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Gerqek devrimci, kendi tarihinden, qogu kez de insanhk tarihinden 
alarak ozumledigi devrimci kavramlar~ surekli biriktirir. Mustafa Kemal'in 
genqlik ydlarmda ilk biriktirdigi kavram -soyut da olsa- devrim kavram~d~r. 
Genq Kemal'in olugan kigiligiyle, yagad~gl toplumda bir geylerin degigmesi 
gerektigini anlamas~ bir rastlant~ degildir. Onun devrim birikiminde Tanzimat, 
Birinci ve ikinci Megrutiyet vard~r. Ancak onun devrimciligi Tanzimat'taki ve 
her iki Megrutiyet'teki reformcu anlay~gtan qok daha bagka ve ileridedir. Y~llar 
sonra, Turk ulusunun Bag~ms~zlik Savagl'n~ yonetirken 13 Ocak l92I1de 
Mustafa Kemal, Meclis kursusunden goyle kukruyordu: 

"Efendiler, Nam~k Kemal demigtir ki: 'Vatanrn bagrma dugman dayad~ 
hanqerini; I Yok mudur kurtaracak baht1 kara maderini?' 

igte bu kursuden, bu Meclisi ~ l i n i n  reisi s~fat~yla, heyeti iiliyenizi tegkil 
eden butun azanln her biri namina ve butun millet namma diyorum ki: 
Vatanm bagrma dugman dayasm hanqerini I Bulunur kurtaracak baht1 kara 
maderini!" 

Mustafa Kemal, "dayadf sozcugunu "dayasm"a, "yok mudur?" 
sorusunu "bulunur!" unlemine qevirerek, giirde izledigimiz dunyaya kuskun ve 
karamsar havay~, yepyeni bir umutla ~g~k land~rm~gt~r .  Onun sozcukleri 
degigtirmesiyle kayg~ ve soru biqimi ortadan kald~r~lm~g, guven, kesinlik ve 
umut getirilmigtir. Bu sozlerle onun ileriye bakan devrimci niteligini ve 
savagma gucunu aq~kqa goruruz. 

Kendi doneminden onceki ozgurluk hareketlerini inceleyen Mustafa 
Kemal, taklidi ve aktarmac~hg~ getiren Tanzimat tavr~na karg~dir; qunku ona 
gore Tanzimat, ulkeyi "tanzim" ederken d ~ g  etkenlerle ige girigmig, amacl 
bat111 ulkelere girin gorunmek oldugu iqin gerqek bir yerli devrim olamam~gt~r. 
Birinci Megrutiyet, onun ardmdan gelen bask111 Abdulhamit yonetimi, Mustafa 
Kemal iqin yeni bir birikim olmugtur. 1908'deki ikinci Megrutiyet 
ozgurlukqulerinin yureklerindeki ate$ tutugturan 1876 Anayasashdaki 
ozgurluk kw~lc~m~di r .  Ancak bu k~v~lcrm da yaln~zca aydmlar~ uyand~rm~gt~r. 
Oysa Mustafa Kemal'e gore o k ~ v ~ l c ~ m ,  bir kez halkm karanhkta b~ rak~ lm~g  
ormanma at~lsa, ortahk aydinlanacak ve ozgurluk tabana yay~lacakt~r. Bunun 
iqin o, ikinci Megrutiyet ozgurlugunun de geqici oldugunu gormugtur. 

Mustafa Kemal'in devrim birikimi iqinde ozgurluk kavrammn yam slra, 
onu, ilerideki koktenci eylemine haz~rlayan bir bagka birikim vard~r: Uygarhk 
duzeyinde yer almak. Ancak Mustafa Kemal'in Turk halk~nm ulusal qkarlar~ 
i ~ i n  gizliden gizliye biriktirdigi en yuce kavram "bag~ms~zlik"t~r. Bag~ms~zl~k 
kavram~, Tanzimat fermanmda ve iki megrutiyette de yer almamaktad~r. 

Mustafa Kemal, bu kavram~ 1918 y ~ l ~ n ~ n  sonlarmda ulusal acmm 
tohumlar~yla yegertmigtir. Turk halk~nm bagr~ yan~k topragmdan, boynu 
bukuk ekinlerinden buyutmugtur bu kavram~. Bag~ms~zl~k onda, olum 
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pahasma denenmesi gereken bir ilke ozune kavugmugtur. Art~k ondaki 
devrim birikimi soyut duguncelerden, ak~mlardan degil, ulusunun qat~gtrg~ 
evrensel emperyalizmin somut saldlr~larmdan kaynaklanmaktad~r. 
Bag~msrzhk i ~ i n  degigim, donugum gerektiren bir bagkaldm zorunluydu ve 
Mustafa Kemal'in sozlugunde bag~ms~zl~k,  bir devrimci birikimin  ad^, bir 
devrimci eylemin yontemi olmugtu. Ve boylece Mustafa Kemal'in, Turk 
halk~yla birlikte yap t~g~  bag~rns~zhk savagl 1919 y~lmda, Anadolu 
topraklarmda bag lad^. 

Anadolu'da baglayan bag~mszhk savagl evrensel emperyalizme 
karg~yd~; bu savag kazan~ld~. Ne var ki evrensel emperyalizm etkisini ve 
bask~s~rr~ ekonomik alanda daha rahathkla surduruyordu. As11 buyuk savag 
buradayd~. Mustafa Kemal ATATURK, buyuk tarihsel kigiligi ile tarihin qarklnr 
ileriye dogru qevirmeyi bagard~. Cunku Turk halk~nm emperyalist 
egemenlikten kurtulmasl, feodal-mutlaklyetqi padigahhk rejiminden 
kurtulmasl iqin halkm bu qabaslnl ortaya koydu ve emperyalizmin dogu 
siyasetine karg~ direnmeyi orgutledi. Askerlik alanmdaki ustun yetenekleri ile, 
emperyalist ulkelerin one surdukleri qok iyi silZihland~r~lm~g Yunan ordusuna 
karg~, Turk halk~nr zafere goturdu. ATATURK, ulusal egemenligi saglarn 
temeller uzerine oturtmak iqin, emperyalizmin hegemonyas~ ile birlikte 
yabanc~ sermayenin en guvenilir ajan~ olan yerli egemen feodal kimligin de 
ortadan kaldrr~lmas~ gerektigini biliyordu ve bunu sonraki kugaklara da 
ogretti. Onun devletqilik siyaseti, yani sanayide bir devlet sektorunun 
kurulrnas~, qetin savag~mlarla elde edilen siyasal bag~ms~zl~gm ekonomik 
aqdan guvenceye almma yolunu gosterdi. 

Mustafa Kemal ATATURK, gen~liginden itibaren ustun yeteneklere ve 
karakter ozelliklerine sahipti. Son derece sogukkanh, her geyi en kuquk 
ayrrnt~larma degin o l ~ u p  biqen bir gerqekqiligi ve bu ozelligi ile de bagar~h bir 
komutan, ustaca taktikler kullanan bir devlet adam1 olmada ustun bir 
uygunlugu vard~. Onun yagam oykusunu yazanlardan baz~lar~ kahramanm 
bu niteligini soyutlagtrrm~glar ve onun gerqek buyuklugunu, hedeflerini 
s~nlrlarnasmda gormuglerdir. Oysa onun guce olan sars~lmaz inancm~, Turk 
halkmm erdemlerini ve gelecegini, onun kigisel butunlugunu ve ozverisini, 
insanl~g~n surekli ilerlemesi konusundaki inancm da daha oncekilere 
eklersek, ancak o zaman ona karg~ haks~zhk etmemig oluruz. 

Mustafa Kemal'in devlet adamhg~, kendi doneminin nesnel gerekliligini 
anlamasrndan ileri geliyordu. Bu, ona, antiemperyalist halk hareketinin "itilZif" 
emperyalistleri ile bunlarm Yunan muttefiklerine karg~ zaferin saglanmas~ 
olanagln~ saglamrgtl. Ancak bu buyuk zaferle, ulusal egemenlik ve 
bagrns~zhk henuz tam olarak guvence a h a  almmamlgt~. 0 donemde 
ulkenin az say~daki onemli uretim alanlarln~ elinde bar~nd~ran yabanc~ 
sermayenin yanl slra, genig halk y ~ g ~ n l a r ~ n ~  henuz bilgisizligin ve Orta Gag 
geriliginin ~ember i  iqinde tutan feodal-dinci gericilik, genq ulusal Turk Devleti 
iqin surekli bir tehlike olarak ayakta duruyordu. Mustafa Kemal'in Turk 
tarihinin bu yeni doneminin bagmda, bu tehlikeyi gormug ve bunu aqkqa 
ortaya koymug olmas~ gerqekten etkileyicidir. 
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Mustafa Kemal'in o zaman kurmaya baglad~g~ yap~t, o s~rada ve 
ondan sonra, bugun demokrasi ve ulusal bag~ms~zl~k ugrunda yap~lan 
savaglara bir ornek olmugtur. Turk halkmm ileriye donuk, ba ry ,  demokrasiyi 
ve bag~ms~zhg~ iqeren ulusal savagl, Asya ve Afrika'daki somurulen uluslara 
umut ve savagma gucu vermigtir. Mustafa Kemal ATATilRK'un Asya ve 
Afrika halklar~nm ulusal bag~ms~zllk yolundaki savaglmma yapt~g~ durtuler, 
1947 ile 1964 y~l lar~ arasmda "uquncu dunya ulkeleriVnin sozcusu olarak 
tanman Nehru'nun yazd~klarmda ~ o k  aq~k olarak gorulur. Nehru, 1933 
y~lmda, k ~ z ~  indra'ya yazd~g~ mektuplarmda, Mustafa Kemal'in 1919 y~lmda 
ingiliz emperyalizmine karg~ umutsuz gibi gorunen bir savaga girigtigini ve bu 
savagl kazand~grn~ hayranl~kla belirtmigtir. Nehru, sozlerini goyle 
surdurmugtur: "Ama bu ulus (Turkler) her geyden once zaferini demir gibi 
kararl~hga ve ozgur olma istegine, ayrlca da Turk koylusunun ve askerlerinin 
gerqekten qok ustun olan savagq~hk yeteneklerine borqluydu." 

Nehru, 1922'de, Mustafa Kemal'in Yunan iggalcilere karg~ kazand~g~ 
zafer haberinin ona ve oteki Hint halk onderlerine nas~l  u lag t~g~n~ goyle 
yazar: " 0  s~ralarda qogumuz Lucknow bolge hapishanesinde bulunuyorduk. 
Turklerin zaferini, hapishane barakamm bez ve ki ig~t parqalar~yla susleyerek 
kutlad~k ve hatta akgam bir bayram donanmas iqin ufak bir girigimde bile 
bulunuldu." 

Nehru, 1944 yhnda, ingiliz hapishanesinde "Hindistan'm Kegfi" ad11 
ki tab~n~ yazarken, Mustafa Kemal ATAT~JRK'u~ Hint ulusal hareketi 
uzerindeki etkisine dikkatleri bir daha yoneltmigtir: "Kemal Paga, Hindistan'da 
kugkusuz, Muslumanlar tarafmdan oldugu kadar Hindular tarafmdan da 
sevilirdi. 0, Turkiye'yi yaln~zca yabanc~ egemenliginden ve bolunmekten 
kurtarmakla kalmam~g, Avrupal~ emperyalist devletlerin, ozellikle hgiltere'nin 
oyunlarm~ da boga qrkartm~gtl. Bunun ardmdan gelen dincilerin hedef a l d ~ g ~  
devrim politikas~, kor inanqli Muslumanlar~n gozunde Mustafa Kemal 
sevgisini azaltm~gt~; ancak as11 bu politika onu genq kugaklara, gerqek 
Muslumanlara ve gerqek Hindulara daha qok sevdirmigti." 

ATATiJRK, goruldugu gibi yalnma kendi ulusu iqin degil, ezilen birqok 
ulusun da devrim simgesidir. Toplumunun Orta Cagda karanl~k yuzunu 
degigtiren Mustafa Kemal de kendi devrimiyle, ulusunun yatagma dunya 
tarihinin devrimci ~ r m a g ~ n ~  cevirir. Bu katk~, onu, dunya devrimcilerinden biri 
yapar. Cunku o, kendi savaglnl, insanhgm devrimci savag~yla birlegtirmigtir. 
Onun "yeni dunya duguncesi" ve antiemperyalist tutumu, 1933'un Mart 
aymda soyledigi gu sozlerde ozetlenir: "Bugun gunun agard~gln~ nasd 
goruyorsam, uzaktan butun dogu uluslar~nln da uyan~glarm~ oyle goruyorum. 
Bag~ms~zl~k ve ozgurluge kavugacak olan qok kardeg ulus vard~r. Onlarm 
yeniden dogugu, hiq kugkusuz, geligmeye ve refaha dogru olacakt~r. Bu 
uluslar, butun guqluklere ve butun engellere ragmen muzaffer olacaklar ve 
kendilerini bekleyen gelecege ulagacaklard~r. Sijmurgecilik ve emperyalizm, 
yer yuzunden yok olacak ve yerlerine uluslar arasrnda hiqbir renk, din ve ~ r k  
fark~ gozetmeyen yeni bir uyum ve ig birligi bag1 egemen olacakt~r." 



Mustafa Kemal'in buyuklijgu ve devrimci devlet adamhg~ niteligi, az 
once de belirttigimiz gibi, onun yaln~zca kendi ulusunun degil, dunya 
uluslar~nm da sorunlarrn~ dugunmug olmasmdan ileri geliyordu. Onun d ~ g  
siyasetinin kaynagl "Yurtta sulh, dunyada sulh" duguncesindeydi. Ancak 
bunun saglanmas~ i ~ i n  dunya ol~usunde bir d ~ g  politika etkinliginin gerekli 
oldugunun da bilincindeydi. Nitekim, 9 Mart 1935 gunu yapt~g~ 
konugmasmda goyle diyordu: "Dunyanm fil%n yerinde bir rahatschk varsa 
'bana ne' dememeliyiz. Boyle bir rahats~zhk varsa, t ~ p k ~  kendi aram~zda 
olmug gibi, onunla ilgilenmeliyiz. Olay ne kadar uzak olursa olsun, bu 
esastan gagmamak gerekir. igte bu dugunug insanlarl, uluslarl ve 
hukirmetleri bencillikten kurtar~r. Bencillik k i~isel  olsun, ulusal olsun, daima 
fena tel%kki edilmelidir." 

ATATURK, bugun qegitli devlet adamlarmn -biraz m~r~ldanarak da 
olsa- soylemekte olduklar~ dunya barlpna iligkin duguncelerini 21 Haziran 
1935 gunu yapt~g~ konu~masrnda goyle belirtiyordu: "Eger surekli bar19 
isteniyorsa y~g~n la r~n  durumlar~n~ iyilegtirecek uluslararas~ onlemler 
ahnmahd~r. insanllgm butununun ref ah^, a ~ h k  ve baskrnm yerine ge~melidir. 
Dunya vatandaglar~ a ~ l ~ k ,  haset, aq gozluluk ve kinden uzaklagacak biqimde 
egitilmelidir." 

Ger~ek devlet adamhgm, Mustafa Kemal ATATiJRK'un 1930'da 
ogrencilerle yapt~gr konugmay~ aktararak aryklayabiliriz: "Yolunda yuruyen bir 
yolcunun yaln~z ufku gormesi yeterli degildir. Muhakkak ufkun otesini de 
gormesi ve bilmesi gerekir." 

Ger~ek devlet ad am^, ufkun otesini goren ve bilen kigidir; onun i ~ i n  
1919 ylllnln Ekim aymda soylediklerini de surekli olarak an~msamak gerekir: 

"Efendiler, bu vesile ile muhterem milletime gunu tavsiye ederim ki 
sinesinde yetigtirerek bag~nm ustune kadar q~karacag~ adamlar~nm 
kanmdaki, vicdanmdaki esas cevheri ~ o k  iyi inceleyerek, dikkatinden bir an 
bile kaqrmasm!" 

ATATURK'U~ bagar~larrndan en buyugu, toplumsal degigmelerin 
yap~lmas~ iqin gerekli olan yeni bir yonu ve ortaml gostermig olmas~d~r. Bu 
donugume girildikten sonra toplumsal degi~meleri ger~eklegtirecek reformlar, 
ulkenin dugunurleri, iktisatqlar~ ve halkm Meclise yollad~g~ vekiller tarafmdan 
pl%n ve yasalarla baglat~lacakt~. Ancak kimi aydmlara gore, Turkiye 
Cumhuriyeti'nin geligmesini getirecek yenilikler, reformlar tamamlanm~gt~. Ne 
yaz~k ki, bu kigiler devrimin surekli oldugunu, gelecek y~llara olan 
dogurganl~g~n~ ve tarihsel dinamizmi kavrayamam~glard~. Oysa Mustafa 
Kemal, baglad~g~ andan itibaren devrimlerini sureklilik ve tarihsel dinamizm 
duguncesi ile ger~eklegtirmeye girigmigti. Nitekim, o, Afyonkarahisar'daki, 21 
Ekim 1925 tarihli konugmasmrn bir yerinde, devrim gorevinin bitmeyecegini 
goyle belirtiyordu: "Arkadaqlar, bu vazife bitmeyecektir. Ben toprak olduktan 
sonra dahi devam edecektir." 



Bu konugmasmdan iki y ~ l  once de (Ocak 1923) devrimler konusundaki 
tutumunu; "Henuz kurtulmug degiliz; at~lan adlmlar, bundan sonra at~lmasr 
gereken adrmlarm baglangmdlr. insan, baglang~qta iken sonuca erigtigini 
savunursa dunyanm en derin gafleti i~inde kendisini kogar gorur. Biz, daha 
~ o k  ad~mlar atmak zorunday~z. Bu adlmlar, hem ~ o k  h~zh hem de qok uzun 
olmahd~r." diye aqlklam~gtl. 0 ,  devrimlerinin surekliligi ile tarihsel dinamizmi 
birqok konugmasmda yinelemigtir. 16 Ocak 1923 gunu, izmit'teki basrn 
toplant~smda Mustafa Kemal goyle demektedir: 

"Devrimin yasasl, var olan yasalarm ustundedir. Bizi oldurmedik~e. 
bizim kafalar~m~zdaki a k ~ m ~  bogmad~k~a, baglad~g~m~z devrim ve yenilegme, 
bir an bile durmayacaktlr. Bizden sonraki donemlerde de bu boyle olacakt~r!" 

0 ,  devrimleri i ~ i n  sosyoekonomik yaprnm degigmesinin gerektigini de 
qok iyi biliyordu. Onun iqin, olmeden once toprak reformunu da 
gerqeklegtirmek istiyordu. 1 Kas~m 1928 tarihli konugmasmda, gerek dogu 
illerindeki gerekse Anadolu'nun ~egitli yerlerindeki koyluye toprak vermenin 
onemi uzerinde duruyordu. Tam bir y ~ l  sonra da bu onemli konuyu yine 
gundeme getirdi: "Cahgan Turk koylusune igleyebilecegi kadar toprak 
saglamak, ulkenin uretimini zenginlegtirecek baghca ~arelerdendir." 

Ancak aradan y~llar geqmesine kargm bu onemli konu, bir turlu 
ger~eklegtirilemedi. ATATlJRK, 1 Kas~m 1936 tarihli demecinde; Toprak 
Reformu Yasasl'nm art~k Meclisten geqmesi gerektigini bir kez daha yineledi; 
ve olumunden bir y ~ l  kadar once Meclisi aqg konugmasmda, "ulkede bir tek 
topraks~z koylu b~rak~lmamas~" gerektigini vurgulad~. 

Ne yaz~k ki, aydmlarm ve burokrat kadronun "ink~liiplar bitti" 
duguncesiyle hareketi, feodal kalmt~lar, toprak agalarma odun veriligi, 
yerlegik qkarlarm aglr basmas~, sanayilegmenin bagar~sl i ~ i n  de onemli olan 
toprak reformunun gerqeklegtirilmesine engel oldu. 

Mustafa Kemal'in ardmdan Bursa'ya gelen ogretmenlere o, 27 Ekim 
1922 gunu yapt~g~ konugmada,"sosyal yap~daki hastahg~ bulmaktan" soz 
etmigti. "Hastahg~ teghis edip tedavisi gerekiyofdu. Bunun iqin de o, q~kar 
yolu gosterdi: "...Ve ancak bilimsel yo1 tutulmug olursa saghk gerqeklegebilir. 
Yoksa derme Gatma onlemlerle hastahk  hi^ iyi edilemez duruma gelir. Bir 
toplumun eksikligi ne olabilir? Ulusu ulus yapan, ilerleten ve geletiren gu~ler 
vard~r: dugunce gu~leri, sosyal gu~ler ..." Boyle diyordu Mustafa Kemal ve 
kalkmma program1 i ~ i n  de iki onemli noktaya dikkat qekiyordu: "Bence bu 
programdan istenen ve beklenen iki gey vardlr: 1. Toplum yagaylglmlzln 
ihtiya~larma ve 2. qag~m~z~n getirdigi ve gerektirdigi gerqeklere uygun 
dugmesi". Gozlerimizi kapay~p ayrl ve dunyadan uzak yagayamayacag~rr~lz~ 
belirten ulu onder, bir ulus olarak uygarhk ad~m~nl  atmamu gerektigini, 
bunun da bilim ve teknikle gerqeklegecegini belirtiyordu. Bu duguncelerini 
iletirken yine devrimlerin surekliligini ve tarihin dinamik yaplslnl 
vurguluyordu: "Bu bilgisizlik giderilmedikqe yerimizde sayacag~z. Yerinde 
duran bir gey ise geriye gidiyor demektir." (22 Ekim 1922). Sonra ne oldu? 



ATAT~JRK duguncesi "ink~liplar bitti" gafleti iqinde olanlar tarafmdan 
engellendi ve durduruldu. Mustafa Kemal'in "Yerinde duran bir gey geriye 
gidiyor demektir." sozunu an~msarsak sonradan ne oldugunu qok iyi 
anlayabiliriz. Cok partili doneme geqtikten sonra birqok politikac~, oy avc~hg~ 
ugruna ATATiJRK ilkelerinden odun vermeye, hatta yavag yavag ona ve 
onun devrimlerine ihanet etme yoluna girip vatan hainligine soyundular. 
Y~llar ge~tikqe bilime ve bilimin sonuqlarma onem verilmez oldu. 

ATATURK ilkeleri, bu halkm gozunun iqine baka baka unutturulmaya 
qal~g~ld~.  Oysa Mustafa Kemal, daha 1924 yhnda, "Dunyada her gey iqin, 
uygarhk iqin, hayat iqin, bagar~ iqin en hakiki murgit (yo1 gosterici) ilimdir; ilim, 
fennin dynda murgit aramak densizliktir, bilgisizliktir ... Bin, iki bin, binlerce 
y ~ l  onceki ilim ve fen dilimizin qizdigi dusturlar~, gu kadar bin y ~ l  sonra bugun 
aynen uygulamaya kalk~gmak elbette ilim ve fennin i~ inde  bulunmak 
degildir." diye kukremigti. Boylece bu ulke, ne yaz~k ki, qag atlayacag~ yerde 
densizlik ve bilgisizlik qukuruna dugurulmugtur. 

Turkiye Cumhuriyeti rejiminin en onemli yasa ilkesi olan 
Ataturkeulugun ve devletqiliginin, qkar qevrelerinin hegemonyasr ile 
sonuqsuz b~rak~lmas~ yuzunden Turkiye toplumu h2l2 dunyayr geriden 
izleyen bir ulke durumundad~r. ikinci Dunya Savay bittiginde Turk halkmn 
dortte uqunun ekonomik, toplumsal ve kulturel yagammda henuz devrimsel 
degigiklikler olmam~g, sanayilegmenin etkileri halkm yagamlnm s~n~rlarma 
bile ulagamam~gt~r. Orta Gag k a l ~ n t ~ s ~  kurumlarla, Cagdag yagam araslndaki 
qeligkilerin yanlna, bir de bir yanl kamusal, obur yam kapitalist ekonomiye 
aq~lan Celigkiler eklenmigtir. Bu durum, slmf qeligkilerini ortaya q~kartm~g ve 
bu qeligkiler ise eski-yeni karg~thklarlnr sivriltmigtir. Bu qelipkilerin 
kaynagmasmdan, daha karmag~k qat~gmalar var olmugtur. Onemli olan, 
qelipkilerin temelinde yatan gerqegi anlamakt~r. 

Bunun iqin de Ataturk~ulugun oncelikle yaln~zca bir ideoloji olmad~gln~, 
bir yasa ilkesi oldugunu kabul etmek gerekir. Onu y~kmaya ~ahgmak, 
Anayasa'y~ qignemek demektir. Ataturk~uluk, burada belirttigimiz yanlar~ ile 
Turkiye'nin ~agdag dunyada aldrg~ yeri ve yonu belirlemig, bagka bir yanl 
olan devletqilik ilkesi ile toplumun bu amaqlara gore kalk~nmas~ davas~nm 
Anayasa'da yer almq hukuksal temeli olmugtur. Bu temelin y~krlmas~ 
durumunda, yok edilecek gey, bir ideoloji degil, devletin ve butun toplumun 
qagdap dunyadaki varlrg~dlr. Ataturk~ulugu benimsemeyen bir Turkiye, ya 
Orta Cagda var olabilir ya da ~agdag uygarhk dunyasmda b a g ~ m s ~ z l ~ g ~  
olmayan bir insan y ~ g ~ n ~  olarak kahr. 

Ataturk~uluk, bagarlya ulagm~g m ~ d ~ r ?  ATATiJRK, art~k dunyada 
"hasta adam" olarak tan~mlanan, Orta Cag yaps1 bir ummet devletinin 
toplum ve yonetim duzenini temelinden oymugtur. Yerine yepyeni temel 
taglar~, ulusal degerleri, halk degerleri olan yeni bir yap1 yukseltmeye 
qal~gmrgt~r. H i~b i r  devrim, geqmigin karmag~k degerler dizgesinden ve 
kurumlarmdan birdenbire kurtulamaz. Alt yap1 ve ust yap1 kavramlar~, ancak 
temel yap1 kavram~ aqkhga kavugturulduktan sonra tart~g~labilir. Ayr~ca her 



devrim, bir noktada ust yaplyl degigtirirken, alt yap~daki niteligin degigimini, 
temel yap~daki devrimci surecin niceligine b~rak~r .  Turk devrimiyle, 
ATATURK'un Osmanh toplum ve yonetim yaplslnr hangi yonde 
degigtirdigine bakmak ve bu bak~g aqslnl ATATURK'un devrimcilik ilkesiyle 
beslemek, kan~mca, bizi soyut, kuramsal yorumlardan korur. ATATURK, 
Anadolu tagras~yla gobek bag1 kurmug bir derebeylik devletini temelinden 
y~km~gt~r .  Yerine halk devleti kavramm~ koymugtur. Ataturk~uluk, Turkiye'yi 
ileriye ve gelecege aq~k bir devrimci surece sokmugtur; onemli olan da 
budur. 

Ataturk~ulugun dugunce kaynagmda bulunan surekli devrim ve 
tarihsel dinamizm ilkesi, temel yap1 degigiminin surekli bir Caba, geligen 
kugaklar~n, bilin~lenen degigimlerle etkilenen halkm katk~s~yla, toplumun 
tarihsel, ilerici dogrultusunu izleyecegini gosterir ve ogretir. Daha once de 
degindigimiz gibi, devrimin surekliligi ilkesi, Mustafa Kemal ATATiJRK'un 
uzerinde onemle durulmas~ gereken duguncesidir. Onun yapmak 
istediklerinin gizilgucu (potansiyeli) bu ilkede yatar. ATATURK, devrimin 
ateg~isidir; bu devrimi yurutecek olan ise Turk halk~d~r. 

Olumunden 65 y ~ l  sonra, ATATiJRK'u, soyledikleriyle, yapt~klar~yla, 
ger~eklegtirdikleriyle ve i~ inde  yagad~g~ kogullarla anlamaya ~a l~gmahy~z.  
Onun tam bag~rns~zhktan ve halktan yana diiguncelerinin ve ozlemlerinin 
neden gerektigi kadar ger~eklegmedigini aragtlrmahy~z. Ona gosterilecek en 
buyuk, en ger~ek  saygl da bu olacakt~r. Bizler iqin onemli olan onun d ~ g  
gorunugu degil, onun dugunceleri ve duygular~d~r. 

ATATiJRK, "Hayat bir ilerleme, bir dinamizm kaynag~d~r; insan 
kendisini ona uydurmak zorundad~r." demigtir. Onun bu sozlerini yurekten 
kabul etmig bir kigi olarak yazlml Nutuk'tan a l d~g~m gu sozleriyle bitirmek 
istiyorum: 

"Bugun u lagt~g~m~z sonuc, yuzy~llardan beri cekilen ulusal y~krmlarm 
yaratt~g~ uyan~kl~gm ve sevgili yurdun her kogesini sulayan kanlarm 
karg~ l~g~d~r .  Bu sonucu Turk gen~ligine kutsal bir armagan olarak 
blrakiyorum." 


