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I - ATATURK'UN GEN<;LiGE VERDiGi ONEM : 

Ataturk, siyasi icra programmm ve in.kllaplarmm b~ansrm ve 
gelecegin teminatm1, TUrk Genc;ligi'nde gorm~tur. «Biitiin iimidim 
genc;liktedir"... uEy yiikselen ye.ni nesil! istikbal sizsiniz Cumhuriye
ti biz kurduk, onu yiikseltecek ve devam ettirecek sizsiniz., «Genc;
ler, siz aln}.akta oldugunuz terbiye ve irfan ile insanhk ve medeniye
tin, vatan sevgisinin, fikir hiirriyetinin en k1ymetli timsali olacaksi
mz.» gibi ¢!.aha bir c;ok sozlerinde, Tiirk Devleti ve ink1laplar ic;in 
genc;lige sonsuz giivenini ve ana bagladlgl iimitleri izhar etmi§tir. 
Bu sebebledir ki, Tiirk Genc;ligi'nin birinci vazifesinin «Tiirk istiklal 
ve Cumhuriyeti'nin ilelebed muhafaza ve miidafaasl» oldugunu em
retmi§tir. 

Atatiirk, genc;lige c;ok bi.iyllk soru.mluluklar yiiklemi§tir. Toplum 
hayatmda, Cumhuriyet rejimlerinde hak ve vazife veya sorumluluk, 
ikisi daima birarada bulunur. Biiyi.ik Atatiirk genc;ligm en iyi §ekil-
de yeti§tirilmeslni, onun hakkl olarak kabul ederken, bu §eltilde ye
ti§en gen<;lere agrr sorumluluklar yiiklemi§tir. Ve Tiirk Genc;ligi'nin, 
bu sorumlulugun altmdan kalkacagma da inanmi§trr. Tiirltiye'de. 
ozellikle son 30 yildan beri toplumun b:irc;ok kesimlerinde haklar is
tenir, talepler dile getirilir, ama sorumluluklardan hi<; soz edilmez 
veya kimse sorumlulugu iizerine al.mak istemez. Bu durum, toplum
da anar§iye sebeb olur, Devlet ve Millet'in ihtiyac1 alan bizmetlerin 
yapllmasrm onler. 

Atatiirk'iin ki§iliginde bilgi, §UUI ve gayeye dayanan ve sonun
da sorumluluk doguran bir dinamizm mevcuttur. Genc;lige verdigi 
deger ve gosterdigi giiven, bu dinamik §ahsiyetin bir tezahiiriidiir. 
0, dinamizmini yitirmi§ her tiirlu fikre, miiesseseye ·kar§Idrr. Onun 
politikasmda millilik, hayatmda dinamizm mevcuttur. 

(*) 1985 Uluslararasx Genc;lik Ylll'nm ac;lll~x mtinasebetiyle, Selc;uk 'Oniversite-· 
si'nde verUen konferans. 
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Sevgili Genc;ler, 

Selguk Der g isi 

Ata~k. Devletin bagunsl.Zb.~ ve Cumhuriyeti korumak, son
suza kadar ya~atmak gorevi.ni, sizlere tevdi etmi~tir. Bu gorevi hak
lnyla yerine getirebilmeniz ic;in, Atatiirk'ii ve Atatiirk doktrin veya 
ideolojisini iyi bilmeniz ve ogrenmeniz icabeder. Bu konudaki bilgi 
eksikliginin, yanll~ bilgi ve yorumlarm, gec;mi~te Devlet ve Milleti
miz'e, Tiirk Genc;ligi'ne c;ok pahallya mi!Joldugunu biliyorsunuz. Bu 
konferansta, genc;ligin egitim ve ogretimine Atatiirk'iin bakl~ ac;ISI
m ana hatlanyle belirttikten sonra, dinamik bir ideoloji veya dolrt
rin olarak Atatiirkc;illugu size anlatmak istiyorum. K.EMALiST 
DOKTRiN1 SAGLAM BiR SEK.!LDE OGRENiP HA YATINIZA VE 
RUHLARINIZA SiNDiRDiGiNiZ ZAMAN, MEMLEKET VE MiLLE
TiMiZE <;OK BOYOK VE <;OK GOZEL HiZMETLER VEREN AYDIN
LAR OLACAKSINIZ. SiZE VE DEVLET-MiLLET BUTONLOGUNE, 
CUMHURiYET'E KAR$1 KURULACAK TUZAKLAR DA SONU<;SUZ 
KALACAKTIR. 

Milletlerin kalkmmasmda yeti~mi!] bilgili, killtiirlii insan unsu
runi.m onemi, son derece buyiiktiir. Bu ihtiyac;, Tiirk Milleti ic;in da
ha da acil bir karakter arz etmektedir. Bu sebeble, devlet ve mille
timizin en buyiik iimidi; saglam, ustiin kaliteli ve milli killtiiriimii
ziin esaslariyle, c;agd~ medeniyetin ileri teknolojisini birle~tiren bir 
ogretim sistemiyle egitilmesi gereken genc;lerimizdir. Biiyiik Ata
tiirk, yukandaki egitim ic;inde !]U degi!]ik gayelere de dikkati ozellik
le c;eker : aCocuklarmuz ve genc;lerimiz yeti!]tirilirken, onlara bilhas
sa devletin varhg1 ve milletin birligi ile bagda~mayan biitiin zararh 
unsul"larla mi.icadele liizumu ve milli fikirleri, Zit fikrilere kar~I fe
dakarca ve heyecanla savunma zarureti ogretilmelidir.» 

Sevgili Genc;ler; 

Biiyiik Atatiirk, Tiirkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar korun
masi ve.savunmasrm, sizlere emanet etmi~tir. Tiirk Genc;ligi'nin mev
cudiyetinin ve ~erefli geleceginin tek !}arb budur. Hayat miicadele
sini ba~arabilmek ve c;agda~ medeniyetin icaplarma uyabilmek ic;in, 
c;ok c;all!]maruz ve kafalarllliZl gerc;ek bilgilerle doldurmamz gerek
mektedir. Bu yolda Tiirk Genc;ligi ic;in, b~ansJ.ZlJk asla bahis konu.; 
su olmamahdrr. Bu vadide, BiiyU.k Atatiirk'iin sizlere direktifi §U
dur : «Size Tiirk Gen c;ligme brraktlgrm emanet, yalruz ve daima ga
lip olmaktlr. Eminim daima galip olacaksmiZ; milletin yiikselm.e se~ 

beb ve !}artlari ic;in yapilacak ~eylerde, atilacak adlmlarda kat'iyyen 
tereddiid etmeyin; milleti o yiikselm.e merhalesine gotiirmek ic;in di
kilecek engellere mani olaca~z; bunun ic;in dimaglarliD.lZa, mehare-
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tinize icap ederse bileklerinize miiracaat edecek fakat- neticede, mut
laka ve mutlaka o gayeye varaca~z. Bu millet sizin gibi evlatlariyle, 
layJ.k oldugu olgunluk derecesini bulacaktJ.r.» ' 

Aziz gengler, <;ok iyi bilmelisiniz ki; Tiirk Milleti ve Devleti, za
ma.n zaman i<;ten ve devamh olarak, dl!?tan gelen yliuc1 ve dii!?man
ca tacm·uzlarla kar§l kar§Iya kalmaktadlr. Tiirk Milleti'nil1 ge<;mi!?i, 
bugiinu, gelecegi ve Tiirltiye'nin jeopolitik durumu sebebi ile bu ta
arruzlarm devam edecegi, herkesce bilinmektedir. Siz genc;:lerimiz 
bu durumu ve tehlikeleri bilerek, birbirinize karde!?<;e kentlenip, ka
falarmiZl ve en ileri bilgilerle donat1p ve gerekirse gogsiiniizu siper 
ederek, milletimizin ve devletimizin varhgm1 korumallsm1z. Bu yol
da yapllacak mucadelenin ba!?anh olabilmesi i<;in, gen<;lerimiz ve 
aydmlarrm1z yapacaklan i!?leri once kendileri iyice hazmedip, sonra. 
halkumz tarafmdan iyice sindirilecek ve kabul edilecelr hale getir-
meli, ondan sonra icra mevltiine koymalldlr. · 

Genc;:ler, Tiirk he,lkml cahil kabul eden, ona yukar:dan b?ka.n 
bir zihniyetle yuriitillecek ilim tahsilinin ve c;all§malarm, ba§an 
!?ansi -y:oktur. Buyiik Atatiirk'iin; «Biz cahil dedigimiz zaman, mek
tepte okuma:m.L!i olanlarr kasdetmiyoruz; kasdettigimiz ilim •. hakikati 
bilmel;rtir. Yoksa okum~ olanlardan en biiyiik cahiller c;:Iktlgr gibi. 
hiq okumak bilmeyenlerden de hakikati goren hakiki alimler c;:Ika
bilir,» sozii, aydm genc;ligm sahip olmas1 gereken fikri ve ahlaki sag
lamhga i§a.ret etmektedir. Gen;egi, gen;ek olarak tesbit edemeyen; 
gerc;:ekleri, se:q1patileri ve antipE~,tileri istikametinde degi§tiren; tahrif 
eden, olaylarm degerlendirmesinde <;ifte standart kullanan, yani iyi

ye iyi, kotuye kotii diyemeyen okumu~ insanlar aydm degil, cahildir. 
Yiiksek ogretim kurumlarmm ve milli egitimin, Tiirk Genc;:ligi'ni bu 
tiir c'ehaletten temelli kurtarabilmesi i<;in, gerekli koklu tedbirleri al
masi, Tiirk Milleti'nin gelecegi a<;1smdan bayati onem ta!?Imaktadlr. 

Goreceginiz tahsil sizi hi<;bir zaman ~rmartmamall, milli killtu
rel degerlerinizden uzakla§trrmamalldlr. Al<;ak goniillilliikle, mert<;e, · 
dUriist<;e <;ah§rrsaniZ; mutlaka milletimiz, devletimiz ve !?ahsnnz i<;in 
ba§arili sonuc;:lar elde edebilirsiniz; Bu yolda kar$miza engeller <;lka
bilir; bu engellerin a§llmasmda, memleket sevginize, diirustliigiinu
ze ve <;ah§kanllgnnza giiveneceksiniz. Buyiik Atatwk'iin bu konu
da sizlere gosterdigi hedef ve tarz, §udur : «Biiyiik olmak igin hif_; 
kim.seye iltifat etmeyeceksin, bi9 kimseyi aldatmayacaksm, mem
Ieket i9in hakiki illkii ne ise, onu gorecek, hedefe yiiriiyeceksin; htlr

kes senin aleyhinde bulunacaktJ.r, herkes seni yolundan 9evirmeye 
(,(ah§acaktlr. Fakat, sen buna dayanacaksm, oniine sonsuz engeller 
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YJgacaklardu-. Bu engelleli hie; kimseden yardrm gelmeyecegme ina-. 
narak ~acaksm, bundan sonra da sana, biiyiiksiin derlerse, bunu 
soyleyenlere giileceksin., Goriiliiyor ki, Biiyii.k Atatiirk, millet ve 
devlete hizmetin ve hayat miicadelesinin ba§anh olabilmesi ic;in, c;a
h§manm, tevazuun ve kendine giivenin §art oldugunu vurgulamak
tadlr. 

Egitim, madde ve manamn dengeli ogretimiyle slh.hatli olur. Bii
yiik Atatiirk, bu dengeyi a§a~daki ciimleleriyle c;ok giizel ifade eder: 
«Milli Egiti.m gene; dimaglara insanbga hizmeti, millet ve devlete 
sevgiyi ve millet olarak bagrmsiZ ya§amanm ~erefini ogretmelidir. 
Fakat, bir insan toplulugundaki hastah~ gormek, onu tedavi etmek, 
o toplulugu asrm icaplarma gore ilerletebilmek ic;in, bu manevi va- · 
sJ.flar tek ba§ma yeterli olmaz; bunlarm yanmda ili.m ve fen lazrm
du-.» Bu iJ.imle femli size verecek olan da, okullanm.lZ ve 11PJ.versite
lerimizdir. 

II - TURK GENQLiGiNiN iDEOLOJiSi 

ATATURKQULUK'TUR : 

Tarih boyunca milletleri ayakta tutan, milletin fertlerini mii§te
rek tehlikeler kar§Ismda birle§tirip, onlan tek ~ir viicut gibi hareket 
etmeye sevkeden Sosyo-Psikolojik ve Sosyo-Kiiltiirel degerler, inanc;
lar vardir. Bunlar; vatan sevgisi, dini inanc;lar, aile baglan, milli kill
tiirel deg~rlerin yarattig1 miif?terek mazi· ve gelecekte ayru iilkiller 
ic;in birlikte Qah§ma, ya§ama arzusu gibi kavramlardlr. Tarih bo
yunca, c;e§itli toplumlarda bu kavramlarm bir veya birkac;mm §U ve
ya bu §ekilde zaylflatllarak, yok edilerek veya bir klsmmm onemi 
a§m §ekilde biiyiitiilerek yerlerine insanlan tek yonde veya belli 
yonlerde §artlandlrip yonetmek isteyen doktrin veya ideolojiler kon
ma}r istenmi§tir. Ozellikle, 19. yiizyilm ikinci yans1 ve 20. asrr, bu tiir 
doktrinlerin milletleri sii.riikledikleri ae1 sonuc;larm tarihi olarak 
kar§lffilZa c;Ikar. Oyleyse, Doktrin veya ideoloji nedir? Bunu bilrriek . · 
gerekir. 

ideoloji deyimi, ilk defa FransiZ ihtilalinden sonra kullarulnn§trr, 
ideolojiler; fikir, dii§iince, inanQ sistemleridir. 200 ylla yakm bir za- . 
mandan beri, ideolojinin muhtevas1 tam bir kesinlikle tesbit edilmi§ 
degildir. Ancak bir dii§iince tarZI, siyasi aksiyon progrann oldug~ 
kabul edilir. ideolojik dii§iinme, mutlaka degi§mez kahplarla dii§iin
mek demek degildir. Ne var ki, 20. asrr Siyaset Bilimi'nin onemli ger
c;ekleri vardlr. 'Onlii Siyasi Bilim.ci William Ebenstein, ideolojileri; 
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«Dogmatik-Totaliter, ve «Pragmatik-DemoknHik» olmak uzere iki · 
klsma ayrrrr. 

Marksizm-Le~zm, Nasyonal Sosyalizm ve Fa~izm dogmatik 
ve Totaliter tdeolojiler'dir. Buna kar~lhk. biitun <;agda~ Hiirriyetc;i 
rejimlerin, Demokratik olan ideolojilerhl temeli Rasyonalizm, Ampi
rizm veya Pragmatizmdir. Ba~ka bir ifadeyle Totaliter tdeolojiler 
dogmatik, degi~miyen bir taklm kavramlara dayamrken, Hfuriyet
<;i ideolojiler; akla, tecriibeye ve gergeklere dayamr. Bunun tabii so
nucu olarak insaru, ki~iyi esas alrr. Demokratik olu~u da, insan dii
~iincesinde Pluralizmi esas almasmdandrr. 

ideoloji deyiminin bu lusa ac;lklamasmdan anla§lliyor ki; Ata
tiirk'iin Sosyal, Killtiirel, Siyasal, Ekonqmik dii~iincele1i ve !nkllabm 
icrC:\ progranu niteligi arzeden teori ve uygulamalan, pragmatik ve 
demokl·atik bir ideolojiden ba~l{a bh· ~ey degildir. AtatU.rk<;iiliik veya 
Kemalizm olarak vaslflandrrllan bu tdeoloji, Tiirk Milleti'nin ihtiyag
lanna, Diinya'nm ve milli hayatm gergeklerine dayamr. Bwmn i<;in 
Pragmatik, akllc1, gergekgi ve bu ozelliklerinin sonucu olarak, dina
mik bir ideolojidir. Milli hakimiyete dayandlgJ igin, Demokratik'tir. 
Milli hakimiyet ise, temelinde milli biitiinliik ve birlik fikri olan bir 
siyasi prensiptir. Bu sebeble, bu dhlamik ideolojinin degi~meyen, 
Dogmatik karakterli ozelligi; Tiirk Vatam'nm b6liinmezl.igi ve Tiirk 
Milleti'nin biitiinliigiidiir. Atatiirkgii tdeoloji'de higbir zaman degi~
meyen ve degi~tirilmesi de miimkiin olmayan unsur budur. <;unkii, 
Atatiirk'iin butiin filill, diif}iince ve icraatmm temelinde birle~tili

cilik, biitiinlef}tiricilik vardlr. 0; gucii, lmdreti Devleti, Medeniyeti; 
birlikte, biitiinliikte ve mii§terek maziden gelen duygularla ortak 
illkiller igin <;ah~ma arzusunda, bulur . 

. Kemalizm'in Dogmatil{ ve Totaliter ideolojilere karf}I iistiinliigii, · 
siirekli Dinamizmi ve Demokratik olu~udur. Atatiirk, Dogmatik dii
~iince ve doktrilllere kesinlikle kar~Idrr. 

Ozellilde son 30 ylldan beri, Atatiirk ilke ve in..lulaplan, Gen<;li
_ge yeteri kadar anlatlhp benimsetilemedigi igin, meydana gelen bo~
luk Tiirk Devleti'ne, Tiirk Vatam'na ve Milleti'ne zararh ideolojiler 
tarafmdan doldurulmaya ba~lanmi~ ve bu zararh ideolojileli benim
seyen kif}i veya gruplar, Atatiirkgilliigii kendi arriac;larma hizmet 
edecek bi<;imde yorumlann~ ve gergek Atatiirkgiilerle, Atatiirk'ii 
kendi Yik!ci ve boliici.i dii§iinceleri i<;in paravan olarak kullananlar, 
birbirlerinden aynlamaz olmu~tur. Atatiirkgilliigii gerc;ekten anla
madlklan veya anlamak istemedikleri halde Ataturkc;ii goriinmek, 
bizzat biiyiik Atatiirk'iin nefret ettigi bir iki yiizlilliiktiir. Nitekim; 
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«Bana ~uhalif olanlara bir !1ey demem, olsunlar. Fakat muhalif ol
duklan hal de beni seven halka kar!11 kendilerini benimle b ei'aber gi_. · 
bi gostermege kalkl§malan ... HaYJ.l', boyle iki yiizliiliige tahammiil 
edemem.» diyerek, fikirlerine gergekten bagh olmacbklan h<Ude, oy
le imi.!J gibi goriinenleri !}iddetle kmamaktadlr. Bunlarm bir losmi,· 
Atatiirkgiilugiin bir doktrin veya ideoloji sayllannyacagtn1 ileri su
rerler. Zira, bu.nlar ancak Dogmatil{-Totaliter ideolojilerin tarafta
ndlrlar. · 

Halbuki ideolojiler; fikir, inane; sistemleri ve siyasi aksiyon prog- 
ramlandlr. ideolojilerin sosyo-killtiirel, sosyo-ekonomik ve sosyo-poli
ti.k go~ ve icnl programlan vardlr. AtatUrk'lin du§lince ve icra sis· 
temi ile ilke ve inkllaplan incelendigi zaman gok ac;Ikc;a gorilllir ki, 
Atatiirkc;iiliik bir ideolojidir. AtatUrk, dli§Unce ve aksiyonlan ile la
talar a§BJ'ak ba!}ka milletlere omek ve ilham kayna~ olmu !1 bir li
derdir. d'nun ideolojisi'nden sapmak; Tiirk gencini, Tiirk ayclm:lru, 
Tiirk vatanda!}Ull yanll!J yollara gotliriir. Tiirk vatanmm boluiunez
ligini, Tiirk Milleti'nin butUnlugiinu tehli.keye sokar. Atatlirkc;ii tde
oloji, buna asia izin vermez. Zira bu, Tiirk Devleti'nin varll.Ji: sebebi 
ve sonsu za kadar mevcudiyetinin birinci §artldlr. $imdi, Dinamik 
bir tdeoloji olarak Atatiirkc;iilugun, sosyo-kiiltiirel sosyo-ekonom.il! 
ve sosyo-politi.k goru~lerini anahatlariyle inceleyelim : 

DiNAMiK BiR DOKTRiN OLARAK ATATURK<;ULUGUN 

GORU$ VE DU$UNCELERi 

I- ATATVRKCULUGUN SOSYO-KULTUREL GORU$LERi 

BuyUk Atatiirk, Milli Mucadele'11in ve yeni Tiirk Devleti'nin ba§
langic; ve temelini, millete ve onun meziyetlerine dayandlrrr. Ata
turk'e gore millet; mu§terek kiiltlir mir~sma sahip olan ve bu mira-
51 muhafaza ederek, aym milli iilkiiler ic;in gelecekte birlikte ya§a
ma arzusunu duyan topluluktur. Demek ki kiiltur, millet olmarun 
bir §artu:lrr. Tiirkiye Cumhuriyeti'nin temeli, kiiltiirdiir. Killtlirel de
gerlerine sahip c;Ikmayan, bu degerleri haklnyle benimseyememi!} 
olan insanlarm olu!}turdugu toplulugun, giic;lu bir millet olmas1 ve 
<;agda§la§ma yolunda ba§anh olmas1, c;ok zordur. Nitekim; «Kendi 
kiiltiirel degerlerine saygih olmaya n milletleri, ba~ka milletle:r de· 
saymaz. Boyleleri, diger milletlerin aVI olmaya mahkiimdur.» derken 
Atatlirk; milli kiiltiiriin. milli §uurun olu§masmda birinci faktor ol
dugunu tesbit" etmek istemi!}tir. 0, inkllaplarm; milletin ihtiyac;lan
na, du§iince yap1sma, k1sacas1 milli kiiltlirel degerlere uygun dii.!}-
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tugi.i. olgi.i.de ba~anb. olabilecegini, gok iyi biliyordu . 0 , halka inan
ml~ ve ona gi.i.venmi~tir. Milletin ancak kendi tarihine, ruhuna ve 
geleneklerine ters d~meyecek yenilik ve degi~ikliklere kolay inti
bak ed~cegini, sosyolojik bir gerQek olarak gormi.i.~tu.r. «Ar~tmna~ 

larlDUZa temel olarak c;ok defa k endi memleketimizi, k encli tarihi
m.izi,. kendi geleneklerim.izi, kendi ozelliklerimizi ve ihtiyac;larlllllZl 
almahYJ.Z. Aydmlarnmz belki, biitiin diinyaYJ., biitiin diger milletleri 
t amr. Lakin kendimizi bilmeyiz.» Aydmlaruruz milletini, «en mesui 
millet yapaYIID» der. «Ba~ka milletler nasil olmu~sa, onu da aym oy
le yapahm. Lakin d~iinmeliyiz ki, oyle bir teori hie; bir devirde 
ba~an kaz~ degildir. Bir millet ic;in saadet olan bir ~ey, dige.r 
bir millet ic;in felak et olabilir. Aym sebep ve ~artlar, birini mesut et

"tigi h alde, digerini bedbaht edebilir. On un iQin bu millete gidecegi 
yolu gosterirken, diinyanm h er tiirlii biliminden, ke~iflerinden fay
dalanahm, lakin unutm.ayahm ki asil temeli kendi ic;imizden c;xka r 
mak zorundaYJ.Z.» ~eklindeki veciz sozleri, O'nun milli ki.i.ltiirci.i.h1k 
vasfnn ortaya koyar; 0 milli ki.i.lti.i.re ters di.i.~en hiQ bir icraatta bu
lunmann~trr. Ti.i.rk tarihini, Ortaasya'dan ba~layan ve bugi.i.ne kadar 
geleii bir bi.i.tUn. olarak kabul eder. 

Ti.i.rk Tarihi, d'nun en buyi.i.k hocas1 ve ilham kaynag1 olmu~tur. 
Atati.i.rk, Ti.i.rk Milleti ic;in hedefin, muasrr milletler seviyesine Qlk
mak oldugunu gostermi~tir. Bu amac;la, musbet ili.m ve teknolojinin 
en hakiki rehber oldugunu vurgulann~; ancak c;agda~la~ma yolunda 
taklitc;ilik ve kopyaclliktan kaQmmak geregini veciz bir ~ekilde ~oy
le ifade etmi~tir : «Her milletin. kendine mahsus gelenekleri, k endine 
gore Milli hususiyetleri vardrr. Hie; bir millet , aynen diger bir mille
tin taklitc;isi olma ma hdJ.r. Ciinkii boyle bir millet ne taklit ettigi bir 
milletin aym olabilir, ne de kendi milleti ic;inde kalabilir. Bunun n e
ticesi §iiphesiz ki ac1d1r.» Milletlerin hayatmda; mazi, mevcut durum 
ve ·gelecek birlikte ele almmadlg1 takdirde, isabetli sonuc;lara varil
masi ihtimali azdJ.r. «Milletimizin h edefi , milletimizin ideali biitiiu 
diinyada .tam manasiyle medeni bi.r toplum olmaktJ.r. Medeni olma
yan insanla r , medeni olanlarm ayaklan altmda ka lmaya mahkum
durlar.» Milli killti.i.r, milli birligm, vatan bi.i.tUnlugUn.Un. en onemli 
unsurlarmdan biridir. AtatU.rk'te, milli ki.i.ltiir ve milli bi.i.tUnliik bi.r
birinin tamamlaYJ.CISidJ.r. 

IT - ATATURKCULUGUN SOSY AL GORU~LERi 

AtatUrk'iin sosyal anla}rl~l, Halkgllik'trr. Halkc;llik; toplum dii
zenini c;ah§maya, hukuka dayandrrmak isteyen bir ilkedir. Atati.i.rk; 
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~Tiirkiye Cumhuriyeti halkm1 ayr1 ayr1 sl1llflardan olu~m~ degil ve 
fakat, ki~isel ve sosyal hayat ic;in ~ boliimii itibariyle c;e~itli mes
lekle:re ayrllm~ bir toplt~ olarak gormek esas prensibimizdir.» der-

. ken; i§c;iyi, i~vereni, koyluyii, serbest meslek sahibini, hlzmetleri c;a
h§malan ve iirettikleri hizmetlerin sonuc;lan ile birbirlerine muhtac;, 
birbirlerini tamamlaYICl unsurlar olarak kabul eder. Bu gorii§lel', 
c;e§itli meslek mensuplan ve halk tabakalan · arasmda c;lkar c;atl§
malanm bertaraf etmek ister. Bu sayede toplumdaki sasyal ta
bakalardan biri digerinin geli§mesini zarla§tmp ytpratacak za
rarh c;atl§malar yerine, c;ah§mada i~ boliimu ve menfaatte denk.lik 
ve uyum saglanmi§ olur. Memle~etin i§c;iye, ticaret ve sanayi erba
bma, c;iftc;iye, serbest meslek sahiplerine ve aydmlara ihtiyaCl var
drr. Bu tabakalardan her birinin hak ve menfa.atlerinin karunmas1, 
bunlann kendilerine dii§en gorevleri yerine getirmeleri, milli birlik 
ve bU.t'9nliik §uuru yaratrr. Ancak, Tiirk halk.I.ru. millet yapan guciin; 
milli birlik ve beraberlik §Uuru aldugunu, kabul eder. Tiirk Milleti; 
Tiirk halkmm Tiirkliik bilinci ic;inde almas1drr. 0; a:Tiirkiye Cumhu
riyetini kuran Tiirk halkma, Tiirk Milleti denir.» derken; Tiirk hal
krm, · Tiirk Milleti'ni, birbiriyle c;at1§an suuflar halinde de gil, menfa
atleri itibariyle birbirlerine ihtiyac1 alan tu.ccar, c;iftc;i, sanayici, i§c;i, 
memur gibi sasyal tabakalardan ibaret boliinmez bir blltiin kabul 
eder. Bu sebeple Tiirk halkm1, imtiyazslZ ve slnlfslZ bir halk alarak 
telakki eder. Tiirk halkl, Tiirk Milleti'ni alu§turan ve bugiin ya§ayan 
insan toplulugudur. Tiirk halk.I.ru. birbiriyle kayna§IDI§ aynlmaz bir 
kitle haline getiren unsur, Tiirk Milliyetc;iligi §nurudur. Yukanda da 
ifade ettj.gimiz gibi, Atatiirk; mu§terek bir mazi ve killtiire s.ahip ve 
milli lllkiller ic;in gelecekte birlikte ya§ama arzusunda alan taplulu
gu, millet alarak kabul etmektedir. O'na gore; kendini TUrk sayan 
ve TUrk Milleti'ne mensup almamn gurur ve §Uuruna sahip alan her
kes, TUrk'tiir. Tiirk Milleti'ne mensup almanm gurur ve §Uuru; hal
la., halde ve gelecekte milli lllkiller ic;in c;ah§maya sevkede:t?-.. en bu
yiik dinamik giic;tiir. Gorilluyor ki, Atatiirk; milliyetc;ilik anlaYl§l ile 
Tiirk Milleti'nin birligmi ve TUrk vatanmm boliinmezligini ebedile§
tirmek istemi§tir. Nitekim; «Beuim fani viicudum elbet bir giin top
rak olacaktlr. Ama Tiirkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktrr.» 
sozii de bunu ac;lkc;a ifade etmektedir. 0, birle§tirici, butiinle§tirici fel
sefesini; uNe mutlu Tiirkiim diyene!" ozdeyi§iyle, 'en giizel §ekilde ifade 
etmi§ aldugu gibi, Tiirk halkmm rrlu, rengi, dini ne alursa olsun 
TUrk Milleti'ni aJu§turan bir biitiin oldugunu da §U sozleri ile ifade 
etmektedir: o:Tiirk eli biiy\i.ktiir. Her yeri dolduran Tiirk'tiir ve her 
yam aydmlatan Tiirb:'iiri yiiziidiir. Diyarbaklr'h, Van'h, Erzu rum'lu, 
T1·abzon'Iu, istanbul'lu, Trakya'h ve Makedonya'h h ep bir milletin ev-
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latla n , hep ay.a.1 cevherin damarla riCllr. Bu damarlar birbirini tam
sm. Bu dedigim l]ey oldugu zaman, ba!]ka bir alem goriilecek ve diin
ya ya hayret verecektir. Tiirkiin varh~ bu kohne aleme yeni ufuklar 
a r;:acaktlr." Atatiirk'e gore Milliyetc;ilik, sozleri ile davram~lan ozii 
ile sozii birbirine uygun olmaYI gerektirir. Milliyetc;i insan; kendi 

· ~ahsrm, ziimrevi, ideolojik c;Ikarlarnn ve rahatun, milletin menfaat
lerinden ve huzurundan iistiin tutmayan insandJ.r. Her tiirhl ~artta, 
milletine hizmet vermeye goniillii ve hazrr olan insan, demektir. Bu 
insan tipinin yaratllmas1, Milli Egitim'e du~en gorevdir. Nitekim; 
"Yetil]ecek c;ocuklarlm.lZa ve genc;lerimize gorecekleri tahsilln hu
dudu n e olursa olsun, en evvel Tiirkiye'nin istiklaline, kendi benli
gine, Milli an 'an elerine d~man olan biitiin unsurlarla miicadele et
me liizumu ogretilmelidir.» diyen Atatiirk, bu noktaYI da c;ok a<;ak 
bir l]ekilde vurgulamaktadJ.r. 

0 ; Cumhuriyeti, c;ok glivendigi genc;lige emanet etmi~tir. «Cum
huriyeti biz kurduk, onu sizler yal]at acaksmlZ.» vecizesi ile Genc;lige 
Hitabe'si, Tiirk Genc;ligi'ne guvenini gosteren en giizel belgedir. 
Genc;ligi yeti~tirecek olan ise, ogretmenler ve uygulanan egitim sis
temidir ... Qgretmenler , yeni n esil sizin eseriniz olacaktlr. Eserin kly
meti, sizin m aharetiniz ve fedakarh~ derecesi ile miitenasip 
bulunacaktlr .. » «Eger Cumhurreisi olmasam, Maarif Vekilligi'ni al
mak isterdim.» gibi sozleri ile Milli Egitim'e ve genc;ligin yeti~tiril
.mesine ne kadar buyUk onem verdigini, ac;Iklamaktadrr. O'na gore 
iyi egitilmi!J, kafas1 c;agda!] bilgilerle donatJ.lnul] genc;lik, milletin ya
ratici gliciinj,i te§kil eder. «Milli Egitim, Tiirk c;ocuguna ecdadm1 ta
mttlkc;a , daha biiyiik i!]ler yapmak ic;in kendinde kuvvet bulacaktlr.» 
sozu ile Atatiirk , bu noktaYI da c;ok kesin ve ac,;:Ik bir !]ekilde belirt
mektedir. 'Ozillerek belirtmek gerekir ki, buyUk Atatiirk'iin c>llimlin
den sonra uygulanan Milli Egitim sistemimizin, ozellikle altml§h yil
la~Clan sonra O'nun arzu ettigi genc;ligi yeti!]tirilebildigini soylemek 
zordur. 12 Eylill1980 oncesi ya!]adigimiZ olaylarm. c;ok net olarak gos
terdigi gibi; Atatiirk'lin, Cumhuriyeti emanet ettigi genc;lerden, iF

fan ordusu ogretmenlerimizden bir klsmnnn beyinlerinin Tiirk Dev
let ve Milleti'nin birlik ve biitiinliigline kasdeden fikirlerce zaptedil
mi!] oldugunu, buyUk lizi.intuyle gormul] bulunuyoruz. Milli killtiir 
temeli iizerine tam olarak oturmarml] olan Milli Egitim ve YUksek
ogretim sistemi; dUn «ak» ded,igine bugiin «kara» diyen, deger hu
kUmlerini sempati ve antipatileri ile olul]turan ozii, sozii ve davra
·ID!]lan birbirini tutmayan devlet ve milletine hizmet !]Uurundan 
mahrum, bu ~uura sahip olanlan da kostekleyen c;ifte standarth b!r 
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aydm tipi yaratnm~trr. TUrk Milleti, tarih boyunca bu aydm tipin-
den buyiik zararlar gormu§tlir. · 

Atatiirk, sosyal hayatta !nkllapc;1drr. TUrk inlnlab1; kelimenin, 
ilk bakl§ta ima ettigi ihtilal anlammdan ba§ka, ondan daha geni§ 
bir degi§ikligi ifade etmektedir. Milletin varl.Igrm devam ettirmesi 
ic;in ki§ilerin arasmda dU.§fuldugu ortak bag, dini ve mezhebi baglar 
degil; Tlirk Milliyeti bag1drr. Bu 1:nkllapc;ilik geregi olarak, toplumun 
idaresi ve butu.n kanunlar diinyaya ait ihtiyac;lardan dogmu§tur. 
Tlirk Milleti'nin hayatmda meydana gelen degi§iklikler, herhangi 
bir ihtilalden c;ok fazla, c;ok yiiksek olan en buyiik ink.llaplardandrr. 

inlnlabm amac1, Tlirkiye Cumhuriyeti halkm1, tamamen c;agda§ 
ve butu.n anlam ve gorti.nu§u ile uygar bir toplum haline ula§trrmak
tlr. Tfirk inlnlab1; memleketi bir c;agdan ahp, yeni bir c;aga gotlir
mu~tur,~ Bat! dunyasmdaki Ronesans, Reform; 17. yti.zyll sonundaki 
bilim ve d'ii§ti.nce ihtilali; Frans1z inkllab1 ve Sanayi in.lulab1; TUrk 
inkllab1'nda, bunlarm hepsi bir insan OIDTUnUn ic;ine Slgdrrllml§drr. 
Tlirk Milleti'nin c;agda~ bir millet olarak ya~ayabilmesi ic;in, gerekli 
degi§iklikleri yapnn§trr. 

Atatlirk, Laikligi millet ve devlet hayatmm temel ta~larmdan bi
ri yapm1§trr. Din ile devlet i~leri kesinli.kle birbirinden ayrllnn~; din, 
insanlarm vicdanma tevdi edilmi§tir. «Din, bir vicdan m eselesidir. 
Herkes, vicdan1nm emrine uymakta serbestti.r. Biz, dine sayg1 goste
rlriz. Dii~?iini.i§e ve dii§iinceye kar~?I degiliz. Biz sadece din i§lerini, 
millet ve devlet i~leriyle kan~tlrmamaya ~ab§Iyor, kas1t ve fiile da
yanan tutucu har eketlerde:n sakmlyoruz. Gericilere asia frrsat ver
meyece~z., sozleriyle buyiik Atatlirk, Laiklik anlayt§IDl veciz bic;im
de ortaya koymu§tur. O'na gore din ve mezhep, herkesin vicdanma 
kalrru§ bir i~tir. Hic;bir kimse, hie; bir kimseyi; ne bir din, ne de bir 
mezhep kabul etmeye zorlayabilir. bin ve mezhep hic;bir zaman po
litika aleti olarak kullarulamaz. Laiklik asia dinsizlik olmadlg1 gibi, 
sahte dindarhk ve hurafecllikle mucadele ettigi ic;in, gerc;ek dindar
llgl geli§tirmi§tir. Laikligi, dinsizlikle kan§trrmak isteyenler; ilerle
me ve canl.Ibga di.i§man olan, dinden maddi menfaat umanlardrr. 
Tlirk inkllab1, buna musaade etmez. Bi.iyiik Atatu.rk'iin flU sozleri, 
TUrk inlnlab1'nm dine kar~1 tutumunu c;ok gi.izel belirtmektedir : 
«Bagl.I bulunmakla ina~ ve mutlu oldugumuz islam dinini, yiiz
yillardan beri ah§Ilm1~ oldugu iizere, bir politika arac1 durumundan 
kurt~rmak, yiikseltmek ger c;egini goriiyoruz . Kutsal ve tanr1Sal olan 
inane; ve vicdanlari.DllZl, kar1~lk ve tiirlii r e.nkte bulunan h ertiirlii c;I
karlarla tutkularm alaru olan siyasetin biitiin ogelerinden biran on-
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.ce ve kesinlikle kurtarmak, milletin diinya ve ahiret mutlulugunun 

.emrettigi. bir zorunluluktur. Ancak boylece, islam dininin yiiceligi. 
gerQekle~ir.» Gorilliiyor ki Atatiirk, dindarhga degil; dini politikaya 
alet etmeye, dini gericilik unsuru gibi gormeye, kar~1chr. Laiklik, 
milli birlik ve butiinliige hizmet eden en temel inkliaplardan biridir. 
Bu ~ekilde inananla, inanmayan birlikte ayru milli amaQlar i<;:¢ 9~
h~abilirler. 

m- ATATURK<;ULUGUN SOSYO-POLiTiK GORUSLERi: 

Atatiirk, Milli Miicadele'ye; «milletin istiklalini, gene milletin 
azim ve kararx ~urtaracaktJ.r» ilkesi ile ba~lann~; «hakimiyet, kayxt
SlZ ve ~artsiZ Tiirk Milleti'ne aittir.» prensibi ile Tiirk Milleti'nin, ken
eli mukadderat1 hakkmda bizzat kenclisinin karar vermesini ve ken
dini yonetecek temsilcilerini bizzat kenclisinin se<;mesini, yeni dev
letin, siyasi reji.millln temel ta~x olarak kabul etmi~tir. 1921 tarihli ilk 
Anayasa'nm birinci maddesi; hakimiyetin, milletin temsilcilerinden 
olu~an Tiirkiye Buyiik Millet Meclisi'ne ait oldugunu hiikme ba.gh
yordu. Biiyiik Atatiirk; Tiirk Milleti'nin, Cumhuriyet rejimi ile idare 
edilecegini bu ~ekilde ifade ederken; ayru zamanda, 29 Ekim 1923'te 
ilan edecegi. Cumhuriyet yonetiminin hukuki temelini de atnn~ olu
yordu . . Boylece iktidar laikle~mi~. adeta gokten yere indirilmi~tir. 
Din ve vicdan hiirriyeti kabul edilerek, din ve devlet i~lerinin birbi
linden ayrlimas1 saglannn~trr. Din i<;in en giizel yerin, insanlarm 
vicdaru ve kalbi oldugu sonucuna vanlnn~trr. Cumhuriyetin ilk ana
yasasi, 1924 tar.ihli Anayasa da; hakimiyetin, kayxtslZ ~artslZ Tiirk 
Milleti'ne ait oldugunu vurguluyordu. Bu anlayx~m sonucu olarak, 
Atatiirk; att1g1 her adrmda ve aldxgr her kararda, milletini du~iin
mu~ ve milletine ragmen hi<;bir ~ey yapma~trr. 

A.tatiirk; Tiirk Devleti'nin dx~ politikasmda b~ka milletlerin Mil
li kill.tiir ve bagrmslZhklarma, toprak butiinliiklerine sayglh bir Tiirk 
Milliyet<;iligi. anlayx~1 i<;indedir. uBize Milliyet<;:i derler; biz oyle Mil
liyet<;:ileriz ki, bizimle i~birligi. yapan biitiin milletlere saygx gosteririz, 
sozleri ile, dx~ politikada saldrrgan ve ba~kalanru kii<;iik goren bir 
niill.iyet<;iligi, kesinlikle reddettigi.nl ortaya koyar. "Yurtta sulh, Ci
handa Sulh» ozdeyi~f. Atatiirk<;illiigiin dx~ politikasrm ve dx~ politika
da Milliyet<;iligin ~umuliinii, en iyi ve en <;arp1c1 bi<;iinde ortaya koy
maktadrr. Ama<;, Tiirk Milleti'nin onurlu ve ~erefli bir millet olarak 
ya~amas1dxr. ,,Qnurlu ve ~erefli ya~amak, milletin hiirriyet ve bagrm
siZhgxyla miimkiin olur.» Tiirk Milleti, diinya milletleri ailesinin, 
e~it haklara sahip ~erefli bir uyesi olarak ya~amak ister. Atatiirk; 

(F.: 2) 



lS Se lcuk Dergisi 

gerc;:ekc;i, teslimiyetc;i olmayan, ban~c;:1, maceraCihktan uzak, akllc1, 
hukuka bagli. bir dl~ politika anlaYJ~ma sahiptir. «DI~ siyasette kuv
vetli olabilmek it;in, kuyvetli bir ic; siyaset lazunchr. Ancak, bir siya
set; bir deylet ve millet siyaseti olmadikQa, ya~ayamaz» derken, iQ 
politika ile ~ politikamn yakm ili~kisini gostermi~tir. 

IV - ATATURKCULUGUN SOSYO-EKONOMiK GORUSLERi: 
Buyiik Atatiirk; siyasi bagnns1zhgm, ekonomik bagrmsiZllkla 

desteklenmesi gerektigi inancmdadlr. Daha Cumhuriyet'in ilanmdan 

once, $ubat 1923'te izmir'de bir "iktisat Kongresi toplamas1, bu inan
cm eseridir. Bu kongreyi a<;:I1? konu~masmda; usiyasi ve askeri mu
zafferiyetler n e kadar biiyiik olursa olsun, iktisadi zaferlerle tac;lan
chrllmazlarsa semere, netice payidar olamaz.» demektedir. 0; yirmin
ci _yiizylim, tamamen bir ekonomi devri olacagrm, ongorniu1?tlfr. ·Ata~ 
turk, Tiirkiye'nin ekonomik sistemini tayin ederken, bilinen klasik 
ekonomik sistemlerden hic;birine baglm11 kalmadl. Ba§ka bir deyim
le; slllJi mucadelesine dayanan marksist, sosyalist sistemlerle; ser
best rekabete dayanan liberal ve kapitalist ekonomik sistemleri red
detmi!jtir. Tiirk Milleti; gelenekleri, inanc;:lan ve .hayat felsefesi iti
bariyle ne kollektif devletc;i, ne de kat! ferdiyetc;i bir ekonomik sis
temden yana olmu§tur. Yeni Tiirkiye'nin ·ekonomik sistemi, karma 
ekonomi sistemi olacaktrr. Buna go:re; fert ve devlet, yanyana, fakat 
farkh a lanlarda ekonomik faaliyetlerde bulunabilecektir. Sanayi te
§ebbuslerini, ula~trrma i§lerini, buyiik kredi muesseselerini devlet 
yonetecektir. Devletin ve ozel te§ebbuslin. gliclinlin, ayn ayn §art.:. 
larda, yeni amac;:lar ic;in birle§tirilmesi gerekiyordu. Tiirkiye'nin dev
letc;iligini, buyiik Atatiirk §oyle a~aklar : uBu; Tiirkiye'nin ihtiyac;Ia.: 
rmdan dogmu~. Tiirkiye'ye has bir sistemdir. Fertlerin hususi te§eb
bUslerini esas tutmak, fakat biiyUk bir ~etin ve geni§ bir memle
ketin biitiin ihtiyac;larmm kar§Ilanamadignu ve birc;ok §eyin yapi~ 
iamacbgm1 goz oniinde tutat·ak, memleket i.ktisadiyahm devletin eli
ne almak; devlet hususi te§ebbiisle yapllmalllli? olan §eyleri, bir an 
evvel yapmak istedi ve muvaffak oldu. Bizim takip ettigimiz yol, li~ 
beralizmden ba§ka bir §eydir,» 

Atatiirk'e gore; devlet ile ki§inin, kar§lllkll faaliyet a lanlarrm 
aymnak gerekir. Devlet, ki§inin yerine gec;:memelidir. Fakat, ki§iniii 
geli§mesi ic;:in, genel §artlan gozonlinde bulundurmahcl.IT. 

Ki§ilel~in geli§mesinin engel kar§lsmda kalmaya ba§ladlgl · no~c
ta, d evlet faaliyetinin Sll1ll"ll11 olu~turur. Bir i§ ki, buyiik ve dlizenli 
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bir idareyi gerektirir. Ozel te~ebbus elinde tekelle~me tehlikesi gos
terir. Veya genel bir ihtiyaCl kar~llar, o i~i devlet iizerine alabilir. 
Mesela madenlerin, ormanlann, demiryollannm, para ihra9 eden 
bankalarm i~letilmesi gibi.. bu manada ve anlaYI~ta devletQilik; sos
yal, ahlaki ve millidir. 

Atatiirk'iin devlet9iligi; 19. a~rrdan beri sosyalizm teorisyenleri
ilin. ileli siirdiikleri fikirlerden almarak, terciime edilmi~ bir sistem 
degildir. Bu; Tiirkiye'nin ihtiyacmdan dogmu~. Tiirkiye'ye ozgii bir 
sistemdir. 

V- SONU<;: 

Gorillii.yor ki, AtatiirkQiilii.k; Atatiirk'iin sosyo-killtiirel, sosyo- · 
ekonomik ve sosyo-politik konulardaki go~leri, ilke ve inkllaplan 
ile bir ideoloji te~kil etmektedir. Son otuz ylldan beri Tiirk Gen9ligi, 
zaman zaman yabanc1 ideolojiler tarafmdan tesir altma almarak, 
Atatiirk9illii.k'ten veya Kemalist ideoloji'den saptrrllmak istenmi~tir. 
Ne yazik ki, zaman zaman gen9lerimizin bir klsmmm kafalarmm, 
Tiirk vatan ve milletinin birlik ve bii.tii.nlugiine du~man olan yaban
CI ideolojiler tarafmdan zaptedildigini, hep birlikte gormu~ bulunu
yoruz. · Neticesi, kendileri i9in husran olmaya mahkfun bu 9e~it ide
olojik sapikliklarla, Tii.rk Milleti'nin evlatlarmdan bir klsmmm heba 
olmas1, bilyiil{ bir kaYiptrr. Tiirk toplumunun yakm ge9mi~te geQir
mi~ oldugu 6nemli sosyal hastaliklarm temelinde, Atatii.rk ideolo
jisi'nden sapma ve uzakla~ma vardrr. Bu sapmanm sebebi; biiyiik 
6l9iide, Milli Egitim ve Yii.ksek Ogretim sistemlerimizde 12 Eylill1980 
tarihine kadar yer alan zaaflardrr. Milli Egitim'de ve ozellikle Yii.k
sek Ogretim'de 12 Eylill yonetiminin yapnn~ oldugu reform, Kema
list ldeoloji'ye, yani · Atatiirk ilke ve inlulaplarma bagh; Tii.rk Mille
ti;nden olmanm gurur ve heyecam i9inde, Tiirk Devlet ve Milleti'ne 
hizmet fikrini her ~eyin ii.stiinde tutan bir gen9lik yeti~tirmek ama
Clyla, gerekli diizenleme ve ~artlan getirmi~tir. <;agda~la~ma yolun- · 
4a ba~arll1 olmak, · medeni milletlerin ilim ve teknolojisine ula~abil
mek i9in; Milli kiiltii.riimiizden taviz vermeden, kendimize giiven 
i9inde Tiirk vatanda~1 olmanm ~eref ve mutlulugunu duyarak, Ata
tiirkQiilii.ge srmslkl sanlmannz ve buyiik Atatii.rk'iin, TUrk Milleti'
nin bekasnn ebediyete kadar sii.rdiirmesi i9in verdigi direktifleri 
harfiyen yerine getirmemiz gerekir. Yalnlz, tekrar belirtelim ki; Ata
tii.rkQiilii.k, ·bildigimiz klasik doktrin veya ideolojiler gibi kahpla~nn~ 
ve degi~mez dogmatik prensipler degildir. Atatii.rk ideolojisi; dina
mik, alulCI, faydac1 bir ideolojidir. «Kemalizm, on asra s1gacak i~i on 
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yllda ba§ar~tJ.r, cliyen Gerar Tongas, Tiirk ink.Ilab1'ndak.i dinamiz
mi ifade etmektedir. Atatiirk; Tiirk Milleti'nin ihtiyac;lan ve zama
nm degi§mesi ile yapllmas1 gereken degi§iklikleri, kencli dii§Un.ce ve 
icra sistemi ic;:inde her zaman yapabilmi§tir. Amerikah Daniel E. 
Webster : «Son yiizyillarm, belki de butiin taribin en buyii.k Tiirk'ii; 
Qagda§ diinyanm herhalde en dinamik lideri, uzun olmayan haya
tmda UQ insan kadar enerji sarfeimi§tir.» derken; O'nun dinamizmi
ni, c;:ok veciz bic;imde ifade etmi§tir. Atatiirk'iin dii§Un.celeri, ilke ve 
in.kJ.Iaplan; Tiirk Milleti ic;in devamh geli§tirilerek muJ:lafaza edilme
si gereken, dinamik bir ideolojidir. Tiirk Milleti'nin; c;:agda§, kalkm
ml§ ve mutlu bir toplum olabilmesi ic;in, Atatiirkc;:iiliik'ten asia taviz 
vermemesi gerekir. 

O'na baghllglmlZI, ebecli minnet ciuygulanm1z1 tazeleyerek; ha
trrasi .oniinde, bir kere daha tazimle egiliyoruz. 

" 


