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Milletler tarafindan kabul edilen temel dugunce sistemleri, ortaya qik- 
ti& her cografya veya ait o ldub  her millet iqin sonuq itibariyle bir gene1 
kiiltiir unsurudur. Milletler, farkli dugunce sistemlerini benimseyebilir. Bu- 
nunla birlikte ayni dugunce biqimini benimseyen toplumlarda sistemin uy- 
gulanmaslndan dogan sonug farkll olabilir. Ortaya qkan sonucun farkl~ ol- 
masinln sebepleri uygularnadaki muhtemel degigkenligin yani sira toplumda 
var olan farkli alt kiiltiir unsurlannin mevcudiyetidir. 

Turk toplumu iqinde durum farkli degildir. Turkler, tarih? sureq iqinde 
diger milletler gibi farkl~ dugunce sisternleriyle kargi karglya gelmigler veya 
temasta bulunmuglardir. Bu dugunce sistemleri, Turk milletini ancak ka- 
bullendigi kiymet hukumleri dairesinde etkilemigtir. Yani kargllagilan du- 
gunce sistemleri Turk kiilturiinun etkisinde kalmlg ve etkilenmig aynl za- 
manda Turk kiiltiirii de bu dugunce sistemleri ile gekillenmigtir. 

Turk kiiltiirii, kiiltiir munasebetlerinde ve kiiltiirler alig veriginde dikkate 
deger bir nufuz ve tesir kabiliyeti ve degeri gostennigtir. Turk kiiltiirii diger 
kiiltiirlere sayglli, onlara bash yaprnaya luzum gormeyen, miisamaha11 ve 
kendisinden emin bir kiiltiirdur. Bundan dolayi Turk kiiltiiriinun muthig ve 
kendisini koruma, dayanma, yagarna ve yagatma giicu vard~r. Kapali bir kiiltiir 
olmadigl hflde Turk kiiltiirii bqka kiiltiirler kargisinda daima gahsiyetini bil- 
rnigtirl. Bu sebeple de Turk devlet gelenegi daima insanlari birlegtirmig ve 
kaynagtlmgtir. Turkler, kulturel ve biyolojik farkliliklan olan insanlan 
kendi birlik ve butunlugu dairesinde degerlendirmigtir. Bu bakimdan insan 
haklan ve hoggorii Turk milletinin ayrilmaz birer vasfi haline gelrnigtir. 

* Bu konferans Atatiirk Ara~tlnna Merkezi Bqkanllki adlna 19.03.1998 tarihinde Kurtalan'da ve- - - 
rilmigtir. 
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Atatiirk'e gore kendisini Turk hisseden herkes Turk'tiir. Ancak sos- 
yolojik manada hissiyata dayali bu kabul, batidan farkli olarak kultur bir- 
ligine bag11 olan anlayigi ifade eder. Bu tarz bir hissiyatta, her tiirlu boy, agi- 
ret, kabile ve kavim asabiyetinin iistunde manevi ve kiilturel mutabakat olan 
Turkiye Cumhuriyeti Devleti'ne mensubiyet guuru on planda yer almaktadir. 

Ataturk, tarihi seyir igerisinde Turk kultiiriinu inceleyerek gagdag Turk 
insanini yetigtirecek olan dugunce sisteminin gergevesini gizrnigtir. Onun 
Turk kimligi anlayigi, Turk'un karakterine ve tarihine uygun bir kiiltiir an- 
layiginin yagatilmasidir. Bu tarz kimlik ve kultiir anlayigi ise yeni Turkiye 
Curnhuriyeti'nin temelini meydana getiren felsefe ile ifadesini bulmugtur. 

"Turkiye Cumhuriyeti'nin temeli kulturdur" ifadesinde Ataturk'un or- 
taya koymaya galigtigi felsefe, yeni Turk Devleti'nin kurulugu sirasinda 
varolan gagdag dugunce ve gagdag hayat ile kopukluklari giderecek bir an- 
Iayigi ihtiva eden dii2unce sistemidir. 

Bununla birlikte Ataturk'iin eserini yucelten sadece ulkenin kur- 
tarilmasi ve tam bagimsizliga sahip, mutecanis bir devlet kuruculu~u da 
degildir. Onu oliimsuzle~tiren olaylarin belki de en onemlisi, yeniden kur- 
dugu devletin sonsuza kadar ba~imsizligini koruyabilmesi igin, almg ol- 
dugu tedbirlerdir. Bu tedbirler "Turk Inkiliibi" ve "Turk Cagdaglagma Ha- 
reketi" geklinde ifade edilebilir. Cagdaglagma denilince Ataturk'un Turk 
toplumunu gagdag medeniyet duzeyinin de ustune gikarmak iqin yapmg 
oldugu inkll5plann tamarni kastedilmektedir2. 

Tiirkler, tarih boyunca ileri medeniyetleri benimsemekte daima 
buyuk kabiliyet gosterrniglerdir. Turk qagdaglagmasi, farkl~ ortarnlarda ge- 
ligen Turk kultur gevresi ile bat1 kultur gevresinin uyumunu saglamay1 dil, 
din, tarih, sanat, folklor, gelenek, gorenek gibi unsurlardaki aynliga rag- 
men bu aynliklan bir olgude korumayi amagla?. 

2 Abdurrahman Cayci, "Atatiirk ve Cagda$la$ma", Atatiirkqii Di4iince (Kollektif Eserler), 
A.A.M. yay, Ankara. 1992, s. 642. 

3 Suat Ilhan, "Turk Ca%da$la$masi", Atatiirkqii Dii$i i~ce (Kollektif Eserler), A.A.M. yay, An- 
kara, 1992, s. 628. 



Turk gagdaglagmasi, insanhgin geligmesi iqerisinde kulturler arasi 
iligkiler ve uyumlar bakirmndan bir agama ve bir deneyler butunudur. 
Ozgur diigunce ve bilgi ortami Turk gagdaglagma hareketi ile ge- 
nigletilmekte, bat1 kultur ~evresini Hristiyanlik ogesi diginda Hris- 
tiyanllgm hakim old& bir alanin diginda gosterdigi geligmenin ornegi 
verilmig olmaktadlr4. 

Cagdag medeniyete yonelmekten gudulen amaglardan biri de, kendi 
oz kiiltiiriimuzu bilimsel metotlarla geligtirmek, onu oz kaynagindan halk 
kaynagindan besleyerek "kendi defer ve ozellikleriyle" gagdag medeniyet 
seviyesinin ustiine glkarmaktlr. Boylece yuzyillar boyu, yabanci kul- 
turlerin etkisi altinda yozlqan, kis~rlagtinlan ve horlanan milli kulture, 
"kendi ozellikleri iginde" gagdag ufuklar agmak bagka bir deyirnle, Turk 
kulturiinde bir "Riinesans " yaratmakti~5. 

Ataturk'e gore meydana getirilmesi elzem olan Turk ronesansinin 
diger bir ifade ile Turk qagdaglagmasinin vazgeqilmez unsuru ise milli ba- 
~imsizliktir. Ataturk bu gerqegi gu sozleriyle ifade etmektedir. "Hig bir 
zafer gaye degildir. Zafer ancak kendisinden daha biiyiik olan bir gayeyi 
elde etmek igin belli bay11 vasltadlr, gayefikirdir. Bufikrin istihsaline da- 
yanrnayan zafer payidar olamaz, geng Tiirkiye Cumhuriyeti'nin payidar 
olmasl igin gafday medeniyetin bir ortafl, bir pargas1 haline gelmek bin 
bir fedakdrllkla saflanan baglmslzbf~n muhafazasl igin garttlr. " 

Turk qagdaglagmasl, Mill? Mucadele hareketimizin amaglarindan bi- 
risi ve hatta Turk Inkiliibinm her safhasinda ve her gagda yenilenen hedefi 
olmugtur. XX. Yuzyll baginda Turk dugunce ve zihniyet ortaml ile batinin 
qagdag, sosyal, politik, ekonomik uygulamalan arasindaki baglanti, Ata- 
turkgii dugunce butunu ve Ataturkgu zihniyet ile kurulmaya galigilmig ve 
buyuk mesafeler alinmigtir. Ataturkquluk, duguncede ve uygulamada, gag 

, duzeyinde uyumlu atilimlari devamli hayat tarzi olarak benimseyenlerin 
bag11 oldugu dugunce odagidir6. 

4 ilhan, a.g.m., s. 624. 
5 Caycl, a.g.m., s. 650. 
6 Suat flhan, Evrimlqen Tiirk Devrimi, A.A.M. yay., Ankara, 1998, s. 170. 



Turk fnk~liibmm Dayand@ Biitunleyici 1lkeler 

Ataturk, devlet adami, bagkumandan ve fikir adami olarak temayuz 
etmigtir. Dunya tarihinde, devlet adami ve bagkumandan olarak icraat ve 
mucadelelerini fikriyata istinat ettirenlerin sayilari sinirlidir. Zira sosyal 
ilimlere dayanarak analiz yapmak ve senteze varmak demek olan fikriyat, 
hem bilgi ve kultur, hem de istidat ister7. 

Tarihi geligmelerin meydana getirdigi Turk fnkiliibi, bir fikir ve ide- 
alin bagariya ulagmig halidir. Turk fnkiliibindaki fikriyatin yonu Ata- 
tiirkquluk geklinde ifade edilir. Turk fnkiliibinin fikri gucu ve dayandigi 
esaslara ise "Ataturk flkeleri" denir. 

Ataturkqulufin temel ilkeleri olarak degerlendirilen alti ilkenin 
d o b p  geligmesi Turk fnkiliibinin baglangiq safhasinda olmamgtir. Cum- 
huriyet Halk Partisi'nin ilk tuzugiinde yer alan "Cumuhuriyetqilik, Halk- 
qillk ve Milliyetgilik" ilkelerine8 "Laliklik, Devletqilik ve fnkiliipqilik" il- 
keleri partinin 1931'deki 3. kurultayinda eklenmigtir. 5 Subat 1937'de 
yapilan Anayasa degigikligi ile C.H.P.'nin nizamnamesinde yer alan alti 
ilke Turkiye Cumhuriyeti'nin ozellikleri olarak anayasada yer alrmgtir. 

Turk fnkilibi'nin amaci; Milli modernlegmeyi saglamak, Turk top- 
lumuna yeni bir gekil ve anlayig kazandirmaktir. Turk fnkilibi; ba- 
~imsizligi, hur dugunceyi ve insan onurunu temel alan bir Turk r& 
nesansidir9. Mustafa Kemil Paga, bu anlayigtan hareketle ilk yapilacak 
igin "Turkleri yeni bagtan Turklegtirmek" oldugunu tespit etmigtirI0. Bu 
ideallerin ileriye donuk bir gekilde geligmesi ve korunmasi Ataturk fl- 
keleri'nin ge r~ek  anlamda uygulanmasi ile murnkundiir. 

Alti Atatiirk Ilkesi'nin yani sira bu ilkeleri tamamlayici nitelikteki 

7 Aydln Taneri, Ataturkqiilii@n Tan~m~,  Ankara, 1983, s. 5. 
8 Klaus Von Beyme, "Bat1 ve Marksist GelQme Teorilerine Gore Kemalizm, Bildiriler ve 

Tart~malar", Tiirkiye 19 Bankas1 Uluslararas~ Ataturk Sempozyumu 17-22 Mayls 1981, Ankara, 
1983, s. 263. 

9 fsmet Giritli, Ataturkquliik ~deolojisi, Ankara, 1988, s. 1.  
10 Charles H. Sherrill, Bir Elqiden Gazi Mustafa KemPI, (Cev: Alp Ilgaz), Terciimen 1001 

Temel Eser No: 23, (Tarihi ve Baslm yeri yazllmarm~), s. 213. 



"Mill? Hakimiyet", "Mill? Bag~ms~zlik" ve "Mill? Birlik" ilkeleri Turkiye 
Cumhuriyeti'nin temelinde varolan unsurlardandir. Ataturk ilkeleri ile bir- 
likte mutalaa edildiginde Ataturk~iiliigun tanlml daha iyi anlag~lacaktir. 

a. Milli Hakimiyet 

Milli Hakimiyet, milletin kendi kendini idare etmesi, kendine huk- 
medecek heyeti se~mesidir. Yani millet tarafindan devlete verilen ik- 
tidardir. Bu durumda hakimiyet bir kigiye, gruba veya qogunluga degil, 
butiin millete aittir. 

Bat1 mengeli olan Mill? Hakimiyet kavram~ siyasi hayatimiza Milli 
Mucadele ile birlikte girmigtir. Atatiirk "Mill? Hakimiyet" mefhumuna 
Tiirk'iin ve kendi yuksek fikirlerinin damgasini vurarak hareket etmigtir. 
Ataturk, Mill? Hakimiyet kavramlni izah ederken millete ve Turk Mil- 
leti'nin fikrine agirhk vermig ve bunun uzerinde lsrarla durmugturl '. 

Mustafa Kemll Paga'nm Samsun'dan sadarete gonderdigi 22 May~s 
1919 tarihli raporda yer alan "Millet, Milli Hakimiyet esaslni ve Tiirk Mil- 
liyetqiligini kabul etmigtir. Bunun iqin ~al~gacakt i r" '~  ifadesi Mill? Mu- 
cadele hareketinin hedefini gostermesi bakimlndan onemlidir. 

Amasya Tamimi ile Erzurum ve Sivas Kongrelerinde ortaya qlkan 
ana fikir ise "Hakimiyet-i Milliye'ye mustenit bil-a kaydu gart mustakil 
yeni bir Turk Devleti tesis etmek" gekliyle tespit edilmig ve bu ideal ilk 
BMM'nin agllrnaslyla yeni devletin temelini olugturmugtur. Bu durum 
1921 ve 1924 Anayasalan "Hakimiyet kayltsiz gartslz milletindir" ilkesine 
yer vermekle hukuki bir hiiviyet kazanmgtlr. 

M. Kemal Paga'ya gore "Toplumda en yiiksek hiirriyetin, en yiiksek 
ejitlik ve adaletin devanzl~ jekilde saglanmasl ve korunrnasl ancak ve 
ancak tam ve kat'i manas~yla Milli hakimiyetin kurulmug olmaszna bag- 

11 Aydln Taneri, Atatiirk ve Milli Hakimiyet, Ankara, 1983, s. 13. 
12 Tevfik Bly~koglu, Atatiirk Anadolu'da, Ankara, 1959, s. 50. 



lidir. Bundan otiirii hiirriyetin de, esitligin de, adaletin de dayanak noktasl 
Milli hakimiyettir."13 

b. Milli Babms~zllk (~stiklil-i tam) 

Siyasi anlamda bagimsizlik, bir bagka devlete veya milletlerarasl her- 
hangi bir kuruluga bail1 bulunmamak demektir. Milli Bag~mslzlik milletin 
bu fikri benimsemesi ve amaq edinmesiyle ortaya q~kar. Turk Milleti i ~ i n  
"bag~ms~zlik" ise vazgeqilemeyecek, taviz verilemeyecek bir karakterdir. 

Mustafa Kemdl Paga'nin bagimsizlik anlayigi kayitsiz ve gartsiz bir 
gekilde ba~~msizl~kt i r :  

"istiklal-i tam, denildig'i zaman, bittabi siyasi, malt, iktisadi, adli, 
askeri, harsi ve ilah her hususta istikldl-i tam ve serbest-i tam demektir. 
Bu saydiklanmin herhangi birinde istikldlden mahrumiyet, millet ve mem- 
leketin mana-yz hakikisiyle biitiin istikldlin muhrumiyeti demektir."14 

"Zstikldl-i tam, bizim bugiin tercih ettigimiz vazifenin ruh-u aslisidir. 
Bu vazife, biitiin millete ve tarihe kary tercih de edilmiytir. " I 5  

Batinin emperyalist devletlerine karg~ girigilen Millf Mucadele Ha- 
reketi'nin temelinde Turk rnilletinin ba~imsizligini kazanma arzusu yatar. 
Anadolu Kongrelerinde "Milletin bagimsizlzg'zndan vazgecilmedigi ve vaz- 
gecilmeyeceg'i" esasi kabul edilmigtir. Bu esas ile kurulan yeni Turk Dev- 
leti milletlerarasi hayatta yerini Lozan Barig Andlagmasi ile almig ve ka- 
zandlgi Milli Mucadele zaferi, milletlerarasi baklmindan da bu antlagma 
ile teyit edilmigtirl6. 

Mis2k-1 Milli'nin ongordugu tam ba~imslzlik fikrinin askeri ve siyasi 

13 Harnza Eroglu, Ataturk ve Milli Egemenlik, Ankara, 1987, s. 73.; Utkan Kocatiirk, Ata- 
turk'iin Fikir ve Du$iinceleri, Ankara 1984, s. 24. 

14 Enver Ziya Karal, Ataturk'ten Du$iinceler, Istanbul, 1986, s. 8. 
15 Karal,a.g.e.,s.7. 
16 Harnza Eroglu, Turk 1nk112~ Tarihi, Istanbul, 1982, s. 453. 



baganlar neticesinde elde edilmesiyle Turkiye Cumhuriyeti Devleti, ba- 
g~msizllk anlaylg~mizin korunmasi ile ilelebet yagacaktlr. 

c. Milli Birlik 

"Milli Birlik ve beraberlik, milletqe, bir arada yagamayl ve butiinlii@i 
ifade eder. Milli Birlik ve beraberlik, Turk Devleti'ni olugturan kigilerin 
kar9111kh sevgi ve saygl ile birbirlerine baglanmasinl, ortak amaglara yo- 
nelik olarak varllglni devam ettirmesini belirtir. 

Milli birlik ve beraberlik, milliyetqilik ilkesinin dogal bir sonucu, 
milliyetqilik ilkesinin ongordugii ortak amaglann bir goriinumiidur. Milli 
birlik ve beraberlik, milletqe birligi ve beraberligi ve biitunlujju de ifade 
ettiginden Milli devletin bir yonden de gergeklegme vasltasldir." l7 

Mustafa Kemal Paga, Milli birligin tagidiil anlam~ gu gekilde ifade 
etmigtir: 

"Bir yurdun en deg'erli varltg't, yurttaslar arasznda ulusal birlik, iyi 
geginme ve galykanltk duygusu ve kabiliyetlerinin olg'unlug'udur. Uliis 
varlzg'znz ve yurt erginligini korumak igilz butun yurttaslartn canznl ve her 
jeyini derhal ortaya koymaya karar vermij olmak, bir ulusun en yenilmez 
silaht ve korunma vasztastdtr. Bu sebeple Turk Ulusulnun idaresinde ve 
korunmastnda ulusal birlik, ulusal duygu, ulusal kultiir en yuksekte goz 
diktig'imiz idealdir."18 

"Seneler gegtikge, Milli ideal verimleri giivenli calymada, ilerleme 
hevesinde Milli birlik ve Milli irade peklinde daha iyi gozlere garp- 
maktadtr. Bu bizim igin gok onemlidir; gunku, biz, esasen Milli mev- 
cudiyetin temelini, Milli guurda ve Milli birlikte gormekteyiz."19 

Goriildugu gibi Mustafa Kern21 Paga, yeni kurdufi devletin de ancak 
butiin fertleri ile birlikte modernlegmenin gerqekle~tirilebilecegini daima 

17 Eroglu, a.g.e., s. 455. 
18 Atatiirk'iin Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, Ankara, 1991, s. 643. 
19 Kocatiirk, a.g.e., s. 175. 



vurgulamigtir. Bunun yaninda millet bilincinin ve millet olma duygunun 
kuvvetlenmesi ise ancak Turk kultiiriinun, Turk tarihinin mill? bir zemine 
oturtulmasinin gerqeklegtirilmesi ile baganya ulagacagina inanmaktadi?'. 
Ona gore Turkiye Cumhuriyeti'nin temeli kiiltiirdur2'. 

Milli birligin gergeklegmesi iqin Turkiye Cumhuriyeti devleti qatigi 
altinda toplanan insanlmn once ne olduklan bilincine varmalan, hangi 
ortak kultiirden geldiklerini bilmeleri lazimdis2. Bugiin Turkiye Cum- 
huriyeti'nin tiim vatandaglan; hangi irktan, hangi dinden, hangi mezhepten 
gelirse gelsin birlik ve butunluk iqinde hepsi ~urk'tur.2~. BU anlayig ise 
Turk milliyetqiliginin temelini olugturur. 

Tiirk 1nklliiblnln Dayand@ Temel 1lkeler (Atatiirk ~lkeleri) 

Cumhuriyet kelimesi dilimize Arapqa " ~ u m h u r " ~ ~  kelimesinden gir- 
migtir. Bu kelime halk, ahali, buyiik kalabalik anlamina gelir. Cumhuriyet 
veya Cumhuri devlet iktidmn millete, umuma ait oldugunu ongoren dev- 
let gekli demektir. 

Cumhuriyet dar ve genig anlamda kullanilir. Genig anlamda Cum- 
huriyetle egemenlik toplulugunun butunune, millete aittir. Dar anlamda 
Cumhuriyet ise sadece devlet bagkaninin dogrudan dogruya veya dolayli 
olarak halk tarafindan belirli bir sure iqin seqilmesi anlarmna geli85. 

Turkiye'de Cumhuriyet, Milli Egemenlik i l k e ~ i n i n ~ ~  be- 

20 Ozkan fzgi, "Atatiirk ve Milli Birlik", Atatiirk Arqhrma Merkezi Dergisi, C. IV, s. 12, An- 
kara, 1988, s. 671. 

21 Atatiirk'iin Kiiltiir ve Medenivet Konusundaki Sozleri. Atatiirk Kiiltiir. Dil ve Tarih Yiik- 
sek Kurumu Yaylni, Ankara, 1990, s. 3." 

22 fzgi, a.gm., s. 672. 
23 Toktarm~ Ate?, "Nasd Bir Milliyet~ilik ...I8, Milliyet, 10.3.1993, s. 17. 
24 Cumhur kelimesi; Semsettin Sami'nin b u s - I  Tiirki'sinde "Cumhuriyet suretiyle idare olu- 

nan", Hiiseyin Kium'ln Biiyiik Turk Liigatl'nda "Cemaat-I kesire, halk, nas", Ferit Develioglu'nun 
Osmanhca-Tiirkce Liieatl'nda "Halk. ahali. kalabalik. baslbos kalaballk olarak ifade edilmistir. . . . . .  

25 Eroglu, a.ie., s.381. 
26 Atatiirk~iiliik, Atatiirk'iin Go* ve Direktifleri, (I. Kitap), Gene1 Kurmay Basimevi, An- 

kara, 1982, s. 27. 



nimsenmesinin bir neticesi olarak 1921 Tegkilat-1 Esasiye Kanunu'nunda 
yapilan 29 Ekim 1923 tarihli degigiklik sadece yonetim bigimi olarak 
kabul edilmigtir. 1924, 1961 ve 1982 anayasalanmizda da bir yonetim bi- 
gimi olarak da kabul edilmigtir. 

Ataturk'un, Cumhuriyeti devletin siyasi bir rejimi olarak segmesinin 
en onemli nedeni; Turkiye'yi modernlegtirme gabalanna cevap veren tek 
rejim bigimi olmasidir. Cumhuriyeti fazilet olarak niteleyen Atatiirk, Ekim 
1924 tarihli bir konugmasinda Cumhuriyeti gu gekilde tanimlamaktadir: 
"Tiirk milletinin tabiat ve gianna en mutabik olan idare Cumhuriyet ida- 
re~idir."~' 

1937'de, 1924 anayasasinda yapilan degigiklikle devletin ozellikleri 
arasinda "Cumhuriyetgilige" de yer verilmigtir. 

Cumhuriyetgilik, devletin siyasi rejimi olarak Cumhuriyeti be- 
nimseme ve onu fazilet rejimi olarak tanimlama ve degerlendirme de- 
mektir. 

Curnhuriyetqilik ilkesi, Ataturk'un devlet anlayiginin temellerinden 
birini olugturan Milli Egemenlik ilkesiyle qok siki iligki igindedir. Milli 
Egemenligin korunmasi ve gozetilmesi Cumhuriyet rejimi ile mum- 
kundiir. 

Ataturkgii diigunce sistemi igerisinde degerlendirdigimiz Cumhuriyet 
ilkesi, fertlerin degil, milletin butiinlugunun benimsendigi bir ilkedir ve 
Turk milletine aittir. 

Cumhuriyetgilik ilkesinin ongordiigii Cumhuriyet rejiminin de: 
mokrasi ile ilgisi vardir. Hatta Cumhuriyet, demokrasinin en geligmig gek- 
lidir. Atatiirk de bunu "Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile 
devlet gekli demektir"28 diyerek ifade etmigtir. 

27 Karal, a.g.e., s. 41. 
28 A. Afet Inan, Atatiirk Hakklnda Hatlralar ve Belgeler, Ankara, 1959, s. 251. 



5 82 E. SEMIH YALCIN 

Turkiye'de cumhuriyet, cumhuriyetqilik ilkesinde de ongoriilen mo- 
dern anlamda devlet gekline ulagma idealine uygun bir geligme seyri takip 
etmigtir. 

Turkiye'de cumhuriyet, irk, din, dil ve cinsiyet farki gozetmeksizin, 
butiin vatandaglarin paylagtiklari ve yararlandiklan siyasi rejimin ad1 ol- 
mugtur. Egitlik ilkesi, Turkiye Cumhuriyeti'nin ozunu tegkil etmigti~-~~. 

Devlet gekli curnhuriyet olan yeni Turk Devleti, Misiik-1 Milli ile qi- 
zilen, milli sinirlann uzerinde milli devlet anlayigmi, millet ve devlet bir- 
ligini, butunlu~unu ifade edeGO. Bu butunlugu Atatiirk Izmir'de 14 Ekim 
1925'te yaptigi konugmada gu gekilde degerlendirmigtir: "Bugunku 
hukfimetimiz, tegkilat-1 devletimiz dogrudan dogruya milletin kendi ken- 
diliginden yaptigi bir tegkilat-1 devlet ve hukcmettir ki, onun ismi Cum- 
huriyettir. Artik hukQmet ile millet arasinda mazideki ayrilik kalmamigtir. 
HukQmet millettir, millet huldmettir." 

Netice itibanyla Cumhuriyet, en geligmig devlet gekli olarak Turk 
Inkilhbinin sonucudur, bagansidir. 

b. Milliyetqilik 

Milliyetqilik, millet gerqeginden hareket eden bir fikir akimi ve qa- 
ii;imizin en geqerli bir sosyal politika prensibidir. Milliyetqilik, Turk 
]tnkilhbinin bir temel prensibi oldugu kadar, Tiirk milletinin kaderini tayin 
eden bir temel ilke, bir yiice ulkii, milleti huzur ve refaha yonelten bir bag- 
dlr3 l .  

Milliyetgilik ilkesi, millet ve milliyet kavrarnlanna dayandigindan bu 
kavramlan anlamak gerekir. 

29 Hamza Eroglu, Atatiirk ve Cumhuriyet, Ankara, 1989, s. 58. 
30 Eroglu, a.g.e., s. 104. 
3 1 Hamza Eroglu, "Atatiirk'e Gore Millet ve Milliyet~ilik", Atatiirk Yolu, (Kollektif Eser), (Der. 

Turhan Feyzioglu), Ankara, 1987, s. 133. 



insan toplulu~u" olarak tarif edilebilir. Etrafinda toplanilan bu "esas" 
insan topluluklar~n~n ozelliklerine gore degigiklik arz edebilir. Bu "esas" 
Fransa'da "kultur", Almanya'da "irk", Araplarda "dil", ABD'de "tabiiyet" 
mefhumlarlndan ibaret olabilir. Insan topluluklarinin millet olabilmesi 
igin bu baglardan en az birinin etrafinda toplanmasi gerekir. Buna kargilik 
bu baglardan birden fazlasl veya hepsiyle birden bag11 topluluklara mil- 
liyet ismi ~er i l i r '~ .  

Turkiye Turkleri igin bu baglann birden fazlasi oldugu konusunda 
ilim adamlar~mlz arasinda gorug birligi vardir. Ancak tespitler farklidir. 
Yusuf Akqura bu esaslari "dil" ve "soy" olarak ifade eder33. Ziya ~ o k a l p ~ ~  
ve I. H. ~ a n i g r n e n d ~ ~  bu esaslara kultur ve din mefhumlarini da ilave eder- 
ler. 

Ataturk'un milleti tarifi ise goyledir: "Millet, dil, kultur ve mefkure 
birligi ile birbirine bag11 vatandaglarln tegkil ettigi bir siyasi ve iqtimai he- 
yettir."36 

Ataturk, Turk milletini tarif ederken bu tarifi biraz daha agarak, mil- 
leti meydana getiren unsurlari, siyasi varlikta birlik, dil birligi, yurt birligi, 
irk ve menge birligi, tarihi yakinlik ve ahlak? yakinlik olarak tespit et- 
mektedir. Bu tarif Turk milletinin zengin bir kultur ve medeniyete sahip 
oldugunu ifade eder. 

Milliyetgilik, kigiyi, toplulugu baglayan bag olarak "Milliyet, va- 
tandagllk, Milliyet duygusu" geklinde de ifade edilmektedir. Ancak, mil- 
letle milliyetgilik araslnda fark vardir. Milliyet, bir millete mensup olma, 
bir millete bag11 olma halidir. Milliyetgilik ise, bir millete mensup ki- 
gilerin, mensup olduklari millete kargi besledikleri bajjlilik duygusu ve gu- 

32 ismail Hami Dani~rnend, Turkluk Meselelen, 11. Baski, istanbul, 1976, s. 12. 
33 Yusuf Ak~ura, Yeni Turk Devleti'nin Onciileri -1928 yi l~  yaz~larl-, (Haz. Neat Se- 

fercioglu), Ankara, 1981, s. 5. 
34 Ziya Gokalf, Turkqulugiin Esaslar~, (Haz. Mehmet Kaplan), Istanbul, 1976, s. 18. 
35 Dani~mend, a.g.e., s. 15. 
36 A. Afet inan, Medeni Bilgiler ve Mustafa Kern21 Ataturk'un El Yazilan, Ankan, 1969, s. 18. 



urudur. Kiginin mensup oldugu kitleye kargi duydugu baglilik hissi, millet 
duygusunu esasini, kokiinii tegkil etmektediP7. 

Ataturk'un milliyetgilik anlayigi, ozellikle Turk milletinin birligi ile 
beraberligine yer ve deger vermektedir. Ataturk'un milliyetgilik anlayigi 
birlegtirici ve toplayici nitelikte ve millet yararinadi$8. Bu anlayig Turk 
milleti gerqeginden hareket eder ve ona dayanir. Gergege donuktur. Turk 
milletinin yukselme ve gagdag milletlere ulagma ulkusunu ifade eder. Turk 
milletini meydana getiren degerleri korumayi esas a11G9. 

Milliyetgiligi, millet sevgisi,millete giivenme agki olarak kabul eden 
Ataturk, geng nesillerin mutlaka bu duygu ve dugiinceyle yetigmesini is- 
ternigtir. 0, Istiklbl Harbi'ni ve inkilbplarini, bu buyuk milli hisle ba- 
garm~gtir~~. 

Ataturk milliyetgiligi, hurriyete ve insan gahsiyetine deger verir. 
Zaten gergek milliyetgilik, medeniligin ozu olan hurriyetten dogar. Hur ol- 
mayan, esarete razi olan bir toplumda milli ruh geligmez. Bu inanigin te- 
meli gudur: "Turk igin Turkluk, hur oldugu nispette kuvvetlidir ve kuv- 
vetli kala~aktir."~' 

Ataturk'iin Milliyetgilik anlayigi egitlikgidir, egitlik fikrine dayanir, 
bu anlayigin kaynag~ ise "Mill? Hakimiyet"tir. Demokrasiyi hedef alir ve 
buna ulagmanin ilk agamasini "Hakimiyet kayitsiz gartsiz milletindir" il- 
kesinin kabulu ve uygulanmasiyla murnkiin goriir42. 

"Bize rnilliyet~i derler, fakat biz oyle rnilliyetgileriz ki bizimle is- 
birligi eden biitiin rnilletlere hiirrnet ve riayet ederiz. O~zlarln biitiin rnil- 

37 Sadri Maksudi Arsal, Milliyet Duygusunun Sosyolojik Esaslar~, Istanbul, 1955, s. 52-53. 
38 Hamza Eroglu, Turk Inklliip Tarihi, s. 409. 
39 Ahmet B. Ercilasun, "Atatiirk'iin Milliyet~ilik ve Dil Anlay1$iw, 100. YII Atatiirk Kon- 

feransalrl, Ene j i  ve Tabii Kaynaklar Bakanllgl Yaytn~, Ankara, 1981, s. 71. 
40 lbrahim Kafesoglu-Mehmet Saray, Atatiirk Ilkeleri ve Dayand@ Tarihi Temeller, Istanbul, 

1983, s. 61. 
41 Eroglu, a.g.e., s. 403. 
42 Siileyman Arslan, "Atatiirk Milliyetqiligi", 100. YII Atatiirk Konferanslarl, En. ve Tabii 

Kayn. Bakn. Yaym~, Ankara, 1981, s. 18. 



liyetlerinin gerceklerini tanzrzz. Bizim milliyetcili8;inziz herhalde beitcil ve 
ma8;rfirhne bir milliyet~ilik degildir. " Ataturk bu sozleriyle mil- 
liyetqiligimizin milletlerarasi iligkilerde barigqi ve diger milletlere saygtll 
bir anlam tagidiglni ifade etmektedir. 

Milliyetqilik akllci, yaplcl, yaratici ve idealisttir. Bu ozelliklere sahip 
olan Turk milliyetqiligi modern anlayigl ifade eder. Modem manadaki bu 
anlayigin baglangici bagimsizlik, sonucu ise demokrasidir. 

Turk milliyetqiligi bir inanq, bir duygudur. 0 inanq ve duygunun 
iqinde vatanin butunlu@ esasi v a r d ~ r ~ ~ .  Sosyal ve kiiltiirel faaliyetlerle 
olugan ruhsal bir b a ~ d i r ~ ~ .  Slnifslz ve imtiyazsiz bir toplumu ifade eden bu 
bag geqmigte ve gelecekte heyecanin] daima hissettiren bir mefktlredir. 

Ataturk'e gore Milliyetqilik bir lrkqillk degil, bir vicdan ve duygu igi- 
dir45. fnsan haklmna ve hurriyete dayanan, kiiltiirel degerlere kiymet 
veren bir ~ i s t e m d i r ~ ~ .  

Dilimizde kullanilan halk deyiminin anlami, insan toplulugudur. Eski 
dilde "ahali" kelimesiyle ayni manayi ifade eder. Osmanli Devleti'nde 
halk deyimi aydin zumrenin dlginda kalan insan toplulu$junu ifade edi- 
yordu. Ilk defa Ziya Gokalp tarafindan "halkWin Turk Milleti'ni ifade ettigi 
savunulmugtur. Atatiirk ile de Mill? guurumuza yerleHmigtir47. 

Turk Devlet gelenegine gore devlet halk iqin vardir. Halka hizmet 
halkin korunmasi ve halkin doyurulmasi iqin mevcut bir idari yapidir. Hal- 
kin tag~digi bu mana Osmanli Devleti'nin son doneminde unutulmaya yiiz 
tutmuS iken hak ettigi ifade ve onemi Turk fnk~liibi ile tekrar kazanmgt~r. 

43 Necat Tiizun, Ataturk Milliyet~iligi, Ankara 1987, s. 10. 
44 Turhan Olcaytu, Dinimiz Neyi Emrediyor Ataturk Ne Yapt~? I n k ~ l i b ~ m ~ z  ~lkelerimiz, 7. 

 bask^, Ankara, 1984, s. 53. 
45 ismet Giritli, Ataturk~iiliik ~deolojisi, Ankara, 1988, s. 30. 
46 Ayd~n Taneri, Ataturk~ulu@n Tamm~, s. 15. 
47 Necat Tuzun, Ataturk Halkq~llg~, Ankara, 1987, s. 3. 
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Turk Inkililbl'nin anlayigina gore halk ile millet arasinda bir birlik, 
bir egdegerlik vardlr. Ancak halk milletin henuz dayanigma duygusu ile 
bilinglenmemig halidir. Halk dedigimiz insan toplulu$junun belirli he- 
deflere yonelerek bilinqlenmesiyle millet ortaya qlkar. Turk halki, Turk 
Devleti'nin begeri unsurunu olugturur. Turk milleti, Turk Halklnin Turkluk 
bilinci iqinde geligmesiyle siyasi ve sosyal alanda deger kazanmasidir. 
Turk milleti halklardan tegekkiil etmig deiildir. Bunun sonucu olarak Turk 
Devleti'nin begeri unsurunu halklar rneydana getirmez48. Turk halkl ge- 
hirlisi, koylusu ile din ve irk farki dahi gozetilmeksizin vatandaglarln bu- 
tiiniinu ifade eder49. 

Halkqilik, milliyetqilik fikrinin bir sonucudur. Gerqek anlamda mil- 
liyetqilik, halkqiliga dayanir, halkqi bir ozellik tagirs0. 

"Tiirkiye hulk1 aslrlardan beri hiir ve baglmslz yagamlg ve ba- 
g'lnzslzllgi yagama geregi saymlg bir kavmin kahraman evlatlarldlr. Bu 
millet ba&mslzllktan zizak yagamarnlgtzr, yagayamaz ve yagamayacakt~r. " 
sozleriyle Ataturk halkqllik anlayiginln somurii duzenine kargi oldugunu 
ifade etmigtir. 

Ataturk'un, halkqihk anlaylginda insan toplulu~unun demokratik 
esaslara gore birlegmig, hur bir toplum duzeni ongoriilmugtur. Bu duzende 
halk kendisini demokratik esaslara gore yonetir. Siyasi rejim, halk ya- 
rarina kullan~lir. 

Modern Cumhuriyet Turkiye'sinde Ataturk'e gore halkqilik: 

a. Demokratllk. 

b. Fertler arasinda imtiyaz tanimamak, 

c. Slnif mucadelelerini kabul etmemektir5'. 

48 Eroglu, A.g.e., s. 415. 
49 Tuzun, A.g.e., s. 3. 
50 Eroglu. A.g.e., s. 418. 
51 Kafesoglu-Saray, A.g.e., s. 28.; A. Afet inan, Tiirkiye Cumhuriyeti ve Tiirk Devrimi, An- 

kara, 1973, s. 116. 



Atatiirk Inkil2plar1 qerqevesinde incelendiginde devletqiligin dar ve 
genig anlamda iki manayi ifade ettigini gormekteyiz. Genig anlamda ele 
alindiginda Turkiye'de uygulanan ekonomik, sosyal ve kiiltiirel kal- 
kinmanin ozelliklerini ortaya koyan bir politik uygulamadir. Dar anlamda 
ise ozel tegebbuse yer veren ekonomik prensiplere sahip iktisadi alandaki 
uygulamalardir. Ancak, Turkiye'de devletqiligin asil uygulamalari eko- 
nomide goriilduHunden, devletqilik ekonomik manayi ifade etmigtir. 

Tiirkiye'de devletqilik, karma ekonomi geklinde geli~me gostermigtir. 
Karma ekonomi devlet igletmeciligi ile ozel tegebbusun bir arada bu- 
lunmasi demektir. Ancak bu anlayig ekonomide kati bir devletqiligin uy- 
gulanmasini ifade etmezS2. 

Ataturk Devletqiligi: "Tiirkiye'nin ihtiya~larindan dogmug ve Tiir- 
kiye'ye has bir sistemdir ... Ki2inin ~.alipmasznz esas almakla beraber, 
miimkiin olduf~i kadar az zaman i~inde,  milleti refaha kavugturmak ve 
memleketi geligtirmek igin, milletin gene1 ve yiiksek menfaatlerirzirt icap et- 
tirdigi iglerde ozellikle ekonomik alanda devleti jiilen alakadar etmek 
miihim esa~larzmizdandir.'~~ geklinde tarif etmektedir. 

Ataturk devletqilikle devleti, ekonomik hayati destekleyen bir guq 
olarak dugunmugtur. Devlet yatirlmclya, ureticiye, dagitimciya, tuketiciye 
yon vermek ve bu tur konulari denetlemekle yukumludur. 

Ataturk devletqiligi tamamiyla demokrasi ve hurriyet rejimi i~ inde  
degerlendirmig, devletin iktisadi sahada rehberligini on planda tut- 
mugturS4. Ancak bu rehberlik her geyi devlet yapar anlaminda degildir. 

Ataturk 1936 yilinda devletqilik konusunda gunlari soyluyor: 

52 Mustafa A. Aysan, "Atatiirk'iin Ekonomik Gorii~ii", Atatiirk Yolu, (Kollektif Eser), (Der. Tur- 
han Feyzioglu), Ankara, 1987, s. 80.; Eroglu, A.g.e., s.  434. 

53 Afet Jnan, A.g.e., s. 121. 
54 Miimtaz Turhan, Atatiirk 1lkeleri ve Kalkinma, Istanbul, 1965, s. 53-54. 



"Devlet~ilifin bizce manas1 gudur: Fertlerin hususi tegebbuslerini ve 
gahsi faaliyetlerini esas tutmak; fakat buyuk bir milletin ve genig bir mem- 
leketin biitiin ihtiyaglann~ ve ~ o k  geylerin yap~lrnad~&n~ goz oniinde tu- 
tarak memleket iktisadiyatzn~ devletin i ~ i n e  almak. " 

"Devlet~ilik bilhassa sosyal, ahlaksal ve ulusald~r. Devlet ve fert 
(ozel tegebbiis) biri birine karpt defil, birbirinin tamamlayacu~d~r. "55 

Goriildugii gibi Ataturk ekonomik kalkinmanin temelinde "ferdi te- 
gebbus ve menfaatin" bulunmasini dogal bir olgu olarak kabul etmektedir. 
Ferdin tegebbusuniin ekonomik faaliyetine sinir ~izilmesini, hukumetin 
gorevi saymakla birlikte, bu sinirin zaman iqinde degi~ebilecegini du- 
giinrnektedi~~~. 

e. Laiklik 

Laik kelimesi latince -laicus- aslindan alinmq Fransizca bir ke- 
limedir. Fransizca'da -laic, laique- geklinde kullanilmigtir. Manasi ise ru- 
hani olmayan kimse, dini olmayan gey, fikir, miiessese, prensip demektir. 
Katolik dunyaslnda din adamlanndan meydana gelen ruhaniler sinlfina - 
Clerge- ad1 verilmig, bu sinifa dahil olmayan Hiristiyanlara ise -laic- de- 
nilmigtir. 

Laik olma "dunya iglerini, din iglerinden, dini otoriteden ayn olarak 
ele alma" gekliyle tarif edilmektedir. Bugiin hukuki manada laiklik; devlet 
ile din iglerinin ayrili&, devletin vicdan hurriyetinin ger~eklegmesinde ta- 
rafsiz kalmasidir. Degigik bir ifadeyle; devletin Allah ile kul arasindan qe- 
kilmesi ve dinin de devlet iglerine kangmamasi yani akil ile imanin yetki 
alanlmnin birbirinden aynlmasidi~7. 

Laiklik kelimesi bize ilk defa megrutiyet donemine "la dini", "la ruh- 
bani" gekliyle girmig ve kullanilmigtir. Ancak laik kelimesi ifade edil- 

55 Karal, A.g.e., s. 106. 
56 Olcaytu, A.g.e., s. 264. 
57 Yavuz Abadan, Amme Hukuku ve Devlet Nazariyeleri, Ankara, 1952, s. 113-1 14.; Ka- 

fesoglu-Sany, A.g.e., s. 124.; Ali Fuad Basgil, Din ve Laiklik, 6. baskl, Istanbul, 1991, s. 163-164. 



meksizin bu anlayigln bugunku modern manada olmasa da Turklerde mev- 
cut olduu soy~enebili?~. Gunumuzdeki laik kelimesinin ifade ettigi mo- 
dern manaya kavugmas~, Tanzimat'la birlikte baglar. Giilhane Hatti Hu- 
mayunu'nda din ve mezhep hurriyeti ongoriilmug, 1876 "Kanun-i 
EsasiUnin on birinci maddesiyle laiklifje dofjru yonelig, anayasa teminati 
altina alinmlgtir. 1909 tarihli Kanun-u Esasi ile bu durum ayni gekilde mu- 
hafaza edilmigtir. Yeni Turk Devleti 1921 tarihli "Tegkilat-I Esasiye Ka- 
nunuUnda Milli hakimiyet ilkesi on planda tutulmak suretiyle laiklik an- 
layiglnln gerqeklegmesinde bir adim daha atllmigtlr. Nihayet gerek 
Osmanll Devleti anayasalarlnda, gerekse yeni Turk Devleti'nin 1921, 1924 
anayasalarlnda mevcudiyetini muhafaza eden "devletin dini Isl2m'dlr" iba- 
resi 10 Nisan 1928 tarihli 1222 say111 kanunla yap~lan bir anayasa de- 
iigikliii ile kaldinlmig, 5 Subat 1937 tarih ve 31 15 say111 kanunla "laiklik" 
bir anayasa ilkesi olarak yerini almlgtlr. 

Atatiirk'un gerqeklegtirdifji inkil2plann temelini tegkil eden laiklik, 
Turk Milleti'nin maddi, manevi ve fikri yaplslnl modernlegtirme is- 
tikametine yoneltmigti?9. 

Laiklik prensibi, kongreler doneminden itibaren ortaya qkan Milli 
Hakimiyet prensibinin normal bir gere$ji60 olarak yeni Turk Devleti'nin 
temel prensipleri araslnda yerini almigtlr. 

Ataturk'e gore din bir vicdan meselesidir. Din'e saygi, inanan kiginin 
haklarina sayginln bir sonucudur. Buna en guzel deli1 Atatiirk'iin gu soz- 
leridir: 

"Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanlnln emrine uynznkta ser- 
besttir. Biz dine saygl gosteririz. Dii8iiniige ve d@iinceye muhalif deg'iliz. 
Biz sadece din i8lerini devlet i8leriyle karl~tlrrnamaya ~allglyoruz. '" 

58 Bu konuda geni~ bilgi i ~ i n  bkz: Kafesoglu-Saray, A.g.e., s. 125-132.; Bahaeddin Ogel, Turk 
Kiiltiirii'nun Gel$me Caglan, Ankara, 1979:; lbrahim Kafesoglu, Eski Turk Dini, Ankara, 1980.; 
Sadri Maksudi Arsal, Turk Tarihi ve Hukuk, Istanbul, 1947. 

59 Olcaytu, A.g.e., s. 160.; Turhan Feyzioglu, "Turk Ink~lSb~nin Temel Tql-Laiklik", Atatiirk 
Yolu, (Kollektif Eser), Ankap, 1987, s. 224. 

60 Tank Zafer Tunaya, Islac~l~k Ak~ml, Istanbul, 1991. s. 169. 
61 Utkan Kocatiirk, Atatiirk'iin Fikir ve DiQiincleri, Ankara, s. 193. 
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Turkiye'de devletin laiklegtirilmesi, toplum hayatinda laik degerlere 
yer verilmesi dinin, devlet hayatinda siyasi bir fonksiyon ifa etmesine 
kesin olarak son verme geklinde goriilmugtiir. Siyasi, sosyal, hukuki ve 
ekonomik zorunlulugun sonucu olan6' laiklik, bu nedenle devlet idaresi ile 
birlikte hukuk, egitim, dil alanlarini da kapsar63. 

"Bizim dinimiz en makul ve en tabii bir dindir. Ve ancak bundan do- 
layldlr ki son din olmuytur. Bir dinin tabii olmasl igin akla, fenne, ilme ve 
mantlg'a tetabuk etmesi lizlmd~r. Bizim dinimiz bunlara tamamen mu- 
tab~ktlr."~ 

Ataturk'un din ve laiklik anlayigmda, millet sevgisi ile birlikte dinine 
saygili olma hasletini de gormekteyiz. Onun gergeklegtirdigi Turk 
Inkll2binda laiklik din aleyhtarligi geklinde degil, toplum hayatlnda din 
hurriyetinin, serbest d u g u n ~ e n i n ~ ~  guvenilir bir teminati olarak dii- 
8iinulmelidir. 

~nkiliip~ilik ileriye, geligmeye yonelik bir manayi ifade eder. 
fnkll2pgi bir toplum devamli bir gelime i~erisindedir. Tarihi ve sosyal ge- 
ligmeler neticesinde toplumun ihtiyaglarina cevap verecek gekilde kurallar 
koymak inkil2pgi topluma has bir ozelliktir. 

Ataturk bu amagla; "Efendiler, yaptlg'lmlz ve yapmakta oldug'umuz 
inklldplarzn gayesi Tiirkiye Cumhuriyeti halkznz tamamen asri ve biitiin 
mana ve eykali ile medeni bir heyeti ictimaiyye haline isal etmektir.la6 di- 
yerek Turk Devleti'nin ve Tiirk toplumunun medeni ve insani yagayiginln 
geregi, meydana gelen yeni duzenin korunmasinl luzumlu gormugtur. 

62 Eroglu, Tiirk 1nkllip Tarihi, s. 431. 
63 Necat Tiizun, Ataturk Inklliiplar~nda Laiklik, Ankara, 1987, s. 7. 
64 Ataturk'un Soylev ve Deme~leri, C. 11, s. 90. 
65 Isrnet Giritli, Political Regime-Secularism and Ataturk, Ataturk and Turkey of Re- 

publican Era, (Union Of Chambers of Commerce, Industry, Maritime Commerce and Commodity 
Exchanges of Turkey), Ankara, 1981, s. 97. 

66 Herbert Melzig, Ataturk'un Ba~lrca Nutuklar~ (1920-1938), ~ l k u  Matbaas~, Istanbul, 1942, 
s. 93. 



Turk inklliibinl "Turk milletini son aslrlarda geri b~rakmy mii- 
esseseleri ylkarak yerlerine, milletin en yiiksek medeni icaplara gore iler- 
lemesini temin edecek yeni miiessese koymuy 01mak''~ 2ekliyle tarih eden 
Atatiirk'un inkiliipgilik anlay~gi soz konusu muesseseleri korumak ve sa- 
vunmakt~r. 

Toplumsal geligmelerin sonucu, toplumsal ihtiyaqlan kargilayan ku- 
rallar konulurken, bilimsel arayq, bilimin igiHi altlnda geligmeleri de- 
Herlendirme, Turk Inkiliibinin, inklliipq~lik anlayig~nin bir gereHidir68. 

Atatiirk'un inklliipqilik anlayigln~n ardinda dunya kultur ve me- 
deniyetinden, Turk halkin~ yararland~rma qabasi yatiyordu69. Ancak Turk 
fnkiliibi daima Turk'iin kargisina qikan ihtiya~lardan doHmasi nedeni ile 
bu anlayigin kendisine mahsus bir ozelligi vardlr70. 

67 Melzig, A.g.e., s. 97-101.; A. Afet inan, Turkiye Cumhuriyeti ve Turk Devrimi, s. 100. 
68 Eroglu, A.g.e., s. 442. 
69 Johannes Glasneck, Kemiil Atatiirk ve Cagdq Tiirkiye, ( ~ e v .  Arif Gelen), Ankara 1976, s. 

228. 
70 Yusuf Kemal Tengiqenk, Turk 1nklliib1, Ekonomik Degimeler, tstanbul, 1935, s. 5. 


	t0001.bmp
	t0002.bmp
	t0003.bmp
	t0004.bmp
	t0005.bmp
	t0006.bmp
	t0007.bmp
	t0008.bmp
	t0009.bmp
	t0010.bmp
	t0011.bmp
	t0012.bmp
	t0013.bmp
	t0014.bmp
	t0015.bmp
	t0016.bmp
	t0017.bmp
	t0018.bmp
	t0019.bmp

