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ATATCRK VE DEMOKRASI
Prof. Dr. AFET~ NAN
4 Haziran 1933 tarihindeyiz. Atatürk'ün etraf~nda devlet ve fikir
adamlar~ m~z~ n topland~~~~bir gece idi. Gündüz Genel Kurmay'da
me~ gul olan Atatürk, gece baz~~ arkada~lariyle çe~itli konular üzerinde
konu~ uyordu ve bundan büyük haz duyuyordu. Haz~ r bulunanlardan
Ru~en E~ ref ünaydin, Falih R~fk~~Atay, Saffet Ar~ kan, Recep Peker,
Necip Ali Küçüka, Fethi Okyar, Tevfik Rü~tü Aras ve ~ükrü Kaya
beyleri hat~rl~ yorum. 1933 sonlar~ nda Cumhuriyetin onuncu y~l~~ tamam olacakt~. O gece on y~l~ n tarihçesi üzerinde duruldu. Atatürk'ün
sordu~u sualler üzerinde veyahut herkes kendi dü~ üncesine göre bir
konu üzerinde konu~mu~tu.
Fakat en çok ink~ lâplar üzerinde duruluyordu. Uzun ve istifadeli
konu~malar aras~ nda Atatürk bazen dinliyor bazen kendisi uzun
uzun konu~ uyordu. Fakat her zaman oldu~u gibi mefhumlar~ n, tarifleri üzerinde formüller aram~~ t~~ve ~srarla "ink~ lap" kelimesinin lügat
mânas~ ndan gayri, Türk ink~ lâplar~~ yönünden tarifini, izah~n~~istemi~ti. ~ nk~lâp kelimesinin di~er bat~~ dillerindeki kar~~l~~~~aranm~~t~.
O gece herkes gibi ben de konu~mu~, fikrimi izah etmi~tim. ~~te
~ imdi o gecenin tarihini ta~~ yan kur~un kalemiyle yazd~~~ m bir not
elimde. Bir sahifesine sadece soru i~areti ile yazd~~~ m kelime ~u: ~stihale mi? Fakat iyice hat~ rl~yorum ki Atatürk istihale veya inki~afi
ink~ lâplar için kabul etmiyordu. "Revolution.'" ve "evolution" kelimelerinin lt~gat mânas~~ yan~ nda bizim inkilâplar~m~z~n izahl~~ bir tarifi
yap~lmal~~ idi.
Bu kanaat belirdi~i vakit, Atatürk'ün aynen söylediklerini üç
paragrafta böylece tesbit etmi~im:
— ~nk~ rdp mevcut müesseseleri zorla de~i~tirmek demektir.
2 - Türk milletini son as~ rlarda geri b~rakm~~~olan müesseseleri y~karak
yerlerine, milletin en yüksek medeni icaplara göre ilerlemesini temin edecek yeni
müesseseleri koymu~~olmakt~r.
Bir çizgiden sonra not etti~im k~s~ mlar da ~udur :
"Devlet l~tgat~nda ink~ lâp, içtimai vaziyetimiz de dahildir. (lâiklik
(kanunu medeni), ( Demokrasi)" .
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K~sa notlar~m o gecenin konu~malar~~ üzerindeki fikirleri belirtmesi bak~m~ndan çok önemlidir. Öyle anla~~l~yor ki Atatürk bu iki
tarifi yapt~ktan sonra bilhassa devlet hayat~ndaki müesseseler üzerinde
fazla durdu~u için bu son kelimeleri yazmay~~ ihmal etmemi~im.
Atatürk Devlet hayat~nda "en yüksek medeni icaplara göre ilerlemesini temin edecek yeni müesseseler" derken devletin din i~leri
ile me~gul olmamas~n~~ve dini hislerin siyasi malcsatlar için istismar
edilmemesini daima söylemi~~ve bu prensibi yeni Türkiye devletinin
ba~l~ca ink~lab~~addetmi~tir.
Devlet hayat~~ için yaz~lar~n sonunda kaydetti~im kelime "Demokrasi" dir. Yine hat~rlad~~~ma göre, bunun üzerinde bilhassa durulmu~~ve milletin olgunlu~u meselesi, konu~anlar~n endi~esine vesile
olmu~tu. Ben bu konuda ~u fikrin müdafaas~n~~yapm~~t~m.
"Milleti bu sahada yeti~tirmek için böyle bir müessesenin yani
demokratik idare sisteminin varl~~~n~~ tan~tmak gerektir. Mesela kad~nlara seçim ve seçilme hakk~n~n kanunlarla tan~nmas~~sonunda bu
vazifenin ifas~~beklenebilir. Nazan i ve amen bilgiler paralel yürütülmeli diyordum. Bu meseledeki bilgi ve fikirlerim "Yurt bilgisi" derslerimin mevzular~ndand~. Demokratik memleketlerde kad~nlar~n seçim
hakk~~meselesini bu vesile ile tekrar Türk devlet ve fikir adamlar~na
hat~rlatmak istiyorudum. Demokrasi müessesesinin kurulmas~~ve geli~mesi için kad~n vatanda~lar~n hak ve vazifelerindeki e~itlik meselesi
elbetteki önemli bir yer i~gal edecekti. Atatürk "demokratik" idare
sistemi için ideal addedilen prensiplerin ink~ laplar~m~z içinde yer
almas~na taraftar oldu~unu ifade etmi~ti. Kad~n haklar~~için müdafaa
ve delillerle konu~an Necip Ali Küçüka demokratik idare için lüzumlu
müesseselerin bir hukukcu gözü ile izah~n~~yapm~~t~. Kad~n haklar~~
için itiraz ve aleyhinde bulunan kimse, o ak~amki toplulukta bulunmam~~t~. Çünkü bazen bu gibi mevzular aç~ld~~~~vakit, Atatürk müspet ve menfi taraf~~tutanlar~~kar~~l~kl~~konu~turmay~~daima adet
edinmi~ti.
4 Haziran 1933 ak~am~~konu~malarda demokrasi idaresi için
kad~nlara seçim hakk~n~n tan~nmas~~fikrinde herkes ittifak etmi~ti.
Bundan ba~ka "Demokrasi" üzerine daha pek çok konu~uldu.
Atatürk'ün o ak~am umumi kanaati ~u olmu~tu: "Cumhuriyet" rejimi
demek, demokrasi sistemi ile devlet ~ekli demektir. Biz Cumhuriyeti
kurduk, o on ya~~n~~doldururken demokrasinin bütün icaplar~m s~ras~~
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geldikçe tatbikata koymal~d~r. Kad~n haklar~ n~~tan~mak da bunun bir
icab~~ olacakt~r. Müsterih olunuz" demi~ti.
Kad~n haklar~m~ z (5. XII. 1934) de B. M. Meclisinde kanunla~t~~~ n~~ burada hat~rlatmak isterim.
I~te Atatürk'ün toplant~lar~ ndan birinde konu~ulanlardan bir
örnek. Bu vesile ile yirminci ölüm y~ ldönümünde Atatürk'ün fikir hayat~ndan bir olay~~hat~ rlamak istedim.
~~~
INKILAPCI ATATÜRK'ÜN EKONOMI MESELELERI
ZERINDEKI DÜ~ÜNCELERI
Atatürk diyor ki: "Bir içtimai heyet, ayn~~gayeye bütün kad~nlar~~
ve erkekleriyle beraber yürümezse terakki, temeddün etmesine fenni
imkân ve ilmi ihtimal yoktur".
Bu cümlede ayd~nl~ k bir fikrin ifadesi içinde, geni~~bir medeniyet
program~n~~bulmak mümkündür.
M. Kemal gerek askeri gerek siyasi hayat~nda cemiyet problemlerini daima gözönünde tutmu~ tur. Onun kurdu~u Türkiye Cumhuriyeti devletinin siyasi tarihi içinde, bir ink~laplar serisi mevcuttur.
I~te bu bak~ mdan dünya umumi efkar' en geni~~mânasiyle bu problemlerin tahlil ve tetkiki ile daima me~gul olmu~~ve olmaktad~r.
Atatürk, çok ender faniye nasip bir ink~lapc~~ohlrak herkeste ilgi
uyand~ rmaktad~ r. Bu durum, bilhassa ölümünden sonra onun hakk~ nda ve eserleri üzerinde gerek Türkiye'de gerekse ecnebi bas~n~nda
görülen, yay~nlar~n çoklu~u ile ölçülebilir. Bu geni~~ilginin sebebini
ba~ta tekrarlad~~~m cümle içinde bulmak mümkündür. O, milleti
için bugünkü ileri dünya medeniyeti yollar~n~~seçmi~tir. Bunun için fenni ve ilmi imkanlar~~dü~ünürken cemiyeti te~kil eden kad~n ve erke~in
medeniyet yolunda mü~terek çal~~malar~n~~esas telâkki etmektedir.
Atatürk'ün onbe~~y~ll~ k devlet ba~kanl~~~~zaman~nda pek çok
siyasi olaylar yer alm~~~ve kendisini bu meseleler üzerinde her bak~mdan kesin kararlar alm~ya sevketmi~tir. Ancak, bütün bu i~ler yan~nda
içtimai, ve iktisadi geli~melere çok önem vermi~~oldu~unu, o devrin
olaylar~n~~incelerken görmekteyiz.
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Atatürk devrini k~saca üç saf hada
mütalaa etmek yerinde olur.
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— Milli birli~in te~ekkülü ile, dü~man istilasma kar~~~T. B. M.
Meclisi hükümetinin askeri kuvvetle zafer temin etmesi ve memleketin
s~n~rlar~, Misak~~Milliye göre tesbit edilerek bu fiili durumun Lozan
antla~mas~~ile bütün devletlere tan~t~lmas~. (19 May~s 1919 - 24 Temmuz 1923).
2 - Devlet ~ekli olarak Cumhuriyetin ilâniyle ve dü~mandan kurtar~lm~~~vatanda iktisadi geli~menin sa~lanmas~. (29 Ekim ~~923- ~~938).
3 — Türk milletinin içtimai ve fikri seviyesinin, medeni dünyan~ n
kabul etti~i seviyeye ç~ kar~lmas~d~ r (~~920-1938).
Bu üç safhadan birincisi resmi belgeler ve görgü ~ahitlerinin hat~ralar~~ ile tarihe geçecektir.
Ancak Atatürk'ü, Do~u ve Bat~~ âleminde Milletleraras~~ ~öhrete
ula~t~ ran ve bugün dahi ilim adamlar~n~~bu eserleri incelemiye götüren
sebepler yukar~ya ay~ rd~~~m bilhassa son iki saf had~ r. Bunlar~n incelenmesi ciltlerle kitap dolduracak mahiyettedir. Bu yaz~mda sadece birkaç noktaya temas etmek istiyorum.
Cumhurba~kan~~ Atatürk, hükümetin 1934 y~l~nda, be~~senelik
iktisadi plânlann~~tetkik etmekte iken, elime eski harflerle yay~nlanm~~~
"iktisat esaslanm~z" adl~~bir bro~ür geçmi~ti. Bunun kab~nda ~u cümle
yaz~l~~ idi: "Milletimiz mazisinden de~il, art~k istikbalinden mesuldür".
Henüz Cumhuriyet ilan edilmeden evvel, ~ubat 1923 Izmir'de
toplanan "Türkiye Iktisat Kongresi'nin kabul etti~i esaslar~~(çiftçi,
tüccar, sanayi ve i~çi gruplar~, 1130 ki~i) ve söylenilen nutuklar~~içine
alan bu kitapta, dikkate de~er pek çok bilgi bulmu~tum. Atatürk, o
zaman bu bro~ürü eline alarak, o tarihten on bir y~l önce söylemi~~
oldu~u nutuktan baz~~cümlelerin alt~n~~ çizmi~ti. ~~te onlardan bir k~sm~n~~buraya kaydediyorum :
"Tarih milletimizin itila ve intihat~~sebeplerini ararken birçok siyasi,
askeri, içtimai sebepler bulmakta ve saymaktad~r. ~üphe yok ki bütün sebepler
içtimai hadiselerde müessirdirler. Bir milletin do~rudan do~ruya hayaliyle aidkadar olan, o milletin iktisadiyat~d~r. Tarihin ve tecrübenin teksif etti~i bu
hakikat, bizim milli hayat~m~zda ve milli tarihimizde tamamen mütecellidir.
Hakikaten Türk tarihi tetkik olunursa itilâ, inhitat sebeplerinin iktisadi meselelerden ba~ka bir ~ey olmad~~~~derhal anla~~l~r". . . (S. 53).
"Yeni Türkiyemizi My~k oldu~u mertebe-i resanete isal edebilmek için,
behemahal iktisadiyat~m~za birinci derecede ve en çok ehemmiyet vermek mecburi-
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yetindeyiz. Zaman~m~ z tamamen bir iktisat devrinden ba~ka bir ~ey de~ildir.
(S. 54).
Atatürk bu münasebetle birçok tarihi izahlar vererek ~öyle devam
etmektedir. Bilhassa ~u cümleler dikkate de~er oldu~u için yine kendisi
altlar~n~~ çizmi~tir.
"Türkiye B. M. Meslisi ve hükümetinin milletten ald~~~~veçhe istiklâl-i
tam. hâkimiyet-i milliye umdelerine istinaden milleti zengin, memleketi mamur
etmekten ibarettir. . .
Istiklâl-i tam için ~u düstur var: Hâkimiyet-i Milliye, hâkimiyet-i iktisadiye ile tarsin edilmelidir" (S. 6o).
Gazi M. Kemal nutkun sonlar~nda ~unlar~~belirtiyor :
"Bence yeni devletimi zin, yeni hükümetimizin bütün esaslar~, bütün programlar~~iktisat program~ndan ç~ kmal~d~ r.
Evlâtlar~ m~ z~~o suretle talim ve
t?rbiye etmeliyiz, onlara o suretle ilim ve irfan vermeliyiz ki âlem-i ticaret,
ziraat ve sanatta bütün bunlar~n faaliyet sahalar~nda müsmir olsunlar, faal
olsunlar, ameli bir uzuv olsunlar. Binaenaleyh maarif program~ m~z, gerek
iptidai tahsilde, gerek orta tahsilde verilecek bütün ~eyler bu nokta-i nazara göre
olmal~d~r. Maarif programlar~m~z gibi ~uebat-~~devlet için tasavvur olunacak
programlar dahi iktisat program~na istinat etmekten kendini k~urtaramazlar.
Esasl~~bir program tesbit etmek, program üzerine bütün milleti hemahmk olarak
çal~~t~rmak laz~md~r" (S. 65).
Bu nutuktaki telkinlerinden biri de her ferdin kendi üzerine dü~en
vazifede çal~~kan olmas~d~r. Meselâ "Bu yeni Türkiye'nin ad~na çal~~kanlar diyar~~ denir" diyerek milletimizi her bak~ mdan te~vik etmektedir.
Bu uzun nutuktan Atatürk'ün kendisinin altlar~n~~ çizdi~i baz~~
cümleleri okurken ~unu hat~ rlamal~d~ r. Askeri zaferden hemen be~~
alt~~ay sonra, henüz sulh muahedesi ncticelenmeden, ve bilhassa
iktisadi meseleler, yani kapitülâsyonlar yüzünden Lozandaki müzakerclere ara verilmek mecburiyetinde kahnd~~~~zamana tcsadüf etmektedir. Atatürk'ün Cumhuriyeti ilan etmeden önce bu kongre
vesilesiyle verdi~i nutukta, iktisadi meselelere ne kadar önem verdi~ini anlamak mümkündür.
Atatürk Cumhurba~kan~~ olarak da daima hükümet çal~~lmalar~ nda
iktisadi meselelcrle yak~ndan ilgilenmi~tir. Daha sonralar~~ bilhassa
~ahit oldu~um ise iktisad~ n nazari k~s~ mlar~~ ile de u~ra~t~~~~ve bu
konular üzerinde kitaplar okudu~udur.
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Hastal~~~n~ n son günlerinde kendisini en çok me~ gul eden üç olay
vard~ :
~~- Hatay meselesi, 2- Hükümetin yeni iktisat program~. 3- Dünyan~n bir harbe do~ru gidi~inde Türkiye'nin umumi durumu.
Iktisadi i~ler bak~ m~ ndan Atatürk devrinde ~üphe yok ki
bütün bu ideallerin tahakkuku için zaman kâfi de~ildi ve imkanlar
daima müsait olmam~~t~ . Ancak Ikinci Dünya Harbinin arifesinde
ölen Atatürk, kad~n ve erkek vatanda~lar~ n çal~~malariyle iktisaden
kuvvetli ve müreffeh bir Türkiye'nin özlemi içinde bulunmu~~ve
ideallerinin tahakkuk etmesini dilemi~tir.
Atatürk devrinin üçüncü safhas~~ içtimat ve fikri inkilaplar~d~ r.
Hakikaten bizzat Atatürk'ün u~ra~t~~~~ve kendi mesuliyeti alt~ nda
tahakkuk ettirmek istedi~i ink~laplar, ona izafeten "Kemalizm" tabiriyle tarihte yer alm~~~bulunuyor.
Bu ink~ laplar üzerinde pek çok yaz~lar yaz~ lm~~~ve konu~ulmu~ tur.
Ancak, hepimiz biliyoruz ki, Garp medeni aleminin ilgisini en çok çeken
bu inkilaplard~ r. ~ark Islam alemi için ise Türk inkilab~~medeniyette
bir ilerleme örne~i kabul edilmi~ tir. Atatürk'ün Türk milleti için ideali,
her bak~mdan medeni bir varl~ k olarak dünyada yer almas~d~ r. Mesela
o ikin harflerinin kabulünü, yeni nesillere kolayl~~~~oldu~u için ve
okuma yazma bilmiyen ya~l~~ kimselere de ö~retmenin mümkün oldu~unu dü~ünerek B. M. Meclisinin bu i~i kanunla~t~ rmas~ n~~ sa~lam~~t~ r. Bu i~~için Istanbul'da devlet adamlar~ , yazarlar ve mütefekkirler
aras~nda yap~ lan uzun tart~~malara k~smen ~ahit olmu~tum. Atatürk
hepsini sab~ rla, dikkatle dinlemi~~ve kara tahta üzerine yaz~ lan teklifleri,
izahlar~~mukayese ettikten sonra, kendi zaviyesinden makul telâkki etti~i k~s~mlar~~ teklif ederek onun üzerinde de serbest münaka~alar açm~~t~ r. Kararlar~ n verilece~i en son toplant~ lardan birinde bir gazete sahip
ve ba~muharriri ~öyle bir teklif yapm~~t~ : "Gazetelerde evvela halk~~
al~~t~ rmak için, baz~~ sütunlarda yeni harfler le yer verilmeli ve her iki
yaz~ , hiç olmazsa bir müddet için ayn~~zamanda yer almal~, okullarda
ise evvela birinci s~n~ flara bu yeni harflere ö~retilmeli, o s~n~f ilerledikçe
buna devam edilmeli" diyordu. Yani bu teklife göre gazetelerde oldu~u gibi okullarda da ilk giren ö~renciler yeni harflerle, di~er ilerlemi~~
s~n~flar eski harflerle ö~renim yapacaklard~.
Atatürk'ün i~te bu teklif kar~~s~ nda birden bire öfkelendi~ini ve
sert bir ifade ile ~öyle dedi~ini i~ittik :
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"Bu i~~ya hepsi birden olur veyahut hiç olmaz. Bilmelisiniz ki, sizin yazaca~~ntz yeni yaz~~ k~sm~~eski harfleri bilenler taraf~ndan hiç okunm~yacakt~r.
Okullardaki ikili ö~retim ise faydadan ziyade zararl~~olur".
Bütün teferruat üzerindeki tart~~malar~~ ve fikirleri sab~rla dinliyen Atatürk, tam tatbike geçilmesi zaman~ nda böylece kesin bir hüküm vermi~ti. ~~te bu karara, bir ink~lap demek do~ru olur.
Atatürk milletin manevi ve fikri de~erlerinin önemine inanm~~~
oldu~u için, medeni olma kaygusunu bütün millet fertlerine a~~lamak istemi~tir.
Bu makalemin ikinci paragraf~ ndaki yaz~ n~ n ba~~ nda üzerinde
durdu~um Atatürk'ü cümlesinin mana ve medlû'lünü, tarih tetkikleri için de ara~t~ rma plan~~olarak kabul edebiliriz. Ayn~~zamanda
ya~~yan nesillerin medeniyette ilerleme hedefini de ona göre çizmek
laz~ md~ r.
Atatürk Türk, milletinin medeni varl~~~ na inanm~~, onu üstün
bir seviyeye yükseltmek için bütün millet fertlerinin, erkek ve kad~ n,
çal~~ kan ve üzerlerine ald~ klar~~vazifelerde mesuliyetlerini müdrik
olmalar~ n~~ daima önemli addetmi~~ve bunu telkin etmi~tir. O,
medeniyetin her kolunda muvazi ilerlemenin sa~lanmas~n~~milletin
kuvveti için esas kabul etmi~ tir.
Onun ömrü, Cumhuriyet devrimizin ilk y~llar~ n~n tarihi içinde
sona ermi~tir, fakat fikir ve telkinleri ile idealleri, ilerleyen dünya
medeniyetinde bizlere daima maziden ~~~k vererek parlamaktad~ r.
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Üzerinde tarih bulunan bu yaz~y~~ ~ u maksatla ne~rediyorum:
Bu el yaz~ s~~ benim, fakat fikir ve ifade Atatürk'ündiir. Di~er bir nokta da,
bazen gazetelerde benim el yaz~ m Atatürk'ün el yaz~s~~ diye ne~ redilmektedir.
Bu örnek tetkik edecekler için mukayese imkan~ n~~ Sa~lar ümidindeyim.
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