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SUNUŞ

Değerli okurlar,
Bir önceki sayımızda, yaz tatili süresince yurt içi
ve yurt dışından pek çok kişinin Başkent Ankara’yı ve
Atamızı ziyaret etmesini bekliyoruz diye belirtmiştim.
Bu yaz gelen ziyaretçilerimiz bizim de beklentilerimizin
çok üzerindeydi. Halkımızın Anıtkabir’e göstermiş olduğu yoğun ilgiyi; Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyete ve
Cumhuriyet değerlerine olan bağlılığının bir göstergesi
olarak değerlendirmek olanaklıdır.
Önümüzdeki günlerde coşkuyla kutlayacağımız
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım’da da bu
sevgi selinin devam edeceği inancını taşıyoruz.
Anıtkabir Derneği’nin en çok önem verdiği faaliyetlerden biri olan ve maliyeti tamamen Derneğimiz
tarafından karşılanan Atatürk’ün kullandığı üç otomobilin onarılıp ilk durumuna getirilerek yenilenmesi
projesinde sona doğru yaklaşıyoruz.
Bilindiği gibi, ilk olarak 1934 Model Lincoln Marka
üstü açık tören otomobilinin restorasyonuna başlanmış. Bu otomobilin restorasyonu 18 Haziran 2014 – 26
Ekim 2015 tarihleri arasında yapılmış ve Barış Kulesi
içerisinde ziyarete açılmıştır. İkinci olarak ise 1935 Model Lincoln Marka makam otomobilinin restorasyonuna
başlanmış, bu otomobilin restorasyonu ise 28 Ekim
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2015 - 21 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılmış ve
23 Nisan Kulesi içerisinde ziyarete açılmıştır.
Üçüncü ve son otomobil olan Türkiye İş
Bankasının ATATÜRK’e armağan ettiği 1936 model
Cadillac’ın restorasyonuna ise 20 Temmuz 2018 tarihinde başlanmıştır.
Bilimselliğinden ve doğruluğundan vazgeçmemeye özen göstererek yayımlamayı sürdürdüğümüz
dergimize, daha çok okurumuzun yazılarıyla katılımını
ve katkısını sağlamak düşüncesi ile Yönetim Kurulumuzun, “Daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış,
özgün olan ve Anıtkabir Derneği Yayın Kurulu tarafından yayımlanması uygun görülen yazıların sahiplerine
vermiş olduğu telif ücreti ödenmesini 500 TL’ye çıkartma” kararı aldığını duyurmakta yarar görmekteyim.
Bu sayımızda yer alan, önemli ve ilginç konulardaki makale ve yazılarımızı beğenilerinize sunar,
dergimizin geliştirilmesi ve sizlere daha layık duruma
getirilmesi için her zaman önerilerinizi ve katkılarınızı
beklediğimizi bir kez daha hatırlatır, gelecek sayımızda görüşmek ümidiyle saygılar sunarım.
Şadi ÖNER
(E) Tuğgeneral Anıtkabir Derneği Başkanı

Anıtkabir’i Ziyaret Eden Resmi Heyetler
09.07.2018 CUMHURBAŞKANI SN. RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN 			
ANITKABİR ZİYARETİ

10.07.2018 PAKİSTAN CUMHURBAŞKANI VE BERABERİNDEKİLERDEN
OLUŞAN HEYET
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Anıtkabir’i Ziyaret Eden Resmi Heyetler
16.07.2018 MİLLİ SAVUNMA BAKANI SN. HULUSİ AKAR’IN
ANITKABİR ZİYARETİ

17.07.2018 TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM’IN
ANITKABİR ZİYARETİ
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Anıtkabir’i Ziyaret Eden Resmi Heyetler
20.07.2018 TÜRKİYE MUHARİP GAZİLER DERNEĞİ GENEL
BAŞKANI VE BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET

20.07.2018 TÜRKİYE MUHARİP GAZİLER DERNEĞİ GENEL
BAŞKANI VE OLUŞAN HEYET
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Anıtkabir’i Ziyaret Eden Resmi Heyetler
13.08.2018 DIŞİŞLERİ BAKANI SN. MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU VE
BÜYÜKELÇİLERDEN OLUŞAN HEYET

26.08.2018 KURULUŞUNUN 94. YILI NEDENİYLE İŞ BANKASI
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNDEN OLUŞAN HEYET
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Anıtkabir’i Ziyaret Eden Resmi Heyetler
30.08.201830 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMALARI NEDENİYLE CUMHURBAŞKANI SN.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET

03.09.2018 ADLİ YIL ACILIŞI NEDENİYLE YARGITAY BAŞKANI VE
BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET
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Anıtkabir’i Ziyaret Eden Resmi Heyetler
10.09.2018 JAPONYA PRENSESİ AKİKO MİKASA’NIN
ANITKABİR ZİYARETİ

19.09.2018 GAZİLER GÜNÜ NEDENİYLE, İÇİŞLERİ BAKANI SN. SÜLEYMAN SOYLU VE
BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET
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NUTUK NEREDE
VE NASIL OKUNDU?

Dr. Ali GÜLER (*)
Giriş
Nutuk, devletimizin kurucusu Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün Türk milletine ve insanlığa en büyük armağanlarından biridir. 36.5 saatlik bir uzun
konuşmaya kaynaklık etmiştir. Sadece geçmişi,
devletimizin kuruluş sürecini 1919-1927 yılları itibarıyla anlatan bir konuşma olmaktan çok, geleceğe de ışık tutan, derin çözümlemeler içeren aynı
zamanda devletimizin kuruluş felsefesini de anlatan bir yapıttır.
Bir büyüğümüzün (Şair Dursun Yaşa) söylediği, bizim de aynen katıldığımız şu önemli saptama
bakımından da Nutuk çok önemlidir: “Atatürk’e ait
her şey kaybolsa bile O’nu anlamak için şu üç metin
yeter: 1. Gençliğe Hitabe, 2. Onuncu Yıl Nutku, 3.
Türk Ordularına Son Mesaj.” Kamuoyumuzun yakından bildiği bu üç metnin ilki olan Gençliğe Hitabe, Nutuk’un en son bölümünü oluşturmaktadır. 20
Ekim 1927 günü saatler 20.25’i gösterirken Atatürk
gençliğe seslenişini gözyaşları içinde bitirmiş ve
“ulaştığı sonucu” Türk gençliğine emanet etmiştir.
Nutuk ilk planda bir “belgesel hatırat” olmakla
beraber, pek çok yönden önem taşımaktadır. Atatürk Nutuk’u, “Türk Milleti’ne karşı bir görev” olarak
algılamış, Bilge Kağan’dan kendisine uzanan, Türk
tarihinin içinden süzülüp gelen devlet geleneğimizin bir tezahürü olarak milletine adeta “dokuz yılın”
hesabını vermiştir.
“Maraton Konuşma” Nerede Yapıldı?
1927 yılının 15-23 Ekim tarihleri arasında İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının büyük sa-

lonunda CHP İkinci Büyük Kurultayı toplanmıştı.1
Nutuk burada verilmiştir. Ankara’da Ulus Meydanı’ndan Ankara Garı’na inen ve Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının yanında bulunan İkinci
TBMM binası bugün “Cumhuriyet Müzesi” olarak
kullanılmaktadır. Binanın tarihçesi ve müzenin içeriği kısaca şu şekildedir:
Nutuk’un Verildiği Yer: İkinci TBMM Binası
Binanın Tarihçesi
1923 yılında mimar Vedat Tek (1873-1942)
tarafından Cumhuriyet Halk Fırkası Mahfeli olarak
tasarlanan ve inşa edilen bu bina işlevi değiştirilerek meclis olarak kullanılmıştır. Bodrum üzerine
iki katlı olan bu yapının iç bölümleri, iki kat boyunca yükselen ortadaki meclis salonunun üç kenarına dizilmişlerdir. Girişten sonra enine uzanan, iki
ucunda merdivenlerin yer aldığı geniş geçit, Selçuklu ve Osmanlı bezeme motiflerinin yer aldığı bir
tavanla örtülmüştür. Benzer bir biçimde ele alınmış
yerlerden birisi de büyük salondur. Yer yer localarla
değerlendirilen bu salonun özellikle yıldız motiflerini içeren ahşap tavanı, sonradan düzenlenen taç
kapı ve bazı noktalar dışında kemerler, saçaklar,
yer yer çinilerin yer aldığı bölümler ile bu dönemin
mimari özelliklerini yansıtmaktadır.
I. Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının yetersiz olması ve gelişen Cumhuriyet Türkiye’si meclisinin gereksinimleri karşılayamaması nedeni ile
(*) Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi
1 Bazı yayınlarda “3. Büyük Kurultay” olarak geçmektedir. Bu konu;
1923 Eylül ayında Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin
siyasal bir partiye dönüştürülmesi suretiyle kurulan CHP’nin kuruluşu üzerine toplanan ilk kongresinde (1923) konuşan Mustafa Kemal
Paşa’nın, “Büyük Kongremiz Sivas Kongresi’nden sonra teşkilâtımızın
ikinci büyük kongresi oluyor” sözlerinden kaynaklanmaktadır. Mustafa Kemal Paşa, kurucusu olduğu partiye şerefli bir mazi kazandırmış
ve bundan da önemlisi partiye, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk
Cemiyeti’ne egemen olan “Milli Mücadele ruhunu” aşılamak istemiştir. (İ. Giritli, “Okunuşunun 75. Yılında Büyük Nutuk”, Yetmişbeşinci Yılında Büyük Nutuk’u Anlayarak Okumak, Bilgi Şöleni, (1718 Ekim 2002 Ankara) Bildiriler, Yayıma Hazırlayanlar: D. Ayan,
M. A. Parlak, AAM., Yayınları, Ankara, 2003, s. 6.) Sivas Kongresi
(1919) CHP’nin ilk kongresi sayılırsa, Nutuk’un okunduğu bu kongre
(1927) üçüncü kongre olmaktadır.
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bina bir takım değişiklikler geçirmiş, sonra da II.
Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak 18 Ekim 1924
tarihinde hizmete açılmıştır.
II. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1924-1960
yılları arasında Atatürk ilke ve devrimlerinin gerçekleştirildiği; Cumhuriyetimizin gelişmesi için çok
önemli çağdaş kararların alındığı; çağdaş yasaların çıkarıldığı uluslararası alanda Türkiye’nin etkinliğini ve saygınlığını artıran antlaşmaların yapıldığı;
çok partili sisteme geçişin sağlandığı önemli bir
yapıdır.
Türk siyasi tarihinde önemli yeri olan II. Türkiye Büyük Millet Meclisi binası işlevini 27 Mayıs
1960 tarihine kadar 36 yıllık bir dönem boyunca
sürdürmüştür. 1961 yılında meclisin yeni yapılan
modern binasına taşınması üzerine bu bina Merkezi Antlaşma Teşkilatı’na (CENTO) tahsis edilmiştir.
1961-1979 yılları arasında CENTO Genel Merkezi
olarak kullanılan bu bina CENTO’nun kaldırılması
ile aynı yıl Kültür Bakanlığı’na devredilmiştir. Bu
binanın ön bölümünün Cumhuriyet Müzesi olarak
düzenlenmesi, arka bölümünün ise Eski Eserler ve
Müzeler Genel Müdürlüğü’nün hizmet binası olarak
kullanılması kararlaştırılmıştır. Müze bölümünün
onarım ve düzenlemeleri tamamlanınca 30 Ekim
1981 tarihinde Cumhuriyet Müzesi olarak ziyarete
açılmıştır. Bu düzeniyle 1985 yılına kadar hizmet
vermiştir. Aynı yıl ziyarete kapatılarak, sergileme
çalışmaları başlamıştır. Çalışmalar 1991 yılına
kadar devam etmiş, Ocak 1992 yılında yeniden
ziyarete açılmıştır. Müzede ilk üç Cumhurbaşkanı
dönemini yansıtan olaylar, ilk üç Cumhurbaşkanının kendi sözleri, fotoğrafları, kimi özel eşyaları
ile o dönemde mecliste alınan kararlar ve yasalar
sergilenmektedir.
Müzenin Bölümleri
Girişin Sağ Tarafındaki Birinci Oda: II.
TBMM döneminde “Muhasebe Odası” olarak kullanılan oda bugünkü sergilemede “Atatürk İlkeleri
Odası”dır. Burada yer alan ışıklı panolarda Atatürk’ün kendi sözleri ve fotoğrafları ile Cumhuri-
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yetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve
Devrimcilik ilkeleri anlatılmaktadır.
Girişin Sağ Tarafındaki İkinci Oda: II. TBMM
döneminde “Mescit” olarak kullanılan oda, bugünkü sergilemede “Atatürk İnkılâpları Odası”dır. Buradaki ışıklı panolarda ve vitrinlerde, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, hukuk alanında düzenlemeler, giyim ve
görünüm değişikliği, uluslararası takvim, saat, tartı
ve ölçüler, yeni Türk Harfleri, Soyadı Kanunu, Büyük Nutuk, 10. Yıl Nutku, Türk Hava Kurumu, demiryolları, ekonomi ve sanayi ile ilgili Atatürk Devrimleri ve olayları, yasa önerileri, yasalar, gazete
kupürleri, Atatürk’ün sözleri, fotoğraflar ve konu ile
ilgili objeler sergilenmektedir.
Girişin Sağ Tarafındaki Üçüncü Oda: II.
TBMM döneminde “Zabıt Kalemi” olarak kullanılan
bu oda, bugünkü sergilemede “Atatürk Odası”dır.
Buradaki panolarda ve vitrinlerde; Atatürk’ün imza
ve el yazısı örnekleri tekke ve zaviyelerin kapatılışı,
Türk Tarih ve Türk Dil kurumlarının kuruluşu, dış
siyaset, Montrö Boğazlar Sözleşmesi, tarım, arkeoloji ve güzel sanatlar, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesi ve Atatürk’ün ölümü ile ilgili olaylar, kendi sözleri fotoğraflar ile anlatılmakta
ve Atatürk’ün kimi özel eşyaları sergilenmektedir.
Girişin Sol Tarafındaki Birinci Oda: II.
TBMM döneminde “Kavanin Kalemi” (Kanunlar Kalemi) olarak kullanılan bu odada, III. Cumhurbaşkanımız Mahmut Celal Bayar’ın hayatı, 1950-1960
dönemi olayları; kendi sözleri, fotoğraflarıyla anlatılmaktadır. Celal Bayar’ın ailesi tarafından müzeye
bağışlanan kimi özel eşyaları da sergilenmektedir.
Girişin Sol Tarafındaki İkinci Oda: II. TBMM
döneminde “İdare Heyeti” olarak kullanılan bu odada, bugünkü sergilemede Cumhuriyet’in ilanından
günümüze kadar tedavüle çıkan kâğıt ve madeni
paralar, pullar, hatıra paralar ve madalyalar sergilenmektedir.
Girişin Sol Tarafındaki Üçüncü Oda: II.
TBMM döneminde “Evrak Kalemi” olarak kullanılan
bu oda, bugünkü sergilemede II. Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü’nün yaşamı, 1938-1950 dönemi
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olayları, kendi sözleri ve fotoğraflarıyla anlatılmaktadır. İsmet İnönü’nün ailesi tarafından müzeye
bağışlanan kimi özel eşyaları da sergilenmektedir.
Meclis Toplantı Salonu: II. TBMM döneminde “Genel Kurul Salonu” olarak kullanılan bu salon,
Cumhuriyet’in ilk yıllarından başlayarak gerçekleştirilen büyük atılımların karar merkezi olarak birçok
konuşmalara sahne olmuş, tarihi değeri yüksek bir
salondur. Bu salonun ana giriş kapılarının ortasında “Riyaset Divanı” (Başkanlık Kürsüsü), sağ ve
sol üst köşelerde Sefirler Locası, sol tarafta Cumhurbaşkanlığı Şeref Locası, salonun arka tarafında
Dinleyiciler ve Basın Locası yer almaktadır. Bu salonda 1924-1960 yılları arasında milletvekili sayısı
en fazla 610’a kadar yükselmiştir.
Günümüz müzeciliğine uygun sergileme düzenlemesinin sağlanabilmesi, sergilemeye eğitici
bir rol verilerek hareketlilik kazandırılması amacıyla, toplantı salonunda Kurtuluş Savaşı’mızdan başlayarak devletimizin kuruluşunu belgeleriyle anlatan Türkiye Cumhuriyeti tarihinin önemli kaynaklarından biri olan Atatürk’ün “Nutkunun” 15-20 Ekim
1927 tarihinde okunduğu doğal ortam, balmumu
heykellerle canlandırılmaktadır. Canlı sergilemeyi
desteklemek amacıyla da Büyük Nutuk’tan seçilen
bölümler Devlet Tiyatrosu sanatçıları tarafından
seslendirilmiştir.
Büyük Nutuk (Söylev); siyaset ve askerlik tarihimizin en önemli kaynağı Türk hitabet (güzel söz
söyleme) sanatının erişilmesi güç, en güzel örneklerinden birisidir.

Nutuk, Türk milletinin yeniden doğuşunun,
Kurtuluş Savaşının ve Cumhuriyet’in ilk yıllarının
(1919-1927) ayrıntılı ve belgelere dayalı geniş bir

özeti ve yorumudur.
Nutuk’un felsefesinde ulus sevgisi, insanlığa
saygı ve ahlak anlayışı önde gelir. Atatürk; “Ben
1919 yılı Mayısında Samsun’a çıktığım gün elimde
hiçbir kuvvet yoktu, yalnız Türk ulusunun asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve
manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu ulusal kuvvete,
bu Türk milletine güvenerek işe başladım” demektedir.
1960 yılına kadar TBMM olarak kullanılan bu
bina Kültür Bakanlığı’na devredildikten sonra müze
olarak kullanılmaya başlanmıştır; Müzede sergilemenin yanı sıra halkımıza ve özellikle genç kuşaklara Kurtuluş Savaşımızı, Cumhuriyeti ve Atatürk’ü
tanıtmak amacıyla çeşitli sergiler açılmakta, video
gösterileri yapılmakta ve seri konferanslar düzenlenmektedir.
Müzenin İkinci Katı: II. TBMM döneminde
Cumhurbaşkanı Odası, Cumhurbaşkanı’nın yerli
ve yabancı devlet adamlarını kabul ettiği Cumhurbaşkanı Kabul Salonu, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Odası, Başbakan ve Bakanlar Kurulu Odası,
Meclis Başkanı Odası, Meclis Başkanı Özel Kalem
Odası ve Komisyon Odası olarak kullanılmıştır.
Ancak, bu odalar kullanım açısından gereksinime
göre zaman zaman değiştirilmiştir.2
“Maraton Konuşma” Başlıyor
Gazi Mustafa Kemal Paşa, tarihi Nutuk’unu
işte bu II. TBMM binasının Meclis Toplantı Salonu’nda verecekti. Tarihler 15 Ekim 1927 Cumartesi
gününü gösteriyordu. Yaklaşık bir buçuk ay önce,
2 Eylül 1927’de genel seçimler yapılmıştı. TBMM
1 Kasım’da açılacaktı. Mustafa Kemal, Nutuk’u
okumaya başlamadan önce CHP Genel Başkanı
(Cumhuriyet Halk Fırkası Reisi Umumisi) olarak 2.
Kurultay’ın açılış konuşmasını yaptı. Afet İnan’ın
aktardığına göre konuşmasında “Gelecek için yapılacak işlerin yurt yararına kararlara bağlanırken
2 http://www.kultur.gov.tr/TR,96355/ankara---ii-turkiye-buyuk-millet-meclisi-cumhuriyet-muz-.html
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Cumhuriyet ve halkçılık yönetiminde millete mutluluklar ve yeni şerefler kazandıracağına emin olarak” diye başladıktan sonra şöyle demiştir:
“Geleceğe yönelen tedbirler hakkında fikirlerimizi söylemeden önce, geçmişe ait olan olaylar
hakkında bilgi vermek ve yıllardan beri süregelen
davranış ve yönetimimizin milletimize hesabını
vermek ödevim olduğuna inanıyorum.”3
Atatürk Nutuk’u okumaya başlamadan önce
Kongreyi açmak ve açılış konuşmasını yapmak
üzere sürekli alkışlar arasında Başkanlık Makamı’na geldi, şu konuşmayı yaptı:
“Efendiler, Cumhuriyet Halk Fırkası’nın büyük
kongresini açıyorum. Fırkamız (Partimiz) geçen
ıstırap seneleri içinde milletimizin hayatı ve şerefi
için gösterdiği yüksek azim ve iradenin mümessili
(temsilcisi) olarak bundan dokuz sene evvel
meydana çıkmıştı. Bütün Anadolu ve Rumeli’ye
şamil olmak (kapsamak) üzere ilk umumi (genel)
kongremiz Sivas’ta akdedilmişti (yapılmıştı/
toplanmıştı).
Sivas umumi (genel) kongresine takaddüm
eden (öncesinde) şarkta ve garpta (doğuda ve
batıda) mıntıkavî (yerel) kongreler de akdedilmişti
(yapılmıştı). Bunlardan benim iştirak ve riyaset (katıldığım ve başkanlık) ettiğim Erzurum Kongresi’dir.
Erzurum Kongresi, tespit ettiği esaslar itibariyle şayan-ı kayıt ve tezkârdır (belirtmeğe ve hatırlanmaya layıktır). Sivas Umumi Kongresi’nde müzakere
mevzuu (konusu) olan aynı esaslar olmuştur. Bu
esaslar tavzihan (açık olarak) ve bütün memlekete
teşmilen (genişletilerek/kapsayacak şekilde) kabul
olunmuştur.
Gerçi o zaman kullandığımız unvan ile bugünkü unvan arasında fark vardır. Fakat teşkilat esas
itibariyle mahfuz kalmıştır (korunmuştur). Ve bugün
siyasi fırka (parti) halinde tecelli eden mevcudiyetine (ortaya çıkan varlığına) mebde (başlangıç)

3 Afet İnan, “Atatürk’ün Büyük Nutuk’unun Müsveddeleri Üzerinde
Arkadaşlarının Eleştirilerini Dinlemesi ve Gençlere Seslenişi”, Atatürk’ün Büyük Söylevi’nin 50. Yılı Semineri, Bildiriler ve Tartışmalar, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1980, s. 37.
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teşkil etmiştir. Bilhassa memleket ve millete ait
umumi gaye (genel amaç) –ki salâmet (güvenlik
içinde olmak),refah-ı umumiyeyi teminden ibarettir (tüm ülkenin her türlü güvenliği ve- mahiyet-i
asliyesi (asli mahiyeti) değişmeksizin takip olunmuştur (izlenmiştir). Binaenaleyh (dolayısıyla) diyebiliriz ki, bugün küşadıyle müftehir olduğumuz
(açılışı ile övündüğümüz) Büyük Kongremiz, Sivas
Kongresi’nden sonra teşkilatımızın İkinci Büyük
Kongresi oluyor.
Efendiler, Sivas Kongresi’nde nasıl ki bütün
milletin emellerini ve hissiyatını
(duygularını)
temsil etmek mevkiinde (durumunda) bulunduysak, bugün de Cumhuriyet Halk Fırkası’nın büyük
kongresi ile bütün milletin hakiki hissiyat (gerçek
duygularına) ve eğilimlerine tercüman olmak vazife
ve mevkiinde (görev ve durumunda) bulunuyoruz.
(Sürekli alkışlar). Hakikaten halkın bütün tabakaları
mefkûrelerini (ülkülerini) temin edecek etkenleri
ve unsurları fırkamızın icraat ve faaliyetlerinden
alıyorlar ve buluyorlar. Bu hakikatin en son ve
bariz(belirgin) delili, son genel seçimlerde aziz ve
necip (soylu) milletimizin fırkamıza gösterdiği destek itimattır. Bunu şükran ve iftiharla yad ederim.
Efendiler, fırkamızın gelecekteki harekât ve icrasıyla(uygulamalarıyla) alakalı tedbirleri(önlemleri) burada hep berber müzakere edeceğiz. Gelecek
için en isabetli ve memleketin ihtiyaçlarına (gereksinimlerine) en uygun kararlara ulaşmaya çalışacağız. Gelecek senelerdeki icraatımızın Cumhuriyet
ve Halkçılık idaresi altında memlekete yeni saadetler, yeni şerefler kazandıracağına itimadım (güvenim) vardır.
Efendiler, İstikbale (geleceğe) ait tedabir (tedbirler,önlemler) hakkında müdavele-yi efkâra (fikir
alışverişine) başlamadan evvel maziye (geçmişe)
ait vekayi ve hadisat (gelişmeler ve olaylar) hakkında maruzatta bulunmak (bilgi vermek) ve senelerden beri devam eden ef’al ve icraatımızın
(davranış ve yönetimimizin) milletimize hesabını
vermek vazifem olduğu kanaatindeyim. Hadisat
(olaylar) ile dolu olan dokuz senelik bir devrenin
tarihine temas edecek maruzat (bilgilendirme) ve

NUTUK NEREDE VE NASIL OKUNDU?
beyanatım (açıklamalarım) uzun sürecektir. Fakat,
mesele ifası (yapılması) zaruri bir vazife olduğuna
göre, beni mazur göreceğinizi ümit ederim. (Estağfurullah sesleri, alkışlar). Maruzatta bulunmadan
evvel, müzakere gündemimizin acil bir noktası vardır. Müzakere gündeminin birinci maddesinde bir
ikinci reis seçimi meselesi söz konusudur.
Efendiler, elimizde bir nizamname projesi vardır, bu henüz fırkamızın genel kongresinin tasdik
ve tasvibinden (onay ve kabulünden) geçmemiş
değildir. Dolayısıyla bu nizamname yapıldıktan
sonra vakaları (olayları) ve muameleleri (işlemleri)
ihtiva eden vaziyetler vardır ki, bunun bazı maddeleri ile bağdaşmamaktadır. Mesela umumi reis (genel başkan) vaziyeti gereği vazifesini fiilen yerine
getirememekte ve reis vekili olarak malumu âliniz
İsmet Paşa Hazretleri fiili vazifeyi yerine getirmektedirler. Dolayısıyla zaten reis vekili mevcut iken
tekrar bir reis seçimi bendenizce söz konusu değildir. (Doğru sesleri). Bununla beraber, bu hususu da
yüksek oyunuza koymak istiyorum.
Reis Vekili mevcut iken, burada –ki nizamname dediğimiz projedeki- vazifeyi kendileri yerine
getirebilirler. Eğer bu hususu kabul buyurursanız,
Paşa Hazretleri ikinci reis vazifesini yerine getirirler. (Uygun sesleri). Bu hususu yüksek oyunuza
arz ediyorum. Kabul buyuranlar el kaldırsın! Oy
birliğiyle kabul olunmuştur.
Şimdi efendim, diğer bazı noktalar vardır.
Evvela bunların yapılması için riyaset mevkiini
(başkanlık makamını) İsmet Paşa Hazretleri’ne terk
edeceğim, ondan sonra müsaadenizle beyanatta
bulunacağım. (Şiddetli alkışlar).
(…)
(Gazi Hazretleri alkışlar arasında büyük nutuklarını irat (söylemek) buyurmak üzere hitabet kürsüsünü teşrif buyurdular).”4
Görüldüğü gibi, Atatürk, olaylarla dolu 9 yıllık
bir dönemin tarihine değineceği için sözlerinin uzun
4 Hakimiyet-i Milliye, 16. 10. 1927. Atatürk’ün Bütün Eserleri, Cilt:
19, Nutuk I., (1927), 2. Baskı, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2011, s. 1920.

süreceğini açıklamış, öncelikle gündemdeki kimi
maddelerin karara bağlanmasını istemiş, böylece
tüzük ve programla ilgili konular görüşülüp, gerekli
kararlar alındıktan sonra kürsüye gelerek herkesin
meraklı bakışları arasında Nutuk’u okumaya başlamıştır.
Atatürk, uykusuz ve yorucu geçen günler boyunca büyük emekler vererek hazırladığı Büyük
Nutuk’u, bu kongrede, 15 Ekim 1927 Cumartesi
günü saat 10.00’dan başlayarak 20 Ekim Perşembe gününe kadar 6 gün boyunca; her gün 6 saat,
toplam 36 saat 31 dakika aralıksız okumuştur. Atatürk, II. TBMM’nin toplantı salonunun kürsüsünden
öğleden önce ve öğleden sonra iki ayrı oturumda
olmak üzere her gün 6’şar saat (3+3) konuşmuştur. Son gün epeyce uzun sürmüş nihayet “Gençliğe Hitabe”yi söyleyip kürsüden indiğinde saatler
20.25’i bulmuştur.
Bu nedenle yabancılar bu uzun konuşmaya
“Six day Speech” (Altı Günlük Konuşma) ya da
“Maraton Konuşma” adını vermişlerdir. Toplamı 36
saat 31 dakika süren bu şaşırtıcı konuşmadan bir
Batılı yazar (A. Rustow), “Hayret Verici Hitabet Maratonu” diye söz etmiştir. Bir Amerikan Dergisi (Literary Diegest) de ondan “Türk Cumhurbaşkanı’nın
400.000 kelimelik mesajı” diye söz etmiştir.5
Nutuk’un tamamı altı gün içinde aşağıdaki gibi
36 saat 31 dakikada okunmuştur:6
Sıra
Tarih
1
15 Ekim 1927 Cumartesi

Saat Dakika
5
32

2

16 Ekim 1927 Pazar

5

37

3
4
5
6

17 Ekim 1927 Pazartesi
18 Ekim 1927 Salı
19 Ekim 1927 Çarşamba
20 Ekim 1927 Perşembe

6
6
6
6

20
24
24
14

5 İsmail Arar, “Büyük Nutuk’un Kapsamı, Niteliği, Amacı”, Atatürk’ün Büyük Söylevi’nin 50. Yılı Semineri, Bildiriler ve Tartışmalar, TTK., Ankara, 1980, s. 126 ve dipnot: 25, 26.
6 Cumhuriyet Halk Fırkası Büyük Kongresi, Ankara, 1927, s. 4. İ.
Arar, a. g. bildiri, s. 127. Aslı, Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Dosya: 1. Büro, Fon Kodu: 409.1.0, Yer No: 210.832.3, 15/10/1927’de bulunmaktadır.

ANITKABİR DERGİSİ. YIL: 18, SAYI: 71, EKİM 2018

15

NUTUK NEREDE VE NASIL OKUNDU?
Atatürk Nutuk’un metin bölümünü okuyup
bitirdikten sonra belgelere sıra geldiğinde bunları TBMM Başkanlık Divanı Kâtibi Ruşen Eşref’e
(Ünaydın) verip okutmuştur. Nitekim, Nutuk’un
okunduğu CHP Kongresi’nin ilk oturumunda hazır
bulunan ABD’nin ilk büyükelçisi Joseph C. Grew
hatıralarında “…İnce fakat çok müzikal bir sesi var.
İyi okuyor. Vesikalara sıra geldiğinde bunları, Millet
Meclisi Başkanlık Divanı Kâtibi Ruşen Eşref Bey’e
verip okutuyordu” diye yazmaktadır.7

Nutuk, Atatürk’ün bir türs siyasi vasiyetnamesi
niteliğinde olan gençliğe hitabı ile sona eriyordu.
Kongreyi izleyenlerden Mehmet Asım (Us) ve Yusuf Akçura’nın o günlerde yayımlanmış yazılarından anladığımıza göre Atatürk, gençliğe hitabını
okurken, kürsüde heyecanına hâkim olamamış,
sesi titremiş ve gözlerinden yaşlar akmıştır.9

J. C. Grew, Nutuk’un okunduğu ilk günü şöyle
anlatıyor:
“Cumhurbaşkanı… 1200 sayfalık (belgelerle
birlikte) bir söylev verecek. Bu söylevde dramatik
açıklamalar yapılacak ve Türkiye Cumhuriyeti’nin
başarıları geniş şekilde anlatılacak. Söylev, Fransızca, İngilizce, İtalyanca ve Almanca olarak özel
bir firmaca bastırılmış. Sanıldığına göre söylevin
okunması 6 gün sürecek ve fevkalade ilginç bir
belge olacak…
Saat tam 10’da alkış tufanı içerisinde Gazi ansızın salona girdi. Kürsüdeki yerini aldı ve oturumu
açtı.
Kısa bir açış konuşmasından sonra kürsüden
inerek milletvekilleri arasında bir yere oturdu ve
bu arada İsmet Paşa kürsüye gelerek sanırım ad
çekme usulü ile Başkanlık Divanı üyelerini seçtirdi. Sonra Mustafa Kemal, İsmet Paşa’nın oturduğu
kürsünün altında bulunan başka bir kürsüye gelerek söylevini okumaya başladı. Başlangıçta sesi
zayıf çıkıyordu, fakat çok müzikal bir sesi var; iyi
okuyor…”8

7 İ. Giritli, a. g. bildiri, s. 2. Joseph C. Grew 27 Mayıs 1927’de ABD
Ankara Büyükelçiliğine atanmış, 21 Eylül 1927’de ABD’den İstanbul’a gelmiş, birkaç gün sonra Ankara’ya gitmiştir. 10 Ekim 1927’de
İstanbul’dan Ankara’ya dönen Mustafa Kemal Paşa 12 Ekim 1927’de
Amerika’nın Ankara Büyükelçisi Joseph C. Grew’i Çankaya’da kabul
etmiş ve “itimatnamesini” kabul etmiştir. Elçi ve Mustafa Kemal Paşa
birer konuşma yapmışlardır. Bakınız: U. Kocatürk, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kronolojisi 1918-1938, 3. Baskı, TTK.,
Yayınları, Ankara, 2000, s. 466, 471. Büyükelçi J. C. Grew, Ankara’ya
gelişinden yaklaşık 25 gün sonra Nutuk’u dinleyenler arasındadır.
8 S. Meydan, Atatürk’ü Anlamak İçin Nutuk’un Deşifresi, 5. Baskı, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 2016, s. 25.
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9 M. A. Us, “Gazi’nin Göz Yaşları”, Vakit Gazetesi, 22 Ekim 1927. Y.
Akçura, “O…”, Hâkimiyeti Milliye, 23 Ekim 1927.

EMPERYALİZM’İN MAŞASI
TERÖR ÖRGÜTLERİ VE BU
ÖRGÜTLERLE MÜCADELE
(E) Tuğg. Mehmet Tevfik
BEDÜK 1
Küreselleşen dünyada insanların yaşam
kalitesinin düşmesine neden olan ve Emperyalizm’in
maşası olarak kullanılan terör örgütlerinin faaliyetlerine ilişkin konulara girmeden önce terör ve bununla
bağlantılı bazı tanımları açıklamak faydalı olacaktır.
Terör: Siyasal, dinsel ve ekonomik hedeflere
ulaşmak amacıyla insanlara, resmi kurumlara yerel
ve genel yönetimlere yönelik baskı, yıldırma ve her
türlü şiddet içeren yolun kullanımıdır.
Terör Örgütü: Terör uygulayan teşkilatlanmış
gruplardır.
Terörist: Terör Örgütü içerisinde bu eylemleri
yapan şahıslardır.
Gayri Nizami Harp: Özel Harp içerisindeki harp
çeşitlerinden biridir. Düzenli ve büyük birlikler yerine
küçük ve eğitimli birliklerle düşmanı yıpratmak, moralini bozmak, kayıplar verdirmek için yapılan harp
şeklidir.
Sömürgecilik: Bir devletin bir başka devleti ya
da topluluğu ele geçirip, siyasal olarak yönetmesi ve
kaynaklarını kendi çıkarları doğrultusunda kullanmasıdır. Keşiflerle birlikte Portekiz ve İspanyollar tarafından başlatılmıştır.
Emperyalizm: Sömürgecilikten farklı olarak bir
devleti veya topluluğu işgal etmeden o devletin ya da
topluluğun kaynaklarının kullanılmasıdır. 20.Yüzyıl
başlarında kapitalizmin daha etkin hale gelmesiyle
sömürgecilik emperyalizme dönüşmüştür. Savaşlarla
elde etmek istenen, emperyalizmle daha kolay elde
edilebilmektedir.
5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu Madde 11-D: Valiler, ilde çıkabilecek veya çıkan olayların, emrindeki
kuvvetlerle önlenmesini mümkün görmedikleri veya
1 Anıtkabir Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

önleyemedikleri; ……..takdirde, …….en yakın kara,
deniz ve hava birlik komutanlığından mümkün olan
en hızlı vasıtalar ile müracaat ederek yardım isterler.
211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet
Kanunu Madde 35: Silahlı Kuvvetlerin vazifesi; yurt
dışından gelecek tehdit ve tehlikelere karşı Türk vatanını savunmak, caydırıcılık sağlayacak şekilde askeri
gücün muhafazasını ve güçlendirilmesini sağlamak,
Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla yurt dışında
verilen görevleri yapmak ve uluslararası barışın sağlanmasına yardımcı olmaktır.
Aynı Kanunun Yürürlükten Kaldırılan 35.Maddesi: Silahlı Kuvvetlerin vazifesi; Türk yurdunu ve
Anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti’ni
korumak ve kollamaktır.
Milli Güç: Bir ülkenin sahip olduğu maddi ve
manevi bütün güçlerin toplamına denir. Bunlar; Coğrafi Güç, Askeri Güç, Politik Güç, Ekonomik Güç ve
Siyasi Güç olarak sınıflandırılabilir.
Terörizmin Tarihi Geçmişi ve Uygulama
Esasları
Bugünkü anlamı ile terör Fransız İhtilali ile başlamıştır. İleriki yıllarda II.Dünya Savaşı sonrası Soğuk Savaş esnasında ağırlığını hissettirmiş ve Soğuk
Savaş’ın sona ermesi ile birlikte, iki kutuplu dünya
düzeni yerini, tehdidin çeşitli ve belirsiz olduğu bir
düzene bırakmıştır. Sovyetler Birliği’nin parçalanmasıyla, Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu’da iktidarı ele
geçirme mücadeleleri başlamış ve Emperyalist Ülkelerin terör yoluyla menfaatlerini gerçekleştirme gayretleri artmıştır. Bu yolun tercih edilmesi ile Emperyalist Ülkeler, doğrudan sıcak savaşa girmeden aracı
bir örgüt vasıtasıyla diğer bir tabirle taşeronla, kendi
vatandaşlarına avantaj sağlama yoluna gitmişlerdir.
Aklımıza gelebilecek soru; bu örgütler nasıl çıkmakta, hangi hassas durumu suiistimal ederek varlıklarını
devam ettirmekte ve niye bir veya birden çok emperyalist ülkeye hizmet etmektedirler.
Her ülkenin veya topluluğun kendi içinde istismar edilebilecek hassasiyet oluşturan konuları vardır. Bunlar o ülkenin milli güç unsurlarının kuvvetli/
zayıf pozisyonlarına göre istismara açık, yarı açık
veya kapalı halde bulunabilirler. Emperyalist ülkeler
hedef ülke sosyo-kültürel yapılarının “temel incele-
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melerini” yaparlar ve bunu zaman içerisinde sürekli
geliştirirler. Temel İnceleme hedef ülkenin zafiyetlerini, hassasiyetlerini ve nasıl istismar edilebileceğini
ortaya çıkarır. Artık sıra terör örgütü oluşturmaya ve
bu örgütün sesini duyurmaya gelmiştir. Örgüt kendine bir ideoloji bulmak zorundadır. Aksi halde varlığını sürdüremez. İdeolojik unsur örgütün hareket
noktasını oluşturur. Bu nedenle terörün mutlaka bir
ideolojik alt yapıya sahip olması gerekir. Örgütler
belirledikleri ideolojilere göre strateji belirlerler. Terör örgütleri düzenledikleri siyasi eğitimlerle örgütün
temelini oluşturan bu ideolojiyi örgüt mensuplarına
benimseterek onları örgütün hedefleri konusunda bilinçlendirmek isterler. Bu süreçte örgüt mensuplarının
örgüte olan bağlılığı sağlanır. Çeşitli usullerle ama
ağırlıklı olarak Gayri Nizami Harp taktiklerinden biri
olan “Silahlı Propaganda” uygulayarak doğrudan
istismar edilecek hassasiyet arz eden aynı topluluğa
yapılan silahlı terör eylemi ile seslerini duyururlar.
Bu onların ordulaşmaya geçmeden önceki gelişme
safhasıdır. İstismar edilen toplum içerisinde, korku
sebebi ağırlıklı olmak üzere, çeşitli nedenlerle terör
örgütüne biat başlar. Devletler istismar edilecek konuyu ortadan kaldırmadıkça biat eden insan sayısı
artar ve terör örgütü ile mücadele gittikçe zorlaşır. Bu
süre içerisinde emperyalist ülkeler vasıtasıyla örgütün parasal kaynaklarının yaratılmasına çalışılır ve
örgütün mücadelesinin insan hakları adına ne kadar
haklı bir mücadele olduğu algısı üstü kapalı tüm topluma kabul ettirilmeye çalışılır. Eylemlerin daha kolay
yapıldığı kırsal alandaki teröristleri desteklemek için,
şehirlerde milis(yardım-yatakçı) oluşturulur. Bu
oran kırsal kesimdeki bir teröriste karşılık şehirlerde
yedi milis kadar olabilir.
Dünya siyasetini çok iyi yapan ülkelerin başında
gelen İngiltere’nin tarih içerisindeki uygulamaları, bu
konu ile ilgilenenlerin rehber alacağı bir durumdur.
İngiltere bütün sömürgelerinde ve kendi toprakları
üzerinde başkaldırı olduğunda önce çok şiddetli bir
şekilde başkaldırıyı bastırmaya kalkmış, bastıramadığı takdirde başkaldırıyı durgun hale getirerek başka
bir yönteme geçip, başlangıçta ifade ettiğimiz askeri
tabirle etrafından dolaşarak hedeflerine ulaşmıştır.
Hindistan ve Pakistan’ın bağımsızlık mücadelesindeki tutumu bu duruma güzel bir örnektir. Yine Kuzey
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İrlanda’nın bağımsızlığı için mücadele veren İrlanda
Kurtuluş Ordusu’nun(IRA) siyasi kanadı olduğu iddia edilen Sinn Fein partisi ve onun lideri olan ancak
İngiltere Kraliçesi’ne bağlılık yemini etmeyen Gerry
Adams’a karşı uygulanan politika bir benzer mücadele yöntemi olmuştur.
Terör örgütleri zamanla siyasallaşarak o ülkenin yönetimine kadar ulaşabilir veya yürütme erkini
yerine getirmesine mani olabilecek seviyeye gelebilirler. Bu seviyeye gelmelerinde yönetimlerin zafiyeti
veya menfaatleri çok önemlidir. Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün 20 Ekim 1927 de TBMM’de dile getirdiği
Gençliğe Hitabesi’ndeki “Bütün bu şeraitten daha
elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta
hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri
şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle
tevhit edebilirler” ifadeleri, terör örgütlerinin her türlü
imkânı da kullanarak bir ülkeyi, varlığına son verme
noktasına getirebileceklerini açıklamaya güzel bir örnektir.
İngiltere’nin uygulamaları ile 1925 Şeyh Sait
ayaklanması ve 1937 Dersim ayaklanmasına karşı,
hukuk kurallarına ve evrensel hukuka uygun olarak
yapılan mücadele, terör örgütlerine yönelik yapılan
ve yapılması gereken tedbirlerden bazılarıdır.
Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ve gereken
cezaların verilmesi terör örgütlerinin fiziki olarak sona
erdirilmesi gibi gözükse de, aslında çıkış sebebi ortadan kaldırılmadıkça terör örgütü sona erdirilmiş
sayılmayabilir. Burada yapılan teröristle mücadeledir. Terörle mücadele, Milli Güç unsurlarının gereklilik oranında topyekûn kullanılmasıyla yapılmalıdır.
Çünkü o örgütü kurduranlar ve devamını sağlayanlar
ağırlıklı olarak dış kaynaklıdır. Ancak teröristler etkisiz hale getirilmedikçe Milli Güç unsurlarının diğerleri
kullanılsa bile terör örgütü sona ermemiş olur. Kısaca
Milli Güç unsurlarının tamamı ve onun içinde yer alan
Askeri Güç’ün etkin kullanılmasıyla terör örgütleri
sonlandırılır. Burada hassas olan konu Askeri Güç’ün
mücadelede yetkilenmesinin doğru olarak yapılmasıdır.
Terör örgütleri ile mücadele eden devletler ve
onların hükümetleri, Milli Güç unsurlarının yeterli
güçte olmadığı durumlarda Askeri Güç’e ağırlık verir-
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ler ve bir kısım teröristi etkisiz hale getirdikçe, terörle
etkili bir mücadele yaptıklarını düşünür veya temsil
ettikleri topluma bu algıyı verirler. Toplum geçici de
olsa bu durumdan mutlu olur ve bunun hediyesini çeşitli şekillerde hükümetine verir.
Diğer bir bakış açısıyla bakılacak olursa; bilindiği
gibi bir ülkeyi oluşturan insan gücü yani eğitimli insanı
o ülkenin kalkınmasını sağlar ve ülkelerinin gelişmiş
toplumlar içerisinde yer almasına sebep olur. Yetişmiş insan gücü artıkça bu oran da artar. Geçtiğimiz
Haziran-Temmuz 2018 aylarında oynanan Dünya
Futbol Turnuvası’nda Fransa Milli Takımı şampiyon
oldu. Takımı oluşturan futbolculara bakıldığında çoğunun Afrika kökenli ve diğer Avrupa Ülkeleri kökenli
olduğunu gördük. Fransa’nın asıl başarısı, kökeni ne
olursa olsun onları evrensel değerlerle eğiterek asimile etmesi ve ülkesine katma değer olarak kazandırmasıdır. Şampiyon olan bu takımı ise büyük gururla
alkışlayan batı kökenli seyirciler olmuştur. Ülke yöneticilerine düşen görev bu veya buna benzer başarıyı
yakalayan gençler ve toplumlar yaratmak olmalıdır.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk “Ne Mutlu Türküm Diyene” sözüyle işte bu hedeflere ulaşmanın önünü
açmak istemiştir.
Türkiye’deki Uygulamaları
Anadolu üzerinde yaşayan toplulukların onayıyla
Kurtuluş Mücadelesi verilmiş ve ulus devlet anlayışıyla 29 Ekim 1923’te Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur.
Henüz çözüme kavuşturulmamış Musul ve Boğazlar
sorunu devam ederken Nasturi İsyanı 1924’te Hakkâri’de çıkmıştır. Devamında 1937 Dersim İsyanına kadar 24 Kürt İsyanı gerçekleşmiştir. II. Dünya Savaşı
ve sonrasında Emperyalistlerin yaralarını sarma ihtiyaçları nedeniyle, Türkiye üzerinde bir maşa(taşeron)
ile emperyalist emellerini gerçekleştirmeye yönelik
faaliyete ancak 1960’ların ikinci yarısından itibaren
girişebilmişlerdir. Soğuk Savaş’ın başlaması ve Türkiye’nin NATO’ya girmesi ile Avrupa’da başlayan işçi
hareketleri Türkiye’yi de etkilemiş ve ideolojik sağ sol
çatışmaları başlamıştır. Toplumda korku ile sinme olmuş ve 1980 yılına kadar yaklaşık 5000 vatandaşımız
hayatını kaybetmiştir. Bu zaman içerisinde Yürütme
Organı’nda yer alan partiler terörün sebebini bilmekle
birlikte ne yazık ki çeşitli nedenlerle gerekli önlemleri

alamamış ve halka doğru anlatamamışlardır.
Söz konusu terör eylemleri devam ederken ASALA(Ermenistan’ın Kurtuluşu için Ermeni Gizli Ordusu)
20 Ocak 1975’te Lübnan’da kurulmuştur. Örgüt amacını, 1915 Ermeni Tehcirini katliam olarak kabul ettirip
Türkiye’den toprak talep ederek Birleşik Ermenistan’ı
kurmak olarak belirlemiştir. Los Angeles(ABD)’de 27
Ocak 1973’te katlettiği Mehmet Baydar ve Bahadır
Demir başta olmak üzere 1984 yılına kadar çeşitli
yer ve zamanlarda 41 vatandaşımızı öldürmüştür.
ASALA ile arzulanan hedeflerine ulaşamayacaklarını gören Emperyalistler radikal dinci terör örgütlerini
ve bağımsız birleşik demokratik bir Kürdistan Devleti
kurmayı amaçlayan PKK’yı ortaya çıkarmışlardır.
Cumhuriyeti yıkmak ve yerine İslam devleti kurmak
için, dini duyguları sömürerek kendine taraftar toplayan radikal dinci terör örgütleri, Soğuk Savaş döneminin antikomünist stratejisinin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Hizbullah, İBDA-C(İslami Büyük Doğu
Akıncılar Cephesi), Hizbul Tahrir, Selam-ı Tevhit gibi
örgütlerin yurtiçi ve yurtdışında yaptıkları eylemler
müslümanlara karşı kötü bir önyargının oluşmasına
neden olmuştur. Bu yönde ortaya çıkan en son örgüt
FETÖ(Fethullah Terör Örgütü)’dür. Bahse konu örgüt
1980’den sonra devlet organlarına sızmaya çalışmış
ve 2000’li yıllarda bu faaliyetini, Hakim ve Savcılar,
Milli Eğitim, TSK Personeli ve Kolluk Kuvvetleri’nde
doruk noktasına çıkartmış, FETÖ’cü Hakim ve Savcılar vasıtasıyla, TSK’nın sözde Ergenekon, Balyoz
vb. yedi ayrı alandaki davalarla etkinliği azaltılmış ve
darbe karşıtı subaylar TSK’den bertaraf edilmiştir. Bu
dinci terör örgütü FETÖ’nün, çeşitli kurumlara sızma
faaliyetlerinde bulunduğu ve önlem alınması gerektiği
Medya’dan alınan bilgiye göre 2004 yılında yapılan
Milli Güvenlik Kurulu’nda tespit edilip Hükümet’e tavsiye kararı alınmışsa da bu konuda yeterli tedbir alınmamıştır. Emperyalistler Örgüte 15 Temmuz 2016
tarihinde darbe yaptırmış, ancak ülkesine ve milletine
kayıtsız bağlı olan Atatürkçü askerler ve daha sonra
bir kısım vatandaş bu darbeyi başarısızlığa uğratmıştır. İşte burada Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün
“Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler,
mensuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.” sözünü bu tür
oluşumlara mani olmak için söylediğini düşünebiliriz.
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Eylemleriyle Türkiye’yi meşgul eden bir diğer
örgüt, PKK Terör Örgütüdür. PKK 27 Kasım 1978’de
kurulmuş, başlangıçta belirtilen Silahlı Propaganda
faaliyetine 15 Ağustos 1984’te geçmiştir. Kürt hakları örtüsü altında İran-Irak-Suriye ve Türkiye üzerinde bağımsız bir kürt devleti kurmayı hedeflemiştir.
Marksist-Leninist ideolojiyi benimsemiş ancak Soğuk
Savaş’ın bitimini müteakip gerçekte ideolojisiz kalmış
bölücü bir örgüttür. Başlangıçta belirttiğimiz hassasiyetleri kullanmış ve gelişmiştir. Yaklaşık 40.000
vatandaşımızın ölümüne/şehit olmasına, üç katı
kadar da yaralanmasına sebep olmuştur. Devletin
yetkili organları, 1937 Dersim İsyanından beri, bazı
eşkıyalarla yapılan mücadeleyi saymazsak ilk olarak
1984 yılında bu tür olaylarla karşı karşıya kalmıştır.
Ne yazık ki 47 yıllık bu sürede konuya ilişkin bilgi ve
kültür de yok olmuştur. Zamanın Başbakanı’nın, Örgütü, “Birkaç baldırı çıplak” olarak nitelemesi konuya
ne kadar uzak olunduğunun göstergesi olmuştur. Çözüm olarak teröristlerin etkisiz hale getirilmesiyle örgütün sonlandırılacağı düşünülmüş, yine başlangıçta
belirttiğimiz Milli Güç unsurları sadece Askeri Güç’ü(Kolluk Kuvvetlerini) desteklemek maksadıyla ama
yeterince kullanılamamıştır. Oysa mücadele teröristle
değil terör örgütüyle olmalıydı. Anayasa ve bununla
bağlantılı kanunlara göre teröristle mücadele, İçişleri
Bakanlığı’nın Kolluk Kuvvetleriyle(Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik) yapılmaya çalışılmış ancak yeterli olunamaması sebebiyle TSK Aralık 1991’den itibaren doğrudan mücadeleye girmiştir. TSK’nin esas
aldığı hukuki dayanak 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu
ve zamanın OHAL Kanunuydu. Ancak hükümetlerin
hazırladığı Stratejik Hedef Planı(SHP)’na uygun olarak TSK tarafından Yüksek Askeri Şura’da hazırlanıp
benimsenen Milli Askeri Stratejik Konsept’in(MASK)
bu tür mücadeleye tam olarak cevap verebilmesi yeterli değildi. Çünkü birliklerin teşkilatlanması, eğitimi,
personel ve lojistik durumları buna göre yapılmamıştı. PKK Terör Örgütü’nün eylemleri gittikçe artarak,
ordulaşma safhasına yakın bir oluşumla 200 ila 300
kişilik guruplarla karakollarımıza ve birliklerimize saldırmaktaydılar. Çeşitli konulardaki düzenlemeler ve
teröristlere hareket alanı bırakmayan “Alan Hâkimiyeti Konsepti” ile Terör Örgütü’nün silahlı kanadına
1994’ten itibaren ciddi darbeler vurulmaya başlandı.
Artık Örgüt, önemli kayıpları nedeniyle eleman bul-
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makta da zorlanmaya başladı. TSK’nın konuyla ilgili
tecrübesi arttı. Örgüt gittikçe güç kaybederken Eylül 1998’de zamanın Kara Kuvvetleri Komutanı’nın
Hatay’dan yaptığı uyarı, PKK Terör Örgütü Başı’nın
Şam’dan çıkartılmasına yetti. Devamında Ocak
1999’da ABD’nin de desteği ile yapılan bir operasyonla yakalanıp idama mahkûm edildi. Sovyetler
Birliği’nin dağılması ve Soğuk Savaş’ın bitmesiyle
birlikte, politikasını PKK Terör Örgütü’ne karşı durucu
milliyetçilik üzerine kuran bir partinin de yer aldığı Koalisyon Hükümeti idama mahkûmiyet kararını onay
için TBMM’ye göndermeyerek Başbakanlıkta tutmuş
ve müteakibinde yasa değişikliği ile Örgüt Başı’nın
cezasının Ağırlaştırılmış Müebbet Hapsi’ne çevrilmesine sebep olunmuştur.
Gerçekte PKK Terör Örgütü Başı’nın Şam’da
kalması, TSK’nin etkin mücadelesi sonucu Örgüt’ün
silahlı kanadının çökme noktasına gelmesiyle artık
mümkün değildi. Başta ABD olmak üzere Emperyalistlere faydadan çok zarar vermeye başlamıştı. Hapishanede tutulup, Örgüt’ü yönetmesi daha uygun
olacaktı. Nitekim 2000’li yıllara gelindiğinde Terör
Örgütü, Güvenlik Güçlerine bir yılda sadece yedi
şehit verdirecek kadar zayıflamış bulunmaktaydı.
Türkiye Cumhuriyeti’nin bu başarısı, 1991’den
itibaren tüm Hükümetlerin, Güvenlik Güçleri yönetim
kademelerinin ve sahada mücadele eden binlerce
isimsiz kahramanlarındır.
Emperyalistler tarafından Türkiye üzerine baskı
unsuru olarak kullanılabilecek başka bir örgüt bulunamadığından, PKK Terör Örgütü’nü yeniden güçlendirmek gerekiyordu. Bunun için de, binlerce şehit
vermesine rağmen PKK Terör Örgütü’nün silahlı kanadını bitirme noktasına getiren TSK’yi zaafa uğratmak gerekiyordu. ABD tarafından askerimizin başına
çuval geçirilmesi ve devamında FETÖ’yü kullanarak
Ergenekon, Balyoz vb. sözde davalarla TSK’nin gücüne kısmen sekte vurmaları ve tüm bunlar olurken
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin bu oyunu çeşitli
nedenlerle görememeleri sonucu, Örgüt ’ün silahlı
kanadı yeniden güçlenmeye başlamıştır. Bu süre içerisinde Hükümetler çözüm için çeşitli önlemler düşünmüş, ancak çelişkili politikaları ve tüm ülkeyi ilgilendiren bu çok önemli konuyu milli iradenin temsil yeri
olan TBMM’de değil de, başka ortamlarda çözmeye
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çalışarak başarısız olmuşlardır. Harp prensiplerinden
“Kesin sonuç yerinde kuvvetli bulunmak” prensibine
aykırı olarak Milli Güç unsurlarından Siyasi Güç’ü yerinde kullanamamışlardır.
Örgütle mücadele edilirken Temmuz 2013’te
askeri darbelere son verme düşüncesiyle, TSK 211
Sayılı İç Hizmet Kanunu 35.Maddesindeki TSK’nin
vazifesi değiştirildi. Oysa darbeler hukuksuz bir eylem olup, herhangi bir kanun maddesi gerekçe gösterilemezdi. Makalenin başlarında eski ve yeni 35.Maddedeki TSK’nin vazifesine yeniden göz atacak olursak, artık TSK’nin yurtiçinde bu tür terör örgütleri ile
mücadele yetkisi ve sorumluluğu olmadığını tespit
edebiliriz. Başka kanunlardaki yetki ile TSK’ye bu tür
görevler verilse bile, vazifesi bu olmadığından tam
başarılı olması zordur. “Stratejideki hataları taktikle
düzeltemezsiniz” olgusu bu veya benzer durumlar
için söylenmiştir diyebiliriz. Ayrıca yurtiçinde terörle
mücadele vazifesi olmadığından dolayı, TSK teşkilatlanmasını, eğitimini, personel yönetimini ve lojistik
desteğini, kanunda verilen görevlere yönelik yapmak
zorundadır. Tüm kanunların aksine, münferit emirlerle terörle mücadele yaptırılmaya kalkındığında ise,
yine Anayasa ve İç Hizmet Kanunu gereği “Kanuna
aykırı emir yerine getirilemez” maddesi engel olmaktadır. FETÖ Darbe teşebbüsündeki birçok eski
askerin suçlanmasındaki sebep, kanuna aykırı emirlerin yerine getirilmesidir.
Sonuç ve Değerlendirme
a. Terörizm bütün ülkeler için bir olgudur.
b. Ülke insanlarının
düşürmektedir.

yaşam

kalitelerini

c. Emperyalist ülkelerin vatandaşlarına daha
kaliteli yaşam sunmak maksadıyla, bir diğer ülkenin
veya toplumun terör örgütlerini maşa(taşeron) şeklinde kullandıkları bir gerçektir.

bulunması nedeniyle, maşa görevi gören terör örgütleri Ülkemiz üzerinde daima varlıklarını devam ettirmek isteyeceklerdir.
f. Türkiye Cumhuriyeti, terör örgütlerine karşı
tüm Milli Güç unsurlarını yeterli oranlarda kullanarak
mücadele etmeli ve daima bu konuda hazır olmalıdır.
Ekonomideki “Azalan verimler kanunu’nda olduğu
gibi girdilerden sadece birini artırarak terör örgütleriyle mücadele edildiğinde tam başarının yakalanamayacağı bilinmeli ve Milli Güç unsurları belirli oranlarda
dengeli bir şekilde kullanılmalıdır.
g. Teröristle mücadelede ise, mümkün olduğunca asli görevi güvenliği sağlamak olan Kolluk
Kuvvetlerinin(Emniyet, Jandarma vb.) kullanımı esas
alınmalıdır.
h. TSK’nin kullanımı 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre olmalıdır. 211 Sayılı TSK İç Hizmet
Kanunu’nun 35.Maddesinde belirtilen TSK’nın görevi
maddesi, TSK’nin iç güvenlikte de kullanılmasını sağlayacak şekilde yeniden ve ivedilikle değiştirilmelidir.
i. Milli Askeri Stratejik Konsept, TSK’nin terör
örgütleriyle mücadelesini kolaylaştıracak şekilde düzenlenmeli ve söz konusu Konsepte göre de alt konularda çalışma yapılmalıdır.
j. Kolluk Kuvvetleri ile TSK Personelinin moral
ve motivasyonunun artırılmasına yönelik çalışma yapılmalı, güven artırıcı tedbirler alınmalıdır.
k. Medeni Dünya ve Avrupa Birliği normları
esas alınarak tüm kurumlar yeniden yapılandırılmalı vatandaşlarımızla ilgili her konuda Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün “Ne Mutlu Türküm Diyene” sözü
rehber edinilmelidir.
l. Terörle mücadelede çözüm yerinin TBMM
olduğu unutulmamalı, gelecek nesillere problem bırakmayan birleştirici ve çözümleyici politikalar üretilmelidir.

d. Terör örgütlerinin oluşumu, insanın duygu ve
algılarının istismarıyla gerçekleştiğinden terör örgütleri daima hassasiyet arz eden uygun zemin bulmaya
çalışırlar.
e. Ülkemizin Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu
arasında olması, ayrıca deniz ve karayolları üzerinde
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Genç Bakış

ATATÜRK’TE DEVLET
ANLAYIŞININ TARİHİ VE
SOSYAL YÖNÜ
Dr. A. Cüneyt KÜSMEZ1
Arapça kökenli bir deyim olan ve “dvl” kökünden
gelen devlet; iktidar anlamındadır. Latince ise “status”
sözcüğünden türemiştir. Romalılar ise daha çok “res
publica” deyimini kullanmıştır. Literatürde ise devletin
ortak bir tanımı mevcut değildir.2
Devlet, konu olarak sosyal bilimlerin vazgeçemediği bir ilgi sahası olduğundan başta tanımı olmak
üzere içeriği ve yapısı ile ilgili farklı açıklamalar ve
değerlendirmelere sahiptir. Devletin, millete ait, ona
has ve kendi tarihinin felsefesine uygun kılan nitelikleri vardır ki bunlar, tarih felsefesinin genel esaslarını
taşısa da tamamıyla o devlete aittir.
Diğer alanlar ise Devleti, siyaset bilimciler, devletin unsurları üzerinden, toplum bilimciler topluma
bakış üzerinden, tarihçiler ise insan topluluğunun
gelişimi bakımından ele almıştır. Tanımdaki ortak
zorluğa karşın tarih felsefesine göre yapılacak bir tanım ise daha genel hatlar verir. Buna göre; devlete,
ortak yararlar ve karşılıklı ilişkiler nedeniyle bir topluluk halinde yaşamayı kabul eden insanların meydana
getirdiği toplumda, sebebi ne olursa olsun bireylerin
tümüne itaatini sağlattıran üstün bir otoritenin varlığının ortaya çıkmış halidir, denilebilir.3 Devletin tarih
boyunca topluluklar/toplumlar, uygarlıklar ve kendisi
tarafından nasıl anlaşıldığı ya da nasıl olması gerektiği imparatorlar, krallar, sultanlar, hakanlar ve onların
yöneticileri ve bilim adamları tarafından incelenmiş
ve tarihin perspektifinde o hükümranlığın kültür ve
uygarlık özellikleri ile biçim almış ve özüne farklılıklar
getirmiştir.
Diğer taraftan tarihi incelemeler devletin kaynağı
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ve doğuşu ile ilgili, yeterli bilgi vermemekle birlikte,
bu konuda (Aileyi devletin temeli sayan, ilahi ve dinsel kaynaklı, içgüdüsel, toplum sözleşmesine dayalı,
metafizik temele bağlı, hukuk normlarını esas alan,
kuvvet ve mücadeleyi ön plana çıkaran, ekonomik
esaslı) birçok görüş bulunmaktadır. Bu görüşlerin tamamı kapsayıcı ve yeterli düzeyde açıklayıcı değildir.
Ancak kolektif güvenlik ve savunma ağırlıklı görüşler
devletin tanımlanmasında daha kabul görmektedir.4
Bu genel çerçeve içerisinde Türk devlet yapısı/anlayışı bir kuram olarak ele alınırsa, kendi tarih felsefesi
içerisinde sağlam bir zeminde olduğu görülecektir.
Nitekim batının ve doğunun devleti anlama ve anlamlandırma biçimlerinden farklı ve tamamen özgün
özelliklere sahip bir yapısı vardır. Yani batıda güce
dayanan ve diğer devletler/topluluklar üzerinde her
yönlü bir baskı öğesi olarak öne çıkarılan bir devlet
anlayışına karşılık doğuda daha içine kapalı ve bir
o kadar da parçalı ve çıkara dayalı işbirliğine açık
bir durum söz konusudur.5 Türk devlet anlayışı bu iki
anlayıştan tamamen farklıdır.
Bu durumun sosyolojik açıklaması da Ziya Gökalp tarafından karşılaştırmalı bir inceleme ile yapılmış ve Türk Devlet kuramı kuramsal bir temele oturtulmuştur. Burada ayrıntılarına girilmeyecek olan ilke
boyutundaki nitelikler “düzen, dayanışma, mücadele” olarak özetlenebilir. Düzen, anayasa ve yasalara
bağlılığın mutlak zorunluluğunu; dayanışma, toplumda kültürün zorunlu kıldığı benzerliğin meydana getirdiği millet sevgisini; mücadele ise bu iki olguyu tehdit
eden iç ve dış unsurlara karşı sürekli direnç göstermeyi anlatmaktadır.. Dikkate değer nokta burasıdır
ki Atatürk, bu nitelikleri kendisine rehber edinerek
devletin kuruluşunda kuramsal yapıdan kurumsal bir
yapıya geçiş yapmıştır.6
Burada Atatürk’ün yaşam felsefesi de belirleyici
olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşu
günüyle ilgili anılarında 22 Nisan 1921’de şunları
söyler: “Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir.

1Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi.

4 Y. K. Zabunoğlu, a.g.e 2015, s.30.

2 Nevzat Saygılıoğlu-Selçuk Arı, Etkin Devlet, Sabancı Üni. Yay., Şubat 2003, İstanbul, s.19-20

5 Abdullah Cüneyt Küsmez, “Türk Devlet Kuramının Nitelikleri”,
Devlet Dergisi, sayı:470, Mart-Nisan 2017, s.28.

3 Yahya K.Zabunoğlu, Devlet Kuramına Giriş, İmaj Yayınevi, Ankara,2015 s.57-60.

6 A. C. Küsmez, “Türk Devletçiliğinde Gökalpçı-Atatürkçü Esaslar”,
Devlet Dergisi, sayı:473, Eylül-Ekim 2017, s.34.
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Ben milletimin ve bütün cetlerimin en değerli miraslarından olan bağımsızlık aşkı duyan biriyim. Bence
bir millette şerefin, haysiyetin, namusun ve insanlığın
bilinip sürebilmesi mutlaka o milletin özgürlüğüne ve
bağımsızlığına sahip olmasına bağlıdır.” Bu dünya
görüşü, onun gerçekçi, ülkücü, akılcı olduğunu ve
devlet anlayışında temel ilke olarak özgürlük ve bağımsızlığı amaçladığını göstermektedir.7
Atatürk’te devlet anlayışının diğer bir yönü de,
tarihe dayalı kuramsal nitelikler taşımasıdır. O, Türk
Devlet kuramının sosyal yönü olarak yukarıda sözü
edilen bu üç olguyu, tarihin derinliklerinden gelen
yüksek bir algı ve çözümleme yeteneğinin sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yönetim algısına
dönüştürmüştür. Aynı zamanda teşkilatlanma ve yönetim becerisine sahip olan Türklerin, devleti yaşatma iradesindeki kararlılığını bilen bir kişi olarak, 17.yy
sonlarından başlayarak giderek kötüleşen Osmanlı
Devleti’nin içerisinde bulunduğu toplumsal koşulları,
askeri öğrenci olduğu yıllardan Birinci Dünya Harbi

sonuna kadar olan dönemde ve farklı görev bölgelerinde yakından gözlemlemiş, bunların giderilmesi
ile ilgili çözüm önerilerinde bulunmuş ve zaman zaman da kendi sorumluluk alanı içerisinde uygulama
çabasında olmuştur. Atatürk, daha subaylığının ilk
yıllarında, 1905’te topçu stajı için Şam’a gitmeden
önce Beyrut’ta yaptığı bir konuşmada; “Dava yıkılmak üzere olan imparatorluktan, önce bir Türk Devleti çıkarmaktır.” ifadesi8 O’nun devletin kuruluşunda
Türk özellik ve niteliklerine uygun ulus-devlet anlayışına sahip olduğunu göstermektedir. Atatürk’teki bu
düşünce yapısının Nutuk’ta da belirttiği üzere devam
ettiğini görürüz: “Efendiler, bu vesile ile muhterem
milletime şunu tavsiye ederim ki, sinesinde yetiştirerek başının üstüne kadar çıkaracağı adamların
kanındaki, vicdanındaki cevher-i asliyi, çok iyi tahlil
etmek dikkatinden bir an feragat etmesin.”9
Yaşadığı tarihi deneyimlerle Türk Devlet yapısı-

8 Ali Fuat Cebesoy, Sınıf Arkadaşım Atatürk, İstanbul, 1967, s.36.
7 İhsan Akay, Atatürkçülüğün İlkeleri, Varlık Yayınları, İstanbul,
1970, s.51-52

9 Gazi Mustafa Kemal, Nutuk, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Cilt: II,
3.Baskı, Ankara, 1989, s.810.
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nın kuramsal çerçevesini anlama biçimi, bu kuramsal
esasları kurumsal bir yapıya dönüştürebilme yeteneği ve bu kurumsal yapıdaki temel değerleri kabul
edilebilir evrensel değerler ile örtüştürebilme başarısı
O’nun devleti algılama ve kurma yöntemini anlatmaktadır. Tüm bu özellikler, hem düşünsel hem de
eylemsel alanda Atatürkçü Düşünce Sistemi olarak
genel bir ilkeler bütünlüğünde yer alır. Temel düşünce ulus-devlet yapısı içerisinde Batının çağdaşlaşma
olgusunda yer alan yalnızca ilerlemeci ve gelişimci
yönünü yakalayabilmektir.
Avrupa’da ulus-devletleşme, çağdaşlaşma süreci ile birlikte başladığında Avrupa çağdaşlaşmasında ortaya çıkan temel kuramsal tasarı ve çerçeveler
farklılaşma, şehirleşme ve sanayileşme üzerinde
yoğunlaşarak uzun bir tarihi geçmişle benimsenmesine karşın Türk çağdaşlaşması tüm bu özelliklere
devletin kurtuluşu sonrası ciddi anlamda laik eğitim
sistemi, sanayileşme ve demokrasi ile ulaşabilmiştir.10 Çağdaşlaşmada amaç asla Batılılaşmak değil
çağdaşlaşmaktır. Bu nedenledir ki batının çağdaşlıkla
bağdaşmayan baskıcı ve ezici yönü reddedilmiştir.11
İlkeler bütünlüğü, Türk Devlet kuramının
sosyolojik temelinde yer alan ve yukarıda sözü geçen
üçlü olgunun her birini çok açık bir biçimde destekler ve
açıklar: Cumhuriyetçilik, Laiklik ve Devrimcilik düzeni;
Milliyetçilik ve Halkçılık dayanışmayı; Devletçilik ise
mücadeleyi ifade eder. Devlette kurumsallaşmanın
vasıtaları olan bu ilkeler bütünlüğü ilerlemeci ve
gelişmeci bir niteliğe sahiptir. Atatürk devletin kuruluş
aşaması da dâhil yasal ve kurumsal çerçeve dışına
çıkmamıştır.12
Buna göre, Cumhuriyetçilik, kişisel yönetimin antitezidir (karşısavıdır). Laiklikte milletin amaçlarının,
dini kaynaklardan türetilmemesi ve seküler (dünyaya
ilişkin olan) özelliklerden yararlanmasıdır. Fakat bu
Atatürk için dar bir anlam taşımamakta sadece dinin
dikte ettirdiklerinden bağımsız bir düşünce değil aynı

zamanda koşullara göre uygunluğu aramasıdır. Bir
bakıma her alanda Devrimcilikle bunu kullanmasıdır.
Milliyetçilik, bizzat milletin amaçlarını belirlemesi ve
ona hizmet etmesidir. Halkçılık bu amaçları üretirken
genel iradenin küçümsenmemesidir. Devletçilik ise
geçici bir iktisadi program olarak belirlenmiştir. Ancak
devletin etkin ve güçlü olmasının temel koşullarından
biridir.13 Atatürk’ün kafasındaki devletçilik anlayışı
öncelikle bir ekonomik görüş olarak yer almaktadır.
Ancak O, her türlü ekonomik çalışmaları kişiden
alarak devlet tekeline verilmesine karşıdır. Tersine
toplumda devletin geleneksel bir rol oynaması anlamında halkın sosyal gereksinimlerine yanıt veren bir
sosyal devlet anlayışı hâkimdir.14 Devleti güçlü kılan
ekonomik kalkınma olmasına karşın aynı zamanda
artan refah düzeyinin ve kişilere geri dönüşümündeki
adaletin sağlanması ile devleti güçlü kılan sosyal bir
yön daha sağlanmış olmaktadır. Yani belirli bir devlet
kavramsallaştırmasının Atatürk’ün zihninde biçimlenmesi zor koşullar altında gerçekleşmiş ve devlet,
yaşamı süresince var olmuş devlet değil, meydana
getirilmeye çalıştığı devlet olmuştur.15 Dolayısıyla
devlet güçlü olmalıdır. Ancak bu güç asla vatandaşı
üzerinde baskıcı bir ideolojik aygıta dönüşemez. Bürokrasinin işler ve etkin olması amaçlanır ve yaşamın
gerçeklerine uygun ve toplumsal yaşantının gereksinimlerine yanıt verir niteliktedir.16 Bunu başarmasında ve Devlet’in yeniden oluşumunda Türk Devriminin
özel bir yeri vardır. Hiçbir dış düşünceye ve kuramsal
temele bağlı değildir. Kendini koruma düşüncesi ile
hızla yükselme ve gelişme düşüncesi Türk Devrimini
daima canlı tutar.17 Devrimin düşünce yapısında bulunan işlevsel özelliği stratejik düzeydeki toplumsal
sorunlarda daima bir çözüm yolu bulur.18
13 Metin Heper, Türkiye’de Devlet Geleneği, Doğu Batı Yayınları,
İstanbul, 2015, s.91
14 Orhan Türkdoğan, Kemalist Sistem ve Sosyolojik Yapısı, IQ Yayınları, İstanbul, 2005, s.151.
15 M. Heper, Türkiye’de Devlet Geleneği, s.116-117.
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10 Halil İnalcık, Rönesans Avrupası, Türkiye’nin Batı Medeniyetiyle Özdeşleşme Süreci, İş Bankası Yay., 2011, s.370

16 Kemal Karpat, Türk Demokrasi Tarihi, Timaş Yayınları, İstanbul
2017, s.65-68.

11 Suna Kili, Türk Devrim Tarihi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, Eylül 2006, s.238.

17 Peyami Safa, Türk İnkılâbı’na Bakışlar, Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara, 1996, s.117.

12 Halil İnalcık, Atatürk ve Demokratik Türkiye, Kırmızı Yayınları,
İstanbul, Aralık 2007, s.63.

18 Suat İlhan, Evrimleşen Türk Devrimi, Atatürk Araştırma Merkezi
Yay., Ankara, 1998, s.166-167.
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Devlet’in belirtilen tarihi ve sosyolojik bu özelliklerine ek olarak Atatürk’ün yüksek görüşü ile biçim
aldığı kurumsal yapısının değişmez ve değiştirilemez
esaslarından biri olan cumhuriyet ve onun idaresi anlayışı “egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir” anlayışına dayanır. Egemenlik, hem dışarıya karşı “Devletin
egemenliği” hem içeriye karşı “Devlet egemenliği”
olarak biçimlenir19 ve böylelikle eski doğu milletleri
arasında yeni dünya uygarlığına doğru ulusal ve doğuştan gelen yeteneklerimizin hepsini ortaya koyarak
hızla ilerlemek amaç olmuştur. Bu özellik aynı zamanda diğer doğu milletlerinde ölçülemeyecek kadar
doğal bir ilerleme kaydetmiştir.20
İlerleme, yalın ve olduğu gibi kabul edilen bir
yönteme yönelik devlet anlayışını reddeder. Nitekim,
batılılaşma-laikleşme ve çağdaşlaşma biçiminde bir
üst yapı değişikliğinin ötesinde Orhun kitabelerinden
başlayarak Türklük olgusunun uzun süren tarihsel
kimlik kaybı karşısında, devlete yeniden gerçek kimliğini kazandırma ve ulus-devlet yapılanmasıdır.21
Atatürk ulusal devlete doğru yapılanma sürecinde
yapılan bazı eleştirilere verdiği cevapta; “Efendiler,
biz bize benzemekle ve benzetmemekle iftihar etmeliyiz. Çünkü biz bize benziyoruz.” ifadesi ile Türk
toplumunun gerçeklerine ve kültürüne yönelen ve
bunun için de sosyoloji biliminden azami ölçüde faydalanarak millilik ve sosyal bilimleri devletin yapısal
özeliklerinde bir metodoloji (yöntembilim) olarak kabul etmiş olur.22 Bu metodolojiyi ise ulusal bir siyaset
ile devletin yönetim birimlerinde uygulamak amacındadır. Bunu, “Milli sınırlarımız içerisinde her şeyden
evvel kendi kuvvetimize dayalı varlığımızı sürdürerek
millet ve memleketin hakiki mutluluk ve bayındırlığına
çalışmak… Genel olarak hırs peşinde milleti işgal ve
zarara sokmamak, medeni cihandan medeni ve insani muameleye ve mütekabil dostluğa intizar etmek.”
şeklinde belirterek devletin topluma karşı olan sorum-

19 Turhan Feyzioğlu, Türk Milli Mücadelesinin ve Atatürkçülüğün
Temel İlkelerinden Biri Olarak Millet Egemenliği, Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara, 1987, s.4-5.
20 Nihat Sami Banarlı, Devlet ve Devlet Terbiyesi, Kubbealtı Yayınları, İstanbul, 2012, s.105-106.
21 O. Türkdoğan, Kemalist Sistem ve Sosyolojik Yapısı, s.12.
22 O. Türkdoğan, Kemalist Sistem ve Sosyolojik Yapısı, s.146.

luluğunu yöneticiler yönünden en iyi bir açıklama ile
ortaya koymuştur.23
Diğer bir ifade ile Meşrutiyet dönemlerinden itibaren başlayan ancak dağınık bir görünümde olan
Türk milliyetçiliği, düşünsel yapıdan yaşamın gerçeklerine yönelik ve devletin yönetim alanlarında da
görülmeye başlanmış, milliyetçilik devletçileşmiştir.24
Bu süreç Atatürk’te millete dönük olmuştur. O bir
kuramcı ya da bilim adamı olmamasına karşın Türk
toplumundaki tarihi ve kültürel devletçi yönü saptamış ve örneğini öncelikle devletin varlığı ve yaşaması
üzerine yapılandırarak çağdaş devletler üzerine çıkılmasını amaçlamıştır Bireyin ve toplumun ihtiyaçlarını sağlamak ve onu güven içerisinde bulundurmak
amacının temel koşulu olan güçlü devlet anlayışı
demokratik ölçülerde temel alınarak millet egemenliğine dönüşür. Atatürk, bu esası, “Halk, milli egemenliği benimsemeli ve memlekette yegâne egemen
ve amilin kendisinden ibaret olduğunu unutmamalıdır.” sözü ile ortaya koymuştur. Bu nedenle Atatürk,
çağdaşlaşma yolunda devletin biçimini ve işlevini,
kurduğu cumhuriyet ile sağlamlaştırmıştır.25 “Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli
demektir. Biz Cumhuriyeti kurduk, o on yaşını doldururken demokrasinin bütün gereklerini sırası geldikçe
uygulamaya koymalıdır.”26 sözü bu esasları özetler.
Belirtilen bu özelliklerden sonra Mustafa Kemal
Atatürk tarafından genel olarak devletin tanımı, milletle olan ilişkisi ve vatandaşlarına karşı sorumlulukları şöyle ifade edilmiştir:
“Milletin ne olduğunu izah ederken demiştim ki
Türk Milleti, halk idaresi olan cumhuriyetle idare olunur bir devlettir.
Şimdi devlet ne demektir? Bunu izah ve ifade
edelim.
23 Turhan Tufan Yüce, “Atatürk’ün Osmanlı Tarihine Bakışı, Savaş ve
Milliyetçilik Anlayışı”, Atatürk Devrimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt.1,
Sayı.1, Temmuz 1978, s.9.
24 François Georgeon, Osmanlı-Türk Modernleşmesi, Yapı Kredi
Yay., Şubat 2016, İstanbul, s.19.
25 Muzaffer Erendil, Çok Yönlü Lider Atatürk, Gnkur. As.Tarih ve
Stratejik Etüt Bşk.lığı Yay. Ankara, 1986, s.13-16
26 Afet İnan, Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, Türkiye İş
Bank. Kültür Yay. Ankara, 1959, s.251.
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Devlet dediğimiz zaman, her şeyden evvel bir
insan cemiyeti, bir millet mevcudiyeti anlaşılır.
Bundan sonra, bu insan cemiyetinin coğrafi
hudutlarla çevrilen bir mıntıkada yerleşmiş olduğu
görülür. Yine millet bahsinde demiştim ki, Türk Milleti Asya’nın garbında ve Avrupa’nın şarkında olmak
üzere kara ve deniz sınırları ile ayırt edilmiş dünyaca tanınmış büyük bir yurtta yaşar. Onun adına
Türkeli derler.
Milliyet meselesinin ferdi ve müşterek hürriyet
meselesi olduğunu biliyoruz. Yani, bir milleti teşkil
eden fertlerin o millet içinde her nevi hürriyeti, yaşamak hürriyeti, çalışmak hürriyeti, fikir ve vicdan
hürriyeti emniyet altında bulunmak lazımdır.
Kezalik bir milletin heyet-i umumiyesinin her
nevi hürriyeti, kendi topraklarında haricin hiçbir müdahale ve tahdidi olmaksızın hür ve müstakil yaşaması ve çalışması lazımdır. İşte devlet, gerek fertlerin hürriyetini temin için millet üzerinde bir nüfuza
ve gerek millet ve memleketin istiklalini muhafaza
edebilmek için kendine has bir nüfuz ve kuvvete
malik olmalıdır.
O halde devlet; muayyen mıntıkada yerleşmiş ve kendine has bir kuvvete sahip olan efradın
mecmu heyetinde ibaret bir mevcudiyettir. Devletin
haiz olduğu kuvveti ifade ederken bu kuvveti kendine has diye tavsif ediyoruz. Filhakika devleti teşkil eden milletin sinesinde nüfuz icra eden kuvvet,
ferden hiç kimse tarafından verilmiş değildir. O, bir
siyasi nüfuzdur ki, devlet mefhumunda bizatihi mevcuttur ve devlet, onu halk üzerinde tatbik etmek ve
milleti haricen diğer milletlere karşı müdafaa eylemek salahiyetine maliktir.

kültürle gelen devlet kurucu-devlet yapıcı anlayışı
saldırılar karşısında sarsıntılar geçirse de değişmemiştir. Her zaman devletin kurucu öğesi yüksek
Türk Kültürü ve yaşayışıdır. Tarihin verdiği değerler
Gökalp tarafından bir kurama oturtulmuş ve çerçevesi çizilmiştir. Kurumsal yapısının temel esasları
ise Mustafa Kemal Atatürk tarafından gerçekleştirilmiştir. Gökalp’te kuramsal olarak belirlenen düzen,
dayanışma ve mücadele; Atatürk’te kurumsal olarak
ilke, ülkü ve ülke bütünlüğüne ulaşmıştır. Türk Devleti’nin mitolojik ve tarihi bütün özellikleri ile sosyolojik yapısının29 son durumu belirlenmiş ve 29 Ekim
1923’de değişmemek üzere son biçimi verilmiştir:
“Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk
Milleti denir.” Bu esas, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, Atatürk’ün ortaya koyduğu düşünsel yapısı
içerisinde bilinen ideolojilerin doğmatik-totaliter
(baskıcı) özelliğini reddeden, yerine sürekli yaşayan
ve gelişen demokratik-pragmatik (yararsal) bir düşünce yapısına30 sahip olduğunu gösterir.
Düşünce yapısının tüm esasları, tarihi, askeri,
sosyal ve siyasi yönleri ile Nutuk’tadır. Bu nedenle, Türk tarih felsefesi içerisinde gelecek kuşaklara
özellikle devlet yöneticilerine devlet geleneğini aktaran bu büyük yapıt, devleti kuran kahramanın yaptıklarının milletine verdiği hesap olarak görülmeli ve
bir “siyasetname” olarak rehber alınmalıdır.31

Bu siyasi nüfuz ve kudrete irade veya hâkimiyet denir.”27
Sonuç olarak, ”ulusal devlet” sistemi, temelleri
Gökalp tarafından derinleştirilerek Atatürk tarafından son şekli verilmiştir.28 Türk’ün tarih sahnesine
çıktığı andan itibaren günümüze kadar yüksek bir
27 Gazi Mustafa Kemal, Vatandaş için Medeni Bilgiler, Devlet
Matbaası, İstanbul, 1933, s.20-21
28 Orhan Türkdoğan, Ziya Gökalp ve Sosyolojik Düşünce Sistemi,
Çizgi Yay., Konya, 2015, s.125.
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29 A. C. Küsmez, “Türk Devletçiliği”, Devlet Dergisi, Temmuz-Ağustos 2017, sayı:472, s.50-51
30 İsmet Giritli, Atatürkçülük, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1997, s.31.
31 Ali Güler, Nutuk ve Sırları, Halk Kitabevi, İstanbul, 2017, s.143.
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Dr. İsmail UZUN (*)

30 Ekim 1908 günü dünyaya gelen Afet İnan’ın
doğduğu yer Kesendire(Polyoroz)’dir.1 “Kesendire” o
yıllarda Osmanlı Devletinin yönetiminde Selanik sancağına bağlı kasabalardan birisidir.2 Annesi Şehdane
Hanım, babası ise İsmail Hakkı Bey’dir.Erkek kardeşinin adı ise Ahmet Reşat Uzmay’dır. Afet İnan’ın
babasının memleketi Bulgaristan’ın kuzeydoğusunda
yer alan Şumnu şehridir.31908 yılında İkinci Meşrutiyet’in ilan edilmesiyle dünyaya gelen Afet’e, adını ailenin dostu ve kasabanın hâkimi Ziya Bey ile babası
İsmail Hakkı Bey koymuşlardır.
1912 yılında Balkan Harbi başladığında Afet
İnan’ın ailesi Selanik vilayetine bağlı Ropçoz şehrindedir.4 Balkan savaşları sonucunda 1913 yılında
imzalanan Bükreş Anlaşması gereğince Türklerin
* Hava Piyade Yüzbaşı
1 Arı İnan, PROF. DR. Afet İnan, Remzi Kitabevi, İstanbul, Eylül
2015, s.s.23-24.
2 Selanik Sancağı, http://www.lozanmubadilleri.org.tr/mubadele-bolgeleri/selanik-vilayeti/(Erişim tarihi: 10 Eylül 2017).

yoğun olarak yaşadığı Ropçoz, Rodoplar ve Kırcaali bölgeleri Bulgaristan’a bırakılmış olup 10 Ağustos
1920 yılında imzalanan Sevr antlaşması ile bu bölgeler Yunanistan’a bırakılmıştır. 5
Özellikle Balkan Savaşlarının yıkıcı etkisi o
dönem Afet İnan’ın çocukluğunu etkileyen en önemli
olaydır. Fransız İhtilali’nden sonra yayılan milliyetçilik
akımı Balkan Devletlerini de etkisi altına almış ve
Rusya’nın yanında yer alan Slav Milletleri daha fazla
toprak kazanma düşüncesi ile savaşa girmişlerdir.
Balkan Savaşları sonrasında Balkanlardaki Osmanlı
Hâkimiyeti son bularak Balkanlarda yaşayan binlerce
Türk insanı Anadolu’ya göç etmek zorunda kalmışlardır. Anadolu’ya göç eden ailelerden birisi de Afet
İnan’ın ailesidir.
Adapazarı’nda 4 Mart 1913 yılında okula başlayan Afet İnan,6 1913 yılından sonra Ankara’ya, sonra
da Mihalıçcık’a taşınarak orada ilk okumayı, hesap
yapmayı öğrendiği Resmi Kız Okulu’nda öğrenimine
devam etmiştir. 1920 yılında Biga’da, ilkokulu birinci
olarak bitirmiştir. İlkokulda en çok tarih dersini seven
Afet İnan’ın tarih dersini sevmesinin en büyük nedeni
evde onu dinleyen anneannesi ve babasının olmasıdır.
Boş zamanlarında babasından coğrafya ve matematik dersi alan Afet İnan’a anneannesi İstanbul’dan
kitaplar göndermiştir. Afet İnan öğretmenlik mesleğinin ilk ilhamını Reşat Nuri Güntekin’in “Çalıkuşu”
romanından almıştır. Babasının Fransızca bir atlas
getirdiğini belirten Afet İnan şu bilgileri vermiştir:
“İşte bu biriktirdiğim kitaplarım, Cumhuriyet’imizin ilk
yıllarında Bursa Öğretmen okulunda okurken, bütün
arkadaşlarımın ‹Afet’in Kütüphanesi› dedikleri küçük
bir sandıkta dururdu ve babamın gönderdiği harçlığı
en çok kitap almaya verirdim.”7
Afet İnan’ın çocukluk dönemine ilişkin anıları ülkenin içinde bulunduğu hazin tabloyu gözler önüne
sermekte olup Afet İnan’ın ülkesine faydalı bir kişi
olarak öğretmen olma isteğini de kamçılamıştır. Afet

3 Bulgaristan Türkleri gerçekten Türk mü?, http://www.beycan.
net/534/bulgaristan-turkleri-gercekten-turk-mu-balkan-topraklarina-nereden-ne-zaman-gelmislerdir.html ( Erişim tarihi: 11 Eylül
2017).

5 Pomaklar, https://gencbatitrakyaturkleri.tr.gg/Pomaklar-Oz-ve-OzTurktur.htm(Erişim tarihi: 12 Eylül 2017).

4 Arı İnan, a.g.e,s.29.

7 Arı İnan, a.g.e,s.s.104-105.

6 Arı İnan, a.g.e,s.31.
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İnan’ın çocukluk yaşantısı O’nun ilerideki yaşamının
bir aynası gibidir.
1 Eylül 1922’de Elmalı Kız Okulu’nda öğretmen
olarak görev yapmaya başlayan Afet İnan’ın karşısında iki seçenek vardır. Birinci seçenek; evlenip anneannesini yanına almak, ikinci seçenek ise anneannesini kimseye muhtaç etmeden öğretmen olabilmektir.8
Öğretmen olmaya çalışmasını meslek ve çalışma
yaşamının ilk itici gücü olarak nitelendiren Afet İnan,
ikinci seçenekten yana yaşantısını şekillendirecek
ve bu uğurda önüne çıkan engelleri peş peşe
devirecektir.
1923 yılında Afet İnan, Bursa’daki Kız Öğretmen Okulu’na kayıt olmuştur. Yatılı Kız Öğretmen
Okulu’nda tarih dersini çok seven Afet İnan’a tarihi
sevdiren ve Bursa’nın tarihi binalarını gezdiren kişi
TBMM’nin ilk kadın milletvekillerinden Fakihe Öymen
Hanım’dır.9“Bursa’nın şehir muhiti bana tarihi sevdirdi. Tarih hocam Fakihe Öymen ise bana tarih okutmaktan zevk almasını öğretti.”10Okulda harçlıklarının
çoğunu kitap almak için harcayan Afet İnan’ın en çok
tekrar ettiği marş “Dağ başını duman almış, Gümüş
dere durmaz akar, Güneş ufuktan şimdi doğar, Yürüyelim arkadaşlar…” marşıdır. Bursa Kız Öğretmen
Okulu’nun Afet’e kazandırdığı en önemli iki özellik;
yabancı dilini ilerletmesi ve kitap okuma alışkanlığı
kazanması olup Afet İnan’ın bu yıllarda öğretmenliği iyice benimsediği hatta yurtdışında eğitim görmek
hayalinin olduğu anlaşılmaktadır. Afet İnan Bursa kız
8 Arı İnan, a.g.e,s .74.
9 Fakihe Öymen’in özgeçmişi şöyledir: “1900’de İşkodra’da doğmuştur. İlköğrenimini İstanbul’da Koca Mustafa Paşa İlk Mektebi’nde, orta
öğrenimini sınavla girdiği İstanbul Kuz Muallim Mektebi’nde, yükseköğrenimini de İstanbul Darülfünununda Coğrafya şubesinde
yapmıştır. 1922’de Kandilli Kız Lisesi Coğrafya öğretmenliğine
atanmıştır.1923’te Bursa Kız Muallim Mektebi’nde Tarih, Coğrafya
öğretmeni olmuş, bir sene sonra da aynı okulun müdür muavinliği
görevine tayin edilmiştir. 1931 yılına kadar bu iki görevi birlikte yürütmüştür. 1931’de Ankara Türk Maarif Cemiyeti’nin Bursa’da açtığı
Kız Lisesi’nde müdür olmuştur. Bu görevi milletvekili seçilene kadar
sürdürmüştür. 8 Şubat 1935 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından milletvekili adayı olarak gösterilmiş ve 1625 oy alıp V. dönem
İstanbul milletvekili olarak meclise girmiştir. VI. ve VII. Dönemlerde
de İstanbul’dan, VIII. dönemde ise Ankara’dan milletvekili seçilen
Fakihe Öymen, 6 Nisan 1983 tarihinde vefat etmiştir.”http://cumhuriyettarihimiz.blogspot.com.tr/2015/08/cumhuriyetin-ilk-kadn-milletvekilleri-2.html (Erişim tarihi: 22 Nisan 2017)
10 Afetinan, Herkesin Bir Dünyası Var, Türk Tarih Kurumu
Basımevi, Ankara, 1958, s.119.
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Lisesinden 1925 yılında mezun olduğunu ve ilkokul
öğretmeni olmasından dolayı duygularını şöyle dile
getirmiştir.11
“1925 yılında mezuniyet imtihanlarından sonra
hocalarımızla bir toplantı yapmıştık. Bizlere hepsi
ayrı ayrı hem nasihat verdiler, hem bizim de artık
hoca olduğumuzu ve kendileriyle meslekdaş bulunduğumuzu hatırlattılar. Hoca olduğuma seviniyordum. Fakat mektebimin bittiğine hiç sevinmiyordum.
Benim bu hissime bazı arkadaşlarım da katılıyorlar
ve beraberce, acaba daha nerede okuyabiliriz? diye
düşünüyorduk. O zaman Darülmalumat-ı- âliye’nin
İstanbul’da olduğunu işitiyorduk. Fakat bir taraftan
da hoca olmayı o kadar istiyordum ki..nihayet Bursa
Kız Muallim mektebi mezunu olmuştum. Bunu tahsil
hayatımın en iyi bir devresi olarak daima hatırlarım
ve bundan iftihar duyarım. Çünkü hocalık hayatına
bu menşeim delaletiyle girdim. İlkokul öğretmenliğini
fiilen bir aydan fazla yapamadım. Çünkü aynı sene
Lozan’a lisan öğrenmeğe gittim. Sonra İstanbul Fransız Lisesi’nde okuduğum senelerde, muallim mektebinden aldığım feyiz ve milli hislerim benim için daima
rehber olmuştur.”
Afet İnan’ın yetişmesinde ve öğretmen olmasında anneannesinin ve babasının çok önemli katkıları
olduğu anlaşılmaktadır. Babasının aydın bir orman
müfettişi olarak onu devamlı yönlendirmesi ve yetiştirmesi sayesinde Afet İnan öğrenimini tamamlayarak
öğretmen olabilmiştir. Afet İnan’ın hayatındaki en
önemli dönüm noktası kanaatimce 11 Ekim 1925 tarihinde 17 yaşında bir genç kız olarak Mustafa Kemal
ile tanışmasıdır. Bu tanışma sayesinde hayatı yüz
seksen derece başka bir yöne çevrilmiştir. Sıradan bir
öğretmen olan Afet İnan, Cumhurbaşkanının manevi
kızı olarak hayatına devam etmiştir. Afet İnan kendisine sunulan bu altın tepsiye karşılık olarak Atatürk’ün
manevi kızına layık bir şekilde hayatının sonuna
kadar çalışmayı elden bırakmamıştır. Atatürk’ün öğrenim yaşantısına devam etmesine izin vermesi ve
desteklemesi sayesinde büyük başarılara imza atan
Afet İnan, 17 yaşında Lozan’a giderek birçok dersin
yanında Fransızca okuma ve yazmasını öğrenmiştir.
11 Ekim 1925 günü Cumhurbaşkanı Mustafa
11 Afetinan, a.g.e, s.19.
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Kemal, İzmir’e geldiğinde henüz Redd-i İlhak Okulunda üç haftalık öğretmen olan Afet İnan, Mustafa Kemal
salona girdiği zaman herkesin çevresinde toplandığını
belirterek o günleri şöyle ifade etmiştir: “…Ben bir kenarda duruyordum… Beni bir öğretmen kolumdan tutarak Cumhurbaşkanının yanına oturttu. Sağ tarafımda
General Kazım Özalp, sol tarafımda da Atatürk vardı.
Ben o kadar ürkmüş bir durumda idim ki, özellikle Atatürk’ün çatık kaşlarına ve gözlerine bakamıyor, Kazım
Özalp ile konuşuyordum.”12 Afet İnan, Atatürk’e Doyranlı olduğunu söyleyince Atatürk’ün ilgisi daha da artmış,
Atatürk, İkinci Meşrutiyet öncesi Doyran civarından
geçerken Afet’in anneannesinin dayılarının çiftliğine
giderek onlardan yardım gördüğünü belirttikten sonra
İsmail Hakkı Bey ile görüşerek Afet İnan’ın öğreniminin
devamını sağlayacağını bildirmiştir.

Afet İnan’ın biyografisini anlatan 13 Kasım
1985 tarihli Milliyet Gazetesi Haberi.
27 yaşında birçok Avrupa ülkesini gezme ayrıcalığını yaşayan Afet İnan, kendi isteği ile kariyerine
İsviçre’de bulunan Cenevre Üniversitesinde devam etmiştir. Bu üniversiteyi başarı ile bitirerek lisans ve doktora eğitimini tamamlamıştır. Bu noktada Afet İnan’ın
Cenevre Üniversitesini bitirmesinde en çok destekleyicisinin Mustafa Kemal olduğunun altını çizmek gerekir.
Afet İnan’ın Atatürk ile olan mektupları onun Cenevre Üniversitesi’ndeki yaşantısı ile ilgili yeterince bilgi
sağlamıştır. Sıradan bir öğrenci olmayan Afet İnan’ın
Türklüğe ve Türk medeniyetlerine yönelik aşağılayıcı
ve çarpıtılmış söylemlerden rahatsızlık duyduğunu Ata-

türk ile mektuplarından anlamaktayız. Öğretmenlerine
karşı sessiz kalmak yerine bildiği cevapları vermekten
çekinmeyen Afet İnan, bilmediği konuları da araştırarak, Atatürk’e ve Türk tarihçilerine danışarak kendisini
geliştirmeye çalışmıştır.
Afet İnan’ın bu sorgulayıcı ve araştırıcı yönü Atatürk öldükten sonra da devam etmiştir. Afet İnan’ın doktora tezinde yaptığı anketi hazırlamaya yönelten neden
aslında Üniversite’de okurken Türk ırkına ve medeniyetine yönelik aşağılayıcı söylemlerden rahatsız olmasıdır. Yabancı kaynaklı Coğrafya ve Tarih kitaplarında
Türk ırkının barbar ve ikinci sınıf olarak gösterilmesinden dolayı doktora tezindeki anket çalışmasını yapma
kararı almıştır.

Afet İnan’ın Cenevre’deki çalışma odasının fotoğrafı.
Afet İnan’ın Türk Tarihine olan katkıları onun
araştırıcı yönünün bir yansımasıdır. Atatürk’ün hayatta olduğu dönemde daha çok onun direktifleri doğrultusunda hareket eden Afet İnan’ın çalışmaları onun
ölümünden sonra da azalmadan devam etmiştir. Dil
Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nde “Türkiye Cumhuriyeti
Tarihi” ve “Türk Devrim Tarihi “ kürsülerinin kurulmasını
sağlayan kişi Afet İnan’dır. Atatürk’ün ölümünden sonra
Türk Devrim Tarihini büyük bir iştahla anlatmaya devam etmesi aslında Afet İnan’ın bu devrimleri ne kadar
içselleştirdiğinin en büyük kanıtıdır. Çünkü o Atatürk’e
sözde değil özde inanmış birisidir.
Türk Tarih Kurumu, Kadının Sosyal Hayatını Tetkik Kurumu, Türk Kadınlar Birliği, Uluslararası Kadınlar

12 Arı İnan, a.g.e., s.98.
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Birliği, Çocuk Haklarını Koruma Derneği gibi birçok
kuruluşun kurucu üyesi olan Afet İnan, Türk kadınının
çağdaşlaşmasında ve Türk kadınının seçim haklarını
kazanmasında çok değerli hizmetleri olmuş bir Cumhuriyet kadınıdır. Cumhuriyetin kuruluş yıllarından
başlayarak Türk kadınını yurt içi ve yurt dışında bir
“kültür elçisi” rolü ile en güzel biçimde temsil etmiştir.
Afet İnan’n tarih anlayışında “tarih” eğitimsel
açıdan disiplinlerin en esaslılarından olup ona göre
tarih bilgisi herkese ve her mesleğe hitap eden sıra
dışı konulardan birisidir. Afet İnan’a göre tarih, bütün
insanların hayatlarını, düşüncelerini ve yapıtlarını
öğrenme isteklerine cevap veren, yeni kuşakları
geçmiş ile bugüne zincirleme olarak birbirine
bağlayan bilgi kaynağıdır. Bu yüzden ona göre ülkeye
faydalı bir birey olmanın yolu milli ve dünya tarih
görüşüne sahip vatandaşlar olmaktan geçmektedir.
Bu bağlamda Afet İnan, tarihin derinliklerine inildikçe
fikri hareketler ve sanat eserleri hakkında derin
bir anlayış ve bilgi sahibi kuşakların yetişeceğini
öngörmüştür.
Afet İnan’ın tarihe olan bakış açısına göre insan
hak ve görevlerinin kabul edildiği bir dünyada kişisel
ve toplumsal anlamda ortaya konan yapıtların hepsi
bütün dünyanın ortak malı olup tarihin en başat, en
önemli ve ilk yararı, bir kuşağın, önce kendi milletini
sonra da dünya milletlerinin uygar yapıtlarını öğrenerek “aydın” bir vatandaş olmasıdır. Afet İnan tarihi bir
araştırma yapılırken ilk önce vesikaların, belgelerin
objektif bir metot ile tarafsız ele alınması gerektiğini
savunmuştur. Bu belgeleri, vesikaları objektif (nesnel)
olarak irdelemeyi, incelemeyi kabul eden bir kuşağın,
iyiyi, yani doğruyu demagojiden(Laf cambazlığı) ayırma yeteneğini kazandığını söylemiştir.
Afet İnan, eski medeniyetlerin ve kurumların
belgelere dayanılarak ortaya çıkarılması sonucunda
tarih araştırmalarının görevini yapmış olacaklarını
savunmuş olup ona göre en ilkel aletlerden bugüne
kadar kalabilen bütün vesikalar (belgeler) bir tarihçinin en büyük hazinesidir. Her yeni vesikanın, başka
bir vesika ile kıyaslama yapılması sonucunda elde
edilecek bilginin statik olmaktan çıkarak bir dinamizm
yaratacağını öngören Afet İnan’a göre bu dinamik
karakter içinde hedefimiz Türk ve Yurt tarihini araştırmaktır. Afet İnan dünya tarihinin boşluklarını geçmiş
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tarihimizin bilinmeyen olaylarını bularak, araştırarak
dolduracağımıza inanmış ve bizlerin de inanmasını
istemiştir.
Afet İnan tarihi olaylara tek bir pencereden bakmaksızın başka milletlere karşı kin gütme aracı olarak tarihin kullanılmaması gerektiğini savunmuştur.
Ülkeleri değersiz ve aşağı gören düşünce ve anlayıştan uzak durarak tarihte yaşanan olayları objektif
(nesnel) bir biçimde incelememiz gerektiğini, çünkü
objektif olamadığımız anda dengenin aksi yönde yer
alacağını bize anısatmaktadır:
Afet İnan “tarihin neden öğrenilmesi gerektiği”
sorusuna karşılık yaşamakta olduğumuz günleri anlamak için yakın tarihimizin her türlü dönemini incelemek ve öğrenmek zorunda olduğumuz gerçeğini
bize anımsatmaktadır. Afet İnan’a göre kırk yıl önceki
Türklerin yaşayışı ile bugün arasında büyük farklar
vardır. Ona göre tarih, bugünün kurumlarını inceleyerek anlama fırsatını bizlere vermiş olup bu inceleme
ve araştırma çalışmaları en yakın zamandan en eski
zamana doğru yapıldığında olayların derin nedenleri
anlaşılacaktır.
Türk Tarih Tezi nasıl ki Türk Milletine bir bilinç kazandırmaya yönelik bir çabanın eseri ise Afet İnan’ın
doktora tezinin amacı da Türklere atfedilen “sarı ırk”
iddialarını çürütmeye yönelik bir çabanın eseridir.
Afet İnan’ın doktora tezinde binlerce insanı antropolojik (insanbilimsel) anlamda incelemesi aslında onun
Türk Milletinin sarı ırk(ikinci ırk) ve barbar bir millet
olmadığını kanıtlama çabasıydı. Türk Milletini hak ettiği çağdaş uygarlıklar düzeyine çıkarma çabasıydı.
Anadolu’da yaşamış uygarlıkların Türk uygarlıkları ile
alakalı olduğunu, Avrupa’ya ait olmadığını gösterme
çabasıydı. Batının Türklere attığı iftiralara, aşağılamalara onların yöntemiyle bir yanıt niteliğindeydi.
Türk uygarlığını aşağılayan, küçük ve hakir gören
kitapların yazarlarına bir gönderme ve bir mesajdı.
Kanaatimce bu mesaj yerine ulaşmış olacak ki günümüzde Türklere yöneltilen bir “sarı ırk”, “barbar ırk”
sorunu yoktur.
Atatürk’ün hayata geçirdiği birçok devrimde, yenilikte Afet İnan’ın izleri, dokunuşları vardır. Örneğin;
Türk Tarihi Tetkik Cemiyetinin tüzüğünün 4.maddesinin c fıkrasında “ Türk tarihini aydınlatmaya yarayacak vesika ve malzemeyi elde etmek için yeterli
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yerlere araştırma ve keşif heyetleri göndermek” ibaresi vardır. Afet İnan 23 yaşında bu heyetin en genç
üyesi olmasına rağmen bu ibarenin onaylanması için
ısrar ederek bu ibarenin onaylanmasını sağlamıştır.
Türk Tarih Kurumu içinde birçok tecrübeli tarihçi, Türk
arkeologlar ile arkeolojik kazıların yapılmasını akıllarına getiremezken; Afet İnan, bu kazıları ilerleyen
zamanlarda Türk insanının yapacağını öngörmüş ve
öngörüsü yıllar içinde gerçekleşmiştir.
Afet İnan, Atatürk’ün bir gün kendisine “yurt dışına öğrenci mi gönderelim yoksa ülkemizde Fakülte
mi açalım” sorularına yanıt olarak hem yurt dışına
öğrenci göndermek gerektiğini hem de ülkemizde
Fakülte açmanın mantıklı olduğunu ve Dil’in tarihten
ayrı bir yöntem ile incelenmesi gerektiğini söylerken
sanırım Atatürk’e doğru yönlendirmelerde bulunmuştur.
Afet İnan’ın DTCF’de öğretmenlik yapma fırsatı
varken Cenevre’de Üniversiteye gitmeyi yeğlemesi kanımca üzerinde durulması gereken önemli bir
konudur. Afet İnan öğretim üyelerinin kararname ile
atandığı bir dönemde ayrıcalıklı bir durumda atanmamak ve yeni açılacak fakültede görev alabilmek için
böyle bir öğrenim devresinden geçmeyi gerekli görmüştür. Bu anlamda Cenevre Üniversitesindeki öğrenim yaşantısının hiç de kolay olmadığını Atatürk’e
yazdıkları mektuplardan anlamaktayız. Atatürk’ün
maddi ve manevi desteği olmasaydı Afet İnan’ın Üniversiteyi bitirmesi zor olabilirdi.
Afet İnan’ın Cenevre’deki Üniversite yaşantısı
aslında onun tarihe bakışı ile ilgili çok ciddi ipuçları
vermektedir. Cenevre’de Tarih ve Arkeoloji Cemiyetine üye olan Afet İnan’ın Cenevre Tarih Cemiyetine
davetli olarak giderken “Piri Reis Haritasını” yanına
alarak oradaki konuklarla bu harita üzerinde bilgi paylaşımı yapması küçük bir ayrıntı olarak gözükmekle
birlikte aslında onun tarihe olan tutkusunu göstermektedir.
Afet İnan’ın fırsat buldukça tarih ile ilgili konferanslara, halka açık toplantılara gitmesi, Üniversitenin kapalı olduğu zamanlarda derslerinden geri
kalmamak adına Cenevre’de kalarak ders çalışması,
hatta bazı dersleri almak için Paris Üniversitesine
gitmesi onun tarihe olan merakını ve çalışma azmini
bizlere net bir biçimde göstermektedir. Afet İnan ders

öğretmenlerinin “Türklerin Medeniyete Hizmetleri”
konusundaki yanlış ve dayanaksız söylemleri karşısında susmak yerine belgeler ile yanıt vermeyi yeğlemiştir. Afet İnan bu sorumluluğu milli bir görev olarak
görmüştür.
1935-1938 yılları arasında öğrenci olan Afet
İnan’ın çeşitli dergilerde 15 makalesini yayımlaması
ve 10’un üzerinde konferans vermesi onun çalışkan
ve üretken yönünün bir yansımasıdır. Afet İnan’ın Cenevre’deki öğrenim yaşantısı onun soğukkanlı, sakin
ve ölçülü yapısının dışında dışa dönük, çalışkan ve
girişken bir yapısının da olduğunun bir göstergesidir.
Afet İnan’ın genç yaşından başlayarak Türk Tarih Tezinin en sıkı savunucuları arasında yer almasını sadece Atatürk’ün izinden gitme çabası olarak
görmek eksik bir değerlendirmedir. Kanaatimce Afet
İnan’ın Atatürk’ü bir lider/önder olarak kabul etmesinin birçok nedenleri vardır. Afet İnan’ın küçüklüğünden beri, Mustafa Kemal Atatürk’ü, yedi düvele karşı
koyarak milli mücadeleyi başlatan ve Cumhuriyeti
kurarak birçok devrimleri hayata geçiren bir “kurtarıcı” olarak görmesi, Atatürk’ün manevi kızı olması,
her ikisinin de ciddi ve sorumluluk sahibi olmaları ve
en önemlisi Atatürk ile benzeşen tarih anlayışlarının,
tarihe bakış açılarının birbirine yakın bir çizgide olması Afet İnan’ın Atatürk’ü bir lider/önder olarak kabul
etmesindeki alt başlıklar/faktörler olarak görülebilir.
Afet İnan’ın yurt bilgisi dersinde bir kız öğrenciyi
belediye başkanı yapması ve bir erkek öğrencinin var
olan yasaların kadınlara seçme ve seçilme hakkını
vermediğini Afet İnan’a anımsatması aslında kadın
haklarının kazanılması serüveninin başlangıç noktasını oluşturmuştur. Afet İnan kadın haklarının kazanılmasında Türk kadınını yurt içi ve yurt dışında en iyi
biçimde temsil etmiş sembol bir karakterdir.
Afet İnan’ın 1952 yılında Milletlerarası Kadınlar
Birliği Kongresine katılması, 1953 yılında Kadının
Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği’ni
kurması ve Kopenhag merkezli Beynelmilel Kadınlar Alyansının idare heyetinde çeşitli görevlerde bulunması, 1954 yılında Londra’da “kadın hakları” ile
ilgili bir kütüphaneyi gezmesi, 1958 yılında Brüksel
ve Zürih’te kadınların yaptığı sergileri gezmesi, 1962
yılında İngiltere, Fransa ve Danimarka’da kadın hakları ile ilgili 20’den fazla kuruluşa, cemiyete giderek
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araştırmalarda bulunması onun kadına bakış açısının
ve araştırmacı kişiliğinin somut göstergelerinden bazılarıdır. Afet İnan’ın kadın hakları konusundaki çalışmalarının yalnızca Atatürk dönemiyle sınırlı olmadığı
açık bir biçimde görülmektedir.
Afet İnan, Atatürk vasıtasıyla her türlü olanağa
sahip olmasına karşın o hiçbir zaman işin kolayına
kaçmayarak doğru bildiği şeyleri “örnek bir vatandaş”
gibi yapmaya çalışmıştır. Örneğin Fransız Kız Lisesinden Ankara Musiki Muallim Mektebine geçerken
resmi yöntemlere göre sınava girerek okulunu değiştirmesi örnek bir davranıştır. 1930’lı yılların başında
Afet İnan’ın Türk Tarih Kurumunda sorumluluklar alarak konferanslar vermeye başlaması ve kitaplar okuyarak kendisini geliştirme çabalarının artarak devam
etmesi Afet İnan ve Atatürk’ün arasında güven esasına dayalı bir “mesai ve fikir arkadaşlığı” alt yapısını
oluşturmuştur. Atatürk’ün Afet İnan’a eğitim olanakları açısından her türlü desteği vermesi sonucunda
Afet İnan da Atatürk’e karşı bir “vefa borcu” duygusu
oluşmuştur. Bu yüzden Atatürk ölene kadar onun verdiği ödevleri, sorumlulukları bir öğrenci edasıyla, bir
görev bilinci ile yerine getirmekten kaçınmadığı anlaşılmaktadır.
Kızı Arı İnan ile görüşmemde annesinin her
yönü ile ciddi biri olduğunu, annesini iki sözcük ile
şöyle tanımlamıştır: “ciddiyet ve sorumluluk”. O, Ata-
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türk’ün yetiştirdiği ve
arkadaşlığını yaptığı
en önemli kişiliklerden birisidir. Döneme
damgasını
vurarak
birçok ilklere imzasını
atmıştır. Afet İnan Türk
kadınına yakışanı en
doğal, en içten haliyle
yaşam biçimi haline
getirmiştir. Bu yüzden
Atatürk ilkelerinden,
demokrasiden, çağdaşlıktan, özgürlükten
ve insan haklarına
uymaktan yaşamının
hiçbir döneminde ödün
vermeyerek uygar bir
Cumhuriyet kadınını
temsil etmiştir. Atatürk’ün devrimlerini ve yaşamını
öğrenmemiz açısından Afet İnan’ın anıları ve yapıtları büyük bir boşluğu doldurmuştur.
Afet İnan’ın dediği gibi geçmişin bugünü anlatmasından çok, bugünkü durum, geçmişi daha iyi
anlatır. Bu yüzden tarih okumak ve bilmek herkes için
ve her meslek için gereklidir. Afet İnan’ın yaşamının
bütününe baktığımda net olarak şu saptamayı yapmak olanaklıdır. O, çalışmayı, araştırmayı bir yaşam
felsefesi haline getirmiş birisidir. Bu anlamda Afet
İnan’ı “tarihçi” ve “ideolog” olarak tanımlamanın doğru olduğu düşüncesindeyim.

21. YÜZYILDA
ULUSLARARASI DÜZEN
TARTIŞMALARI VE
ATATÜRK
Dr. H. Seçkin ÇELİK1
19. yüzyıl aydınlanmacı-liberal idealler için
çok parlak bir dönem olmuştu. Sanayi Devrimi’nin
beraberinde getirdiği göz kamaştırıcı teknolojik
gelişmeler, bilimsel ilerleme ve demokrasi idealinin
dünyada yayılması, Batılı aydınlar arasında büyük
bir iyimserliğe yol açmıştı. Siyaset bilimci Samuel
Huntington’a göre dünyada 1828’den 1926’ya
kadar süren ve onun “birinci uzun demokratlaşma
dalgası” adını verdiği bir eğilim görülmüştü.2
Bu 20. yy’de mutlu bir geleceğe dönük beklentiler
yaygındı. Liberal ütopyayı paylaşan kişilerden biri olan
İngiliz yazar Norman Angell, Birinci Dünya Savaşı’nın
patlak vermesinden sadece birkaç yıl önce (1910)
The Great Illusion (Büyük Yanılsama) adlı eserinde o
sırada var olan geleneksel kabulü eleştirerek, nüfusu
artan ve endüstrisi gelişen ülkelerin, halklarına daha
iyi yaşam koşulları sağlamak için sahip oldukları
toprakları genişletmek durumunda oldukları görüşünü
reddetmişti. Eski görüşe göre bir ulusun refahı ile
sahip olduğu politik ve askeri güç doğrudan ilişkiliydi.
Ancak Angell, bu görüşün artık geride bırakılan bir
aşama için geçerli olduğunu, terk edilmesi gerektiğini
öne sürüyordu. Ticaret ve sanayinin geldiği noktada,
bundan böyle ulusların ekonomik ve siyasi sınırları
çakışmak zorunda değildi; bu yüzden ekonomisi
ile sınırlarının genişliği, dolayısıyla askeri gücüyle
iktisadi gücü arasında eskisi gibi bir doğru orantı
yoktu. Dahası, var olan ticari anlaşmalara, karşılıklı
bağımlılığa dayalı ekonomik sistem içinde, başka
ülkelerin varlığına zorla el koymak, fetihçi ülkenin
zenginliğine de zarar verecekti. Dolayısıyla ekonomik
refah için askeri güç kullanmak hem gereksiz hem de

zararlıydı.3 Elbette bu liberal ütopya dünyanın çoğu
için pek az şey ifade ediyordu: 1914’te dünyanın
%84’ü Avrupalıların kontrolü altındaydı.4
Bilim ve sanatların olağanüstü bir gelişme
gösterdiği bu “altın çağ”dan sonra emsali
görülmemiş bir savaşın çıkacağını elbette neredeyse
kimse beklemiyordu. Ancak Birinci Dünya Savaşı’nın
getirdiği yıkım, Batı’da var olan iyimserliğe
muazzam bir darbe vurdu. Savaştan sonra, tekrar
benzeri bir olayın yaşanmasının önüne geçmek
için ABD Başkanı Wilson’ın çabalarıyla Milletler
Cemiyeti kuruldu. Wilson, ABD’nin izolasyonist
(yalnızlaştırıcı) bir politika takip etmesini değil,
liberal bir dünya düzeni için uluslararası meselelere
müdahil olmasını savunuyordu. Ancak o sırada
ABD’deki eğilim, Wilsoncu siyasete5 uygun değildi.
Yine de Milletler Cemiyeti kurulmuştu. Ancak Birinci
Dünya Savaşı ile zaten büyük bir darbe almış olan
liberal ütopya, 1929’da bu kez Büyük Buhran’ın
yaşanmasıyla ekonomik alanda da müthiş bir darbe
yiyor ve uluslararası alandaki prestiji (saygınlığı) tam
anlamıyla çöküşe geçiyordu. Artık ideal bir dünya
düzeni değildi: Yeni rakipleri sosyalizm ve faşizmdi.
Avrupa’da faşizm, 1930’larda süratle yayılıyordu.
Milletler Cemiyeti ise Alman ve İtalyan saldırganlığı
karşısında etkin bir çare üretemiyor, bu haliyle
uluslararası barışı sağlama konusunda bir umut
olmaktan çıkıyordu. Bununla birlikte İkinci Dünya
Savaşı sonrasında kazanılan zafer, liberalizmin
tekrar ön plana çıkmasına olanak sağladı. Ancak
uluslararası düzen anlamında rakiplerinden sadece
biri saf dışı kalmıştı. Sosyalizm insanları etkileyen
bir alternatif olmayı sürdürüyordu. Soğuk Savaş
süresince, liberal-kapitalist “hür dünya”nın, sosyalist
SSCB ile ilişkilerini nasıl tanzim edeceği konusunda
farklı görüşler ortaya atıldı. Onun varlığının
kabul edilmesi gerektiğini savunan gerçekçiler ile

3 Norman Angell, The Great Illusion: A Study of The Relation of Military Power to National Advantage, William Heinemann, London,
1912, s. VII-IX.

1 Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü

4 Philip T. Hoffman, Avrupa Dünyayı Neden Fethetti?, Çev. Mihriban
Doğan, Say Yayınları, İstanbul, 2018, s. 8-9.

2 Samuel P. Huntington, Üçüncü Dalga: 20. Yüzyıl Sonlarında
Demokratlaşma, Çev. Ergun Özbudun, Kıta Yayınları, Ankara, 2007,
s. 11-16.

5 Wilson’ın yaklaşımı ve görüşleri için bkz. E. H. Carr, Yirmi Yıl Krizi
1919-1939, Çev. Can Cemgil, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2010, s. 64-65.
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SSCB’nin ortadan kaldırılması gereken bir tehdit
olarak görülmesi gerektiğini düşünenler arasında
ABD siyasetinde iki farklı görüş vardı.. Neo-Con’lar
(Yeni Muhafazakârlar), SSCB’ye karşı daha olumsuz
bir bakışa sahiptiler ve onun aktif bir çabayla
yıkılması gerektiğini düşünüyorlardı. Kissinger gibi
politikacılar ise gerçekçi görüşü temsil ediyor ve
dünyadaki mevcut güç ilişkilerine göre, rejimlerin
ideolojik karakterine fazla önem vermeksizin ilişkiler
kurulmasını savunuyorlardı.6 Sovyetler Birliği’nin
çökmesiyle birlikte Neo-Con görüş Amerika’da
güç kazanmaya başladı.7 Görünüşe göre
öngörülerinde haklı çıkmışlardı. Sosyalizm bir
uluslararası alternatif (seçenek) olarak ortadan
kalkmıştı. Liberalizmin zafer çığlıklarının atıldığı
bu ortamda, Amerikalı siyaset bilimci Francis
Fukuyama 1989’da The National Interest dergisinde
“Tarihin Sonu mu?” başlıklı bir makale yayımlamış
ve monarşi, komünizm, faşizm gibi görüşlerin liberal
demokrasiye yenik düştüğünü öne sürmüştü. Daha
sonra, 1992 yılında görüşlerini The End of History
and The Last Man (Tarihin Sonu ve Son İnsan)
adlı kitabında genişletmişti. Fukuyama’ya göre
artık hiçbir önemli olayın olmayacağı anlamında
değilse de insanların sorunlarına yönelik ana
reçete konusunda tarihin sonuna gelinmişti. İdeal
düzen, liberal demokrasiydi ve insanlık sonunda
büyük bölümüyle bu noktada birleşecekti.
Dolayısıyla yaşanacak değişimler, bu düzen
içerisinde gerçekleşecekti, bir ideal olarak liberal
demokrasinin düzeltilecek bir tarafı yoktu.8 Bu
görüş pek çok yönden eleştiri aldı; ancak ortaya
konulan yeni iddialardan bir tanesi, tıpkı Fukuyama’nın
kitabı gibi çok büyük tartışmalara yol açtı: Bir diğer
Amerikalı siyaset bilimci olan Samuel Huntington,
Sovyetlerin çöktüğünü ama tarihin sona ermediğini,
yeni çatışmaların ideolojik değil kültürel zeminde
gerçekleşeceğini öne süren Medeniyetler Çatışması

6 Francis Fukuyama, Neo-Conların Sonu: Yol Ayrımındaki Amerika,
Çev. Hasan Kaya, Profil Yayıncılık, İstanbul, 2006, s. 24-74.
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tezini ortaya attı.9 Bu tez de pek çok bakımdan
eleştiri aldı. Bu arada öngörülmesi kolay olmayan
pek çok gelişme, yepyeni tartışmalar doğurdu.
Bilgi teknolojileri ile biyoteknolojideki gelişmeler,
insanların kendi kaderleri üzerinde hâkim oldukları
görüşünü büyük ölçüde zedeledi. Küreselleşme ile
birlikte dünyanın bir yerinde ortaya çıkan bir olayın
diğer yerlerde etkilerinin hızla hissedilmesi, terör
olaylarındaki tırmanış ve zenginliğin bir avuç insanın
elinde toplanışı, ekolojiyle (çevrebilim) ilgili karşı
karşıya olunan muazzam sorunlar, liberalizme
olan güveni zayıflattı. Çağımızın etkili bir düşünürü
olan Yuval Noah Harari, bunun yarattığı sorunları 21
Lessons for the 21st Century (21. Yüzyıl için 21 Ders)
adlı kitabında tartışmaya açmıştır. Harari’ye göre
liberal demokrasinin tüm bu sorunlara vereceği
hazır cevapları yoktur. Harari, “1938’de insanların
yeğleyebileceği üç küresel anlatı mevcuttu, 1968’de
sadece iki, 1998’deyse tek bir anlatı türü hüküm
sürüyor gibiydi; 2018’e gelindiğindeyse elimiz boş
kaldı” diyor ve bu boşluğun bir süreliğine “eski
güzel günler nostaljisi” ile doldurulmaya çalışıldığını
saptıyordu. Ancak yukarıda sözü edilen sorunların
hiçbiri, uluslararasında bazı mekanizmalar kurulup
işbirliği gerçekleştirilmeden çözülemezdi. Zira ekolojik
(çevrebilim) sorun göz önünde tutulduğunda bir
ülke sahip olduğu her çatıyı güneş panelleriyle
donatsa bile, yeryüzünün uzak bölgelerinde
yaşayan başka insanların sorumsuz çevre
politikaları yüzünden bu ülkenin toprakları çöle
dönüşebilecekti. Bütün bu zorlukların üstesinden
gelmek için, uluslararası ortak bir görüşe ve
işbirliğine gereksinim vardı.10
İçinde bulunduğumuz zaman dilimi, liberal
uluslararası düzen idealinin tekrar krize girmesi
itibariyle bir bakıma iki savaş arası dönemi
hatırlatmaktadır. Elbette iki dönemin arasında
dikkate değer farklılıklar olduğu söylenebilir; ne
var ki benzerlikler de mevcuttur. Bu bakımdan
bu çalışmada Atatürk’ün halen önem taşıdığını
düşündüğümüz önerilerini, yakın dönemdeki

7 A.g.e., s. 68-74.

9 Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and The Remarking
of World Order, Simon&Schuster, New York, 1996.

8 Francis Fukuyama, Tarihin Sonu ve Son İnsan, Çev. Zülfü Dicleli,
Profil Yayıncılık, İstanbul, 2016.

10 Yuval Noah Harari, 21. Yüzyıl İçin 21 Ders, Çev. Selin Siral, Kolektif
Kitap, İstanbul, 2018, s. 23, 30-31, 120.
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bütün bir milleti, bütün bir
insanlığı kendine bağlar;
büyük bir heyecan doğurur
ve bütün ideallerin ve
ideolojilerin temelini teşkil
ederdi. (…) inkılâbımızı
yaptığımız 1923 yılında
hürriyet (özgürlük) sözcüğü
artık bir milleti bağlayacak
ve davalarını çözecek,
heyecan
doğuracak
düşünces
olmaktan
tamamen çıkmıştı.”11

uluslararası düzen üzerine geliştirilen tezlerle bir
diyalog halinde ele almaya çalışacağız. Böylece
hem güncel bir tartışma hakkında tarihin ışığından
yararlanma hem de Atatürk’ün düşüncelerini 21.
yüzyıl koşulları içinde değerlendirme olanağı
doğacağını düşünüyoruz.
Atatürk, anayasacı ve hürriyetçi düşüncelerin
yükselişte olduğu bir dönemde dünyaya geldi. Hem 19.
yüzyılda bilimsel, teknolojik ve toplumsal ilerlemeye
duyulan iyimser inançlarla hem de bu inançlara felsefi
temel oluşturan Aydınlanma düşüncesiyle temasa
geldi ve dönemin çeşitli okumuşları ve aydınları gibi
bu düşünceler onun tarafından da cazip bulundu.
Hürriyet, liberalizmin tüm dünyada yaymakta başarılı
olduğu bir düşünce ve daha ötesi adeta bir tutkuydu.
Tüm ulusların zaman içinde bu ilerlemenin bir parçası
olacağı, zenginlik, refah ve barışın hüküm süreceği
yönündeki iyimser inanç, I. Dünya Savaşı’na kadar
pek fazla sarsılmadan Avrupa’da hüküm sürdü ve
Avrupa dışı ülkelerin aydınlarını da etkisi altına aldı.
Ancak liberalizmin Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra
giderek cazibesini kaybetmesi, bir sorun olarak ortaya
çıkmıştı. Dönemin genç aydınlarından Ahmet Hamdi
Başar, dâhil olunmak istenen Batı medeniyetinin bu
konuda bir düşünce ve ideal (ülkü) buhranı içinde
kaldığını saptadıktan sonra şöyle diyordu: “(…)
hürriyet fikrinin ilk doğduğu zamanlar yalnız bu kelime

Atatürk liberalizmin
buhranının
farkındaydı.
Bu bakımdan gerçekçi
bir yaklaşımla Türkiye’nin
izleyeceği
politikaları
saptamaya
çalışıyordu.
Bununla birlikte çok dikkat çeken bir konu, Atatürk’ün
Aydınlanmacı ideallere hayatı boyunca sadık kalmış
olmasıdır. Atatürk hiç kuşkusuz bir Türk milliyetçisiydi;
ancak bu, onun insanlık idealini (ülküsünü) de
benimsemesine, bu ideale (ülküye) inanmasına engel
olmamıştı.12 Bu bakımdan Atatürk’ün uluslararası
barışın ve işbirliğinin kurulması konusunda sürekli
kafa yormuş olması önemlidir. Atatürk elbette konuya
yeryüzünün büyük çoğunluğunu sömürgeleştirmiş
Avrupa devletlerinden daha farklı bir pencereden,
ülkesi işgal görmüş bir devlet adamı olarak
yaklaşıyordu. Onun yaklaşımı hem uluslararası barış
ve işbirliği idealini (ülküsünü) benimsemesi hem
de “liberal enternasyonalizm”in savunucularının
dikkate almadıkları noktaları yakalaması bakımından
önemlidir. Atatürk’e göre yaşanan savaşların,
uluslararası sorunların birçok nedeni vardı. Bunlar
şu şekilde ifade edilebilir: Başka uluslar üzerinde
tahakküm hırsı, siyasi ve iktisadi sömürü, dolayısıyla
sömürgecilik ve emperyalizm, uluslararasında
özellikle Doğu ve Batı ulusları arasında tarihin

11 Ahmet Hamdi Başar, Atatürk’le Üç Ay ve 1930’dan Sonra Türkiye,
Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayını, Ankara, 1981, s. 3.
12 Işıl Çakan Hacıibrahimoğlu, Cumhuriyet ve Hümanizma Algısı,
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2012, s. 29.
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biriktirdiği önyargılar, bu önyargılardan arındırıcı
bir eğitim yerine milli kinleri, önyargıları besleyici
bir eğitim anlayışının benimsenmesi ve dinsel
taassup.13 Dolayısıyla ulusların samimi bir şekilde
tahakküm (baskı) hırsından vazgeçmesi, siyasi ve
iktisadi sömürüye dayalı düzenin yerini işbirliğine
dayalı bir düzenin alması ve insanların önyargılardan
arındırılarak insanlık idealine uygun bir şekilde
eğitilmesi gerekiyordu. Atatürk şöyle diyordu:
“Eğer devamlı sulh isteniyorsa insan kütlelerinin
vaziyetlerini iyileştirecek beynelmilel (uluslararası)
tedbirler (önlemler) alınmalıdır. İnsanlığın heyeti
umumiyesinin refahı, açlık ve tazyikin yerine
geçmelidir. Dünya vatandaşları haset (çekemezlik/
kıskançlık), açgözlülük ve kinden uzaklaşacak
biçimde terbiye edilmelidir.”14
Ancak bu belirtilen düşünceler kuşkusuz sadece
ana hatlardı. Dolayısıyla bunların gerçekleştirilmesi
konusunda Atatürk’ün düşüncelerine biraz daha
ayrıntılı bakmak gerekiyor. Atatürk, büyük güçlerin
“uygarlık götürme”yi bahane ederek ülkeler istila
ettiklerini biliyordu. Dolayısıyla barışın korunması için
ülkelerin bağımsızlıklarına kast edecek diğer ülkeleri
caydıracak bir askeri güce sahip olmaları gerekirdi.
Bununla birlikte Atatürk kesinlikle silahlanma yarışına
girilmesine taraftar değildi; emperyalist amaçların terk
edilmesi ve herkesin aynı koşullara bağımlı olması
koşuluyla taarruz silahlarının ortadan kaldırılmasına
taraftar olduğunu, ABD Başkanı Roosevelt’e yazdığı
mektupta dile getirmişti.15 Atatürk’e göre askeri güç,
emperyalist (elkoyucu/yayılımcı) saldırılara karşı
ve ancak eşitlikleri karşılıklı olarak tanınan ülkeler
arasında kurulabilinecek barış için öngörülen bir
araçtı. Bununla birlikte asıl amaç uluslararası barıştı.

13 Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 1999, s. 380-385. Kemal Atatürk, Nutuk
1919-1927, Yay. Haz. Zeynep Korkmaz, Atatürk Araştırma Merkezi
Yayınları, Ankara, s. 482. Atatürk’ün Milli Dış Politikası (Cumhuriyet
Dönemine Ait 100 Belge) 1923-1938, C:2, Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara, 1981, s. 272-277.
14 Enver Ziya Karal, Atatürk ve Devrim: Konferanslar ve Makaleler
(1935-1978), Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1980, s. 70. İlhan Başgöz ve
Howard E. Wilson, Türkiye Cumhuriyetinde Milli Eğitim ve Atatürk,
Dost Yayınları, Ankara, 1968, s. 241.
15 Bilal N. Şimşir, Atatürk ve Yabancı Devlet Başkanları, C: 1, Türk
Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1993, s. 219-223.
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Barışın sağlanması da ancak bunu destekleyecek
kurumlarla söz konusu olabilirdi. Bu bakımdan
Atatürk uluslararası kurumlara güvensizlik noktasında
Neo-Con (yeni tutucu/muhafazakâr) düşünceyle
kuşkusuz tamamen farklı yerlerde duruyordu.
Milletler Cemiyeti’nin uluslararası sorunları çözme
konusundaki aşikar (besbelli) yetersizliğine karşın
Atatürk, 1935’te, bu tür bir organizasyonun gerekliliğine
olan inancını belirtiyordu: “Cemiyetiakvam, sulhun
idamesi için henüz tam ve mutlak bir amil değildir.
Fakat, Cemiyetiakvam, en büyük ideali tahakkuk
ettirmek için kurulmuş en büyük müessesedir. (…)
bugün mevcut olmasaydı dahi bu yüksek müesseseyi
vücuda getirmek, her gün daha çok ilerlemekte olan
medeni insan zekâsının bir icadı olmak lazım gelirdi
ve olacaktı.”16 Milletler arasında işbirliğini arttırmak ve
daha geniş birliklerin, bir “sulh ve insanlık paktının”
ortaya çıkabileceğini göstermek için daha dar
anlaşmalar da yapılabilirdi ve Atatürk’e göre Balkan
Paktı işte bu paktlardan biriydi.17 Atatürk, tek bir dünya
devleti fikrini hayalci buluyordu18; ancak uluslararası
barış ve işbirliği için çeşitli paktların yapılması ve
gerekli kurumların oluşturulması ona göre elzemdi
(gerekliydi).
Peki
Atatürk,
uluslararası
barışın
kurulmasında ülkelerin iç düzenlerinin etkisini nasıl
değerlendiriyordu? Bilindiği üzere günümüzde de
bu konuda çeşitli görüşler bulunmaktadır. Örneğin
Fukuyama’ya göre uluslararası sorunların,
liberal düzenin çarklarının zaman zaman iyi
dönmemesinin en önemli kaynağı çağdaşlaşmada
başarısız devletlerdir (failed state). Fukuyama’nın
kendisini ayırdığı Neo-Con’lara göreyse uluslararası
istikrarsızlığa neden olan bu ülkelerin rejimleri
güç kullanılarak değiştirilmeliydi.19
Atatürk bu yaklaşımlardan çok daha farklı bir
düzlemde konuyu ele almıştır. Atatürk’e göre bir
devletin iç teşkilatlanması ile dış politikası arasında

16 Atatürk’ün Milli Dış Politikası, s. 275.
17 A.g.e., s. 274.
18 Atatürk, Nutuk, s. 482.
19 Bu konuda bkz. Fukuyama, Neo-Conların Sonu.

kuşkusuz ilişki vardı.20 Atatürk, kralların uluslardan
çok kendi çıkarlarını düşündüğünü belirtiyor21,
Aydınlanmacı idealleri benimseyen ve Cumhuriyetçi
bir devlet adamı olarak, laik, demokratik cumhuriyet
idarelerini milletlerce ulaşılacak hedef olarak
görüyordu. Elbette Atatürk ve onun liderliğindeki
Türkiye bunu dünyaya empoze edebilecek durumda
olmadığı gibi, Atatürk böyle bir niyet de taşımıyordu.
Ancak bu konudaki görüşleri sadece kağıt üstünde
de kalmamıştı. Atatürk, İran örneğinde olduğu gibi,
Rıza Şah’a cumhuriyet idaresini kurmasını Büyükelçi
Esendal aracılığıyla tavsiye etmişti.22 Bu konuda
Afganistan örneği de çok bilgilendiricidir. Atatürk,
burada da ilerici reformlar yapması ve bağımsızlık
konusunda kararlı davranması için Amanullah Han’ı
oldukça desteklemişti. Ancak Atatürk, toplumun
koşullarını göz önünde tutarak ilerlemesini Amanullah
Han’a çok açık bir dille anlatmıştı. Nitekim bu öneriye
uymayan Amanullah Han bir ayaklanma sonucunda
kaçmak zorunda kalmıştı.23 Atatürk Türkiye’si ise,
gerici darbeyi gerçekleştiren Beççe-i Saka yönetimini
tanımamıştı. Ancak Amanullah Han’ın soyunda başka
bir hükümdar, Nadir Han başa gelince normal ilişkiler
kurulabilmişti.24 Atatürk’e göre ülkeler, kendi koşulları
ölçüsünde, demokratik, laik, ileri yönetimler kurma
konusunda ilerlemeliydiler. Bu konuda Atatürk’ün
bu ülkelerin uluslararası planda daha önde olan
ülkelerce teşvik edilmelerini doğru bulduğunu da kendi
tatbikatından ve yazdıklarından/konuşmalarından
anlıyoruz. Ancak yapılacaklar, rejim değiştirme
konusunda emperyalist (el koyucu/yayılımcı) bir
baskı haline dönüştürülemezdi. Ülkelerin koşullarına
kesinlikle dikkat edilmesi gerekiyordu. Hiç kuşkusuz
Atatürk ırksal ve dinsel taassuba (bağnazlığa) dayalı
savaşların çıkmaması için insanlık idealini aşılayacak,
laik, demokratik ve ilerici rejimlerin kurulmasını
20 Kocatürk, a.g.e., s. 367.
21 Sina Akşin, Ana Çizgileriyle Türkiye’nin Yakın Tarihi, İmge Yayınları, Ankara, 2004, s. 158-159.
22 Memduh Şevket Esendal, Tahran Anıları ve Düşsel Yazılar, Bilgi

destekliyordu; ancak rejimlere ilişkin sorun, NeoCon ya da diğer müdahaleci görüşlerdeki gibi belli
bir ulusal çıkar doğrultusunda uygulanan bir dış
baskı aracı olarak düşünülmemişti. Aksine, Atatürk,
uluslararası barış konusunda tüm ulusların samimiyet
göstermesi uyarısında bulunuyordu.25 Bununla birlikte
bazı ülkelerde saldırgan idareler kurulup buradan
dışarıya yönelik tecavüzler ortaya çıktığında, Atatürk,
bu ülkelerin durdurulması için askeri ve siyasi
anlamda ortak hareket edilmesinden yanaydı. Nyon
Konferansı sırasında İtalyan saldırganlığına karşı
tutumunda bunu görmek mümkündür.
Sonuç olarak denebilir ki, Atatürk uluslararası
işbirliğini sağlayacak paktların yapılmasından, bu
işbirliğinin bir kurumsal yapıya kavuşturulmasından
yanaydı. Uluslararası sorunlarda savaş değil
diplomasi, hakemlik ön plana çıkmalıydı. İnsanlara
ulusal önyargıları yıkıp insanlık idealine yürümeyi
kolaylaştıracak bir eğitim verilmeliydi. Ulusların
eşitliği kabul edilmeli, sömürgecilik ve emperyalizme
karşı durulmalı, gerektiğinde bununla mücadele
etmek için hazır ve dayanışma halinde olunmalıydı.
Atatürk, çağdaş dünyada ülkelerin karşılıklı olarak
birbirlerine bağımlı olduklarını anlamış bir lider olarak
bu ilişkilerin geliştirilmesine taraftardı; onun karşı
olduğu tek taraflı bağımlılık ve tahakkümdü (baskıydı).
Atatürk, demokratik, laik cumhuriyet yönetimlerini
dünya barışı için ideal görüyor, bu konuda daha ileri
ülkelerin diğerlerini teşvik edip desteklemelerini
gerekli görüyordu. Ancak burada her ülkenin
özel koşulları dikkate alınmalı, barış ve işbirliği
konusunda samimi olunmalı, bu bir emperyalist
baskı aracına dönüştürülmemeliydi. Bununla
birlikte diğer ülkelere tecavüze yönelen saldırgan
uluslar ortaya çıkarsa da buna ortaklaşa
karşı konulmalıydı. Bu bakış açısı, kuşkusuz
Aydınlanmacı idealleri korumakla birlikte, konuya
salt büyük güçlerin gözlüğünden bakmaması ve
uluslararası düzeni onların değişken çıkarlarıyla
eşdeğer görmemesi nedeniyle, çok daha sağlıklı
ve ulaşılmak istenen amaca uygundur.

Yayınevi, Ankara, 1999, s. 10.
23 Bilal N. Şimşir, Atatürk ve Afganistan, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Yayınları, Ankara, 2002, s. 168-176.
24 A.g.e., s. 224-242.

25 Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri I, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2006, s. 389.
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ANILAR/YORUMLAR/SÖYLEŞİLER

MAKAM ŞOFÖRÜ’NÜN
ANLATIMIYLA ATATÜRK

Kasım TEKE*1
Bildiğimiz kadarıyla ATATÜRK’ün sağlığında
kullandığı makam otomobillerinden sadece üçü günümüze kadar ulaşabilmiştir.
ATATÜRK’ün anılarını taşıyan bu makam otomobillerinin şoförlüğünü kimin yaptığını hiç merek
ettiniz mi acaba? ATATÜRK’ün yanında görev yapan
birçok kişinin görevi gereği ATATÜRK ile daha sık
görüşme olanağı olmuştur. Bunlardan biri de makam
şoförüdür. ATATÜRK’ün yıllarca şoförlüğünü yapmış
olan Remzi Öztuş ile Akşam Gazetesi yazarı Erol
Gönenç bir röportaj yapmış. Bu röportaj 10 Kasım
1967 yılında Akşam Gazetesinde “Ölünceye Kadar
ATA’nın Şoförüydüm” başlığı ile yayımlanmıştı. ATATÜRK’ün şoförü Remzi Öztuş’un anılarına geçmeden önce Anıtkabir’de bulunan ATATÜRK’e ait üç
otomobilin son durumuna bakalım.
Eşyaları değerli kılan özelliklerin başında onu
kullanan kişiler gelir. Hele hele bu eşyalar Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’e
ait ise bizler için daha da önem kazanmaktadır. Anıtkabir’i ziyaret eden kişilerin en çok dikkatini çeken
bölümlerden başta gelen, ATATÜRK’ün sağlığında
kullandığı özel eşyalarının bulunduğu bölümdür. Bu
eşyalardan en çok ilgi çeken ise ATATÜRK’ün makam otomobilleridir.
Anıtkabir’de bulunan bu üç otomobilden ilki
1934 model üstü açık Lincoln’dür. Gazi Mustafa
Kemal ATATÜRK, 1935-1938 yılları arasında bu otomobili tören arabası olarak kullanmıştır.
İkincisi ise,1935 model zırhlı Lincoln’dür. Gazi
Mustafa Kemal ATATÜRK’e suikast girişimleri nedeniyle dönemin hükümeti tarafından 1934 yılında
zırhlı bir otomobil siparişi verilmiştir. Gazi Mustafa
Kemal ATATÜRK, 1935 Model Zırhlı Lincoln Marka
otomobili 1935-1938 yılları arasında makam otomo-

bili olarak kullanmıştır.
Üçüncü otomobil ise 1936 model zırhlı Cadillac’tır. Türkiye’nin ilk özel bankası olan Türkiye İş
Bankası kuruluşunun yıl dönümü anısına, İş Bankasının kuruluşunu maddi manevi destekleyen Gazi
Mustafa Kemal ATATÜRK’e Cadillac marka, 12 silindirli, zırhlı bir binek otomobili armağan etmiştir. Gazi
Mustafa Kemal ATATÜRK, Türkiye İş Bankasının armağanı olan bu otomobili 1936-1938 yılları arasında
kullanmıştır.
Bu otomobiller sergilendikleri süreçte iyice yıprandıklarından bir an önce ilk günkü özgün haline
getirilmesi gerekmekteydi. Bu da ancak otomobillerin restorasyonu ile olanaklıydı. Bilindiği üzere
restorasyon, “Tarihsel belge niteliğindeki kültür
ürünlerinin gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için
yapılan müdahalelerin tümünü kapsayan bir eylemdir. Restorasyonun amacı yapının tarihsel kimliğini ve belge değerini korumaktır. Esere yeni bir
işlev verilmesi restorasyonun amacı değil aracıdır.”2
Restore etmek ise; “Restorasyon çalışması sonucunda bir eser belirlenen ölçütlere göre özgün niteliklere kavuşturma işlemidir.”3
İşte bu ilke doğrultusunda Anıtkabir Komutanlığı
otomobillerin restorasyonunun nasıl yapılacağı konusunda ayrıntılı bir araştırma ve inceleme yaptıktan
sonra konuyu Anıtkabir Bakım Onarım ve Restorasyon kuruluna taşımıştır. 06 Kasım 2012 tarihinde
“ANITKABİR Bakım-Onarım ve Restorasyon Kurulu”
tüm üyelerin katılımıyla toplanmış ve kurul oy birliği
ile şu kararı almıştır.
“ATATÜRK’e ait Otomobillerinin restorasyonu
konusunda Antika Otomobil Federasyonu’nun önerisi olan, otomobillerin Antika Otomobil Federasyonu’nun atölyelerine tek tek götürülüp, otomobillerin
yapısının özgün halinin korunması kaydıyla uzman
bir personel eşliğinde restorasyonunun yapılmasına
oy birliğiyle karar verildi.”4
Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Gazi
Mustafa Kemal ATATÜRK’ün çok değerli birer hatırası olan bu otomobillerin, ciddi bir bakım onarım

2 Metin Sözen-Uğur Tanyeli, Sanat Sözlüğü, Nisan 2015, s.258
3 Sözen-Tanyeli, s.258

1* Öğ.Yb. Kasım Mehmet TEKE, Anıtkabir Müze komutanı

4 Anıtkabir Bakım Onarım ve Restorasyon Kurulu Karar Defteri.
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ve restorasyondan geçmesinin onaylanmasından
sonra bu otomobillerin restorasyon sürecinin nasıl
olacağı planlanmıştır.

Lincoln K Cabriolet-1934 Restorasyonu 18 Haziran 2014 – 26 Ekim
2015 tarihleri arasında yapılmıştır. Fotoğraf: Cevdet Öncel

Bu otomobilin restorasyonu ise 28 Ekim 2015 - 21
Haziran 2018 tarihleri arasında yapılmış ve 23 Nisan
Kulesi içerisinde ziyarete açılmıştır.

Solda: Restorasyona Giden Son Otomobil 1936 Model Cadillac
Sağda: Restorasyonu Tamamlanan ikinci otomobil 1935 Model
zırhlı Lincoln
Fotoğraf: Cevdet Öncel

Bu kapsamda Otomobillerin restorasyonun gerçekleşmesinde en büyük katkıyı restorasyon maliyetini karşılayan Anıtkabir Derneği sağlamıştır. Restorasyonu tamamlanan otomobillerin çağdaş müzecilik anlayışı doğrultusunda sergilenecekleri vitrinlerin
yapımını ise ATATÜRK’ün kurdurduğu Türkiye İş
Bankası üstlenmiştir.
Pertek, Tunceli, 17 Kasım 1937.

Lincoln-1935
Otomobilin restorasyonu 28 Ekim 2015 - 21 Haziran 2018 tarihleri
arasında tamamlanmış 4 Temmuz 2018 tarihinde teslim alınarak
, 23 Nisan Kulesi içerisinde ziyarete açılmıştır.( Fotoğraf Cevdet
Öncel)

İlk olarak 1934 Model Lincoln Marka üstü açık
tören otomobilinin restorasyonuna başlanmıştır. Bu
otomobilin restorasyonu 18 Haziran 2014 – 26 Ekim
2015 tarihleri arasında yapılmış ve Barış Kulesi içerisinde ziyarete açılmıştır.
İkinci olarak ise 1935 Model Lincoln Marka
makam otomobilinin restorasyonuna başlanmıştır.
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Üçüncü ve son otomobil olan Türkiye İş
Bankasının ATATÜRK’e hediye ettiği 1936 model
Cadillac’ın restorasyonuna ise 20 Temmuz 2018 tarihinde başlanmıştır. Bu otomobilin restorasyonunun
tamamlanması sonrasında Zafer Kulesi içerisinde
ziyarete açılacaktır.
Son otomobilin restorasyonunun tamamlanmasıyla ATATÜRK’ün hatırasını taşıyan bu otomobillerinin üçü de ilk günkü canlılığı ile gelecek kuşaklara
ulaştırılmış olacak.
Otomobillerin günümüzdeki son durumunu
öğrendikten sonra ATATÜRK’ün yanında makam
şoförlüğünü yapmış olan Remzi Öztuş’un anılarını
daha öncede belirttiğimiz üzere Erol Gönenç kaleme
almış. Anılara başlamadan önce Erol Gönenç,
Remzi Öztuş hakkında şu kısa bilgiyi veriyor;
“İstanbul şoförlerinin baba diye tanıdığı
Remzi Öztuş ATATÜRK’ün 15 yıl özel şoförlü-
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ğünü yapmış. 45 yıldır şoförlük yapan ve bugün
65 yaşında olan Remzi baba. Cumhuriyetin ilanından sonra ATATÜRK’ün şoförü olmuş ve Atanın5 ölümüne kadar bu görevi sürdürmüş. 15
yıl Edirne’den Ardahan’a, Samsun’dan. Hatay’a
kadar bütün Türkiye’yi dolaşmışlar birlikte...”6
Sonrasında ise Remzi Öztuş, ATATÜRK’ün makam
şoförlüğünü yaptığı günlerini anlatmaya başlıyor;
“Demek ölümünden bu yana 29 yıl geçti haaa..
Yıllar ne çabuk akıp gidiyor… Daha dün berabermişiz gibi hep gözümün önünde. Ne yalan söyleyeyim,
ATATÜRK’ün öldüğüne hâlâ inanasım gelmiyor...”7
diye söze başlıyor ve sonrasında ise Remzi Öztuş,
ATATÜRK’ün şoförü oluş öyküsünü anlatıyor.
“Cumhuriyet ilan edilmişti. O zaman ben Ankara Merkez Kumandanlığında askerdim. Köşkten 4
şoför, 4 sofracı ve iki de berber istemişler. Ben de
istenilen 4 şoför ile birlikte köşke gittim. O zaman
ATATÜRK’ün şoförlüğünü yapan Mehmet Çavuşun
yanında muavin olarak çalışmaya başladım. Mehmet Çavuş, ATATÜRK’ün Samsun’a çıkışından beri
şoförlüğünü yapan bir arkadaştı. Sonra kendisi istifa etti ve yerini ben aldım. O günden sonra da tam
15 yıl şoförlüğünü yaptım. Allah rahmet eylesin taa
ölünceye kadar beraberdik.
Hemen her gün kendisini dolaştırırdım. Yorulmak nedir bilmezdi. Gideceği yere çabuk varmak
istediği için bana süratli git derdi. Rahmetli sürati
çok severdi. Yanımda otururdu hep. Fakat hiç bana
karışmazdı. Bütün arkadaşları araba kullanmasını
bilirlerdi. Fakat kendisi böyle bir şeyle katiyen ilgilenmezdi. O zamanın arabaları ile ve o zamanki yollarda 90 kilometre süratle gittiğimiz olurdu.
ATATÜRK gibi bir insan görmedim. Çok yakışıklı bir adamdı. Gözleri, kaşları, saçları ayrı ayrı
güzellikteydi. Hiç kimse iki saniyeden fazla gözüne
bakamazdı. Atanın... İnsanı ipnotize ederdi bakışlarıyla âdeta... Hele ellerinin güzelliğini anlatamam...
İnce uzun parmakları, bembeyaz teni vardı. Avuçlarının içi pembe pembe idi. En güzel kadın eliyle bile

kıyaslamak olanaksızdı. Ne giyse yakışırdı. Temiz
ve sade giyinirdi.
ATATÜRK, askeri ve güreşleri çok severdi. Arabayla geçerken nerede bir asker görse, aslana bak
aslana, Mehmetçiğe bakın diye ayağa kalkar ve sevinçten gözleri yaşarırdı. Çok severdi çok ATATÜRK
bir de güreşlere çok düşkündü. Hiçbir güreşi kaçırmazdı. Büyük müsabakalarda yemeği yarıda bırakıp
güreşlere gittiği olurdu. Sonra yemek yerken köşkün
salonuna askerleri çağırır ve güreştirirdi. Tabii askerler Ata’nın karşısında güreşmenin şevki ile kıran
kırana birbirlerine girerlerdi. Bu arada üstleri başları
parçalanırdı. ATATÜRK derhal emir verir ve onları
yeniden giydirirdi.
ATATÜRK, halkın arasında bulunmaktan, halkla
konuşmaktan son derece zevk alırdı. Beraber Saraçhanedeki kahvelerin önünden geçerken, bana
döner: Remzi şimdi şu kahveye girsem ve bir tavla oynasam ne iyi olur. Ama rahat vermezler ki. Bir
manavdan pazarlık ederek meyve almaya hasretim,
derdi. Onun için halkı her şeyin üstündeydi.
O zaman İş Bankası kendisine bir Cadillac hediye etmişti. Bir de Hükümet Amerika’da özel bir Lincoln yaptırdı. Hükümet Lincoln’e binmesini istiyordu.
İs Bankası da Cadillac’a. Bir gün beni çağırdı ve bizim iki arabamız var, şimdi hangisine bineceğiz diye
sordu. Bana sorarsanız Cadillac daha iyi Paşam
dedim. Peki, öyleyse dedi ve o günden sonra Cadillac’a bindik... Lincoln ise her tarafı çelikti ve camları
dört parmak kalınlığında idi. Kendisine suikast yapılmaması için bu otomobil alınmıştı.
Yatağa düştükten sonra kendisini pek göremedim. Ümit kesildiği günler birkaç kez ziyaretine
gittim. Ölümünden sonra arabaları trene koyup Ankara’ya götürdük ve teslim ettik. 3 ay sonra da Cumhurbaşkanlığı Köşkünden ayrıldım.”8

5 Erol Gönenç; “Ölünceye Kadar ATA’nın Şoförüydüm”, Akşam,
10.11.1967, s.3.
6 a.g.m.; Akşam, 10.11.1967, s.7.
7 a.g.m.; Akşam,10.11.1967, s.3.

8 a.g.m., Akşam,10.11.1967, s.7.

ANITKABİR DERGİSİ. YIL: 18, SAYI: 71, EKİM 2018

41

GEÇMİŞTEN SEÇMELER
FELSEFE VE
AYDINLANMA(*)

Betül ÇOTUKSÖKEN (**)

“Felsefe, kendisine tam hakkı verilmezse, orada
tehlikeli olur; bu hakkı da ona ancak bir ulusun
sağlığı –hem de her ulusun değil! - verebilir”1
“Bu başlık neyi ya da neleri ele almayı gerektirir?
Bu başlığa mantıksal olarak yöneldiğimizde, olanaklı
açıklama biçimleri ya da doğruları neler olabilir? “soruları üzerinde düşünerek konumuzu / konularımızı
daha anlaşılır kılabiliriz. Bu bağlamda şöyle bir yol
izleyebiliriz: Burada ilkin “felsefe” ve “aydınlanma”
kavramlarını açıklarız; başka bir deyişle “aydınlatırız”
ve ardından bu aydınlatmanın, aydınlatma çabasına
giren öznenin ne türden değişikliklere uğradığını gösterebiliriz. Böyle bir girişimden sonra felsefe tarihinde
“felsefe” ve “aydınlanma” kavram ikilisinin ne türden
düşünme biçimlerinde bir araya geldiği konusunu ele
alabiliriz. Öyleyse ilk ödevimiz “felsefe” ve “aydınlanma”
kavramlarını “aydınlatmak” olacaktır. Bu da bizi ister istemez felsefenin ne olduğu, ne türden bir işlevinin ya da
işlevlerinin olduğu sorusuna götürecektir.
Felsefe kavramları aydınlatır; kavramların anlamına/anlamlarına yönelir. Felsefe var olanlar arasındaki
ilişkileri inceler. Daha açık, aydınlık bir anlatımla felsefe
dış dünya, düşünme ve dil arasındaki ilişkileri inceler.
Tam da bu noktada felsefe, hem düşünsel hem de dilsel
olanı içeren “yaşama dünyası”nı açıklamaya, aydınlatmaya çalışır. Burada yalın, sıradan ya da yansız bir dış

(*) Bu yazı, İmge Kitabevi Yayınları, Haziran 2008, Bir Us ve Bilim
Savaşçısı kitabında yayımlanmıştır. (Uludağ Üniversitesi (Bursa )
Rektörlüğü’nün düzenlediği konferanslar dizisi çerçevesinde yapılan
konuşma, 30.10.2002)
(**) Prof.Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN, Maltepe Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Felsefe Bölümü.
1 Friedrich Nietzche, Yunanlıların Trajik Çağında Felsefe, Çev. Nusret Hızır, Bilim/Felsefe/Sanat Yayınları, İstanbul,1985,s.23.
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dünya tasarımı yerine, kavramsal (:düşünsel) ve dilsel
(:söylemsel) olanı, aynı zamanda somut olanı da içeren ve her birimizin ”kendi” oluşumuzu ya da “özne”
oluşumuzu sağlayan dünya (yaşama dünyası) konulmuştur. Gerçekten de her birimizin kavramlarımızla, dil
kullanımımızla ”dokuduğumuz” bir dünyamız, “yaşama
dünyamız” vardır. İşte felsefe bu dünyayı açıklama, aydınlatma çabasını somut, düşünsel ve dilsel nesneler
bağlamında çözümlemeyi, aydınlatmayı amaçlayan bir
etkinliktir.
Günlük dünyamızda, yaşama dünyamızda her birimizin çok karşılaştığı durum, gerilimler ya da gerginlikler içeren durumdur/durumlardır. Her bir insan bireyi
farkına varsın ya da varmasın bir özne olarak kendisi
ile kendisi olmayan arasında bir gerilim yaşar. Bu gerilim ya da gerginlik en yalın biçimiyle öznenin, insan
bireyinin her şeyden önce bir canlı olarak varlığını sürdürmesi sırasında yaşanır; başka bir deyişle bu, doğa
ile doğa dünyası arasında yaşanan gerilimdir. İnsan
türdeşiyle birlikte bu bağlamdaki gerilimleri aşmanın
yolunu ilkin farklı düzeylerde (:düşünme ve dil düzeylerinde) gerçekleştirir; yapılanlar dış dünya ortamına,
ortak yaşama dünyasına yansır ya da orada somutlaşır. İnsan düşünme ve dil varlığı olarak tekil yaşama
dünyasını oluşturan deneyimler toplamını ne düzeyde
ve ne ölçüde olursa olsun kendisi gibi olanlara aktarır.
Ancak gerilimlerin sonu hiçbir zaman gelmez. Örneğin,
insanla birlikte artık tam da doğal olmayan “doğa” ile
olan ilişkilerin insanın bilgilenme süreçlerinin ve birikimlerinin çoğalmasıyla daha da karmaşık duruma geldiği
herkesin kolaylıkla fark edebileceği sonuçtur.
Her tek insanın yaşama dünyası aslında deneyimler toplamıdır; deneyimleri de her tek insan başkalarıyla olan iletişiminde ya kendisi doğrudan edinir ya
da deneyimler, kendisine aktarılır. Bu durum, tek insanı
“şimdi ve burada” olana bağlı olmaktan kurtarır. Böylece insan yaşama dünyasını şimdiki zaman boyutuyla
sınırlamaz; bu noktada da “şimdi” denilen, geçmişle
geleceğin gerilimli ortamıdır. İnsan burada, şimdide
eyler; dönüştürür; düşünür, dile getirir, gerçekleştirir; o
anda da-aslında-eylemini geleceğe uzatır. Çünkü insan
deneyimlerini yazıya döker ya da herhangi bir nesnel
yönelmeyi, istemeyi herkesin gözlemine açık-dış dünya
ortamına aktarır. Bu aktarma yolları neredeyse sonsuz
bir çeşitlilik gösterir. Bunların içinde tartışmalı olmakla
birlikte en açık ve aydınlık olanı yazı ortamıdır; yeter ki
dilsel imlerin şifresi sonraki kuşaklar tarafından yeterin-
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ce çözülebilsin; hangi imin, işaretin ne demeye geldiği
anlaşılabilsin.

şeyi açıklama ve aydınlatma görevini içeren bir etkinliktir; bir bilgilenme yoludur.

Felsefe bu küçük örnekte de olduğu gibi, tek insanın kuşkusuz başkalarıyla, bir bakıma kendisi gibi olanlarla birlikte kurduğu ve dokuduğu yaşama dünyasını
oluşturan ögeler üzerinde hem de çok farklı açılardan,
çok farklı boyutlarda düşünmemizi sağlayan bir aydınlatma ortamıdır. Felsefe hangi temelden, neye dayalı
olarak ortaya çıkarsa çıksın, kendi yapısal bütünlüğü
içinde bir aydınlatma girişimidir. Felsefe neyi aydınlatır? Kavramları aydınlatır. “Bu o kadar önemli mi?” diye
sorabilir kimileri. Eğer kavramların bizim dünyaya, var
olana bakışımızı çerçeveleyen, belirleyen bizim dünyadaki duruşumuzu etkileyen ve belirleyen aracılar,
ortamlar olduğu düşünülürse, bunun ne denli önemli
olduğu kolaylıkla anlaşılabilir. Çünkü her birimiz aslında
benimsediğimiz, içselleştirdiğimiz kavramlarla, kavram
örgüleriyle dünyaya bakıyoruz ve “kendimiz” oluyoruz.
Bu kavramları da ya kendimiz doğrudan ediniyoruz ya
da çoğunu, özellikle eğitim aracılığıyla başkalarından
alıyoruz.

Bu bağlamda düşünmeyi sürdürelim: Her bir insan
farkına varsın ya da varmasın, düşünme ve dil yoluyla
var olana yönelir; ancak insanların büyük bir bölümü
bu yönelme edimlerini sadece yaşamakla yetinir ve bu
edimlerin kendisine yönelmez. Söz konusu edimlerin
kendisine yönelmek, felsefe yapmaktır; felsefe etkinliğini gerçekleştirmektir. Filozofun, sadece yaşayan insandan ve başka türden bilgiler elde etmenin peşinde olan
insanlardan farkı budur: yaşama dünyasının üzerinde
düşünmek. Bir adım daha öteye gidelim: bu, farklı bilgiler üzerinde düşünmek, yaşama dünyasının öteki adı
olan kültür dünyası üzerinde düşünmektir. Filozof bunu
nasıl gerçekleştirir? Filozof, varlık, bilgi ve insan konusundaki görüşlerini, kavrayışlarını sergileyerek bu işi
yapar; filozof insan dünyasını aydınlatır.

Şöyle bir soru da sorulabilir “Aydınlatma girişimini
üstlenen sadece felsefe midir?” Kuşkusuz felsefe
dışında da aydınlatma girişiminde olan bilgisel etkinlikler
vardır. Örneğin bilim bunlardan biridir. Sanat da, din de
kimi şeyleri aydınlatır; açıklar. Ancak felsefenin farkı,
bütün bu aydınlatma girişimlerini de büyüteç altına
almadaki gücünden kaynaklanmaktadır. Felsefe bu
türden düşünsel etkinlikler de içinde olmak üzere, her

Şimdiye değin felsefenin - yapısı gereği - ve
filozofun – işi gereği – bir aydınlatma girişiminde
bulunduğunu ve bu girişimin sonunda da ilkin felsefenin
ve filozofun kendisinin; ardından da iletişim ilişkisi içinde yönelinenlerin aydınlatıldığını ve aydınlandığını dile
getirdik. Söz konusu bu belirlemelerin olağan aydınlatma ve aydınlanma biçimleri olduğunu ileri sürebiliriz.
Ancak “felsefe” ve “aydınlanma” kavram ikilisini ilişkileri
bakımından aydınlatmada bu belirlemeler yeterli olabilir mi? Konuya şimdinin sınırları içinde ya da geçmiş
bağlamında bakmak da böyle bir belirlemenin yetersizliğini bize göstermektedir. Tam da bu noktada özellikle
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açıklama denemelerinin içinde Moses Mendelssohn’un
ve Immanuel Kant’ın belirlemeleri, en etkileyici olanlarıdır.5

“aydınlanma” kavramına yönelmemiz gerekmektedir.
Çünkü aydınlanma bir duruştur; var olan karşısında
sergilenen özel bir durma biçimidir. Gerçekten de Sevgi
İyi’nin dediği gibi “(…) geniş ve köklü anlamda aydınlanma, yani insan varlığıyla ilgisinde aydınlanma, tüm
bunlardan “modern çağ” modern düşünme vb. ile eş
tutmanın ötesinde2 fazla olarak insan için çok temel bir
şeye işaret eder. Aydınlanmanın bu yönünün gözden
kaçırılması bizleri, aydınlanma düşüncesini ve bilimi
değerlendirici olmaktan çok, yargılayıcı bir tutuma götürebilmektedir.” 3
Burada yapılan betimleme ve bu betimlemenin eşliğinde gelişen uyarıcı tutum, yukarıda serimlenen felsefi tutumun dışavurumuna örneklik eder. Gerçekten de
felsefe, betimleyici, buyurucu değil, değerlendirici, uyarıcı dil kullanımıyla, söylemiyle ortaya çıkar. Yukarıdaki alıntıda aydınlanmanın özgül ayrımları, modernliğin
de ötesinde içerdikleri insan varlığının bütünselliği ve
özellikle gerçek anlamda bilgiyle, kültürle olan bağı
içinde yeni olanların keşfedilmesinin gerekliliğini dile
getirir.4 Tam da bu noktada “aydınlanma”nın tarihsel bir
dönemin adı olduğunu da anımsatmakta yarar vardır.
On sekizinci yüzyılın öteki adı ”aydınlanma yüzyılı”dır.
Bu yüzyılda Avrupa coğrafyasında beliren düşünme
doğrultuları ”aydınlanma” teriminde özetlenebilir. Aydınlanma çeşitli türleriyle ortaya çıkar. Aydınlanmaya ilişkin
2 Bu konuda tartışmak için bkz. Betül Çotuksöken, Akılcı Felsefe
ile Aydınlanma Felsefesi Üzerine”, “Felsefeyi Anlamak Felsefe ile
Anlamak, İnkılap Kitapevi, İstanbul, 2001 ss.39-46.
3 Sevgi İyi, “Aydınlanma Sorunu”, Bedia Akarsu Armağanı, Yay. Haz.
Betül Çotuksöken – Doğan Özlem, İnkılap Kitapevi, İstanbul. 2000,
s. 132
4 Bunlarda Sevgi İyi’nin J. Locke, I. Kant, F. Nietzche, M. Heidegger,B. Çotuksöken örneklerinde ele alınarak
aydınlanma düşüncesinin ortak paydaları çerçevesinde açıklığa
kavuşturulur. Bkz. agy, ss. 131-143
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Belli bir döneme, çağa ilişkin olmanın da ötesinde
aydınlanma, yukarıdaki alıntıda da vurgulandığı gibi,
özellikle insanla ilgisinde son derece önemli bir noktaya işaret etmektedir. Aydınlanma, olup biten karşısında
gerçekleştirilen özel bir “duruş” biçimidir ve bu çerçevede Aydınlanma, hümanist yönü ağır basan bir metafizik6
geliştirmeyle de bağlantılıdır; insanın tümüyle kendisine güvenerek gerçekleştirdiği bir düşünme, araştırma,
keşfetme serüvenidir aydınlanma, hem bir dönemin adı
olarak hem de bir düşünme (: var olan karşısında bir
duruş) ve dile getirme biçimi olarak.
Bu konuda Cassirer’in yaptığı saptama son derece dikkat çekicidir. Ona göre Aydınlanma çağının temel
özelliği ”ne yaptığını bilme”dir. Gerçekten de nerede
eleştirelliğe dayalı olarak “ne yaptığını” bilme istemi
varsa orada yine aydınlanmaya dayalı düşünme biçimi
işbaşındadır. Bu düşünme etkinliği Cassirer’e göre nasıl gerçekleşir?: “Düşünme etkinliği sadece yeni, o ana
kadar bilinmeyen hedeflere yönelmekle kalmaz; aynı
zamanda gidişatın nereye doğru olduğunu bilmek ve bu
gidişatın yönünü bizzat belirlemek ister. O dünyaya yeni
bir keşif sevgisi ve keşif cesareti ile açılır; bu keşifçilikten her gün yeni yeni açıklamalar bekler, Bu çağın bilme
ve entelektüel olarak yeniyi bulma aşkı, sadece bunlara
da yönelmek değildir. Düşünme, çok daha derinden ve
çok daha tutkulu bir şekilde kendini, kendinin ne olduğu
ve neye muktedir olduğu konusundaki sorularla kışkırtılmış hisseder.”7
5 Ayrıntılı bilgi için bkz. Toplumbilim, Aydınlanma Özel Sayısı, Sayı
: 11, Bağlam Yayınları, İstanbul Temmuz 2000
6 Metafizik çok anlamlı bir kavram olarak felsefe tarihinde her
zaman dikkati çekmiştir. Kimileri bu kavramı kullanmaktan kaçınmış, kimileri de kavramı büyülü, gizemli kılmıştır. Oysa metafizik,
düşünme doğrultusunu belirleyen temel bir kavram örgüsüne ve
bunların temellendirme girişimlerine verilen addır. Bu bağlamda da
herkesin yaşama dünyasını kuşatan temel bir kavram örgüsü vardır.
Ayrıca felsefenin dışındaki düşünme ve dile getirme doğrultularının
da belli bir varlık ve bilgi anlayışını içermesi bakımından belli bir
“metafiziği” vardır. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Betül Çotuksöken, “Felsefe-Metafizik İlişkileri: Yeni Bakış Açıları”, Felsefeyi
Anlamak, Felsefe ile Anlamak, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 2001,
ss.167-178; Betül Çotuksöken, “Hümanist Metafizik ve Antropolojik
Ontoloji, Felsefe: Özne-Söylem, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 202, ss.
17-24
7 Ernst Cassirer “Aydınlanma Çağının Düşünme biçimi”, Çev. Doğan
Özlem, Toplumbilim, Aydınlanma Özel Sayısı, Sayı: 11, Bağlam
Yayınları, İstanbul, Temmuz 2000, s. 38

FELSEFE VE AYDINLANMA
Her iki alıntıda dile getirilenleri bir çerçeve ve bir
içerik olarak şöyle sıralayabiliriz:
- Aydınlanma, sadece modernlikle (:çağcıllıkla) eş
tutulamaz.
- Geniş ve köklü anlamda aydınlanma insan varlığı ile ilgilidir.
- Aydınlanma, sadece yeni hedeflere yönelmek le
sınırlı değildir. 8
- Aydınlanma, düşüneni eyleyeni yeni hedeflere/
amaçlara götürecek olan gidiş yolunun ne olduğunu
bilmekle de ilgilidir; kişi koyduğu hedeflerin, amaçların
kendisini vardıracağı noktayı ya da noktaları tahmin etmekle, kestirimde bulunmakla, hatta önceden görmekle
yükümlüdür.
- Kestirimde bulunmak da büyük ölçüde belirleyici
olmakla bağlantılıdır. Kişi etkin bir özne olarak belirleyici olmak ister. Burada düşünme ve eylemde bulunma
katmanı daha ortaya çıkar: Kişi böyle biri olduğunun
başkalarınca bilinmesini ister. Çünkü burada tümüyle
özne, etkin özne olma önemlidir. Özne olma da kişinin
kendisini özne olarak algılamasıyla ve bu algılayışın
başkalarınca da benimsenmesiyle, onaylanmasıyla
bağlantılıdır.9
- Aydınlanma, dünyaya açılmadır; içinde yaşanan
bu dünyaya açılmadır. Öznenin etkinliği bu açılmada
kendisini dışa vurur. Dünyaya açılmanın itici gücü de
merak etme isteminden ve onun dışsallaşmış biçimi
olarak keşfetme isteminden kaynaklanır. Aydınlanmadan yana olan biri dünyaya Cassirer’in dediği gibi “keşif
sevgisi” ile açılır ve üstelik bu işi cesaretle gerçekleştirir.
- Cesaretle keşfetme edimini gerçekleştiren kişi de
sonunda “yeni”yi bulacaktır. Artık burada söz konusu
olan eskiyi yeni bir biçim altında yeniden üretmek değildir. Yeni birbirine eklemlenen bilgilenme sürecinde, yeni
bilgilenme yollarında kendini gösterir.
- Aydınlanma düşüncesi ya da aydınlanmacı tavır
takınma kişinin etkin bir özne olarak kendisine ilişkin
bulgulama çabasıyla sürüp gider. Kendini tanıma, neleri
gerçekleştirebileceği ya da gerçekleştiremeyeceği ko-

nusunda kendini tartma, aydınlanmacı tavır takınmanın
en açık, somut biçimidir. Aydınlanma düşüncesi kendini
rahatlığa, kolaycılığa terk etmez; sürekli arayış gerilimleri duyumsama ve gerilimler tarafından kışkırtılma, bu
düşünme biçiminin ve görünür eylemlerde bulunmanın
en belirgin özellikleridir.
Cassirer’in saptamalarına şu eklemeleri de yapabiliriz:
- Aydınlanma çağcıllığı, modernliği içerir; ancak
özellikle tarihsel yükü büyük ölçüde ağır basan modern
düşünme biçimlerinden kendini büyük ölçüde ayırır.
Çünkü Aydınlanma, akla sonsuzca güvenmekle kalmaz,
aklı sınırları yönünden de eleştirir; bir sınır araştırması
olarak ortaya çıkar bu noktada. İşte burada yeniden
felsefe-aydınlanma ilişkisine geri dönebiliriz. Çünkü
felsefe, yapısı gereği bütünüyle bir sınır çizme edimidir;10 felsefe kendisi de içinde olmak üzere var olan her
şeye sınır çizmekle yükümlü görür kendini. Bu noktada
hangi bilgi bağlamıyla kendini donatırsa donatsın ya da
hangi bilgi bağlamını temellendirmelerine zemin olarak
alırsa alsın, felsefe bir aydınlatma ve aydınlanma çabası olarak kendini var eder.
Ancak burada yeni bir keşif çabasının daha içine
girmemiz gerekir. Çünkü insanı etkin özne olarak görmeyen, insanın olsa olsa değişebilir ve değiştirilebilir
niteliklerini geniş, kuşatıcı biçimsel belirlemeler olarak
algılamayan tutum, aydınlanmacı görüşün doğasına
hiçbir şekilde uygun düşmeyecektir. Böyle bir tutumda, insan değişmez, sabit tek bir özün gerçekleşme
ortamı olarak algılanacaktır, bütün özcü tutumlarda
olduğu gibi. Üstelik böyle bir tutum ne türden olursa olsun, inançlarla pekiştirildiğinde aydınlanmanın tümüyle
uzağına düşülecektir. Çünkü farklı nitelikteki inançlarca
belirlenmiş olan insan bireyi gerçek anlamda özne olamayacak ve buna bağlı olarak kendine, kendini anlamak üzere yönelemeyecek, yaşamı boyunca da olsa
olsa mutlak öznenin ve onun temsilcilerinin dünyadaki
sıradan uzantısı olmayı sürdürecektir.

8 Burada Descartes’la yapılacak olan karşılaştırma zihin açıcı niteliktedir: “Akılcı Felsefe ile Aydınlanma Felsefesi Üzerine”, Felsefeyi
Anlamak Felsefe ile Anlamak, İnkılap Kitapevi, İstanbul, 2001, ss.
39-46.
9 Karş. Alain Touraine, Modernliğin Eleştirisi, Çev. Hülya Tufan,
Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1994, s. 232

10 Ayrıntılı bilgi için bkz. Betül Çotuksöken, Kavramlara Felsefe ile
Bakmak, İnsancıl Yayınları, İstanbul, 1998
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ANITKABİR DERGİSİ’NDE YAYIMLANACAK YAZILARLA İLGİLİ
ESASLAR
1. Genel Kurallar:
A. Anıtkabir Dergisi üç ayda bir çıkarılmakta, 1000 adet basılmaktadır. Dergide Atatürk ile ilgili
araştırma yazıları, makaleler ve şiirlere yer verilmektedir.
B. Dergiye gönderilen yazılar, daha önce başka yerde yayımlanmamış olmalıdır.
C. Yazılar, Anıtkabir Derneği Yayın Kurulu tarafından incelenip yayımlanmaya değer görülürse yine aynı
kurul tarafından belirlenecek zamanda yayımlanır. Yayımlanmayan yazılar iade edilmez.
D. Yazıların içeriğinden yazarları sorumludur
E. Yayın Kurulunca yazılarda içeriğin dışında bir düzeltmenin yapılması durumunda yazarın oluru alınır.
F. Yazarlar kendilerini tanıtıcı bilgileri (unvan ve görev, kurum, haberleşme adresi, telefon ve
belgegeçer numaraları, bir fotoğraf, e-posta adresi) yazılarıyla birlikte Anıtkabir Derneğine gönderirler.
G. Daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış, özgün olan ve Anıtkabir Derneği Yayın Kurulu tarafından
yayımlanması uygun görülen yazıların sahiplerine 300 TL telif ücreti ödenir ve 5 adet dergi ücretsiz olarak
gönderilir.
2. Dergide Yayımlanması İstenen Yazılarla İlgili Kurallar:
A. Yazılar A-4 kâğıdının bir yüzüne ve 5 (Beş) sayfayı geçmeyecek şekilde, bilgisayar ortamında
Microsoft Word programında yazılır; posta ya da elektronik posta ile gönderilir.
B. Yazı karakteri arial, başlık 14 punto, metin 12 punto, dipnotlar 8 punto, fotoğraf ve şekiller JPEG
formatında, çizelge yazıları 10 punto olarak yazılır.. Makalenin konusu ile ilgili varsa belge ve fotoğrafların
asılları yazara geri verilmek üzere posta ile gönderilir.
C. Metinde satır aralığı tek, paragraf başı boşlukları 0.5, dipnot başlangıçları 0.5 olarak düzenlenir.
D. Makale içindeki ana başlıklar metnin yazıldığı puntoda, boşluk bırakılmadan, koyu ve küçük harflerle
yazılır.
E. Dipnotlar aynı sayfa altında verilir. Kitap ve makaleler dipnotlarda şu şekilde gösterilir;
(1) Kitap
Yazarın adı ve soyadı, kitabın adı (italik yazılmalıdır), varsa cilt numarası, varsa baskı numarası,
basıldığı kent, basan kurum ya da basımevi / yayınevi, basıldığı tarih, sayfa numarası. (Ör. Falih Rıfkı Atay,
Çankaya, İstanbul, Bateş Yayınları, 1980, s. 30.)
(2) Makale
Yazarın adı ve soyadı, tırnak işaretleri içerisinde makalenin başlığı, makalenin yayımlandığı derginin
adı (italik yazılmalıdır), büyük romen rakamlarıyla cilt numarası, dergi numarası, parantez içinde derginin
tarihi, sayfa numarası. (Ör. Fuat Pekin, “Atatürk ve Lyautey” , Belleten, C. XX, No. 80 (Ekim 1956), s. 634.)
F. Sayfaların altında sayfa numaraları verilir.
G. Kısaltma kullanılacaksa; metinde ilk geçtiği yerde ve bir kez olmak üzere kısaltmanın açık ve tam
anlatımı yazılır ve kısaltma parantez içerisinde belirtilir. Ör. Türk Dil Kurumu (TDK).
H. Yazar adı ve soyadı yazının ilk sayfasının sağ üst köşesine italik, koyu 12 punto ile yazılır ve yanına
(*) işareti konulur, unvan ve görev yeri (*) işareti ile dipnotta belirtilir.
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