹N DÖNÜM NOKTASINDA

TÜRK M‹LLET‹

Bugün uluslararas› pek çok siyaset bilimci ya da sosyolog, tarihin önemli bir dö-

nüm noktas›na girdi¤imizi, tüm dünyay› etkileyecek bir büyük de¤iflimin efli¤inde

oldu¤umuzu kabul ediyorlar. Dünyay› bu dönüm noktas›na getiren en büyük etken,

idelolojiler aras›nda süren uzun savafl›n sona ermifl olmas›d›r. Bu savafl, dünyay›

uzun bir dönem iki ana kampa, sosyalist ve kapitalist kampa ay›rm›flt›. Tüm güç

dengeleri, ABD ve Sovyetler Birli¤i aras›ndaki çat›flmaya göre belirleniyor, di¤er ül-

keler de kendilerini bu iki süper güce göre konumland›r›yorlard›. Oysa bugün Sov-

yetler Birli¤i çökmüfltür. Bu durumda, dünyan›n eskisinden farkl› olarak iki süper

gücün etkisi alt›nda olmayaca¤›, yak›n gelecekte birden fazla güç merkezinin ortaya

ç›kaca¤› tahminleri yap›lmaktad›r. Amerikal› siyaset bilimci Samuel Huntington'›n

ortaya att›¤› "Medeniyetler Çat›flmas›" tezi, bunun bir örne¤idir. Bu teze göre, dünya

yak›n gelecekte, eskiden oldu¤u ideolojiler aras›nda de¤il, medeniyetler aras›nda bir

ayr›ma gidecek ve farkl› medeniyetler birbirlerine karfl› üstünlük sa¤lamaya çal›fla-

caklard›r. 

Kuflkusuz bizler, birer Müslüman Türk olarak, böyle bir dünya tablosu karfl›s›n-

da son derece dikkatli ve duyarl› olmak zorunday›z. Tarih, omuzlar›m›za a¤›r bir

yük, bir misyon koymaktad›r. Çünkü medeniyetler aras›nda bir çat›flma fleklinde ge-

çece¤i iddia edilen  gelece¤i flekillendirmede, Türkiye son derece önemli bir yere sa-

hip olacakt›r. Bu medeniyetler çat›flmas›n› medeniyetlerin bar›fl› haline getirmek, ‹s-

lam dünyas›n›n en geliflmifl, en modern ve en Bat›l› ülkesine sahip olan ve ayn› za-

manda sahip oldu¤u Türklük gelene¤i sonucunda büyük devletler kurmaya, dün-

yaya "nizam" vermeye al›flm›fl bulunan Müslüman Türk Milleti'nin omuzlar›na tari-

hin yükledi¤i büyük bir sorumluluktur. Etki alan› Balkanlar'dan Orta Asya'ya kadar

uzanacak olan Türk Milleti'nin, yak›n gelecekte kurulacak olan dünya düzeninde ki-

lit bir rol oynamas› mukadderdir.

Ancak bu noktada Türk Milleti çok dikkatli olmak durumundad›r. Karanl›k

güçlerin Müslüman Türk dünyas›n› zay›flatmak için düzenledikleri sald›r›lar, sade-

ce d›fltan gelen sald›r›larla s›n›rl› de¤ildir. Bilindi¤i üzere, en etkili sald›r› yöntemi,
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içe yönelik sald›r›, yani düflman›n birli¤ini bozmaya yönelik sald›r›d›r. Nitekim son

y›llarda flerefli Türk Milleti'ni bölmeye, Türk Milleti'nin birli¤ini ve bütünlü¤ünü

y›kmaya yönelik k›flk›rtmalar olmakta ve ne yaz›k ki bunlar bir ölçüde etki meydana

getirmektedir.

Bu nedenle d›fl güçlerin Türkiye üzerinde oynamaya kalkt›¤› bu oyuna karfl›

son derece dikkatli ve bilinçli olmak gerekmektedir. Bunun yolu ise, Türk Milliyetçi-

li¤i'ni benimsemekten geçer. 
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"YABANCI GÖZÜ ‹LE

ATATÜRK" KONFERANSI

Ankara Hilton Oteli’nde 12 Nisan'da düzenlenen konferans›n

konusu, "Yabanc› Gözü ile Atatürk" idi. Konferansa sekiz ülkeden

büyükelçi ve müsteflarlar konuflmac› olarak kat›ld›lar. Bildiriler ‹ngi-

lizce, Frans›zca ve Türkçe olarak sunuldu. Eski Devlet Bakan› Meh-

met Keçeciler’in nazik bir telgrafla baflar› dileklerini iletti¤i konfe-

ransta Avrupa Parlamentosu Türk Temsilcilikleri eski Baflkan› Bülent

Akarcal› da onur konuklar›m›zdand›. ‹lk olarak kürsüye gelen Al-

manya Büyükelçisi Dr. Ekkehard Eickhoff konuflmas›na Atatürk'ü

anlatmaktan duydu¤u flerefi dile getirerek bafllad›.

Eickhoff Atatürk'ün cesareti hakk›nda flunlar› söyledi: "O günkü

flartlarda öyle bir mücadeleye kalk›flmak ve savafltan sonra giriflti¤i

devrimler büyük cesaret isterdi. Bu, hayranl›k uyand›ran büyük

bir kararl›l›k ve cesaret gösterisidir.''

Eickoff konuflmas›n›n sonunda Atam›z'›n ileri görüfllülü¤ünden

söz etti: "Öylesine ileri görüfllüydü ki eski sisteme dönmek yerine

parlamenter rejimi getirdi. Oysa o dönemde tüm Avrupa, totaliter

sistemlerle yönetiyordu. Yapt›¤› iflin do¤rulu¤una halk›n› da ikna et-

mifl bir liderdi." ‹kinci konuflmac› olan Rusya Büyükelçilik Müstefla-

r› Valter Chonia öncelikle Atatürk'ün tüm insanl›¤a ait oldu¤unu belirtti. Türk-Rus

iliflkilerinde Atatürk'ün rolü üzerinde duran Chonia, "I.Dünya Savafl›'nda iki ayr›

cephede yer al›nmas›na ra¤men Atatürk'ün Türk-Rus iliflkilerine getirdi¤i yeni

boyut devrimsel nitelikteydi. Bu günkü güzel iliflkiyi o günkü sa¤lam temellere

borçluyuz. 16 Mart 1921'de imzalanan dostluk ve kardefllik anlaflmas› bu gün hala

yürürlüktedir." dedi.

Chonia, konuflmas›n› ülkesindeki de¤iflim sürecinin iliflkilere getirdi¤i yeni bo-

yutu dile getirerek tamamlad›.

Bir di¤er konuflmac› da Arnavutluk Büyükelçisi Nesip Kaci idi. Türkler ile Ar-

navutlar aras›ndaki tarihe de¤inen ve kültürel etkileflimin temelinde Atatürk'ün

önemli bir yeri oldu¤unu vurgulad›¤› konuflmas›nda, Ulu Önder'in kazand›rd›¤›
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miras b›rakt›¤› ilkelerin ve onun siyasi ve ekonomik

devrimlerinin Arnavutluk halk› taraf›ndan da benim-

sendi¤ini ifade etti. Kaci, konuflmas›n› söyle sürdürdü.

"Arnavut ulusu seçkin flahsiyet sahibi, büyük devlet

adam› Kemal Atatürk için müstesna bir sevgi besle-

mekte, ona hayranl›k duymaktad›r."

Avustralya Büyükelçilik Müsteflar› Robin Nayir

rahats›zl›¤› nedeniyle konferansa kat›lamad›¤›ndan bil-

dirisi efli taraf›ndan sunuldu. Bayan Nayir'in sundu¤u

bildiri özetle flöyle idi: "Atatürk 20. yüzy›l›n büyük li-

derlerinden biridir ve bir ulusu yeniden var etmifltir. Türkiye Cumhuriyeti'nin

babas› kendi ulusuna demokrasi ve devrimler getirirken kiflili¤inin etkileri de s›-

n›rlar›m›z› aflm›fl Avustralya'ya kadar ulaflm›flt›r. Avustralya halk› Çanakkale Sa-

vafllar›nda tan›d›¤› Atatürk'te cesaret, kararl›l›k, asalet ve fedakarl›k görmüfltür.

Bu gün biz Atatürk'ün kurdu¤u Türkiye'ye hayranl›kla bak›yoruz." 

Romanya Büyükelçili¤i bafl katibi Türkolog Valeriu Velima ise konuflmas›nda

Atatürk' ün flahsiyeti ve onun Türk ve Rumen iliflkilerinin geliflmesine katk›s› üze-

rinde durdu: "Atatürk ikili olumlu iliflkiler yoluyla Balkan bölgesinde bar›fl ve

güvenlik ortam›n›n sa¤lanmas›na çal›flm›flt›r. Balkan ülkeleri aras›nda ekonomik,

kültürel ve medeni alanlarda ba¤lar kurmay› sa¤layacak  bir Balkan Pakt›'n›n ku-

rulmas› onun en büyük dileklerinden biri idi. Bu konuda yap›lan çal›flmalar Tür-

kiye ve Romanya'y› birbirine yak›nlaflt›rm›flt›r." dedi. Veliman konuflmas›nda ün-

lü roman tarihçisi Nikolae ‹vrga'n›n "Büyük devlet adam› Mustafa Kemal, içinden

ç›km›fl oldu¤u halk›n ilerlemeye ve özgürlü¤ü karfl› besledi¤i beklentileri ça¤-

dafllar›ndan daha iyi sezmifl ve bundan dolay› halk›n› önce ulusal kurtulufl, sonra

da modern Türk devletinin kurulmas› yolunda kararl›l›kla yönetmifltir" sözlerine

yer verdi.

Hindistan Büyükelçilik Müsteflar› Firanciz Vaz da yapt›¤› konuflmas›nda Ata-

türk'ün Hindistan'da yi¤it ve kahraman bir asker cesur ve ileri görüfllü bir devlet

adam› olarak hat›rland›¤›n› söyledi ve sözlerine flöyle devam etti: "Reformlar, Hin-

distan'›n genç özgür mücadelecileri üzerinde harekete geçirici etkiler yapm›flt›r." 

Fas Büyükelçilik Müsteflar› Esaade Haddou ise Atatürk'ü reformist Atatürk ve

devlet adam› Atatürk olarak iki yönde ele ald› ve flöyle dedi: "Ülkemizle Türkiye

aras›nda köklü ba¤lant›lar ve dostluklar var, fakat büyük bir hayranl›kla an›lan
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Atatürk'ten bahsetmeden Türkiye hakk›nda konu-

flulamaz. Onun özgürlük savafl›nda verdi¤i müca-

dele bir çok ülkeye örnek olmufltur."

Son olarak kürsüye gelen Pakistan Büyükelçilik

Müsteflar› Sait Halid de, Atatürk'ün özellikle Pakis-

tan özgürlük hareketi için büyük bir ilham kayna¤›

oldu¤una de¤indi¤i konuflmas›nda özetle flunlar› söyledi: "Onun baflar›lar› ola¤a-

nüstü ve her yönüyle dikkate de¤erdir. Asya Müslümanlar› reformlar›n› örnek al-

m›flt›r. Bunun etkisi verdikleri özgürlük savafllar›nda daha iyi görülür. Hatta Pa-

kistan' ›n tan›nm›fl flair ve filozofu Muhammed ‹kbal 1922'de Atatürk'ten ilham

alarak onun cesaretini ve baflar›s›n› anlatan bir fliir yazm›flt›r. Gerçekçi bir önder

olan Atatürk'ün ismi ve resmi 1920'lerden beri Müslümanlar›n evlerinde bafl kö-

flede yer al›r. Türkiye ve Pakistan aras›ndaki kuvvetli ve sars›lmaz ba¤›n oluflu-

mu o günlere dayanmaktad›r." 

Said Halid konuflmas›n› söyle tamamlad›: "Atatürk, ayn› zamanda, ülkesini

daima savafl›n etkisinden korumaya çal›flm›fl bir liderdir. Ölümünden sonra da

onun yetifltirdikleri, Türkiye'yi II. Dünya Savafl›'n›n y›k›c› etkisinden korumay›

baflarm›flt›r. Atatürk elli küsur senedir aram›zda de¤il; ama yapt›klar› hala etkisi-

ni olanca gücüyle gösteriyor. Onun ö¤retileri, Pakistan'›n gelecek nesilleri içinde

bir esin kayna¤› olacakt›r."

‹sveç, Hollanda, ‹srail, Çin Bangladefl ve Yemen elçiliklerinden yetkililer, genç ifl

adamlar›, üniversite ö¤rencileri ve kalabal›k bir izleyici toplulu¤u taraf›ndan dinle-

nen konferans bir kokteylle devam etti.
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"ATATÜRKÇÜLÜ⁄ÜN IfiI⁄INDA 

TÜRK KADINININ GELECE⁄‹" KONFERANSI

Bilim Araflt›rma Vakf›, 6 May›s 1990'da

Sheraton Oteli'nde "Atatürkçülü¤ün Ifl›¤›n-

da Türk Kad›n›n›n Gelece¤i" isimli bir kon-

ferans gerçeklefltirdi.  

Aç›l›fl konuflmas›ndan sonra Prof. Ami-

ran Kurtkan Bilgiseven ve Prof. Türkan

Saylan'›n birer bildirisi ile devam eden kon-

ferans, Vak›f Baflkan› Turgut Aksu'nun yap-

t›¤› konuflmayla sona erdi. 

‹lk sözü alan ‹stanbul Üniversitesi'nden

Prof. Dr. Amiran Kurtkan Bilgiseven daha

çok dini aç›dan kad›n üzerinde durdu. Ku-

ran'daki ayetleri yanl›fl yorumlayan baz› in-

sanlar nedeniyle ‹slam'›n kad›na bak›fl›n›n

yanl›fl yorumland›¤› üzerinde durarak bundan örnekler

verdi. Evlilik modelinde kad›n›n eflya olarak  kullan›l-

mas›n› ve buna benzer çarp›kl›klar› vurgulad›. Söz ko-

nusu çarp›kl›klar›n ‹slamiyet'le beraber yok edildikleri-

ni, Kuran'›n kad›n-erkek uyumuna dayal› bir cemiyet

sundu¤unu, ancak flekilci anlay›fl›n bu dengeyi bozdu-

¤unu söyledi. 

Konferansa bildiri ile kat›lan, ünlü kad›n haklar› sa-

vunucusu, gerçek Atatürkçü Prof. Dr. Türkan Saylan ise e¤itimdeki eflitsizli¤i ra-

kamlar vererek tart›flt› ve 1985 istatistiklerine göre erkeklerin %28, kad›nlar›n %32

okuma yazma bilmediklerini söyledi. 

Son olarak kürsüye gelen Bilim Araflt›rma Vakf› Yönetim Kurulu Baflkan› Tur-

gut Aksu, amaçlar›ndan birinin kad›n hareketinde kendilerine düflen yeri almak ol-

du¤u belirtti ve Atatürkçülü¤ün de bunu gerektirdi¤ini vurgulad›. 

Sheraton Oteli'nin Merhaba Salonu'nda gerçekleflen ve oldukça genifl bir dinle-

yici toplulu¤unun dikkati çekti¤i toplant›da, özellikle üniversiteli gençlerin ço¤un-

lukta oldu¤u gözlendi.
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GERÇEK B‹R OSMANLI BEYEFEND‹S‹

ÖRNEK TÜRK: ATATÜRK

Mustafa Kemal Atatürk, Türk Milleti içinden ç›kan büyük bir yönetici, bir askeri
deha, bir devrimci ve bir devlet adam› olmas›n›n yan› s›ra, son yüzy›l›n pek çok siyasi
otoritesi taraf›ndan takdir edilmifl dünyan›n say›l› liderlerindendir. Say›s›z alanda çe-
flitli zaferler kazanm›fl olan Atatürk, milli mücadele y›llar›nda birbirinden de¤erli as-
keri baflar›lara imza atm›flt›r. Bu y›llarda kendine has savafl stratejileri ile dünyan›n be-
¤enisini kazanan Ulu Önder, milli mücadelenin baflar›yla sonuçlanmas›n›n ard›ndan
toplumsal hayata da önemli de¤erler katmay› baflarabilmifltir. 

Ancak Atatürk, sadece devlet adaml›¤› ve askeri kiflili¤iyle de¤il, ayn› zamanda
medeni ve kültürel kiflili¤iyle de Türk Milleti'nin önündeki en güzel örnektir. Mustafa
Kemal Atatürk, herfleyden önce bir Osmanl› beyefendisidir. Osmanl› terbiyesiyle ye-
tiflmifl, Osmanl› kültürü alm›fl, Osmanl› ordusunda subayl›k ve komutanl›k yapm›fl
bir entellektüeldir. Estetikten, kaliteden ve sanat›n tüm dallar›ndan büyük zevk alan
Atatürk'ün bu medeni kiflili¤i tüm hayat›na yans›m›flt›r. 

Büyük Önder, bulundu¤u ortamlarda giyimi, bak›ml› fizi¤i ve fl›kl›¤› ile ne kadar
ince ruhlu bir insan oldu¤unu her zaman göstermifltir. K›yafetlerini seçerken her za-
man ça¤dafl görünümlü, estetik de¤erlere uygun giysileri tercih etmifltir. Bugün bile
seçti¤i k›yafetler Türk halk› taraf›ndan hayranl›kla izlenmekte ve modac›lara ilham
kayna¤› olmaktad›r. Bak›n Atatürk'ü giydiren ustalar, onun bu zevkinden nas›l bah-
setmektedirler:

"Giyim kuflamda mübala¤aya kaçmayan fantaziyi severdi. Avrupa modas›n›
yakinen takip eder fakat kendine yak›flmayan› asla giymezdi. Onun kadar zarif gi-
yinen az bulunurdu. Uzun müddet askerlik yapm›fl olmas›na ra¤men, bir ‹ngiliz
centilmenine parmak ›s›rtacak derecede üstün giyim zevkine sahipti." (Ahmet
Hamdi Baflar, Kemal Ar›burnu, Atatürk'ten An›lar) 

Büyük Önder, yaflad›¤› zor flartlarda bile bu kiflili¤inden taviz vermemifltir. Örne-
¤in, Hasan R›za Soyak, Atatürk için "Çocuklu¤undan beri temizli¤e ve iyi giyinme-
ye özen gösterir. Baz› s›cak günlerde 2-3 defa y›kand›¤› olurdu. Harp esnas›nda en
s›k›fl›k cephelerde bile ne yap›p yapm›fl mutlaka her gün y›kanabilecek bir yer sa¤-
lam›flt›r." derken, onun temizlik, özen ve bak›m konusundaki hassasiyetini ve titizli¤i-
ni ifade etmifltir.

Büyük Önder, cemiyet hayat›n› seven, sosyal iliflkilerde son derece baflar›l› bir in-
sand›. Bir Osmanl› asilzadesinin bütün özelliklerini üzerinde bar›nd›ran Atatürk, da-
vetlerinde engin görgüsü ve hofl sohbetleriyle de dikkat çekmifl; içindeki insan sevgisi,
s›cak ve samimi konuflmalar›ndan her zaman hissedilmifltir.
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"ATATÜRK VE SANAT" KONFERANSI

Bilim Araflt›rma Vakf›, 22 Aral›k günü Shera-

ton Oteli'nde gerçekleflen "Atatürk ve Sanat " ko-

nulu konferansta eski ve yeni sanatç› kuflaklarla,

eski ve yeni Atatürkçü kuflaklar› bir araya getirdi.

Bir tarafta Vasf› R›za Zobu, Safiye Ayla, Hulusi

Kentmen ve Bedia Muvahhit, di¤er tarafta Atilla

Dorsay, Baflar Sabuncu, Cüneyt Ark›n, Arif  Kes-

kiner, U¤ur Yücel ve say›lar› iki yüzü aflk›n genç. 

Konferans konuflmac›lar›ndan ünlü sanat elefltirmeni

Atilla Dorsay önce Atatürk'ün sanata verdi¤i önemi vurgula-

d›. Onun sanat karfl›s›ndaki tavr›n› kitaplar› dolduran sözle-

rinden rahatça anlayabilece¤imizi hat›rlatt›. Bununla beraber

onun sadece bu konuda konuflmakla kalmay›p fiilen de sana-

ta katk›da bulunma gayretinde oldu¤unu belirtti.

Cüneyt Ark›n ise, Atatürk'ü ve sanat anlay›fl›n› tan›man›n

ön koflulunun onun mücadelesini tan›makta yatt›¤›n› vurgu-

lad›.

Konferans›n son konuflmac›s› Mimar Sinan Üniversitesi'nden Prof. Dr. Devrim

Erbil'di. Devrim Erbil sanata de¤iflik bir aç›dan bakarak Atatürk ilkeleri ›fl›¤›nda sa-
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Atilla Dorsay

nat›n ne oldu¤u sorusunu gündeme getirdi. Erbil'e göre Atatürk'ün sanata bak›fl› ya-

flama bak›fl›ndan farkl› de¤ildi: 

"Cumhuriyetimiz'in temel ilkeleri sanat için de geçerlidir. Ata'n›n büyüklü¤ü

cumhuriyet ilkeleri ile bütünleflen sanat› yaflama geçirmesindeydi. Sanat, özgür bir

ortamda s›n›rlanmadan, sansürlenmeden var olabilme amac›n› tafl›r. Bunun daha da

ötesinde Atatürkçü düflüncede sanat yaflam›n en önemli yap› tafllar›ndan biridir."
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ATATÜRK'ÜN SANATA VE 

SANATÇIYA DE⁄ER VEREN K‹fi‹L‹⁄‹ 

Büyük Önder Atatürk, Cumhuriyet'in kuruluflunun ard›ndan, top-

lumsal dehas›n› birkez daha göstererek Türk Ulusunun kültürel alanda

da gelifliminin flart oldu¤unu belirtmifl, kültür ve sanat alan›nda da bir-

çok yenili¤i getirmifltir. Türkiye'de yüksek bir medeniyet seviyesine ula-

fl›lmas› hedefini yakalayan Atatürk, sanata verdi¤i önemle modern Türk

sanatlar›n›n öncüsü ve mimar› olmufltur.

"Daha Ankara'da otel, lokanta yokken, Atatürk Avrupa'ya resim,

müzik tahsiline insanlar› yollad›. Cemal Reflit Rey, Ulvi Cemal Erkin,

Adnan Saygun gibi kompozitörler Çall› ‹brahim, Nam›k ‹smail gibi res-

samlar bunlardan baz›lar›d›r." (Vedat Nedim Tör, 1923 Sanat ve Bilim Konferans›)

Atatürk, Türkiye'nin yeniden yap›lanma döneminde, milli kültürü yans›tan bir

sanat anlay›fl›n›n oluflmas› ad›na önemli ad›mlar atm›flt›r. Atatürk, sanat›n Türk Mil-

leti için önemini flu veciz sözleri ile ifade etmifltir:

"Güzel sanatlarda muvaffak olmak, bütün ink›laplarda baflar›ya ulaflmak de-

mektir. Güzel sanatlarda muvaffak olamayan milletler ne yaz›k ki, medeniyet

alan›nda yüksek insanl›k s›fat›yla yer almaktan ilelebet mahrum kalacaklard›r."

Atatürk sanat alan›ndaki at›l›mlarda öncelikli olarak mimariyi ele alm›flt›r. Tür-

kiye'nin modern bir mimarisinin olmas› için Almanya'dan flehir planlamac›lar› ve

mimarlar getirtmifltir. Bu uzmanlar›n yönlendirmeleri sonucu mimari alanda yeni

bir yol çizilmesini sa¤lam›flt›r. Genel Kurmay Baflkanl›¤›  ve Milli Savunma Bakanl›-

¤› binalar› bu dönemin ilk ürünleridir. 

Atatürk, Türk Milleti'nin sahip oldu¤u en görkemli yap›n›n milli birlik ve bera-

berli¤in merkezi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin olmas› gerekti¤ini belirtmifl

ve TBMM binas›n›n ça¤dafl ve estetik olmas› için gerekli tüm ad›mlar› atm›flt›r. Bu

bina için yurtd›fl›ndan özel mermerler dahi getirtilmifltir. Türk mimarlar›na maddi

ve manevi büyük destek veren Atatürk, bu yolla milli mimarl›k ak›m›n›n ortaya ç›k-

mas›n› sa¤lam›flt›r.

Mustafa Kemal Atatürk, Türk halk›n›n güzel sanatlar›n önemli kollar›ndan re-

sim ve heykelde de ilerlemesi için bir tak›m faaliyetler yürütmüfltür. Cumhuriyet



döneminde tüm Türk ressamlar›n›n, Cumhuriyet ve ink›laplar› resmetmelerini sa¤-

layarak, milli birli¤in sanat alan›na yans›mas› hedefine ulaflm›flt›r. Tüm Türkiye'de

heykel ve an›t dikilmesine bafllanmas› da, onun getirdi¤i yeniliklerden biridir. Bü-

yük Önder'in bu çal›flmalar› sonucu, Türkiye'de resim ve heykel sanatlar› önemli öl-

çüde geliflme kaydetmifltir.

Türk Milleti'nin sanatsal geçmifline de sahip ç›kan Atatürk, 1937 y›l›nda Resim

ve Heykel Müzesini açarak, Cumhuriyet öncesi ve sonras› dönemin sanatsal ürünle-

rini ayn› çat› alt›nda biraraya getirmifltir. 

Türk müzi¤i, Mustafa Kemal Atatürk'ün önem verdi¤i bir di¤er konu olmufltur.

‹lk Türk operas›n›n haz›rlanmas› için ünlü müzisyen Adnan Saygun'u görevlendi-

ren Atatürk, Cemal Reflit Rey'e de ilk konservatuar› kurdurmufltur. Türk müzi¤inin,

akademik alt yap›s›n›n da güçlü olmas› gerekti¤ine inanm›fl ve e¤itim amac›yla genç

Türk müzisyenleri yurt d›fl›na göndermifltir. Bu müzisyenler, geri dönüfllerinde Tür-

kiye'ye da¤›larak Türk müzi¤inin ve dolay›s›yla Türk sanat›n›n kalk›nmas›n› sa¤la-

m›fllard›r.

Bir konuflmas›nda flöyle demifltir:

"Milletimizin güzel sanatlar sevgisini her türlü vas›ta ve tedbirlerle besleye-

rek inkiflaf ettirmek milli ülkümüzdür."

Atatürk Osmanl›'dan kalma Sanayi-i Nefise'yi imar ettirerek Güzel Sanatlar Fa-

kültesi haline getirmifltir. Ayr›ca burada yetiflen birçok sanatç›y› kendilerini gelifltir-

meleri için Avrupa'n›n sanat merkezlerine göndermifltir. Resim, heykel ve mimarl›k

bölümlerinden çok say›da ö¤renci Almanya, Avusturya ve Fransa'ya gönderilmifltir.

Ata'n›n sanatç›ya verdi¤i büyük de¤eri gösteren bir hat›ra da flöyledir: Daha

devlet tiyatrosu kurulmam›flken, ‹stanbul'daki flehir tiyatrosu sanatç›lar› Ankara'ya

gelerek o zamanki Türk oca¤›nda temsiller verir. Atatürk de bu temsillerin birinde

bulunur ve sanatç›lar› Çankaya'ya davet ederek a¤›rlar. Hepsine ayr› ayr› iltifat eder.

Ayr›lma vakti gelince, Reflit Galip sanatç›lara, Atatürk'ün elini öperek veda etmeleri-

ni söyledi¤inde, Ata'n›n cevab› flu olur: 

"Hay›r, sanatkar el öpmez, sanatkar›n eli öpülür."
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Bilim Araflt›rma Vakf›, 7 May›s'ta Sheraton Oteli Merhaba Salonu'nda tiyatro-

muzun sorunlar›n› gündeme getirdi. Konuklar aras›nda büyük liderin huzurunda

oyun sahneleme flerefine ulaflm›fl sayg›n tiyatrocular›m›z ve bu camian›n günümüz-

deki seçkin isimleri vard›. 

Konferansa, eski Kültür Bakan› Nam›k Kemal Zeybek, eski Devlet Bakan› Ifl›n

Çelebi, Vehbi Dinçerler, Hüsamettin Oruç, Mus-

tafa Taflar, eski Ulaflt›rma Bakan› Cengiz Tuncer,

dönemin ‹çiflleri Bakan› Abdülkadir Aksu, eski

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan› Togay Gemal-

maz, eski Sanayi ve Ticaret Bakan› fiükrü Yü-

rür'ün yollad›klar› baflar› telgraflar›n›n okunma-

s›yla baflland›. 

‹lk konuflmac› Fransa'da Legion d'Honneur,

‹talya'da Commendatore, Almanya'da Schiller,

Legion d'Honneur, Yunanistan'da I. George ödül-

lerini alm›fl tiyatro elefltirmeni Lütfi Ay'd›. 

Darül Bedai'den bugünkü Devlet Opera ve

Balesi'ne gelene kadar geçen aflamalar› anlatan

Say›n Ay'a göre o günkü flartlarla günümüzün

koflullar› aras›nda k›yaslanamayacak büyüklükte

farklar bulunuyor. 

Atatürk ilkelerinin ›fl›¤›nda Türk tiyatrosunun dev at›l›mlar gerçeklefltirdi¤ini

söyleyen büyük elefltirmen, tiyatronun özgürlü¤ünü  kazanabilmesindeki en büyük

engel olan kad›nlar›n sahneye ç›kmamas›na Atatürk'ün son verdi¤ini anlat›rken de

flunlar› söyledi: 

"O zaman için kad›nlar›m›z›n tiyatroya intisap etmeleri ve fiilen  sahnede er-

keklerle çal›flmalar› imkan› olmayan bir fleydi. ‹flte, Atatürk her alanda oldu¤u gi-

bi en önce hangi engelin kald›r›lmas›n›n gerekti¤ini bilmifl ve Türk tiyatrosuna

özgürlü¤ü kazand›rabilmek, daha do¤rusu bir tiyatromuzun olmas›n› sa¤layabil-

mek için önce Türk kad›n›n›n sahneye ç›kmas›ndan daha tabii bir fley olmad›¤›-

n›, bu özgürlü¤ün derhal kullan›lmas› gerekti¤ini anlam›flt›r."
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"ATATÜRK TÜRK‹YE'S‹NDE 

T‹YATROMUZ" KONFERANSI

Prof. Dr. Raik Aln›aç›k



Konferansta ikinci konuflmay› yapan Hadi Çaman, böylesine nezih bir toplant›-

y› sa¤lad›¤› için vakf›m›za flükranlar›n› sunarak söze bafllad›. 

Kendisinin özel tiyatrocu oldu¤unu bununla gurur duydu¤unu belirten tiyatro-

cumuz sözlerini flöyle sürdürdü: "Tiyatro ›fl›ks›z yap›lamaz. Türkiye'de bunun ger-

çek anlamda ›fl›¤›n› ilk yakan Mustafa Kemal'e ben de sayg›de¤er hocalar›m

önünde yürekten teflekkür ederim." 

Son sözü alan Devlet Tiyatrolar› eski baflkan› Prof. Raik Aln›aç›k, konuflmas›n›n

ilk bölümünde tiyatroculu¤un zorluklar›na de¤inerek eski çal›flma ortamlar›ndan

bahsetti. 

Aln›aç›k, konuflmas›nda Mustafa Kemal Atatürk'e olan hayranl›¤›n› ifade eden

flu sözlere yer verdi: 

"Ne zaman Atatürk'le ilgili bir sat›r okusam  ya da bir an› dinlesem, kendimi

denetlenemez bir ortamda bulurum. Bana yepyeni  dünyalar› o buldu. Mesle¤imi

seçti¤imde yine ulusal tiyatro kavram›n› ilk ondan ö¤rendim. Ulusal kültürün

nas›l olmas› gerekti¤ini  onun her mesaj›ndan, her direktifinden anlamak olas›-

d›r. O,  büyük ve önder nitelikli bir insand›r. Ça¤›nda kendini aflan bir inançla

herfleye, bir toplumu toplum yapacak her türlü araca

nas›l bak›lmas› gerekti¤ini aç›kça vurgulamas›, yön

vermesi aç›s›ndan son derece önemlidir."

Konferans›n bitiminde Türk tiyatrosuna y›llarca

eme¤i geçmifl sanatç›lar›m›za, katk›lar›ndan dolay› flük-

ran plaketi verildi. Plaketi alan de¤erli sanatç›lar›m›z: To-

to Karaca, Lütfi Ay, Necdet Mahfi Ayral, Prof. Raik Al-

niaç›k ve Y›ld›z Kenter ad›na fiükran Güngör'dü. 
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"ATATÜRKÇÜ DÜfiÜNCEDE 

TÜRK EDEB‹YATI"

KONFERANSI

19 Ocak 1991'de Hilton Oteli Alt›n Kubbe

Salonu'nda düzenlenen konferansta konuklar

aras›nda Türk fikir ve düflünce tarihine eme¤i

geçmifl de¤erli edebiyatç›lar›m›z, tan›nm›fl gaze-

teci, yazar ve flairlerimiz bulunmaktayd›.

Atatürk'ün manevi k›z› Ülkü fiüküllüo¤-

lu'nun da salonda bulunmas› bizleri onurlan-

d›rd›.  

Aç›l›fl konuflmas› gazeteci-yazar ‹lhami

Soysal'a aitti. Ard›ndan söz alan araflt›rmac›-ya-

zar Prof. Dr. Cahit Tanyol gençlerin karfl›s›nda

konuflmaktan duydu¤u memnuniyeti dile geti-

rerek sözlerine bafllad›.  

Genç kuflaklara e¤itim alan›nda flimdiye ka-

dar ne verildi¤ine de¤inen Tanyol özellikle laik

ve milli e¤itim üzerinde durdu. Do¤ru bir e¤i-

tim politikas›n›n flart oldu¤unu vurgulad›: 

"Teknik alanda yap›lan yanl›fll›k hemen

ortaya ç›kar, hatal› köprünün çökmesi gibi. Ama yanl›fl

bir e¤itim ancak yar›m yüzy›l sonra anlafl›l›r ve ac›s›n›

sonraki nesiller çeker." 

Tanyol, konuflmas›n›n sonunda Atatürk'ün dili, kül-

türün ana kayna¤› olarak gördü¤ünü söyledi ve Türk Dil

Kurumu'nun kurulufl amaçlar›n› anlatt›.

Daha sonra kürsüye Prof. Dr. Cevat Çapan geldi. Atatürk'ün Türkiye'nin ça¤-

dafl bir toplum olabilmesi için sanat ve edebiyat alanlar›nda büyük çaba harcad›¤›

ve insanca ayakta durabilmek için Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulufl y›llar›nda bu

do¤rultuda temeller att›¤›n› vurgulad›. 

Konuflmas›n›n son bölümünde, elefltirisel bilince sahip olmayan okurla yazar
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Prof.Dr. Cevat Çapan

Tar›k Bu¤ra

‹lhami Soysal

Prof. Dr. Cahit Tanyol



aras›nda iletiflimin azald›¤›n› vurgulayan Çapan, bunun için bir fleyler yap›lmas› ge-

rekti¤ini, aksi takdirde onulmaz yaralar ortaya ç›kabilece¤ini söyledi.

Son olarak mikrofona gelen de¤erli edebiyatç›m›z Tar›k Bu¤ra, vakf›n amac›n›n

çok de¤erli oldu¤unu belirtti ve çal›flmalar›ndan ötürü vak›f mensuplar›n› tebrik et-

ti. Atatürk'ün edebiyat›n öneminin fark›nda oldu¤una ve sofras›n›n bafl konuklar›-

n›n hep edebiyatç›lar oldu¤una dikkat çeken Bu¤ra, konuflmas›na Atatürk'ün haya-

t›ndan kesitler vererek devam etti. Büyük edebiyatç›lar yetiflmesi için Atatürk'ün

hiçbir yard›m› esirgemedi¤ine de dikkat çeken Bu¤ra, o dönemde yazar ve flairlerin

büyük bir rahatl›k içinde yaflad›klar›na iliflkin notlarla sözlerini noktalad›.

Konferanstan sonra Türk edebiyat›na senelerce hizmet vermifl ve Türk edebiyat

tarihine geçmifl de¤erli yazarlar›m›za törenle vakf›m›z›n onur plaketleri verildi. Bu

anlaml› gün edebiyatç›lar›m›zla gençlerimizin kaynaflt›¤› bir kokteyl ile sona erdi.
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Cemal Kutay: 

Omuzlar›n›z›n üzerindeki dava büyük. Karfl›n›za bir çok

engel ç›karacaklard›r. Sizleri gördüm, son uykumu rahat uyu-

yaca¤›m.

Lerzan Öke: 

Atatürkçülük yaflayacak, devam edecek sizin flahs›n›zda.

Gelece¤i emin ellere emanet etmifliz. Benim içim rahat.

BAV Hakk›nda Ne Dediler?



"ATATÜRKÇÜLÜ⁄ÜN IfiI⁄INDA 

TÜRK SPORUNUN DÜNÜ BUGÜNÜ"  

KONFERANSI

Bilim Araflt›rma Vakf›'n›n Sheraton

Otel'inde düzenledi¤i konferansta, Bü-

yük Önder'in spora bak›fl› ve Türk spo-

runa katk›lar› konufluldu. 

Hem eski hem yeni kuflak dünya ve

Avrupa flampiyonu sporcular›m›z, de-

¤erli spor adamlar›m›z, spor yazarlar›-

m›z ve kalabal›k bir izleyici toplulu¤u ta-

raf›ndan izlenen konferansa Haluk San,

Turgay fieren ve Fenerbahçe eski teknik direktörü Guus

Hiddink konuflmac› olarak kat›ld›lar.  

Eski Devlet Bakan› Say›n ‹smet Özarslan ve eski

Gençlik Spor Bakan› Say›n Tevfik Sar›kaya ise telgrafla

baflar› dileklerini ilettiler.  

Aç›l›fl konuflmas›n› Türk Spor Vakf› Baflkan› Haluk

San yapt›. Kendisini 80 yafl›na girmifl bir sporcu olarak ta-

n›mlayan San, Atatürk'le dört defa karfl›laflma, üç defa da

konuflma flerefine ulaflt›¤›n› belirtti ve konuflmas› boyunca

Atatürk'le ilgili an›lar›na genifl yer verdi.

‹kinci olarak de¤erli sporcu ve spor adam› Turgay fie-

ren kürsüye geldi. fieren konuflmas›na Bilim Araflt›rma

Vakf›'na duydu¤u sevgi ve sayg› dolu hislerini  ifade ede-

rek bafllad›: "Bu genç vakfa teflekkür etmeli. Atatürk ilke

ve doktrinin son zamanlarda küllendirilmeye çal›fl›ld›¤›

Türkiye ortam›nda bunlar› ifllemek, hem cesaret hem ça-

l›flma ifli." dedi.
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"TAR‹H SAHNES‹NDE ATATÜRK" KONFERANSI

Bilim Araflt›rma Vakf› Swiss Otel Geneve Sa-

lonu'nda 6 Temmuz günü "Tarih Sahnesinde Ata-

türk" konulu bir konferans düzenlendi. Ata-

türk'ün tarih içindeki yeri ve öneminin ele al›nd›-

¤› bu konferansa, Atatürk Kültür Dil ve Tarih

Yüksek Kurulu üyesi Prof. Dr. Hamza Ero¤lu,

emekli Orgeneral Necdet Öztorun ve gazeteci ya-

zar Sami Kohen konuflmac› olarak kat›ld›lar. 

Prof. Dr. Hamza Ero¤lu ilk sözü ald›. Atatürk

ve Türk Milliyetçili¤i aras›ndaki iliflkiyi anlatan

Ero¤lu Atatürk'ün milliyetçilik anlay›fl›nda en bü-

yük faktörün Türklük oldu¤unu ve Atatürk'ün fi-

kirlerini Türk Milleti'nin karakteri oldu¤unu vur-

gulayarak flunlar› söyledi "Atatürk'ün milliyetçi-

lik anlay›fl› medeni ve insanc›ld›r. Atatürk Türk

Milliyetçili¤i'ni emperyalist ve sald›rgan de¤il,

bar›flç› ve insani bir nitelik tafl›yacak flekilde ge-

lifltirmifltir."

Atatürk'ün milliyetçilik anlay›fl›nda bir di¤er

önemli faktörün "milli birlik ve beraberlik" ol-

du¤unu belirten Ero¤lu konuflmas›na flöyle de-

vam etti: "Ulus varl›¤›n› korumak için bütün

yurttafllar›n can›n› ve her fleyini derhal ortaya

koymaya karar vermifl olmas›  ulusun en yenil-

mez silah›d›r. Ulusal birlik ulusal duygu ve kül-

tür en yüksek göz dikti¤imiz idealdir."

Ero¤lu Atatürk'ün, "Biz öz diyar›m›z›n ne

oldu¤unu biliriz. Bizim diyar›m›z O¤uz Türkü-

'nün has diyar›d›r. Biz de bu kayna¤›n çocukla-

r›y›z. Buraya kondu¤umuzdan beri ne oldu¤umuzu

anlatmaya çal›flt›k." sözünü hat›rlatarak, konuflmas›na son zamanlarda birçok tar-

t›flmaya sebep olan "Türk Birli¤i" konusunda Atatürk'ün flu sözlerini söyleyerek son
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verdi: "Diyarbak›rl›, Vanl›, Erzurumlu, Trabzonlu, ‹stanbullu, Trakyal› ve Make-

donyal› hep bir ›rk›n evlatlar›, hep ayn› cevherin damarlar›d›r. Bizim yeni iflimiz

budur bu damarlar birbirini tan›s›n. Bu dedi¤im fley oldu¤u zaman baflka bir

alem görülecek ve bu alem dünyaya hayret verecektir. Türkün varl›¤› bu köhne

aleme yeni ufuklar açacak. Günefl ne demek ufuk ne demek o zaman görülecek.

Bu karmafl›k ifllerin içinde yükselebilmek için bize birlik laz›md›r. Birlik onunla

beraber yürür, diri olan yaln›z Türk Milleti'dir. Birli¤i ortaya koyan da Türk'tür

birli¤in ne oldu¤unu anlatanda Türk'tür."

Daha sonra kürsüye Emekli Orgeneral Necdet Öztorun geldi. Öztorun konufl-

mas›nda liderlik sisteminin ne oldu¤unu ve Atatürk'ün sistem içindeki yerini anlat-

t›. Öztorun liderin etkinlik sa¤lamas› gerekti¤ini bunun da sa¤lam prensip ve bilgi-

nin, ak›lc› ve fluurlu bir flekilde kiflide uygulanmas› ile olabilece¤ini belirtti. Liderli-

¤in en önemli özelliklerini; fertlere yönelik olmas›, tarihi görüfl aç›lar›n›n güçlü ol-

mas› ve amaçs›z hareket olmamas› fleklinde s›ralayan Necdet Öztorun konuflmas›n›

flöyle noktalad›: "Bütün bu lider özellikleri Atatürk'te rahatl›kla görülebilmekte-

dir. Bu nedenle günümüz liderleri Atatürk'ün kiflisel ve askeri olarak bütün yete-

neklerini ve yapt›klar›n› ve yapmak istediklerini ö¤renmelidir."

Son konuflmac› ise gazeteci yazar Sami Kohen'di. Kohen konuflmas›nda Ata-

türk'ün d›fl politika anlay›fl›n› ba¤›ms›zl›k, egemenlik, bar›flseverlik ilkeleri üzerine

kurdu¤unu belirterek flunlar› söyledi: "Atatürk'ün bar›fl anlay›fl› pasif de¤il aktif

bir bar›fl anlay›fl›d›r. Yani eski düflmanl›klar› dostluklara çeviren bir bar›fl sever-

liktir bu, fakat bu bar›flseverlikte daima muha-

faza etti¤i bir ilke vard›r: Türkiye Türklerindir.

Bu amaçla da Hatay'›n iadesinde Atatürk bütün

a¤›rl›¤›n› ortaya koymufltur."

Kohen konuflmas›n› flöyle tamamlad›: "Ata-

türk doktrini her unsuru ile geçerlidir. Bu nedenle

buna alternatif bir d›fl politika oluflturmaya gerek

yoktur. Sadece bunun gelifltirilmesi yeterlidir. "

Konferans bittikten sonra konuflmac›lar›n ve

izleyici toplulu¤un kat›ld›¤› kokteyl ile Bilim

Araflt›rma Vakf›'n›n düzenledi¤i bir etkinlik daha

sona erdi. 
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"BAfiÖ⁄RETMEN ATATÜRK" KONFERANSI

Divan Oteli'nde 24 Kas›m Ö¤retmenler Günü'nde anlaml› bir gün yafland›. Kon-

ferans›n amac› ö¤retmenlerimizi, Baflö¤retmen Atatürk'ün manevi huzurunda, bir

kere daha yüceltmekti. 

‹lk olarak sözü alan fiiflli Milli E¤itim Müdürü Yahya Y›ld›zl› konuflmas›na, Bi-

lim Araflt›rma Vakf›'n›n yararl› çal›flmalar›n›n bundan böyle de devam› temennisin-

de oldu¤unu söyleyerek bafllad›. Y›ld›zl›, konuflmas›nda ö¤retmenin tarihten günü-

müze kadar girdi¤i kimlikler ve ald›¤› ünvanlar üzerinde durdu. 

Y›ld›zl› konuflmas›nda, Atatürk'ün 27 Ekim 1922 günü ö¤retmenlere hitab›ndan

da bahsetti:  "Ordular›m›z›n kazand›¤› zafer sizin ve sizin ordular›n›z›n zaferi

için yaln›z zemin haz›rlad›. Hakiki zaferi siz kazanacak ve sürdüreceksiniz ve

mutlaka muvaffak olacaks›n›z. Ben ve arkadafllar›m sizi takip edece¤iz ve önünü-

ze ç›kan engelleri k›raca¤›z."

Daha sonra mikrofona Türkiye Muharip  Gaziler Derne¤i ‹stanbul fiube Baflkan›

Dursun Dinçer geldi.  

Milli kültürün önemini belirten Dinçer bir milletin güçlü bir toplum haline gele-

bilmesi için flart olan unsurlar›n oluflmas› ve geliflmesinde ö¤retmenin rolü üzerinde

durdu. 

Atatürk'ün 1918'de Türkiye'yi uçurumun kenar›ndan, önce askeri dehas›, sonra

da mürflitli¤iyle kurtard›¤›n› belirten Dinçer, büyük liderin "Ö¤retmenler! Yetiflecek

nesil sizin eseriniz olacakt›r" sözünün ifade etti¤i büyük anlam› dile getirdi.



YARIfiMALAR

Bilim Araflt›rma Vakf› ilk ve ortadereceli okullar aras›nda çeflitli tarihlerde

düzenledi¤i resim ve fliir yar›flmalar›yla da, özellikle gençlerimizin Atatürk ilke ve

ink›laplar›na sahip ç›kma ve bu konuda ortaya yeni ürünler koyma yolunda

harekete geçirilmesini hedeflemifltir.

"Atatürk Portresinin Yorumu", "Güzel Türkiyem" ve "Atatürk ve Ça¤dafl

Türkiye" konulu resim, fliir ve kompozisyon yar›flmalar› sonucunda, dereceye giren

ve mansiyon kazanan ö¤renciler, çeflitli ödüller verilerek teflvik edilmifltir.
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B‹L‹M ARAfiTIRMA VAKFI'NIN

AF‹fi VE DUVAR PANOSU ÇALIfiMALARI

Bilim Araflt›rma Vakf› y›llard›r sürdürdü¤ü afifl ve pano kampanyas›yla, Ata-

türkçülü¤ün genifl halk kitlelerine ulaflt›r›lmas› yolunda hizmet vermifltir. Üzerle-

rinde Atatürk'ün; 

"Türk Milleti, milli birlik ve beraberlik içinde güçlükleri yenmesini bilmifltir."

"Türkler'in vatan sevgisiyle dolu olan gö¤üsleri, mel'un ihtiraslara karfl› daima

demirden bir duvar gibi yükselecektir."

"Türk vatan›n›n bir kar›fl topra¤› için bütün millet tek vücut olarak aya¤a kal-

kar."

sözlerinin yer ald›¤› ve ileriki sayfalarda örneklerini sundu¤umuz büyük boy

500'ü aflk›n afifl, ‹stanbul'un en merkezi noktalar›na as›lm›flt›r.

Bunun yan› s›ra, flehirleraras› otoyollar üzerinde tesbit edilen çeflitli noktalara,

üzerinde Büyük Önder'in portrelerinin ve "Atam ‹zindeyiz" ibarelerinin bulundu¤u

devasa ebatlarda yol panolar› monte edilmifltir. Yine ‹stanbul'da çeflitli binalar›n du-

varlar› üzerinde de, Atatürk'ün Kocatepe portresinin ve "Atam ‹zindeyiz" ifadeleri-

nin yer ald›¤› ›fl›kl› pano çal›flmalar› yap›lm›flt›r. 

Baflta ‹stanbul, Ankara, ‹zmir, Adana, Bursa, Antalya ve Trabzon olmak üzere

yurdumuzun dört bir köflesine Bilim Araflt›rma Vakf› taraf›ndan ast›r›lan posterler

ve afifller:
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ET‹LER
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TAKS‹M

N‹fiANTAfiIS‹RKEC‹

N‹fiANTAfiI

FLORYA

BEBEK

SAMATYA

BEBEK

GEBZE
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SAMATYA KADIKÖY

BEfi‹KTAfi

N‹fiANTAfiI BEYO⁄LU

LEVENT
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BEBEK GÜMÜfiSUYU

BAKIRKÖY GEBZE

YEfi‹LKÖY

TARLABAfiI

TAKS‹M

TOPHANE
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B‹L‹M ARAfiTIRMA VAKFI Ç‹ZG‹S‹NDEK‹

DERG‹ VE K‹TAPLAR

Bilim Araflt›rma Vakf› çizgisindeki Rönesans dergisi, gerçek Atatürkçülük

ruhunu genifl kitlelere ulaflt›rmakta önemli bir araç olmufltur. 
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BilimAraflt›rmaBilimAraflt›rma
B‹L‹M ARAfiTIRMA VAKFI’NIN KATKILARIYLA HAZIRLANMIfiTIRAyl›k Bilimsel ve Kültürel Araflt›rma Dergisi  Say› 2  29 Ekim 1998

T Ü R K ‹ Y E  C U M H U R ‹ Y E T ‹   N ‹ N  Y E T M ‹ fi B E fi  Y I L I

CUMHUR‹YET‹M‹Z

EY YÜKSELEN YENİ NESİL !

İSTİKBAL SİZSİNİZ. CUMHURİYETİ

BİZ KURDUK. ONU YÜKSELTECEK

VE YAŞATACAK OLAN SİZSİNİZ.

EY YÜKSELEN YENİ NESİL !

İSTİKBAL SİZSİNİZ. CUMHURİYETİ

BİZ KURDUK. ONU YÜKSELTECEK

VE YAŞATACAK OLAN SİZSİNİZ.

TÜRK DÜNYASI’NIN
GELECE⁄‹ VE 21. YÜZYIL 

TÜRK DIfi POL‹T‹KASINDA 
“OSMANLI V‹ZYONU”

ATATÜRK’ÜN EN ÖNEML‹ M‹RASI:
CUMHUR‹YETÇ‹L‹K

10

4

16

8

13

GERÇEK D‹NDAR 
ATATÜRK   

TÜRK TOPLUMUNUN S‹NS‹
DÜfiMANI: EVR‹M TEOR‹S‹

ORTADO⁄U GAZETES‹’N‹N ÜCRETS‹Z EK‹D‹R

Atatürk’ün geride b›rakt›¤› fikri miras, milliyetçi-
muhafazakar sentezdir.

Samimi bir dindar olan Atatürk, ‹slam’›n do¤ru
anlafl›lmas› ve yaflanmas› için büyük çaba göstermifltir.

Devletin ve milletin bekas›n› hedef alan tüm anarflist
ve bölücü ak›mlar, materyalist felsefeye dayan›rlar.
Materyalizmin temeli ise Darwin’in “evrim teorisi”dir.

Türkiye, Ortado¤u ve Balkanlar’› as›rlar boyu
bar›fl içinde yönetmifl bir imparatorlu¤un varisi
olarak, büyük bir stratejik ufka sahiptir.

Türk Dünyas›, e¤er ortak kimli¤ini siyasi ve
ekonomik ba¤larla güçlendirirse, 21. yüzy›la
damgas›n› vurmaya adayd›r.

75 YAfiINDA
CUMHURIYETIMIZ
75 YAfiINDA

B‹lim Araflt›rma Vakf›'n›n Atatürkçü, milliyetçi, mukaddesatç› ilerici

çizgisindeki yay›nlar›ndan biri de Bilim Araflt›rma Dergisi'dir. Orta-

do¤u gazetesinin eki olarak da yay›nlanm›fl olan bu dergi, Vak›f ca-

mias› mensuplar›n›n katk›lar›yla haz›rlanm›flt›r.



maktad›r. Bu amaçla düzenlenen üç uluslararas›, yedi

ulusal konferans, evrim teorisini her yönden çürüten

bilimsel yay›nlar ve görsel etkinlikler bu ulvi görevi

gerçeklefltirmek konusundaki kararl›l›¤› da göstermifltir.

Bilim Araflt›rma Vakf›'n›n düzenledi¤i konferans-

lara kat›lan dünyaca ünlü Amerikal› bilim otoriteleri,

evrim teorisinin geçersizli¤ini gösteren ve yarat›l›fl› is-

patlayan delilleri ortaya koydular. 

Uluslararas› konferanslar›n ilki, 4 Nisan'da ‹stan-

bul'da Cemal Reflit Rey salonunda gerçekleflti. Konfe-

ransa kat›lan Amerikal› bilim adamlar›, uzun y›llar Har-

vard Üniversitesi'nde biyoloji konusunda akademik ka-

riyer yapm›fl olan Prof. Dr. Kenneth Cumming ve dün-

yada evrim teorisini reddeden bilim adamlar›n›n belki

de en ünlüsü olan, California Berkeley Üniversite-

si'nden Prof. Dr. Duane Gish idi. Konferansta ayr›ca

Türkiye'nin sayg›n bilim adamlar›ndan Prof. Dr. Cevat

Babuna da söz ald›. Çok büyük ilgi uyand›ran konfe-

rans, oldukça kalabal›k bir izleyici kitlesi taraf›ndan ta-

kip edildi.

‹kinci uluslararas› konferans, 5 Temmuz'da yine

‹stanbul Cemal Reflit Rey Salonu'nda gerçekleflti. Kon-

feransta söz alan dünyaca ünlü alt› Amerikal› bilim

adam›, evrim teorisinin bilim karfl›s›ndaki geçersizli¤i-

ni anlatt›lar. Indiana Üniversitesi’nden mikrobiyoloji

profesörü Carl Fliermans; South Louisiana Üniversite-

si'nden biyoloji profesörü Michael Girouard, Washing-

ton Üniversitesi'nden anatomi profesörü David Men-

ton; New Orleans Üniversitesi'nden kimya profesörü

Edward Boudreaux; California Berkeley Üniversite-

si'nden Prof. Dr. Duane Gish ve ABD Yarat›l›fl Araflt›r-

malar› Enstitüsü ICR'›n Baflkan› olan ünlü jeolog Prof.

John Morris s›rayla söz ald›lar. Konferans yine büyük

bir ilgiyle izlendi.

Üçüncü uluslararas› konferans ise 12 Temmuz'da

Ankara'da gerçeklefltirildi. Yine dünyaca ünlü bilim

otoritelerinin konuflmac› olarak kat›ld›¤› konferans,

baflkentliler taraf›ndan yine çok büyük bir ilgiyle karfl›-

land›. 

Bu uluslararas› konferanslar›n ard›ndan, Türkiye-

mizin farkl› illerinde düzenlenen konferanslarla yarat›-

l›fl gerçe¤ini duyurmak için çal›flmalara devam edildi.

S›ras›yla;

1 A¤ustos'ta Afyon'da, 

22 A¤ustos'ta Gaziantep'te,

19 Eylül'de Sakarya'da,

26 Eylül'de Urfa'da 

2 Ekim'de Trabzon'da 

17 Ekim'de Edirne'de ve

24 Ekim'de ‹zmir'de

düzenlenen konferanslar yine halk›m›z›n büyük

ilgi ve deste¤iyle karfl›land›. Önümüzdeki hafta ve ay-

larda da baflta Samsun, Bursa, Kayseri, Konya, Antalya,

Çanakkale ve Eflkiflehir olmak üzere Türkiye'nin tüm il-

lerinde benzeri konferanslar düzenlenecek. 1999 y›l›

içinde ise, Alma Ata, Taflkent, Bakü, Hamburg, Berlin,

Lefkofle ve Kahire gibi d›fl merkezlerde yine ayn› konu-

lu konferanslar›m›z devam edecek. 

Bu çizgi, vakf›n herhangi bir nedenle seçti¤i bir

yol de¤ildir. Bu yol, “manevi miras›m” dedi¤i Ulu Ön-

derin yoludur. Atatürk, "Dünyada herfley için, medeni-

yet için, hayat için, baflar› için en hakiki mürflit ilim-

dir"(1924) diyerek bilime verdi¤i önemi belirtmifltir. Ni-

tekim bilimsel yol takip edilerek gerçekler ortaya ç›ka-

r›ld›kça, genç nesilleri zehirlemek amac› ile ortaya at›-

lan ideolojik yalanlar da çürütülmektedir. Böylelikle,

milletimizi 21. yüzy›la önder ülke olarak tafl›yacak

olan milli kültürümüz de sa¤lam temellere oturtulmak-

tad›r.Bilim Araflt›rma Vakf›’n›n düzenledi¤i konferanslar için Türkiye’ye gelen Amerikal› ünlü

bilim adamlar›, B.A.V. yetkilileriyle birlikte An›tkabir'i ziyaret ederken.

B.A.V.’›n yetifltirilmesi için mücadele verdi-

¤i gençli¤in en önemli özelli¤i, Atatürk’ün

gösterdi¤i ça¤dafl medeniyet seviyesini ya-

kalama hedefi do¤rultusunda, milletin ç›-

karlar›n› kendi ç›karlar›na tercih eden, ada-

leti kendine ilke edinen, haks›zl›¤a, zulme

u¤rayan insanlar için mücadele veren flah-

siyet sahibi bir gençlik olmas›d›r. Böyle bir

gençli¤in belirleyici iki özelli¤i ilim ve ak›l-

d›r. Bu bizzat Ulu Önder Atatürk’ün tesbiti-

dir. Çünkü o büyük insan der ki: “Benim

manevi miras›m ilim ve ak›ld›r. Benden

sonra beni benimsemek isteyenler, bu te-

mel üzerinde ak›l ve ilmin rehberli¤ini ka-

bul ederlerse manevi mirasç›lar›m olurlar.”

Atatürkçü birçok bilim adam› ve ayd›n›m›-

z›n ortak görüflü, Atatürk’ün manevi miras›-

n› sahiplenecek bir gençli¤in eksikli¤inin

kendini hissettirdi¤i yönündedir.

Oysa Atatürk birçok konuflmas›nda kendi

ilke ve düflüncelerine sahip ç›kma konu-

sunda böyle bir gençli¤e büyük güven duy-

du¤unu ifade etmifltir. O, bu konudaki du-

yarl›l›¤›n› “Gençler! cesaretimizi kuvvet-

lendiren ve devam ettiren sizsiniz. Siz al-

makta oldu¤unuz terbiye ve irfan ile, in-

sanl›k meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir

hürriyetinin en k›ymetli sembolü olacaks›-

n›z... Cumhuriyeti biz kurduk; onu yüksel-

tecek ve devam ettirecek sizsiniz.” cümle-

leriyle ifade etmiflti.

Atatürk’ün bu sözleri do¤rultusunda hiçbir

fedakarl›ktan kaç›nmadan  yürüttü¤ü çal›fl-

malar›yla Bilim Araflt›rma Vakf›, ülkesinin

sorunlar›n› gayet iyi bilen ve bunlara çö-

züm üretebilen, demokrasi afl›¤›, kendini

iyiye ve do¤ruya adam›fl, milleti ve devleti

için yaflayan bir gençli¤in müjdesini ver-

mektedir. 

BB..AA..VV..  NNAASSIILL  BB‹‹RR  GGEENNÇÇLL‹‹KK  ‹‹ÇÇ‹‹NN

MMÜÜCCAADDEELLEE  EEDD‹‹YYOORR
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Bilim Araflt›rma Vakf› Baflkan› Say›n Ufuk Zeytino¤lu An›tkabir Özel Defteri’ne flunlar› yazm›flt›r:

“Aziz Atam, b›rakt›¤›n miras› korumak ve güçlendirmek için var gücümüzle çal›fl›yoruz. Kurdu-

¤un Cumhuriyetin bekas› vazgeçilmez hedefimizdir. Bilim Araflt›rma Vakf› olarak senin ilkelerini

korumak ve Türk milletinin de¤erlerini muhafaza etmek için azimle hizmet etmeyi sürdürece¤iz.

Rahat uyu.”

T
ürkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal

Atatürk, çok farkl› alanlarda zaferler kazanm›fl

dünyan›n say›l› liderlerindendir. Atatürk, milli

mücadele y›llar›nda birbirinden de¤erli askeri baflar›lara

imza atm›flt›r. Bu y›llarda kendine has savafl stratejileri

ile dünyan›n be¤enisini kazanan Ulu Önder, milli müca-

delenin baflar›yla sonuçlanmas›n›n ard›ndan toplumsal

hayata da önemli de¤erler katmay› baflarabilmifltir. 

Atatürk, sadece devlet adaml›¤› ve askeri kiflili-

¤iyle de¤il, ayn› zamanda medeni ve kültürel kiflili¤iyle

de Türk milletinin önündeki en güzel örnektir. Estetik-

ten, kaliteden ve sanat›n tüm dallar›ndan büyük zevk

alan Atam›z›n bu medeni kiflili¤i tüm hayat›na yans›m›fl-

t›r. Büyük Önder, bulundu¤u ortamlarda giyimi, bak›ml›

fizi¤i ve fl›kl›¤› ile, ne kadar ince ruhlu bir insan oldu¤u-

nu her zaman göstermifltir. K›yafetlerini seçerken her za-

man ça¤dafl görünümlü, estetik de¤erlere uygun giysile-

ri tercih etmifltir. Bugün bile seçti¤i k›yafetler Türk halk›

taraf›ndan hayranl›kla izlenmekte ve modac›lara ilham

kayna¤› olmaktad›r. 

Atam›z cemiyet hayat›n› seven, sosyal iliflkilerde

son derece baflar›l› bir insand›. ‹çindeki insan sevgisi, s›-

cak ve samimi konuflmalar›ndan hissedilmifltir. Davetle-

rinde, engin görgüsü ve hofl sohbetleriyle dikkat çekmifl-

tir. Büyük Önder, dost meclislerinde dönemin en ünlü

sanatç›lar›n› misafir etmifl, onlarla derin sohbetlerde bu-

lunmufltur. Bu sohbetlerinde, fliirler okunmufl, edebiyat-

tan, resimden bahsedilmifl ve Türk musikisinin de¤erli

besteleri dinlenmifltir. 

Büyük Önder, yaflad›¤› zor flartlarda bile bu kiflili-

¤inden taviz vermemifltir. O'nun yerinde baflka bir lider

olsayd›, bulundu¤u koflullarda esteti¤i, sanat› ve sanatç›-

lar› ikinci plana koyabilirdi. Ancak, Atam›z dehas›n› bir-

kez daha göstererek Türk

Ulusunun kültürel alanda

da gelifliminin flart oldu-

¤unu belirtmifl ve sanat

alan›nda da birçok yenili-

¤i getirmifltir. 

Cumhuriyet’in ku-

ruluflunun ard›ndan Tür-

kiye’de yüksek bir mede-

niyet seviyesine ulafl›lma-

s› hedefini yakalayan Ata-

türk, sanata verdi¤i

önemle modern Türk sa-

natlar›n›n öncüsü ve mi-

mar› olmufltur.

Atatürk, Türkiye’nin

yeniden yap›lanma döne-

minde, milli kültürü yan-

s›tan bir sanat anlay›fl›n›n

oluflmas› ad›na önemli

ad›mlar atm›flt›r. Atatürk,

sanat›n Türk milleti için

önemini flu veciz sözleri

ile ifade etmifltir: “Güzel

sanatlarda muvaffak ol-

mak, bütün inkilaplarda baflar›ya ulaflmak demektir.

Güzel sanatlarda muvaffak olamayan milletler ne yaz›k

ki, medeniyet alan›nda yüksek insanl›k s›fat›yla yer al-

maktan ilelebet mahrum kalacaklard›r.”

Atatürk sanat alan›ndaki at›l›mlarda öncelikli ola-

rak mimariyi ele alm›flt›r. Türkiye’nin modern bir mima-

risinin olmas› için Almanya’dan flehir planlamac›lar› ve

mimarlar getirtmifltir. Bu uzmanlar›n yönlendirmeleri so-

nucu mimari alanda yeni bir yol çizilmesini sa¤-

lam›flt›r. Genel Kurmay Baflkanl›¤›  ve Milli Sa-

vunma Bakanl›¤› binalar› bu dönemin ilk ürün-

leridir. Atatürk, Türk milletinin sahip oldu¤u en

görkemli yap›n›n milli birlik ve beraberli¤in

merkezi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin

olmas› gerekti¤ini belirtmifl ve TBMM binas›n›n

güzel olmas› için gerekli tüm ad›mlar› atm›flt›r.

Bu bina için yurtd›fl›ndan özel mermerler dahi

getirtilmifltir. Türk mimarlar›na maddi ve manevi

büyük destek veren Atatürk, bu yolla milli mi-

marl›k ak›m›n›n ortaya ç›kmas›n› sa¤lam›flt›r.

Mustafa Kemal Atatürk, Türk halk›n›n gü-

zel sanatlar›n önemli kollar›ndan resim ve hey-

kelt›rafll›kta da ilerlemesi için bir tak›m faaliyet-

ler gerçeklefltirmifltir. Cumhuriyet döneminde

tüm Türk ressamlar›n›n, Cumhuriyet ve inkilap-

lar› resmetmelerini sa¤layarak, milli birli¤in sa-

nat alan›na yans›mas› hedefine ulaflm›flt›r. Tüm

Türkiye’de heykel ve an›t dikilmesine bafllanma-

s› da, onun getirdi¤i yeniliklerden biridir. Büyük

Önder’in bu çal›flmalar› sonucu, Türkiye’de

resim ve heykelt›rafll›k önemli ölçüde geliflme

kaydetmifltir.

Türk milletinin sanatsal geçmifline de sa-

hip ç›kan Atatürk, 1937 y›l›nda Resim ve Heykel Müze-

sini açarak, Cumhuriyet öncesi ve sonras› dönemin sa-

natsal ürünlerini ayn› çat› alt›nda biraraya getirmifltir. 

Türk müzi¤i, Mustafa Kemal Atatürk’ün önem ver-

di¤i bir di¤er konu olmufltur. ‹lk Türk operas›n›n haz›r-

lanmas› için ünlü müzisyen Adnan Saygun’u görevlen-

diren Atatürk, Cemal Reflit Rey’e de ilk konservatuar›

kurdurmufltur. Türk müzi¤inin, akademik altyap›s›n›n da

güçlü olmas› gerekti¤ine inanm›fl ve yurt d›fl›nda e¤itim

amac›yla genç Türk müzisyenleri göndermifltir. Bu mü-

zisyenlerin geri dönüfllerinde ise Türkiye’ye da¤›larak

Türk müzi¤inin ve dolay›s›yla Türk sanat›n›n kalk›nma-

s›n› sa¤lam›flt›r. 

Bir konuflmas›nda flöyle demiflti:

"Milletimizin güzel sanatlar sevgisini her türlü va-

s›ta ve tedbirlerle besleyerek inkiflaf ettirmek milli ülkü-

müzdür."

Atatürk  Osmanl›'dan kalma Sanayii Nefise'yi imar

ettirerek Güzel Sanatlar haline getirmifltir. Ayr›ca burada

yetiflen bir çok sanatç›y› kendilerini gelifltirmeleri için

Avrupa'n›n sanat merkezlerine göndermifltir. Resim,

Heykel ve mimarl›k bölümlerinden çok say›da ö¤renci

Almanya, Avusturya ve Fransa'ya gönderilmifltir.

Ata'n›n sanatç›ya verdi¤i büyük de¤eri gösteren

bir hat›ra flöyledir: Daha devlet tiyatrosu kurulmam›fl-

ken, ‹stanbul'dan gelen flehir tiyatrosu sanatç›lar› Anka-

ra'ya gelerek o zamanki Türk oca¤›nda temsiller verir.

Atatürk de bu temsillerin birinde bulunur. ve sanatç›lar›

Çankaya'ya davet ederek a¤›rlar. Hepsine ayr› ayr› iltifat

eder. Ayr›lma vakti gelince, Reflit Galip sanatç›lara, Ata-

türk'ün elini öperek veda etmelerini söyledi¤inde,

Ata'n›n cevab› flu olur: "Hay›r, sanatkar el öpmez, sanat-

kar›n eli öpülür."

ATATÜRK VE SANAT
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“Sanats›z kalan bir milletin

hayat damarlar›ndan biri

kopmufl demektir.”

ATAMIZ’IN MEDEN‹ 

K‹fi‹L‹⁄‹

Mustafa Kemal Atatürk

Atam›z, fl›kl›¤› ve engin görgüsüyle her zaman Türk

halk›na örnek bir kiflilik sergilemifltir.



B
ilim Araflt›rma Vakf› camias›, bugüne kadar hep

demokratik, karfl›l›kl› sayg› ve hoflgörünün ha-

kim oldu¤u ve sorunlar›n diyalogla çözüldü¤ü

bir Türkiye özlemi içerisinde olmufltur. Çünkü 80 y›la yaklaflan cumhu-

riyet tarihimiz boyunca bir çok defa kritik dönemeçlerden geçen Türk

Milleti, bütün s›k›nt›lar›n ancak tam ve eksiksiz demokrasiyle afl›labile-

ce¤i gerçe¤ini kavram›flt›r. Bunu özellikle flu son dönemde, oldukça net

bir biçimde görebiliyoruz. Tek seslili¤e dayanan, elefltirinin, farkl› fikirle-

rin olmad›¤› rejimler birer birer y›k›lmakta veya bu ülkelerde büyük bu-

nal›m ve kaoslar yaflanmaktad›r.

Demokrasi gerçek anlamda çok seslili¤in ifadesi olan rejimdir. ‹nsan

hak ve hürriyetlerinin teminat alt›nda olmas›, herkesin düflüncesini öz-

gürce ifade edebilmesi demektir. Ancak, hepsinden önemlisi, demokrasi,

hangi düflünceyi benimserse benimsesin, neye inan›rsa inans›n baflkala-

r›n›n hak ve hürriyetlerine müdahale etmedikçe, her insan›n, özgürce ya-

flamas›n› hedef alan bir yaflay›fl biçimidir.

Demokrasi bir uzlaflma rejimidir. Kat›l›mc›l›¤› esas al›r ve bilinçli bi-

reyler oldukça ayakta durmas› mümkündür. Çünkü yönetece¤i insanlar

taraf›ndan seçilen ve bir anlamda onlar›n vekaletini alan kifli büyük bir

sorumluluk yüklenmifltir.

Büyük Önder'in devrimleri analiz edildi¤inde, demokrasinin ayr› bir

önem tafl›d›¤› ortaya ç›kmaktad›r. Milli egemenlik, milli birlik ve bera-

berlik gerçekte tümüyle demokrasi prensipleri üzerine kurulmufltur. Bu-

gün milletimizin en temel ihtiyac›, kuflkusuz, bu modelin yaflat›lmas› ve

gelifltirilmesidir. 

Kurtulufl Savafl›'n›n kazan›lmas›ndan sonraki dönemde, Atatürk, de-

mokrasinin ülkemizde bütün kurum ve kurulufllar›yla tam anlam›yla

B ‹ L ‹ M  A R A fi T I R M A V A K F I 21

O N U N C U  H ‹ Z M E T  Y I L I

B L M ARA TIRMA VAKFI

G Z YLE DEMOKRAS
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mi” oldu¤u devirde bile, Müslüman Türk kültüründe asla

görülmemifltir.

Türk milletinin bugün karfl› karfl›ya oldu¤u tüm sinsi

sald›r›lar ve provokasyonlar ise, sahip oldu¤u gücü ortaya

koymaktad›r. E¤er elele verir, Müslüman Türk kimli¤ine,

milli ve manevi de¤erlerimize sar›l›r ve tarihimizdeki kar-

defllik gelene¤ini canland›r›rsak, 21. yüzy›la Türk damga-

s›n› vurmam›z, bu asr› bir “Türk Asr›”na dönüfltürmemiz

mümkün olacakt›r. 

Bu, büyük bir bunal›m ve kargafla içinde olan dünya-

ya da ›fl›k tutacakt›r. Çünkü Türkler, yeryüzüne hakim ol-

duklar› her dönemde, dünyaya nizam vermifllerdir. Büyük

Türk hakan› Bilge Ka¤an, as›rlar öncesinde bu durumu

flöyle aç›klamaktad›r:

“Do¤uda gün do¤usuna, güneyde gün ortas›na, bat›-

da gün bat›s›na, kuzeyde gece ortas›na kadar ülkelerde ya-

flayan bütün milletler hep bana ba¤l›d›r. Bunca milleti dü-

zene soktum. Art›k kar›fl›kl›k yok. Türk ka¤an› Ötüken’de

oturdukça ülkede düzen bozulmaz. 

Türk beyleri, millet, iflitin!

Üstte gök batmasa, altta ya¤›z yer delinmese, Türk

milleti, senin ilini ve töreni kim bozabilir? Ey Türk milleti,

titre ve kendine dön!”

21.
yüzy›la güçlü ve lider bir ülke konumun-

da girme yolunda süratle ilerleyen Türki-

ye siyasi ve jeopolitik konumu itibar›yla

son derece kritik bir noktada bulunmaktad›r. Ve bu

konum her an de¤iflen politik rüzgarlar› da beraberin-

de getirmektedir. Son dönemde aç›k örneklerini gör-

dü¤ümüz gibi, AB ile iliflkilerimiz, ‹slam ülkeleri ve

Türki Cumhuriyetler ile yak›nl›¤›m›z, Balkan ülkele-

riyle diyalo¤umuz, ABD ve Rusya ile ba¤lant›lar›m›z

her an de¤iflebilmekte, siyasi dengeler her an farkl›

yöne kayabilmektedir. Nitekim, bugün içinde bulun-

du¤umuz flartlar ve Türkiye’nin uluslararas› platform-

daki konumu ile bundan bir ay önceki siyasi ortam

aras›nda büyük farkl›l›klar bulunmaktad›r. 

Ancak bütün bu de¤iflim rüzgarlar›na ra¤men de-

¤iflmeyen birfley vard›r ki, o da birtak›m d›fl odaklar›n

içte ve d›flta organize olarak çeflitli yöntemler izledik-

leri ve Türkiye’nin h›z›n› kesmeye çal›flt›klar› gerçe¤i-

dir. Y›llard›r d›fl kaynakl› birçok odak, ortak hedef ola-

rak Türkiye’deki istikrar ortam›n› bozmay› amaçla-

m›fl, uluslararas› platformda Türkiye aleyhtar› politi-

kalar izlemifl, fiilen terörü destekleyerek körüklemifl,

milletimizi kamplara bölmeye hatta bizzat Türkiye’ye

rejim ihraç etmeye çal›flm›flt›r.

Fakat Türk milletini temsil eden öyle bir güç var-

d›r ki, bugüne kadar vatan›m›z›n bütünlü¤üne ve mil-

letimizin birli¤ine kasteden her oda¤› cayd›rm›fl ve

tüm azametiyle geri püskürterek amac›na ulaflmas›n›

engellemifltir. Önceki Genelkurmay Baflkan›m›z Sa-

y›n ‹smail Hakk› Karaday›’n›n her türlü d›fl tehdide

karfl› “heybetimiz yeter” ifadesiyle özetledi¤i bu güç,

devletimizin ve ulusal egemenli¤imizin güvencesi

olan Türk Silahl› Kuvvetleri’dir. Türkiye Cumhuriyeti,

dört bir yan›n› sarmaya çal›flan tüm bu atefl çemberi-

ne karfl› kahraman ordusuna dayanarak ayakta dur-

maktad›r. 
Herfleyden önce tarih bunun kan›t›d›r. fianl› Türk

Ordusu bugüne kadar, hiçbir karfl›l›k beklemeksizin

memleketimizin ve milletimizin hayr›n›, güvenli¤ini

ve bütünlü¤ünü gözetmifl; tüm kurumlar›yla cumhu-

riyetimizin, laikli¤in, hukukun ve demokrasinin savu-

nucusu olmufltur. Her türlü siyasi tart›flma ve çekiflme-

nin üstünde yer alan mukaddes bir kurum olan Türk

Ordusu, Türk Milleti'nin sahip oldu¤u topraklar› ifl-

galcilerin elinden kurtarm›fl ve 75 y›ll›k Cumhuriyet

tarihi boyunca da bu topraklar› her türlü iç ve d›fl düfl-

mana karfl› kahramanca müdafaa etmifltir. Büyük Ön-

der 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, Ordu-

muz varl›¤›m›z›n en önemli güvencesidir. 

Unutulmamal›d›r ki, Ordumuz, çökmüfl bir impa-

ratorlu¤un içindeki milli topraklar› korumak için yüz-

binlerce 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 des-

te¤i ile Anadolu'yu iflgal eden Yunan Ordusu'yla sa-

vaflm›fl ve böylece tüm bu topraklar› o asil kan›yla su-

lam›fl bir ordunun mirasç›s›d›r. Ard›ndan, sahip oldu-

¤u üstün yetenekler, disiplin ve kararl›l›¤› ile Avru-

pa'n›n yay›lmac› güçlerini frenleyen, II. Dünya Sava-

fl› y›llar›nda tüm Avrupa'y› iflgal eden Hitler'i dahi

cayd›ran, Sovyet tehdidine karfl› dimdik ayakta du-

ran, Kore'de kahramanl›k destanlar› yazarak tüm

dünyan›n g›ptas›na mazhar olan, K›br›s'ta gözüpekli-

¤ini ve kararl›l›¤›n› tüm dünyaya göstermifl bir ordu-

dur. 1980'lerin bafl›ndan bu yana, ülkenin birli¤ine ve

bütünlü¤üne kasteden teröre karfl› en zor ve çetin

mücadeleleri veren, bir gerilla savafl›nda verilebile-

cek en az kay›plarla basiretli ve etkili bir mücadele

yürüten güç de yine Türk Silahl› Kuvvetleri'dir. Terör

örgütünün, d›fl ülkelerden ald›¤› onca deste¤e ra¤men

amac›na ulaflamam›fl olmas›n›n, bunun aksine bir çö-

zülme ve da¤›lma süreci yaflamas›n›n en büyük nede-

ni, kuflkusuz yaklafl›k 15 y›ld›r azimle sürdürülen bu

mücadeledir. 

K›sacas›, Türk Ordusu flanl› bir geçmifle dayan-

maktad›r ve bugün de hala ayn› vas›fla Türkiye Cum-

huriyeti'nin en büyük güvencesi olmaya devam et-

mektedir. Bu ise, kuflkusuz vatan›n› ve devletini seven

her Türk'ün gö¤sünü kabartmaktad›r. Milletimizin or-

dumuza olan inanc› ve güveni tamd›r. Yap›lan tüm

kamuoyu anketlerinde Silahl› Kuvvetleri'mizin, mille-

timiz taraf›ndan "ülkenin en güvenilir kurumu" olarak

gösterilmesi de bunun bir ifadesidir. 

‹flte son günlerde somut örneklerini gördü¤ümüz

gibi, Kahraman Ordumuz her türlü iç ve d›fl tehdit

karfl›s›nda dimdik durmakta; gücüyle, tecrübesiyle,

dinamizmiyle pusuda bekleyen daha pek çok düflma-

n› aktif bir sald›r›ya giriflmekten cayd›rmaktad›r. fianl›

Ordusu’ndan ald›¤› güç ve dünya çap›nda siyaset uz-

manlar› taraf›ndan da takdir edilen ›l›ml› d›fl politika-

s›, Türkiye’yi, Ulu Önder Atatürk’ün hedef gösterdi¤i

“muas›r medeniyetler seviyesine” tafl›yacak ve mille-

timizin 21. yüzy›la haketti¤i konumda girmesini sa¤-

layacakt›r.

TÜRK DIfi POL‹T‹KASI
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Bilim Araflt›rma Vakf› taraf›n-
dan yay›nlanan Onuncu
Hizmet Y›l› kitab›nda, BAV'›n
1990-2000 y›llar› aras›ndaki
çal›flmalar› ele al›nm›flt›r. 

B ilim Araflt›rma Vakf›, 1998 ve1999 y›llar› içinde, Türkiye'ninbekas› için önemli bir tehdit
olarak gördü¤ü, toplumsal de¤erleri tahrip eden ve bö-
lücü teröre zemin haz›rlayan materyalist felsefenin bi-
limsel temeli olan evrim teorisinin bilim karfl›s›ndaki ye-
nilgisini konu alan bir kültür kampanyas› bafllatm›flt›r. Bu do¤rultuda düzenlenen konferanslar›n ilki, 4 Ni-

san 1998 tarihinde ‹stanbul'da Cemal Reflit Rey Salo-
nu'nda düzenlenen uluslararas› toplant›d›r. Dünyaca
ünlü bilim adamlar›n›n kat›l›m›yla gerçekleflen konfe-
rans büyük bir izleyici kitlesi taraf›ndan takip edilmifltir.
‹kinci uluslararas› konferans, 5 Temmuz 1998'de yine ‹s-
tanbul Cemal Reflit Rey Salonu'nda gerçeklefltirilirken,
üçüncü uluslararas› konferans 12 Temmuz 1998'de An-
kara'da Sheraton Oteli Toplant› Salonu'nda yap›lm›flt›r.
Yine dünyaca ünlü bilim otoritelerinin konuflmac› ola-
rak kat›ld›¤› konferans, baflkentliler taraf›ndan çok bü-
yük bir ilgi ve teveccühle karfl›lanm›flt›r. Bilim Araflt›rma Vakf›, bu ulus-

lararas› konferanslar›n ard›ndan, Türkiye'nin farkl› illerinde düzenledi¤i

ulusal konferanslarla çal›flmalar›na devam etmifltir. Konferanslar yurt çap›nda, hemen hemen tüm illerimiz dahil olmak

üzere 120 ayr› merkezde gerçeklefltirilmifltir. "EVR‹M TEOR‹S‹N‹N ÇÖ-

KÜfiÜ: YARATILIfi GERÇE⁄‹" bafll›kl› bu konferanslarda Darwin'in ev-

rim teorisinin bilimsel yönden geçersiz oldu¤unu ve canl›lar›n Allah ta-

raf›ndan yarat›ld›¤›n› aç›klayan bilimsel deliller ortaya konmufltur. 
Bilim Araflt›rma Vakf›'n›n bu konuya verdi¤i önemin nedeni, Darwi-

nizm'in materyalist felsefenin en önemli dayana¤› olmas›d›r. Materyalist
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Atatürk Yafl›yor
adl› eser, Atam›z'›
yeni nesillere
tan›tmak ve
sevdirmek
amac›yla
haz›rlanan pek çok
BAV yay›n›ndan
biridir.
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BAV'›n yay›nlad›¤› kitaplardan
biri olan Atatürk'ün ‹zinde
‹lerlemek, Büyük Önder'in
gerçek kiflili¤ini, fikirlerini ve
hayat›n› ele almaktad›r. 
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Bilim Araflt›rma Vakf›’n›n tüm faaliyetlerini internet ortam›ndan da takip etmek

mümkündür. ‹nternet okuyucular›, "www.bilimarastirmavakfi.org" ve "www.srf.org"

(‹ngilizce) sitelerinde, vakf›m›z›n kurulufl amac›, "Atatürk Yafl›yor" kampanyam›z,

yurt çap›nda "Yarat›l›fl Gerçe¤i" ve baz› güncel konularda düzenlenen konferanslar›-

m›z hakk›nda genifl çapl› bilgiye kolayl›kla ulaflabilmektedirler. Afla¤›da sitelerimiz-

den baz› örnek sayfalar› bulabilirsiniz.
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GELENEKSEL MEVL‹T

Atatürk'ün modern, dindar ve Osmanl› beyefendisi kiflili¤inin herkese tan›t›l-

mas› son derece önemli bir sorumluluktur. ‹flte bu do¤rultuda BAV, Atam›z'›n din-

dar yönünü –‹slam ahlak›n›n özüne ve Kuran-› Kerim'de bildirilen gerçek dine sa-

hip ç›kan anlay›fl›n›– gözler önüne sermeyi amaçlam›flt›r. Bu çal›flman›n bir devam›

olarak, Bilim Araflt›rma Vakf› her y›l, Müslüman Türklerin ezan›n›, bayra¤›n›, birli-

¤ini esaret alt›ndan kurtarm›fl olan Büyük Önder Atatürk ve k›ymetli silah arkadafl-

lar›n›n ruhlar› için mevlid-i flerifler okutmufl ve Müslüman Türk Milleti'nin yo¤un

ilgisi ve kat›l›m› neticesinde bu mevlit organizasyonlar› art›k gelenekselleflmifltir.
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Bu mevlitlerden biri,
24 Nisan 1998
tarihinde
Dolmabahçe
Camisi'nde
okutulmufltur. 
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ATATÜRK ‹Ç‹N NE DED‹LER?

Atatürk, bu yüzy›l›n büyük insanlar›ndan birinin tarihi baflar›lar›n›, Türk halk›-

na ilham veren liderli¤ini, modern dünyan›n ileri görüfllü anlay›fl›n› ve bir askeri li-

der olarak kudret ve yüksek cesaretini hat›rlatmaktad›r... Çöküntü halinde bulunan

bir imparatorluktan özgür Türkiye'nin do¤mas›, yeni Türkiye'nin özgürlük ve ba-

¤›ms›zl›¤›n› flerefli bir flekilde ilan etmesi ve o zamandan beri korumas›, Atatürk'ün

ve Türk halk›n›n iflidir. fiüphesiz ki, Türkiye'de giriflti¤i derin ve genifl ink›laplar ka-

dar bir kitlenin kendisine olan güvenini daha baflar› ile gösteren bir örnek yoktur.  

John F.KENNEDY (ABD Baflkan›) 

Benim üzüntüm, bu adamla tan›flmak hususundaki fliddetli arzumun gerçeklefl-

mesine art›k imkan kalmam›fl olmas›d›r. Sovyet Rusya Hariciye Naz›r› Litvinof ile

görüflürken kendisine onun fikrince bütün

Avrupa'n›n en k›ymetli ve en ziyade dikkate

de¤er devlet adam›n›n kim oldu¤unu sor-

dum. Bana Avrupa'n›n en k›ymetli devlet

adam›n›n Türkiye Cumhurbaflkan› Mustafa

Kemal oldu¤unu söyledi.  

Franklin ROOSEVELT (ABD Baflkan›)

Asker-devlet adam›, ça¤›m›z›n en büyük

liderlerinden biri idi. Kendisi, Türkiye'nin,

dünyan›n en ileri memleketleri aras›nda hak

etti¤i yeri almas›n› sa¤lam›flt›r. Keza o, Türk-

ler'e, bir  milletin büyüklü¤ünün temel tafl›n›

teflkil eden, kendine güvenme ve dayanma

duygusunu vermifltir.  

General McARTHUR

O, kiflisel kazanç ve ün peflinde koflan ba-

sit bir diktator de¤il, gelecek kuflaklar için

sa¤lam temeller atma¤a u¤raflan bir kahra-

mand›.  

Prof.Walter L.WRIHT - Almanya 



Atatürk Türkiye'yi tek düflman› kalmaks›z›n b›rakm›flt›r. Bu zaman›m›z›n hiçbir

devlet flefinin baflaramad›¤›d›r.  

Alman Volkischer Beobachter Gazetesi 

‹nsanl›¤›n bütün belirtileri onda kendini hemen gösteriyor.  

Noelle Gazetesi - Fransa 

Çok büyük bir adamd›... bir siyasi dahiydi.  

Karfl›mdaki bu büyük adamda, keflfetti¤im bu büyük meçhulde maharet ve ka-

rakter o kadar iyi ifllenmiflti ki, sözlerinde hiçbir flüphe aranamazd›.  

Claude Farrer 
(Frans›z Yazar)

Ak›ll› ve bar›flç› yöntemlerle gerçeklefltirdi¤i eseri halklar›n tarihinde izlerini b›-

rakacakt›r.  

Albert LEBRUN  
(Frans›z Cumhurbaflkan›) 

Türkiye tarihi, bugün her zamandan çok Bat› ve Avrupa tarihinden ayr›lmaz bir

haldedir. Ve Atatürk'ün bu yöndeki  gayretleri sonuçsuz kalmam›flt›r. Memleketleri-

miz aras›ndaki yüzy›llar› aflan dostluk, bu geliflmenin temel ö¤elerinden biridir.  

Charles De GAULLE
(Fransa Devlet Baflkan›)

O, Türkiye'nin önceki kuflaklar›ndan hiç birine nasip olmayan özgürlük ve gü-

ven dolu bir hayat sa¤lad›. Baflar›lar›, Türkiye'nin Avrupa devleti olmas›n› sa¤lad›,

yak›n Do¤u'nun tarihini de¤ifltirdi.  

Times Gazetesi - ‹ngiltere

‹ngiltere önce, cesur ve asil bir düflman, sonra da sad›k bir dost olarak tan›d›¤›

büyük adam› selamlamaktad›r.  

Sunday Times - ‹ngiltere 

Savaflta Türkiye'yi kurtaran, savafltan sonra da Türk Milleti'ni yeniden dirilten

Atatürk'ün ölümü, yaln›z yurdu için de¤il, Avrupa için de büyük kay›pt›r. Her s›n›f

halk›n onun ard›ndan döktükleri içten gözyafllar› bu büyük kahraman ve modern

Türkiye'nin Atas›'na de¤er bir görünümden baflka bir fley  de¤ildir.  

Winston CHURCHILL 

(‹ngiltere Baflbakan›) 
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Atatürk, eskimifl bilimlerle bofl yere kafas›n› yormam›fl oldu¤undan daha taze

ve cesur düflünen bir önderdir. Kendisi için, bugünkü Avrupa'n›n "en güçlü devlet

adam›d›r" diyebilece¤imiz Atatürk, hiç flüphesiz devlet adamlar›n›n en cesur ve orji-

nalidir.  

Herbert Sideabotham
(‹ngiliz Yazar) 

Herhangi bir olay› derinli¤iyle kavramak, ç›kar yolu görüp birdenbire harekete

geçmek iktidar›, onun eflsiz otoritesinin bafll›ca kaynaklar›ndan biridir.  

Grace Ellison 
(‹ngiliz Gazeteci - 1923) 

O büyük insan yaln›z Türkiye için de¤il, bütün Do¤u milletleri için de en büyük

önderdi.  

Emanullah HAN 
(Afgan Kral›)

Bu Türk Milleti yastad›r. Çünkü yeni Türkiye'yi meydana getiren eflsiz flefini

kaybetmifltir. 

Stipsi Gazetesi - Arnavutluk 

Büyük düflüncelerin adam›... bir devlet mimar›yd›.  

Neue Freie Presse, - Avusturya 

Atatürk, yirminci asr›n en büyük gerçe¤ini meydana getiren adamd›r.  

Nasyonal Tidende - Belçika 

Milletine bu kadar az zamanda bu ölçüde hizmet edebilen tek devlet adam›

Atatürk'tür.  

Libre Belgique - Belçika 

Hiçbir memleket, yeni Türkiye'nin Atas› taraf›ndan baflar›lan kadar güçlü, h›zl›

ve kökten bir yenilik hamlesine eriflmemifltir.  

Dness Gazetesi - Bulgaristan
Mustafa Kemal yeni Türkiye'nin kalbidir. Eski, y›pranm›fl bir toplumdan yepye-

ni, güçlü bir millet meydana getirmifl, eflsiz kiflili¤iyle kendini herkese sayd›rm›fl,

enerjisiyle herkesi kendine inand›rm›flt›r.  

Ma Shao-Cheng (Çinli Yazar) 
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Atatürk, flahsiyet ve yetene¤in dev gibi bir simgesi idi. O, yirminci yüzy›l›n en

görkemli olay›n› yapan adamd›.  

National Tidence Gazetesi - Danimarka 

Atatürk, ola¤anüstü nitelikte bir devlet adam›, savafl sonras› dünya tarihinin en

önemli simalar›ndan biri idi.  

Hufvud Stadbladet Gazetesi - Finlandiya 

Dünyan›n yetifltirdi¤i en büyük insanlardan biri.  

Star of India Gazetesi - Hindistan 

Atatürk gibi insanlar bir nesil için do¤mad›klar› gibi belli bir devre için de do¤-

mazlar. Onlar önderlikleriyle yüzy›llarca milletlerin tarihinde hüküm sürecek insan-

lard›r.  

Tahran Gazetesi - ‹ran 

Dünya, ça¤›m›z›n en dikkati çekici adamlar›ndan birini kaybetti.  

Palestine Post - ‹srail  

Mustafa Kemal Atatürk, kuflkusuz 20. yüzy›lda dünya savafl›ndan önce yetiflen

en büyük devlet adamlar›ndan biri, hiçbir millete nasip olmayan cesur ve büyük bir

ink›lapç› olmufltur.  

Ben Gurion  
Israil Baflbakan›

O, olmasayd› modern Türkiye olmazd›. Onun sayesinde Türkler, Onun ola¤a-

nüstü eserini izleyebilecekler ve zaten dünyaca pek yüksek olan onurlar›n› daha faz-

la yükseltebileceklerdir.  

Nya Dagligt Gazetesi - ‹sveç  

Türkiye'yi meydana getiren, tarihimizin bu en Büyük Adam›n› bafl›m› en derin

hürmetle e¤erek selamlar›m.  

Prof. MORRF - ‹sviçre 
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MÜSLÜMAN TÜRK M‹RASI 

VE B‹L‹M ARAfiTIRMA VAKFI

"Türk Milliyetçili¤i, ilerleme ve geliflme yolunda

ve milletleraras› iliflkilerde bütün ça¤dafl milletlerle ayn› çizgide ve onlarla uyum içinde

yürümekle birlikte,

Türk toplumunun özel karakterlerini ve bafll›bafl›na

ba¤›ms›z kimli¤ini sakl› tutmakt›r." M. Kemal Atatürk 

Y›llard›r baflar›yla sürdürdü¤ü çal›flmalarla Bilim Araflt›rma Vakf›, Müslüman

Türk Kültürü'ne sahip ç›kma yolunda faaliyet gösteren en etkili kurulufl olmufltur. Ba-

z› çevreler taraf›ndan k›ymeti anlafl›ld›ktan sonra "yükselen de¤er" ilan edilen milliyet-

çilik, Atatürkçü düflünceyi benimsemifl insanlar için yeni yükselen, moda bir de¤er de-

¤ildir. Aksine, de¤iflen flartlarla, de¤eri daha da iyi anlafl›lan ve her zaman geçerlili¤ini

koruyan bir kavramd›r.

Bilim Araflt›rma Vakf›, ülkemizin içte ve d›flta baz› karanl›k odaklarca ekonomik

ve sosyal bir kaosa sürüklenmeye çal›fl›ld›¤› bir dönemde, çözümün Atatürk milliyet-

çili¤inde oldu¤unu görmüfltür. Atatürk milliyetçili¤i, en ihtiyac›m›z oldu¤u zamanda,

Anadolu topra¤›n› vatan bilen ve Türk'üm diyen her ferdi hangi ›rk veya etnik köken-

den olursa olun bir çat› alt›nda birlefltirmifltir. Milliyetçilik, temelde, birlik ve beraber-

lik ortam›n›n tam manas›yla sa¤lanmas›n› amaçlayan kilit bir Atatürkçülük ilkesidir. 

Tarih Boyunca Müslüman Türk'ün Karakteri
Türk Milleti'nin sahip oldu¤u "hars", son derece flerefli bir tarih ve üstün bir ka-

raktere dayanmaktad›r. Türkler, tarih boyunca asla esaret alt›nda yaflamay› kabul et-

memifl ve 16 ba¤›ms›z devlet kurmufl bir millettir. Tarih boyunca mertlikleri, dürüst-

lükleri ile tan›nm›fllar, zulüm ve adaletsizlikten uzak karakterleriyle düflmanlar›n›n bi-

le takdirlerini toplam›fllard›r.

‹slam tarihi incelendi¤inde, Abbasi Devleti'nin son zamanlar›ndan itibaren ‹slam

aleminde önderli¤in el de¤ifltirdi¤i dikkat çekmektedir. Selçuklularla bafllayan bu dev

süreç Osmanl›'yla devam etmifl ve bu as›rlar ‹slam'a büyük hizmetlerin yap›ld›¤› ve

Müslümanl›¤›n en genifl co¤rafi alana, en genifl insan kitlelerine ulaflt›r›ld›¤› dönemler

olmufltur.
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Müslüman Türk Milleti, tarih boyunca flartlar›n gerektirdi¤i türlü zorluklara

katlanm›fl, mukaddes de¤erleri u¤runda her türlü s›k›nt›ya seve seve talip olmufltur.

Dolay›s›yla bu milleti hiç kimse baflka milletlerle kar›flt›rmamal›d›r. 

Halk›m›z›n ‹slamiyet'le flekillenen karakterinin en dikkat çeken özelli¤i haks›z-

l›¤a, zulme karfl› olan tepkisidir. Türk halk›, tarih boyunca birçok imparatorluklar ve

büyük devletler kurmufl, dört k›taya nizam vermifltir. Adalet ve hoflgörü prensipleri

üzerine kurulu Türk devlet anlay›fl›, özgürlü¤ün, bar›fl›n ve huzurun güvencesi ol-

mufltur. Tarih sahnesinde Müslüman Türkler hemen her dönemde, "yönetici" vas›f-

lar›yla boy göstermifller, adaletli ve merhametli yönetimleriyle örnek teflkil etmifller-

dir. Türk halk›, tarihin hiç bir döneminde zalime destek vermemifl ve her zaman ezi-

lenin, mazlumun yan›nda yer alm›flt›r. 

Gerçekten de, en güçlü oldu¤u ça¤larda bile Müslüman Türk'ün, di¤er halklar›
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afla¤› gören veya sömüren bir ba-

k›fl aç›s› tafl›mamas› dikkat çeki-

cidir. Halk› ezen, sindiren, yaln›z

kendi ç›karlar›n› düflünen, ada-

letten habersiz yönetici tipinin

ön planda oldu¤u anlay›fl, "Ci-

han Hakimi" oldu¤u devirde bi-

le, Müslüman Türk yöneticilerde

asla görülmemifltir.

Ahlaki de¤erlerine, dinine,

milliyetine, ba¤›ms›zl›¤›na, hür-

riyete ve adalete düflkün Müslüman Türk Halklar›n›n omuz omuza vererek büyük

bir güç haline gelmesi, çeflitli sapk›n felsefelere ve din d›fl› ideolojilere karfl› en bü-

yük darbenin indirilmesi anlam›na gelecektir. fiüphesiz, böyle bir geliflme dünya ta-

rihinde bir dönüm noktas› olacakt›r.

Asl›nda karfl› karfl›ya oldu¤umuz tüm bu sinsi sald›r›lar, provokasyonlar, sahip

oldu¤umuz gücü de ortaya koymaktad›r. E¤er elele verir, Müslüman Türk kimli¤i-

ne, milli ve manevi de¤erlerimize sar›l›r ve tarihimizdeki kardefllik gelene¤ini can-

land›r›rsak, 21. yüzy›la Türk damgas›n› vurmam›z, bu asr› bir "Türk asr›"na dönüfl-

türmemiz mümkündür. 

Bu, büyük bir bunal›m ve kargafla içinde olan dünyaya da ›fl›k tutacakt›r. Çün-

kü Türkler, yeryüzüne hakim olduklar› her dönemde, dünyaya nizam vermifllerdir.

Büyük Türk hakan› Bilge Ka¤an, as›rlar öncesinde bu durumu flöyle aç›klamakta-

d›r:

"Do¤uda gün do¤usuna, güneyde gün ortas›na, bat›da gün bat›s›na, kuzeyde

gece ortas›na kadar ülkelerde yaflayan bütün milletler hep bana ba¤l›d›r.

Bunca milleti düzene soktum. Art›k kar›fl›kl›k yok. Türk ka¤an› Ötüken'de

oturdukça ülkede düzen bozulmaz. 

Türk beyleri, millet, iflitin!

Üstte gök batmasa, altta ya¤›z yer delinmese, Türk milleti, senin ilini ve töre-

ni kim bozabilir? Ey Türk Milleti, titre ve kendine dön!"
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KIBRIS TÜRK‹YE'N‹N M‹LL‹ DAVASIDIR

K›br›s Türkiye'nin milli davas›d›r. K›br›s Türkü, Türkiye'den kopart›lmas›ndan

itibaren Anadolu'yu anavatan olarak görmüfl, alt›nda yaflad›¤› Rum tehdidine ve

bask›s›na karfl› umudunu Türkiye'ye ba¤lam›flt›r. Türkiye de yavruvatan K›br›s'a sa-

hip ç›km›fl, devleti ve milletiyle, K›br›s Türkü'nün yan›nda yer alm›fl, 1974'teki Bar›fl

Harekat› ile de soydafllar›m›z› Rum vahfletinden kurtarm›flt›r. 

Bar›fl Harekat› ile birlikte K›br›s davas› Türkiye için askeri olarak kazan›lm›flt›r

ve bu durumdan K›br›s Türkü'nü yeniden risk alt›na sokacak bir taviz verilmesi dü-

flünülemez. 

Ancak mesele sadece askeri boyutla s›n›rl› de¤ildir. 1974'ten bu yana "Rum tezi"

iki farkl› yönden ilerlemektedir. Bunun birinci yönü, KKTC Cumhurbaflkan› Say›n

Rauf Denktafl'›n flahs›nda Türk taraf›na yap›lan uluslararas› bask›d›r. Sanki K›br›s

dünya gündemini meflgul eden bir sorunmufl gibi, uluslararas› topluluk, Bat›'daki

güçlü Rum lobisinin de etkisiyle, ›srarla K›br›s Türkü'nü taviz vermeye, yeniden

Rum egemenli¤ini kabul etmeyle neticelenecek formüllere onay vermeye zorlamak-

tad›r. Bu formüllerin sonuncusu, 2003 y›l›nda BM Genel Sekreketi Kofi Annan tara-

f›ndan sunulan pland›r. Devletimiz ve KKTC yönetimi bu plan›n sak›ncalar›n› tespit

ederek kabul edilmezli¤ini vurgulam›fllard›r. Bilim Araflt›rma Vakf›, bu konudaki

politikay› son derece yerinde bulmakta, bu ve benzeri bask›lara kahramanca gö¤üs

geren Say›n Rauf Denktafl'› desteklemektedir.

Meselenin di¤er yönü ise, Bilim Araflt›rma Vakf›'n›n birinci derecede öncelikli

gördü¤ü kültürel boyuttur. K›br›s Türkü'nün varl›¤›, sadece diplomatik tuzaklarla

de¤il, ayn› zamanda K›br›s Türkü'nün kimli¤ini erozyona u¤ratmak ve yok etmek

amac›na matuf bir psikolojik savaflla da hedef al›nmaktad›r. Bilim Araflt›rma Vakf›,

meselenin özellikle bu yönünün hayati oldu¤unu düflünmekte ve bu yönde çözüm-

ler gelifltirmeyi kendisi için görev olarak addetmektedir. 

Bu bölümde BAV'›n K›br›s için çözüm önerisi ortaya konmaktad›r. Bilim Arafl-

t›rma Vakf› taraf›ndan ‹stanbul, Ankara ve Say›n Denktafl'›n kat›l›mlar›yla K›br›s'ta

düzenlenen "K›br›s ‹çin Gerçek Çözüm" bafll›kl› panellere kat›lan say›n konuflmac›-

lar›n de¤erleri görüflleri aktar›lmakta ve K›br›s için gerçek çözüm olan yeniden "mil-

li uyan›fl" bütün detaylar› ile ortaya konmaktad›r .
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KIBRIS'A DESTEK KONFERANSI

Bilim Araflt›rma Vakf› taraf›ndan K›br›s'ta düzenlenen "K›br›s ‹çin Gerçek Çözüm" ad-

l› konferansta K›br›s Davas›na ve

KKTC Cumhurbaflkan› Denktafl'a

tam destek verildi. Vakf›m›z üyeleri

ile birlikte Türkiye'den aralar›nda, E.

Tu¤general Adnan Tanr›verdi, Kültür

ve Ticaret eski Bakan› Agah Oktay

Güner, Gazeteci Ahmet Taflgetiren,

AKP Milletvekilleri Ahmet Uzer, ‹b-

rahim Aflkar, Mahmut Durdu ve Tur-

han Çömez, Devlet eski Bakan› Bekir

Aksoy, TBMM Anayasa Komisyonu

Baflkan› Prof.Dr. Burhan Kuzu, Milli

Gazete Yaz›iflleri Müdürü Ekrem K›-

z›ltafl,  Irak Türkmenleri Derne¤i Bafl-

kan› Prof.Dr. Ekrem Pamukçu, E.

Tümgeneral Erol Özalp, Sa¤l›k eski

Bakan› Halil fi›vg›n, Çevre eski Baka-

n› Hamdi Üçp›narlar, Devlet eski Ba-

kan› Ifl›lay Sayg›n, E. Kurmay Albay

‹brahim Artuç, Aksiyon Dergisi Gen.

Yay›n Koordinatörü ‹brahim Karaye-

¤en, TBBM eski Baflkan Vekili Kamer

Genç, Emekli Tu¤general Mehdi Sun-

gur, DYP Genel Baflkan Yard›mc›s›

Mehmet Göktürk, Devlet eski Bakan›

Mehmet Keçeciler, ‹çiflleri eski Bakan›

Nahit Mentefle, BBP Genel Bflk.Yrd.

Prof.Dr. Orhan Aslan, Merkez Valisi R›dvan Yeniflen, Emekli Tu¤general R›za Begin, Devlet

Eski Bakan› Prof.Dr. Sabri Tekir, E. Tümgeneral Sad›k Öztekin, Milli Savunma eski Bakan›

Vefa Tan›r, Yeni fiafak Gazetesi Genel Yay›n Yönetmeni Selahattin Sad›ko¤lu, Ayd›nlar Oca¤›

Genel Sekreteri Zeki H. ‹brahimo¤lu,  Önce Vatan Gazetesi Sahibi Abdullah Akosman ve

Ortado¤u Gazetesi sahibi Zeki Saraço¤lu gibi isimlerin bulundu¤u 160 kiflilik bir heyet kon-

feransa ifltirak etti. 

KKTC Cumhurbaflkan› Rauf Denktafl'›n da kat›ld›¤› konferans KKTC Devlet Televizyo-

nu Bayrak TV'de canl› yay›nland›. TRT ise konferansa genifl yer verdi. 

Konferans K›br›s'ta özgürlük mücadelesi verirken hayatlar›n› kaybeden flehitlerimiz

için bir dakikal›k sayg› duruflu ve ‹stiklal Marfl› ile bafllad›. BAV taraf›ndan haz›rlanan "Os-

manl› ‹mpatorlu¤u'ndan bugüne K›br›s davas›n›n geçirdi¤i evrelerin" anlat›ld›¤› K›br›s bel-

geseli büyük ilgi gördü. Çeflitli Bakan ve Milletvekillerinin yan› s›ra DYP lideri Mehmet
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A¤ar vakf›m›z yetkililerine K›br›s Davas›na katk›lar›ndan dolay› teflekkür etti ve baflar›lar

diledi. 

Annan Plan› Tuzaklarla Dolu 
Türkiye'den gelen heyet taraf›ndan dakikalarca ayakta alk›fllanan KKTC Cum-

hurbaflkan› Rauf Denktafl, konuflmas›na Bilim Araflt›rma Vakf›'n›n K›br›s davas›na

vermifl oldu¤u deste¤e teflekkür ederek bafllad›. 1963-1974 tarihleri aras›nda K›br›s

Türkü'nün büyük bir zulme maruz kald›¤›n› belirten Denktafl, her gün Türkiye'nin

kendilerini kurtarmas› beklentisi içinde yaflad›klar›n› söyledi. 20 Temmuz 1974'teki

K›br›s Bar›fl Harekat› ile yeniden do¤duklar›n› söyleyen Denktafl, "Türkiye'den, Bi-

lim Araflt›rma Vakf›'ndan ve K›br›s davam›za destek veren herkesten Allah raz› ol-

sun." dedi. Annan Plan›n›n Türkiye'deki baz› medya kurulufllar› taraf›ndan tam an-

lam›yla bilinmedi¤ini söyleyen Denktafl, Annan Plan› ile K›br›s'›n Girit gibi olaca¤›-

n›n alt›n› çizdi. Bilim Araflt›rma Vakf› öncülü¤ündeki Türk heyetini görünce çok
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Milli De¤erleri Koruma Vakf› Baflkan› Altu¤ Berker

Türkiye'den gelen heyet, Lefkofla-Magosa
yolundaki Türk fiehitli¤i'ni ziyaret ederken
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BAV'›n organizasyonu ile Türkiye'den gelen
heyet Say›n Denktafl ile birlikte.

Say›n Denktafl, eski
Kültür Bakan› Say›n
Agah Oktay Güner ve
BAV
Baflkan› 
Tarkan 
Yavafl ile birlikte.

Say›n Denktafl'›n konuflmas› s›ras›nda
duygulu anlar yafland›. 

Konferans öncesinde, K›br›s flehitleri an›s›nda bir
dakika sayg› duruflunda bulunuldu.

Say›n Denktafl BAV fleref
defterini imzalarken.

KIBRIS'TA DÜZENLENEN KONFERANS'TAN GÖRÜNTÜLER



B‹L‹M ARAfiTIRMA VAKFI

113

Say›n Denktafl, BAV taraf›ndan
sunulan plaketi kabul

buyururlarken. 

Irak Türkmen Derne¤i
Baflkan› Ekrem Pamukçu

Do¤u Türkistan Derne¤i
Baflkan› R›za Bekin

‹skeçe Müftüsü Mehmet
Emin Aga

BAV Baflkan›
Tarkan Yavafl
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duyguland›¤› söyleyen Denktafl, bu tür desteklerin kendilerine mücadele azmi afl›-

lad›¤›n› söyledi. 

BAV: K›br›s'› Unutturmayaca¤›z 
Bilim Araflt›rma Vakf› Baflkan› Tarkan Yavafl konuflmas›nda K›br›s'›n kalk›nma-

s›n›n milli ve manevi de¤erlerin kalk›nmas› ile gerçeklefltirilebilece¤ini söyleyerek

BAV'›n bu konuda kendilerine verilen her görevi büyük bir azimle yerine getirece¤i-

ni söyledi. Burada konuflulanlar›n unutulmayaca¤›n›n alt›n› çizen Yavafl, "BAV ola-

rak K›br›s'taki Müslüman soydafllar›m›z›n ba¤›ms›zl›k mücadelesinde ve temel hak

ve özgürlüklerinin korunmas› noktas›nda ellerinden gelen tüm gayreti gösterecek-

lerini ve yak›n takipçisi olacaklar›n›" söyledi. 

Ayr›ca konferansta bir konuflma yapan Milli De¤erleri Koruma Vakf› Baflkan›

Altu¤ Berker, Ortado¤u'da, Balkanlar'da, Kafkaslar'da ve Orta Asya'da Türkiye'nin

genifl bir hayat sahas› oldu¤unu belirtti. Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun tarihsel miras-

ç›s› olan Türkiye Cumhuriyeti'nin baflta K›br›s olmak üzere tüm Türk ve ‹slam dün-

yas›na yeniden nizam verebilece¤inin alt›n› çizdi. 

K›sa bir konuflma yapan AKP Bal›kesir Milletvekili Turhan Çömez "Kerkük

Türkmenlerinin, Do¤u Türkistan'daki Müslüman Uygurlar›n, Bat› Trakya'daki

Müslüman Türk az›nl›¤›n ve KKTC'nin, Türkiye'nin do¤al birer parçalar› oldu¤unu

söyleyerek, buradaki soydafllar›m›z›n korunmas›n›n Türkiye için tarihsel bir sorum-

luluk oldu¤unu" belirtti. 

Lefkofla'da Mehter Konseri
Konferansta Irak Türkmen Derne¤i Baflkan› Ekrem Pamukçu, Do¤u Türkistan

Vakf› Baflkan› Muhammed R›za Bekin, ‹skeçe Müftüsü Mehmet Emin Aga, Milli De-

¤erleri Koruma Vakf› Baflkan› Altu¤ Berker, Türkiye Gazetesi Yazar› Rahim Er, Girne

Milletvekili Ertu¤rul Hasipo¤lu, TBMM Anayasa Komisyonu Baflkan› Burhan Ku-

zu, Eski Kültür Bakan› Agah Oktay Güner ve E.Tu¤general Adnan Tanr›verdi birer

konuflma yaparak K›br›s'› bekleyen tehlikelere dikkat çektiler ve Cumhurbaflkan›

Denktafl'a destek verdiler. Konferans ödül töreni ile son buldu. 

Konferans›n ard›ndan Lefkofla-Magosa yolundaki Türk fiehitli¤ini ziyaret eden

konferans heyeti, Rumlar taraf›ndan katledilerek toplu mezarlara at›lan soydafllar›-

m›z› bir kez daha üzüntü ile and›lar. K›br›s'taki etkinlikler bünyesinde Lefkofla'ya

götürülen Ankara Büyükflehir Belediyesi Mehter Tak›m› Lefkofla Meydan›'nda bir

konser gerçeklefltirdi. ‹lk kez Mehter Tak›m› ile karfl›laflan K›br›sl› soydafllar›m›z ve
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s›n›r kap›lar›n›n aç›lmas›yla KKTC'ye ak›n eden Rum turistler konsere büyük ilgi

gösterdi.  

KIBRIS'TA ÇÖZÜM: 

YEN‹DEN M‹LL‹ UYANIfi

K›br›s'›n tarihini incelerken, öncelikle K›br›s'taki Türk halk›n›n 19. yüzy›ldan bu

yana sürdürdükleri kahramanca direniflin hakk›n› teslim etmek gerekir. K›br›s Tür-

kü, aynen bir zamanlar Balkanlar'›n en uç noktalar›nda Osmanl›'y› temsil eden

Türkmenler gibi,  K›br›s'ta Türklük ad›na bir uç beyli¤i olmufltur. Aday› Rumlafl-

maktan, Rum yay›lmac›l›¤›na yem olmaktan korumufl, K›br›s'taki Müslüman ve

Türk varl›¤›n› gö¤üslerini siperek ederek muhafaza etmifllerdir. K›br›s Türkü'nün

bu kahramanca direniflini ve baflta Say›n Rauf Denktafl olmak üzere bu direniflin

mücahidlerini sayg› ve sevgiyle anmak, her Türk'ün görevidir.

Ancak K›br›s'› Rumlaflt›rmak isteyen güçler, önlerindeki en büyük engel olan

söz konusu güçlü Müslüman Türk kimli¤ini erozyona u¤ratmay› hedeflemektedir-

ler. K›br›s'ta 2003 y›l› bafllar›nda yaflanan baz› geliflmeler ise, bu sinsi hedefte baz›

mesafeler kat edildi¤ini göstermektedir. 

Bu dönemde, BM Genel Sekreteri Kofi Annan'›n gündeme getirdi¤i plana des-

tek vermek, KKTC yönetimini bu plan› kabul etmeye davet etmek için Kuzey K›b-

r›s'ta bir dizi giriflim düzenlenmifltir. Bunlar›n en önemlileri, Lefkofla'da düzenlenen

iki ayr› mitingdir. Bu mitinglerin her ikisinde de "K›br›s'ta çözüm" ça¤r›s› yap›lm›fl,

ancak hakl› gibi gözüken bu ça¤r›n›n alt›nda baz› vahim mesajlar da verilmifltir. Mi-

tinge kat›lanlar, Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti'nin varl›¤›na dolayl› da olsa karfl›

ç›km›fllar, adada Rumlar ile ortak bir yönetim kurulmas›, Birleflmifl Milletler'in öne

sürdü¤ü -ve Türk taraf›na pek çok dezavantaj getiren- plan›n itirazs›z kabul edilme-

si ça¤r›s›nda bulunmufllard›r. At›lan sloganlarda "Avrupa Birli¤i vatandafll›¤›" ön

plana ç›km›fl, "Müslüman Türk" kimli¤i üzerinde en ufak bir vurgu yap›lmam›flt›r.

Mitinglerin sembolik manzaras› da dikkat çekicidir: Say›n Denktafl'›n Bayrak Tele-

vizyonu'ndaki aç›klamalar›nda da vurgulad›¤› gibi, mitinglerde hiç KKTC bayra¤›

aç›lmam›fl, Türk bayra¤› dalgaland›r›lmam›fl, bunlar›n yerine Avrupa Birli¤i bayrak-

lar› tercih edilmifltir. Hatta ikinci mitingde 1974 öncesinde var olan, Rum egemenli-

¤indeki birleflik K›br›s Cumhuriyeti bayra¤› aç›lm›flt›r ki, her ne kadar tepki üzerine
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indirilmiflse de, bu hareket adadaki "Türk kimli¤i"nin bekas› aç›s›ndan endifle verici

bir alamettir. 

Bu mitinglere kat›lanlar›n say›s›n›n 30 bine kadar ç›kt›¤› yönünde tahminler

vard›r. Adan›n Türk nüfusunun 150 bin civar›nda oldu¤u düflünülürse, bu rakam›n

oldukça kayda de¤er oldu¤u görülebilir. Bu mitingleri ve bunlara kat›lan kitleyi kü-

çümsemek, göz ard› etmek, mümkün de¤ildir. 

Yap›lmas› gereken, ortada ciddi bir "kimlik erozyonu" oldu¤u gerçe¤ini kabul

etmek ve bunun çözümlerini aramakt›r. Bir kimlik erozyonunun yegane çözümü ise,

o kimli¤i oluflturan de¤erlerin güçlendirilmesinden geçmektedir. 

Bilim Araflt›rma Vakf›, söz konusu kimlik erozyonunun güçlü bir kültürel e¤i-

tim kampanyas› ile karfl›lanmas› gerekti¤i kanaatindedir. Bunun için de öncelikle

kimlik erozyonunun kaynaklar›n› tespit etmek gerekmektedir. 

Öncelikle bu erozyonun kendili¤inden geliflen bir olgu olmad›¤›n› belirtmek ge-

rekir. Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti'ni ve adadaki Türk varl›¤›n› zay›flatmak için

on y›llard›r sistemli bir kampanya yürütülmektedir. Rumlar ve aday› Rum egemen-

li¤inde görmek isteyen baz› Bat›l› mihraklar, Kuzey K›br›s Türkleri aras›nda olup da

milli ve manevi de¤erlerini yitirmifl baz› insanlar› da kullanarak, Türk kesiminde y›-

k›c› propaganda ve psikolojik savafl yürütmektedirler. Özellikle 1974 öncesindeki

Rum mezalimine tan›k olmam›fl olan genç kuflak, bu propagandan›n en önemli he-

defidir. Son y›llarda bu propagandaya büyük h›z verilmifl, adadaki Türk gençleri

Bat›l› ülkelere götürerek, seminer ad› alt›ndaki baz› endoktrinasyon programlar›na

tabi tutulmufltur. 

Bu kampanyan›n en önemli boyutu ise medya alan›ndad›r. Ne gariptir ki Kuzey

K›br›s'taki baz› yay›n organlar›nda Türkiye'yi sözde "iflgalci devlet" diye tan›mlama

gafletini gösteren baz› aldat›lm›fl kalemler olmufltur. Baz› gazeteler adeta Rum tezi-

nin sözcülü¤ünü yapmakta, Türkiye'nin K›br›s'la olan iliflkisinin kesilmesini ve

KKTC'nin sona ermesini savunmaktad›r. 

Lefkofla'daki mitingleri düzenleyen, bu mitinglerle KKTC, Türkiye ve Türklük

karfl›t› sloganlar atan ve böylece bu mitinglere sadece bar›fl dile¤ini ifade etmeye

gelmifl masum insanlar›m›z› da kendi saflar›ndaym›fl gibi göstermeye çal›flanlar, ay-

n› kimselerdir. Rumlar›n ve Bat›l› ülkelerin K›br›s politikas›n› yöneten Rum lobisi-

nin birer beflinci kolu gibi faaliyet gösteren bu gibi kiflilerin say›s› az, ancak etkileri

büyüktür. 

Peki nas›l olmaktad›r da, K›br›s'taki kahraman Türk halk› içinde bir beflinci kol
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faaliyeti organize edilebilmektedir? Buna alet olanlar kimlerdir? Bu sorunun cevab›n›

arad›¤›m›zda, kaç›n›lmaz olarak bir tak›m afl›r› sol gruplarla yüzyüze geliriz. 

Komünist ideoloji, K›br›s Rumlar›ndan Türk kesimine bulaflm›fl bir ideolojidir.

Bu ideolojinin Rumlar aras›ndaki temsilcisi olan K›br›s Komünist Partisi AKEL, ne

ilginçtir ki ayn› zamanda koyu Yunan milliyetçisi ve Enosis yanl›s›d›r. AKEL'in ide-

olojisinden etkilenen baz› K›br›sl› Türkler ise, milli bilinçlerini yitirerek, enternasyo-

nalizm ad›na asl›nda bilmeden Rum menfaatlerine hizmet eder hale gelmifllerdir.

AKEL'in Kuzey K›br›s'taki uzant›s› say›labilecek olan baz› organizasyonlar, Türklük

ve Türkiye aleyhine propaganda yürütür durumdad›r. Bir zamanlar Sovyet Rusya

taraf›ndan desteklenen bu afl›r› sol gruplar, komünizmin y›k›lmas›n›n ard›ndan,

K›br›s üzerinde Yunan egemenli¤ini destekleyen Bat›l› güçlerin yönlendirmesi alt›na

girmifltir. 

‹flte KKTC'nin la¤v edilmesi, K›br›s'›n Rum egemenli¤i alt›nda birleflmesi gibi

görüflleri savunan Türkler, genelde hep söz konusu afl›r› sol kesimin üyeleri veya bu

kesimin telkinlerinin etkisinde kalan insanlard›r. 

Bilim Araflt›rma Vakf›, sorunun bu fikri ve ideolojik yönüne büyük önem ver-

mekte, çözümün de buradan geçti¤ine inanmaktad›r. 

BAV'›n Çal›flmalar›

Bilim Araflt›rma Vakf› bu gerçeklerin bilincinde oldu¤u için, Devletimizin ve

Milletimizin bekas› için çok temel bir mesele olarak gördü¤ü bu tehlikeye, yani ma-

teryalizme karfl› fikri bir mücadele vermifltir ve vermeye devam etmektedir.

BAV, materyalist felsefenin ve Karl Marx'›n deyimiyle, onun en önemli bilimsel

dayana¤› say›lan Darwin'in evrim teorisinin geçersizli¤ini milletimize anlatmay› bu

nedenle kendisine görev edinmifltir. Vak›f, bu amaçla geçti¤imiz y›llar içinde Türki-

ye tarihinde efli görülmemifl bir kitlevi e¤itim seferberli¤i yürütmüfltür:

1) 1998 y›l›ndan bu yana Evrim Teorisinin Çöküflü ve Yarat›l›fl Gerçe¤i bafll›kl›

BAV konferanslar›, Edirne'den Ardahan'a kadar Türkiye'nin hemen hemen tüm ille-

rinde ve pek çok büyük ilçesinde düzenlenmifltir. 500'ü aflk›n konferansa ve 1000'in

üzerinde multivizyon gösterimine toplam 300 binden fazla vatandafl›m›z kat›lm›fl,

anlat›lan gerçekleri büyük bir ilgi ve coflkuyla izlemifltir. 

2) Bilim Araflt›rma Vakf› sözcüleri sadece Türkiye'de de¤il; Amerika Birleflik

Devletleri, ‹ngiltere, Kanada, Almanya, Endonezya, Malezya, Singapur, Azerbay-

can, Brunei, Hollanda gibi pek çok önemli ülkede, tüm izleyenlerin Türklere ve Tür-
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kiye'ye olan hayranl›klar›n› art›ran baflar›l› ilmi konferanslar tertip etmifllerdir. Bir

köfleyazar›m›z (Sn. Hüseyin Üzmez), BAV'›n uluslararas› çal›flmalar›n›n anlam ve

önemini flöyle ifade etmektedir: " (BAV) ad› alt›nda gençler, kendilerini ‹slâm Türk

Mefkûresine vakfetmifl durumdalar. Yurt içi ve yurt d›fl›nda, yani dünyan›n her tara-

f›nda konferanslar veriyorlar. Gitti¤imiz her yerde onlar›n faaliyet ve baflar›lar›n›

duyuyoruz. Turizm ve Tan›tma Bakanl›¤›n›n iflini adeta tek bafl›na onlar yap›yorlar.

3) BAV; evrim teorisinin çöküflü, materyalist felsefenin geçersizli¤i, milli ve ma-

nevi de¤erlerin önemi, ahlak›n birey ve toplum yaflam›ndaki önemi gibi son derece

önemli konularda bugüne kadar pek çok kültürel e¤itim program› düzenlemifl, sü-

reli yay›nlar ç›karm›flt›r. Vak›f camias› mensuplar›; günlük gazetelerdeki yaz›lar, te-

levizyonlardaki kültürel programlar, belgesel filmler, internet siteleri ve teknolojinin

sa¤lad›¤› tüm imkanlar› seferber ederek, inand›¤› mukaddes de¤erleri toplumumu-

za sunmaya ve bunlara yönelik fikri tehditlere cevap vermeye çal›flm›fllard›r.

Bilim Araflt›rma Vakf›'n›n yürüttü¤ü ve yürütmeye devam etti¤i tüm bu kültü-

rel hizmetler, ülkemizin bugününe ve gelece¤ine önemli bir katk› sa¤lam›flt›r. Özel-

likle genç neslimizin pek çok fikri buhranla yüzyüze oldu¤u, de¤er yozlaflmas› için-

de bocalad›¤› bir devirde, BAV camias›, ça¤›n gerekleriyle uyum içinde bir dindarl›k

ve vatanperverlik anlay›fl› ortaya koyarak pek çok insan›m›za moral kayna¤› olmufl-

tur. 

Bilim Araflt›rma Vakf›'n›n K›br›s meselesine bak›fl›nda da söz konusu kültürel

de¤erleri temel alan yaklafl›m egemendir. BAV, Türkiyemizi hedef alan de¤er yozlafl-

mas›n›n ve kimlik erozyonunun adadaki soydafllar›m›z› da hedef ald›¤›n› düflün-

mektedir. Ve bu tehditlere karfl› tüm Türkiye çap›nda yürüttü¤ümüz kültürel hizme-

tin benzerlerinin, K›br›s'ta da yürütülmesi gerekti¤i kanaatindeyiz.
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K›br›s ‹çin Kültürel Kampanya

Bu kültürel hizmetlerle, Kuzey K›br›s Türkü; sahip oldu¤u Türk kimli¤i, Müslü-

man kimli¤i ve Osmanl› miras› konusunda modern kitle iletiflim araçlar›yla bilinç-

lendirilmelidir. Müslüman-Türk kimli¤inin neden bir gurur ve fleref vesilesi oldu¤u-

nu, bu kimli¤i tafl›yan insanlar›n as›rlar boyunca tüm dünyaya nas›l nizam verdi¤ini

kavramal›d›rlar. 

Bu Kampanya Çerçevesinde;

1) K›br›s'›n tüm gazete ve dergilerinde ve baflta K›br›s resmi devlet televizyonu

Bayrak TV'de ve Bayrak Radyo'da yo¤un bir kültürel seferberlik yürütülmeli; Türk

tarihi, Osmanl› tarihi, Müslüman-Türk ahlak›, 1974 öncesinde K›br›s'ta yaflanan

olaylar, 1974'teki Bar›fl Harekat›'n›n K›br›s halk›na kazand›rd›klar› gibi önemli konu-

lar; aç›k, anlafl›l›r, düzeyli ve kaliteli yaz› ve yap›mlarla halka anlat›lmal›d›r.

2) KKTC'nin dört bir yan›nda, özellikle üniversitelerde konferanslar düzenlen-

meli, üstte say›lan konular insanlara yüzyüze anlat›lmal›, onlar›n bu konudaki gö-

rüflleri de¤erlendirilmeli, sorular› yan›tlanmal›d›r.

3) Kuzey K›br›s halk›n›n bir bölümünü rahats›z eden birtak›m hatal› politikalar

ve uygulamalar varsa, bunlar da bir an önce düzeltilmeli, halk›n KKTC'ye ve Türki-

ye'ye olan güvenini perçinleyecek sosyal politikalar gelifltirilmeli, insanlar›n sorun-

lar›na çözümler getirilmeli, halk bu çözümleri "Güney'le entegrasyon"da aramaktan

kurtar›lmal›d›r. Devlet yönetiminde, halka karfl› flefkat ve anlay›fl egemen olmal›, so-

runlar› olan kesimlerle yak›ndan ilgilenilmeli, K›br›s'›n geliflimi için giriflimcilerin

önüne f›rsatlar aç›lmal›d›r.

Bu konularda devletimizin ve KKTC'nin sivil toplum örgütleriyle ifl birli¤i yap-

mas› gerekti¤i ise aç›kt›r. Devletimiz kuflkusuz gerekli politikalar›n belirlenmesi ve

uygulanmas› konusunda gerekeni yapacakt›r, ancak kültürel kampanyalar en iyi ve

etkili biçimde gönüllü sivil toplum kurulufllar› taraf›ndan yürütülebilir. Bu konuda

tecrübe ve birikim sahibi olan vak›f ve dernekler, göreve ça¤r›lmal› ve desteklenme-

lidir. 

Bilim Araflt›rma Vakf›, bu konuda üzerine düflen görevi yapmaya, tüm Türki-

ye'de büyük bir azim ve hizmet aflk›yla yürüttü¤ü kültürel e¤itim kampanyalar›n›

Kuzey K›br›s'ta da yürütmeye taliptir. 

E¤er bu çal›flmalar baflar›l› ve etkili bir biçimde yürütülür, devletimiz bunun

için gerekli deste¤i sa¤larsa, o zaman Kuzey K›br›s'taki "kültür erozyonunun" da k›-
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sa sürede önü al›nacakt›r. Ve Kuzey K›br›sl› soydafllar›m›z, kendilerini Avrupa Birli-

¤i bayra¤› açmaya iten yan›lg›dan s›yr›larak, yeniden Ay-Y›ld›z alt›nda onur, mut-

luluk ve güven bulacaklard›r.
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"KIBRIS ‹Ç‹N GERÇEK ÇÖZÜM
KONFERANSI ‹STANBUL'DA 

Bilim Araflt›rma Vakf›'n›n düzenledi¤i "K›br›s ‹çin Gerçek Çözüm" konulu ilk

konferans, 6 fiubat Perflembe akflam› Ç›ra¤an Kempinski Oteli Bellini Salonu'nda

yap›ld›. Çok say›da tan›nm›fl siyasetçi, diplomat, bilim adam› ve emekli generalin

kat›ld›¤› toplant› genifl ilgi gördü. 

Baflkanl›¤›n› Kültür eski Bakan› Agah Oktay Güner'in yürüttü¤ü toplant› ‹stik-

lal Marfl› okunmas› ve K›br›s flehitleri için sayg› duruflunda bulunulmas›yla bafllad›.

Ard›ndan Bilim Araflt›rma Vakf› taraf›ndan haz›rlanan "K›br›s" belgeseli gösterildi. 

Agah Oktay Güner aç›fl konuflmas›nda, vak›f yöneticilerini böyle bir toplant›

düzenledikleri için tebrik etti.  Agah Oktay Güner'in, kat›lamayan davetlilerin bafla-

r› dileklerini içeren mesajlar›n› iletirken, KKTC Cumhurbaflkan› Sn. Rauf Denktafl'›n

BAV Baflkan› Sn. Tarkan Yavafl'a hitaben yazm›fl oldu¤u mektubu okumas› izleyici-

ler taraf›ndan uzun süre alk›flland›.  

Böyle toplant›lar› Kuvay› Milliye hareketi ile ba¤daflt›ran Güner, "sorunlar›n de-

mokrasilerde milletin kat›l›m›yla çözüme ulaflaca¤›n›" belirtti.  

K›br›s'ta sinsi bir plan yürütüldü¤ü üzerinde duran Güner, "K›br›s Türkü'nün

kendi kendini da¤›tmas› planlanmaktad›r. Oysa kazanm›fl olduklar› haklar daha ön-

ce topyekün yok edilmek istenen bir halk›n kazand›klar› haklard›r ve ana sütü gibi

helaldir."dedi. Say›n Bakan, Türk taraf›na kabul ettirilmeye çal›fl›lan BM plan›na

dikkat çekerek, "Her bar›fl bar›fl› getirmez." dedi. 

Ard›ndan söz alan emekli Dz. Albay Neflet ‹kiz konuflmas›nda, Bat› ülkelerinin

eski Yunan tarihi nedeniyle Yunanistan'a sempati besledi¤ini hat›rlatt›. "K›br›s mese-

lesi 186 y›ll›k bir meseledir, anlamak için Rumlar›n "büyük ülkü"sünü anlamak la-

z›m."dedi. 1907'de Churchill adaya gitti¤inde Rumlar›n "‹ngiltere K›br›s'› bize vere-

cektir, size güveniyoruz." dediklerini belirtti. Ayn› flekilde Roosevelt'e de baflvurul-

du¤unu anlatt›. Adan›n Osmanl› ‹mparatorlu¤u  zaman›nda 336 gemi ile savafl›la-

rak al›nd›¤›n›, o zaman bile Sokullu Mehmet Pafla'n›n "tüm Avrupa'y› karfl›m›za al›-

r›z" diye uyard›¤›n› söyledi. "Anlaflmalar kudret ve kuvvetin ifadesidir." diyerek,

Türkiye'nin davet edilmedi¤i 1947 Paris Konferans›'nda Ege adalar›n›n ve benzer

fleklide K›br›s'›n da Avrupa'n›n menfaatleri do¤rultusunda Rumlara verildi¤ini an-
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Eski Kültür Bakan› say›n Agah Oktay Güner, konferans›n
yöneticili¤ini yapt›. 

BAV Baflkan› Tarkan Yavafl

‹skeçe Müftüsü Mehmet Emin AgaSabahattin ‹smail
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Engin Konuksever, BAV Baflkan›'ndan plaketini al›rken

Avrasya Vakf› Baflkan› Orhan Kiverlio¤lu - Mehmet E. Aga

‹lker Nevzat

Hüseyin Macit Yusuf

Emekli Deniz Albay Neflet ‹kiz

Say›n Agah Oktay Güner, BAV Baflkan›'ndan
plaketini al›rken



latt›. 

Bir hukukçu ve siyaset bilimci olan KKTC Girne milletvekili ‹lker Nevzat, ko-

nuflmas›na BAV mensuplar›na, hizmetlerinden dolay› teflekkür ederek bafllad›. A¤›r-

l›kl› olarak K›br›s adas›n›n stratejik konumu ve Kofi Annan Plan›n› de¤erlendirdi¤i

konuflmas›nda, "Sorunu yaln›zca iki toplumun aras›ndaki ihtilaf olarak de¤erlendir-

menin yanl›fl olaca¤›n›" söyledi. Adan›n 3 k›tan›n birleflti¤i, petrol ve di¤er ikmal

yollar›n›n tam ortas›nda bulundu¤unu, bu yüzden de devletlerin ç›karlar›n›n yar›fl-

t›¤›n› aktard›. ‹ngilizlerin 19. yüzy›l›n bafl›ndan beri adada garantör devlet olarak 2

büyük askeri üsse sahip oldu¤u ve bu alanlar›n›n adan›n toplam yüzölçümünün

%3'üne tekabül etti¤ini belirtti. 30 y›ld›r ayr› yaflayan iki toplumu birlefltirmenin fe-

laket do¤uraca¤›n› anlatan Nevzat, Annan Plan›n›n bu yüzden kabul edilemez oldu-

¤unu belirtti.  

KKTC Cumhurbaflkan› Dan›flman› Sebahattin ‹smail konuflmas›nda K›br›s

Türkleri'nin medyadaki propaganda yolu ile Türkiye'den kopar›lmaya çal›fl›ld›¤›

üzerinde durdu. Psikolojik bir harekat yürütülmekte oldu¤unu ve böylece K›br›sl›

Türkler'in sanki anavatana baflkald›rm›fl gibi gösterilmeye çal›fl›ld›¤›n› söyledi. Mi-

ting alanlar›nda "Biz Rum de¤iliz, Türk de¤iliz, K›br›sl›y›z" yazan pankartlar›n kü-

çük bir az›nl›¤›n görüflünü yans›tt›¤›, özellikle solcu görüflüyle tan›nan Cumhuriyet-

çi Türk Partisi'nin çal›flmas› oldu¤unu anlatt›. Bu partinin güneydeki komünist

AKEL partisinin kuzeydeki uzant›s› oldu¤unu belirtti. Benzer flekilde, "Türkiye

AB'ye girmek için sizden vazgeçti." propagandas› da yap›ld›¤›n› anlatt›. Gençlerin

yurtd›fl› burslar ve ücretsiz kamplar vas›tas›yla, Türk kimli¤i ve kültüründen soyut-

lanmaya ve kopar›lmaya çal›fl›ld›¤›n› anlatt›. "Yeni bir halk var etme çabas› var. Oysa

tarihin hiç bir döneminde K›br›sl› diye bir halk yok, Rumlar ve Türkler var." dedi.   

‹skeçe Müftüsü Mehmet Emin Aga ise konuflmas›nda, K›br›s halk›n›n manevi

de¤erlerinden uzaklaflmas›n›n üzerinde durdu. Türk kimliklerini red eden gençler

hakk›nda "Bu, gençlerin idealsiz ve imans›z yetiflmelerinden kaynaklan›yor." dedi

ve Denktafl'a manevi de¤erlerin kazand›r›lmas› konusunda ça¤r› yapt›. "Ehli küfrün

oyunu de¤iflmez." diyerek d›fl güçlerin Türkiye'yi hep bölmeye çal›flt›klar›n›, "mega-

lo idea"ya göre Anadolu'daki tüm Türkler'in de gitmelerinin amaçland›¤›n› hat›rlat-

t›. "Küfür tek bir millettir" diyerek, aralar›nda ayr›l›k olmad›¤›n› söyledi.  

Ulusal Türk Kurulufllar› Dünya Konseyi Baflkan›, Akdeniz TV ve Volkan gazete-

si sahibi Hüseyin Macit Yusuf yapt›¤› konuflmada, K›br›s'ta KKTC devletinin deva-
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"KIBRIS ‹Ç‹N GERÇEK ÇÖZÜM
KONFERANSI ANKARA'DA

Bilim Araflt›rma Vakf› taraf›ndan Ankara Sheraton Oteli'nde 22 fiubat 2003 tari-

hinde düzenlenen  "K›br›s ‹çin Gerçek Çözüm" konferans›, "K›br›s Bar›fl Harekat›"

konulu resim sergisi ve Mehter Tak›m› taraf›ndan verilen konser ile bafllad›. Bu kon-

ferans K›br›s konferanslar› zincirinin ikincisiydi. ‹stiklal Marfl› ve ard›ndan K›br›s

flehitleri için yap›lan bir dakikal›k sayg› duruflundan sonra Bilim Araflt›rma Vakf› ta-

raf›ndan haz›rlanan "K›br›s Sorunu" konulu tan›t›m filmi izlendi.   

Konferana konuflmac› olarak Kültür eski Bakan› Agah Oktay Güner, emekli

Tu¤general ve Haliç Üniveresitesi Ö¤retim Üyesi Halil fiimflek, KKTC Cumhurbafl-

kanl›¤› Dan›flman› Sabahattin ‹smail, KKTC Sanayi ve Ticaret eski Bakan› Fuat Vezi-

ro¤lu, KKTC Bas›n Konseyi Baflkan› ‹smet Kotak ve Bilim Araflt›rma Vakf› Baflkan›

Tarkan Yavafl kat›ld›.

Konferans Baflkan› Agah Oktay Güner aç›l›fl konuflmas›nda K›br›s davas›n›n

Türkiye'nin günübirlik bir davas› olmad›¤›n› ve merhum Dr. Faz›l Küçük'ün bafllat-

t›¤› K›br›s davas›n› Say›n Rauf Denktafl'›n devam ettirdi¤ini söyledi. Annan Plan›n›n

çok büyük bir tuzak oldu¤undan söyleyen Güner, "Girit ve 12 Ada'n›n elden nas›l

kaç›r›ld›¤›n› bilmeyenler, K›br›s konusunu nas›l çözülece¤ine karar veremez." dedi.  

Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti Cumhurbaflkan› Say›n Rauf Denktafl, BAV kon-

ferans› ile ilgili olarak göndermifl oldu¤u mektubunda özetle, "Bu dava en kritik

aflamalardan geçmektedir, görüflme masas›nda mücadele verilmektedir. K›br›s da-

vas›na katk›lar›ndan dolay› Bilim Araflt›rma Vakf›'na teflekkür ederim." dedi.   

‹lk konuflmac› olan emekli Tu¤general Dr. Halil fiimflek, "K›br›s Adas›n›n co¤ra-

fi özelliklerinden, nüfus da¤›l›m›ndan, k›saca tarihinden ve startejik öneminden"

bahsetti. K›br›s Bar›fl Harekat› yap›lmas›n›n nedenlerini anlatan fiimflek, "Harekat

öncesi Rumlar taraf›ndan katledilen 714 flehidimizi hala unutmad›k." dedi. Halil

fiimflek ayr›ca "AB rüyalar› u¤runa K›br›s'taki Türk varl›¤›ndan taviz verilmemesi

gerekti¤ini" vurgulad›. 

KKTC Bas›n Konseyi Baflkan› ‹smet Kotak ise konuflmas›nda, "Annan Plan› bir

Sevr paçavras›d›r, K›br›s'tan et koparmak için yap›lan büyük senaryonun ilk k›sm›-

d›r." dedi. Kotak konuflmas›nda flunlar› söyledi: "Bunun arkas›ndan daha pek çok



ödün istenecektir. Bizi sizden ay›rma plan›d›r bu. Plan›n içinde K›br›s Türkü'ne

Rum katliam›na karfl›n hiçbir tazminat olmad›¤› halde Türk Ordusu K›br›s'a girdi¤i

için tazminat verilmesi istenmektedir. Ayr›ca 185.000 Rum bu plan ile kuzey taraf›na

geçecektir. Türk Ordusu 90 gün içinde K›br›s'tan ç›kacak, Türk Bayra¤› K›br›s'tan ç›-

kacakt›r ama Yunan Ordusu K›br›s'tan ç›kmayacakt›r. Say›n Denktafl'a 'imzala' ya da

'istafa et' denmektedir."

Annan Plan›n›n tuzaklarla dolu oldu¤unu söyleyen Kotak, konuflmas›na flöyle

devam etti:

"Annan Plan› KKTC'nin aleyhine oldu¤u halde Türk televizyon kanallar›nda

dakikalarca yay›nlanm›flt›r. Türkiye ile K›br›s'›n aras›n› açmak için herfleyi yap›yor-

lar, fakat Türk ulusu bu oyuna gelmeyecektir. Türkiye Ortado¤u'nun en güçlü dev-

letidir ve dünyan›n en güçlü devleti bugün Türkiye'nin kap›s›ndad›r. Annan Plan›

tam bir paçavrad›r ve TBMM, Hükümet ve Milli Güvenlik Kurulu bu plan› elinin

tersi ile itmelidir."

‹skeçe Müftüsü Mehmet Emin Aga, Bat› Trakya Türkleri'nin selamlar›n› ileterek

bafllad›¤› konuflmas›nda, "Bizim Lozan'da kazan›lm›fl haklar›m›z var, ama bunlar›n

hepsi çi¤nendi. AB, Türkiye'yi toplulu¤a almaz." dedi. Mehmetçi¤in adadaki varl›-

¤›n›n öneminden bahseden Aga k›sa konuflmas›n› flu cümlelerle noktalad›: "AB Yu-

nanistan'a 50 milyar Euro yard›m yapt› ve bizim bölgemize düflen yard›m miktar›

ise 500.000 Euro idi, fakat bize 5000 Euro bile vermediler. H›ristiyanlar Türkler'i As-

ya'ya göndermeyi düflünüyorlar. Mehmetçik olmasa hiçbirimiz olmazd›n›z. K›br›s

Türkiye için çok önemli ve çok stratejik bir yer. H›ristiyan dünyas› bir tek Türkler-

'den korkuyor. Zaten biz orada sizlere güvenerek yafl›yoruz"  

KKTC Sanayi ve Ticaret eski Bakan› Fuat Veziro¤lu ise Annan Plan›n›n adadaki

Türk varl›¤›n› sonu anlam›na gelece¤ini söyleyerek flu konulara dikkat çekti: "Bir sa-

bah K›br›s Türkü'nün kuca¤›na bir ka¤›t b›rakt›lar ve buna Annan Plan› dediler. An-

nan Plan›ndan ise Birleflmifl Milletlerin 150 üyesinden 147'sinin haberi yoktur. Bu

plan› Rumlar, ‹ngilizler ve Amerikal›lar haz›rlam›flt›r. Bu belge ile K›br›s Türkü k›sa

sürede eritilecek ve ada bir Helen Adas› haline getirilecektir. Filistin, Çeçenistan ve

Keflmir'de kan gövdeyi götürüyor. Say›n Denktafl da hasta iken ve Türkiye'de seçim-

ler varken Annan Plan› gibi bir dayatma ile bu boflluktan yararlanmaya çal›fl›yorlar."

Denktafl'›n sistemli bir flekilde y›prat›lmaya çal›fl›ld›¤›n› söyleyen Veziro¤lu, AB

içindeki Rum lobisinin bu y›pratma kampanyas›nda büyük rolü oldu¤unu söyledi. 

KKTC Cumhurbaflkan› Rauf Denktafl'›n dan›flman› Sabahattin ‹smail, K›br›sl›
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kavram›n›n bir kand›rmaca oldu¤unu, adada Rum ve Türk halklar›n›n bulundu¤u-

nu söyledi. ‹smail konuflmas›nda flunlar› ifadelere yer verdi: "Ben Annan Plan›n›n

felsefesi üzerinde durmak istiyorum. Bu plan› okudu¤umuz zaman gerçek amac›n›n

KKTC'yi tamamen ortadan kald›rmak oldu¤unu görüyoruz. Çünkü bu plan› kabul

ettikten sonra 2., 3. ve 4. planlar da gelecektir. Bunlara da sebep olarak ilk plan› iyi-

lefltirme planlar› diyecekler. KKTC var oldu¤u sürece K›br›s'ta Türk varl›¤›n› ve

Türk kültürünü yok etmek mümkün de¤ildir. Bir de bu plan da flöyle bir kavram or-

taya atm›fllar›d›r. Biz ne Rumuz, ne de Türküz biz K›br›sl›y›z. Bu da çok büyük bir

aldatmacad›r. Halbuki tarihin hiçbir devrinde böyle bir kavram olmam›flt›r. Bu da

asl›nda Yunan ideologlar›n ortaya att›klar› bir fikirdir. Bize söylenen 'KKTC bir flaka

olarak, bir pazarl›k olarak dünyaya lanse edildi. Sizde bu devletten vazgeçin' den-

mektedir. Böyle bir fley söz konusu de¤ildir."  

BAV Baflkan› Tarkan Yavafl ise K›br›s'ta milli kimli¤i unutan ve unutturmaya ça-

l›flan komünist ak›mlar›n bulundu¤unu ve bu ak›mlar›n ideolojilerinin temel daya-

na¤›n›n tüm kutsal de¤erleri reddeden "Darwinizm" oldu¤una dikkat çekti.  K›b-

r›s'ta çözümün milli ve manevi kalk›nmada yatt›¤›n› söyleyen BAV Baflkan› Yavafl,

adada ciddi bir kültür kampanyas› yürütülmesinin gerekti¤ini ve BAV'›n bu konuda

üzerine düflen görevi yerine getirece¤ini söyledi. Yavafl, konuflmas›nda flu ifadelere

yer verdi: 

"Türkiye'ye K›br›s geliflmelerinin çok iyi anlat›lmas› gerekmektedir. K›br›s'ta sol

görüfllü partiler enternasyonal bir mant›kla hareket ediyorlar ve bu arada milli kim-

liklerini unutuyorlar. Bunlarla mücadele için sivrisine¤in öldürülmesi de¤il, batakl›-

¤›n kurutulmas› gerekmektedir. 1998 y›l›ndan beri BAV bu konuda ulusal ve ulusla-

raras› yüzlerce konferans yapm›flt›r, çünkü Darwinizm'in y›k›lmas› demek bu teori

üzerine temellerini oturtan pek çok sapk›n fikir ak›m›n›n da peflinden y›k›lmas› de-

mektir."  

Konferans plaket töreninin ard›ndan sona erdi. ‹zleyiciler konferans›n amac›na

ulaflt›¤›n› ve K›br›s hakk›nda yanl› olarak lanse edilen haberleri kabullenmek yerine,

bu tip organizasyonlara kat›lman›n kiflileri bilinçlerdi¤ini ve K›br›s olay›n›n içinde

yaflam›fl kiflilerin samimi ifadelerini dinlemenin çok etkili oldu¤unu söylediler.
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Dr. Halil fiimflek

‹smet Kotak

Tarkan Yavafl

Fuat Veziro¤lu

Sabahattin ‹smail Agah Oktay Güner

Emekli Tu¤general Halil fiimflek plaketini,
Nusret Demiral’›n elinden ald›.

‹smet Kotak plaketini, DYP Genel Sekreter Yard›mc›s›
Mehmet Göktürk’ün elinden ald›.



KIBRIS GÖRÜfiMELER‹NE

ÇÖZÜM ÖNER‹LER‹

K›br›s sorununda önemli dönüm noktalar›ndan biri 1983 senesidir. 13 May›s'ta

Birleflmifl Milletler, K›br›s Rum yönetimine arka ç›kan, hatal›, tek yanl› ve haks›z bir

karar al›r. Buna karfl›l›k olarak KTFD, 17 Haziran'da, K›br›s Türk halk›n›n self-deter-

minasyon hakk›n› vurgulayan karar›n› aç›klar. 15 Kas›m 1983'te ise, tarihi karar›n›,

Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluflunu ilan eder:

"K›br›s Türk halk›n›n özgür iradesini temsil eden, do¤ufltan hür ve eflit olan bütün

insanlar›n hür ve eflit yaflamalar›na inanan, bu inanç içinde, K›br›s Türk Halk›n›n self-

determinasyon hakk›n› 17 Haziran 1983 tarihli karar›yla dünyaya ilan etmifl olan, ›rk,

milli menfle, dil ve din gibi farklara dayal› olarak insanlar aras›nda ay›r›m gözetilmesi-

ni, her türlü sömürgecili¤i, ›rkç›l›¤›, bask› ve tahakkümü reddeden, K›br›s'ta, Do¤u

Akdeniz'de, Ortado¤u'da ve dünyada tam bir bar›fl ve istikrar›n, huzur ve güven için-

de yaflama ve kendi kendilerini yönetmeye haklar› oldu¤una inanan, ayn› adada yan

yana yaflamaya mecbur bulunan bu iki halk›n aralar›ndaki bütün sorunlar›, eflit dü-

zeyde müzakerelerle, bar›flç›, adil ve kal›c› bir çözüme ulaflt›rman›n mümkün ve zo-

runlu oldu¤u görüflüne s›ms›k› ba¤l› bulunan, Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti'nin ila-

n›n›n iki eflit halk aras›nda ortakl›¤›n›n bir federasyon çat›s› alt›nda yeniden kurulma-

s›n› ve sorunlar›n çözümlenmesini engellemeyip, kolaylaflt›rabilece¤ine kani olan, iki

halk aras›ndaki bütün sorunlar›n bar›flç› ve uzlaflmac› bir politika ile çözümlenebilece-

¤ine inanan ve bu amaçla müzakereler yürütülmesini yürekten dileyen ve önerilmifl

bulunan zirve toplant›s›n›n bu aç›dan yarar sa¤layaca¤›na inanan Meclisimiz, K›br›s

Türk Halk› ad›na, Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti'nin kuruluflunu ve 'ba¤›ms›zl›k bil-

dirisini' onaylar."

Aç›klanan "Ba¤›ms›zl›k Bildirisi"nde KKTC'nin kurulufl nedenleri flöyle ifade

edilir:

"Yine bu tarihi günde Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti'nin

a) Birleflmifl Milletler ilkelerine ba¤l›l›¤›n›,

b) Ba¤lant›s›zl›k d›fl›nda bir politika izlemeyece¤ini,

c) ‹ki büyük devletle ve bütün ülkelerle iliflkilerinde Do¤u Akdeniz'de bar›fl ve

istikrar›n ve dengelerin korunmas›n› daima ön planda tutaca¤›n› ve hiçbir askeri

bloka kat›lmayaca¤›n›,

d) Bütün ülkelerle dostane iliflkiler kurmay› amaçlad›¤›n› ve egemenlik alan›n-

da hiçbir ülke aleyhine, hiçbir düflmanca faaliyete izin vermemeye kararl› oldu¤u-
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nu,

e) Tesis, garanti ve ittifak anlaflmalar›na ba¤l› oldu¤unu,

f) ‹slam ülkeleri, Ba¤lant›s›z ülkeler ve Commonwealth ile kabil olan en yak›n

ba¤lar› ve iliflkileri kurmaya çal›flaca¤›n›,

g) Kuzey K›br›s'› dünyada, Akdeniz'de ve yak›n bölgemizde bar›fl›n hüküm sür-

mesine hizmet edecek ba¤›ms›z ve ba¤lant›s›z bir bar›fl ve huzur bölgesi olarak tut-

maya azimli ve kararl› oldu¤unu,

Yukar›da belirtilen inançlar›n, gerçeklerin ve zorluklar›n ›fl›¤› alt›nda K›br›s

Türk Halk›n›n meflru ve önüne geçilmesi imkans›z istek ve iradesine tercüman olan

Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti'nin ba¤›ms›z bir devlet olarak kuruldu¤unu dünya

ve tarih önünde ilan ediyoruz..."

Rauf Denktafl, yeni kurulan Cumhuriyet'in Cumhurbaflkan› seçildi ve K›br›s

Türk toplumu ad›na görüflmeleri yürütme görevini üstlendi. Ne var ki, baz› büyük

devletlerin bask›lar› sonucu, Türkiye, Pakistan ve Bangladefl d›fl›nda hiçbir devlet

KKTC'ni tan›mad›.

Toplumlararas› Görüflmeler
BM Genel Sekreteri Perez de Cuellar'›n arac›l›¤› ile 1984 y›l›nda toplumlararas›

görüflmelere tekrar baflland›. Genel Sekreter her iki toplumun taleplerini göz önün-

de bulundurarak bir anlaflma tasla¤› haz›rlad›. Bu belgeye Rauf Denktafl olumlu,

Kiprianu ise olumsuz yan›t verdi. Böylece bir kez daha çözüme yönelik bir sonuç el-

de edilemedi.

Görüflmelere K›br›s Rum yönetiminin yeni baflkan› ve görüflmecisi Yorgo Vasi-

liu ile devam edildi. Rumlar›n temsilcisi de¤iflse de anlams›z görüflleri de¤iflmedi ve

herhangi bir sonuca ulaflmak mümkün olmad›. 

BM Genel Sekreteri Boutros Gali 1992 y›l›nda, taraflar aras›ndaki tüm anlaflmaz-

l›k konular›n› kapsayan bir çözüm önerisi getirdi. Türk taraf› 100 maddeden 91'ini

kabul etti¤ini bildirdi. Ancak Rum taraf›n›n temel konulardaki itirazlar› bir anlaflma

olas›l›¤›n› yine ortadan kald›rd›.

1993'te Glafkos Klerides'in iktidara gelmesiyle, müzakereler Denktafl ile Kleri-

des aras›nda sürdü. ‹lk baflta Klerides'in Rum toplumunu temsilen görüflmeci olma-

s›, sorunun çözümü aç›s›ndan olumlu bir geliflme olarak de¤erlendirildi. Ancak Kle-

rides çok geçmeden herkesi hayal k›r›kl›¤›na u¤ratt› ve geçmiflteki Rum politikac›-

lardan bir fark› olmad›¤›n› ortaya koydu. 1999-2000 y›llar›nda, BM Genel Sekreteri

Kofi Annan'›n gözetimindeki görüflmelerden de bir sonuç ç›kmad›. Güney K›br›s'›n

Avrupa Birli¤i'ne al›nmas› karar› ise, sorunu eskisinden daha da karmafl›k bir hale
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getirdi.

2001 y›l›n›n sonlar›nda Rauf Denktafl'›n Klerides'i yüz yüze görüflmeye ça¤›r-

mas›yla, Ocak 2002'de yeni bir görüflme süreci bafllad›. Klerides'in KKTC'ni, Denk-

tafl'›n Güney K›br›s'› ziyaret etmesi, K›br›s tarihi aç›s›ndan oldukça önemliydi. An-

cak liderlerin defalarca biraraya gelmelerine ra¤men somut bir ilerleme sa¤lanama-

d› ve "Annan Plan›" devreye girdi.

Bugüne kadar süren görüflmelerde flu husus flüphesiz dikkat çekicidir: Rauf

Denktafl ve Türk taraf›n›n iyi niyetli, olumlu ve yap›c› çabalar›na karfl›l›k, Rum li-

derler aksi bir tav›r sergilemifltir. Bu yüzden çok zaman kaybedilmifltir. Rum taraf›

tart›flmalara, çekiflmelere bir an önce son vermelidir; Türk taraf› gibi anlay›fl ve hofl-

görü içinde yaklaflt›¤› takdirde sorunun çözülmemesi için bir sebep yoktur. Önemli

olan, zorlaflt›r›c› de¤il kolaylaflt›r›c›, y›k›c› de¤il yap›c›, engelleyici de¤il yard›mc› ol-

makt›r.

K›br›s Türk Tezi
K›br›s'ta e¤er Türk ve Rumlar› yeniden biraraya getirecek siyasi bir formül uy-

gulamaya konacaksa, bunun afla¤›daki flartlara uymas› gereklidir:

1) Türkiye'nin, tek yanl› müdahale hakk›n› içeren ve Türk Halk›n›n savunma

ihtiyac›n› karfl›layacak oranda Türk askerinin adada kalmas›n› öngören etkin ve fiili

garantörlü¤ü esast›r. Çok uluslu garantörlük veya BM Güvenlik Konseyinin taraf

yap›larak garantörlü¤ün gevfletilmesi kabul edilmez.

2)  Siyasal eflitlik ve hak eflitli¤i temel kofluldur. Rum Halk›n›n sahip oldu¤u bü-

tün haklara Türk Halk› da sahip olmal›d›r.

3) Türk Halk› az›nl›k de¤ildir. Az›nl›k haklar›na raz› olamaz, ço¤unluk egemen-

li¤i kabul edilmez. Türk Halk›n›n egemenli¤i ve KKTC tan›nmal›d›r.

4) Türk askeri ancak bir anlaflmadan sonra ve o da garantörlük anlaflmas› çerçe-

vesinde adada kalacak olanlar›n d›fl›ndakiler olmak üzere çekilecektir.

5) KKTC da¤›lmayacak, federal veya konfederal devletin eflit kanatlar›ndan biri

olacakt›r.

6) ‹ki halka ve iki devlete dayal› yeni bir ortakl›k kurulmal›d›r. Türkler bu iki

eflit halktan biri olacakt›r. Mevcut yasa d›fl› devlete kat›lma söz konusu de¤ildir. O

devlet da¤›t›lacakt›r.

7) Yeni devletin ismi K›br›s TÜRK-RUM Cumhuriyetleri Birli¤i veya KIBRIS

EGEMEN Devletleri Birli¤i olmal›, iki halkl› ve iki devletli niteli¤i vurgulanmal›d›r.

8) Türkler, ayr› bir Halk olarak self-determinasyon hakk›na sahiptir ve bu hak-

lar›, ayr›lma haklar› ile birlikte anlaflmada aç›kl›kla vurgulanmal›d›r. ‹ki devletin ifl
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birli¤ini sa¤layacak merkezi oluflum, zay›f ve gevflek olmal›d›r.

9) Cumhurbaflkanl›¤›, Meclis Baflkanl›¤›, D›fliflleri Bakanl›¤› ve önemli görevler

dönüflümlü olmal›d›r. Ortak oluflumun her organ›nda etkin temsil esast›r. Federal

Konseyde eflitlik esas olmal›d›r.

10) Ortakl›¤› oluflturan konfedere veya federe devletler üçüncü ülkelerle ayr›

ekonomik, kültürel ve siyasi iliflki kurabilmelidir.

11) Serbest dolaflma kontrollü, yerleflme ve mülk edinme belli bir moratoryum

sonunda ele al›nmal›d›r. Bu moratoryum sonunda da yerleflme ve mülk edinme bir

üst tavanla s›n›rland›r›lmal›d›r.

12) Türkler kendi devletlerinde tam egemen olmal›d›r.

13) "Tüm Rum göçmenlerin evlerine dönmesi" söz konusu de¤ildir. Ancak s›n›r

düzenlemeleri olabilir. S›n›r düzenlemelerinde 1977 Denktafl-Makarios anlaflmas›n-

da üzerinde anlaflmaya var›lan verimlilik, yeterlilik, mülkiyet ve güvenlik kriterleri,

göz önünde bulundurularak, Türk Halk› dördüncü kez göçe zorlanmamal›d›r.

14) Toprak sorunu bu çerçevede s›f›rlama yöntemiyle çözülmelidir. Tazminatlar

ve mübadele yöntemi esast›r.

15) Merkezi Yönetime b›rak›lacak tan›mlanm›fl k›s›tl› yetkilerin d›fl›ndaki tüm

yetkiler, ba¤l› Cumhuriyetlerde olacakt›r. Ortak üst oluflumun egemenli¤i ve yetki-

leri üye devletlerden kaynaklanacakt›r. Bakanlar Kurulu’nda kararlar oy birli¤i ile

al›nmal›, Meclislerde ise ayr› oy ço¤unlu¤u hakk›m›z bulunmal›d›r.

16) Türk Halk›na kalacak toprak, ekonomik bak›mdan verimli ve yeterli, güven-

lik bak›mdan savunulabilir ve sahip oldu¤umuz toprak mülkiyetimize uygun olma-

l›d›r.

17) Türk Halk›n›n yeniden göçmen olmas› ve içine Rum yerlefltirilmesi söz ko-

nusu olmamal›, iki kesimlilik korunmal›d›r.

18) KKTC vatandafllar›n›n statüsü hakk›nda karar verme yetkisi KKTC'ye aittir,

vatandafllar›m›z›n bir bölümünün adadan sürülmesi söz konusu olamaz.

19) Olas› bir anlaflma gönüllülük esas›na dayanmal› ve her iki halk›n ayr› ayr›

referandumuna sunulmal›d›r.

20) Rumlar "tüm K›br›s" ad›na AB'ne tam üye olamaz. Tam üyelik ancak bir çö-

zümden sonra gündeme gelebilir. K›br›s, Türk halk›n›n ayr› onay› olmadan ve Tür-

kiye de tam üye olmadan AB'ne tam üye olamaz. Türk taraf›n›n tam üyelik görüfl-

melerine kat›lmas› için yeniden ortak bir baflvuru yap›lmas› veya KKTC'ye, devlet

olarak ayr› bir davet yap›lmas› gerekir.

21) Bu içerikte bir çözümün kabul edilmemesi halinde, flimdiki statü de bir çö-

zümdür ve KKTC ba¤›ms›z, egemen bir devlet olarak tan›narak yaflamal›d›r.
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KIBRIS KONFERANSLARI GAZETELERDE
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KONFERANSLARIMIZA 
GELEN BAZI TEfiEKKÜR MEKTUPLARI

KKTC Cumhurbaflkan› Rauf Denktafl

DYP Genel Baflkan› Mehmet A¤ar

Emekli tümgeneral Cumhur Evcil
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KKTC Meclis Baflkan› Vehbi Serter

Çevre eski Bakan› A. Hamdi Üçp›narlar

‹çiflleri eski Bakan› Nahit Mentefle

Prof. Dr. Ekrem Pamukçu
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KIBRIS ‹Ç‹N KÜLTÜREL KAMPANYA

Bilim Araflt›rma Vakf› K›br›s konusunda

bir çok kültürel esere imza atm›flt›r. "K›br›s

için Gerçek Çözüm" isimli kitapta, vakf›m›z

konuya olan hassasiyetini dile getirmifl ve

K›br›s Türk Halk›n›n yaflamakta oldu¤u kül-

tür erozyonunu sona erdirecek çözüm öneri-

leri ve projelerini ortaya koymufltur. Yine ay-

n› kampanya kapsam›nda 6 ve 22 flubat 2003

tarihlerinde ‹stanbul ve Ankara'da yap›lan

K›br›s konferanslar› bir belgesel olarak haz›r-

lanm›fl ve vcd olarak yay›nlanarak, kamu-

oyunun bu konferansta ortaya konan fikirle-

re kolayca ulaflabilmesi sa¤lanm›flt›r. Kitap-

lar ve belgesel cd halk›m›z›n yo¤un ilgisini çekmifl ve hemen tükenmifltir. 
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11996644  --  11997744  DDöönneemmii
Art›k K›br›s'ta iki ayr› yönetim vard›. K›br›sl› Türkler sald›r›lar karfl›s›n-

da tek bir vücut oldular, birlik ve beraberlik içinde kendilerini savundular;

ayn› zamanda tüm dünyaya hakl›l›klar›n› anlatmaya çal›flt›lar. Bu, K›br›s

Türklerinin var olma mücadelesiydi.

Türkiye bu s›rada, 25 Aral›k 1963, 15 fiubat 1964, 13 Mart 1964 ve 7 (ve-

ya 5) Haziran 1964 tarihlerinde olmak üzere dört defa K›br›s'a müdahale

etmeyi düflünmüfltür.24 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde karar dahi al›nm›fl-

t›r. Ancak ABD ve baz› devletlerin araya girmesi nedeniyle böyle bir mü-

dahale uygulamaya konmam›flt›r.

1964 A¤ustosu'nda Grivas'›n komutanl›¤›n› yapt›¤› Rum birlikler Eren-

köy bölgesine sald›rd›lar. Erenköy'deki Türklere yönelik k›r›m giriflimi,

Türk savafl uçaklar›n›n yard›m›yla önlendi. Türkiye'nin hakl› ve yerinde

müdahalesi sayesinde Rum sald›r›s› püskürtüldü, çok say›da K›br›s

Türkü'nün hayat› kurtar›ld›. Erenköy savafl›nda Türklerin kay-

b› 12 flehit, 4 kay›p ve 32 yaral› oldu.

Bu savaflta istedi¤ini elde edemeyen Rum

yönetimi, K›br›s Türklerini ekonomik

Kanl› terör örgütü EOKA'n›n militanlar›

38

ayr›l›klar› nedeniyle ortaya ç›kan bu

durum, Rum halk›n› Makariosçular

ve Grivasc›lar olarak ikiye ay›rd›. Bu

s›rada Grivas EOKA terör örgütünü

EOKA-B ad›yla yeniden yap›land›rmaya bafllad›. Rum kesimindeki iç çekifl-

me ve mücadele 15 Temmuz 1974'te bir darbe ile sonuçland›. Yunanis-

tan'›n destekledi¤i Rum Milli Muhaf›z Ordusu, Makarios'u devirdi ve terö-

rist Nikos Sampson'u cumhurbaflkan› ilan etti. Ancak darbeciler, bu flekil-

de hiçbir fley elde edemeyeceklerini, tam aksine 1974 K›br›s buhran›n›n fi-

tilini kendi elleriyle atefllediklerini çok geçmeden anlayacaklard›.

Adadaki darbenin amac›, baz› Yunanl› subaylar›n yay›n organlar›na

aç›klad›¤› gibi, k›sa bir süre içinde K›br›s'›n Yunanistan'a ba¤lanmas›y-

d›.26 fiüpheye yer b›rakmayacak flekilde ortaya ç›km›flt› ki, 15 Tem-

muz darbesi, Enosis'e giden yolda son safhayd›. Türkiye

Cumhuriyeti'nin böyle bir oldu-bittiyi kabul etmesi

ise asla mümkün de¤ildi.

K›br›s ‹çin Gerçek Çözüm

1964 y›l›nda da  
devam eden sald›r›lar›n 
sonucunda 18.667 K›br›s 
Türkü yaflad›¤› 103 köyü 
terk etmek zorunda kald›.

5

K
›br›s Türkiye'nin milli davas›d›r. K›br›s Türkü,

Türkiye'den kopart›lmas›ndan itibaren Anado-

lu'yu anavatan olarak görmüfl, alt›nda yaflad›¤›

Rum tehdidine ve bask›s›na karfl› umudunu

Türkiye'ye ba¤lam›flt›r. Türkiye de yavruvatan K›br›s'a sahip ç›km›fl, devle-

ti ve milletiyle, K›br›s Türkü'nün yan›nda yer alm›fl, 1974'teki Bar›fl Hareka-

t› ile de soydafllar›m›z› Rum vahfletinden kurtarm›flt›r. 

Bar›fl Harekat› ile birlikte K›br›s davas› Türkiye için askeri olarak kaza-

n›lm›flt›r ve bu durumdan K›br›s Türkü'nü yeniden risk alt›na sokacak bir

taviz verilmesi düflünülemez. 

Ancak mesele sadece askeri boyutla s›n›rl› de¤ildir. 1974'ten bu yana

"Rum tezi" iki farkl› yönden ilerlemektedir. Bunun birinci yönü, KKTC

Cumhurbaflkan› Say›n Rauf Denktafl'›n flahs›nda Türk taraf›na yap›lan ulus-

lararas› bask›d›r. Sanki K›br›s dünya gündemini meflgul eden bir sorun-

mufl gibi, uluslararas› topluluk, Bat›'daki güçlü Rum lobisinin de

etkisiyle, ›srarla K›br›s Türkü'nü taviz vermeye, yeniden

Rum egemenli¤ini kabul etmeyle neticelenecek

formüllere onay vermeye zorlamaktad›r. Bu

79

KK››bbrr››ss  ‹‹ççiinn  KKüüllttüürreell
KKaammppaannyyaa

Bu kültürel hizmetlerle, Kuzey K›br›s Türkü; sahip oldu-

¤u Türk kimli¤i, Müslüman kimli¤i ve Osmanl› miras› konusunda

modern kitle iletiflim araçlar›yla bilinçlendirilmelidir. Müslüman-Türk kim-

li¤inin neden bir gurur ve fleref vesilesi oldu¤unu, bu kimli¤i tafl›yan insan-

lar›n as›rlar boyunca tüm dünyaya nas›l nizam verdi¤ini kavramal›d›rlar. 

Bu kampanya çerçevesinde:

11))  KK››bbrr››ss''››nn  ttüümm  ggaazzeettee  vvee  ddeerrggiilleerriinnddee  vvee  bbaaflflttaa  KK››bbrr››ss  rreessmmii  ddeevvlleett  ttee--

lleevviizzyyoonnuu  BBaayyrraakk  TTVV''ddee  vvee  BBaayyrraakk  RRaaddyyoo''ddaa  yyoo¤¤uunn  bbiirr  kküüllttüürreell  sseeffeerrbbeerrlliikk

yyüürrüüttüüllmmeellii;; Türk tarihi, Osmanl› tarihi, Müslüman-Türk ahlak›, 1974 önce-

sinde K›br›s'ta yaflanan olaylar, 1974'teki Bar›fl Harekat›'n›n K›br›s halk›na

kazand›rd›klar› gibi önemli konular; aç›k, anlafl›l›r, düzeyli ve kaliteli yaz›

ve yap›mlarla halka anlat›lmal›d›r.

22))  KKKKTTCC''nniinn  ddöörrtt  bbiirr  yyaann››nnddaa,,  öözzeelllliikkllee  üünniivveerrssiitteelleerrddee  kkoonnffeerraannssllaarr  ddüü--

zzeennlleennmmeellii,, üstte say›lan konular insanlara yüzyüze anlat›lmal›, onlar›n bu

konudaki görüflleri de¤erlendirilmeli, sorular› yan›tlanmal›d›r.

3) Kuzey K›br›s halk›n›n bir bölümünü rahats›z eden birtak›m hhaattaall››  ppoo--

lliittiikkaallaarr  vvee  uuyygguullaammaallaarr  vvaarrssaa,,  bbuunnllaarr  ddaa  bbiirr  aann  öönnccee  ddüüzzeellttiillmmeellii,, halk›n

KKTC'ye ve Türkiye'ye olan güvenini perçinleyecek sosyal politikalar ge-

lifltirilmeli, insanlar›n sorunlar›na çözümler getirilmeli, bu çözümleri "Gü-

ney'le entegrasyon"da aramaktan kurtar›lmal›d›rlar. Devlet yöneti-

minde, halka karfl› flefkat ve anlay›fl egemen olmal›, sorun-

lar› olan kesimlerle yak›ndan ilgilenilmeli, K›br›s'›n

geliflimi için giriflimcilerin önüne f›rsatlar aç›l-

mal›d›r.

Bilim Araflt›rma Vakf›
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Atatürk'ün Vatan ve Millet Anlay›fl›

Millet tan›m› içinde yer alan özelliklerin hiçbiri tek bafl›na bir milleti ortaya

ç›karmaz. Di¤er bir deyiflle, yaln›zca dil birli¤i veya yaln›zca köken birli¤i ya da

yaln›zca inanç birli¤i ayn› toprak parças› üzerinde yaflayan insanlar›n millet olmas›

için yeterli flart de¤ildir. Bir milleti millet yapan temel koflul, söz konusu insan

toplulu¤unun ortak bir geçmifle ve ortak bir gelecek hedefine sahip olmas›d›r.

Atatürk'ün millet tan›m›n›n özünü de iflte bu anlay›fl oluflturmaktad›r. Atatürk'e

göre bir toplulu¤un millet say›labilmesi için, "zengin bir hat›ra miras›n› elinde

bulundurmak, birlikte yaflama hususunda ortak istekte samimi olmak, sahip olunan

miras›n korunmas›n› birlikte sürdürebilme konusunda ortak iradeye haiz olmak,

gelecek için ayn› program› gerçeklefltirmeyi istemek ve birlikte sevinmifl, birlikte

ayn› ümitleri beslemifl olmak" gereklidir. Bu temel koflulun sa¤lanmas› ile birlikte,

elbette dil, din, ›rk birli¤i de önemli destekleyici unsurlard›r. Özellikle ana dil,

insanlar› düflünce, ruh ve kültür aç›s›ndan birbirine ba¤layan önemli bir ö¤e oldu¤u

için millet olman›n da önde gelen flartlar›ndan biridir. Atatürk'e göre, "As›l olan

millettir, ilham ve güç kayna¤› milletin kendisidir. Bir millet için mutluluk olan bir

fley, di¤er bir millet için felâket olabilir. Ayn› sebepler ve flartlar birini mutlu etti¤i

halde, di¤erlerini mutsuz k›labilir." Öyle ise, her millet ak›l ve bilim yolu ile yaln›z

kendi de¤erlerini ve ç›karlar›n› bulmal›d›r.

Atatürk için bütün milletlerin tarih sahnesinde ayr› bir yeri vard›r ve o bütün

milletlere sayg› duyar, ama Türk Milleti'nin yeri apayr›d›r. Atatürk bu ç›kar›m›,

tarihi bilgilere ve belgelere dayanarak yapm›flt›r. Tarihe özel bir ilgisi oldu¤u bilinen

Atatürk, Cumhuriyet'in ilan›ndan sonra tarih çal›flmalar›na önem vermifl, bu

çal›flmalar› milletimizin tarihi bilincinin gelifltirilmesi ve flanl› miras›m›z›n herkes

taraf›ndan ö¤renilmesi için kullan›lmas›n› istemifltir. Özellikle Atatürk döneminde,

tarih alan›ndaki ola¤anüstü çal›flmalarla Türk'ün geçmifli ayd›nlat›lm›flt›r. 

Ayr›ca Atatürk'e göre bir milleti baflka milletlerden ay›ran temel nitelikler

vard›r. Atatürk, Türk Milleti'nin özelliklerini çok kapsaml› olarak tespit etmifl ve

millet bilinci tam olarak geliflmemifl olan kiflilerin de bu özellikleri en güzel flekilde

kavrayabilecekleri bir ortam haz›rlam›flt›r. Bir sözünde Atatürk, Türk Milleti'ni flöyle

tan›mlam›flt›r: 

"Türk Milleti milli duyguyu, insani duyguyla yan yana düflünmekten zevk al›r.

B‹L‹M ARAfiTIRMA VAKFI
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Vicdan›nda milli duygunun yan›na insani duygunun flerefli yerini daima muhafaza

etmekle iftihar eder. Çünkü Türk Milleti bilir ki, bugün uygarl›¤›n yüce yolunda

ba¤›ms›z ve fakat kendileriyle paralel olarak yürüdü¤ü bütün uygar milletlerle

karfl›l›kl› insani ve medeni iliflkide bulunmak elbette geliflmemizin devam› için

gereklidir ve yine malumdur ki; Türk Milleti, her uygar millet gibi mazinin bütün

devirlerinde keflifleriyle, ihtiralar›yla uygar dünyaya hizmet etmifl insanlar›n,

milletlerin de¤erini takdir ve hat›ralar›n› sayg› ile muhafaza eder. Türk Milleti,

insaniyet aleminin samimi bir ailesidir."

Atam›z›n da vurgulad›¤› gibi, Türk Milleti, millet olman›n öneminin ve

gerekliliklerinin bilincindedir. Bununla birlikte Atatürk'e göre, her millet kendi

yetenekleri, kültürü ve imkanlar› çerçevesinde bir yap› ortaya koyar ve bu yap›y›

di¤er milletlere kabul ettirmekle, di¤er milletlerle birarada, huzur ve güven

çerçevesinde bir yaflam oluflturmakla sorumludur. Milletin, varl›¤›n› devam

ettirmek için sahip olmas› gereken özelliklerin savunulmas› ve korunmas› da

"milliyetçilik" olarak tan›mlan›r. Atatürk milliyetçili¤inde ise, gerçek bir Türk

milliyetçisinin temel amac›, Türk'ün her alanda yükselmesinin sa¤lanmas›d›r.

Bunun için de Türk Milliyetçisi, ça¤dafllaflma yolunda hiçbir engel tan›mayacak,

geliflmifl devletlerin seviyesine ulafl›rken kendi özünden ve de¤erlerinden asla

uzaklaflmayacak, bununla birlikte onlarla bir uyum içinde olacak ve tüm özellikleri

ile insanl›¤a örnek teflkil edecektir. Türk Milliyetçili¤i'nin temeli, örfünden ve

adetlerinden hiçbir fley kaybetmemesi, manevi de¤erlerini korumas›d›r. Çünkü

Atatürk'e göre gerçek millet sevgisi böyle bir milliyetçilik anlay›fl› gerektirir ve

baflar›ya da ancak böyle bir anlay›flla ulafl›labilir. 

Atatürk'ün Türk Milliyetçili¤i üzerinde bu kadar çok durmas›n›n tarihi

sebepleri vard›r. Türkler'in dünya tarihine ve uygarl›klara yapt›¤› üstün hizmetler

bilinmektedir. Türk Milleti dünya tarihine damgas›n› vurmufl bir millettir.

Unutulmaz zaferler kazanm›fl, tarihe kahramanl›k destanlar› yazd›rm›fl, üç k›tada

köklü devletler kurmufl, as›rlar boyunca dinleri, dilleri, ›rklar› farkl› olan milletlere

hükümdarl›k etmifl, hepsini adalet ve hoflgörü ile yönetmifl, ayak bast›¤› yerlere

medeniyet götürmüfl, ahlak› ile dünya milletlerine örnek olmufltur. Türk'ün

kahramanl›klar›, kabiliyetleri ve üstün ahlak› tarihe geçmifltir. Atam›z›n "Türk

Milleti'nin karakteri yüksektir." sözüyle de iflaret etti¤i gibi, Türk Milleti'nin ahlaki

özellikleri ve yüksek seciyesi di¤er tüm milletlerden dikkat çekici flekilde üstündür.

Pek çok tarihçi ve sosyolog da bu konuda hemfikirdir. 
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Atatürk'ün anlay›fl›na göre, böyle üstün meziyetlere ve hasletlere sahip bir

milletin vatan› da kutsald›r. Vatan sevgisi, milliyetçili¤in önde gelen ö¤elerindendir

ve Türk Milliyetçisi gerçek bir vatanseverdir. Atatürk Türk Milleti'nin vatan›n› flöyle

tan›mlamaktad›r:

"Vatan›m›z, Türk Milleti'nin eski ve yüksek tarihi ve topraklar›n›n

derinliklerinde varl›klar›n› sürdüren eserleri ile bugünkü yurttur. Vatan hiçbir kay›t

ve flart alt›nda ayr›l›k kabul etmez ve bütündür." 

Bir insan›n milli duygu bilinci içinde kendi topraklar›na sahip olmas› kadar

güzel bir duygu yoktur. Kendi topra¤›na sahip olma duygusu milliyetçilik ilkesinin

zorunlu bir sonucudur.  

Avrupal›lar›n "Hasta Adam" diye niteledi¤i bir milleti aya¤a kald›ran Büyük

Kurtar›c› Atatürk, içindeki coflkun vatan sevgisi ile her zaman Türk Milleti'nin

ba¤›ms›zl›¤›n› hedefleyerek ülkeyi önce askeri, sonra da sosyal ve ekonomik

alanlarda zaferden zafere tafl›m›flt›r. "Yurt topra¤›, sana herfley feda olsun. Kutlu

olan sensin. Hepimiz senin için fedaiyiz. Fakat sen, Türk Milleti'ni ebedi hayatta

yaflatmak için feyizli kalacaks›n." sözleri de Atatürk'ün örnek vatan sevgisinin belki

de en güzel, en anlaml› ifadesidir. 

Büyük Önder vatan›n kendisi için ne anlama geldi¤ini ve hayat›n› vatan›

u¤runda harcamaktan fleref duydu¤unu ise flöyle belirtmektedir:

"Benim ihtiraslar›m var, hem de pek büyükleri; fakat bu ihtiraslar, yüksek

mevkiler iflgal etmek veya büyük paralar elde etmek gibi maddî emellerin

tatminiyle ilgili bulunmuyor. Ben bu ihtiraslar›m›n gerçekleflmesini, vatan›ma

büyük faydalar› dokunacak, bana da gerekti¤i gibi yap›lm›fl bir vazifenin canl› iç

rahatl›¤›n› verecek büyük bir fikrin baflar›s›nda ar›yorum. Bütün hayat›m›n

ilkesi, bu olmufltur. Ona çok genç yafl›mda sahip oldum ve son nefesime kadar da

onu koruyaca¤›m."





IRAK TÜRKMENLER‹'NE HER ZAMAN 
DESTEK VERECE⁄‹Z 

Bilim Araflt›rma Vakf› taraf›ndan Ankara'da gerçeklefltirilen "Musul, Kerkük ve

Türkmenler ‹çin Gerçek Çözüm" adl› konferans daha öncekiler gibi büyük ilgi gör-

dü. Konferans›m›zda oturum baflkanl›¤›n› Kültür eski Bakan› Agah Oktay Güner

yapt›. Türk dünyas›n›n temsilcileri, milletvekilleri, ö¤retim görevlileri, Türk Silahl›

Kuvvetleri mensuplar›, sivil toplum kurulufllar› ve gazetecilerin izledi¤i yemekli

toplant›ya Saadet Partisi ad›na Genel Baflkan Yard›mc›s› Recai Kutan ve Temel Kara-

mollao¤lu kat›ld›. Konferasa AKP'li milletvekilleri ve BBP yöneticileri de büyük ilgi

gösterdi. 

Ankara Büyükflehir Belediyesi Mehter Tak›m›'n›n konserinin ard›ndan, Musul

ve Kerkük sorunu hakk›nda vakf›m›z taraf›ndan haz›rlanan sinevizyon gösterisi ilgi

ile izlendi. 

Konferans›n aç›l›fl konuflmas›n› yapan Kültür eski Bakan› Agah Oktay Güner,

Bilim Araflt›rma Vakf›'n›n ‹slam dünyas›n›n mazlum co¤rafyas›n›n temel hak ve öz-

gürlüklerini korumak amac›yla gerçeklefltirdi¤i etkinliklerin öneminin alt›n› çizerek

"Tarihlerini bilmeyenlerin co¤rafyalar›n› baflkalar› sahiplenir. Tarih fluuru ders

kitaplar›na hapsedilmemeli." dedi. Güner konuflmas›nda flunlar› söyledi: "1926'da

‹ngiltere ile savaflmam›z imkans›z oldu¤u için Musul ve Kerkük topraklar›n›

kaybettik. Ancak millet olarak as›l hatam›z 1926'dan sonra bu topraklar› bir daha

hat›rlamamam›z oldu. D›fl politikam›z, flu an ABD ve ‹srail ile ifl birli¤i yapan Ta-

labani ve Barzani'ye verdi¤i deste¤i ne yaz›k ki Irak'taki müslüman Türk varl›-

¤›ndan esirgemifltir. Devlet olarak flu aflamada yapabilece¤iz en büyük görev

Türkmenler'in yanl›z olmad›klar›n› hissettirmemiz olacakt›r."

Bilim Araflt›rma Vakf› Baflkan› Tarkan Yavafl ise konuflmas›nda millet ve devlet

olarak sa¤lam bir durufl sergilemenin önemini anlatt›. Bu duruflun Bat›'y› korkuta-

cak bir durufl olmad›¤›n› aksine dünyaya bar›fl, huzur ve mutluluk getirmeyi amaç-

lad›klar›n› söyledi. Sadece Irak Türkmenleri'nin de içinde bulundu¤u Türk-‹slam

co¤rafyas›n›n de¤il tüm dünyan›n bu bar›fla ihtiyac› oldu¤unu söyleyen Yavafl, ko-

nuflmas›nda flu önemli mesajlar› verdi: "Yedi as›r boyunca tüm dünyaya nizam gö-

türmüfl bir imparatorlu¤un tarihsel mirasç›s› olan modern Türkiye Cumhuriyeti,

yeniden ‹slam Birli¤i'ni oluflturabilir. Bu birli¤e flu an terör sald›r›lar› nedeniyle

toplumsal paranoya yaflayan ‹srail'in de ihtiyac› var. ‹slam co¤rafyas›n›n da¤›n›k
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"MUSUL-KERKÜK VE TÜRKMENLER ‹Ç‹N GERÇEK
ÇÖZÜM" KONFERANSI

BAV Baflkan› Tarkan Yavafl
AKP ‹stanbul Milletvekili 
Say›n Nevzat Yalç›ntafl



yap›s› nedeniyle muhatap olacak bir siyasi otorite bulamayan ABD, ‹slam ülkele-

ri ile ilgili sorunlar›n› silah kullanarak d›flar›dan çözmeye çal›flmaktad›r. Bu aç›-

dan bak›ld›¤›nda ‹slam Birli¤i'ne tüm dünya muhtaçt›r. Bu birli¤i ise, tarihsel so-

rumluluklar› ve co¤rafi konumu ile birlikte düflünüldü¤ünde, sadece Türki-

ye'nin gerçeklefltirebilece¤i ortadad›r."

Kerkük Vakf› Genel Sekreteri Prof. Suphi Saatçi ise Kerkük'te gerçeklefltirilen

katliamlar›n birço¤una gözleri ile flahit oldu¤unu ve annesi ve iki kardeflini kaybet-

ti¤ini söyledi. Türkiye'nin a¤abey görevini üstlenerek Irak'taki Türkmen varl›¤›na

destek vermesi gerekti¤ini belirten Saatçi, ABD'deki Türk lobisinin güçlü olmamas›

nedeniyle Türkmen sorununu ABD'ye ve Bat›'ya anlatamaman›n s›k›nt›s›n› yaflad›k-

lar›n› söyledi. 

AKP ‹stanbul Milletvekili Nevzat Yalç›ntafl ise AKP Hükümeti'nin Türkmen-

ler'in hakl› davas› hakk›nda hangi ad›mlar› atmay› düflündü¤ünü anlatt›. Bölgeyi

çok iyi bildi¤ini ve Türkmenler'in sorunlar›na vak›f oldu¤unu belirten Yalç›ntafl

özetle flunlar› söyledi: "Türkmen soydafllar›m›z›n temel hak ve özgürlükleri koru-

ma alt›na al›nmal›. ‹srail'in bölgede gizli emelleri var. Kürt Devleti projeleri bu-

nun bir uzant›s› olarak sahneye konuluyor. Hedef Kuzey Irak'›n kontrol alt›na

al›nmas›. Bu proje içerisinde terör konusunu yeniden gündeme getirebilirler. An-

cak ifl iflten geçmifl de¤il. Ak›ll› d›fl politika manevralar› ile Irak Türkmenleri'nin

hakl› davalar›na destek verilebilir."

Marmara Üniversitesi Ö¤retim Görevlisi Prof. Ferit Hakan Baykal ise konuflma-

s›nda Musul ve Kerkük'ün yeniden Türkiye topraklar›na kat›lmas›n›n flu aflamada

imkans›z oldu¤unu, ancak KKTC'ye verilen deste¤in bu bölgeye de rahatl›kla veri-

lebilece¤ini söyledi. Baykal ayr›ca Irak Türkmenleri'nin Avrupa ‹nsan Haklar› Mah-

kemesi'ne baflvurmalar› durumunda gaspedilen haklar›na yeniden kavuflabilecekle-

rinin de alt›n› çizdi. 

Irak Türkmenleri'ne destek için Ankara'da bulunan ‹skeçe Müftüsü Mehmet

Emin Aga ise konuflmas›nda Müslümanlar için herfleyde hay›r oldu¤unu belirterek

özetle flunlar› söyledi: "Bizim fler olarak gördü¤ümüz bir fleyde hay›r, hay›r olarak

gördü¤ümüz bir fley de ise fler olarabilir. Dinimizde olmufl bir olayda hay›r var-

d›r. O yüzden geriye de¤il ileri bakmam›z gerekir. Hiç kimsenin flüphesi olmas›n

ki baflta Irak Türkmenleri olmak üzere tüm ‹slam co¤rafyas›n›n sorunlar›na ya-

k›n gelecekte çözüm bulunacakt›r. Bu yüzden ümidimizi hiçbir zaman kaybetme-

meliyiz."

"Musul, Kerkük ve Türkmenler ‹çin Gerçek Çözüm" adl› konferans her görüfl-
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147Milli De¤erleri Koruma Vakf›
Baflkan› Altu¤ Berker

DGM eski Baflsavc›s› Say›n Nusret Demiral
an› defterini imzalarken

‹skeçe Müftüsü Mehmet Emin Aga, konferans›n
seçkin konuklar› ile birlikte.

Konferans öncesinde Ankara Belediyesi Mehter Tak›m› bir konser verdi.
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ten insan› biraraya getirdi. Asker, politikac›, ö¤retim görevlisi ve gazetecilerin bü-

yük ilgi gösterdi¤i konferansta flu isimler dikkat çekti: Saadet Partisi Genel Baflkan

Yard›mc›s› Recai Kutan, Kültür eski Bakan› Agah Oktay Güner, Do¤u Türkistan

Vakf› Baflkan› emekli Tu¤general R›za Bekin, Devlet eski Bakan› Baki Tu¤, BBP Ge-

nel Baflkan Yard›mc›s› Ebubekir Yi¤it, Birleflik Kafkas Konseyi Baflkan› Enver Kap-

lan, Sa¤l›k eski Bakan› Halil fi›vg›n, DGM eski Baflsavc›s› Nusret Demiral, TBMM

‹nsan Haklar› Komisyonu Baflkan› Mehmet Elkatm›fl, Türkiye Yazarlar Birli¤i Bafl-

kan› Nazif Öztürk, Kerkük Vakf› Genel Sekreteri Prof. Suphi Saatçi, Irak Türkmen-

leri Yard›mlaflma Derne¤i Baflkan› Ekrem Pamukçu, ‹skeçe Müftüsü Mehmet Emin

Aga, ANAP eski Milli E¤itim Bakan› Vehbi Dinçerler, DYP Genel Sekreter Yard›mc›-

s› Mehmet Göktürk, Milli De¤erleri Koruma Vakf› Baflkan› Altu¤ Berker, Türkiye-

K›rg›zistan Derne¤i Baflkan› emekli Albay Süleyman Merdano¤lu, Ortado¤u Gaze-

tesi Sahibi Zeki Saraço¤lu, MHP Genel ‹dare Kurulu Üyesi Y›lma Durak, Emekli

Tümgeneral Mehdi Sungur, CHP Milletvekili Hüseyin Gülen, Milli Gazete D›fl Ha-

berler Sorumlusu Hüseyin Alt›nalan. Bu de¤erli isimlerin yan› s›ra çok say›da ya-

banc› ülke temsilcisi, uluslararas› haber ajanslar›n›n Ankara temsilcileri, AKP mil-

letvekilleri, eski Bakan ve milletvekilleri, çeflitli üniversitelerden ö¤retim görevlileri

Türkmen halk›n›n davas›na destek vermek için BAV taraf›ndan organize edilen

toplant›da haz›r bulundu. 
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Saadet Partisi Genel Baflkan Yard›mc›lar› Say›n Recai Kutan ve Say›n Temel Karamollao¤lu da
konferansa izleyici olarak kat›ld›lar. 

Say›n Recai Kutan'a konferans sonras›nda
bir plaket takdim edildi.



Musul Misak-› Milli S›n›rlar› ‹çinde
Elimizden Ç›kan Tek Toprakt›r

I. Dünya Savafl›'nda Osmanl› ordular› büyük kahramanl›klar ve baflar›lar gös-

termelerine karfl›n, mensup olduklar› ‹ttifak'›n yenilmesi nedeniyle, yenik say›ld›lar.

Alt› yüzy›ld›r dünyan›n en büyük devletlerinden biri olan Devlet-i Ali Osmani-

ye'nin topraklar›, bu büyük savafl›n neticesinde, ‹ngiltere, Fransa, ‹talya ve hatta Yu-

nanistan gibi ülkeler aras›nda paylafl›lmaya baflland›. 

Ancak Türk Milleti bu plana boyun e¤medi. I. Dünya Savafl› sona erip ateflkes

imzaland›¤›nda elindeki topraklar ne ise, bundan geri ad›m atmayaca¤›na yemin et-

ti ve bunu dünyaya duyurdu. Mustafa Kemal Pafla'n›n önderli¤inde kabul ve ilan

edilen Misak-› Milli (Milli Ant), son derece hakl› olarak, ateflkes s›ras›ndaki s›n›rlar›n

korunaca¤›n› ve düflman›n oldu-bittilerinin kabul edilmeyece¤ini hükme ba¤l›yor-

du. 

Sonra da Türk Milleti, Misak-› Milli'de çizilen hudutlar› korumak ve iflgalden

kurtarmak için, yine Mustafa Kemal Pafla'n›n önderli¤inde, Milli Mücadele'yi bafl-

latt›. Do¤u Anadolu'yu iflgal eden Ermeniler, Kaz›m Karabekir Pafla komutas›ndaki

Ordumuz taraf›ndan püskürtüldü. Güneydo¤u Anadolu'ya el uzatan Frans›zlar, ye-

rel halk›n gösterdi¤i kahramanca direniflle durduruldu. Bat› Anadolu'yu iflgal eden

Yunan kuvvetleri ise, önce yerel Kuvay-› Milliye gruplar›, ard›ndan Ankara Hükü-

meti'nin kurdu¤u düzenli ordu taraf›ndan yenilgiye u¤rat›ld›lar. 

Ancak Misak-› Milli s›n›rlar› içinde olmas›na ra¤men kurtar›lamayan, oyun ve

hilelerle Türkiye'den gasp edilen bir vatan topra¤› vard›: Musul Vilayeti. Musul,

Kerkük ve Süleymaniye sancaklar›n› içeren bu Osmanl› vilayeti, Mondros Ateflkesi

yürürlü¤e girdi¤inde (31 Ekim 1918, saat 12:00'de), Osmanl› ordusunun kontrolün-

deydi. Ali ‹hsan Pafla'n›n komutas›ndaki Türk Ordusu, ‹ngiliz ilerleyiflini durdur-

mufl ve Musul'u güvenceye alm›flt›. ‹ngilizler ise anlaflma flartlar›n› hiçe sayarak Mu-

sul'a yürüdüler ve savafl›n yeniden bafllamamas› için geri çekilen Osmanl› ordusun-

dan kenti gasp ettiler. Haks›z bir flekilde elde ettikleri vilayetten bir daha da ç›kma-

d›lar. Kurtulufl Savafl› sonras›nda ise, bölgenin Türkiye'ye de¤il, kendi mandalar› al-

t›ndaki Irak'a verilmesi için diplomatik bask›lar, manevralar ve oyunlar yapt›lar. 

K›sacas› e¤er uluslararas› hukukun gerekleri ve bölge halk›n›n istekleri gözetil-

seydi, bugün "Kuzey Irak" olarak bildi¤imiz Musul, Kerkük ve civar›, bugün Türki-

ye'nin bir parças› olacakt›. Bu, bilinmesi ve asla unutulmamas› gereken bir gerçektir.
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Peki Bu Tarihsel Gerçek Bugün ‹çin Ne ‹fade Etmektedir?
Bu sorunun cevab›n›n "Kuzey Irak'› yeniden ele geçirmek" olmad›¤›n› hemen

belirtelim. Böyle bir hedef, yani Türkiye'nin askeri güç kullanarak bölgeyi fethetme-

si gibi bir düflünce, hem gerçekçi de¤ildir, hem de sadece telaffuzuyla bile bölgede

yeni gerilimler do¤uracak "sak›ncal›" bir projedir. Baflta ABD olmak üzere uluslara-

ras› toplulu¤un böylesine bir giriflime engel olaca¤›, dahas› Kuzey Irak'taki halk›n

önemli bir bölümünün buna karfl› koyaca¤› aç›kt›r. Zaten Türkiye'nin böylesine sa-

vaflç› bir politikas› yoktur ve hiç olmam›flt›r. Büyük Önder Atatürk'ün "Yurtta Sulh,

Cihanda Sulh" ilkesine sonuna kadar ba¤l› olan devlet erkan›m›z, baflta Türk Silahl›

Kuvvetleri'nin Komuta Kademesi olmak üzere, Türkiye'nin Kuzey Irak'a yönelik bir

iflgal hedefinin ve niyetinin hiç bir zaman var olmad›¤›n› defalarca ifade etmifllerdir.

Dolay›s›yla Türkiye'nin Irak'a -ve di¤er Osmanl› bakiyesi ülke ve bölgelere- yö-

nelik politikas›, bar›flç› ve dostane bir yaklafl›mla yak›n kültürel ve ticari iliflkiler

kurmak, siyasi olarak da ortak politikalar gelifltirip uygulamak temelinde olmal›d›r.

Kuzey Irak ise bu aç›dan birinci derecede öncelik sahibidir. 

Türkiye'ye hasmane duygular besleyen bir Kuzey Irak tablosunun ortaya ç›k-

mas›, bu nedenlerle, son derece sak›ncal› olur. Aksine, Türkiye'ye dost bir Kuzey

Irak'›n oluflmas› ise, ülkemizin en önemli meselelerinden biri olan "Güneydo¤u So-

runu"nun çözümünde çok önemli bir katk› sa¤lar.

Dolay›s›yla, bizce, Türkiye'nin "Musul-Kerkük Politikas›"n›n temelinde, bu

bölgeyle zaten var olan kültürel ve ticari ba¤lar›n güçlendirilmesi, bölgede istik-

rars›zl›k ve kargaflan›n önlenmesi,  bölge insanlar›n›n kalplerinin ve zihinlerinin

kazan›lmas›, k›sacas› Türkiye'ye dost bir "Kuzey Irak tablosu" infla edilmesi he-

defi yer almal›d›r. 

Bu tezi mümkün k›lan en önemli etken, bugün "Kuzey Irak" olarak bildi¤imiz

co¤rafyada yaflayan üç önemli etnik grubun da Türkiye ile yak›n tarihsel, dini ve

kültürel ba¤lar›n›n olufludur. Bu üç grup, s›ras›yla, Kuzey Irak'l› Kürtler, Türkmen-

ler ve Sünni Araplar'd›r. 

Kürtler, as›rlard›r Türklerle birlikte ortak bir yaflam kurmufl, ortak bir geçmifli

paylaflm›fl bir halkt›r. Özellikle Osmanl› döneminde Türkler ve Kürtler aras›ndaki

birliktelik perçinlenmifltir. Osmanl›'n›n çöküflü s›ras›nda Arnavut ve Araplar aras›n-

daki di¤er baz› Müslüman grup ve afliretlerin aksine, Kürtler Osmanl›'ya sadakat

göstermeye devam etmifller, ‹ngilizler'in k›flk›rtmalar›na karfl› Türk Ordusu'nun ya-

n›nda yer alm›fllard›r. Kuzey Irakl› Kürtlerin akrabalar›, bugün hala s›n›r›n kuzeyin-
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de, Türkiye'de yaflamaktad›r. Kürtleri Türkiye ve Türk Milleti aleyhinde k›flk›rtmak

için on y›llard›r sürdürülen çeflitli propagandalara ra¤men, tarihsel olarak Türklerle

kardefl bir millet olan Kürtlerin Türkiye taraf›ndan kazan›lmalar› mümkündür. Bu-

nun detaylar›n› kitapta inceleyece¤iz. 

Kuzey Irak'taki ikinci önemli etnik unsur ise, nüfuslar› 2 milyona yak›n olmas›-

na ra¤men uluslararas› toplulu¤un ve kamuoyunun hemen hiç ilgi göstermedi¤i

Türkmenler'dir. Türk dilini konuflan, etnik olarak Türk olan ve Türkiye'den 80 y›l

önce kopmufl olmalar›na ra¤men hala ona anavatan gözüyle bakan Türkmenler, hiç

kuflkusuz Türkiye'nin bölgedeki en önemli stratejik orta¤›d›r. Nitekim özelikle son

dönemde Türkmenler ile Türkiye aras›ndaki dayan›flma ve ifl birli¤i önemli bir art›fl

göstermifltir. Türkmenler'in yeni kurulacak Irak yönetiminde daha etkin hale gelme-

leri, Ba¤dat'taki önemli pozisyonlarda söz sahibi olmalar›, özellikle de kendi bölge-

lerinde yerel yönetime hakim olmalar›, Türkiye taraf›ndan mutlaka desteklenmesi

gereken son derece önemli ve hakl› taleplerdir. 

Bölgede bulunan üçüncü etnik unsur ise Sünni Araplar'd›r. Türk Milleti ile ayn›

dini anlay›fla sahip olan bu insanlar›n›n ço¤unun akrabalar›n›n ülkemizde yaflad›¤›-

n›n hep ak›lda tutulmas› gerekir. Irak'ta on y›llard›r süren Sünni Arap iktidar›n›n

ABD'nin ikinci Irak savafl› ile birlikte tarihe kar›flt›¤› ve Irak'›n gelece¤inin büyük

olas›l›kla ülkenin ço¤unlu¤unu oluflturan fiii Araplar taraf›ndan belirlenece¤i gözö-

nünde bulundurulursa, Kuzey Irak'taki Sünni Araplar›n da kendilerini kucaklaya-

cak bir Türkiye'ye s›cak bakacaklar› sonucuna varmak güç olmaz. 

Bu üç farkl› etnik yap›n›n varl›¤›, Türkiye'nin bölgeye genifl bir perspektiften

bakmas›n› gerektirmektedir.

Türkiye'nin, bölgede kültürel, ekonomik ve siyasi bir etki elde edebilmesi,

bölgenin kalk›nmas›nda rol oynamas› ve gelece¤inde söz sahibi olmas› için, sa-

dece Türkmenler'i de¤il, tüm bölge halklar›n›n deste¤ini kazanmas› gerekmekte-

dir. "Kürtlere karfl› Türkmenler" fleklinde bir denklem ortaya koymak, bölgedeki ge-

rilimi art›rmak ve Türkmenler'i tehlikeye atmaktan baflka bir sonuç vermez.

(Türkmenler'i koruman›n yolu, onlar ile Kürtlerin aras›n› bulmak, bir k›s›m Kürtle-

rin etnik radikalizmini sakinlefltirmekten geçmektedir.) Türkiye, Osmanl›'dan miras

kalan Kuzey Irak'a, "Osmanl› vizyonu"yla, yani farkl› etnik kimlikleri kucakla-

yan, onlar› ortak bir din kardeflli¤i duygusu içinde kaynaflt›ran ve modern, de-

mokratik, özgür, ça¤dafl bir ülke hedefinde birlefltiren bir söylem ve politikayla

yaklaflmal›d›r. 

Türkiye Her Zaman Türkmenler'in Yan›nda Olacakt›r
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Türkmenler, Irak'a gerilim ve istikrars›zl›k de¤il, aksine bar›fl, huzur, kardefllik

getirmek için çal›flmaktad›rlar. Türkmenler'in amac›; Irak'›n parçalanmas›, etnik te-

melde bölünmesi de¤il, aksine Irak'›n toprak bütünlü¤ünün korunmas›, farkl› etnik

ve dini gruplar aras›nda adalet ve hoflgörü temelinde bir iflbiril¤i kurulmas›d›r. On-

lar Türkiye'den bu hakl› mücadelelerinde destek beklemektedirler. Türkmenler'in

vizyonu, kendileri taraf›ndan flöyle ifade edilmektedir:

Türkmenler'in gözü tek hedefe kilitlidir: Türkmenler'in varl›¤› ve haklar› anaya-

sa teminat›na kavuflturulsun, toprak bütünlü¤ü korunan Irak'ta hukukun üstünlü-

¤üne ve insan haklar›na sayg›l›, demokratik bir cumhuriyet kurulsun, etnik ayr›m

yap›lmaks›z›n bütün Irak halk›na eflit haklar tan›ns›n, Arap ve Kürtlerin Türkmen-

ler'i asimile eylemlerine bir daha imkan vermeyecek yeni düzenlemeler yap›ls›n,

kaybedilmifl bilumum hak ve hürriyetleri iade edilsin ve nihayet bütün bu düzenle-

meler Türkiye'nin de teminatç› (garantör) devlet olarak imzalayaca¤› bir anlaflma ile

Birleflmifl Milletler'in kontrol ve takibine emanet edilsin, ayr›ca Irak ile Türkiye ve

di¤er komflu devletler aras›nda ikili üçlü teminat anlaflmalar› da aktedilsin ki tekrar

kötüye dönüfl mümkün olmas›n. 

Türkiye'nin bu mücadeleye destek vermesi ise, kendisiyle ayn› soydan gelen,

ayn› inanc› paylaflan ve ayn› dili konuflan mazlum bir halk›n hakk›n› korumak anla-

m›na gelmektedir. 

Türkmenler'in hakl› mücadelesini desteklemek, onlar› korumak, bunun için

Türkmenler ile Kürtler ve Araplar aras›nda diyalog ve ifl birli¤ini teflvik etmek, buna

öncü olmak, Türkiye için çok önemli bir sorumluluktur. Türkiye sahip oldu¤u

geleneksel bar›flç› d›fl politikay› ve tarihin kendisine yükledi¤i "Osmanl› viz-

yonu"nu birlefltirerek bölgeyi kucaklamak, bölge halk›n›n tümünü kazanmak, onlar›

ortak de¤erler üzerinde birlefltirecek ve Türkiye'ye sempatiyle bakmalar›n› sa¤-

layacak bir "kültür politikas›" ve ekonomik entegrasyon bafllatmak durumundad›r. 

B‹L‹M ARAfiTIRMA VAKFI

153



B‹L‹M ARAfiTIRMA VAKFI

154

Bilim Araflt›rma Vakf›'n›n yay›nlad›¤›, Musul-Kerkük ve Türkmenler sorununun tarihini ele
alan bu kitapta, gelece¤e yönelik çözüm önerileri de sunulmaktad›r. 
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21. YÜZYILIN SÜPER GÜCÜ: TÜRK‹YE

Sultan Alpaslan'›n Malazgirt'teki zaferinin ard›ndan, Anadolu'da Müslüman

Türk halk›n›n egemenli¤i bafllam›fl ve manevi yönden yap›lan fetihle de bu egemen-

lik sa¤lamlaflt›r›lm›flt›r. Anadolu'nun kap›lar›n› Müslümanlara açan Sultan Alpas-

lan'dan itibaren Türk yöneticilerin ve yanlar›ndaki kadrolar›n en temel özellikleri

geleneklerine, kültür ve ahlak yap›lar›na olan sadakatleriydi. Aylarca at s›rt›nda or-

dular›n›n bafl›nda savaflan komutanlar, Müslüman Türk'ün bayra¤›n› yüceltmek u¤-

runa aylar boyu sefer üstüne sefer düzenleyen flanl› Türk Ordusu, Orta Asya'daki

yurtlar›n› b›rakarak Anadolu'ya koflan manevi önderler hep bu ba¤l›l›¤›n en büyük

temsilcileri olmufllard›r.

Müslüman Türk Milleti, Selçuklu ve Osmanl› devletleriyle dünya medeniyeti-

nin seçkin örneklerini meydana getirmifltir. Bu ça¤lar, Müslüman Türk'ün bilimde,

sanatta, mimaride, kültürde büyük geliflmeler gösterdi¤i, ayr›ca iman, cesaret, sab›r,

mertlik gibi özelliklerini de yönettikleri topraklar üzerinde en hoflgörülü biçimde

yaflatt›¤› dönemlerdir. 

Bunun alt›nda yatan çok önemli bir neden de, Müslüman Türkler'in hiçbir za-

man bask›c›, zorba, zalim ve ›rkç› bir özellik tafl›mamalar›d›r. Osmanl› çat›s› alt›nda

yaflayan yüzlerce topluluktan hiçbiri hiçbir zaman, dini, dili, ›rk› yüzünden bask›

görmemifl ve ‹mparatorluk dönemi boyunca, yüzlerce ayr› etnik gruptan insan, yüz-

y›llarca birlikte bar›fl içinde yaflaman›n örneklerini vermifltir. 

Türkler'in ‹slam dünyas›na getirdikleri dinamizm, bugün herkes taraf›ndan ka-

bul edilen bir gerçektir. Hiçbir tarihçinin, tarihe alt›n harflerle geçmifl bu baflar›lar›

inkar etmesi mümkün de¤ildir. Do¤al olarak, bugün birçok Türk genci Alpaslanlar›,

Osman Gazileri, Sultan Fatihleri kendilerine örnek almaktad›r. Müslüman Türk için

her biri gurur vesilesi olan bu flahsiyetlerin milletimiz taraf›ndan örnek al›nmas› son

derece sevindiricidir. 

As›rlard›r Müslüman aleminin önderli¤ini yapm›fl olan Türk Milleti, bugün de

güçlü yap›s›yla, gericilikten ve afl›r›l›ktan uzak kat›ks›z din anlay›fl›yla bu görevi

üstlenebilecek en uygun yap›ya sahiptir. Müslüman Türk Milleti dünyaya örnek ol-

mak için gereken bütün meziyetleri ve vas›flar› bünyesinde lay›k›yla bar›nd›rmakta-

d›r.

Süper devletler kurmak Müslüman Türk'ün mesle¤idir. Tarih bunun en büyük

flahididir. Bugün Özbe¤inden Azerisine, Türkmeninden K›rg›z›na bütün Müslüman



Türk halklar› adeta nefeslerini tutmufl bir biçimde Türkiye'nin birlik konusunda ata-

ca¤› ad›mlar› beklemektedirler. Çünkü bu, bütün dünya milletleri için bir ümit ›fl›¤›-

d›r. Zira, bugün yeryüzünde eksikli¤i hissedilen adaletin, bar›fl›n ve kardeflli¤in sa¤-

lanmas› Müslüman Türk'ün rahatl›kla baflarabilece¤i bir ifltir.

Tarihte oldu¤u gibi günümüzde de, gerçek manas›yla bar›fl ve adaletin garan-

törlü¤ünü Müslüman Türkler'in üstlenece¤inin yüzlerce iflareti belirmifltir. Türk

Milleti'nin ‹slam ahlak›yla birlefltirdi¤i iman, cesaret, azim, sab›r, irade gibi üstün

nitelikleri dünya milletlerine örnek olacakt›r. Müslüman halklar›n bütünleflmesiyle,

ekonomik, siyasi ve stratejik aç›lardan meydana gelecek büyük güç, düflmanca

tutum tak›nanlara, zalimlere, hak hukuk tan›mayanlara ise her zaman oldu¤u gibi

göz açt›rmayacakt›r.

Allah'›n, Müslüman Türk Milleti'ne bahfletti¤i bu flerefin idrak› içinde olmak ve

bunun gerektirdi¤i sorumluluklar› eksiksiz yerine getirmek hepimizin görevidir.

Milli kimli¤imiz dünyan›n yöneticileri olacak ulviyettedir. 
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Bilim Araflt›rma Vakf› Türk dünyas›n›n yaflad›¤› siyasi problemlere, bilimsel

platformlarda çözüm önerileri getirmeye kendisine amaç edinmifltir. Bu amaç do¤-

rultusunda Türk d›fl siyasetinin gündemini belirleyen konularda konferanslar tertip

etmifl,  problemlerin ve çözüm önerilerinin bütün detaylar›yla ortaya konmas› için

zemin haz›rlam›flt›r. 

Bu do¤rultuda ilk olarak "Kosova Sorunu ve Balkanlar›n Gelece¤i" isimli bir

konferans düzenlenmifltir. Bu konferansta Kosova Özerk Bölgesi’ndeki son siyasi ve

sosyal geliflmeler hakk›nda kamuoyunu bilgilendirmek ve ülkemizin bu konuyla il-

gili menfaatlerini koruma yollar›n› ortaya koymak amaçlanm›flt›r. 

Ç›ra¤an Saray› Mavi Salon’da gerçeklefltirilen konferansa, Prof. Dr. Nevzat Yal-

ç›ntafl, Prof. Dr. Ömer Aksu, Doç. Dr. Hasan Ünal, Kosova Türkiye temsilcisi En-

ver Tali, Prifltinal›lar Derne¤i Baflkan› Rafet Karya¤d› konuflmac› olarak kat›lm›fl-

lard›r. 

"Kosova Sorunu ve Balkanlar›n Gelece¤i" konferans›n›n ard›ndan "Ermeni Soy-

k›r›m› ‹ddialar›n›n ‹çyüzü" bafll›kl›  bir konferans tertip edilmifl ve ülkemizin say-

g›n politikac›lar› fikir dünyam›z›n önde gelen isimleri ve k›ymetli ö¤retim görevlile-

rimizin kat›l›m›yla, y›llardan beri ülkemizin önemli gündem maddelerinden biri

olan Ermeni Sorunu tart›fl›lm›flt›r. 

Dedeman Oteli Balo Salonu’nda gerçeklefltirilen bu konferansa Mükerrem Tafl-

ç›o¤lu, Türkkaya Ataöv ve Em. General Sezai Orkunt konuflmac› olarak kat›lm›fl-

lard›r.
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Bilim Araflt›rma Vakf› günlük gazetelerde yer alan birçok sayfaya kültürel kat-

k›da bulunmufltur. ‹ki senelik bir süre zarf›nda yüz binlerce okur, Türk dünyas›n›n

problemlerini, dünya siyasetinin gündemini, milletçe coflkuyla kutlamakta oldu¤u-

muz bayramlar›m›z› vakf›m›z›n katk›lar›yla haz›rlanan sayfalardan takip etmifltir.

Özellikle Türk dünyas› sayfalar› vas›tas›yla vakf›m›z, kamuoyunun s›cak günde-

minde yer almayan dünyan›n dört bir taraf›na yay›lm›fl Türk halklar›n›n sorunlar›n›

gündem haline getirmifl, çözüm önerileri aram›flt›r. 
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B‹R‹NC‹ KONFERANS: 
‹STANBUL CEMAL REfi‹T REY KONSER SALONU  

Bilim Araflt›rma Vakf›'n›n (BAV) 1998 y›l›nda bafllatt›¤› uluslararas› "Evrim Teori-
si'nin Çöküflü: Yarat›l›fl Gerçe¤i" konferanslar› dizisinin ilki, 4 Nisan 1998 günü ‹s-
tanbul'da düzenlendi. BAV'›n dünyan›n en tan›nm›fl uzmanlar›n› davet etti¤i konfe-
rans, ‹stanbul'un en büyük salonlar›ndan biri olan Cemal Reflit Rey Konser Salo-
nu'nda yap›ld›. 

Toplumun her kesiminden izleyicilerin kat›ld›¤› konferansa ilgi çok büyüktü. Sa-
londa yer bulamayanlar, konferans› salon d›fl›nda kapal› devre televizyon sistemiyle
takip ettiler. Konferans›n aç›l›fl konuflmas›nda Evrim Teorisi'nin bilimsel temellere
dayanmad›¤›n› ve sadece ideolojik kayg›larla savunuldu¤unu ve din aleyhtarl›¤›
peflinde olan bir kesimin Evrim Teorisini ayakta tutmaya çal›flt›¤› anlat›ld›. Daha
sonra BAV taraf›ndan haz›rlanm›fl olan belgesel nitelikte bir film gösterildi. 

Konferansta ilk sözü ABD Yarat›l›fl Araflt›rmalar› Enstitüsü (Institute for Creation
Research-ICR) bünyesinde faaliyet gösteren fakültenin Dekan› olan Prof. Dr. Ken-
neth Cumming ald›. Prof. Cumming, Lamarck ve Darwin'den bahsetti, iddialar›n›
anlatt› ve evrimin mekanizmalar› olarak ortaya koyduklar› mutasyon ve do¤al se-
leksiyonun canl›l›¤› aç›klayamayaca¤›n› gösterdi. Darwin'in teorisini ortaya att›¤›
1850'lerde genetik, mikrobiyoloji ve biyokimya bilimlerinin henüz ortada olmad›¤›-
n›, bunlar›n keflfedilmesinden sonra teorinin tüm geçerli¤ini kaybetti¤ini söyledi. 

Konferansta ikinci konuflmac› ise, Yarat›l›fl Araflt›rmalar› Enstitüsü baflkan yar-
d›mc›s› Prof. Duane Gish idi. Evrim teorisinin karfl›s›nda yeralan Yarat›l›fl gerçe¤i-
nin dünyadaki en ünlü birkaç savunucusundan biri olan ve 35 ülkede 500'ün üze-
rinde konferans veren Prof. Gish konuflmas›na, bu konferansa davet edilmekten bü-
yük onur duydu¤unu ve bunu bir ayr›cal›k olarak gördü¤ünü söyleyerek bafllad›. 

Kendisinin ve kurucusu oldu¤u Yarat›l›fl Araflt›rmalar› Enstitüsü üyelerinin, bu
organizasyonu düzenleyen Bilim Araflt›rma Vakf›'yla tam bir fikir birli¤i içinde ol-
duklar›n› ifade etti. Prof. Gish, girifl konuflmas›n›n ard›ndan uzmanl›k konusu olan
fosil kay›tlar›ndan söz etti. Evrimcilerin "ara geçifl formuna" delil olarak öne sür-
dükleri fosillerden söz eden Prof. Gish, bu iddialar› birer birer çürüterek insan›n ev-
rimi konusuna geldi. Bu konuda da evrimci terminolojinin büyük k›sm›na de¤ine-
rekbunlar›n açmazlar›n›, hatalar›n› ortaya koydu, evrimcilerin yapm›fl oldu¤u sah-
tekarl›klar› anlatt›. 

Konferansta söz alan son konuflmac›, Türkiye'nin sayg›n bilim adamlar›ndan
Prof. Dr. Cevat Babuna oldu. Bir jinekoloji uzman› olan Babuna, insan›n oluflum ev-
relerini anlatt›. Bir sperm, bir yumurta hücresi ile bafllayan yarat›l›fl›n daha sonraki
oluflum evrelerini de aç›klayan Babuna, bu yarat›l›fl›n her aflamas›n›n birer mucize
niteli¤inde oldu¤unu ve tüm bunlar›n evrimin iddia etti¤i gibi tesadüfen ve flans
eseri ortaya ç›kmas›n›n mümkün olmad›¤›n› ifade etti. 

‹stanbul'da gerçeklefltirilen bu önemli konferansla, evrim teorisinin bilimsel
geçersizli¤i, teorinin tüm temel iddialar› ortaya konarak kan›tland›. Ayn› zamanda
da Yarat›l›fl gerçe¤i somut delillerle gözler önüne serildi. Böylece evrim teorisinin
bilimsel bir teori de¤il, felsefi ve ideolojik bir önyarg›dan ibaret oldu¤u ortaya kon-
mufl oldu. 

B‹L‹M ARAfiTIRMA VAKFI

174

ULUSLARARASI KONFERANSLAR



B‹L‹M ARAfiTIRMA VAKFI

175



176

B‹L‹M ARAfiTIRMA VAKFI

‹K‹NC‹ KONFERANS: 
‹STANBUL CEMAL REfi‹T REY KONSER SALONU  

Bilim Araflt›rma Vakf› taraf›ndan düzenlenen "Evrim Teorisi'nin Çöküflü: Yarat›-
l›fl Gerçe¤i" bafll›kl› Uluslararas› konferanslar dizisinin ikincisi 5 Temmuz 1998 tari-
hinde ‹stanbul Cemal Reflit Rey Konser Salonu'nda gerçeklefltirildi. Konferansa ka-
t›lan 6's› ABD'li, 1'i Türk konuflmac›lar, Darwinizmin modern bilim karfl›s›nda nas›l
geçersiz k›l›nd›¤›n› ‹stanbullulara ayr›nt›lar›yla anlatt›lar. CRR'nin bin kiflilik salo-
nu, yine konuflmalar› dikkatle takip eden izleyicilerle doluydu. 

Biyoloji profesörü Michael P. Girouard, "Yaflam›n Tesadüflerle Oluflmas› Müm-
kün mü?" bafll›kl› konuflmas›nda, çeflitli örnekler ile yaflam›n temeli olan proteinle-
rin ve hücrelerin ne denli kompleks oldu¤unu ve ancak bilinçli bir tasar›mla ortaya
ç›km›fl olabileceklerini anlatt›. Bilgi teorisi, termodinami¤in ikinci kanunu gibi te-
mel prensiplerden sözeden Girouard, do¤adaki hiç bir fleyin rastlant›lar ve tesadüf-
ler sonucunda karmafl›k ve düzenli yap› oluflturamayacaklar›n›, karmafl›k ve dü-
zenli yap›n›n ancakYarat›c›’n›n eseri olabilece¤ini anlatt›. 

Kimya profesörü olan Edward Boudreaux "Kimyada Dizayn" bafll›kl› konuflma-
s›nda baz› kimyasal elementlerin, yaflam›n ortaya ç›kmas› için bilinçli bir yarat›l›flla
düzenlenmifl olduklar›ndan söz etti. Oksijen ya da karbon gibi atomlar›n yap›lar›-
n›n ve reaksiyona girme flekillerinin tesadüfi bir oluflumla aç›klanamayaca¤›n› ve
bilinçli bir tasar›m oldu¤unu anlatan Boudreaux'ya göre, tüm bunlar, do¤an›n üs-
tün güç sahibi bir Yarat›c›'n›n eseri oldu¤unun deliliydi. 

ABD çap›nda ünlü bir bilim adam› olan mikrobiyoloji profesörü Carl Fliermans
konuflmas›n›n genelinde evrimcilerin mikrobiyolojik ya da biyokimyasal düzeyde-
ki iddialar›n› cevaplad›. Evrimci literatürde önemli yer tutan teorileri ele alan Flier-
mans, evrimcilerin büyük bir delil gibi gösterdikleri Miller ve Fox deneylerinin hiç-
bir anlam tafl›mad›¤›n› aç›klad›. Bu deneylerin hiçbirinin tek bir proteinin bile tesa-
düfen oluflabilece¤ini göstermedi¤ini, dolay›s›yla yaflam›n nas›l ortaya ç›kt›¤› soru-
sunun evrimciler için büyük bir açmaz oldu¤unu izah etti. 

Anatomi profesörü David Menton çok ilginç bir bilgisayar gösterisiyle sürdür-
dü¤ü konuflmas›nda, canl›lar›n anatomilerinin bilinçli bir yarat›l›fl›n milyonlarca
delilini gösterdi¤ini vurgulad›. Prof. Menton, sadece kufl tüylerinin bile inan›lmaz
hesapl› ve detayl› bir tasar›m ürünü oldu¤unu anlatt›. 

Kürsüye en son gelen Yarat›l›fl Araflt›rmalar› Enstitüsü'nün Baflkan› dünyaca
ünlü Jeolog Prof. John Morris evrim ve yarat›l›fl konular›n› ele alan bir konuflma
yapt›. Evrimin ard›ndaki ideolojik ve felsefi flartlanmalar› anlatan Morris, bu
teorinin bir dogma haline geldi¤ini, savunucular›n›n da bu teoriye bir din gibi
inand›klar›n› anlatt›. Evrimci bir dünya görüflünün toplumda ahlaki dejenerasyona
yol açt›¤›n›, bu nedenle Bilim Araflt›rma Vakf›’n›n bu konuda gösterdi¤i faaliyetler-
le Türk toplumunun de¤erlerini korudu¤unu belirten Prof. Morris, konuflmas›n› flu
Türkçe sözlerle bitirdi: "Evrim Teorisi Çöktü". 
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ÜÇÜNCÜ KONFERANS: ANKARA SHERATON OTEL‹ 

Bilim Araflt›rma Vakf›'n›n düzenledi¤i "Evrim Teorisi'nin Çöküflü: Yarat›l›fl
Gerçe¤i" bafll›kl› konferanslar dizisinin üçüncüsü 12 Temmuz 1998 günü Ankara
Sheraton Oteli'nde gerçeklefltirildi. Konferansa kat›lan 3'ü Amerikal› 1'i Türk
konuflmac›lar, Darwinizm'in modern bilim taraf›ndan geçersiz k›l›nd›¤›na dair
deliller sundular. 

Ankara Sheraton Oteli'nin salonu, yaklafl›k 1000 izleyiciyi alabilecek flekilde
düzenlenmiflti. Ancak konferans› takip etmek üzere gelen izleyici say›s› 2500'ün
üzerindeydi. Bu nedenle baz› izleyiciler, konferans›, toplant› salonunun d›fl›na
yerlefltirilen ekranlardan takip ettiler. Otelin sergi salonunda aç›lan "Evrim
Teorisi'nin Çöküflü" bafll›kl› afifl sergisi yine büyük bir ilgi toplad›. 

Konferansa kat›lan ilk konuflmac› daha önce ‹stanbul'daki iki konferansa ifltirak
eden ABD Yarat›l›fl Araflt›rmalar› Enstitüsü kurucusu ve Baflkan Yard›mc›s› Prof.
Duane Gish'ti. Prof. Gish'in konuflmas›, flu ana mant›klar› içeriyordu: 

"Evrim teorisi somut verilere dayanmayan bir senaryodur. Darwin, dünyay›
dolafl›p canl›lar› incelemifl, ve ateist dünya görüflü nedeniyle bu canl›lar›n varl›¤›na
yarat›l›fl d›fl›nda bir cevap bulmaya yönelik bir senaryo yazm›flt›. Canl›lar›n
hepsinin ortak bir atadan geldiklerini ve kademeli bir flekilde evrimlefltiklerini öne
sürmüfltü. E¤er gerçekten böyle bir evrim olsayd›, o zaman flu anda gördü¤ümüz
canl›lar›n sözde ilkel atalardan evrimleflti¤ini göstermesi gereken milyarlarca "ara
geçifl formlar›" olmas› gerekirdi. Ancak, 150 y›ld›r ›srarla sürdürülen kaz›larda bu
hayali ara formlara hiçbir yerde rastlanamad›. 

‹kinci konuflmac› olan anatomi Profesörü David Menton, ‹stanbul'daki
konferansta oldu¤u gibi konuflmas›nda canl›lar›n anatomilerinin bilinçli bir
yarat›l›fl›n binlerce aç›k delilini gösterdi¤ini vurgulad›. Yine hayvanlar›n
organizmalar›ndaki en ufak bir ayr›nt›n›n, asl›nda çok büyük mükemmellikler
tafl›d›¤›n› vurgulayan Menton konuflmas›n› flöyle bitirdi: 

"Canl›l›kta çok büyük bir dizayn var. Bu dizayn tesadüflerle ya da evrimle
aç›klanamaz. Dizayn varsa, Yarat›c› vard›r. " 

Kimya profesörü Edward Boudreaux ise konuflmas›nda baz› kimyasal
elementlerin, yaflam›n ortaya ç›kabilmesi için bilinçli bir yarat›l›flla düzenlenmifl
olduklar›ndan söz etti. Oksijen ya da karbon gibi atomlar›n yap›lar›n›n ve
reaksiyona girme flekillerinin tesadüfi bir oluflumla aç›klanamayaca¤›n› ve bilinçli
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KONFERANSLARDAK‹ KONUfiMACILARIN
AKADEM‹K KAR‹YERLER‹ 

Prof. Dr. DAVID MENTON (anatomi) 
Washington Üniversitesi T›p Fakültesi'nde anatomi dersleri

vermektedir. Amerika'da 1997-1998 ö¤retim y›l› için "y›l›n pro-
fesörü" ünvan›n› kazanm›flt›r. Bilim dergilerinde 30'un üstünde
bilimsel makalesi yay›nlanm›flt›r. Haz›rlad›¤› eserler halen bir-
çok t›p fakültelerinde okutulmaktad›r. Amerikan Dermatoloji
Akademisi taraf›ndan büyük ödülle ödüllendirilmifltir. Evrim Te-
orisi konusunda 100 civar›nda konferansa kat›lm›flt›r. Türki-
ye'deki konferanslar›nda yapt›¤› "The Evidence for Design in
Feathers" (Kufllar›n Tüylerindeki Tasar›ma ‹liflkin Kan›tlar) bafl-
l›kl› konuflmas›nda, kufllar›n anatomik yap›lar›n›n belli bir tasar›m ürünü oldu¤unu, bu tasar›m›n ev-
rimle oluflamayaca¤›n› anlatm›flt›r.      

Prof. Dr. CARL FLIERMANS (mikrobiyoloji)  
Tüm dünya çap›nda tan›nan çok önemli bir

mikrobiyologtur. Ayr›ca ekoloji ve limnoloji (tatl› su
bilimleri) dallar›nda da profesörlük ünvan›na sahip-
tir. Halihaz›rda Indiana Üniversitesi'nde mikrobiyo-
loji profesörü olarak görev yapmaktad›r ve toplam 6
üniversite, 2 kolej ve 1 enstitüde ders vermektedir.
Yay›nlanm›fl 124 makalesi bulunmaktad›r. Yapt›¤›
bilimsel çal›flmalar nedeniyle, 1997 y›l›nda ABD hü-
kümeti taraf›ndan özel olarak ödüllendirilmifltir. Ha-
lihaz›rda Amerikan Savunma Bakanl›¤›'n›n birçok
projesini yönetmektedir. Bilim Araflt›rma Vakf›'n›n
konferanslar›nda yapt›¤› "Origin of Macromolecules" (Makromoleküllerin Kökeni) bafll›kl› konuflmas›n-
da, organik moleküllerin her yönleriyle karmafl›k ve kusursuz olduklar›n›, bunlar›n basit tesadüfler so-
nucu meydana gelmelerinin mümkün olmad›¤›n› anlatm›flt›r.

Prof. Dr. JOHN MORRIS (jeoloji) 
ICR'›n Baflkan›. Oklohoma Üniversitesi’nde jeoloji dok-

toras› yapm›flt›r. Türkiye dahil pek çok ülkede jeolojik arafl-
t›rmalar yürütmüfltür. Evrim Teorisi konusunda birçok panel
ve konferansa konuflmac› olarak kat›lm›flt›r. ‹stanbul'daki
konferansta yapt›¤› "Evolution and Ideology" (Evrim ve
‹deoloji) bafll›kl› konuflmas›nda, Evrim Teorisinin jeolojiden
biyokimyaya kadar her bilim dal› taraf›ndan çürütüldü¤ünü,
buna ra¤men gündemde tutulmaya çal›fl›lmas›n›n arkas›n-
da bilimsel de¤il ideolojik sebepler bulundu¤unu anlatm›fl-
t›r.  

Prof. Dr. KENNETH CUMMING (biyoloji)
Akademik kariyerini Harvard Üniversitesi’nde tamamlayarak profe-

sör ünvan›n› alm›flt›r. 1985’den bu yana ICR’da biyoloji dersleri okut-
maktad›r. Bilim dergilerinde say›s›z makaleleri yay›nlanm›flt›r. Birçok
konferansa konuflmac› olarak kat›lm›flt›r. "Mutations" (Mutasyonlar) bafl-
l›kl› konuflmas›nda, mutasyonlar›n canl›lar›n genetik yap›lar›n› bozdu¤u-
nu, bünyeye yararl› bir mutasyon mevcut olmad›¤›n›, bu sebeple mutas-
yonlar›n yeni türler meydana getirmesinin mümkün olmad›¤›n› anlatm›fl-
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t›r.  

Prof. Dr. CEVAT BABUNA (jinekoloji) 
Akademik kariyerini ‹stanbul Üniversitesi ve Chicago

North Western Üniversitesi'nde yapm›flt›r. Profesörlük önva-
n›n› 1970 y›l›nda alm›flt›r. ‹stanbul T›p Fakültesi'nde 30 y›l
süreyle jinekoloji dersleri okutmufltur. 40'› yabanc› dilde ol-
mak üzere 200'den fazla bilimsel makalesi yay›nlanm›flt›r.
500 civar›nda konferansa kat›lm›flt›r. Bilimsel çal›flmalar› ne-
deniyle say›s›z ödül alm›flt›r. Halihaz›rda Türkiye Jinekoloji
Dernekleri Federasyonu Baflkanl›¤›n› yürütmektedir. Konfe-
ranslarda yapt›¤› "Evrendeki Denge" bafll›kl› konuflmas›nda,

Evren'de tesadüfle aç›klanmas› mümkün olmayan bir denge bulundu¤unu, e¤er gerçekten evrim ol-
sayd›, evrende denge de¤il kargafla ve kaosun hakim olmas› gerekti¤ini, Evrim Teorisi'nin her yerde
aç›kça görülen kusursuz dengeyi aç›klamas›n›n mümkün olmad›¤›n› anlatm›flt›r. 

Prof. Dr. DUANE GISH (jeoloji-paleontoloji) 
Akademik kariyerini California Üniversitesi, Berkeley

Üniversitesi ve Cornell Üniversitesi'nde yapm›flt›r. 1956 y›-
l›nda profesörlük ünvan› alm›flt›r. Evrim Teorisi'yle ilgili 10 ki-
tap yazm›flt›r. 29 ülkede say›s›z konferans ve sempozyumla-
ra kat›lm›flt›r. BAV'›n konferanslar›nda yapt›¤› "Origin of Life"
(Yaflam›n Kökeni) bafll›kl› konuflmas›nda, fosil kay›tlar›n›n
evrimi çürüttü¤ünü, insan›n maymundan evrimleflti¤i iddias›-
n›n mesnetsiz oldu¤unu, buna iliflkin hiçbir delil bulunmad›-
¤›n› anlatm›flt›r.  

Prof. Dr. MICHAEL GIROUARD (biyoloji) 
Akademik kariyerini Southeastern Üniversitesi'nde

yapm›flt›r. Amerika'da 2 y›ldan bu yana biyoloji dersleri
okutmaktad›r. Say›s›z konferansa kat›lm›flt›r. Tür-
kiye'deki konferanslarda yapt›¤› "Is Life Just
Chemistry?" (Yaflam Sadece Kimya'dan m› ‹baret?)
bafll›kl› konuflmas›nda, canl›l›¤›n organik moleküllerin
tesadüfen biraraya gelmesiyle oluflamayaca¤›n› anlat-
m›flt›r.  

Prof. Dr. EDUARD BOUDREAUX (kimya)
New Orleans Üniversitesi Kimya bölümü ö¤retim görevlisidir.

29 y›ldan bu yana kimya dersleri okutmaktad›r. 4 kitab› ve 30
civar›nda makalesi yay›nlanm›flt›r. 54 konferansta konuflma yap-
m›flt›r. Yapt›¤› bilimsel çal›flmalar nedeniyle 20'den fazla akademik
ödüle lay›k görülmüfltür. Bilim Araflt›rma Vakf›'n›n konferanslar›nda
yapt›¤› "Chemistry by Design" (Kimyada Tasar›m) bafll›kl› konufl-
mas›nda, kimyasal elementlerin biraraya gelerek oluflturduklar› or-
ganize yap›lar›n aç›k bir tasar›m ve ak›l ürünü olduklar›n› anlatm›fl-
t›r  
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ANTALYA KONFERANSI

10 Ocak 1999 Pazar günü saat 12.00 de bafllayan ve yaklafl›k üç saat süren konferans, An-
talya Kültür Merkezi’nde yap›ld›. Konferansta evrim teorisi biyolojik ve paleontolojik aç›dan
ele al›narak, teorinin tutars›zl›klar› gözler önüne serildi. Programda, Fatih Kocaman’›n aç›l›fl
konuflmas›ndan sonra yap›lan multivizyon gösterisi ilgi ve be¤eniyle izlendi. 

Fatih Kocaman sözlerine, bir on dokuzuncu yüzy›l efsanesi olan evrim teorisinin modern
bilimin bulgular› karfl›s›nda kesinlikle çökmüfl oldu¤unu  söyleyerek bafllad›. Kocaman,
BAV'›n bu konferans› düzenleme amac›n›; 'tüm Antalya halk›n›n bu gerçe¤e bilimsel deliller-
le flahit olmas›d›r.' fleklinde aç›klad›. Canl›lar›n bir evrim süreciyle yani tesadüfen ç›km›fl ol-
malar›n›n kesinlikle imkans›z oldu¤unu belirten Kocaman, sözlerine flu flekilde devam etti: 

"Bilim, Allah'›n varl›¤›n›  göstermekte ve aksini iddia eden evrim teorisini reddetmektedir.
Bugün burada bu temel delilleri ele alaca¤›z. Evrim teorisinin delil diye gösterdi¤i çarp›tma-
lar› ve aldatmacalar› görece¤iz. Bu teorinin  dünyay› aldatmak için ortaya at›lm›fl bir bilim
skandal› oldu¤una hep birlikte flahit olaca¤›z. Hep birlikte görece¤iz ki tüm canl›lar yarat›l-
m›fllard›r. Her fley sonsuz bir ilim ve kudret sahibi olan Allah taraf›ndan yarat›lm›flt›r. Bu ne-
denle bizde varl›¤›m›z› ve yaflam›m›z› O’na borçluyuz."

Dr Ömer Il›cal› konuflmas›nda evrimcilerin genel iddialar›n› dile getirerek, "E¤er evrimci
bilim adamlar›n›n dedikleri do¤ru olsayd›, bizlere ilkelden geliflmifle do¤ru evrimleflen pek
çok ara geçifl fosilini delil olarak göstermeleri gerekirdi" dedi. Il›cal› konuflmas›na flöyle de-
vam etti: "Paleontoloji bilimi sayesinde çok  fazla fosil bulunmufltur. fiayet evrimcilerin dedi-
¤i gibi evrim söz konusu olsayd›, flu an elimizde çok fazla say›da yar› sürüngen-yar› bal›k gi-
bi ara geçifl canl›lar›n›n fosilleri bulunmas› gerekirdi. ‹flte Darw›n, bu milyonlarca kere mil-
yonlarca bulunmas› gereken ara geçifl formlar›n›n olmamas› karfl›s›nda çaresiz kalm›fl, ve bu
çaresizli¤ini ifade eden itiraflarda bulunmufltur." 

Endüstri Mühendisi Erkan Seyhan, do¤adaki tasar›m konusunda izleyenlere baz› örnekler
verdi. Do¤adaki mükemmelli¤in arkas›nda tesadüflerin de¤il, yarat›l›fl›n oldu¤unu sözlerine
ekleyen Seyhan, evrimcilerin savunduklar› iddian›n ise tesadüfler oldu¤unu belirtti. Erkan
Seyhan daha sonra yarat›l›fl delilerinden sivrisine¤in yap›s›n› anlatt›.  

"Hepimiz biliriz, zifiri karanl›k bir odada, örtü vücudumuzun bir k›sm›n› kaplam›fl olsa
bile sivrisinek gelir d›flar›da kalan küçücük bir et parças›n› bulur ve oradan kan›m›z› emer.
Bunu yapmak zor bir ifltir. Sivrisinek bu zifiri karanl›kta görme ifllemini "talsi" ad› verilen,
savafl endüstrisinde kullan›lan, gece görüfl dürbünlerine çok benzeyen bir organ sayesinde
yapar. Bu organ sayesinde sivrisinek canl›lar› yayd›¤› ›s› ile bulmas› gereken noktalar› teflhis
eder. Sivrisine¤in yumurtalar› için gerekli olan kana, ulaflmak üzere kulland›¤›  bu sistem an-
cak bir yarat›l›fl›n ürünü olabilir. Sivrisinek bu ifllemleri  yapacak flekilde yarat›lm›flt›r."

Bilim Araflt›rma Vakf› uluslararas› konferanslar›n ard›ndan, "Evrim Teorisi'nin
Çöküflü: Yarat›l›fl Gerçe¤i" bafll›kl› dizi konferanslar›n› tüm Türkiye çap›na yayd›.
A¤ustos 1998'den itibaren 14 ayl›k bir dönemde 80 ayr› ilimizde ve 40 ilçemizde
toplam 120 konferans gerçeklefltirildi. ‹lerleyen sayfalarda bu konferanslar›n
baz›lar›ndan görüntüler yeralmaktad›r.

ULUSAL KONFERANSLAR



183

B‹L‹M ARAfiTIRMA VAKFI



184

‹ZM‹R KONFERANSI

Dizi konferanslar›n bir di¤eri de 24 Ekim’de ‹zmir - ‹smet ‹nönü Kültür Merkezi'nde
gerçeklefltirildi. Konferans Vakf›n haz›rlad›¤› ve evrim teorisinin geçersizli¤ini ortaya koyan
video gösterisi ile bafllad›. Konferans›n aç›l›fl konuflmas›n› yapan araflt›rmac›-sosyolog Fatih
Kocaman, evrim teorisinin materyalist felsefeyi ayakta tutan tek dayanak oldu¤unu,
modern bilimin evrim teorisini çürütmesinin, materyalist felsefenin de tarihe kar›flmas›
anlam› tafl›d›¤›n› belirtti.

Dr. Ömer Il›cal›, "Fosiller Evrimi Reddediyor" bafll›kl› konuflmas›nda, evrimci inan›fl›n,
türler aras› geçifl formlar›n›  öngördü¤ünü, ancak dünya üzerinde bugüne dek yap›lan fosil
araflt›rmalar›nda, tek bir ara geçifl fosiline rastlanmad›¤›n›, oysa canl›lar›n bir anda ortaya
ç›kt›¤›n›, dolay›s›yla yarat›l›fl› kan›tlayan pek çok say›da fosilin bulundu¤unu ifade etti. 

Bunun yan›nda Dr. Il›cal› konuflmas›n›n "Türk Bas›n›n Evrim Propagandas›" bafll›kl›
bölümünde, medyada evrim teorisinin ne denli amaçl› bir flekilde gündeme getirildi¤i
üzerinde durdu. 

Konferans›n son konuflmac›s› endüstri mühendisi Erkan Seyhan oldu. Seyhan’›n
konuflmas›n›n konusunu "do¤adaki tasar›m" oluflturdu. Dünyada tasar›m›n görüldü¤ü her
noktan›n arkas›nda bir akl›n bulundu¤una de¤inen  Seyhan, canl› bedenlerinde  bulunan
tasar›m örneklerinin, endüstri tasar›mc›lar›n›  hayrete düflürdü¤ünü anlatt›. 

Canl›lardaki karmafl›k vücut sistemlerini, do¤adaki baz› canl›lar›n  taklit ve kamuflaj
özelliklerini ve insan gözünün yap›s›n› anlatan Seyhan, bunlar›n say›s›z yarat›l›fl delilinden
sadece birkaç örnek  oldu¤unu vurgulad›. Hayat›n tesadüflerle yavafl yavafl geliflti¤ini iddia
eden evrim teorisinin, tek bir parças› eksik olsa ifllev görmeyecek karmafl›k sistemleri
aç›klamas›n›n mümkün olmad›¤›n› kan›tlad›¤›n› belirtti. 

B‹L‹M ARAfiTIRMA VAKFI
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KAYSER‹ KONFERANSI

Evrim Teorisi’nin Çöküflü, Yarat›l›fl Gerçe¤i konferanslar dizisinin bir di¤eri Kayseri’de
14 Ekim 1998’de düzenlendi. Kayseri Belediyesi fiehir Tiyatrosu’nda gerçekleflen konferans
üniversite ö¤rencilerinin, siyasi parti temsilcilerinin ve yerel bas›n›n kat›l›m› ile gerçekleflti.
Konferansta söz alan bilim adamlar›, evrim teorisinin, bilimde kaydedilen son geliflmeler
neticesinde geçersizli¤i ispatlanm›fl bir görüfl olmaktan öteye gitmedi¤ini belirttiler. 

Konferansa konuflmac› olarak, sosyolog Fatih Kocaman, endüstri mühendisi ve tasar›m
uzman› Erkan Seyhan ve fosiller konusunda araflt›rmalar› bulunan Dr. Ömer Il›cal› kat›ld›. 

Aç›l›fl konuflmas›n› yapan sosyolog Fatih Kocaman, evrimin gerçekte dünyada ve Türki-
ye’de toplumlar› ayakta tutan manevi de¤erleri y›pratmay› amaçlayan materyalist hayat
görüflünün, sözde bilimsel dayana¤› oldu¤unu belirtti. 

"Evrim teorisi, materyalist felsefenin yegane dayana¤›d›r. Bu felsefenin en önemli
özelli¤i ise, her türlü milli ve manevi de¤erleri yok ederek, devleti ve milleti ayakta tu-
tan dayanaklar› ortadan kald›rmas›d›r. Dolay›s›yla evrim düflüncesi, Türk milletinin ge-
lece¤ine yönelik fikri bir tehdittir."  

Dr. Ömer Il›cal› konuflmas›nda fosil kay›tlar›n›n incelenmesi neticesinde ortaya ç›kan
gerçe¤in evrimin varl›¤›n› de¤il, yarat›l›fl›n varl›¤›n›  ortaya koydu¤unu ifade etti. Jeolojik
devirlerden Kambriyen devrinden bahseden Dr. Il›cal›, böyle eski bir devirde ortaya ç›kan
fosillerden kusursuz, eksiksiz canl›lar›n yaflam›fl oldu¤una dair yüzlerce delil bulundu¤u-
nu belirtti ve sözlerine flunu ekledi:  "Bu tabakadaki canl›lar›n ço¤unda, modern örnekle-
rinden hiçbir fark› olmayan, göz, solungaç, kan dolafl›m› gibi kompleks sistemler, ileri
düzeyde fizyolojik yap›lar bulunur. Fosil kay›tlar›nda bu canl›lar›n herhangi bir atalar›
oldu¤una dair hiçbir iflaret yoktur. "

Endustri Mühendisi Erkan Seyhan ise göz ve kulaktaki teknolojiden ve kusursuz tasa-
r›mdan bahsetti. Seyhan bu mükemmellik karfl›s›nda evrimcilerin de hayrete düfltü¤ünü ve
gerçekte bu teoriye olan inançlar›n› büyük ölçüde kaybettiklerini ifade etti.
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SAMSUN KONFERANSI

Bilim Araflt›rma Vakf›’n›n organize etti¤i konferanslardan bir di¤eri Samsun’da
gerçeklefltirildi. Konferans› önemli bir bölümü 19 May›s Üniversitesi ö¤rencilerin-
den oluflan kalabal›k bir izleyici kitlesi kat›ld›. Samsun TV’de ve Ay Y›ld›z FM'de
naklen yay›nlanan konferans, Samsunlular›n büyük ilgisiyle karfl›land›. Konferans,

sosyolog Fatih Kocaman’›n vakf›n
amac› ve faaliyetleri hakk›nda bilgi
veren konuflmas›yla bafllad›. 

Fosiller konusunda araflt›rmalar›
olan Dr. Ömer Il›cal› konuflmas›nda,
canl›lar›n dünya üzerindeki tarihini
fosillerden ö¤rendi¤imizi, e¤er ev-
rim diye bir fley olsayd›, bunu fosil
kay›tlar›ndan yola ç›karak görebile-
ce¤imizi, bunu ispatlayacak fosille-
rin bulunmas› gerekti¤ini söyledi.
Oysa durumun hiç de böyle olmad›-
¤›n›, fosil kay›tlar›nda evrimi des-
tekleyen hiçbir ara geçifl fosili olma-
mas›na ra¤men, yarat›l›fl› ortaya ko-
yan say›s›z fosilin bulundu¤u vur-
gulad›. 

Di¤er bir konuflmac› olan
Erkan Seyhan "do¤adaki tasa-
r›m" konusunda seyirciye çok
çarp›c› örnekler verdi. Canl›la-
r›n bedenlerinde hayret uyan-
d›racak kadar etkileyici ve de-

tayl› tasar›mlar oldu¤unu ifade eden Seyhan, canl›lardaki harika özellikler ve
baz› organlar›n yap›s› üzerinde durdu. Seyhan, bu mükemmel yap›lar›n hiçbi-
rinin kademe kademe evrimleflerek oluflmas›n›n mümkün olmad›¤›n› belirtti:  

"Bir yerde detayl› tasar›m gördü¤ümüzde, bunun tesadüf eseri olmad›¤›-
n›, bir akl›n ürünü oldu¤unu anlar›z.... Böcekler dünyas›nda da say›s›z yara-
t›l›fl delili oldu¤unu da unutmamak gerekir. Örne¤in örümcekler, ayn› ka-
l›nl›ktaki çelikten befl kat daha sa¤lam ve kauçuktan üç kez daha esnek a¤-
lar yaparak insano¤lunun baflaramad›¤› bir üretim yaparlar. Kar›ncalar, top-
ra¤›n alt›nda metrelerce derinlikte karmafl›k koloniler kurar, bu kolonilerin
havaland›r›lmas›, nemlendirilmesi için sistemler olufltururlar. Termitler,
kendi boylar›na göre, insano¤lunun yapt›¤› gökdelenlerden hiç de az kal-
mayan metrelerce yükseklikte dev koloniler infla ederler. Tüm bu canl›lar,
rast gele tesadüflerin sonucunda ortaya ç›km›fl de¤illerdir. Kendilerini
yaratm›fl olan Allah'›n varl›¤›n› ve O'nun yarat›fl›ndaki mükemmelli¤i gös-
terirler."
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TRABZON KONFERANSI

Ulusal konferanslar dizisinin bir di¤eri Trabzon’da düzenlendi. 4 Ekim 1998
tarihinde Hamamizade ‹hsan Bey Kültür Merkezi'nde gerçeklefltirilen konferansta,
evrim teorisinin geçersizli¤i bilimsel veriler ›fl›¤›nda bir kez daha gözler önüne
serildi. Konferansta belgesel film gösterisinin yan› s›ra, evrim teorisinin açmazlar›n›
konu alan bir grafik-afifl sergisine de yer verildi.

Konferans›n aç›l›fl konuflmas› Bilim Araflt›rma Vakf› ad›na ‹brahim Tuncer
taraf›ndan yap›ld›. Vakf›n amaçlar› ve faaliyetleri hakk›nda bilgi veren Tuncer'in
ard›ndan, multivizyon gösterisine yer verildi. 

‹lk olarak kürsüye gelen Dr. Ömer Il›cal› konuflmas›nda evrimcilerin teorilerini
dayand›rd›¤›, do¤al seleksiyon ve mutasyon gibi mekanizmalar›n evrimi ispat
edebilecek mekanizmalar olmad›¤› üzerinde durdu. Dr. Il›cal› konuflmas›n› flu
sözlerle bitirdi:

"Evrimin bir tek delili bile yoktur. Yine bir evrimci düflünelim ki bugün
dünyan›n en geliflmifl laboratuarlar›nda bütün teknik imkanlar verildi¤i halde
b›rak›n›z bir canl› modelini, bir tek hücreyi oluflturmay› tek bir proteini dahi
oluflturamamaktad›r. Bir tek hücreyi oluflturamayan bu kifliler bütün canl›l›¤›n
tesadüfle olufltu¤unu rahatl›kla iddia edebilmektedirler."

‹kinci konuflmac› olarak kürsüye gelen Türkiye'nin sayg›n bilim adamlar›ndan
Prof. Dr. Cevat Babuna, "Yarat›l›fl Mucizesi" bafll›¤›n› tafl›yan konuflmas›nda evrim
teorisinin bir buçuk as›rdan beri insanl›¤›n manevi de¤erlerini erozyona u¤ratan,
y›pratan önemli bir konu oldu¤unu vurgulad›.

Son konuflmac› olarak söz alan Erkan Seyhan ise insan bedenindeki tasar›m
örneklerini ele ald›. Konuflmas›n› etkileyici animasyon görüntüleri eflli¤inde yapan
Erkan Seyhan, Allah'›n varl›¤›n› ve yaratmas›n› kabul etmeyen bir mant›¤›n,
canl›lar› oluflturan atomlar›n fluurlu oldu¤unun kabul edilmesi gibi saçma bir
sonuca götürece¤ini vurgulayarak evrimcilerin içine düfltükleri ak›l d›fl› durumu
gözler önüne serdi.
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GAZ‹ANTEP

MAN‹SA

R‹ZE
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SAKARYA

AFYON

AYDIN
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BOLU

BALIKES‹R

BURSA
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ÇANAKKALE

DEN‹ZL‹

DUZCE

ED‹RNE
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AKSARAYBURDUR

ELAZI⁄

ERZURUM

ESK‹fiEH‹R G‹RESUN
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GÜMÜfiHANE HATAY

HATAY

ISPARTA

KARABÜKKASTAMONU

‹SKENDERUN



198

B‹L‹M ARAfiTIRMA VAKFI

LEFKOfiE

MAGUSA

KIRIKKALE

KIRKLAREL‹ KIRfiEH‹R
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KOCAEL‹

KONYA

KÜTAHYA

MERS‹N MU⁄LA
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NEVfiEH‹R

ORDU

S‹NOP

S‹VAS

TEK‹RDA⁄ YALOVA
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TOKAT

URFA

UfiAK

YOZGAT ZONGULDAK
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ÇEfi‹TL‹ ‹LÇELERDE
DÜZENLENEN KONFERANSLAR

ALANYA BAFRA

BOYABAT ÇARfiAMBA

ÇERKEZKÖY MERZ‹FON
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ÜSKÜDARÜSKÜDAR

TURHAL

UNYEÇORUM

TERME
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ÇEfi‹TL‹ S‹V‹L TOPLUM KURULUfiLARIYLA

ORTAKLAfiA DÜZENLENEN KONFERANSLAR

ADIYAMAN

ADIYAMAN

AFYON

ALTUN‹ZADE

AYDIN

KAHRAMANMARAfi

KONYA

GAZ‹OSMANPAfiA
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BALIKES‹R

BULANCAK

EDIRNE

‹ZM‹R

EDIRNE

SEYD‹fiEH‹R

KONYA

G‹RESUN
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“EVR‹M TEOR‹S‹N‹N ÇÖKÜfiÜ VE YARATILIfi
GERÇE⁄‹” BAfiLIKLI RES‹M SERG‹LER‹

Bilim Araflt›rma Vakf›, bilimsel 
konferanslar›n yan›s›ra, 
Türkiye’nin pek çok ilinde 
“Evrim Teorisinin Çöküflü: 
Yarat›l›fl Gerçe¤i” bafll›kl› 
bilimsel sergiler düzenlemifltir. 
Foto¤raflar, ‹stanbul’un Beyo¤lu ve
Altunizade semtlerinde düzenlenen
sergilerden al›nm›flt›r.  
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BASINDA 
BAV KONFERANSLARI
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BAV FAAL‹YETLER‹NE GÖNÜLLÜ DESTEKLER



B‹L‹M ARAfiTIRMA VAKFI

209

Bilim Araflt›rma Vakf›'n›n
bafllatt›¤› e¤itim ve kültür
ata¤›, toplumun çeflitli
kesimleri taraf›ndan büyük
bir ilgi ve teveccüh ile
karfl›lanm›flt›r. Burada
sadece baz› örneklerinin yer
ald›¤› gibi, pek çok bas›n
kuruluflu da BAV'›n
çal›flmalar›na katk› ve
destekte bulunmufltur. 
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Bugün yeryüzünde, savafllar›n ve savafl sonras› yap›lan anlaflmalar›n yapay

olarak meydana getirdi¤i, tarih sahnesine henüz ‹kinci Dünya Savafl›’ndan sonra

ç›km›fl ve "cetvelle çizilmifl" pek çok ülke görüyoruz. Tarihleri k›rk elli y›l› ya da

en fazla birkaç yüzy›l› geçmeyen bu devletlerle yüce Türk Milleti karfl›laflt›r›ld›-

¤›nda, çok önemli farkl›l›klar göze çarpmaktad›r.

Türk milleti binlerce y›ldan beri vard›r; tarih yaz›lmaya baflland›¤›ndan beri,

Türk’ün izi dünya tarihinin sayfalar›nda varolmaktad›r. Ad›n›n tarih sahnesinde

duyuldu¤u andan itibaren ba¤›ms›z yaflam›fl, kendi kendini yönetmifl, birçok ül-

keyi idare etmifl, birçok devlet kurmufl olan Türk Milleti, en zor flartlar alt›nda

bile milli benli¤ini ve varl›¤›n› korumufltur.

Millet olmak sadece say›ca fazla olmak demek de¤ildir. Türk milleti dendi¤i

zaman da bu kavram›n içine sadece birkaç yüzy›l girmez. Bu flanl› tarihe Malaz-

girt’ler, Mohaç’lar, Çanakkale’ler, Milli Mücadeleler ve daha binlerce kahraman-

l›k destan› girer. "Toprak e¤er u¤runda ölen varsa vatand›r" diyen flairin belirtti-

¤i flekilde, u¤runda say›s›z flehitler vererek, bu günlere gelen flanl› ülkemizin ta-

rihini kitaplara s›¤d›rmak imkans›zd›r.

Türk Milleti dendi¤inde, yaln›z bugün yaflayan yurttafllar›m›z› de¤il, bütün

geçmifl kuflaklar› ve gelecekte Türklü¤ün ad›n›, ba¤›ms›zl›¤›n›, flerefini, dünya

tarihindeki seçkin yerini sürdürecek olan henüz do¤mam›fl kuflaklar› hep birlik-

te düflünmek gerekir.

Bugün bu tarihi miras› muhafaza etmek ve gelecek nesillere daha geliflmifl ve

zenginleflmifl biçimde emanet edebilmek, hepimizin üzerindeki en önemli so-

rumlulu¤udur. Ve bunu yaparken baflvurulacak ilk ve tek kaynak Atatürk ve

O'nun uygulam›fl oldu¤u stratejilerdir. Zira, toplumsal geliflmenin, bütünlü¤ün

ve huzurun sa¤lanmas›nda flimdiye kadar pek çok yöntem denenmiflse de, tek

çözüm yolunun Atatürkçülükte sakl› oldu¤u gerçe¤i görülmektedir. 



Atatürk devrinin k›ymetini bilmeyenler, bir tak›m yalan ve entrikalarla mille-

timizi içten ve d›fltan zehirlemeye çal›flm›fllar, milli birlik ve beraberli¤imizi sars-

mak için akla gelmeyen yöntemlere baflvurmufllard›r. Oysa Atatürk’ün bu kitap-

ta anlatmaya çal›flt›¤›m›z milliyetçilik anlay›fl›, Büyük Türk Milletini ›rk, mez-

hep, din, s›n›f kavgalar›yla bölmeye kalk›flacak olanlara karfl› en sa¤lam savun-

ma arac›d›r. 

Atatürkçülük’ten ve Büyük Önder'in açt›¤› yoldan en küçük bir sapmayla bile

sap›ld›¤› takdirde, Türk Milleti'nin bugün lay›k oldu¤u noktaya gelmesi müm-

kün olmayacakt›r. Benzer flekilde Atatürk unutuldu¤u takdirde, toplumumuz

için rahat, huzurlu ve uzlaflmac› bir yaflam ortam› da oluflamayacakt›r. Dolay›-

s›yla ülkemizin menfaati için Atatürkçülü¤ün yaflat›lmas› ve pratik hayata geçi-

rilmesi zaruridir.

Millet olarak bizler Atam›z› ve O'nun genifl düflünerek, ileriyi görerek ortaya

koydu¤u anlay›fl› anlamak, sevmek ve O'nun yolundan gitmekle baflar›ya

ulaflaca¤›m›z› hiçbir zaman unutmayal›m. 
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