Konferanslar

ATATÜRK'Ü ANLAMAK *
~FFET ASLAN
Türk Tarih Kurumunun say~n yöneticileri, üyeleri ve de~erli
konuklar~ : Hepinizi sayg~~ile selâmlar~m.
Sözlerime ba~lamadan önce, Atatürk'ün ~~oo. do~um y~l dönümünün an~lmas~na ayr~lm~~~bulunan bu y~l~n konu~malar~~dizisi içinde,
Atatürk'ün kurdu~u bu kutsal kürsüde, bana da söz hakk~~tan~nm~~~
olmas~n~~büyük bir onur kabul etti~imi belirtmek ve beni dinlemek
üzere lüfen buraya kadar zahmet etti~iniz için, hepinize te~ ekkürlerimi sunmak isterim.
"Atatürk'ü Anlamak" ad~ n~~ta~~yan bu konu~mam~ n çerçevesini
belirlemeye çal~~t~~~ m s~ralarda, tan~mad~~~ m fakat belki bu gün
burada bulunan bir say~ n iligili, beni telefonla arad~. Kurumun bas~l~~
program~ ndan 'Atatürk'ü Anlamak' ad~n~~ta~~yan bir konu~ma yapaca~~m~~ö~rendi~inden söz ederek, Atatürk'ü anlamak mümkün mü?
Büyük adamlar~~anlamak iddias~, ayn~~derecede büyüklük iddia etmek
de~il midir? ~ eklinde bir soru yöneltti:
Kendisine bu görü~e kat~lmad~~~m~~söyledim. Fakat bunu bir uyar~~
kabul ederek, hemen, konuya bu noktadan girme~e karar verdim.
~öyle dü~ünüyorum:
Büyük adamlar anla~~ lamaz görü~ünü, mistik bir yakla~~ m kabul
edebiliriz. Ama o zaman, herhangi bir insan~~anlaman~n da zor
oldu~unu, insan ruhunun kolay eri~ebilir olmad~~~n~~teslim etmek
gerekir.
Bu görü~ü i~lemi~~pek çok yazar vard~r. Baz~lar~~çok ba~ar~l~~
eserler vermi~lerdir. Bana ters dü~ mez bu yazarlar. Kimini ilgiyle
zevkle ve yararlanarak okumu~umdur. Ama bu konu~man~n konuya
bak~~~aç~s~~çok farkl~. Ben bu çal~~ maya giri~irken, Atatürk'ün benli~ini olu~turan tohumu ve mayay~~bulup aç~ klamak, ki~ili~ini olu~turan dokuyu ortaya ç~karmak, yada ruhunun derinliklerinde sakl~~
s~rlar~~saptay~p sergilemek gibi bir amaç gütmedim.
* Bu konferans, Atatürk Y~ll~k Konferanslar~n~n XIX. dizisinde 20 Mart 1981
günü verilmi~tir.
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Do~u kültürleri, ünlü insanlarla bu aç~dan çok ilgilenir. Sebepleri
vard~r bunun. Ayr~ca, Atatürk'ün bu aç~dan, insan yap~s~, ki~ilik
özellikleri aç~s~ndan, sihirli bir çekicili~i vard~r. Atatürk'ü konu
edinmi~, yazarlar~n pek ço~u kendilerini bu çekicili~in etkisinden
kurtaramam~~lard~r. Olaylar~~anlat~rken bir de bakars~n~z, ki~ili~ini
s~fatlamaktad~rlar. Bu konu~man~n konusu ise, kesinlikle Atatürk'ün
insan yönü, öz ki~ili~i de~il: Toplumsal ki~ili~i. Buna Atatürk Olay~~da
diyebiliriz. Yani Atatürk'ü insanda de~il ,eylemlerinde arayaca~~z.
Ancak, yap~lan uyar~yla, Atatürk'ü bu ac~dan da anlaman~n
mümkün olm~yaca~~~söylenmek, yada, benim gibi s~radan bir vatanda~~n Atatürk Olay~n~~anlamak amac~yla ortaya ç~kmas~~yerilmek
istenmi~~ise, bu yakla~~m~~yanl~~~buldu~umu belirtmek isterim. Ben
tersine inan~r~m.
Atatürk bir toplum adam~d~r. Toplumlar~n sahip ç~kt~~~~insanlar
ise, anla~~ld~klar~~ölçüde büyüktürler. Anla~~ld~klar~~sürece büyüktürler. Kitlelerin, sade insanlar~n, sokaktaki adam~n gözünde anlamlar~n~~yitirdiler mi, ölürler. Anlamlar~n~~yitirmekle ölürler. Kal~pla~t~r~lm~~~olsalar ve o kal~plarda daha bir süre ya~arm~~~gibi görünseler bile. Ölümsüzler için, hiç ku~kusuz, ölümlerin en ac~s~~budur.
Atatürk, Türk milletinin pek büyük bir evlad~d~r. Türkiye'nin
s~n~rlar~n~~ a~an bir toplumsal ki~ili~e sahiptir. Onu bu toplumsal
ki~ili~i ile anlama~a çal~~mak, ona asgari borcumuzdur. Ayr~ca,
ondan hala yararlanabilmenin tek yoludur. Bu çal~~ma, bu tür dü~~üncelerin ürünüdür.
Ancak, Atatürk olay~~çok boyutlu bir olayd~r. Bu boyutlar her
yönden incelenmelidir. Günün de~er ölçülerinin ~~~~~nda incelenmelilidir. Böyle bir çal~~may~~ise, bir konu~maya s~~d~rmak tabii ki olanaks~z d~r. Ben, bugün burada, olay~n sadece iki boyuttaki genel görünümü
ne ili~kin izlenimlerimi dikkatlerinize sunma~a çal~~aca~~m.
Bunu da, olay~~olu~turan ayr~nt~lar kümelerinin doruk noktalar~ndan sekerekten ilerliyerek yapmak zorunday~m. Fakat seçti~im ayr~nt~~kümelerinin tepelerini birle~tiren do~runun, vard~~~m sonuçlara
ç~kan dümdüz bir yol olu~turdu~una, kat~laca~~n~z' ümid ederim.

Toplumsal ya~am~~bak~m~ndan k~sac~k bir ömüdür, Atatürk'ünki.
19 May~s 1919'da Samsun'a ç~k~~~~ile ba~lar, 'o Kas~m 1938'de aram~zdan ayr~l~~~~ile biter. Toplam yirmi y~l bile de~il.
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Ba~lang~c~n~~kendi saptam~~ t~r. Nas~ l bir ortamda toplum sahnesine ç~kt~~~n~~da yine kendi diliyle, belirtmi~ tir. Büyük eseri, NUTUK,
birinci dünya sava~~ nda yenilgiye u~rayan tarafta bulunan Osmanl~~
Devletinin, 30 Ekim t8'de Mondros'ta imzalad~~~~a~~r mutareke
sonucu, yabanc~ lar~n Türkiye'yi i~gale ba~lamas~~üzerine ald~~~,
Anadolu'ya geçmek karar~~uyar~nca, 19 May~s ~~ ~~g'da Samsun'a
ç~k~~~~ile ba~lar.
Nutkun, böyle bir olay ile ba~lamas~, Atatürk Olay~n~n daha ilk
ba~ tan bir dünya olay~~olmas~n~n gere~idir. 19 May~s 9 g'günü,
gelece~in Atatürk'ü sadece Samsun'a ç~km~~~de~ildir: Dünya sahnesine ç~km~~t~ r. Bununla, sadece ülkesinin bir dünya sava~~ndan henüz
ç~km~~~bulunmas~~sonucu olarak, onun ad~na, bir kaç ülkeyi birden
ilgilendiren ili~ kilere taraf olmu~ tur demek istemiyorum. Bu ili~kilerin
sonucu olarak, daha önceki dünya ile daha sonraki dünya aras~nda
büyük farklar~ n meydana geldi~ini ve bunda Atatürk'ün önemli
pay~~oldu~unu vurgulamak istiyorum.
Atatürk, iki dünya sava~~~aras~n~ n adam~d~ r. Birinci sava~tan
önceki dünya ile, ikinci sava~tan sonraki dünya aras~ nda büyük farklar vard~ r. Atatürk'ün izlerini ta~~ r bu farklar. Atatürk Olay~, bir dünya
olay~~oldu~u için de, önce d~~a dönük boyutta incelenmesi gerekir.
Olay~n öyküsü ~öyledir:
Birinci Dünya sava~~, bat~~ülkeleri aras~ nda süren ve ba~lang~c~,
kapitalist üretteketsel düzenin — kapitalist ekonominin — tomurcuklanma~a yüz tutu~u 200 y~l öncelerine dayanan sömürge yar~~~n~n
sonucudur.
Bu yar~~a geç kat~lan, fakat 20. yüzy~l~n ba~lar~ nda üretim gücü
art~k kab~na s~~mas~n~~engelliyecek kadar geli~mi~~bulunan Almanya'
n~ n, konu ile ilgili özel deyim ile, 'güne~in alt~ nda kendine daha lay~k
bir yer istemesi', yar~~~n ba~~n~~çeken öteki sömürgeci devletlerin ise,
üstünlüklerini zay~flatacak her hangi bir ülkeye gözaçt~rmak niyetinde
olmay~~lar~, 1914'te aralar~ nda bir dünya sava~~~ ç~kmas~ na yol açm~~t~ r.
Dört y~l süren çat~~ ma sonunda Almanya, tek kelimeyle, tepelenmi~ tir. Ve, 28 Haziran 1919 tarihli Versay Antla~mas~~ile, bir daha
ba~~n~~kald~ramamas~n~~öngüren a~~rl~ kta tazminatlar ödemekle yükümlü k~l~nm~~t~r. Ayr~ca, bu zafer, galip sömürgeci devletlere nice
Bell~t~o C. XLVI2, 20

306

~FFET ASLAN

zamand~ r kulland~klar~~bir f~ rsat ta kazand~rm~~t~ r. Osmanl~~ülkesini
ya~ma etmek f~rsat~n~. Çünkü, daha önce davranan Almanya hile
yaparak, Osmanl~~Devletinin bu sava~a kendi taraf~ ndan kat~lmas~ n~~
sa~lamay~~ba~arm~~t~ r. Sonunda, Almanya ma~lup olup teslim olunca
da, Osmanl~ lar da ma~lup say~lm~~ t~ r. Sömürgeci devletlerin keyfine
diyecek yoktur.
Birinci dünya sava~~~patlak verdi~i s~ rada ise, Osmanl~~ülkesi
bir sömürge de~ildir ama, bütün sömürgecilerin birden at oynatt~klar~~
ve hepsinin ayr~~ayr~~a~z~n~~suland~ ran aland~ r. Osmanl~y~~hile yaparak
kendi taraf~ ndan bu sava~a sürüklemeyi ba~aran Almanyan~ n amac~~da,
sonunda Osmanl~~ülkesini tümüyle kendi aç~k egemenli~i alt~na
alabilmekten ba~ka bir ~ey de~ildir. Almanya yenik dü~ünce, ayn~~
h~ rs öteki sömürgeci ülkeleri yan~p tutu~turma~a ba~lam~~ t~r. Son
Osmanl~~hükümetine imzalatmay~~ ba~ard~klar~~Sevr Antla~ mas~~
bunun belgesidir.
Kapitalizm öncesi ise, Osmanl~~ülkesi, dünyan~ n en zengin en
müreffeh, en uygar ülkesidir. Dolay~s~yla da, bat~~ülkeleri için öteden beri bir tahrik unsuru olmu~ tur. Üstelik, Müslüman bir ülkedir.
Ve bütün bat~~ülkelerini gözetimi alt~nda bulunduran H~r~stiyan
kilisesinin grurunu k~rm~~~bir ülkeldir. Çünkü, Osmanl~~topraklar~nda
ya~ ayan nufusun önemli bir k~sm~~H~r~stiyand~r. Fakat yüzy~ llar boyu, bat~~ülkelerinin elinden bu durumu içlerine sindirmekten ba~ka bir
~ey gelmemi~ tir. Çünkü Osmanl~ lar, kapitalizm öncesi döneminin
yaln~z en geli~mi~~ve en verimli ürettüketsel düzenine de~il, ayn~~
zamanda en ileri yönetim düzenine de sahiptir.
Bu düzenler, yüzy~llar~ n deneyimi ile olgunla~m~~~geni~~kurumlara dayanmaktad~r. Bu kurumlar~ n çevrelerinde, köklü ç~karlar olu~mu~ tur. Bütün yerle~mi~~ç~ karlar gibi, bunlar da, giderek
her türlü yenili~e, de~i~ikli~e kar~~~hale gelmi~ tir. Üstelik yüzy~ llar
süren üstünlü~ün, rakipsizli~in, gev~ekli~i içindedir Osmanl~lar.
I~~ i~ten geçinceye kadar, bat~da tomurcuklan~p geli~ en kapitalizmin
fark~na bile varmam~~lard~r. Silahl~~Kuvvetlerinin üstünlü~üne olan
güvenleri içinde, s~n~ rlar~n~ n hemen ötesinde ne tür bir tehlikenin
geli~mekte oldu~unu görememi~lerdir.
Kapitalizm, bütün dinlerin ve ahlak sistemlerinin yasaklad~~~n~~
serbest b~ rakan, ku~aklar sonra Adem Smith'in tan~mlad~~~~gibi
'Insanlara kazanma h~rs~yla, öz ç~karlar~~pe~inde istediklerince ko~ mak
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özgürlü~ünü' tan~yan bir düzendir. Orta ça~lar~n kapand~~~~s~ralarda
tomurcuklanan kapitalizm, önce sanayi devrimini gerçekle~tiren
ülkelerde kök salm~~~ve bir yandan üretkenli~in h~zla artmas~na Yol
açarken, öte yandan insanlar~~eme~ini satarak geçinenler ile, sat~n
ald~~~~eme~i i~leterek geçinenler olmak üzere, iki temel s~n~fa ay~rm~~t~ r. Bu geli~me, giderek insan davran~~lar~nda ça~~m~zda atomun
patlamas~~sonucu fizik alan~nda görülen bir enerji patlamas~na yol
açm~~t~r.
Emperyalizm, kapitalizmin d~~a dönük yüzüdür. Emperyalizmin
geli~mesi de giderek dünyan~n bütün ülkelerinin, sömürgeciler ve
sömürgeler olarak iki s~n~fa ayr~lmas~na yol açm~~t~r.
Sevr antla~mas~, emperyalizmin doruk noktas~d~r. Uygulanabilmi~~olsayd~, kapitalizm öncesindeki dönemin en geli~mi~~ülkesi de,
emperyalizme yenik dü~mü~~olacakt~. Ve, sömürgeciler ortakl~~~n~n
gözlerine kestirdikkri her yeri i~gal etme h~rslar~~daha da kamç~lanacakt~. Böylesi bir zafer, ayn~~zamanda, H~ristiyanl~~~n ~slam üzerinde
mtttlak üstünlük sa~lad~~~~ ~eklinde yon~mlanacakt~. Birinci dünya
sava~~ndan muzaffer ç~kan sömürgeci devletlerin, bir de Yunanl~lar~~
Anadolu'ya sald~rtmalar~, Ermenileri ayakland~rmalar~, dünya haritas~n~~kendi gururlarm~~ok~ayacak ~ekilde yeniden çizmek emellerini
de sergilemekteydi.
Ama olmad~. Atatürk bu dü~ü y~kt~. Sevr'e kar~~~ç~kt~. 'Ya ba~~ms~zl~k - ya ölüm' ça~r~s~yla ba~latt~~~~Milli Kurtulu~~hareketini
ba~ar~ya ula~t~ rarak, iradesini sömürgecilere kabul ettirdi.
Atatürk bu ç~k~~~~ ile yaln~z `Misak~~ Milli' s~n~rlar~~içindeki
Türk vatamn~~sömürgecilerin pencesinden kurtarmakla kalmam~~,
ayn~~zamanda emperyalizmin belini bükmeyi ba~arm~~t~r. Birinci
dünya sava~~~ba~~na kadar serpilip yay~lan emperyalizm, bu sava~tan
sonra gerilemeye yüz tutmu~tur. Bu gerilme, Sevr Antla~mas~n~n
sömürgeci devletlerin bo~az~na tak~ld~~~~günden ba~lam~~t~r. Sevr
ya~mas~na kar~~~ ç~kan Milli Kurtulu~~hareketinin ba~ar~ya ula~mas~~
bunun kan~t~d~r.
Dünya tarihi ac~s~ndan, Sevr'in emperyalist devletlerin kursa~~nda kalmas~n~n önemi, Fatih Sultan Mehmet kar~~s~nda Bizans'~n
dü~mesinden daha az de~ildir. ~kisi de bir tarih döneminin kapan~p
yeni bir tarih döneminin aç~l~~~n~n simgesi olmu~tur. Klasik emperyalizm devri, Sevr'in geri tepmesiyle sona ermi~tir. Atatürk olay~n~~
bir dünya olay~n~~yapan bu gerçektir.
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Ancak, klasik emperyalizmin belinin büküldü~ü daha bir süre
su yüzüne ç~kmam~~t~r. Bunun için aradan ikinci bir dünya sava~~n~n
geçmesi gerekmi~tir. Buna, yine Almanya sebep olmu~tur. Bir süre sonra Versay Antla~mas~n~~y~rtan Almanya'n~n yine, 'güne~in alt~nda kendine lay~k bir yer isteme' h~rsuu yenememesi, buna yol açm~~t~r. Ancak
bu ikinci dünya sava~~ndan sonrad~r ki, Atatürk'ün çok önceden dile
getirdi~i gibi, 'Mazlum Milletlerin' birbirinin ardandan uyamp Milli
Kurtulu~~hareketlerine giri~tikleri görülmü~tür. Bu hareketlerin
ba~ar~ya ula~mas~~sonucu olarak ta, sömürgeci devletlerin bayraklar~,
biribirlerinin. ard~ndan Mazlum Milletlerin ülkelerindeki gönderlerden indirilme~e ba~lam~~t~r. Ve, bat~~ülkelerinin "Devleti Muazzama"
~öhretini ya~ad~klar~~günler tarihe gömülme~e yüz tutmu~ur.
Bu geli~meyi ba~latan Atatürk Olayd~r. Ama Atatürk'ün hareket
noktas~~bunu ba~armak, Emperyalizmi dize getirmek de~ildir. Ülkesini ve milletini yabanc~~sald~r~s~ndan kurtarmaktad~r. Sevr ya~masma
kar~~~isyand~~r. Çünkü Sevr bir yüz karas~d~r. Ama sadece, çaresizlik
içinde bunu imzalayan taraf için de~il, ayn~~zamanda ve daha büYük
ölçüsüde, imzalatan taraf için de yüz karas~d~r. Emperyalizmin, gözü
dönmü~lü~ün en aç~k seçik belgesidir Sevr.
Atatürk, bu hayk~r~~~n adam~d~r. Milletinin var olma ve ba~~ms~z ya~ama hakk~n~~dünyaya kabul ettirmek için harekete geçmi~tir.
Güç kayna~~~ise, ne kapitalizme kar~~~besklenen bir kin duygusu,
ne de emperyalizmden öç alma iste~idir. 'Hürriyet ve ~stiklal benim
karekterimdir". der. `Kendimde bu s~fatlar~ n varl~~~n~~iddia edebilmek
için ,milletimin de ayn~~s~fatlara sahip olmas~n~~temel ko~ul bilirim'.
der. 'Milletin ve memleketin ç~karlar~~gerektirdi~inde, insanl~~~~
olu~turan milletlerin her biriyle, uygarl~k gere~i olarak dostluk ve
siyaset ili~kilerini büyük bir hassasiyetle takdir ederim. Ancak, benim
milletimi esir etmek isteyen herhangi bir milletin, bu iste~inden vaz
gecinceye kadar amans~z dü~manw~m. 'der. Ba~ar~ya ula~~r ula~maz,
iç ve d~~~politikas~n~n temel ö~elerini ise, ~u özdeyi~le belirtir." Yurtta
bar~~~- Dünyada Bar~~'.
Atatürk'ün güç kayna~~~insan sayg~nl~~~na ve milletlerin var olma
hakk~na olan inanc~d~. özgürlük - Ba~~ms~zl~k - ve Bar~~~içinde bir
ya~am özlemidir.
Atatürk'ün bu tutumunun çok geni~~sonuçlar~~olmu~tur. Her
~eyden önce ilk örne~ini verdi~i kapitalist sömürgecili~e kar~~~milli
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kurtulu~~hareketleri, dünya kamu oyunca, kutsal hareketler olarak
kabul edilmi~tir.
Sonra da, savundu~u ilkelerin her biri, tek tek, uluslararas~~
ili~kilerin gündemine gelmi~~ve uluslararas~~antla~malarla güvence
alt~na al~nma~a ba~lam~~t~r. Bu gün bile, bu ilkelerin uygulanma alanlar~n~n geni~letilmesi çabas~~sürdürülmektedir. Bu amaçla çe~itli
uluslaraaras~~kurumlar olu~turulmu~tur.
Atatürk, savundu~u ilkelere uygulamada da ba~l~~oldu~unu
çe~itli f~rsatlarla ispat etmi~tir. Silahl~~zaferlerle korumay~~ba~ard~~~~
milli egemenli~i, uluslararas~~ili~kilerde hep bar~~~~egemen k~lmak için
kullanm~~t~r. Milletlerin silahl~~çat~~ma yoluyla hak aramaktan vaz
tarihgeçmesi amac~yla uluslararas~~bir örgüt kurulmas~n~~öngören 1928
li, Amerikal~~Kellop'un önerisini ilk imzalayan devlet, Atatürk
Türkiye'sidir. Atatürk ikili ili~kilerde de bar~~~n esas al~nmas~~ad~na,
Türkleri ortadan kald~ rmak, yada yurtlanndan atmak emeliyle görülmemi~~ta~k~nl~klarda bulunan dü~ manlanna bile, elini uzat~p dostluk kurmaktan geri kalmam~~t~r.
D~~ a dönük boyutta Atatürk'ü anlamak bütün bu aç~lan içeren
çal~~malar gerektirir. Atatürk bu aç~lardan henuz pek de~erlendirilmi~~de~ildir. Bat~dan böyle bir de~erlendirme yapmas~~beklenemez,
tabii. Bat~n~n i~ine gelmez bu. Biz ise, bu güne de~in, galiba sadece
belgelerin derlenmesi dönemini ya~ad~k. Do~ald~r bu. Olaya henüz çok
yak~n~z. Mum dibine ~~~k vermez derler. Ama do'~umunun 100. y~l
dönümünün kutlanmas~, Atatürk olay~n~~bütün boyutlarda, bu günün
nün de~er ölçülerine vurarak yeniden anlamak yönünde ciddi
çal~~malar~n nihayet ba~lamas~ na vesile olur ve bu çal~~malar Atatürk ile
ilgili önümüzdeki bir ba~ka önemli y~l dönümüne, aram~zdan ayr~l~~~n~n
50. y~ldönümüne yeti~tirilebilirse, kazanc~m~z yine de büyük olur.
* * *

içe dönük boyutta Atatürk'ü anlamak çabas~~da, çok ilginç
bir öykünün izlenip incelenmesini gerektirmektedir. Ku~~bak~~~yla
~öyle ba~lay~p geli~en bir öyküdür bu.
Atatürk'ün içe dönük amaçlar~n~n ne oldu~u konusunda bir tart~~ma yoktur. Çünkü Atatürk bunlar~~kendisi, s~k s~k aç~klam~~t~r.
Halk~n mal~~olmu~~deyim ile bu, 'ülkenin ve milletin ça~da~~uygarl~k
düzeyine ula~mas~~ve ötesine geçmesidir'. Bu bütün milletin sahip
ç~kt~~~~bir ab~-naçt~r.
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Atatürk'ün iç politikaya ili~kin bütün eylemleri, bu amac~n gercekle~tirilmesine yönelik olmu~tur. Bu konuda ne bir taviz vermi~tir,
ne de bir sapmada bulunmu~tur. Amac~n gerçekle~tirilmesine ili~kin
yöntemleri ise, kar~~la~t~~~~sorunlar~~uygulamada çözüme ba~layarak
geli~tirmi~tir.
Bunun bir sebebi, hiç ku~kusuz. Atatürk'ün bir eylem adam~~
olu~udur. Ama, bir ba~ka sebebi daha oldu~u görülmektedir. Bu ~öyle özetlenebilir:
Atatürk uygarl~k a~~~~d~r ve öteden beri uygarl~~~~temsil eden bir
milletin evlad~~olmak gururuna sahiptir. Ama, görmekte ve teslim
etmektedir ki, ya~ad~~~~günlerde, ça~da~~uygarl~~~~temsil eden kendi
ülkesi de~il, bat~~ülkeleridir. Ancak, Atatürk bat~~uygarl~~~= yetersizliklerinin ve kusurlar~n~n da fark~ndad~r. insanlar~n nice felaketlerine,
ne tür ezilmelerine sebep oldu~unu çok iyi bilmektedir. Ve bunda
yaln~z de~ildir. Örne~in, devrin en büyük Türk ~airlerinden biri,
Mehmet Akif, bat~dan, 'tek di~i kalm~~~bir canavar' olarak bahsedebilmektedir.
Kald~~ki, özgürlük ve egemenlik sava~~~vermi~~bir kimseye,
bat~daki düzeni veya herhangi ba~ka bir düzeni oldu~u gibi kabul
etmek, kopya etmek, ters dü~er. Çünkü, zorla de~ilse de gönüllü olarak
teslimiyet anlam~na gelir bu.. Atatürk, bunu ve sonuçlar~n~~çok iyi
bilecek kadar tarihi eskilere uzanan bir milletin evlad~d~r. Hiç ku~kusuz bu tür dü~ünceler sonucu, bu alanda da kendi yolunu kendi
çizmek karar~na vard~~~~görülür. Yöntemlerini, kar~~la~t~~~~sorunlar~~
uygulamada çözümleyerek geli~tirmekten yanad~r. Halk~n kültürüne ve
ve de~er ölçülerine en uygun yöntemlerini bulabilmek için de, dü~üncelerini önce çevresindekilerle uzun uzad~ya tart~~t~ktan sonra uygulamaya koyarak olu~turmu~tur. Sonra da, bu yöntemleri alt~~ilke
halinde belirlemi~tir. Bunlar~n bilinen düzenlerden hiç birine benzemedi~ini söyleyenlere de, 'Biz bize benzeriz.' yan~t~n~~vererek, neyin
pe~inde oldu~unu aç~klam~~t~r.
Söz konusu ilkeler hep bildi~imiz gibi, Cumhuriyetcilik, Milliyetcilik, Lâyiklik, Devrimcilik, I-Talkc~l~ k ve Devletcilik", tir.
Kaynaklar~n incelemesinden anla~~ld~~~na göre bu ilkeler ~öyle
olmu~tur:
Atatürk'ün ilk sorunu, yabanc~~i~galine kar~~~direni~~örgütlemek
olmu~tur. Bu i~e giri~ti~i andan ba~layarak dilinden millet ve halk
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sözcüklerinin dü~ medi~i görülür. O tarihlerde bunlar Atatürk'ün
dilinde birbirlerini tamamlayan, biribirlerinde özde~le~en kavramlard~r. Yabanc~~ i~galine kar~~~kimlerin ad~ na özürlük ve ba~~ms~zl~k
sava~~na ç~k~ld~~~n~~tan~ mlar. Atatürk'ün örgütledi~i ve ba~~na geçti~i
bir halk hareketidir: Bu milli amaçlar güden bir halk hareketidir.
Atatürk NUTUK'ta aç~kça belirtti~i gibi, ülkesini yabanc~~i~alinden kurtarmak üzere yola ç~kt~~~~ilk günden beri devletin kimli~ini
temelinden de~i~tirmek gere~ini, `yüre~inde bir milli s~ r' gibi saklam~~t~ r. Ve, Atatürk'ün önderli~inde ~~ ~~g'da var olma ve özgür
ya~ama hakk~na sahip ç~ kan millet, ~ 923'te Cumhuriyeti kurmu~,
1924'te halifeli~i kald~rm~~ , 1928'de de lâyikli~i kabul edilmi~tir.
Devlet art~k lâyik bir Cumhuriyettir. Tanr~sal buyruklar~n
de~il, Milletin egemenli~indedir. Millet, ne Osmanl~~soyu ne de ~slam
ümmettidir; tüm yurtta~lardan olu~maktad~r.
Atatürk, bütün bunlar~~be~~on y~l gibi k~sac~k bir süreye s~~d~rm~~t~r. Ba~~ms~zl~k sava~~n~~ba~ar~ya ula~t~rd~ ktan sonra saltanatlar~ n
en köklüsünün pencesinden, Tanr~sal düzenlerin en güçlücünün
.egemenli~inden, Türk Milletini, ya~dan k~ l çekercesine bir incelikle
çekip kurtararak, yepyeni bir kimli~e ve devlete kavu~turmu~tur.
Bu bir destand~r. Ya~anm~~, fakat hala Atatürk'ün kendi nutku
d~~~nda yaz~ya geçmemi~~bir destand~ r. Henüz bu günün de~er ölçülerinin ~~~~~nda incelenip de~erlendirilmi~~de~ildir. Bu konularda
öncü olan Avrupa ülkelerinde ise, bu a~amalar yüz y~llar alm~~~ve
milyonlarca insan~n can~ na mal olmu~tur.
Atatürk'ün belirledi~i ilkelerin ilk üçü bu a~amalar~~tan~mlar.
Günümüzde bu ilkeler tart~~ma konusu de~ildir. Ba~ka ülkelerle
k~yaslan~ nca, gerçekle~tirildikleri s~rada da önemli tart~~ malara yol
açt~klar~~söylenemez. Cumhuriyete kar~~~direni~ , Nutuk'ta belirtildi~inden ileri gitmemi~ tir. Çünkü Osmanl~ larda gerçek bir soylular s~n~f~~hiç olmam~~t~r : Makam imtiyaz~~vard~r, s~n~f iktiyaz~~yoktur.
Kabulu s~ras~ nda çok büyük endi~e kayna~~~olan lâyiklik ise,
son zamanlar~n macerac~~politikac~lar~ n deneyimleriyle de ortaya
ç~kt~~~~gibi, halk taraf~ ndan san~ld~~~ndan fazla benimsenmi~tir. Kan~ mca lâyiklik, öteden beri çe~itli dinlerin izleyicilerini bir arada
bar~nd~rm~~~olan bu topraklarda, inanç özgürlü~üne sayg~n~n, halk
aras~nda köklü bir e~ilim oldu~unun ortaya ç~kmas~na yaram~~t~r.
Türkiyede art~k dinin, islam~n, devlet i~lerine esas al~nmas~n~~öngören
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"irtica hortlamas~" diye bir tehlike olamaz. Böyle bir tehlikeyi besliyebilecek ç~kar odaklar~~ortadan çoktan kalkm~~ t~r.
Ancak, tehlikeli macaralara alet edilebilecek bir e~itim bo~lu~u,
ne yaz~k ki, vard~ r. Bu tehlike son zamanlarda lâyiklik konusu ile
de~il ama, milliyetcilik kavram~yla ilgili olarak yarat~lan yapay
tart~~ mada kendini göstermi~tir.
Tart~~ malar yapayd~ r, çünkü, gerçek kavga Atatürk'ün tan~mlad~~~~milliyetcilikle ilgili de~ildir. Atatürk'ün tan~mlad~~~~milliyetcilik, yurtda~a toplumsal kimlik sa~l~yan bir kavramd~ r. Ve onu,
hem bu yurdun, hem de bu topraklarda ya~ayan insanlar~ n uzun
tarihine mirasc~~ k~lan bir kavramd~ r. Bu miras~ n neleri kapsad~~~n~,
nice zengin oldu~unu bilip te, onu reddetmekten yana olacak kimse
dü~ünülemez. Zaten, ba~ka kavramlar~ n kavgas~n~~yaparken kalkan
olarak kullan~lmak istenmesine de, bu bilgi yol açm~~t~r. Böyle kötüye
kullan~lmas~~olana~~~ortadan kalkt~~~~zaman —ki, bu bir e~itim meselesidir, tarih e~itimi meselesidir— bu ülke halk~n~n tümüyle, Atatürk'ün tan~mlad~~~~kadar sa~l~kl~~bir milliyetcili~e, ba~~ms~zl~k sava~~~günlerinde oldu~u kadar içtenlikle sahip ç~kt~klar~~görülecektir.
Cumhuriyetcilik, Milliyetcilik ve Lâyiklik ilkelerinin her biri çok
büyük a~amalar~ n simgeleridir. Türkiyede pek uzun bir geçmi~leri
olmamakla birlikte art~k halk~n mal~~olmu~lard~r. Atatürk'ün vasiyeti
sözde kalmam~~t~r.
NUTUK, bu üç ilkeye ili~kin a~amalar~ n ayr~nt~lar~ yla gerçekle~tirilme öyküsüdür. Devrimcilik, Halkc~l~k ve Devletcilikten olu~an öteki
üçü de, ilk üçle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi program~na al~nm~~~olduklar~ na göre, Nutuk yaz~l~ rken belirlenmi~~bulunuyorlard~.
Fakat bu yap~ tta i~lenmi~~de~illerdir. Acaba neden?
Ben, bu durumu ~öyle yorumluyorum. 1927'de Atatürk'ün belirledi~i alt~~ilkenin ilk üçünün kurumla~mas~~tamamlanm~~, son
üçünün tamamlanmarru~t~ r. Bu yüzden Nutuk'ta bunlar~n uygulanmas~na ili~kin etrafl~~bilgi yoktur. Atatürk'ün bunlar~~saptarken
ne dü~ündü~ünü nas~l dü~ündü~ünü anl~yabilmek için, öteki kaynaklardan yararlanmak gerekmektedir.
Bu ilkeler, bu gün de kurumla~m~~~ de~ildir. ilgili sorunlar~~
çözümleme yöntemleri hala tart~~ ma konusudur. Fakat yaln~z bizde de~il, demokrasi düzeninin yürürlükte bulundu~u bütün ülkelerde, siyasi tart~~ ma konular~n~, bu ilkelerle ilgili sorunlar~n hangi yöntemlerle çözümlenece~i olu~ turmaktad~r.
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Söz konusu sorunlar ürettüketsel düzen ile ilgilidir: Kaynaklar~n
kullan~lmas~, gelirin da~~l~m~, yat~r~ mlarda öncelik, kalk~nma yükünün vatanda~lar aras~nda e~itlikle payla~~lmas~ , mülkiyet haklar~n~n
s~n~rlar~, sosyal güvenlik önlemleri gibi sorunlard~r bunlar.
Devrimcilik, halkc~l~ k, devletcilik ilkeleri, bu ve benzeri sorunlarla ilgili çözüm yollar~ ndan belirli bir tak~m~n~ n yönünü belirtmektedir.
Son zamanlarda, milliyetcilik kalkan' ard~nda sürdürüldü~üne
hep tan~k oldu~umuz tart~~malar da, asl~ nda, bu üç ilke ile ilgilidir.
Ortal~~~ n göz gözü görmiyecek kadar toza dumana bo~ulmas~n~n
sebebi, tart~~maya taraf olanlar~n bunu aç~ kta sürdürmekten kac~nmalar~, kolay yoldan, duygular~~sömürerek, adeta el alt~ ndan sonuç
almak istemeleridir. Oysa, ya~ad~~~ m~z olaylarla sergilenmi~tir ki,
bu tutum, olumsuz oldu~u kadar faydas~zd~ r da. Vakit kaybedilmesinden, bir de titizlikle korunmas~~gereken bir kurumun, demokrasi kurumunun yozla~t~r~ lmas~ndan ba~ka bir i~e yaramaz. Çünkü,
art~ k Türkiyede, kurulu düzeni, kimseye çakt~ rmadan, ne bir ad~m
ileri, ne de bir adam geri almak mümkündür. Siyasal bilinçle~me,
buna olanak b~rakm~ yacak kadar geli~mi~tir. Bütün çevreler ç~karlar~n~n fark~nda ve bunlar~n savunma olanaklar~n~ n bilincindedir.
Bu duruma memnun olmam~ z gerekir. Çünkü, ça~da~la~ ma hamlemizin bu ac~dan da ba~ar~ya ula~t~~~n~ n göstergesidir. Atatürk'ün
açt~~~~yoldan yürüyerek daha da ileriye gidebilmemiz, yine onun
yasala~t~rd~~~~ ~u temel ilkeye ba~l~~kalmaktan ~a~mamam~z~~gerektirir: 'Egemenlik Kay~ts~z ~arts~z Milletindir.'
Türk Milletinin Atatürk'ün saptad~~~~devrimcilik, halkc~l~k,
ve devletcilik ilkelerini do~ru anlay~p, do~ru de~erlendirece~inden,
~ üphe edilmesine ise, sebep yoktur: Yeter ki ilgili gerçekler aç~kca
bilgisine sunulsun ve aç~ kca oyu istensin.
Bu gerçekler ~unlard~r:
Devletin kurulmas~~ve tüzel ki~ili~inin belirlenmesiyle ilgili çal~~malar tamamland~ ktan sonra Atatürk, daha önce de belirtti~im
gibi, halk~n ça~da~~uygarl~k düzeyine eri~ tirilerek eziklikten kurtar~lmas~~ve ötesine geçme~e haz~rlanmas~~için gereken önlemlerin
al~nmas~yla ilgilenmi~tir. Kar~~~kar~~ya bulundu~u sorunlar~~tek tek
ele almakta ve uygulamada çözümleme~e çal~~maktad~r. Bunlar,
bu gün "kalk~nma"dedi~imiz çaba ile ilgili sorunlard~ r. Sosyal so-
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runlard~r. ürettüketsel düzene ili~ kin sorunlard~ r. Kimi alt yap~,
kimi üst yap~~sorunlar~d~r. Çözümleri do~al olarak yenilik gerektirmektedir. ~lk hamlede söz konusu olan ça~da~~uygarl~k düzeyine
eri~ilmesidir. Ama Atatürk, daha ilerisini de öngörmektedir. Gerçek amaç, Türklerin uygarl~k yar~~~ nda bir daha hiç geri kalmamalar~d~r. Demek ki, devrimcili~e devam edilecektir. Atatürk'ün gününde aç~~~~kapatmak amac~~ile gerçekle~tirilen birbirini izleyen devrimlerle, bir ku~a~~n ömrüne nice ku~aklar s~~d~r~lm~~t~r. Türk'ün ba~a
güre~mesini güvence alt~ na almak için bu hamlenin art~k hiç gev~etilmemesi öngörülmektedir. Devrimcilik ilkesi, bu gerçe~i ve gere~i
vurgulamaktad~r.
El at~lacak sorunlar~n belli bir öncelik s~ras~yla saptanmas~,
al~nacak önlemlerin bir ölçüye göre seçilmesi gerekmi~tir. Atatürk
ba~tan beri, halk ad~na, millet ad~ na mücadele vermi~tir. önceleri
bu iki deyim, dilinde e~~anlamdad~ r. Sonra milleti, milliyetcili~in
içeri~ini belirtmek üzere tan~ mlay~nca, halkc~l~~~~da, kalk~nma çal~~malar~ nda öncelikle ve özellikle gözetilecek yarar~~belirtmek için
kullanm~~t~r.
Atatürk, "~mtiyazs~z, s~n~fs~z bir millet" özlemi içindedir. Bu
öz deyi~i hiç dilinden dü~ürmez. ~u halde, kalk~nma çal~~malar~~
da öncelikle ve özellikle yurtda~lar~ n tümüne hizmet götürecek nitelikte olacakt~r. Halkc~l~k ilkesi bu karar~~simgeler.
Devletcili~in öyküsü ise kan~mca ~öyle:
Atatürk, ça~da~~uygarl~k düzeyine eri~ menin bir üretim konusu
oldu~unun bilincindedir. Bir çok vesile ile bunu belirtmi~tir. Milletlerin uygarl~ k düzeyinin üretim güçleriyle, teknik yetenekleriyle,
ve halk~n üretim çabas~na kat~lma biçimiyle orant~l~~oldu~unu bilir.
Lozan Antla~mas~, Türkiyeyi kapitülasyon boyunduru~undan kurtarnu~t~r. Yabanc~~sermaye sömürüsüne, ka~~t üzerinde son verilmi~ tir. Fakat bunun uygulamada gerçekle~tirilebilmesi için, eldeki
olanaklar çok k~s~tl~d~r. Kalk~nmak, sanayile~mek, hele h~zl~~kalk~nmak, büyük bir özveri sorunudur. uretilebilenin mümkün oldu~unca
büyük bir k~sm~n~ n, yenmeyip yat~r~ lmasuu gerektirir. O s~radaki
üretimi, milletin karn~n~~doyurma~a ancak yeten bir ülkede,
bu nas~l sa~lanacakt~r? Temel sorun budur.
Atatürk'ün önünde iki örnek vard~r. Bat~~örne~i ve ~~ ~~rden
sonra kuzey kom~umuz Sovyetlerde uygulanma~a ba~lan~lan örnek.
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Bat~da, sanayile~menin gerektirdi~i sermaye birikimi, ki~ilerin
kazanma h~rs~yla öz ç~karlar~~ pe~inde istediklerince ko~ma~a serbest
b~rak~lmalar~~yoluyla sa~lanm~~t~r. Bu yöntemle sanayile~me, yakla~~k ikiyüz y~lda tamamlanm~~, sosyal sonuç olarak da, daracac~k bir
zümre sermaye sahibi haline gelirken, kitlelerin proletorle~mesine;
eme~ini satman~n d~~~nda bir geçim kayna~~na sahip olmamas~na
yol açm~~t~r.
Sovyetlerde uygulanan örnekte ise, proleterya ad~na — geçimini
eme~ini satarak sa~layanlar ad~na — diktatörlü~ünü ilan eden komünist partisince, milli has~la= ücret olarak da~~t~lmas~na karar verilen k~sm~n~n d~~~nda ne kal~rsa, kamu ad~na biriktirilen sermaye kabul
edilip yat~r~mlara tahsis edilerek h~zla sanayile~me yolu benimsenmi~tir.
Atatürk, her iki düzenin temel ögelerini Türk gerçeklerine,
kültürüne ve de~er ölçülerine ayk~r~~bularak reddedmi~tir.
Kapitalizmin temel ögesi, 'insalar~n kazanma h~rs~yla ki~isel
ç~karlar~~pe~inde ko~makta serbest olmalar~d~r'. Komünizmin temel
ögesi ise, 'öngörülen amaçlara proleteryan~n diktatörlü~ü yoluyla
eri~ilmesidir.'
H~rs~n ve ç~kar~n yüceltilmesi ters dü~er Türk törelerine. Geni~~kitlelerin proletorle~tirilmesi de öyle; özellikle h~zla proleterle~mesi söz konusu olan kitle köylüler oldu~undan. 'Köylü efendimizdir.' diyen Atatürk bu yolu benimseyemezdi.
~stibdada kar~~~verilen mücadelelerle yo~rularak ki~ili~ini kazanm~~~olan bir ku~a~~n çocu~u ve daha önceki nice ku~aklar~n mirasc~s~~olan Atatürk için, her hangi bir diktatörlük türünün benimsenmesi de söz konusu olamazd~.
Atatürk, hiç ku~kusuz, bu tür dü~üncelerin etkisi alt~nda her iki
örne~i de reddederek, Türkiyenin sermaye birikimi sorununa, daha
önce olu~turmu~~oldu~u ilkelerin ~~~~~nda yine Türk gerçeklerine
dayal~~çözüm aram~~~ve kendine özgü bir bile~im —sentez— olu~turarak, ad~n~~'Devletcilik' koymu~tur.
Bu bile~im, hiç bir yerde tam olarak tarif edilmi~~de~ildir. Fakat çe~itli vesilelerle yap~lan aç~klamalar ve uygulamalar özelliklerini ortaya koyma~a yetmektedir. Bunlar ~öyle özetlenebilir:
Atatürk'ün olu~turdu~u devletcilik planl~~bir düzeni öngörmektedir. Ürettüketsel i~levlerin devletin önderli~inde geli~tirilmesini
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esas kabul etmektedir. Bunun için devleti, gerekli ara~t~ rmalar~~ve
haz~rl~klar~~yapmakla, akçal kurumlar~~ve alt yap~~tesislerini kurmakla yükümlü k~lmaktad~r. Ayr~ca da, gerek vatanda~~n gerek
üretim kurulu~lar~n~n ihtiyaçlar~n~~kar~~lamak üzere, devletin çe~itli i~letmeler kurarak do~rudan üretim u~ra~ma kat~lmas~n~~ve
bunlar~~destekliyecek her türlü üst, yan ve alt kurulu~~ve kurumlar~~
olu~turmas~n~~beklemektedir.
* * *

Atatürk'ün saptad~~~~alt~~ilke böyle olu~mu~tur. Bu gün bile görülebildi~i gibi, her biri ülkenin gerçek sorunlar~na ve uygulamada
bunlara çözüm götürme~e en elveri~li yöntemlere dayal~d~r. Ancak,
Atatürk bunlar~~bir sistem içinde bütünle~tirmi~~de~ildir. Bu durum,
o gün bu gün, kimileri için k~vanç, kimileri için kayg~~kayna~~~olmu~tur. Çünkü, böylece de~i~ik tammlamalara aç~k bulunmalar~~kimilerinin umutlar~na, kimilerinin de endi~elerine sebep olmu~tur.
Nitekim, çok partili düzene geçi~imizden sonra bu ilkeler büyük
tart~~malara yol açm~~t~r. Bu dönemi simgeleyen, 'Millet plan de~il
pilav istiyor.' gibi beyanlar, hala kulaldardad~r san~r~m.
Bunu yad~rgamamak laz~m gelir. Bir ülkenin içinde ç~karlar~n~n, herkez ile birlikte, devrimcilik, halkc~l~k, devletcilik ilkelerine
uygun planlarla güvence alt~na almabilece~ine inananlar da, sadece
kendi sofralaruu donatacak pilavlara ba~l~~görenler de bulunacakt~r, elbet. Mesele, gerçek tart~~ma konusunun aç~kca ortaya konmas~~
ve tüm yurtda~lar~n oyuyla sonuca ba~lanmas~d~r. Geçmi~te böyle
yap~laca~~na, alt~~ilkenin sadece belirli bir partinin görü~lerini yans~tt~~~~iddias~~ortaya at~larak tart~~malar sapt~r~ld~~~ndan, i~, baz~~
ilkelerin anayasadan ç~kar~lmas~na kadar varm~~t~r. Fakat, bu güne
de~in, bu ilkelerin hiç biri uygulamadan söküp at~lmam~~t~r. Ola~an
üstü d~~~bask~lara ra~men, günümüzde de sökülüp at~lamamaktad~r.
Çünkü, hala hizmet sa~lamaya, Türkiyenin gereksinmelerine cevap
verme~e devam etmektedirler. Bu, Atatürk'ün ileri görü~lü~ünün,
~u yada bu doktrinin yöntemlerini izleme~e de~il, ülke gerçeklerinin
gerektirdiklerini geli~tirip olu~turma~a önem vermi~~olmas~n~n sonucudur.
* * *

ATATÜRK'Ü ANLAMAK

317

Atatürk'ün saptam~~~ oldu~u bu ilkelerin, giderek, yaln~z
Türkiye için de~il, h~zla kalk~n~p halk~n~~eziklikten kurtarmak
ve ça~da~~uygarl~k düzeyinde bir ya~ama kavu~turmak amac~na
yönelik fakat demokrasiden yana olan bütün ülkeler için de, geçerli
oldu~u anla~~lm~~t~r. Bunun sonucu olarak, bu ilkeler kalk~nmakta
olan bir çok ülke taraf~ndan benimsenmi~tir. Daha sonralar~, geli~mi~~ülkelerin de, içine sürüklendikleri çok Çetin baz~~sorunlara çözüm
ararken, bunlara benzer ilkeler olu~turduklar~~görülmü~tür. Örne~in, ikinci dünya sava~~~sonras~~ ~ngilteresinde Türkiyenin devletcili~ine çok yak~n uygulamalar yürürlü~e konmu~tur.
Bu bir raslant~~de~ildir. Vretketsel düzen bilimi —iktisad bilimi—
geli~tikçe, Atatürk'ün saptad~~~~ilkelerin bir bütün olu~turdu~unun
ortaya ç~kmas~yla ilgilidir.
erettüketsel düzen biliminde, ikinci dünya sava~~ndan sonra
ola~an üstü bir geli~me meydana gelmi~tir. Buna, birinci dünya sava~~ndan sonra kapitalist ülkelerin eme~ini satmaktan ba~ka bir geçim
kayna~~~olmayan milyonlara i~sizlik, bir çok sermaye sahibine de
iflas getiren bir bulamma —1 929'da ba~lay~p ~~932'ye kadar süren
Büyük Pazar Pörsümesi - great Deflation ad~~ verilen bunal~ma—
sürüklenmesi yol açm~~t~r. Geli~me, bu durumun nedenlerini ara~t~rma~a ve çare bulma~a çal~~an ürettüketsel düzen ile ilgili bilim
adamlar~n~n çal~~malar~n~n sonucudur.
Bu çal~~malar~n öncüsü John Maynard Keynes'tir. Bulu~lanyla
olu~turulmas~na yol aç~t~~~~düzenin ad~~Refah Devletidir. Çok de~i~ik
sorunlara çözüm bulmak için çal~~ma~a koyulan Keynes'in kapitalist ülkelerin bunal~mdan kurtumas~~ için önerdi~i yöntemler,
ancak Atatürk'ün olu~turdu~u ilkelerin benimsenmesi ko~ulu ile
uygulanabilir niteliktedir. Buna göre Atatürk ilkelerinin olu~turdu~u
bütünün ad~~da, ancak Refak Devleti düzeni olabilir.
Atatürk'ün saptad~~~~ilkelere dayal~~ devlet ile Refah Devleti
doktorinin ayr~~zamanlarda ve biribirinden çok uzaklarda ortaya
ç~km~~~olmas~na bak~p, ayn~~bütünün ayr~~yönlerden görünü~ü olmayayaca~~n~~sanmak yanl~~t~r. Kapitalizmin doktrinini de, kapitalist uygulamay~~yürütenler geli~tirmi~~de~ildir. Ne Adam Smith, ne Keynes,
ne de kapitalizmin günümüzdeki peygamberi Milton Friedman i~~
adamlar~d~r. Doktrin ile uygulama, at ba~~~ilerlemi~~te de~ildir. ~stimdoktirin- hep sonradan gelmi~tir. Ayr~ca ne doktrine, ne de uygulamaya
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bir tek ülke sahip ç~ kabilir. Kömünizimde de durum de~i~ik de~ildir.
Marx, ile Lenin ayr~~dünyalar~n adamlar~d~r. Ayr~ca, yap~tlar~n~n
ortaya ç~kt~~~~tarih esas al~nd~~~nda, aralar~nda üç çeyrek yüzy~ll~k
zaman fark~~vard~r.
Ya~am öyküsü ortaya koymaktad~r ki, Atatürk dünyaya tarih
yazmak yada talk~n vermek içind de~il, tarih yapmak için gelmi~tir.
Kurdu~u devlet ile Refah Devleti doktrininin ortak noktas~, insan sayg~nl~~~n~ n, gerek kapitalizmin temel ögesi gere~i, kazanma h~rs~yla
ki~isel ç~karlar~~pesinde istediklerince ko~anlar~n ayaklar~~alt~nda
ezilmesi, gerek kominizmin temel ögesi gere~i, s~n~f diktatörlü~ünün
yo~unlu~u içinde erimesi tehlikesine kar~~ , güvence alt~na al~nmas~n~~
öngörmesidir.
* * *

içe dönük boyutta Atatürk'ü anlamak çabas~, i~te bu konular~~
gündeme getirmemektedir. Bu konular, günümüz dünyas~n~n de~er
ölçüleriyle ilgilidir.
Atatürk'ün ~~oo. do~um y~l dönümünü anma programlar~n~n,
Atatürk olay~n~n bu de~er ölçülerinin ~~~~~nda bütün boyutlarda incelenmesi ne yol açmas~n~~ ve bu çal~~malar~ n önümüzdeki bir ba~ka
y~l dönümünde- Atatürk'ün aram~zdan ayr~l~~~n~n so. y~l dönümüne
kadar eserlerini vermesini umud ederim.
~ lgilere, bu kürsüden bu yolda karar al~nmas~n~~önermek isterim.
Bu, Atatürk'e asgari borcumuzdur: Ve, Atatürk'ten hala yararlanabilmenin tek yoludur.
Beni dinledi~iniz için hepinize te~ekkürlerimi sunar~m.

