ATATURK'UN KALKINMA MODELI
Uzm. Huseyin TOSUN'

Girig

XX. yuzy~l~n
bagmda yok edilmek istenen bir ulusu yeniden orgutieyip
ilerleme yoluna sokan ATATURK'U~hayata geqirdigi kalklnma modeli
topyekOn degjgim ve donugumu iqermektedir. Bugun bu model yeniden
yukselen deger olarak geligmekte olan ulkelere ornek olmaktadlr. Gerqekte
bunun en onemli nedeni, yolun baglnda dogru tercihler yap~lmlgolmas~ve
saglam temeller uzerine oturuyor olmas~ndandolay~d~r.
Turk toplumunun sosyal yaplsl, bilime uygun olarak saptanmlg ve
buna dayanrlarak olugturulan mucadele stratejisi ATATURK'un kalkmma
modeli olarak uygulanmq ve bagar~yaulagmlgtlr. Modelin olugiurulmas~
agamasmda evrensel degerlerden yararlanmasma karg~n,Turk toplumunun
ozgun yaprsl hiq gozden uzak tutulmamlg, hiqbir bagka ulke uygulamas~
taklit edilmemigtir. Kendine ozgu bir kalkmma modeli kurgulanm~gt~r.
Bu
modelin temeli ak~lc~lrga(rasyonalizm) ve olguculuga (pozitivizm)
dayanmlStlr.' A k ~ ve
l bilim rehber edinilerek dogmalara karg~q~krlm~g,
bu
kary q ~ k ~
d ug~ u n c eduzeyinde b~rakdmay~p,
eyleme ve yagamm her alanma
yans~t~lm~gt~r.
Bu incelemede ATATURK'un kalkmma modelinin nasll kurgulandlg~
ve temel unsurlarlnm neler oldugu incelenmeye qal~ylacakt~r.

1. Dugunsel Temeller

a. Modelin Yaratu ve Uygulayms~Olan ATATURK'U~Siyasal
Gorugleri
Modern Turkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal ATATURK, bat1
uygarhg~nlnbutun gorkemiyle dunyay~etkisi a h a almaya bagladrg~,bat111
buyuk devletlerin dunyanm buyuk bir k ~ s m ~
somurgelegtirdikleri,
n~
iqeride 11.
Abdulhamit'in insan ozgurluklerini k ~ s ~ t l a d bununla
~ g ~ , birlikte bat~lllagmanrn
hula surduruldugu ve her ulusun kendi ulusal kimligini bulmak iqin
qabaladlgl bir donemde dunyaya gelmigtir.2
ATATURK, ilk ve orta ogrenimini Sel2nik'te yapm~gt~r.
Selinik gehri
qegitli din, mezhep ve ~ r k amensup insanlarm beraber yagadrgl bir yerdir.
iglek liman~,Avrupa ile baglant111demir yolu, onemli bir ticaret merkezi
olmas~, gehirde bat1 tesirlerine aqlk, qegitli fikir a k ~ m l a r ~ nyagamasma
~n
elverigli bir ortam yaratmlgtlr. Dolay~s~yla
ATATiJRK, daha qok genq yagta,
degigik yagaylg gekline a ina ve her turlu yeni fikre aq~kbir ortam iqinde
yetigme imk5nr bulmugtur.
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Mustafa Kemal ATATURK'un siyasal goruglerinin olugmasrnda
ogrenim gordugu okullarm ve bazr ogretmenlerinin etkileri olmugtur. Ayrrca
qokmekte olan imparatorlugun qegitli yerlerinde yapmlg oldugu gorevler
dolayrsryla yagad~glolaylar ve yaptrgr gozlemler onun siyasal goruglerinin
berraklagmasrn~saglam~gtrr.~
Butun bunlarrn yanrnda dunyadaki ve ulkedeki fikir akrmlarmr
inceledigi ve bunlardan k~smenetkilendigi de bir gerqektir. ATATURK'U~
siyasal goruglerini etkileyen dugunurlerin baglnda Machiavelli ve
Rousseau'nun geldigi bilinmektedir. Gerek toplum gerekse bireye bakrg
aqrsl, bu dugunurlerden etkilenmigtir. Rousseau'nun butun eserlerini qok
dikkatlice okudugunu 1 Arahk 1921'de Mecliste yaptrgr bir konugmada ifade
eden ATATURK,~onu hayali, hatta qllgmca buldugunu da belirtmigtir. Bazl
fikirlerine katrlmamakla birlikte, ulusal egemenligi gerqeklegtirmek iqin onun
duguncelerinden gereken olqude yararlanmrgtrr. ATATURK, Rousseau'nun
"Mukavele-i lqtimaiye" ad~ylaTurkqeye qevrilmig olan "Contract Social" ad11
kitabrn~ buldurup dikkatle ve notlar koyarak okuduktan sonra, onu bir
hayalperest olarak degerlendirmig ve Meclis kursusunde ulusal egemenligi
savunurken qok daha gerqekqi, tarih ve sosyoloji bilimlerine qok daha uygun
gorugler ortaya k ~ ~ m u g t uATATURK,
r.~
egemenlik vb. konularda tamamen
onunla ortugmektedir. Cagdaglagmaya / Cumhuriyet'e bak~g aqw ve
uygulanacak yontem aq~srndan da Fransrz Devrimi'nden oldukqa
etkilenmigtir.' ATATURK'un 8 Mart 1928'de yabanc~bir gazeteciye verdigi
demecinde "Fransa ihtil5li butun cihana hurriyet fikrini yaymrgtrr ve bu fikrin,
hiilen esas ve kaynag~ bulunmaktadrr. Fakat o tarihten beri begeriyet
ilerlemigtir.Turk demokrasisi Fransa ihtiliili'nin aqtrgr yolu takip etmig, Iiikin
kendine has ozellikler ge~i~migtir."'demigtir. Bu baglamda ATATiJRK'un
konugmalarmda ve yazrlarrnda kolayca gorulecegi gibi aydmlanma
dugunurlerinin ortak paydasrnr olugturan ilerlemecilik, akla guven, I5iklik,
bilim, uygarhk onemli bir rol oynar. Ulus iradesi, kuvvetler birligi, genel
iradenin egemenligi, ulus~ulukkavramlarr ile sivil din olugturmaya yonelik
uygulamalarr ise Rousseau'ya bag~anabilir.~
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Kendi ulkesindeki fikir ve sanat adamlarmdan ilgi duydugu Nam~k
Kemal, Tevfik Fikret, Ziya Gokalp, Abdullah Cevdet, Celal Nuri vs. kigilerden
de etkilendigi bilinmektedir. Ozellikle o donemin mevcut fikir adamlarmdan,
bat~c~larm"medeniyetqi ve Turkqulerin milliyetqi goruglerini belirli nuanslar
iqinde benimsemigtir.ll
Bu sayllan unsurlardan belli olqulerde etkilenmekle beraber
ATATURK, pegin yarg~lara kap~lmam~g,model ve teorilere asla iltifat
etmemig; ancak bunlar~kendi mant~ksuzgecinden dikkatle geqirdikten sonra
kararlar~n~
ulkenin gerqeklerini ve ihtiyaqlarlni dikkate alan, pragmatik bir yo1
izlemigtir. Bu davran~gta b a g ~ m s ~ fikir
z
yaplslnln yanl slra ulkenin
cografyas~ndan ve geqirdigi tarihi sureqten gelen derin sebeplerin
bulunduguna da guphe yoktur.'2
Buyuk adamlar hep kendi qaglannm kogullar~iqinde yogrulmuglard~r.
ATATURK ise, bazen kesintiye ugram~g, bazen gerqekligini bir olqude
yitirmig, bazen uygulamaya geqirilmesi olaganustu cesaret isteyen,
birbirinden ayrl yonlere donuk guqleri bir noktada to lam~gve Cumhuriyet
1P
idealinin ana koklerini hayata geqirmig ve yagatm~gt~r.
b. Modelin Ternel Dunya Gorusu

ATATuRK'u~ siyasal gorugleri ve uygulamalarma bugun halk~toptan
Ataturkquluk demektedir. Ataturkquluk, her turlu dogmatik unsurdan
sryr~lm~g,
a k ~ l cbir
~ dunya gorugu olarak algllanmaktadr. Ulke gerqeklerinden
kaynaklanan sorunlar kargwnda aklm ve ilmin rehberligini kabul eden bu
qagdag gorug, Turk ulusunu daima iyiye, dogruya ve yararhya yoneltmig ve
yoneltecek olan gorugtur. ATATURK'U~ siyasal gorugleri, ATATlJRK
ink~liplar~na
temel olugturan, onlara ruh veren fikir ve duguncelerdir. Bu
nedenle ATATURK inklliplar~,ATATURK ilkelerinin eser hsline donugmug
gekilleridir. Bu ilkeler Turkiye'yi qagdag uygarl~kduzeyine en k ~ s azamanda
ulagt~rabilmek iqin aklrn ve mant~gm qizdigi yollard~r. Bu bak~mdan
ATATURK'U~siyasal goruglerinin felsefesinde yaplc~l~k
vardlr.14
ATATURK, kurdugu Cumhuriyet'i aynl zamanda bir uygarhk projesi
olarak dugunmugtur. Zira onun duguncesinde uygarhk kugkuya yer
vermeyen bir nimettir. Ulusun kurtulugu ve yukseli inin koguludur. Uygar
12
olma, kigi iqin de ulus iqin de iistun bir erdemdir. Bu baglamda muaslr
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medeniyetin kanunlar~ ve vas~talar~benimsenmelidir. inkigafa set qeken
msniler kald~r~lmahdlr.
0 , cumhuriyeti kafasmda uygarhk ve ilerleme ile
ozdeglegtiriyordu. Cunku bir ulusun geligebilmesi iqin mutlaka uygarhga
igtirak etmesi gerektigine'6 inanmaktaydl. Onun dugiincesi, "Dunyada her
toplum varhg~,k~ymeti,hurriyeti ve bag~ms~zl~k
hakk~ancak gosterdigi ve
gosterecegi uygar eserlerle orantihd~r. Uygar eser vucuda getirmek
kabiliyetinden yoksun toplumlar, hurriyet ve bag~mslzhklar~ndan
soyunmaya
mahkirmdurlar. Medeniyetin yolunda yurumek ve bagar~holmak, hayatm
gart~d~r.
8u yo1 uzerinde ileriye degil, geriye bakmak bilgisizligini gosterenler,
umumi medeniyetin cogkun seli karglslnda bogulmaya mahk~mdurlar.""
geklindeydi.
ATATURK, kurdugu Cumhuriyet ve olugturdugu kalkmma modeline
ana vizyon olarak net bir biqimde qagdag uygarhgl seqti." Cunku uygarhk
yolunda ilerlemek ve bagarl kazanmak var olmanm gart~idi. 0, yeni bir
Cumhuriyet kurmug ve bunu kalkmd~rmak,uygar duzeye ulagtirmak ve
butun dunyaya qagdag nitelikleriyle benimsetmek arzusundayd~.Kendi iqine
kapanm~g, qagm .yeniliklerinden, uygarhgm nimetlerinden uzaklagm~gbir
Turkiye guphesiz ki qagdag dunya olqulerinde saygl goremez, itibar
kazanamazd~.ATATURK, bunu gordiigu iqindir ki ana vizyon olarak qagdag
uygarhg~seqti.
ATATURK'un qagdag uygarhk vizyonunun temeli de bilim ve
teknolojiye dayanmaktad~r.Bu nedenle ideolojilere itibar etmemig, bilimin ve
fennin yaratlc~hgmadayah bir a k ~ l c ~ l lbenim~ernigtir.'~
g~
Uygar toplumlar,
uygarhk niteliklerini her turlu dogmatik unsurdan s~ynlarak,sadece bilim ve
teknoloji kurallarm kendilerine rehber edinerek kazanm~glard~r.
Bilim ve
teknik, rehber allnmadtk~ahiqbir alanda ilerlemekten soz edilemezdi. Bu
bak~mdanilim ve fennin d y n d a rehber aramak, ATATURK'~gore gafletti,
cehaletti, dalaletti.
ATATURK'un qagdag uygarhga erigmenin yolunu ve yontemini
aqlklad~g~bir diger gorijgu de goyleydi: "Gozlerimizi kapay~p yaln~z
yagad~glmlz~
farz edemeyiz. Memleketimizi bir qember iqine alrp dunya ile
alikas~z yagayamaylz. Bilikis ileri, uygar bir toplum olarak uygarhk
sahasmm uzerinde yagayacag~z.Bu hayat ancak ilim ve fen ile olur. ilim ve
fen nerede ise oradan alacag~zve millet ferdinin kafasma koyacag~z.ilim ve
fen iqin kay~tgart yoktur."20
Goruldugu gibi o, aq~kqailerleme ve geligmenin, uygarlrija ulagmanm
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saglayan bilim ve teknolojiyi kullanarak bat~yayaklagmak ve uygar uluslarla
uyum iqinde, ilerleme yolunda yurumek mumkun olacakt~r."
Ataturkqu kalkmma modelinin temelinde yatan dunya gorugu, Silimsel
dugunce ve bilimsel dugunceye dayall teknoloji ureterek uygarlagmay~esas
alm~gt~r.
Bu gorug modelin tum alanlarml kapsam~gt~r.
Devlet ve toplumu
bilimsel yaklag~mlar uzerine oturtarak ve i n s a n ~ m ~bilimsel
z~
dugunce ile
egiterek, bilime dayah politikalar olu~turarak cagda~lagma modelini
kurgulamlgt~r.
2. Ataturkqu Kalkmma Modelinin Amaqlari
a. Ulusal Bagrmsizlik
ATATURK'U~~ a g d a ~ l a g manlay~g~nda
a
bag~rnslzhkolmazsa olmaz
bir olgu olarak yer alm~gt~r.
Cunku Mill7 Mucadele, her geyden once bu
ilkenin gerqeklegmesi i ~ i yap~lm~g
n
ve bagar~yaulagm~gt~r.
Burada temel ilke,
"bag~ms~zhglna
kastedilen Turk ulusunun saygin, onurlu bir ulus olarak
yagamasld~r.Bu ilke de ancak ulusun baglms~zolmas~ylamumkundur. Ne
kadar zengin ve bolluk iqinde olursa olsun bag~mslzllktanyoksun bir ulus,
uygar insanhk onunde ugak olmaktan b a ~ k abir muameleye IZiy~kgorulemez.
Yabanc~ bir devletin koruma ve k o l l a y ~ c ~ l ~ gkabul
m ~ etmek, insanhk
yeteneklerinden yoksunlugu, gu~suzluguve miskinligi itiraftan bagka bir gey
degildir. Gercekten de bu seviyesizlige du~memig insanlarm isteyerek
baglama bir yabancl efendi getirmelerine asla ihtimal verilemez. HZilbuki
Turk'un onuru, gururu ve yetenegi qok yuksek ve buyuktur. Boyle bir millet.
esir yagamaktansa yok olsun daha iyidir!... Bu nedenle ya istiklGl ya olum!
igte g e r ~ e kkurtulugu isteyenlerin parolasl bu o ~ a c a k t l r . " ~ ~
Parolaya dikkat edilecek olunursa, burada k a y ~ t s ~ zgarts~z bir
baglms~zhk ongorulmektedir. Cunku uluslar, dunya uluslar~ arasmdaki
yerlerini, ancak siyasal bag~mslzhkve bunun ideali olan tam b a g ~ m s ~ zile
l~k
alabileceklerdir. Uluslararas~ hukukun bu alanda t a n ~ d ~hak
g ~ ve yetkiye
sahip olmadan bir ulusu olugturan devletin tanlnmas~ve say~lmaslmumkun
degildir. Eger bir devlet, bagka bir devletin vesayetine veya korumasma
s~g~narak
onun kanatlarl a h a girmeyi kabul ederse, bu devletin saygmhk
kazanmasma imkZin yoktur. Bundan dolay~ ulusal baglrns~zhk kavram~,
ATATURK'un kalkmma modelinde temel ama~lardanen onemlisi o l m u ~ve
titizlikle savunulmugtur.
Modelin yaratlcrs~ve uygulay~c~s~
ATATlJRK'e gore tam bag~ms~zllk;
siyasi, mali, iktisadi, adli, askeri, kulturel vb. her hususta tam b a g ~ m s ~vez
serbestlik olarak algllanmakta ve burada belirtilen hususlardan birinden
yoksun
yoksun olmak ise bir ulkenin g e r ~ e k anlam~yla bag~ms~zl~ktan
olmas~~"emektir.
Baglms~zl~gmbu denli onemsenmesinin nedeni olarak Osmanll
Devleti'nin gerqek bag~ms~zl~kla
bagdagmayan yonlerinin gorulmesi,
~
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degerlendirilmesi ve bundan yeni degerler iqin sonuqlar q ~ k a r ~ l m a s ~
nedeniyledir. Devletin daha kurulma agamasrnda 17 Subat 1923'te izmir'de
duzenlenen Turkiye iktisat Kongresi'nde; "Osmanh Devleti ger~ekteve fiilen
istiklBlden yoksun bir hBle getirilmigti. Kendi uyruguna koydugu bir vergiyi
yabanc~lardan alamazd~. Gumruk iglerini ve vergilerini diledigi gibi
duzenleyemezdi. Bir devlet ki yabanc~lar uzerinde yarg~lamahakk~yoktu.
Demir yolu yapmak iqin, fabrika yapmak iqin devlet serbest degildi. Boyle bir
devlet b a g ~ m s ~olabilir
z
mi? Osmanh ulkesi, yabanc~larm serbest bir
kolonisinden bagka bir gey degildi. Osmanh halk~iqindeki Turk ulusu da
tamamen esir bir duruma getirilmigti. Bu sonuq, milletin kendi iradesine ve
kendi egemenligine gunun bunun elinde kullantlan h i l e gelmesinden
dogmugtur. 0 hBlde milli bir donem yaganmadrg~ve milli bir tarihe sahip
b u l u n u l m a d ~ ~ifade
t " ~ ~edilmigtir.
Yine bu donemde Osmanh Devleti'nin ekonomik geligmesini
engellemig olan kapitulisyonlar da giddetli bir gekilde degerlendirmeye ve
elegtiriye t i b i tutulmugtur. Omegin, 25 Arahk 1922'de Le Journal muhabiri
Paul Herriot'a verilen bir beyanatta; "Kapitul%syonlarm Turk milleti iqin ne
derece menfur bir gey oldugunu size tarife muktedir degilim. Bunlar~diger
gekil ve namlar altmda gizleyerek bize kabul ettirmeye muvaffak olacaklarm~
tasavvur ve tahayyul edenler bu konuda pek qok aldan~yorlar.Zira Turkler,
kapitulisyonlarm idamesi kendilerini pek az bir vakitte olume sevk edecegini
Turkiye esir olmaktansa, son nefesine kadar mucadele
pek iyi anlam~glard~r.
ve mucahedede bulunmaya a ~ m e t m i g t i r . "diyerek
~~
tam bag~ms~zhgm
ne
derece onemli oldugunu vurgulam~gt~r.
Yine bu modelin uygulay~c~lar~
iqin b a g ~ m s ~ z l ~hava
k , ve su kadar
gereklidir. Nitekim 22 Nisan 1921'de HBkimiyeti Milliye gazetesine yapdan bir
aqrklamada; "Ozgurluk ve b a g ~ m s ~ z benim
l~k
karakterimdir. Ben, milletimin
ve buyuk ecdadrmm en k~ymetlimirasmdan b a g ~ m s ~ zagk~
l ~ k ile yarat~lm~g
bir
adam~m
... Bence bir millette gerefin, haysiyetin, namusun ve insanhgm
dogup yagayabilmesi, mutlak o milletin hurriyet ve bag~ms~zhgma
sahip
olmas~yla mumkundur. Ben, gahsen bu s a y d ~ g ~ m
ozelliklere qok onem
veririm ve bu ozelliklerin kendimde varlrg~n~
idame edebilmek iqin milletimin
de aynl ozellikleri tag~masm~
$art ve esas bilirim. Ben yagayabilmek iqin
mutlaka mustakil bir milletin evlBd~kalmal~y~m!
Bu sebeple milli b a g ~ m s ~ z l ~ k
bir hayat mese~esidir"~~
geklinde aq~klarn~gt~r.
Ancak b a g ~ m s ~devletler
z
ulkelerinin iq ve d ~ gpolitikalar~n~
bagka
na
vermeksizin qizebilir ve yurutebilirler. D ~ g a
ulkelerin k a r ~ ~ m a s ~imk%n
bagrmh ulkeler iqin boyle bir serbestlik soz konusu olamaz. ATATURK'un
kalkmma modelinde ulusal s ~ n ~ r l aiqinde
r
bir devlet olarak v a r l ~ g ~ n ~
surdurebilmek, bu temel ilke ugrunda her turlu fedakBrhg~,her an yapmaya
haz~rolmak bu modelin ozunu ve amaclnl olugturmaktadtr. Bu amacl en iyi
gekilde ger~eklegtirmek ise once guqlu olmak ve ulusun kendi gucune
dayanmas1 ile mumkundur. Bu da b a g ~ m s ~dzq politikay~gerektirmektedir.
ASD 1-111; 11, s.108-109.
a.g.e.; Ill, s.79.
26
a.g.e.; Ill, s.31.
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Bir devletin d ~ gpolitikas~n~
kendi ulusal qkarlarl ve ihtiya~larlyonunde
saptamas1 ve bu yonde yurutmeye Gahgmas~ en dogal h a k k ~ d ~ Aksi
r.
takdirde o ulke ulusal qkarlarm~koruyamaz.
Bu modelde tam b a g ~ m s ~ z lanlay~g~,
~k
yabanc~ dugmanhg~ ya da
uluslararas~iligkilerde y a l n ~ z c ~politikas~
l~k
anlamma gelmemektedir. Burada
insanhgm ortak mall olan ulkenin kaynaklarmdan bijtun insanhg~
yararland~rmay~
ongormektedir. "Milletler yerlegtikleri arazinin g e r ~ e ksahibi
vekilleri olarak da o arazide bulunurlar. 0 arazinin
olmakla beraber insanl~g~n
servet kaynaklarmdan hem kendileri faydalan~rlar hem de butun insanl~g~
faydaland~rmaklayukumludurler. Bu kurala gore bunu yapmayan milletlerin
j a olmamalar~gerekir."27
yagama hakkma ve b a g ~ m s ~ z l iIay~k
Buna gore modelin ana unsuru olan Turkiye Cumhuriyeti, uluslararas~
toplulugun bir uyesi olarak diger devletlerin egit haklarla k a t ~ l d ~ve
g~
geligmeye katk~saglayacak yararh uluslararas~ig birliginden ve uluslararas~
orgutlerin kurulmasmdan yanad~r. Bu b a g ~ m s ~ z l anlay191
~k
uluslararas~
guvenlik anlagmalarma da karg~degildir. Hatta bu kuruluglara onculuk
etmeyi ongormektedir. Dunya bar191i ~ i sald~rganlara
n
karg~etkili uluslararas~
kuruluglara taraftard~r. Zira gunumuz dunyas~ da zaten bu yoldad~r.
Yeryuzunde yoksul insanlar ve toplumlar bulunduk~a,dunyanm mutluluga
kavugmasmm, ileri ulkelerin bile rahat ve mutlu olmas~nmimk6ns1zhg1ortaya
qkmlgt~r.0 hilde uluslararas~yard~mlagmave dayan~gmalar~,
ister maddi
ister manevi alanlarda olsun, tam bag~ms~zhgr
yok eden bir davran~gveya
ilke saymak dogru degildir.28
b. Ulusal Egemenlik
Tarihi, kulturu ve gelenekleri ortak olan toplumlar, yagad~klar~
topraklar
uzerinde siyasal bir orgutlenmeye girigtiklerinde, kurulan orgutun ad1 devlet;
onu olugturan toplumlar ise ulustur. Devlet tarafmdan ulus adma kullan~lan
yetki ve gucj ise halk iradesine dayall ulusal egemenliktir. Bunu biraz aqmak
gerekirse; Egemenlik veya diger bir deyigle hakimiyet bir ulkede en ustun
kudreti, uluslararas~hukukta b a g ~ m s ~bir
z gucu ifade etmektedir. Kendinden
daha ustun ve daha yuksek bir g u ~tan~mama, buyrugunu yurutme,
egemenligin bir oze~ligidir.~~
Egemenlik iki degi~ik tarzda kullan~lmaktad~r.Bunlardan birincisi,
"devletin egemenligiWdir.Bu egemenlik d ~ g akarg~egemenligi, yani o devletin
kendisi dqndaki bir guce t6bi olmamas~n~
ifade eder. ikinci egemenlik devlet
i~indeki egemenliktir. Bu egemenlik ise, devletin gucunun nereden
27
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kaynaklandlgm~, bu guce
kullan~lacag~n~
iqerir.30

kimin sahip oldugu ve

bu gucun n a s ~ l

Devlet iqinde egemenlik, kendi ustunde bir guq ve slnlrlama tanlmaz.
Mutlak iktidar~nve gucun hukumdar, zumre veya hanedandan millete intikali
ile ulusal egemenlik, yani milli hikimiyet teorisi ortaya q k m ~ g t l r . ~Ulusal
'
egemenlik, bir milletin baglrns~zolarak kendi kendine karar verip, hareket
etmesi ve hiqbir bask1 ve etki altlnda kalmadan, kendi yonetimini kendisinin,
kendi gucu ile, baglrns~zolarak iq ve d ~ gengelleri agarak, kendi kaderini ve
kendi siyasi dijzenini kurma gucune sahip olmaslnl iqermektedir.32
Ulusal egemenligin en onemli ozelligi, egemenligin kayltslz garts~z
uiusa ait olmasrd~r. Ulus, bu egemenligini seqtigi temsilcileri vas~tas~yla
yurutur. Ancak temsilcileri uzerinde etki ve denetim hakk~yoktur. Seqilen
milletvekilleri de seqildikleri bolgenin degil butun ulusun temsilcileridir.
Ulusun oylar~ ile seqilen bu temsilciler parlimentonun uyesidirler.
Parlimento ise demokrasinin sembolu olmakla beraber bag~ms~zllgm
ve
ulusal egemenligin temsilcisidir.
Ulusal egemenlik ilkesi, Turk Kurtulug Savagl'nln ilk ylllarmda bile
belirgin olarak ortaya atllm~gve surekli olarak iglenmigtir. ATAT~JRK,Turk
ulusunun yapdan ve yapllacak olan iglerde soz sahibi oldugunu belirterek,
ona bir ruh vermeye qahgmlgtlr. Bu ruh anlaylg~iqinde qlktlg~Samsun'dan
ktanbul'daki hukQmete gonderdigi uzun raporunda; "Millet yekvucut olup
egemenlik esaslnr, Turkluk duygusunu ittihat etmigtir" ~eklinde ulus
egemenligi konusuna yer verigi, uzerinde durulmaya degerdir. Cunku tek
cumlenin iqine, ulusal mucadelenin dayanacagl u~ temel ilke slgdlrllrnlgt~r.
Milletin dugmana kargl tek vucut hilinde birlegmesi, ulusun egemenligi ve
Turk milliyetqiligi.
Bu rapordan tam bir ay sonra 22 Haziran 1919'da unlu Amasya
Tamimi'ni yaylnlamlgtlr. Burada, "Milletin istiklilini yine milletin azim ve
karar~n~n
kurtaracagl" Turk ve dunya kamuoyuna deklire edilmigtir. Bundan
bir ay sonra 23 Temmuz 1919'da Erzurum Kongresi'nde "Ulusal gucu etken
ve ulusal iradeyi egemen k~lmak temel ilkedir" diyerek yurdun
kurtar~lmas~nda
ulusal iradeye verdigi degeri ve onemi be~irtmigtir.~~
Daha sonra 4 - 11 Eylul 1919 tarihleri araslnda toplanan Sivas
Kongresi, Erzurum Kongresi kararlarml aynen kabul ederek, onu butun
ulkeye yaymlg ve butun ulke iqin g e ~ e r l isaymlgt~r.Sivas Kongresi'nden
sonra, ingiliz Amirali Robeck 17 Eylul 1919'da Lord Curzon'a gonderdigi
raporunda Anadolu'da geligmeye baglayan ulusal hareketin, ulusa dayanmlg
olmas~n~,
esas amacl itibar~ylada Cumhuriyet'e yonelmig bulundugunu
aqlklamlgt~r.~~
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ATATURK Erzurum'da ve Sivas'ta ulusal direnig hareketini bir
tegkilBta kavugturmak, ona bir megruluk temeli kazand~rmakiqin Heyeti
~ e m s i l i ~ eolugturmugtur.
'~i~~
Bunu yaparken, mucadelenin fikir ve tan~tma
yonunu ustlenmesi iqin Sivas'ta iradei Milliye (Milli bade), daha sonra
Ankara'ya gelince de HBkimiyeti Milliye (Milli Egemenlik) ad11 gazeteleri
kurmugtur. Bu geligmeler, mucadeleyi ulusal egemenlik ilkesine dayand~rma
azminin en guzel de~illeridir.~~
Anadolu'da bu geligmeler olurken istanbul'daki Meclisi Mebusan 16
Mart 1920'de istanbul'un iggal edilmesiyle qal~gamaz duruma gelerek
d a g ~ l m ~ g1876
t ~ . Anayasasl'na gore kurulan ve yetkileri s ~ n ~olan
r l ~ bu Meclis
ulusal iradeyi tam olarak temsil etmekten uzakt~.Daha once iggal kuvvetleri
altmda bir Meclisin serbestqe ~ a l ~ g a m a y a c a g ~tehdit
n ~ , ve bask1 altmda
ugrayacag~ak~betiiyi tahmin eden ATATURK Ankara'da olaganustu yetkileri
olan bir meclis kurmaya ve ulusal iradeyi bu mecliste gerqeklegtirmeye karar
~ermigtir.~~
Nitekim yap~lan seqimler sonras~nda Meclis 23 Nisan 1920'de
Ankara'da toplanm~gt~r.
Seqimle ig bagma gelen bu Meclis, ulus iradesini
gerqeklegtirdiginden ulusun g e r ~ e ktemsilcilerinden olugmug ve dogmakta
olan yeni bir devletin ilk siyasi organ1 olarak faaliyete ge~migtir.Meclis bir
yandan bu yeni devletin butunlugunu ger~eklegtirmeamacl ile iq ve d ~ g
dugman kuvvetlere karg~girigilen savagl yonetmeye baglarken, obur yandan
da kurucu bir yasama kurumu olarak, dogmak uzere bulunan bu yeni
devletin siyasi ve hukuki temelleriyle ilgili ihtiyaqlar~ kargdayarak onemli
prensipler olugturmaya qal~gm~gt~r.
Mustafa Kemal'in meclis bagkanhgma
seqilmesi ile hizmete baglayan Tiirkiye Buyuk Millet Meclisi, tarihi buyuk
sorumluluklar~ustlenen bir Meclis o ~ m u g t u r . ~ ~
ATATURK'un ulusal egemenlik ilkesini, Turk ulusunun siyasal ve
sosyal geligmesinde gerqekten qok onemli bir agama ve geligme olarak
anlamak gereklidir. Sadece eski Turk devletlerinde degil, son donem
tarihindeki alt~ yuzyrlhk bir siyasal egemenligin somut ornegi Osmanl~
imparatorlugu'nda, yonetenle yonetilen arasmda iligki goz onune getirilecek
olursa; A T A T ~ J R K ' uyonetimde
~
halk iradesinin egemen olacagm~aq~ksa
ilan edigi, Turk siyasal alanmda bir ihtilil ve bir ink~lap olarak kabul
edilmelidir. Cunku yonetici otoriteyi temsil eden padigahm karg~smdahalk
egemenligi soz konusu olamayacag~ gibi dugunulemezdi de. Padigahltk
kurumu kargwnda, yonetilen halk kitlesinin durumu kulluktan daha ileri bir
gey say~lamazd~.
Hiq kimseye kargi sorumlu olmayan bir kigide toplanan
iktidara halk, y~llary111katlanmay~bir gorev saym~gt~r.
0 donemin meclisi,
yine o zamanm kogullarmm bir zorlamasr ve geregi olarak, milletin tek
temsilcisi niteligindeydi. Kuvvetler birligi sisteminin benimsenmesi, bu
meclisin belirgin ozelligi idi. Turk milletinin temsilcisi olarak qahgan Mecliste,
35
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Meclis bagkanmm aynl zamanda hukirmet ve devlet bagkan~olarak da
adland~r~lmas~
bunun k a n ~ t ~ dBu
~ r meclis,
.
o donemin ortammda guq ve yetki
bak~mmdanolaganustu n i t e ~ i k t e ~ d i . ~ ~
Ulusal iradeyi ilk kez gerqeklegtiren TBMM'nin bu yoldaki olumlu
eserlerinden en onemlisi 1921 Anayasasl'd~r.Yeni Turkiye Devleti'nin ilk
anayasasl bu devletin durumunu yans~tan, diger hukuki qabalarma yon
veren onemli bir belge s a y ~ l ~ 20
r . Ocak 1921 Tegkil5t1 Esasiye Kanunu
bu yasa, Cumhuriyet doneminin ilk temel yasas~drr.
olarak adland~r~lan
Bu anayasanln temel maddelerinden birincisi; "Egemenlik k a y ~ t s ~ z
garts~z olarak ulusundur" diye baglar ve "idare usulu, halkm kendi
mukadderatm~(yazgwn) bilfiil (eylemli) olarak kendisinin yonetmesi ilkesine
dayan~r"geklinde tan~mlan~r.
Bu ilke, anlam ve ruhuyla egemenligi bir kigiye
veya zumreye vermek yerine, Turk ulusunun eline b ~ r a k m ~ g t ~ r .
Bu anayasanln ikinci maddesi, "yurutme kuvveti ve yasama yetkisi,
ulusun tek ve gerqek temsilcisi olan TBMM'de belirir ve toplan~r"geklinde
belirtilmekle, ulusal iradenin Turk ulusuna ait oldugu, bu iradeyi ulus adma
temsil yetkisinin Meclise t a n ~ n d ~onaylanm~gt~r.
g~
Bu konuda uquncu madde;
"Turkiye Devleti, TBMM'ce yonetilir ve TBMM HukQmeti a d n tag~r"geklinde
tarif e d i ~ m i g t i r .Bu
~ ~ yonuyle 1921 Anayasas~, birqok hukukquya gore bir
ihtil5l anayasasl ve olaganustu durum ve kogullar~n gereklerine uygun,
duzenleyici bir yasad~r.
Meclis Hukirmeti sistemi ve kuvvetler birligi anlay~grile yeni duzen,
yeni rejim bagar~ saglam~g, Meclisin ruhunu haz~rlam~g,Saltanatm
kald~r~lmas~na
da anak olmug ve dolay~s~yla Cumhuriyet'in il5n1
4
gerqeklegtirilmigtir.

Y

Egemenligin kay~tsrzgarts~zulusa ait olugu, daha sonraki yap~lan
1924 - 1961 ve 1982 Anayasalarmda da korunacakt~r.Egemenligin ulus
adma hangi organlar tarafmdan kullamlacag~ ile ilgili anlay15 1920'lerden
1980'lere dogru gittikqe qok partili demokrasinin ve hukuk devletinin geregi
olarak evrim~egecektir.~~
ATATURK'un, ulusal egemenligi yaratt~g~
modelin temeline oturtmas~,
ulusal birlik ve beraberligi saglad~g~
gibi, uluslagma olayma da imk5n
vermigtir. Ulus daha bilinqli, daha idealist bir topluluk olmugtur. Ulusal
egemenlik ve demokrasi, Turk toplumunu en geligmig toplum duzeni olan
devleti, gekil ve muhteva olarak Cumhuriyet'e yoneltmigtir. Cumhuriyet ulusal
egemenlik ilkesinin sadece urunu degil, sadece tabii bir sonucu degil
bagarmm da sebebi ve amili o ~ m u g t u r . ~ ~
39
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ATATURK'un o tarihlerdeki egemenlik anlay~gl bugunku siyasal
bilimcilerin
siyasal
iktidarla
egemenligi
bir
tutma
egilimlerini
karg~lamaktad~r.~~
A T A T ~ ~ R K kalkmma
'U~
modelinde ulusal egemenlik duguncesinin
sonucu olarak, Iiik toplum ve hukuk devleti duzenine ge~igte;ummet fikri
yerini ulus fikrine b~rak~rken,
kul / tebaa fikri ise yerini insan / vatandag fikrine
b ~ r a k m l ~ tBoylece
~r.
gunumuzde savunulan ve uluslararas~ sozlegmelerle
korunmas~ve geligtirilmesi devlete temel bir yukumluluk olarak yuklenen
insan haklar~duguncesinin temelleri at~lrn~gt~r.
Bugun insan haklar~,ancak
Iiik demokratik bir hukuk devleti duzeninde mumkun o~abilmektedir.~~

c. Bireysel 0zgurluk ve E ~ i t l i k
Ozgurluk (hurriyet), hem bireyin ve toplum hayatm~nhem de toplumun
siyasal - hukuksal yaplslnln dayandlg~temel ogelerden biridir. Ozgurluk, bir
ulusun hayatmdaki butun kesimlerle dogrudan dogruya ilgili bir kavramd~r."
Ozgurluk, k~saca bireyin eylem olanaklarinln, yani kiginin olmak
istedi-i ibi olmasmln yapmak istedigini yapmasmln engellenmemesini ifade
.. ..
eder. Ozgurluk demokrasinin temel degerlerinden biri olarak bireylerin
siyasal iktidar~ kullanma surecine kat~lmalar~,
kendi geleceklerine hikim
olmalar~,iktidar~ s~n~rland~rmalar~
imkinma sahip olduklar~anlamml ifade
eder. Birey bir yandan kendi yonetimini, iktidar~kullanacak ki~ileribelirleme
hakkma sahip oldugu gibi aynl zamanda bireysel ozgurluklerini iktidara kargl
koruma hakkma da sahiptir. S ~ n l r l ~
iktidarm ger~eklegtirilmesi, ancak
bireylerin ozgurluklerinin korunmas~, gerekli ustun bir deger olarak
benimsenmesiyle r n ~ m k u n d u r . ~ ~

8 s.

ATATURK, kurdugu yeni toplum ve devlet yaps1 i ~ i n d eozgurluge
ustun bir yer vermigtir. Devletin bag~ms~zllg~ndan,
kiginin haklarma kadar her
alanda ozgurluk kavram~nln yuceligi A T A T ~ J R K ' Ukalkmma
~
modelinin
belirgin ozelliklerinden biridir. ATATuRK, toplum hayat~nmher kesiminde
ozgur dugunce ve davranlga dayanmaya elden geldigince ozen gostermigtir.
Turk ulusunun kesin hedefi olarak gosterdigi demokrasinin bir ozgurluk rejimi
oldugunu qok iyi anlam~gt~r.
Bu rejim i ~ i n d evicdan ve din ozgurlugunun ne
kadar ayrl ve ustun bir yer tuttugunu da ~ o iyi
k kavram~gtrr.Kurulan devlet ve
toplum yaplslnln temelini bundan dolay1 Iiiklige dayand~rm~St~r.49
Yeni devletin ilk anayasasl olan T e ~ k i l i t ~Esasiye Kanunu'nda
Osmanh saltanat~n~n
surdugu belli bir
ozgurlukler bolumu yer almam~gt~r.
zaman i ~ i n
kabul edildiginden, anayasada sadece egemenlik, parlimento ve
44

Ahmet Mumcu: Ataturk'e Gore Milli Egemenlik, Ankara, 1986, s.11. Ayr~caAtaturk'un Devlet.
Milli Egemenlik,Demokrasi vb. kavram tan~mlar~
i ~ i bk.
n Afet lnan; Medeni Bilgiler ve M. Kemal
Ataturk'un El Yazdar~,Ataturk Ara~tlrmaMerkezi Yaylnl, Ankara, 2000, s.37-64.
45
Zeki Haf~zogullar~;
LOiklik, inan$, Du~unceve ifade Hurriyeti, Ankara, 1997, s.34.
46
Mumcu; Ataturk'un Kultur Anlaylynda Vicdan ve Din Ozgurlugunun Yeri, Ataturk Kultur
Merkezi Yayrn~.Ankara. 1991. s.1.
47
Mustafa Erdogan; Demokrasi Laiklik. Resmi ideoloji, Ankara, 1995, s.4.
I8
Davut Dursun; Siyaset Bilimi, Beta Bas~mYay~m,istanbul, 2002, s.166- 167.
19
Murncu, Ataturk'un Kultur Anlay~yndaVicdan ve ... s.2.

yonetim konular~hukme baglanm~g,ozgurluklerin eksikliginden dogan bogluk
Osmanh Anayasasl'nm hukumleriyle giderilmigtir. Ancak 20 Nisan 1924
tarihli Anayasa'da ilke olarak XIX. yuzy~lm klBsik ozgurlukler anlay~g~
benimsenmigtir. Ozgurlugun insana s ~ ks ~~k ~ ybag11
a
dogal bir hak oldugu
arilaylgl egemendir. Bu Anayasa'nm 68'inci maddesi, "Her Turk hur dogar,
hi . yagar." ibaresi ile baglarnaktad~r.~~
ATATURK'un seqtigi toplumsal ogeler ve bunlarda yapmak istedigi
degigim, birbiriyle uyumlu a m a ~ l a rolugturmaktad~r.Tam b a g ~ m s ~ z hulke
g~
i ~ i nistemek, kigi egemenligi yerine ulusal egemenligi istemek, beraberinde
kigilerin ozgur olmasm~gerektirmektedir. Dogrusu dugunce butunselligi ve
t u t a r l ~ l ~ag~~~ s m d asoz
n konusu uq amaq birbirini tamamlamaktayd~.Ulusal
tam b a g ~ m s ~ z lve
~ g ulasal
~
egemenligi koruyacak zihniyet ve karakterde
insan yetigtirmek gerekiyordu.5'
ATATuRK'~gore, "Guqsuz beyinler, yetersiz gozler, gerqegi kolayhkla
goremezler. 0 gibiler, buyuk Turk milletinin seviyei Blisine nazaran geri
ad~mlard~r.
Fakat zaman, butun hakayiki en geri olanlara dahi anlatacakt~r"~'
Oysa kiginin birinci hakk~,dogal yeteneklerini serbest~egeligtirebilmesidir.
Bu geligmeyi saglamak i ~ i n
ise, en iyi araq bireye, otekinin egit hakkma zarar
vermeksizin tehlike ve zarar kendine olmak uzere ona kendi kendini istedigi
gibi yonlendirme ve yonetmeye izin ~ e r m e k t i r . "Cunku
~ ~ o inan~yorduki, " a k l ~
eren, yurdunu seven, ger~eklerigoren kimselerden dugman C ~ k m a ~ d ~ . " 5 4
Nihayet, vatandaglarm Cumhuriyet'i koruyabilmesi iqin "dugunceli,
bilgili, kulturlu, saglam vucutlu ve yuksek karakterli" olmasm~ istemigtir.
ATATURK, Turk insanmm ozgur ve bilin~liolmas~n~,
yani dugunur olmasm~
arzulam~gt~r.
Yine o 1922'de "bireyler dugunur o l m a d ~ k ~ akitleler
,
istenilen
yonlere herkes tarafmdan qekilebilir" tespitini yapm~gt~r.
Bu nedenle egitime
buyuk oncelik vermigtir. 1924'te Ankara'daki konugmasmda, ogretmenlere
bir istegini dile getirmigti: "Cumhuriyet, ogretmenlerden duguncesi hur,
vicdanr hur, sezgi ve anlay~g~
hur ku~aklaryetigtirmesini i ~ t e r . " ~ ~
Demokrasinin bir diger temeli olan egitlik, butun bireylerin insan olmak
bak~mrndan egit siyasal degerde olmasrn~, bireyler arasmda ayrlm
yap~lmamas~n~,
herkese e$t muamele edilmesini ve siyasal yonetim
surecine kat~lmakonusunda butun toplum uyelerinin egit derecede hak
sahibi olmalarm~ifade etmektedir.56
Nitekim, daha Kurtulug Savagl'nm en zor doneminde, 1921
ortalarmda, Maarif Kongresi'nin top lamas^, insana, bireye ve egitime verilen
onemden k a y n a k l a n ~ ~ o r d uModelin
.~~
y a r a t ~ c ~ATAT~JRK,
s~
hiqbir zaman
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ozgurluk ve egitlik dl91bir rejim ongormemigtir. Zaman zaman rejimi oturtmak
iqin zorunlu k~s~tlamalara
gidilmig olsa da 1928'de Isiklik ilkesinin kabulu,
1926'da kadmlarm medeni haklar~n~
almalar~, ard~ndan 1934'te siyasal
haklarma kavugmalari, gerqek ozgurluk u ve egitlik~irejimin kurulmas~nda
5s
qok onemli temeller olarak belirtilebilinir.

3. Genel Amaca Yonelik Uygulamalar
a. Ulusal Birlik ve Beraberlik
Bir milletin yonetimini ustlenenler, gorevlerini en iyi gekilde ve verimli
olarak gerqeklegtirebilmek iqin, ulusun birlik ve beraberlik iqinde
bulunmas~na onem verirler. Bu, bar15 zaman~nda oldugu kadar, ulusal
varhg~n tehlikelerle k a r g ~ l a ~ tolaganustu
~g~
durum ve kogullar iqin de
geqerlidir. Bu nedenle yoneticiler gereken tedbirleri ahr. Bu tedbirler, ulusal
birligi en ustun duzeyde ger~eklegtirecek ~ e k i l d e duzenlemek ve
geli~tirmektir. Vatandaglar aras~nda sevgi ve yakmlagma, refah, sosyal
adalet, kamu yararlna hizmet eden kurumlarm geligtirilmesi, egitimle ulusal
bilinqlenmenin saglanmas~ yoluyla ulusal birligin gerqeklegtirilmesi ulusal
politikanm ama~larmdanen onem~isidir.~~
Turk tarihinde milli birlik konusu, ATATURK'U~ buyuk eseri
"Cumhuriyet" ile baglamigt~r. ATATiJRK, ulusal mucadelenin daha
baglang~c~ndan
itibaren ulusal guq, ulusal birlik ve butunluk konusuna onem
vermigtir. Ulusal birlik, bir ulusun ulusal varhg~n~
guvenceye almasmda ve
geli~tirmesinde maddi ve manevi butun guqlerini kullanmas~ ve birlikte
hareketidir. Ulusal birlik birqok ogelere dayan~r.Bunlar toplumsal, tarihsel ve
kulturel degerlerdir ki belli baghlar~milliyetqilik, ulusal irade, ulusal kultur ve
gelenekler, ulusal ulku, ulusal tarih bilinci, ulusal ahlsk, ulusal dil, Isik devlet
yonetimi ve sosyal adalet gibi ~ ~ e l e r d i r . ~ '
Bu konuya gosterdigi hassasiyet onun ulusq~luka n l a y ~ g ~ nozunden
~n
gelmektedir. ATATURK ulusqulugunda yurt, ulus ve ulke birligi, butunlugu ve
onlara canla bagla bagl~hkesast~r.Bu nedenle butun birey ve topluluklar~bu
ulku etrafmda toplay~p,arzulanan ulusal birlik ve beraberlik saglanmah ve
zedelettirilmemelidir.
Ulusal birlik, toplumu ayakta tutan en onemli guqtur. Ulusal birlik,
millet fertlerinin birlikte yagama arzusundan dogmugtur. Ulusal birlik,
toplumun millet guuruna erigmesinin ilk a d ~ m ~ dBu
~ r .nedenle ulusal birlik ve
beraberlik toplum hayat~nmda ozunu olugturmaktad~r. ATATURK, ulusal
birlik ve beraberligin devlet ve ulus hayat~ iqin vazgeqilmez temel unsur
oldugunu 5u sozleriyle vurgular: "Bir yurdun en degerli varhg~, yurttaglar
arasmda ulusal birlik, iyi geqinme ve qal~gkanl~k
duygu ve kabiliyetlerinin
ve yurt butunlugunu korumak iqin butun
olgunlugudur. Ulusal varhg~n~
yurtta~lar~n
canlnl ve her ~ e y i n derhsl
i
ortaya koymaya karar vermig olma,
Bu
r . sebeple Turk
bir milletin en yenilmez silsh~ve korunma v a s ~ t a s ~ d ~
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milletinin idaresinde ve korunmasmda milk birlik, milli duygu, ulusal kultur en
yuksekte goz diktigimiz idea~dir."~'
Nitekim kazan~lanbagar~buna baglanm~g
ve eger bu bagar~nrndevam~isteniyorsa fikir ve uygulama alanmda birlik
olmanm devam~amaqlanmlgt~r.
ATATURK, ulusal birligi en iyi biqimde degerlendirmig ve ondan en
faydal~ sonuqlar q ~ k a r m q t r . Ulusal birlik ve beraberligi fiilen saglamak
suretiyle Milli Mucadele'yi zafere ve Tijrk i n k ~ l a b ~da
n ~ yuksek hedeflere
ulagt~rm~gt~r.
ATATURK, "Bir milletin bagarw, mutlaka butun milli gu~lerinbir
istikamette olugmasi ile mumkundur. Bu nedenle bilelim ki elde ettigimiz
bagar~, milletin guq birligi etmesinden, ortak hareket etmesinden ileri
gelmigtir. Eger aynl bagar~ve zaferleri gelecekte de tekrarlamak istiyorsak.
ayni esasa dayanahm ve aynl ~ e k i l d eyuruyelim."62demekle, ulkenin amaq
ve ~ l k a r l a rbakimmdan
~
fikir ve eylem alanmda birlik olman~ngetirecegi
kazanqlara igaret etmigtir.
Dolmabahqe Sarayl'nda y a p t ~ g ~
ATATURK 1932'de Diyarbak~rl~larla
bir konugmada da "Diyarbakrrh, Vanli. Erzurumlu, Trabzonlu, ktanbullu,
Trakyal~ ve Makedonyal~ hep bir ~ r k m evliitlar~, hep aynl cevherin
d a m a r l a r ~ d ~ rdemek
. " ~ ~ suretiyle Turk ulusunun bolunmez bir butun oldugunu
belirtmigtir.
Ulkenin bolunmezligi; bir toplumun uluslagmas~n~
sagiayan ve ulusal
v a r l ~ g ~her
n turlu tehlikelere karg~korunmasmda manen ve maddeten birlikte
hareketi olarak anla.ylmal~d~r.Bu yonuyle ulusal birlik, bir ulusun ulusal
gucunun kaynag~ ve hareket u s ~ u d u r .UIUS
~ ~ bilincinin ve ulus olma
duygusunun kuvvetlenmesi ise, ancak Turk kulturunun, Turk tarihinin ulusal
bir zemine oturtulmas~ ile bagar~ya ulagabilecektir. Ulusal birlik ve
beraberligin gerqeklegmesi iqin Turkiye Cumhuriyeti Devleti Gat~slaltmda
toplanan insanlarm once ne olduklari bilincine varmalar~, hangi ortak
kulturden geldiklerini bilmeleri I i z ~ m d ~Bugun
r.
Turkiye Cumhuriyeti'nin butun
vatandaglar~hangi dinden, hangi mezhepten olursa olsun birlik ve beraberlik
iqinde hepsi Turk olarak algllanmaktadrr.
ATATiJRK, s m ~ f kavgac~l~g~nm,
bolucu ve parqalay~c~sonuqlar
doguracag~niqok iyi tahmin ettigi iqin ulusun birlik ve beraberlik iqinde
guqlenebilmesi iqin sosyal adalet ve sosyal guvenligi daima on plinda
gormugtur. Sosyal adalet ve yuvenligin saglanmas~ ile milli birligin
guqlenecegine inanm~gt~r.
ATATURK, mesleklerin birbirlerini desteklemesi
geregini gu sozleriyle vurgular: "Biz, memleket halk~fertlerinin ve muhtelif
s ~ n ~mensuplar~nm
f
birbirlerine yard~mlarm~,
aynl k~ymet ve mahiyette
goruruz; hepsinin menfaatlerini aynl derecede ve aynl egit severlik hissiyle
temine qal~gmakisteriz. Bu tarz, milletin umumi ref ah^, devlet bunyesinin
kuvvetlenmesi i ~ i ndaha uygun oldugu kanaatindeyiz. Bizim nazar~m~zda
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qiftqi, qoban, igqi, tuccar, sanatkGr, asker, doktor velhas~lherhangi bir sosyal
kurumda faal bir vatandagm hak, menfaat ve hurriyeti e ~ i t t i r . " ~ ~
ATATlJRK milliyetqiliginin bir buyuk birlegtirici ozelligi de Iiiklik
ilkesinden gelmektedir. Cunku Iiiklik, hiqbir zaman insan~dini inanqlarmdan
uzakla#rmad~g~gibi inananlar aras~ndakimezhep ayr~l~klarm~
da ortadan
kaldlr~r.A T A T ~ J R K ' ubu
~ konudaki, "Din luzumlu bir muessesedir. Dinsiz
milletlerin devamma imkin yoktur."" ssijleri dinin gerekliligini apaq~kortaya
koymakta: "Din, bir vicdan meselesidir. Herkes vicdan~n~n
emrine uymakta
serbesttir."" sozleri de tum inananlar~ve inanmayanlarl kaynagt~rarakulusal
birligir! olugmas~n~ve guqlenmesini saglar. Boylece Iiiklik anlay~gl
milliyet~iliklebutunlegerek, milli ve guqlu devleti meydana getirir. Bu durum
ise; ATATURK'un
sonsuza kadar
yagamaslnl
istedigi Turkiye
Cumhuriyeti'nin saglaml~gm~n
teminat~d~r.
Bir ulkenin gerek insanca yagamasl gerek uluslararas~alanda onurlu
yerini tutabilmesi, ulusal k a l k ~ n m a s ~gerqeklegtirmig
n~
olmasma baghd~r.
ATATiJRK ulusal egemenlik ve ulusal b a g ~ m s ~ z l lkorumanm
g~
tek
kogulunun guqlu bir ekonomi oldugunu anlam19 ve ulkenin bir an once h~zh
bir gekilde k a l k ~ n m a s ~ven ~
sanayilegmesini zorunlu gormugtur.

16 Mart 1923 y~lmda Adana'da y a p t ~ gkonugmasmda,
~
"Dunyada
futuhat~niki v a s ~ t a svard~r:
~
Biri k h ~ digeri
,
saban. Zaferinin vas~tas~
yalniz
k ~ h ~ t aibaret
n
kalan bir millet, bir gun girdigi yerden kovulur, agag~lan~r,
yoksul ve perisan olur. Oyle uluslar~nyoksullugu o kadar buyuk acl olur ki,
kendi ulkesinde bile mahkOm ve tutsak kalabilir. Onun iqin gerqek futuhat
yaln~z k l l l ~ l ayap~lan degil, sabanla yaptlandtr. K I I I ~kullanan kol. qok
geqmeden yorulur; saban kullanan kol zaman g e ~ t i k ~kuvvetlenir
e
ve
topraga daha qok sahip o l ~ rdemigtir.
" ~ ~
17 Subat - 4 Mart 1923 tarihleri arasmda izmir'de duzenlenen Turkiye
iktisat Kongresi'nde alman kararla, Turkiye Cumhuriyeti Devleti'nin
kokenlerini bilmede, dunu anlamada, bugunu kavramada ve yarlna
bakmakta qok onemli toplumsal, siyasi ve hukuki bir belge olma ozelligini
tagimaktad~r.Zira zorlu bir Kurtulug Savag~iqinde ve sonrasmda biqim alan
Turkiye Cumhuriyeti'nin toplumsal ekonomik, siyasi ve hukuk'i temel
duzenlerinin niteliklerinin nelerden ibaret olacag~ bu kongrede tespite
qal~g~~rn~gt~r.~~
izmir'de toplanan iktisat Kongresi'nde kendine ozgu bir pazar
ekonomisi duzeninin olugturulmas~zorunlulugu ortaya konulmug bunun, o
gunun ortammdaki gartlarma igaret edilmigtir. Bu kongrede devletin
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ekonomik hayatta yer almasma igaret edilmig olmakla birlikte, fagizm,
Nazizm, salt liberalizm, sosyalizm veya komunizme itibar edi~mernigtir.~~
ATATURK, burada yapt~grkonugmada; "K111qlafetih yapanlar, sabanla
fetih yapanlara yenilmeye ve dolay~s~ile yerlerini onlara b~rakmaya
mecburdur". Yine aynl kongrede "Siyasi ve askeri zaferler ne denli buyuk
olurlarsa olsunlar, ekonomik bagar~larlasuslenmez ise, meydana gelen
zaferler surekli olamaz, az zamanda ~ o n e r . " demigtir.
~'
1924'te Dumlupmar'da y a p t ~ gbir
~ konugmada; "Hiqbir uygar devlet
yoktur ki, ordu ve donanmasmdan once ekonomisini dugunmug o l m a s ~ n . " ~ ~
diyerek oncelikleri hep ekonomiye vermigtir.
Sanayi u y g a r l ~ g ~ulus
n ~ devlete donugturen temel alt yap1 demir yollar~
olmugtur. Bu nedenle Cumhuriyet kentlerinin demir yollar~ ile birbirine
baglanmasr amaqlanm~gt~r. 1931'de Malatya demir yolunun aqhg
konugmasmda; "Turkiye'de ekonomik hayatm yuksek inkigaflar~, ancak
demir yollar~ ile olacakt~r.Milletin saadeti istikl5li bu yollardan geqecektir.
Demir yollar~ Turk milletinin uygarl~k yollar~d~r."73
demigtir. Cok s ~ n ~ r l ~
imksnlara ragmen, demir yolu politikas~ kararl~hkla yurutulmug,
Cumhuriyet'in ilk 15 y111iqinde yap~landemir yollar~ ile mevcut iki katma
q ~ k a r ~ l m ~ Yabancdar
gt~r.
taraf~ndanigletilen hatlar da satm a l ~ n m q t ~ r . ' ~
Ulkede sanayinin geligmesi mali kaynaklara baghyd~.Bunu saglamak
iqin 26 Agustos 1924'te Turkiye ig Bankas~kuruldu. ig bank as^, Turkiye'nin
sanayi kalkmmasmda yatrr~mlar yoluyla onemli katk~da bulundugu gibi,
uzman bankac~lar yetigtirmek bak~mmdan da onculuk yaptr. Yine
sanayilegmeyi ozendirmek maksad~yla 1924'te degigtirilen Tegviki Sanayi
Kanunu ile girigimcilere ucuz arsa ve bina tahsisi, vergi ve gumriik
resimlerinden indirimler, ulag~mdaavantajlar ongorulmug, yeni urunlere pirim
verilmesi, resmi dairelerde yerli mallarrn kullan~lmasmaoncelik tan~nmas~
kabul e d i ~ m i g t i r . ~ ~
TopyekQn ekonomik kalkmma hamlesine girigilmigken, 1929'da
baglayan dunya ekonomik bunahm~,Turkiye ekonomisini etkileyerek Turk
paraslnln degerinde onemli olqude dugmeye yo1 aqt~.Bu durumu onlemek
iqin 20 Subat 1930'da Turk Parasmm K~ymetini Koruma Kanunu
qrkardrn~$t~r.
Para politikas~n~
yurutmesi iqin 11 Haziran l93O'da Cumhuriyet
Merkez Bankasr, devletin saglam verilerle yonetilebilmesi iqin 1926'da
ktatistik Umum Mudurlugu k u r u ~ m u g t u r . ~ ~
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Ekonomik kalklnma oncelikli hedefti; ancak ulkede girigimci,
girigimcilik ve giri~imcikulturu yoktu. Bu boglugun ise mutlaka doldurulmasl
gerekiyordu. Akllcl yaklagrmla bagka seqenek olmad~g~
iqin 1930'dan
itibaren devletqilik benimsenerek devreye sokulmugtur. Bu baglamda
uzmanlara dayalr bilimsel raporlarla haz~rllkyap~lmlgtlr. Sanayi sektoru
planlanarak, Birinci Beg Yllllk Sanayi Plant hazlrlanm~gtlr.Hazlrlanan planda
ozellikle zirai uretime dayanan ve ham maddesi Turkiye'de bulunan sanayi
igletmeleri kurmak, ithal edilmekte olan temel tuketim mallar~ uretimini
saglayacak alanlar on pltinda tutulmugtur. Bu maksatla dokuma, maden,
toprak, kimya sanayileri kurulmas~kararlagt~r~lm~gt~r.
Program1 yurutmesi
iqin, sanayi ofisi ile sanayi kredi bankas~nmgorevlerini yiirutecek olan
Sumerbank gorevlendirilmigtir. Madencilikle ilgili alanlar da 14 Haziran
1935te kurulan Etibanka veri~migtir.~~
Bu geligmelerden gurur duyarcasma, Meclisin Beginci Donem Uquncu
Toplanma Y l l ~ naqarken
~
1 Kas~m1937'de yapt~g~
konugmada; "Ekonomik
kalkmma, Turkiye'nin ozgur, bag~ms~z,
her zaman daha guqlu, her zaman
daha mureffeh bir Turkiye idealinin be1 kemigidir. Buyiik davam~z,en uygar
ve en gonenqli ulus olarak varl~glmlz~
yukseltmektir."78demigtir.
Ulusal kalkmma, Turkiye'nin hur, bag~msrz,daima daha kuwetli, daha
refahh Turkiye idealinin be1 kemigi olmugtur. Turkiye bu kalkmmada iki buyijk
kuwet dizisine dayanmaktadlr: Topragln iklimleri, zenginlikleri ve bag11
bagma bir servet olan cografi vaziyeti ve bir de Turk ulusunun, sil2h kadar,
makine de tutmaya yaragan kudretli eli ve ulusal olduguna inandlg~iglerde
ve zamanlarda, tarihin ak~glnldegigtirir yigitlikte beliren, yuksek sosyal benlik
duygusu...79
ATATURK'U~kalklnma modelinde ulusal kalkmma iqin milletleraras~
onlemlerin gerekliligine de inanrlmaktad~r.ATATURK bu konuda; "Kalklnma
iqin her memlekette yap~langayretlerin, makul ve iyi dugunulmug beynelmilel
toplu tedbirlerle tamamlanmas~zaruri oldugunda tamam~ylaaynl gorugteyiz.
Bu yolda milletleraras~emeklerin her millete kendi hususiyetlerine uygun bir
geligme imkanl verecek surette birlegtirilmesi gerektigini ve dunyanm
ekonomik refah~hususunda herkes taraflndan umumiyetle kabul olunacak
fikrin, her memleketin kendine has gartlar~iqinde ilerleme ve refaha erigmek
hususundaki hakkma riayet etmek olduguna her zaman itaat ettik."" demigtir.
Ozel girigimcilik ile butunlegtirilmig devletqi politika, bu politikada
saglanan geligtirici denge, koy aydlnlanmasma yonelik egitim atlllmlar~,
ulusal pazarlarm korunmas~,kamu maliyesi, sagltk, ulag~mve baymd~rl~k
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alanlarmda elde edilen bagar~lar,Turk devrim ilkelerini, az geligmig ulkeler
tarafmdan ogrenmeye deger k~lmaktad~r.~'
c. Ulusal Egitim ve G e n ~ l i k
Bilmedigini ogrenmek, daha faydah h%le gelebilmek, urun ve
hizmetlerde kaliteye ulagabilmek nesillerin iyi egitilmesiyle mumkundur.
insan, egitimle gekillenir ve kendisinde bulunan bir y~gmkabiliyetleri ortaya
q~kar~larak beceri kazand~r~labilir. Bilgi, davranrg ve yeteneklerin
geligtirilmesi, ancak egitimle mumkundur. Medeniyetler, egitilmig insan
topluluklarrn~n omuzlarmda yukselmigtir. Diger taraftan iyi egitilmig
topluluklar devamh bilim, teknoloji ve ekonominin h%kimi olduklarmdan iyi
egitilmemig topluluklara hukmetmiglerdir.
Egitimin iki onemli iglevi vard~r:Birinci iglevi ulusal kulturu ve kal~cr
degerleri nesilden nesile aktararak milletin surekliligini saglamakt~r. ikinci
iglevi ise toplumu meydana getiren bireylerin bilgi, davran~gve kabiliyetlerini
geligtirerek toplumun ilerlemesini ve qagdaglagmasm~ saglamakt~r. Bu iki
iglevden birincisi gerqeklegmezse nesiller arasl kopukluk olacagmdan ulusun
surekliligi tehlikeye duger. ikinci iglev gerqeklegtirilemezse ulus geri kahr;
sosyal geligmeye, degigime ve yeniliklere ayak uyduramayacag~ndanv a r l ~ g ~
tehlikeye girebilir.82
igte bunun iqin ATATURK, Turk milletinin tumunun egitimi ve
yetigtirilmesi uzerinde onemle durmugtur. Kurtulugtan sonra en onemli
konusu "Ulusal Egitim Meselesi" olmugtur. Daha Sivas gunlerinde, devlet
olabilmenin ilk ad~mlar~nt
a t t ~ gs~rada,
~
Amerikal~gazeteci Mr. Brown'a goyle
demigtir: "Turk halk~iyi bir egitim gormeli ve iyi bir hukirmete sahip olmahd~r.
Egitim okul demektir. Turk koylusunun pek azl okur yazard~r. Ama bu
koyluler yeniliklere isteklidir, Cocuklar~n~ni i bir egitim almasm~ ve
Muslumanl~gmdegerleri ile donat~lmas~nr
ister."

8

ATATuRK, milletin g e r ~ e kzaferini egitim ve ogretimde gormektedir.
Toplum egitim ogretimle kalk~nacakt~r.
Egitim ogretimde bagarh olursa millet
hur, bag~ms~z,
yuksek bir toplum olarak yagayacakt~r.Aksi takdirde kolelik ve
yoksulluga suruklenecektir. Bunun i ~ i n
savag meydanlarmda bagard~g~
zaferi
egitimle surdurmeye kesin kararhd~r.
ATATURK, Turk qocuk ve genqlerinin, Turk halk~nm degerleriyle
yetigtirilmesini amaqlam~gt~r.Bunun iqin egitim dili, yontemi ve egitim
araqlar~n~ntamamen ulusallagt~r~lmas~n~
istemigtir. Geleneksel egitim
modellerinin terk edilerek qagdag bir egitim modelinin geligtirilmesinin
onemini vurgulam~gve bu modelin yabanc~fikirlerden ve etkilerden uzak ve
~
16 Temmuz 1921'de
bizim mill7 degerlerimize uygun o l m a s ~ nistemigtir.
Ankara'da toplanan Maarif Kongresi'nin aqhg konugmasmda; "Bugune kadar
81

Metin Aydogan, Yeni Dunya Diizeni Kemalizm ve Tiirkiye, c. I, Otopsi Yaym Evi, istanbul,
1999. s.348.
Fahri Kayadibi; "Ataturk'un Egitim Hedeflerinin Neresindeyiz?", Ataturk Ara~tirmaMerkezi
Dergisi. Say1 51, Kas~m2001, s.561.
83
Howard E. Wilson-llhan Ba~goz;Turkiye Curnhuriyeti'nde Egitim ve Ataturk, Ankara, Ajans
Turk Matbaast, 1968, s.235.

izlenen egitim ve ogretim yontemlerinin milletimizin gerileme tarihinde en
onemli etken oldugu kanaatindeyim. Onun i ~ i n bir ulusal egitim
programmdan bahsederken eski devrin hurafelerinden, toplumsal yapim~zla
hiq de ilgisi olmayan yabanc~fikirlerden, dogudan ve bat~dangelebilen tum
etkilerden tamamen uzak, mill1 ozelliklerimizle ve tarihimizle bagdagabilen bir
kultur k a ~ t e d i ~ o r u m .diyerek,
"~~
yeni egitim sisteminde, qocuklar~m~z
ve
genqlerimize ozellikle kendi v a r l ~ gile,
~ hakk~ile, birligi ile ters dugen butun
yabanc~ unsurlarla mucadele gereginin ogretilmesini ve milli degerlerimizi
aksi fikirlere karg~giddetle ve fedakgrl~kla mudafaa edecek bir anlay~g
geligtirmelerinin saglanmas~n~
i ~ t e m i g t i r .1~ ~Mart 1922'de Turkiye Buyuk
Millet Meclisinin uquncu toplanma y ~ l ~
aqarken
n~
ilk ogretimden universiteye
kadar egitimin her kademesinde, genqlerimizin en once ve her geyden once
Turkiye'nin istikbaline, kendi benligine ve ulusal geleneklerine dugman olan
geregini
butun varhklara kary mucadele etme bilincinin kazand~r~lmas~n~n
~ur~ulam~gt~r.~~
ATATURK, verilecek egitimin bilim, fen ve teknige dayah olmasln~
istemigtir. Egitim ve ogretimde hedef, ders iqerikleri ile araG ve gereqlerin
bilimin en son duzeyindeki verilere gore duzenlenmesini amaqlam~gt~r.
Bursa'da 27 Ekim 1922'de y a p t ~ g ~konugmasmda; "Milletimizi
yeti~tirmek iqin as11 kaynak olan okullar~m~zrnve universitelerimizin
kurulugunda da ilim ve fen yolu izlenecektir. Ayr~ca,milletimizin siyasi ve
sosyal hayatmda, fikrT egitiminde de rehberimiz ilim ve fen olacakt~r.Okul
sayesinde, okulun verecegi ilim ve fen yard~m~ylad~r
ki Turk milleti, Turk
sanat~,Turk ~ i i ve
r edebiyat~,iktisadiyat~butun guzellikleriyle geligecektir."87
demigtir.
22 Eylul 1924'te Samsun'da yaptig~konugmada ise; "Dunyada her gey
iqin, medeniyet iqin, hayat i ~ i n bagar~
,
iqin en gerqek rehber ilimdir, fendir.
ilim ve fennin d~glndarehber aramak gaflettir, cahilliktir ve yoldan sapmadlr.
Bin, iki bin, binlerce y ~onceki
l
bilim ve teknikle ilgili ilkeleri, kurallar~gu kadar
bin sene sonra aynen uygulamaya k a l k ~ ~ m aelbette
k
bilim ve teknigin iqinde
bulunmak d e g i ~ d i r . demigtir.
"~~
ozellikleri
ATATURK, okullarda uygulanacak egitim programlar~n~n
hakkmdaki goruglerini yine burada yaptrgr bir konugmada; "Bence bu
programm (ogretim programlarmm) onemli noktalar~ ikidir: Bunlardan
birincisi,Toplumsal ha a t ~ m ~ z ihtiyac~n~
m
karg~lamasr; ikincisi ise, modern
hayata uygun olmasi178'gerekfigini ifade ederek belirtmi~tir.
ATAT~JRK,yeni Turk toplumunun ancak her ferdinin yeteneklerini
geli~tirmesineimkin saglayacak bir egitim duzeni ile qagdag medeniyetlerin
84
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Egitim S a v a ~Ataturk
~.
Ara~tlrmaMerkezi Dergisi, c. I\, Say, 4,

lduzeyine ulagacagma inanmaktayd~.Okuma yazmayl ogrenme ve egitim
$orme sadece bir grubun, bir slnrfm hakk~ olmamah, bat~dan doguya,
behirden koye kadar butun yurt kadrnl, erkegi, qift~isi,hamah ile her birey
(egitimden payrnl almal~ydl.

1

ATATURK, flrsat egitligini her etjitim kademesinde dDgijnmO~Mr."En
uygar ve en zengin bir ulus olarak v a r l ~ g ~ myukseltmek
lz~
istiyorsak, okuma
lyazmanln otesinde, yurdun buyuk kalkmma savaglnln ve yeni gat~slnm
istedigi teknik elemanlar~ yetigtirmek; memleket meselelerinin dayandlg~
(temel dugunceleri anlayacak, anlatacak, bunlar~nesilden nesile aktaracak
insan ve kurumlar~yaratmak; bu onemli dayanaklar~en klsa zamanda temin
etmek, Kultur Bakanh@nln uzerine aldlg~buyuk ve aglr yukumluluklerdir.
Memleketimizi gimdilik uq buyuk kultur bolgesi h%linde dugunerek bat1
bolgesi igin, istanbul hiversitesinde baglanm~golan duzenleme programlnl
daha koklu bir gekilde uygulayarak Cumhuriyet'e ger~ektenmodern bir
universite kazand~rmak; merkez bolgesi igin, Ankara Universitesini az
zamanda kurmak gereklidir ve dogu bolgesi igin Van Golu sahillerinin en
guzel bir yerinde her gubeden ilkokullar~ylave universitesiyle modern bir
kultur gehri yaratmak yolunda simdiden girigimde bulunulmal~d~r."~~
demigtir.
ATATURK, 14 Ekim 1925 gunu izmir Erkek Ogretmen Okulunu
ziyareti s~rasmday a p t ~ gkonugmada
~
ise ogretmenlik mesleginin onemini
goyle vurgulam~gt~r:
"Milletleri kurtaranlar, yalnlz ve ancak ogretmenlerdir.
Ogretmenden, egitimciden yoksun bir millet, henuz millet a d m almak
kabiliyetini kazanmam~gtlr.Ona basit bir kitle denir, millet denemez. Bir kitle
millet olabilmek iqin mutlaka egitimcilere, ogretmenlere m ~ h t a ~ t ~ Egitimci
r."~'
ve ogretmen olmad~kca toplumun egitilemeyecegi gercegini aqkga
belirtmigtir.
ATATljRK, yeni nesilleri ogretmenlere emanet ettigini ve onlara
guvendigini gu sozleriyle ifade etmigtir: "Ogretmenler! Yeni nesli,
Cumhuriyet'in ozverili ogretmen ve egitimcileri sizler yetigtireceksiniz ve yeni
nesil sizin eseriniz olacakt~r.Cumhuriyet, fikren, ilmen ve bedenen guglu ve
yuksek karakterli koruyucular ister! Yeni nesli bu ozellik ve karakterde
yetigtirmek, sizin e~inizdedir."'~
agretmenin halkla butunlegmesini, her f~rsatta halkm i ~ i n d eyer
almas~n~istemektedir: "Ogretmenler her f~rsattan yararlanarak halka
kogmal~,halk ile beraber olmall ve halk, ogretmenin gocuga yaln~zalfabe
okutan bir varhktan ibaret olamayacag~nlanlamahd~r."
ATAT~JRK'u~
Turk genci, Turk gocugu igin sevgisi, inancl ve umidi
qok kuvvetli ve cok gerilerden baglar. 1918'in kara gunlerinde bile goyle
demektedir: "Her geye ragmen muhakkak ki nura dogru yurumekteyiz.
Bende bu imam ya~atankuvvet, yalnlz aziz memleket ve milletim hakkmdak
sonsuz sevgim degil, bugunun karanhklar~, ahl%ks~zhklan,garlatanl~klar
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iqinde, s ~ r fvatan ve hakikat agklyla ziya serpmeye ve aramaya ~alrganbir
gen~likgordugumdendir."93
Turk gen~ligine ovgusunii, onlarm vazifelerini ve onlara guvencini
"Gen@ige HitabeMsindea q k ve net olarak ifade etmigtir. Olumunden bir yll
evvel; "Yorulmadan beni takip edeceginizi soyluyorsunuz. Fakat arkadaglar,
yorulmadan ne demek? Yorulmamak olur mu? Elbette yorulacakslnrz. Benim
sizden istedigim gey, yorulmadan degil, yoruldugunuz zaman dahi durmadan
yurumek, yoruldugunuz dakikalarda da dinlenmeden beni takip etmektir.
Yorgunluk her insan, her mahlilk iqin tabii bir hglettir. Fakat insanda
yorgunlugu yenecek manevi bir kuvvet vard~rki, igte bu kuvvet yorulanlar~,
dinlendirmeden yurutur. Sizler, yani yeni Turkiye'nin genq evlitlar~,
yorulsan~zdahi beni takip edeceksiniz. Ben bu akgam buraya sizlere bunu
anlatmak iqin gelmig bulunuyorum. Dinlenmemek uzere yurumeye karar
verenler, asla ve asla yorulmazlar. Turk gen~ligigayeye, bizim idealimize
durmadan yorulmadan yuruyecektir. Bizde bunu gormekle bahtiyar
olacag~z."demigtir.
ATATiJRK, Turk genqlerinin disiplinli, duzenli, qahgkan, sab~rh,pl5nl1,
ak~lcl,yaplcl, yenilikqi, yukseltici, deneyimli, gu~lukleriyenebilen ve bagar~lr
olmas~nl istemigtir. Ulusuna, Turkiye Devleti'ne ve Cumhuriyet'e sahip
q~krnalar~nl
daima istemigtir. Zaten bunlar egitimin ulusal olmasrnm geregidir.
En onemli kalkmma gucu egitimdir. Egitime yeterince onem veren
milletler kalkmm~glard~r.Milletlerin kalklnma hamleleri yapt~klar~egitim
hamleleriyle paraleldir. Egitimde ne kadar ileri seviyeye gelebilmiglerse o
oranda kalkinabilmiglerdir.
Bunu iyi bilen ATATlJRK, 27 Ekim 1922'de Bursa'da ogretmenlere
y a p t ~ gkonugmada;
~
"Goruyorsunuz ki en onemli ve feyizli gorevimiz milli
egitim iglerimizdir. Egitim iglerinde kesinlikle muzaffer olmahy~z.Bir milletin
gerqek kurtulugu, ancak bu yolla olur. Bu zafere ulagabilmek iqin dugunce ve
g u birligi
~
ile mukemmel bir egitim program1 uzerinde qahgmamlz gerekir.
Toplumu, qaglmlzln gereklerine cevap verecek duzeye yukseltmek iqin bu
nitelikler yetmez; bu niteliklerin yanmda bilim ve teknik gereklidir. Bilim ve
teknikle ilgili qahgmalar~nkaynag~okuldur. Bunun iqin okul gereklidir. Okul,
genq beyinlere, insanhga saygryl, ulus ve yurt sevgisini, bag~mslzhkgerefini
tehlikeye dugtugu zaman onu kurtarmak iqin
ogretir. Bag~rns~zhg~m~z
tutulmas~ uygun olan en dogru yolu be~letir."'~demigtir. Goruluyor ki
ATATURK ilerlemek, yukselmek, kalkmmak, bag~mslzkalmak iqin egitime,
bilim ve teknige, okula onem vermemizi istemektedir. Bunun iqin; "Belirteyim
ki en onemli, en esash nokta egitim meselesidir. ...Bir milleti, hur baglms~z,
ganh, ustun, bir toplum olarak yagatan da kolelige, yoksulluga duguren de
egitimdirVg5diyerek, egitimin bir milletin var olugundaki ve yukselmesindeki
k
ifade etmigtir. Egitime onem vermeyenlerin ise kolelige,
gucunu ~ o guzel
yoksulluga ve geri kalmlgllga dugecegini belirtmigtir.
93
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Cumhuriyet'in kurulmasmdan hemen sonra, yeni devletin yeni egitim
programmm bir geregi olarak 3 Mart 1924'te ogretimin birlegtirilmesini
saglayacak olan "Tevhidi Tedrisat Kanunu" q ~ k a r ~ l m ~ g tYeni
~ r . nesil,
Cumhuriyet ilkeleri dogrultusunda yetigtirilmeliydi. Cunkii Osmanh'dan kalan
medreselerde yap~lanteokratik egitim, yeni Cumhuriyet'in benimseyecegi
muspet bilim ve teknige dayah, bilimi rehber alan yaklag~mile ortugmuyordu.
Osmanh doneminde bat~danesinlenerek kurulmug olan Harbiye, Mulkiye,
T~bbiyeve Muhendishane yanmda Medreseler de varhklar~n~
surduruyordu.
C ~ k a r ~ l akanunla
n
butun egitim kurumlar~,Milli Egitim Bakanhg~kontrolune
almarak Medreseler kapat~ldr.1928'de eski harfler b~rak~larak
yerine yeni
alfabe olarak, Litin harflerine geqilmigtir. ilk ve orta egitimdeki degigime
paralel olarak 1933'te Darulfunun kapathp, Istanbul Universitesi a q ~ l m ~ g t ~ r .
Butun bunlar, yeni bir egitim anlay~g~yla
yeni bir nesil yetigtirme
gayretlerinin geregidir.

4. Ataturkqu Kalkmma Modelinin Uygulama ilkeleri
a. Cumhuriyeteilik
ATATURK'U~kalkmma modeli siyasal yonetim olarak cumhuriyetig6
benimsemigtir. Cumhuriyet, ister bat~daolsun, ister Turkiye'de olsun, kral ve
padigah gibi kigi egemenligi yerine, halk~nveya ulusun egemenligini esas
alan, devlet biqiminin orgutlendigi bir yonetim biqimidir. Cumhuriyette
egemenlik, ulus veya halk olarak toplumun iqinden q~kar. Cumhuriyet
egemenligin kullan~mr halka, yani ulusa ait oldugu iqin, seqim ve temsil
sistemini iqerir. Bu durum, cumhuriyetin zorunlu olarak demokrasiye
yonelmesini getirir.97
Cumhuriyet ve demokrasi birbirleriyle onemli olqude ortugen
unsurlard~r. Bu iki kavramda da egemenligin ulusa aktarrlmas~ ve ulusu
olugturan bireylerin temel hak ve ozgurlijkleri gibi unsurlar, hukuk devleti ile
gerqeklegtirilir. Zira politik sistem bir dogal duzen degil, hukuk kurallar~ile
olugturulan bir sosyal duzendir. Sosyal duzende egemenligin kaynag~bir kigi
veya i l i h i guq degil, yasalar iqinde haklarm~kullanan halkt~r.
Demokrasi, cumhuriyet anlay~gmm derinlik kazanmas~ ve tabana
inerek yerlegmesidir. Zira cumhuriyet duzeni, tarihsel olarak once ulusal
egemenlik, yani genel ve toplumsal duzeyde, devlet duzeyinde orgutlenmesi
gerekti. Bu nedenle cumhuriyetin vurgusu, ulusal devletin tepe
orgutlenmesinde,
demokrasinin
vurgusu
ise,
tabandaki
bireyin
kat~hmmdad~r.
Aslmda her ikisinin de m a n t ~ gayn~d~r.
~
Halkm yonetimi olmak
fikrine dayan~r. Demokrasi zaman iqinde, cumhuriyete dayah devlet ve
toplumda ulusal egemenligin ve ozgurluklerin kullanrm yontemi olarak geligti.
96
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Cumhuriyet, ulusal egemenligin yukar~danagagl orgutlenmesi, demokrasi
ise, bireysel katll~mlnagag~danyukar~ or utlenmesidir. ikisinin sentezi ve
butunlegmesi saghkh bir toplumu olugturur.

8

ATATiJRK'un kalkmma modelinde cumhuriyetqilik ulusq~,demokratik,
ozgurlukqu, qogulculuga a p k fikir ve uygulama ilkesidir. Bugunun
Turkiye'sinde ~ogulcudemokratik duzenin uygulamasr bunun en ideale
dogru surekli geligmesi, toplumun dinamizmi yeni Turk Devleti'nin
Cumhuriyet temeli uzerine oturtulmasmdan kaynaklanmaktad~r.99
b. Milliyet~ilik

Cumhuriyetqilik gibi milliyetqilik de ulusal bag~mslzhk ve ulusal
egemenlik amacmn, dolaylslyla politik alandaki yapllanmayl saglamaya
yonelik bir ilkedir. Frans~z ihtilGli ile gelen ulus devlet anlaylg~, ulusal
egemenligin ideolojisi olarak milliyetqiligi one ~ ~ k a r m l g tXX'nci
~r.
yuzyllm
ba~larmdaise Turkiye'de milliyetqilik kavraml henuz bir yenilikti. Onun tum
toplum katlarmca benimsenmesi ATATURK'un kalkmma modelinin bir
bagarlsldlr. Milliyet~ilikanlaylgl geleneksel Turk toplumunun ummet olarak
yagama inancml reddeder ve qagdaglagmanm en onemli ogeleri olan ulus ve
yurttag olarak yagama geregini benimser.loO
ATATiJRK, milliyetqiligi bir Irk yerine, ulku ve ortak geqmige ve ortak
degerlere dayamayl tercih etmigtir. Boylece "Turkiye Cumhuriyeti'ni kuran
Turk halkma Turk milleti denir" tanrm~getirilmigtir. Bu nedenle ne mutlu Turk
olana degil, 'he mutlu Turk'um diyene" ozdeyigiyle, yeni bir ust kimlik
olu~turmaya qahgmlgtlr. Boylece ~ o kmilletli Osmanl~ kimligi, ~rkqllk
iqermeyen Turk kimligine donugmugtur. Esasen Turk kavraml da saylslz soy
ve boyu i ~ e r e nbir ust kimliktir.lO'
Ataturk~u kalklnma modelinde birlik ulusal devletle saglanmlg ve
milliyetqilik bu birligi pekigtiren en onemli oge olarak gorulmugtur. Milliyet~ilik,
milletin tum bireyleri ile amaqta, ulkude, yazg~da,inanqta, dilde, kulturde
ulusal kimlik bilincine varmasl, ben Turk'um diyebilmesi; tasada, k~vanqta
olanaklarm dag~llm~nda
birlegebilmesinin mutluluguna ulagmas~;ulke ve ulus
butunlugu iqin, devletin ve ulusun gelecegi iqin birlikte qallsma, eyleme
ge~ebilmeerdemini, ozverisini gostermesi; yonetimde, ekonomide siyasette,
kulturde bag~mslzhk dogrultusunda geligmeye, qagdaglagmaya katk~da
bulunmas~dlr.'~~
igte bugun ATATURK milliyetqiligi olarak ortaya pkan kavram, dar
milliyetqilik anlay~glndandaha esnek ve iqerigi daha zengin, daha qogulcu ve
daha qagdag bir kavramdlr. ~ l k e n i n her kesirni Diyarbak~rll, Vanll,
Erzurumlu, Trakyal~hep bir soyun evlWlar~ve aynl cevherin damarlarl olarak
-
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uzlagtlr~cl,birlegtirici, butunlegtirici bir anlaylgl i~erir.Bagka uluslara saygl
duyar, dunyadaki ulusal kurutulug eylemlerini d ~ siyasetinde
g
destekler.'03
ATATURK'U~ egemenlik anlay~gln~kigi egemenliginden ulus
egemenligine taglmasl, iktidarln megru kaynagmn ve asll sahibinin millet,
yani halk olmas~, halkqllk ilkesini gundeme getirmigtir. Ulus devlet ve
cumhuriyet ilkesi, e ~ i tstatude yurttag fikri etraflnda geligmigtir. Franslz
ihtil~li'ninegitlik, ozgurluk, kardeglik fikri, Turk tbplum yaplslnln kendi ozelligi
i~indehalkpllk olarak gundeme gelmigtir. ATATURK'e gore Turkiye halkl
l r k ~ a dince
,
ve kulturce ortak, birbirlerine karglllkll saygr ve ozveri duygusu
ile doh, alm yazlsl ve yarlnlarl ozdeg bir toplumdur. K~sacasl,ayrlcallklar~
olmayan, kaynagmlg bir toplum olma ozlemi, halkqllk ilkesinde ifadesini
bulmaktadlr. Turk halklnl ~rken,dinen, kultur bak~mlndanbirbirine sayglh,
ozveri duygularlyla doh, gelecegi ve pkarlar~ortak olan toplumsal bir heyet
olarak tarif eden ATATURK'un gozunde Turk halkl s~nlfs~z
bir butundur.
Fertleri araslnda hicbir fark yoktur.'04 Halkqllk tepeden tabana yonelme ve
onunla butunlegme hareketidir.lo5
Politik alanda getirilen duzenlemelerin kallclllg~nl saglayacak alan
ekonomidir. Bu ise slflr noktasmda olan bir toplum i ~ i n
ise, ancak devlet~ilik
ile mumkun gorulmugtur. Turk toplumunun tarihsel evriminde, temel uretim
faktoru topragm ozel mulk konusu olmamasl, topragln ailelere ancak igletme
hakk~nlGiftlik olarak blrakmasl, topraga dayall servet birikimini onlemi$ir.
Mulkiyeti kugaktan kugaga aktarllan bir servet birikimi olmad~glisin, ozel
mulkiyete ve ozel girigimcilige dayall bir yapllanma ve ekonomik geligme
ger~eklegememigtir.Bu kogullarda ekonomik kalklnma, ancak devlet eliyle
yonlendirilebilecektir.106BU olgu 1930'lu y~llardagekillenmig olan, o giinku
toplumsal geligme agamaslnda ekonomik kalkmma ve sanayile9meyi
saglayacak ilke devletqilik olarak geligtirilmigtir.
ATATURK, l93O'da "Prensip olarak devlet ferdin yerine ge~memelidir.
Fakat ferdin geligmesi i ~ i ngenel gartlar~ goz onunde bulundurmalldlr"
gorugunu dile getirerek devlet~iligigoyle aqklamlgt~r:"Devlet~iligin bizce
anlam~gudur: Kigilerin ozel tegebbuslerini ve gahsi faaliyetlerini esas tutmak;
fakat, buyuk bir milletin ve genig bir memleketin ihtiya~lartn~
ve ~ o geylerin
k
yapllmadlgrnr goz onunde tutarak, memleket ekonomisini devlet eline a~mak."'~'
103

Milliyet~ilikilkesi ile ilgili olarak daha g e n i ~bilgi i ~ i nbk. Turhan FeyziNlu; Ataturk ve
Milliyet~ilik,Ataturk Aragtrrma Merkezi, Ankara. 1987. Hamza Eralu; Ataturk ve Milliyet~ilik.
Ataturk Aragtrrma Merkezi Yaym, Ankara. 1992. Turkiye Cumhuriyeti Tarihi II, Ataturk
Aragtlrma Merkezi Y a y ~ n Ankara,
~,
2003. Ayrlca AtaMrk'un milliyet~ilikkonusundaki goru$lerini
toplu olarak gormek i ~ i nUtkan KocaMrk; Ataturk'un Fikir ve Dugunceleri, Ataturk Aragtrrma
Merkezi Yaylnl. Ankara, 2001.
104
Tiirkiye Cumhuriyeti Tarihi II, s.281.
105
Halk~rlrkilkesi ile ilgili daha genig bilgi i ~ i nbk. Cahit Tanyol; Ataturk ve Halk~rl~k.
Turkiye Ig
Bankas~Y a y ~ nAnkara,
~,
1981.
106
Erkan; s.78.
lo'
Kocaturk; Ataturk'un Fikir ve Du$unceleri, s.306.

1937'deki b u t ~ e konugmasmda ise, "Kesin zaruret olmad~ka
piyasalara kar~ylarnaz;bununla beraber, hi~birpiyasada bag~bogdegildir." O8
derken, kendinden ~ o ksonra dile getirilip uygulanan, piyasa sistemini
rekabet yasasl ve kurallar~yla,bagar~rekabeti icinde yonlendirme fikrinin
ozunu dile getiriyordu.

I

Ataturkqu kalkmma modelinde devlet~ilik; ulke, ulus olanaklar~nm
kullantmmda, igletilmesinde, kalk~nmada, geligmede, ~agdaglagmada
devletin ekonomik iglevine yon veren bir ilke olmugtur. Devlet~ilik,ozel
girigimciligi reddetmez; tum uretim ara~larlnmdevletin elinde toplanmas~n~
ongormez; ekonomide devleti hem duzenleyici, tasarlay~c~,
gudumleyici hem
de igletmeci, girigimci olarak gorur.'09
Cagdag olma, toplum ve devlet yagamlnl akla, bilime dayatma, ancak
ve ancak IAiklik ilkesinin egitimde, siyasette, devlet ve toplum yonetiminde ve
orgutlenmelerinde eksiksiz uygulanmas~yla gerqeklegir. ATATURK'un
kurmug oldugu Cumhuriyet yonetiminin bagl~canitelikleri IAik ve ulusal
olugudur. Bir~okyenilik, IAik bir toplum yaratmak amac~ylayap~lmrg,oburleri
ise boyle bir ilkenin benimsenmesiyle yururluge konma olanag~bu~mugtur.'~~
ATATURK, Frans~zdevrimi ile gelen din ve devlet iglerinin birbirinden
ayrl tutulmas~ ilkesini, temel ilkelerden birisi olarak seqmigtir. Ancak bu
tercih, salt bir gekilde, bat~ntntaklidi olarak gorulemez. Cunku Turk toplum
gelenegindelll bir tur Iaisizmin zaten eskiden beri var oldugu bilinmektedir.
Eski Turk toplumlarmda doga bazh bir dunya gorugu egemenken, devlet
orgutlenmesi de dinden bag~ms~z
ve dunyevi bir olgu olarak, soy ve boyun
bir bey ve beyler kurulu ile birlikte yonetimi geklinde geligmigtir. islAm'la
karg~laganSel~uklusultanlar~,Arap Muslumanl~g~nda
geqerli olan din-devlet
iligkisini degil, eski Turklerde geqerli olan egemenlik, din ve devlet iligkisini
benimsedi. Araplarda devletlegme Muslumanl~klabirlikte geldigi iqin, din ve
devlet iq iqe girmekteydi. Oysa Turklerde, islrlm'a girmeden once geli mig
guqlu bir devlet gelenegi vard~.Bu devlet gelenegi dini degil dunyevidir.1 1 2
Bu baglamda Osmanl~dada Turklerde var olan din ve devlet igini ayrl
duzenleme gelenegi vard~.Devlet orfl kurallar i ~ i n d edunyevi yonetiliyordu.
Ancak sultanm veya yonetimde gorev alanm ailede ve medresede a l d ~ gdini
~
egitimden dolay~kendi kigisel tutumunu yans~tmas~
soz konusuydu.Oysa,
tabandaki halk arasmdaki yagant~dadin daha belirleyici olabiliyordu. Ayr~ca
~ o dinli
k Osmanh toplum yapwnda devletin dinler dl91ve dinler ustu kalmas~
buyuk avantajlar saghyordu.
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igte bu gelenegin oldugu toplumda, qagdag uygarhga bilim bazh
dunya gorugu ile yaklagan ATATURK, Iaikligi temel alm~gt~r."~
ATATURK'U~ kalkmma modelinde Iiiikligin gerqeklegtirilmesi
yolundaki qabalar, Turk toplumuna, onu ac~ktoplum olmaya yoneltecek
duguncelerin daha genig qapta girmesini saglam~gt~r.
Bu nedenle aq~kTurk
toplumunun, ~ogulcu duzeni, anayasal yonetimi tam anlam~yla
ger~eklegtirecek gorug ve davran~glarmguqlenmesine olanak saglam~g;
yay~lmaegilimindeki kurum ve dugun ak~mlar~na
kary koyabilecek ortam
yarat~lm~gt~r.
Boylece Ataturkqu kalkmma modelinde ~agdag,demokratik
toplumun kurulmas~ve yagamasl iqin on kogul olan a k ~ l cve
~ insancll dugun
sistemini Turk toplumuna getirmigtir.1'4
e. ink~lipcylik
Cagdaglagma, bilin~liolarak yenilige yonelmektir. Ataturkqu kalkmma
modeli de yenilige aq~kolarak tasarlanm~g,yenilige surekli olarak yonelmeyi
ilke edinmigtir. Bu ilke ise i n k ~ l i p ~ilkesi
~ l ~ kolarak dugunulmu~tur.ink~lapqthk
ilkesi ile qagdag uygarhk duzeyine ulagma qabasmda hem geqerliligini,
yararl~hg~n~
surduren yenilikci uygulamalara sahip q ~ k ~ l m a s ~onlarm
n~,
korunmas~n~,
geligtirilmesini hem de yeni gereksinmeler karg~smdayeni
devrimci uygulama ve ~ozumlere gidilmesini ongormektedir. ink~lZipq~hk
kahplagmay~, duraganhg~, kohnelegmeyi, iglevini kaybetmeyi, toplumun
qagm gerisinde kalmasln~onlemek, dinamik bir devrim anlay~g~n~
saglamak
ve surdurmek i ~ i ongorulmugtur.115
n
ink~lapgl~k,
sanayilegmeden uzak ve geri kalm~gbir tar~mulkesini
sanayi uygarlrgma tagmak iqin yagama geqirilmig butuncul bir ilkedir.
TopyekOn bir toplumsal degigim iqin boylesi bir ilkeye olan ihtiyaq aq~kt~r.
Cunku geleneksel tar~m toplumunun dunya gorugu de geleneksel ve
kadercidir. Mistik dugunceye dayanmaktad~r. Oysa qagdag uygarhgm
temelinde bilim ve teknoloji vard~r.Boylece ATATURK, once bir dugunce
devrimi s u n m ~ g t u r . ~ ' ~
ink115pq111k
ilkesi bilim bazh dunya gorugune dayand~g~
iqin, XX'nci
yiizy~ldayap~lantum devrimler geri donerken, Turk Devrimi geri donmeyen
ve hep ileriye donuk, ustelik de en kapsamh ve en koklu toplumsal degigim
modeli olarak tarihe geqmigtir.117
ink~lspq~l~k,
ATATURK'un kalkmma modelini, modelin ilkelerini dogma
olmaktan kortaran; onu yagayan, qagrn, qaglar~n,gelecegin yeni olu$umlar~,
geligmeleri, degigmeleri karg~smdasurekli k~lanilkedir.'"
Ataturk~ukalkmma modelinin reform uygulamalan, bu ilkeler ~g~gmda
ger~eklegti.Bu ilkelere uyulurken, benimsenen temel yontem ise bilimsellik
olmugtur.
~
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ATATURK'un kalkmma modelinin, gerek temel dunya gorugu
bak~mmdangerekse amaca yonelik uygulamalar bak~mmdantutarh ve
yeterli; ulke kogullar~na uygunluk aqsmdan gercekci olarak haz~rland~g~
gorulmektedir.
Ayrca ATATURK'un modelin hem yaratlc~s~
hem uygulayms~olmas~,
g u ~ l ubir lider olmas~,toplumun kendisine guvenmesi de diger etkenler kadar
onemlidir. Zira gerek Kurtulug Savag~ doneminde ve gerekse sosyal
donugumler doneminde ATATuRK onderligini, olaganustu bir devrimci
kararllhk i ~ i n d eyiirutmugtur. Inkd8pg111gm
ozu olan sureklilik, ATATURK'U~
kalkmma modeline egemen kllrnm~gt~r.
Birbiriyle iligkili olan yenilikci at~l~mlar,
hicbir nedenle ertelenmemig ve kesintiye ugrat~lmam~gt~r.
Bireysel, grupsal
onceligine hie yer verilmemigtir. ATATURK'un
ya da sln~fsal q~karlar~n
kalkmma modeli, utopik istemlere degil, bilimsel aragt~rmalarave gerceklige
dayahd~r.Modelin uygulanmasmda gosterilen kararhhk ve irade saglamhgl,
gerqeklegtirilen butun eylemlerde uygulanm~gt~r.Yagama gecirilen bu
anlay~g,belirledigi hedeflere ulagmak icin bilimi esas alm~g,dogmatizme yer
toplumun tarihsel geligim duzeyine
vermemigtir. At~lacakdevrimci ad~m~n,
uygun olmasma ve kitleler tarafmdan kabul gormesine, ozel onem verilmigtir.
kjinde bulunulan ortam ve kogullar gorulmek istendigi gibi degil, oldugu gibi
gorulmug ve buna gore hareket edilmigtir. Toplumsal degigim, yasalar~
ozunden kavram~gt~r.
Hareketi ve surekli geligmeyi temel alan bir mant~gave
buna baglr olarak ileri bir tarih bilincine ulag~lm~gt~r.
Ataturkcu kalkmma
modeli olugturulurken, hicbir agama ve sure~te, duygu ve istege bag11
davran~gicinde olunmam~gt~r.
Kigisel tercih ve idealler ne duzeyde olursa
olsun, bunlara itibar edilmemig, temel q k ~ gnoktas~toplumun sosyal duzeyi,
ulkenin icinde bulundugu maddi kogullar ve halkm temel tercihlerini goz
onunde tutmak olm~gtur."~
Ataturkcu kalklnma modelinin uygulanmasmda, populist egilimlere yer
verilmemigtir. Bu baglamda kigilere bag11 bagar~lar degil, kurumlar ve
orgutsel iligkilere onem verilmigtir.
Ataturkcu kalkmma modelini olugturan devrimci donugumler onceden
dugunulup programlanm~gve uygulama kogullar~olugturulana kadar sab~rla
beklenilmigtir. Hicbir atlhmda zamanslz harekete gecilmemig; ama gee de
kalmrnarn~gt~r.
Sonueta, yuzy~l~n
en koklu ve en bagarh toplumsal kalkmma modeli
bagar~ile uygulanm~gt~r.
Her geye s~f~rdan
baglayan toplumda bir sterama
yaganarak geleneksel tar~mtoplumundan sanayi toplumuna gecilmigtir. Bu
model, aynl ulusal Kurtulug Savay'nda oldugu gibi, az geligmig dunya
uluslar~icin, bag~ms~zl~klar~na
kavugtuklarmda kalkmmak iein izleyecekleri
yo1 konusunda evrensel bir ornek olugturmaktad~r.
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