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Turk milletinin kurtar~c~s~, Modern Turkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, 
egsiz kahraman Mustafa Kemal ATATURK, yaln~zca imkins~z diye 
nitelendirilen bir Ulusal Kurtulug Mucadelesi'ni kazanmakla kalmam~g, ayrlca 
geri kalm~g bir toplumdan qagdag bir milletin ve uygar bir devletin de 
yarat~cw olmugtur. 

ATATuRK, umudun yitirildigi, direnme gucunun tukendigi zannedilen 
bir ortamda, korkusuzca ortaya at~lm~g, Birinci Dunya Savagl'nm galip 
devletlerine ve onun destekledigi devletlere karg~. Turk milletinin bag~ms~z 
yagama iradesine ve vatan sevgisine guvenerek, Ulusal Kurtulug 
Mucadelesi'ni ustun sevk ve idare yetenekleriyle yonetmigtir 0 ,  bitip 
tukenmeyen enerjisi, dogru ve hesap11 ad~mlar~, ileriyi gorme ve sezme 
yetenegi, deha urunu komutanhk ve tegkili3tqlhk vaslflarl, hayallere yer 
vermeyen ger~ekqi tutumu, zaman, yer ve imkin faktorlerini mukemmel 
degerlendiren yetenekleriyle, Turk milletini ve Turk vatanlnl yok olmaktan 
kurtarm~g milli bir kahramand~r. 

ATATURK, kendisinden once gelen diger baa zafer kazanan 
komutanlar gibi, muharebeyi kazand~ktan sonra zafer sarhogluguna 
kapllmay~p, durulacak yeri ve zamanl isabetle kestirmig, bang hedeflerine 
olqulu ve dikkatli bir biqimde yaklagrn~pt~r. Lozan'da Misakmilli hedefleri 
dogrultusunda bag~ms~z bir vatan ve millet yarat~lmasma ozen gostermigtir. 
Cunku o, ustun komuta vas~flar~n~n yan~nda, kal~cl bir barlgln ancak bu 
gekilde tesis edilebilecegini gorebilecek siyasi bir deha sahibiydi. Ancak 
ATATURK'un eserini yucelten sadece vatan kurtar~c~hg~ ve tam bagrms~zhga 
sahip bir devlet kuruculugu da degildir. Onu olumsuzlegtiren olaylarm belki 
de en onemlisi, yeniden kurdugu devletin sonsuzluga kadar b a g ~ m s ~ z l ~ g ~ n ~  
koruyabilmesi i ~ i n  almq oldugu tedbirlerdir ki buna "Turk inklli3b1" ve "Turk 
Cagda$agma ~areketi"' denilmektedir. Cagdaglagma denilince, 
ATATURK'un Turk toplumunu qagdag uygarhk duzeyinin ustune q~karmak 
iqin yapmlg oldugu ink~lSplar~n tumu kastedilmektedir. 

ATATURK'un onderlik ettigi Turk ~agdaglagma hareketini en dogru 
biqimiyle degerlendirebilmek iqin, onu etkileyen fikir ve dugunce kaynaklar~n~ 
incelemeliyiz. Bu kaynaklarm ATATURK'un kigiligini nasd etkiledigi, qasdag 
rnedeniyete yonelmeyi neden zorunlu gordugu, yuruttugu qagdaglagma 
hareketinin temel ilkelerinin neler oldugunu s~ras~yla ele alal~m: 
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2. ATATURK'U Etkileyen Fikir ve Dugiince Kaynaklar~ 

ATATURK'u fikir ve dugunce yonunden etkileyen ilk rnekgn Selanik'tir. 
Selanik, ~egitli din, rnezhep ve irk mensuplarmrn beraber yagadrklar~ 
kozmopolit bir yerdi. lglek lirnan~, Avrupa ile baglant~h dernir yolu, onernli bir 
ticaret rnerkezi olmas~, gehirde bat1 tesirine a ~ ~ k ,  qegitli fikir ak~mlar~n~n 
yagarnasma elverigli bir ortam yaratrn~gt~r. Dolay~s~yla Mustafa Kernal daha 
~ o k  genq yagta, degigik yavarn bi~irnlerini yakmdan tan~rnlg ve her turlu yeni 
fikre a ~ r k  bir ortarnda yetigrnigtir.2 

ATATURK'un ogrenirn gordugu okullarm ve baz~ ogretrnenlerinin. 
fikirlerinin olugrnasmda buyuk etkileri oldugunu biliyoruz. Oyle ki 
ilkogrenirnini yapt~g~ Sernsi Efendi Okulu, o zamanda yeni rnetotlar 
uygulayan ornek bir okul niteligi tag~yordu. Daha sonra devam ettigi Selanik 
Askeri Rugtiyesi ile Manast~r Askeri idadisi, Harp Okulu ve Harp Akadernisi 
zamanln en iyi ogretirn kururnlar~yd~. Dersler uzrnanhk sahibi ogretrnenler 
tarafmdan verilrnekte, pozitif dugunceli, olaylar~ objektif olarak 
yorurnlayabilen ogrenciler yetigtirilrnekteydi.3 

ATATURK'un fikir yaplsmda etkili olan bir diger husus da okudugu 
kitaplard~r. Ogrencilik y~llarmdan ba~layarak geligen ve zarnanla bir tutku 
haline gelen okurna sevgisi, yagarnlnln her donerninde onu etkilernigtir. 
hsanhk tarihinin gordugu en qetin savaglarm i~ inde yer alarak, ustun sevk ve 
idaresiyle destanlar yazarken dahi, bir yandan sava~lar~ kalerne alrnakta ote 
yandan ciddi felsefi eserler okurnaktad~r. Curnhurba~kan~ olduktan sonra. 
Cankaya'da 4000 ciltlik bir kitapl~k olugturdugu, a l d ~ g ~  kitab~ bitirinceye kadar 
elden b~rakrnad~g~, kitaplar~ incelerken, onernli gordugu yerleri renkli 
kalernlerle igaretleyip not dijgtugu gorulrnektedir. 

ATATURK, pegin yarg~lara, kal~plagrn~g model ve teorilere asla iltifat 
etrnernig; ancak bunlar~ kendi rnant~k suzgecinden dikkatle ge~irdikten sonra, 
kararlarmda ulkenin ger~ekleri ve ihtiya~larm dikkate alan, a k ~ l c ~  ve faydac~ 
bir yo1 izlernigtir. Bu davran~gta bag~rnsrzhk fikir yaplslnln yam slra, ulkenin 
cografyasmdan ve ge~irdigi tarihi sureqten gelen derin sebeplerin 
bulunduguna dair $uphe yoktur.4 

3. ATATuRK'ten once Yap~lan Yenilegme Hareketleri 

Osmanh Duraklarna donerninde, Kanuni donerni kururnlarmm 
bozulrnasmdan ve yozlagmasmdan kaynaklanan ciddi s~k~nt~ la r  yaganrnlg, 
bu dururnu slab edebilrnek i ~ i n ,  G e n ~  Osrnan, Kuyucu Murat Paga, IV. 
Murat ve Koprululer tarafmdan yuriitulen ~al~gmalar neticesiz kalrn~gt~r. 

Aydmlanrna Cagl, Sanayi Devrimi ve Frans~z ihtilali gibi insanhgm 
geligirninde ~ o k  onernli say~labilecek adirnlar~ atan Avrupa, k ~ s a  surede 
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ustun teknoloji sahibi modern ordular~ ve guqlu endustrileri kurarak buyuk bir 
geligme gostermigtir. Bat1 ile arasmdaki seviyenin giderek aq~ld~gln~ goren 
Osmanh devlet adamlarl, askeri teknolojiyi bilen ve kullanabilen "Fen 
Subaylart" yetigtirebilmek iqin, Askeri Muhendislik Okullar~ k u r m ~ ~ l a r d ~ r . ~  
Yabanct dil ogreniminin, bilimin ve teknolojinin transferindeki yeri ve onemi 
anlaglllp bu yonde qallgmalar baglat~lmlgt~r. Bu geligmelerin ~glgmda Ill. 
Selim. devleti cokuntuden kurtarabilmek icin sadece modern bir ordu 
kurmanm yeterli olamayacagm~ gorerek yeni bir devlet duzeni aramaya 
yonelmigse de bagar~ saglayamam~gt~r. Ancak II. Mahmut, yenilegme 
hareketlerini kostekleyen Yeniqeri Ocag~n~ 1826'da kaldlrarak yenilegme 
yolunu aqmlgt~r. Kurulan yeni ordu, onu destekleyecek ogretim kurumlar~ni 
gerektirmektedir. Bu itibarla 1827'de T~bbiye ve 1834'te Harbiye aq~lmlgt~r. 
Bu tarihlerden sonra, askeri okullardan mezun olanlar, Turk toplumunun 
qagdaglagmas~na onculuk etmiglerdir. Ozellikle Harbiye, halk ile idarenin 
butunlegmesinde onemli roller oynamlgt~r. 

Bu donemde bat1 medeniyetinin, ustun teknolojinin bir eseri, 
teknolojinin de bilimin urunu oldugu ve bunlar~ egitim yoluyla, devlet 
arac~llg~yla uygulamanm mumkun oldugu anlagllm~gt~r. Tanzimat'la yeni bir 
duzenlemeye gidilerek kanun koyucu surekli meclisler olugturuldu. Boylece 
askeri reformlarm bagarts iqin gerekli alt yaplyl olugturmak maksad~yla idari, 
hukuki ve iktisadi alanda yenilikleri gerqekleptirecek kurumlar meydana 
getirildi. Cagm ihtiyaqlanna cevap vermek maksad~yla bat~dan esinlenerek 
Ticaret ve Ceza Kanunlar~ gibi yeni kanunlar q~karlld~. Yeni kanunlara gore 
qallgan mahkemeler kuruldu. Meslek sahibi memurlar yetigtirmek amac~yla, 
DBrulmuallimin, DBrulmuallimat ve Mulkiye gibi yeni okullar a q ~ l d ~ . ~  

Butun bu geligmeler bat~l~lagabilmek iqin, qarenin parlsmenter rejim 
oldugu fikrini guqlendirdi. 1876'da aq~lan fakat klsa bir sure faaliyet gosteren 
parldmento 1878'de kapatrlm~gt~r. 1908'de ordunun genC subaylar~nm 
gayretiyle anayasal~ rejim tekrar yururluge girmigtir. 

Ancak bu 200 y ~ l l ~ k  qogu defa birbirinden kopuk sistemsiz gayretler, 
istenilen sonucu vermemiptir. Devlet, mali, iktisadi ve kulturel bak~mdan 
qaga ayak uyduramam~g, devletin butunliigunu, devam~nl saglayamamrg ve 
1918 Kaslm~nda tarihten silinme tehlikesinin egigine gelmigtir. Osmanllda 
bat~l~lagma hareketlerinin bagarrs~zllga ugramasmm sebeplerini k~saca goyle 
s~ralayabiliriz: Birincisi, surekli savag hBlinde olan Osmanl~, devletin tum 
kaynaklar~n~ bu savaglarda tuketmig, bar19 ve huzur ortam1 i~ inde yatmmlara 
yonelememigtir. Bu noktada ATATURK'un qagdaglagma hamlesinde "yurtta 
bang, dunyada bar~g" politikas~nm ne denli onemli bir yer tuttugunu belirtmek 
isteriz. ikincisi. Osmanh Devleti'ni yoneten idareci elit tabakanln halktan 
kopuk bir biqimde yapmaya qa l~g t~g~ reform hareketleri havada kalmrg, halka 
inememig ve yagam biqimi hsline gelememigtir. Bu da toplumu Avrupa'ya 
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gore qag dl91 durumuna dugurmugtur. Uquncusu, devletin monargik yaplsr ve 
geriat yonetimi gerekli guqte ve etkide yenilegme hareketlerinin yap~lmas~na 
engel olmugtur. Bu yap1 sistemli ve koklu tedbirler al~nmasma engel olmug, 
yap~lmak istenen yenilegme, daima "qok geq" ve "qok az dozda" 
gerqeklegmigtir. 

4. ATATURK'iin Cagda~ Medeniyete Yonelmesi 

ATATURK, her geyin bittigi sanrlan, umutsuz ve karanhk bir ortamda, 
cesaretle, kahramanca ortaya at~lm~g, gonulleri ateglemig, genig kitleleri 
harekete geqirmig, bitmez ve tukenmez bir enerji ile onlar~ bgutlemig, 
yonetmig ve inan~lmaz~ gerqeklegtirerek super guqlerin destekledigi istil5c1 
guqleri, Mehmetqigin sungusu ile yurttan kovmug, olum yatagmdaki "hasta 
adaddan genF, dinamik bir devlet yaratm~gt~r; ancak yeni Tiirkiye'nin 
olupmas~, kurtulugun sonunu degil, fakat baglang~c~n~ tegkil ediyordu. 
ATATURK'un temel amacl, Turkiye'nin bir daha aynl duruma dugmemesi ve 
her zaman iqin ulusal bag~ms~z l~g~n~  koruyabilmesidir. Bu ise ancak pgdag 
medeniyeti butunuyle benimsemekle mumkun o~abilecektir.~ Bu nedenle 
qagdaSlaamak ATAT~JRK i ~ i n  bir arnaq degil; fakat Tijrkiye Cumhuriyeti'nin 
sonsuza kadar yagayabilmesi iqin vazgeqilmez bir araF niteligini 
tag~maktad~r. 

Jeopolitik konumu itibar~yla dunyanm en onemli bolgelerinden birini 
olugturan Turkiye'nin sonsuza kadar varhgln~ koruyabilmesi qagdaglagrnaya 
baglid~r. Cagdag medeniyete yonelmenin bir diger nedeni de ulke 
insanlama, qagdag dunyan~n sundugu nimetlerden yararlanma imkdn~n~ 
vermektir. Cagdag medeniyet, turn insanhgm ortak katk~lar~yla olu an. 2 rasyonel duaunceye ve Iiik bir dunya gorugune dayah ortak bir eserdir. Bu 
nedenle, qagdag medeniyete yonelmekten gudulen amaqlardan biri de kendi 
oz kulturumuzu bilimsel metotlarla geligtirmek, onu oz kaynag~ olan halk 
kaynagmdan besleyerek ~agdag medeniyet seviyesinin ustune pkarmakt~r.g 

Ozetleyecek olursak ATATURK'U~ gerqeklegtirdigi qagdaglagma olay~, 
bir bat1 taklitqiligi veya Avrupa'ya benzeme ozentisi degildir. Bu, ulkenin 
jeopolitik konumunun ve geqirmig oldugu tarihi surecin Turkiye'ye qizmig 
oldugu yoldur. Bu, yuzy~llarca bag~ms~z yagamlg, koklu devlet gelenegi olan 
bir milletin degigen ve geligen dunyada hak ettigi yeri almas~ ve onu 
muhafaza etmesi davas~d~r. Bu, iki yuz y ~ l  sureyle boluk porquk devam eden, 
fakat yanhg teghis yuzunden olurnlu sonuq ahnamayan, tarihi bir geligmenin 
kesin qozume kavu~turulmas~ olay~d~r. 

ATATURK, ~agdag medeniyete geqigi, Turkiye iqin bir olum kalm 
meselesi olarak alg~lam~g, qagdaglagmada eski denemelerin ve kendi 
gozlemlerinin ~ g ~ g ~ n d a  farkh bir metot uygulam~gt~r. Ona gore qagdag 



medeniyetin ortag~ olmak, bu medeniyetin bir butun olarak almrnas~yla 
murnkundur. Cunku daha once askerlik ve egitim basta olrnak uzere qegitli 
alanlarda yap~lan iyilegtirrneler, tek tek yap~lan duzenlemeler, topluma taze 
kan verrneye yeterli olmam~g ve devleti kurtararnam~gt~r. ATATURK'~ gore 
qagdaglagrnanln tek yolu vard~r; o da qaga hbkim damgasm vuran ve 
rakipsiz olan bat1 medeniyetini, ilmi kulturunu, teknolojisi ile birlikte topyekOn 
alrnakt~r. Bunu gerqeklegtirmek iqin de ilim ve fenni rehber edinmek yeterlidir, 
gorugunu esas olarak benirnsemigtir.I0 

ATATURK ink~lbplar~, ksa bir zaman sureci iqinde enerji ve kararl~hkla 
yurutulmug radikal ink~liplard~r. Bat1 dunyas~n~n yuzy~llar boyu devam eden 
bir  sure^ iqinde elde ettigi, Ronesans, Reform. Frans~z ihtilbli, Sanayi 
Devrimi gibi degerli birikimler, on beg y ~ l  gibi, millet hayat~ iqinde qok k~sa 
say~labilecek bir zaman sureci iqinde, art~k geriye donulemeyecek gekilde 
Turk toplumuna ma1 edilmigtir." Bu suretle yuzy~llarm yaratt~g~ aqk, bir an 
once doldurularak mumkun oldugu kadar qabuk Gag1 yakalarna yolu 
tutulmugtur. 

Turk ~agdaglagmas~, herhangi bir d ~ g  bask~dan kaynaklanmad~g~ gibi, 
tam aksine "bat~ya ragmen, bat~l~lagrnak" geklinde vucut bulmugtur. Turk 
~agdaglagmas~, tarihin derinliklerinden gelen tecrubelerin, Turk toplumunun 
beklentileri ve ulkenin ihtiyaqlar~ ~g~gmda gekillenmigtir. Temel dayanag~ 
ak~lc~hktr. ATATiJRK bunu "Hayatta en hakiki murgit ilimdir, fendir." 
sozleriyle hayata ge~irrnig ve "Turkiye Cumhuriyeti'nin her turlu faaliyetine 
aklin ve bilimin hbkim olmas~n~ ternel ilke olarak" benirnsemigtir. 

Cagdag medeniyeti, "ozgur dugunce ve Ibik ortam" yaratrn~gt~r, bu ise, 
her geyden once devletin Ibik bir yaplya sahip olmas~yla etkinlik 
kazanrnaktad~r. Dolaywyla Ataturkqulukte Ibiklik "butun ink~lbplar~n temel 
tag1 ve on $art1 ve guvencesi" niteligini tag~maktad~r. 

Cagdaglagma ile milli kirnligin belirginlegrnesi, Turk kulturunun halk 
kaynagmdan beslenerek kendi deger ve ozellikleri ile qagdag medeniyet 
iqinde Iby~k oldugu yeri almas~ gayesi takip edilmigtir. Bu rnaksatla ogretimin 
birlegtirilmesi ile Milli Egitim Bakanhg~ bunyesi iqinde egitimin milli hedeflere 
yonelik bir b i~ ime sokulmug, alfabe degigikligi ve dilde sadelegme ile milli 
kultur tabana yay~lm~g, milli kulturun qagdag metotlarla i~lenebilmesi iqin 
Turk Tarih ve Turk Dil kurumlar~ ile yeni universiteler aq~lm~g ve qagdag 
standartlara kavugtur~lmugtur.'~ 

Yeni Turk Devleti'nde ~agdaglagma devlet eliyle ger~eklegtirilmekle 
beraber, inkrlbplar halka benimsetilerek onlarm ink~lbplara sahip q~kmalar~ ve 
siyasi yaplya kathm saglarnalar~ iqin ozel gayret sarf edilrnig, uygun 
zamanda demokratik uygulamaya geqebilrnek iqin gerekli alt yap1 

10 Mustafa Kemal Ataturk; 'Xtaturk'iin Soylev ve Demetleri", c.V, Ankara, 1972, s.203. 
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haz~rlanm~gt~r. Bu konuda Bzellikle yuzy~llarca geri plena itilen, toplum 
hayatmdan soyutlanan Turk kad~nma, erkekle egit haklar tanmmas~ qaglnln 
olqiileri iqinde bile ileri bir ad~m olmugtur. Bu suretle siyasi hayata kathm 
taban~ genigletilmig, kathm yasalarla teminat a h a  al~nm~gt~r.  Bu alt yap1 
sayesinde Turkiye'de iktidar~ demokratik yoldan degigtirme ve kat~hmc~ 
demokrasiyi gerqeklestirmek mumkun olmugtur. 

Turk qagdaglagmas~nm bir diger ozelligi de ATATURK'un psikolojik 
yaklag~mmdan kaynaklanmaktad~r. ATATURK, vatan kurtar~c~hg~ ve devlet 
kuruculugunun saglad~g~ emsalsiz itibar ve milletine verdigi sonsuz guven 
duygular~ iqinde qagdaglagmay~ yurutmug, zay~f ve guqsuz Osmanll 
Devleti'nden, guqlu ve kararh bir biqimde geligmekte kararll bir devlet 
yaratm~gt~r. Cumhuriyet'in yaratm, emperyalist guqleri dize getirmenin 
verdigi guven havasl iqinde hareket etmig, Turk milletinde bagar~lar~yla, koklu 
kulturu ve zengin tarihi ile kendine ve gelecegine guven duygusunu yeniden 
uyand~rm~g, ona yeni bir heyecan ve hayatiyet kazand~rm~g ve Turk milletini 
qagm medeniyetinin bir ortag~ heline getirmigtir. 

Anadolu Turk birligini parqalamaya, Turk vatan~n~ bolmeye gelen 
istilfic~ guqlere karg~ yurutulen Ulusal Kurtulug Mucadelesi egi benzeri 
gorulmemig bir zafere doniigmug, bag~ms~z bir cumhuriyet, demokratik ve 
lbik bir devlet ve qagdag bir toplum yarat~lm~gt~r. igte buyuk ATATURK'un 
yaratt101 Turk qagdaglagmas~. bu birbirinden ayr~lamayan unsurlar~n bir 
arada icras~yla gerqeklegtirilmigtir. Ustelik Tijrk qagdaglagmas~, sadece 
emperyalist guqlere karg~ bag~ms~zl~k savagl verenlere karg~ bir ornek 
olugturmakla kalmam~g, Orta Cagm skolBstik dugunce tarzma kargl 
ak~lc~hg~n, medeniyetqiligin, humanizmin, k l i m  alemindeki onculugunu 
yapmasl baklmmdan da qok etkili olmugtur. Bu aq~dan bak~ld~g~nda Turkiye, 
humanist dugunceyi Hristiyan bat~nm d ~ g ~ n a  taglyan tek ulke olmugtur. 

Turk qagdaglagmas~, bat111 olmayan toplumlarm geligmelerinde 
evrensel bir yer tutmugtur. i)zellikle ikinci Dunya Savagl'ndan sonra, Turk 
tarihinin bir safhas~ olmaktan q~k~p ,  yeni b a g ~ m s ~ z l ~ g ~ n ~  kazanan ulkeler iqin, 
politik sistem olarak dogu ve bat1 rejimleri arasmda onemli bir alternatif 
olarak degerlendirilmigtir. Bu niteligi ile Turk qagdaglagmas~, Turkiye 
srn~rlar~n~ agmlg, k~t'alara ma1 olmug evrensel bir nitelik tag~maktad~r, 
baQ~rns~z olmak ve kalmak isteyen milletler iqin, paha biqilmez bir ~ g ~ k l ~  yo1 
niteligindedir. 
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