ATATÜRK MILLIYETÇILI~I
~ERAFETTIN TURAN
"Birtak~ m kelimeler vard~ r ki, s~k s~ k telâffuz edildi~i halde
hattâ münevverlerimiz aras~ nda onu tamamiyle anlayan çok de~ildir!" Bu sözler, Atatürk'ün 18 Aral~ k 1930 da Istanbul'da yapt~~~~
bir konu~ madan al~nm~~t~r °. I~ te biz bügün, herkesin, her ayd~n~n
kendine göre bir mâna verdi~i, kendi anlay~~~ na göre yorumlama~a
çal~~t~~~~bir konuyu ele alm~~~bulunuyoruz. Millet, milliyetçilik ve
Atatürk milliyetçili~i, bir gerçek, bir realite olmakla beraber, bizzat
Atatürk'ün deyimiyle, herkesin üzerinde ittifak edemedi~i kavramlar niteli~ini ta~~ maktad~ r. Bu yüzden biz, "bina'y~~bânisine götürerek",
eseri onu yaraiana malederek yani do~rudan do~ruya Atatürk'ü
konu~turma~a gayret ederek, O'nun millet, milliyet ve milliyetçilik
anlay~~~n~~ izah etme~e çal~~aca~~ z.
"Milliyet" (nationalite) kavram~ , bir terim olarak ancak 1835
te Frans~z Akademi lügatine girebilmi~ti 2. Bu kadar yeni bir kavram
olan milliyet ve milliyetçilik, XIX. yüzy~ l boyunca büyük bir geli~me
göstererek, bir milletler toplulu~u olan Osmanl~~Imparatorlu~unu da
etkisi alt~ nda bulundurmu~, bir taraftan imparatorluk dahilindeki
milliyetler ayr~~ayr~~ birer siyasi te~ ekkül halinde gelirken, di~er taraftan imparatorlu~un kurucusu Türkler aras~nda zay~f bir ~ekilde de
olsa bir milliyetçilik ak~m~~ ba~göstermi~ti. ~u hususta bütün Türk
ayd~nlar~, Türk dü~ ünürleri ve Türk vatanda~lar~~herhalde müttefiktirler: Kurtulu~~Sava~~~dedi~imiz Türk Istiklâl mücadelesi, bir milli
olu~un destan~ , milli benli~in idraki ve Türk halk~n~ n bir millet haline geli~ inin hikâyesidir. Bu büyük olu~um, dolay~siyle Atatürk'ün
önderli~inde giri~ ilen her hareket, at~lan her ad~ m, yap~ lan her te~ebbüs, ba~~ na bir s~fat alm~~t~ r: Millf s~fat~ . Mücadele milli'dir. Mücadelenin siyasi pro~ram~~ milledir: Misak-~~ Millf. Var~ lmak istenen
~stanbul Türkoca~~'n~~ziyaretlerinde yapt ~~~~konu~ma : Atatürk'ün Saylev ve
~nlar~,
Demeçleri (K~saltma : Saylev ve Demeçler) 11, Türk Ink~ lap Tarihi Enstitüsü yay
Ankara, 1959, s. 258.
~, Istanbul ~ 939, s. g
2 bk. Paul Henry, Milliyetler Meselesi, Trc. Fehmi Balda
Belleien C.LII, 54
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s~ n~ rlar millrdir. Hareketin enerji merkezi olmak üzere kurulan
te~ekkül millf'dir: Türkiye Büyük Millet Meclisi. Giri~ilecek yolda, ad~m
ad~ m ilerleme için tasarlanan pro~ram millf bir s~r halinde saklanm~~~
ve zaman~~gelince gerçekle~ tirilmeye çal~~~lm~~t~r. Ve nihayet Atatürk'ün deyimiyle kin, nefret bile millf'dir. Nitekim O, 1923 te Adana'daki bir konu~mas~ nda. "Bu millet milli benli~ini idrak ve bunu bütün
dünyaya ispat eylemi~ tir. . . Milletleri yükselten bu havassa bir âmil
daha ilave edelim: Intikam hissi. Milletlerin kalbinde intikam hissi
olmal~. Bu, baya~~~bir intikam de~il, milletin hayat~ na, ikbaline,
refah~na dü~man olanlar~ n zararlar~n~~ gidermeye yönelen bir milli
intikamd~r" demi~ti 3.
Mustafa Kemal, daha Milli Mücadele'nin ba~lang~c~nda
Türklük duygusu'nu kendisine rehber olarak alm~~~ve bunu gerçekle~tirme~e çal~~m~~t~ r. Ordu Müfetti~i s~ fatiyle Samsun'a ayak bas~~~ ndan
birkaç gün sonra, 22 May~s 1919 da Sadarete gönderdi~i raporda,
Izmir'in Yunanl~lar~n i~gali alt~na dü~mü~~olmas~ na temasla, "Türklü~ün ecnebi idaresine tahammülü olmad~~~" n~~ belirtti~ini ve izlenecek yolu ~öyle tesbit etti~ini görüyoruz: "Millet, yekvücut olup hakimiyet-i milliye esas~m ve Türk duygusunu hedef ittiraz ederek" gerekeni yapacakt~ r 4. Bu bak~ mdan Kurtulu~~Sava~~, Türklerin milli
benliklerinin ~uuruna var~ p o yolda harekete giri~meleri demektir.
"Biz, milliyet fikirlerini tatbikte çok gecikmi~~ve çok telcâsül göstermi~~
bir milletiz. Bunun zararlar~n~~fazla faaliyetle giderme~e çal~~mal~y~z. .
Bahusus, bizim milletimiz, milliyetinden tegartil edi~inin çok ac~~
cezalar~n~~gördü. Osmanl~~ Imparatorlu~u içindeki muhtelif kavimler
hep milli akidelere sar~larak milliyet mefkiiresinin kuvvetiyle kendilerini kurtard~ lar. Biz ne oldu~umuzu, onlardan ayr~~ve onlara yabanc~~
bir millet oldu~umuzu, sopa ile içlerinden kovulunca anlad~k. Kuvvetimizin zaafa u~rad~~~~anda onlar bizi tahkir, tezin ettiler. Anlad~k ki
kabahatinaiz kendimizi unutmakl~~~m~zm~~. Dünyarun bize hürmet
göstermesini istiyorsak evvela biz, kendi benli~imizi ve milliyetimize
3 16 Mart 1923 te Adana Türkocag~'nda yapt~~~~konu~ma:
Söylev ve Demeçler,
II, s. 117.
4 Istanbul Ba~vekâlet Ar~ivinde bulunan ve M. Kemal'in milli mücadele
program~n~~aç~klayan ilk belge niteli~inde olan bu önemli rapor Tevfik B~ y~ kl~ o~lu taraf~ndan yay~nlarun~~t~~ : Atatürk Anadolu'da (1919-1921), Ankara, 1959,
s. 49 vd.
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bu hürmeti hissen, fikren, fiilen bütün ef'al ve harekat~rruzla gösterelim. Bilelim ki, milli benli~ini bulnuyan milletler ba~ka milletlerin
~ikar~d~ r". 20 Mart 1923 te Konya Türk Oca~~~salonunda bunlar~~
söyleyen Mustafa Kemal' 5 ayni zamanda Türk Kurtulu~~Sava~~'n~n
Türklerin cemaat halinden millet hayat~ na geçi~leri demek oldu~unu da
aç~klam~~ t~ r. ~öyle ki: 27 Ekim 1922 de Bursa ö~retmenlerine hitabede~ ken, "Itiraf edelim ki, biz üç buçuk sene evveline kadar cemaat
halinde ya~~yorduk. Bizi istedikleri gibi idare ediyorlard~. Cihan
bizi temsil edenlere göre tan~yordu üç buçuk senedir tamamen
millet olarak ya~~yoruz" diyerek bu büyük olu~uma i~aret etmi~tir 6.
Mustafa Kemal'in, Kurtulu~~Sava~~'n~~ bir milli olu~~olarak nitelendirmesi yaln~z kendi dü~üncesinin eseri de~ildir. Nitekim daha
bu mücadele ba~larken kendileriyle sava~~halinde bulundu~umuz
Avrupal~lar bile Türk Kurtulu~~Sava~~'n~~bir milliyetçilik mücadelesi,
bir milli mücadele olarak görmü~lerdi. Mesela, Ingiliz Amirali
Webb'den Sir R. Graham'a gönderilen 28 Haziran 1919 tarihli
mektuba eklenen notta, "M. Kemal, Samsun'a gitti~inden beri milyetçi hareketlere giri~ti" denilmek suretiyle 7 Anadolu harekat~na
do~ru bir te~his konulmu~tu. Ingiliz belgelerindeki bu kayd~, Mustafa Kemal ile de konu~an ve Anadolu'da uzun seyahatlerden
sonra bir rapor haz~rlayan Amerikal~~General H ar bord'un so Ekim
1919 tarihli mektubundaki ~u cümle ile tamarnhyal~ m: "Istanbul'dan
Mardin'e kadar olan bütün bölgeleri gezdik. Milliyetçi hareketin amac~~
Türklü~iin ~erefini kurtarmakt~r." 8. Bunun gibi, 1919 ve 1921 y~llar~~
aras~ nda Anadolu'yu gezen, Ankara'da M. K emal'le tan~~an Frans~z
gazetecisi Ber the Georges-Gaulis, memleketine dönü~ünde 1921
de "Les problemes d'aujourd'hui" (Günümüzün meseleleri) serisinde yay~nlad~~~~kitab~na ~u ad~~ vermi~tir: Le Nationalisme Turc
(Türk Milliyetçili~i). Bu kitab~n sonunda da ~öyle bir paragraf buluyoruz: "Türk milli hareketi galip gelecektir. Çünkü çök yüksek bir ideale
dayanmaktad~r. Çünkü bu hareketi idare edenler ~ahsi menfaatlerini
gözetmemektedirler" 9.
5 Söylev

ve Demeçler, Il, 142 vd.

Ayn. esr. Il, 45
Erol Ulubelen, ~ngiliz Gizli Belgelerinde Türkiye, ~stanbul, 1967, S. 20 1
Ayn. esr, s. 212
9

S. 141
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Türk Kurtulu~~Sava~~, milli benli~in idraki demek oldu~una göre,
idrak edilen bu benli~in elbetteki devam ettirilmesi gerekir. Bunun
için de milletin bir mefkûreye, bir ideale, bir ülküye sahip olmas~~
icabeder. Atatürk, eserleri ve fikirleri hakk~nda yaz~lan eserlerin
bir ço~unda, Atatürk'ün millete bir ideal, bir ülkü vermedi~i veya
veremedi~i görü~ü ortaya at~lm~~ t~r. Dolay~siyle Atatürk ku~aklar~n~ n
bir milli ülküden, milli mefküreden yoksun olarak yeti~tirdikleri
iddia edilegelmi~ tir. Oysaki daha Kurtulu~~Sava~~ndan itibaren
Mustafa K e ma l'in, "milli mefküre", "milli ideal" veya "milli
ülkü" deyimleriyle bunu bütün aç~kl~~~yle tesbit etti~ini görüyoruz.
Meselâ 30 A~ustos 1924 de Dumlup~ nar zaferinin y~ldönümü için
Yapt~~~~o muazzam konu~mada milli hedef diye milli mefküre'den
bahsetmi~ti:
"Milletimiz bundan sonraki mesâisinde de muvaffak olabilmek
için milli hedefini bütün vuzuh ve kat'iyetiyle, tekmil vatanda~lar~n
nazar~nda ve vicdanlar~nda bütün parlakl~~~yle tesbit etmi~~bulunuyor.
Isterseniz benim burada hedef dedi~im ~eyi siz milletin meflairesi diye
adland~nn~z. Fakat bu unvan~~verirken dikkat ediniz ki, hayali bir
mânaya kendimizi kapt~rm~yal~ m. . . Efendiler! Milletimizin hedefi,
yâni milli mefkûresi, bütün cihanda tam manasiyle medeni bir içtimai
hey'et olmakt~r" 1°. Milli ideal kavramm~ n, giderek daha da belirli
hale konuldu~-una ~ahit oluyoruz. Gerçekten, 4 ~ubat 1935 tarihli
beyannâmede Atatürk, milli ideali, milli birlik, milli duygu ve milli
kültür ~uuru olarak tammlarru~t~~ : "Türk ulusunun idaresinde ve
korunmas~ nda ulusal birlik, ulusal duygu, ulusal kültür en yüksekte göz
dikti~imiz idealdir n. Nihayet, ro. y~ldönümü nutkunun kulaklar~m~zda her zaman ç~nlayan paragrafin~~hat~rl~yal~m: "Milletimizin yüksek
karakterini, yorulmaz çal~~kanl~~~n~, fitri zekas~n~, ilme ba~l~l~~~n~,
güzel san'atlara sevgisini, milli birlik duygusunu mütemadiyen ve her
türlü vas~ta ve tedbirlerle besliyeek inki~af ettirmek milli ülkümüzdür" 12 .
Milli benli~in idraki, milli ülkü, elbette ki millet içindir. Ama
yer yüzünde üzerinde ittifak edilmeyen tan~mlardan biri de herhalde
10 Söylev ve Demeçler, II, 181
Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, IV, Türk Inkilâp Tarihi Enstitüsü yay~nlar~, Ankara 1964, S. 573
12 Söylev ve Demeçler, II, 275
11 Atatürk'ün
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"Millet"in ne oldu~udur. Fazla teferrüata ve sosyolojik izahlara
giri~meden, Ziya Gökalp ile Türk ~nkirdb~~ve Milliyetçili~imiz yazar~~
Remzi O~uz Ar~ k'~n "Millet" tan~mlar~n~~ ele alal~ m ve Ernest
Renan'~~hat~ rl~yal~ m. Gökalp, "Millet, ne ~rki, ne kawni, ne co~rafi,
ne siyasi ne de iradi bir zümre de~ildir. Millet, lisanca, dince,
ahlakça ve bediiyatça mü~terek olan, yâni ayn~~ terbiyeyi alm~~~olan
fertlerden mürekkep olan harsi bir zümredir" diyordu 13 . Remzi
O~uz Ar~ k ise, "Millet, soy asl~na dayanan kültür birli~ini benin~semi~~insan kitlesidir. Türk Milleti, Türk soyundan gelenlerle birlikte
bu soyun yaratt~~~~kültürü benimsemi~, bu kültür hayat~n~~benimsemi~,
bu kadere kat~lmay~~benimsemi~~olanlardan meydana gelir" diye,
soy-kültür ve kader birli~i esaslar~na dayanan bir tan~m yap~yor ".
Millet nas~l tarif edilirse edilsin, onun meydana gelmesinde ister ~rk,
ister din, isterse lisan esas al~ns~n, bütün bu tan~ mlar bir bak~ma eksik
kalmakla ve çe~itli itirazlara yol açmaktad~r. Ve geriye kala kala E.
R en an'~n izahlar~~kalmaktad~r. Gerçekte de, milli ~uurun tarifinde
belirli surette kabul edilebilecek biricik âmil, arzu edilen bir i~tirak,
iradi bir i~tirak, bir kültür i~tirakidir. Bir milletin hakikaten ya~~yabilmesi için onun her~eyden evvel kalplerde ya~amas~~ laz~md~r. Millet
kavram~na as~l anlam~n~~ve de~erini veren muhakkak ki insan iradesidir. Amerikal~lar~n, Amerika Birle~ik Devletleri'ni kuran Amerikan halk~n~n tarihe verdikleri örne~in kan~m~zca en önemli tarafi,
aralar~nda ~rk, din ve dil birli~i bulunmayan insanlar~n zamanla da
olsa, yaln~z vatanda~lar~n serbest iradeleriyle bir "Millet" haline
gelebileceklerini isbat etmi~~olmal~d~r.
Bunlar~~ hat~ rlad~ktan sonra Atatürk'ün "Millet" anlay~~~na
geçebiliriz. Ancak evvela ~unu belirtmek gerekir ki Mustafa Kemal'in kulland~~~~deyim Türkiye Milleti'dir. O, Türkiye'de co~rafya, tarih
ve kültürün do~urdu~u bir Millet'in ya~amakta oldu~unu kabul
etmektedir. Daha 1919 Aral~k'~ nda Ankara'ya gelirken K~r~ehir Gençler
Derne~inde yapt~~~~bir toplant~da, "Ecnebiler tamamen kani olmal~d~r
ki Türkiye ve Türkiye'de ya~~yan millet, ba~l~~ba~~na bütün cihan
milletleri içinde müessir bir mevcudiyete maliktir. Bu asla giderilemez,
izale edilemez" diye Türkiye'deki milli varl~~a i~aret etmi~~15 ve Milli
13

Türkçülü~ün Esaslar~, Varl~k yay~nlar~, ~stanbul, 1958, s. 16
Ankara, 1958, S. 29

14 Türk inktla~~ve Milliyetçili~imiz,
15 Saylev ve Demeçler, Il, 3
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Mücadelenin sonunda da "Türkiye Milleti'nin idari, mali ve iktisadi
bütün hukuku istiklal ve hayat~na malik olmas~~hiç bir millete zarar
vermiyen ebedi bir hakt~r" diye hayk~rm~~t~~". Bununla beraber
Atatürk'ün Türkiye'de yepyeni bir Millet'in mevcut oldu~u hakk~ ndaki kanaatini en aç~ k delilini, 1931 de Ortaokullarda okutulmak
üzere haz~ rlanan ve Bn. Afet (Prof. Dr. A. ~nan) imzas~n~~ ta~~yan
Vatanda~~için Medeni Bilgiler kitab~n~n Millet bahsinde bizzat kendi
kaleminden ç~kan ~u cümlede buluyoruz: "Türkiye Cumhuriyetini kuran
Türkiye halk~na Türk Milleti denir" 17. Bu kitapta yeralan Millet tarifi,
E rnest Renan'a ba~l~l~k gösterir:
"a) Zengin bir hat~rat miras~na sahip bulunan;
Beraber ya~amak hususunda mü~terek arzu ve muvafakatte
samimi olan ;
Ve sahip olunan miras~n muhafazas~na beraber devam hususunda iradeleri mü~terek olan insanlar~n birle~mesinden vücuda gelen
cemiyete millet nam~~ verilir" ".
Fakat M. Kemal'in ~~ Mart 1922 de TBMM üçüncü toplanma
y~l~n~~ aç~~~nutkunda Millet'i Z. Gökalp ile E. Renan aras~nda yer
alan bir görü~le tan~ mlad~~~n~~görüyoruz:
"Türkiye halk~, ~rkan veya dinen veya harsen müttehit, yekdi~erine kar~~~
hürmet ve fedakarl~ k hisleriyle dolu ve mukadderet ve menfaatleri mü~terek olan
bir içtimai hey'ettir" 19.
Böyle bir içtimai hey'et olan ve kar~~l~kl~~olarak fedakarl~ k hisleriyle dolu, mukadderat ve menfaat birli~i yapm~~, ~rk veya din veya
hars bak~ mmdan yeknesak olan Türk milleti, Türkiye Milleti için
Mustafa Kemal'in en önemli gördü~ü unsur milli seciye'dir. Bu hususta ~öyle diyor: "Bir milletin namuskâr bir mevcudiyet, ~ayan~~hürmet bir mevki sahibi olmas~~için o milletin yaln~z alim ve mütefennin
bulunmas~~kâfi de~ildir. Her ilmin, her ~eyin fevkinde bir hassaya
sahip olmas~~laz~md~r ki, o da, o milletin muayyen ve müsbet bir seciyeye malik bulunmas~d~r. Böyle bir seciyeye malik olm~yan fertler ve
19 ~~ Mart 1923 te T.B.M.M. nin dordüncü toplanma y~l~n~~ aç~~~nutku : Soylev
ve Demeçler, I, 30~~
1° Afet ~~na n, Medeni Bilgiler ve M. Kemal Atatürk'ün el yaz~lar~, Ankara, 1969
S. 351 (kr~. s. 18)
19 Ayn. esr. 379 vd. (kr~. S. 23 vd.)
19 Saylev ve Demeçler, I, 221
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böyle fertlerden mürekkep milletler hiç bir dakika hakiki bir devlet
te~kil edemezler. Böyle milletler birer fesat oca~~~olurlar" 2°. Atatürk'ün, "millet"i meydana getiren önemli bir faktör olarak sayd~~~~
milli seciye'yi milliyetçilikte de asil bir unsur olarak kabul etti~ine
~ahit olaca~~z.
Millet bir gerçek oldu~una göre, milliyet de Atatürk'e göre
bir gerçektir ve milliyeti inkâr eden bütün nazariyeler onun deyimiyle
iflâs etmi~lerdir: "Milliyet nazariyesini, millet mefküresini yok etmeye
çal~~an nazariyat~n dünya üzerinde tatbik kabiliyeti bulunamam~~t~r.
Çünkü tarih, vukuat, hadiseler ve mü~ahedeler, hep insanlar ve
milletler aras~nda, hep milliyetin hâkim oldu~unu göstermi~tir \,e
milliyet prensibi aleyhindeki büyük mikyasta fiili tecrübelere ra~men
yine milliyet hissinin öldürülemedi~i ve yine kuvvetle ya~ad~~~~görülmektedir" 21.
Milliyetçilik ve milliyet hissini böylelikle tarihi bir gerçek,
inkâr edilemez bir valua olarak kabul eden Mustafa Kemal'in
kendisi de elbetteki bu yoldad~r; ancak kendisine yak~~t~rd~~~~s~fat
"milliyetperver" liktir. Gerçekten de O'nun konu~ma ve demeçlerinin
ço~unda kulland~~~~deyim "milliyetçi" de~il, "milliyetperver" tâbiridir. 1923 te Lozan andla~mas~n~n imzalanmas~n~n ertesinde Avrupa
gazetecilerinden birisine verdi~i demeçte "Biz milliyetperverler"
diye söze ba~lam~~t~. "Biz milliyetperverler gözleri aç~k adamlar~z.
Gözlerimizi hergün daha ziyade açmaktaym. Ve gerek içte, gerek d~~ta
olup biteni görüyoruz." 22 Bunun gibi, 1922 de Petit Parisien muhabirine
verdi~i demeçte de "milliyetperverler" deyimini kullanm~~t~~ : "~uras~m unutmamah ki, bu tarz-~~ idare bir Bol~evik sistemi de~ildir.
Çünkü biz, ne bol~evikiz ne de komünist.. Ne biri, ne di~eri olamay~z.
Çünkü biz milliyetperver ve dinimize hürmetkâr~z" 23.
Millet'i nas~l tan~mlad~~~n~~ gördü~ümüz Mustafa Kemal,
milliyetçilik'ten ne anlad~~~ru da yine kendisi aç~klam~~t~r. Prof. Dr.
Afet ~~nan'~n son yay~nlar~ndan, Atatürk'ün milliyetçili~i ~öyle
tarif etti~ini ö~reniyoruz:
Konya Türkoca~~'ndaki konu~mas~ndan : Söylen ve Demeçler, 11, 142
Ayni konu~ma : Snylev ve Demeçler, 11, 143
22 Neue Freie Preese muhabirine verdi~i 27.1X.1923 tarihli demeç : Söyler) ve
Demeçler, 111, 65
23 Ayn. esr. s. 51
20

21
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"Türk milliyetçili~i, terakki ve inki~af yolunda ve beynelmilel temas
ve münasebetlerde, bütün muiis~r milletlere muvazi ve onlarla bir dhenkte yürümekle beraber, Türk içtimai hey'etinin hususi seciyelerini ve ba~l~~ba~~na müstakil hüviyetini mahfuz tutmakt~r"24.
Millet'i tan~ mlarken onda esasl~~bir unsur olarak seciye'yi gören
M. Kemal'in, milliyetçilik'te de yine bu nokta üzerinde ~srar etti~i
kar~~m~za ç~kmaktad~r: Millete has seciye, milli seciye. Acaba milli
seciye nedir? Ve Atatürk'ün bazen milli seciye yerine kulland~~~~
milli kültür nedir? Öyle san~yoruz ki bütün münaka~alar ve farkl~~
yorumlar, Atatürk Milliyetçili~i'ne verilmek istenen birbirine z~t
yönler, M. Kemal'in millet'in ve milliyetçili~in esaslar~ndan biri
olarak kabul etti~i milli seciye, milli kültür ve bu kavramlara s~k~dan
s~k~ya ba~l~~olan milli an'anenin ne demek oldu~u üzerinde bir görü~~
birli~ine var~lamam~~~olmas~ndan do~maktad~r.
Yukar~da da temas etti~imiz gibi Atatürk, milli seciye yerine
bazen "milli kültür" deyimini kullanmakta, hattâ seciye'yi kültür'ün
zemini olarak ele almaktad~r. 1921 Temmuzunda Maarif Kongresini
aç~~~nutkunda izlenecek milli kültür politikas~ndan bahsederken, bu
politikan~n milletin özelliklerine, milli ve tarihi seciyeye uygun bir
kültür olmas~~ üzerinde ~srar etmi~~ve sözlerini "Kültür (haraset-i
fikriye) zeminle mütenasiptir, o zemin milletin seciyesidir" diye bitirmi~ti 25. Öyleyse Türk milletinin seciyesi nedir? Millet'in ve milliyetçili~in tan~ mlanmas~nda bir asil unsur olmas~~ve milli kültürün
zeminini te~kil etmesi bak~m~ndan acaba milli seciye nedir? Alman
dü~ünürlerinden F ri e dr ic h N aumann'a göre, "Bir millet, yüksek
ve hususi bir hars sayesinde kendine özel mü~terek bir seciyeyi elde
eylemi§ olan bir kavimdir. Bu seciye (milli seciye), geni~~arazi üzerinde
bat~ndan bat~na geçer ve de~i~mez" 26. Fakat F. N aumann'~ n da
tarif etmekten kaç~ nd~~~~milli seciye'yi, nesilden nesile intikal eden
seciyeyi kim tayin ve tesbit edecektir? Milletlerin kendileri mi, yabanc~lar m~ ? Milletlerin seciyesi tayin edilirken, bir bütün olarak millet
toplulu~u mu ele al~nacak, yoksa ayd~ nlara veya ~ehirlilere göre mi
bu seciye tesbit edilecektir? Konunun teferruat~na girmeden, bunu
24 Kurtulu~~Sava~~n~n baz~~belgeleri ve Atatürk'ün ~nk~ldp Prensipleri, Belleten, c.
XXXII, Say~. 128, S. 557; krs. Medeni Bilgiler ve M. Kemal Atatürk'ün el yaz~lar~, s. 25
25 Söylev ve Demeçler, 11, 17
26 bk. Mehmet Izzet, Milliyet Nazariyeleri, Milli Hayat, Istanbul, 1339, S. ~~ og
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ayd~nlatmak gayesiyle çaba sarfetmi~, eser yazm~~~ bir kaç Türk
dü~ünürünün, Türklerin milli seciyesi diye öne sürdükleri vas~flar
aras~ nda ne kadar tutmazl~k, birbirine ayk~r~l~k bulundu~unu belirtmekle yetinelim. Mesela, Ismay~ l Hakk~~ Baltac~ o~lu ve A~ao~lu
Ahmet B e y'e göre Türklerin milli seciyesi "mahviyet ve tevazudur".
Ho~görürlük ve tevazu, alçakgönüllülük. Yaln~z A~ao~lu Ahmet
Bey buna bir ~ey daha ilave ediyor: "Muhite kap~lmak", yani içinde
bulundu~u muhite uymak, dolay~siyle çok geçmeden asil hüviyetini
kaybetmek". Bunlar övünülecek, millet olarak övünülecek vas~flar
m~d~ r? Son zamanlarda Garb Menbalar~na göre eski Türk seciyesi ve
Ahldkt ad~yla bir kitap ç~karan Ismail Hâmi Dani~ mend'in ise
eski Türk seciyesi diye ~u noktalar~~ tespit etti~ini görüyoruz:
E~siz do~ruluk ve namus; edep, haya ve tevazu, a~~rba~hl~k, ciddiyet,
vakar, iyilik, insaniyet, merhamet, taassupsuzluk, mertlik, sözde sebat,
ahda vefa ve netice itibariyle bir üçlü vas~f : Kuvvet - kudret, fevkalade ~ecaat, üstünlük ~uuru 28. Türklerin eski seciyeleri diye öne
sürülen bu s~fatlar~~sadece Türklere has birer karakter olarak kabul
etmiye elbetteki imkan yoktur. Her millet kendisinin kahramanl~~~ndan, her millet kendisinin dürüstlü~ünden, her millet kendisinin
ahda vefas~ndan bahseder. Herhangi bir millete mensup fertlerin
bütün iyi meziyetleri, iyi s~fatlar~~kendilerine malederek kötü vas~flar~~
ba~ka milletlere b~rakm~ya herhalde haklar~~ yoktur. Bir yabanc~~ bu
iyi vas~flar~~kendi milletine maletmekte ve ba~ka milletlerin seciyesi
diye daha ba~ka ~eyleri, ahlak kaideleriyle bile ba~da~m~yan baz~~
vas~flar~~ pekala öne sürebilmektedir. Üstelik eserine Eski Türk
Seciyesi ad~n~~ veren ~ smail Hâmi Dani~ mend kitab~ na ilave
etti~i bir "Tavzih"te, bahis konusu etti~i seciyenin, özellikle XVI.
yüzy~ldan XIX. yüzy~l ba~~na kadar ya~am~~~olan Türklere ait
oldu~unu belirtmektedir 29. Dolay~siyle o, Tanzimat Türkiyesinde,
XIX. yüzy~ l Türkünde bu seciyenin, seciyelerin tamamiyle ortadan
kalkt~~~na kanidir. ~u halde bir milli seciye, nesilden nesile devretmesi
gereken bir seciye bahis konusu de~ildir. Bir eski Türk seciyesi vard~r,
bir de baz~~kimselerin iddialarma göre Tanzimatla beraber bozulan
27

A~ao~lu Ahmed, Türk Yurdu, IV, S. 532; Ismay~ l Hakk~~(Baltac~o~lu),

Büyük Mecmua, Piyer Loti nüshas~.
28
29

~stanbul 1961. Kitab~n II, III, VII, IX, XIV ve XV. fas~llar~.
Ayn. eSr. S. 177
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Türk cemiyetinin yeni ~artlar içerisinde yaratt~~~~bir seciye, bir yeni
Türk seciyesi. Kald~~ ki A~ao~ lu Ahmet Bey de Türk seciyesi diye
Muhite kap~lma~~~öne sürdü~üne, milletin içinde bulundu~u zamana,
~artlara uyma ve onun kal~b~n~~almay~~bir milli seciye diye kabul
etti~ine göre, zaman ve muhite uygun bu seciye elbette ki de~i~ecektir.
Bunlardan sonra bir de Atatürk'ün X. y~ ldönümü Nutkunu hat~rl~yal~m : "Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çal~~kand~r.
Türk milleti zekidir. Türk milleti milli birlik ve beraberlikle güçlükleri
yenmesini bilmi~tir. Türk milleti ilme ba~l~d~r, çünkü terakki ve medeniyet yolunda elinde ve kafas~nda tuttu~u me~ale müsbet ilimdir".
Milletlere ait seciyelerin tesbitinde ba~ka bir nokta da dikkati
çekmektedir. Milli seciye, milli tarihin esas~~ve ona yön veren asil
bir unsur mudur? Öyle ise tarih boyunca milli seciyelerin hiç de~i~memesi gerekirdi. Bugün Cermenlerin, Cermen kavimlerinin çok
çal~~kan oldu~u dünya kamu oyunca iffifak edilmi~~bir husustur.
Ve e~er bugün Cermen kav~ninin seciyesi tespit edilmek istenirse muhakkak ki çal~~kanl~~~~ ba~a koymak icabeder. Halbuki T a ci tus
o devrin Cermenlerinden bahsederken, onlar~n ba~l~ca vas~flar~n~n
tenperest, tembellik oldu~u üzerinde ~srarla durur. ~u halde eski
Cermen seciyesiyle günümüzün Alman (Cermen) seciyesi aras~nda
taban tabana z~t iki özellik vard~r. Di~er taraftan, her millette bir
seciye birli~i aramak san~r~z ki biraz güçtür. Milli birlik ba~ka, seciye
birli~i muhakkak ki ba~kad~r.
Seciye üzerinde görü~ler birbirini tutmad~~~~gibi hars, milli
hars, milli kültür noktas~ nda da ittifak edilmedi~ini görüyoruz.. Ziya
Gök alp'a göre, Hars milletlere hast~r, Medeniyet ise milletler aras~nda
mü~terek olan hayatt~r 3°. F. A. Wolf'a göre, "Bir millette hars,
içindeki bütün insanlar~n kat~ld~klar~~manevi hayatt~r" 3i. Nihayet
ünlü Alman tarihçisi J. Burckhard'a göre de "Hars, ruhun kendili~inden inki~afid~ r ki onu sayesinde bir milletin faaliyeti ~uurlu bir
hal al~r" 32 . La politique internationale yazar~~Novicouw ise, "Tam
olan bir milliyetin bir din, bir felsefe, bir sanat, bir edebiyat ve hususi
3° " . Hars milli oldu~u halde, medeniyet beynelmileldir. Hars, yaln~z bir
milletin dini, ahlaki, hukuki, ~nuakalevi, bedii, lisani, iktisadi ve fenni hayatlar~n~n
âhenktar bir mecmuas~d~r. Medeniyetse, ayni mamureye dahil birçok milletlerin
içtimai hayatlar~n~n mü~terek bir mecmuas~d~r." ( Türkçülü~ün Esaslar:, S. 22)
31 Mehmet ~ zzet, Ayn. esr. S. 141
32 Griechische Kulturgeschichte'den naklen M. ~ zzet, s. 142
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ilim yollar~~ortaya koymas~~ gerekir" 33. diyor. Atatürk'ün X.
Y~ldönümü Nutkunda, milli ülkü ad~~ alt~nda toplad~~~~hususlar~n da
bu son tarife uydu~unu görüyoruz: "~unu da ehemmiyetle tebaruz
ettireyim ki, yüksek bir insan cemiyeti olan Türk milletinin tarihi
bir vasf~~da Güzel sanatlar~~sevmek, onda yükselmektir. Bunun içindir
ki milletimizin karakterini, yorulmaz çal~~kanl~~~n~, f~tri zekas~n~,
ilme ba~l~l~~~n~, güzel sanatlara sevgisini, milli birlik duygusunu
mütemadiyen ve her türlü vas~ta ve tedbirlere ba~~vurarak inki~af
ettirmek milli ülkümüzdür." Acaba hars milliyetin tek unsuru mudur?
Milliyet Nazariyeleri yazar~~M. Izze t'in de belirtti~i gibi Milliyeti
topra~a, ~rka, iktisada, lisana, seciyeye veya ananeye ba~lamak
isteyenler, milliyetin asl~ nda ne oldu~unu de~il de, belki neden ba~ka
ba~ka milletlerin mevcut bulundu~unu göstermiye çal~~maktad~rlar.
Bunun gibi, milliyeti sadece hars, kültür ile izah edenler de, her ~eyden
evvel milletler aras~ndaki farklar~~ de~il milleti, millet fertleri aras~ndaki
birli~i, ~uurlu bir hal almakla beraber milli gayretin esas~n~~ te~kil
eden valuan~ n mahiyetini belirtmeye gayret ediyorlar 34. Çünkü hars~ n
milli olmas~, insanlar~~ ay~rmas~ndan de~il, bir gaye etraf~ nda birle~tirmesindendir. Be~eri hayatta toprak, ~rk, iktisat ili~kileri birbirine
z~t olabilir. Konu~ulan lisanlar anla~~lrmyabilir, seciyeler birbirine
kar~~ t olabilir. Ananeler, milli aneneler yekde~'erini tekzip edebilir.
Fakat be~eri harslar birbirine dü~man olmam~~t~ r ve asla olamaz.
Medeni aletlerin milletleraras~ nda mü~terek olmas~~ demek ayn~~
zamanda belirli hayati gayelerin mü~tereken makbul olmas~~demektir.
Bundan dolay~d~r ki milletler aras~nda yaln~z medeni aletler de~il
baz~~hars mahsulleri de mü~terektir. Hars mefküresi elbette ki kalpte
do~ar ve kalpte ya~ar. Bu yüzdendir ki Ziya Gökalp, hars ile kalp
aras~nda benzerlik görmektedir.
Milliyet, milliyetçilik ve Atatürk milliyetçili~i, dine ayk~ r~~m~d~r?
Milletin bir din birli~i olmad~~~~muhakkakt~r. Hernekadar Ismail
Gasprenski igig da "Milliyet fikrinin en kuvvetli dayana~~~dindir.
Binaenaleyh idare-i ruhaniyelerimizi islah etmelidir" demekte idise
de, unutmamal~~ki o, bu sözleri az~nl~k hayat~~ya~ad~~~~Rus toplulu~u
içinde söylemi~ti. ~uras~~da dikkati çeken bir vakrad~r ki, bir ba~ka
milletin idaresi alt~nda az~nl~k hayat~~ya~ayan topluluklarda dini hisler
34 3.

145
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daha da kuvvetlenmekte ve koruyucu bir kalkan vazifesini görmektedir. Bununla beraber milliyet duygusunu dini hislere benzetmek, mümkündür. Ancak milliyete mefküre, ideal gözüyle bak~ld~~~~takdirde ona
bir dini kutsall~k izafe edilebilir, yoksa milliyet dini muhtevay~~almak,
onu oldu~u gibi muhafaza etmek de~ildir. Çünkü tarih, dini hisler
zarflamad~kça, ümmet kavram~~sars~lmad~kça milliyet hislerinin kuvvetlenmedi~ini göstermektedir. Mehmet Izzet Bey'in bir mü~ahedesini burada anman~n faydal~~olaca~~n~~san~yoruz. "Müsbet ve müesses
dinler milliyeti müdafaa eder gözüktü~ü vakit onu kendine bir vesile,
faydal~~bir silah olarak kullan~ r. Buna kar~~l~k milliyet de dine dayanmak istedi~i zaman onu bir alet gibi kullan~r. Her iki halde de ya
semavi olan din, ya da be~eri olan milliyet ülkücü veya mutlak âmir
olan mâhiyetlerinden çok ~eyler kaybeder ""
Atatürk milliyetçili~i an'anelerden tamamiyle uzakla~ma m~~
demektir? Elbette ki hay~ r. Ama an'anenin ne oldu~u üzerinde de
milli seciye, milli ahlak gibi ittifak edilmedi~i için bu görü~~ayr~ bklan
meydana ç~kmaktad~ r. Ananeye önem verenlere göre, nas~l uzvi
hayat tabii sevke dayan~yorsa, milli hayat da ananelerden ibarettir.
Milli olarak ya~amak için ister istemez ananelere uymaya mecburuz.
Mesela bugün Ingilizlerin ananelerine sad~ k ve muhafazakâr bir
millet olduklar~n~~ hepimiz söyler ve iddia ederiz. Halbuki XVII.
yüzy~la geri gitti~imizde Ingiliz toplulu~unun hiç de muhafazakâr
ve ananeperest bir s~fat~~ yoktu. Ustelik Ingilizlerin XVII. yüzy~ldaki
~öhretleri ihtilâlcilik ve kavgac~l~k idi! Demek ki, milli anane say~lan
~eyler ekseriya tarihi ak~~~ n mahsullerinden ibarettir. Herhangi bir
dönemde millet onlar~~kendi hayat~n~n timsali olarak sevebilir. Fakat
onlara esir olmas~, ya~ama ve ya~atma imkanlar~~ kalmad~~~~halde
onlar~~zorla devam ettirme~e çal~~mas~, bir bak~ma ananelerin esaretinde hürriyeti görmek demek olur. Ananenin kuvveti atalet kuvvetidir. Oysa milli hayat bir alu~~n ifadesidir. Ataletle milli hayat
ba~da~t~nlamaz. Tarih boyunca de~i~meden devam eden Türk ananesini veya ananelerini nas~l tespit edece~iz? Ünlü dü~ünürümüz Gökalp "Biz Türkler ananesiz bir milletiz" diyor 37. Ahmet A~ao~lu
da muhite kap~lmay~~ Türk milli seciyesi olarak gösterdi~ine göre
May~s 1335 tarihli Strat-~~ Mustakim.
Milliyet NazanYeleri, s. 156
37 Türkle~mek, Isld~nla~mak, Muds~sla~mak, s. 16
33 21
33
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ananelerde tarihi bir devaml~l~k görmüyor demektir. Hertürlü ifrattan
kaç~narak bu hususta ~u sonuca varabiliriz: Ya~~yan ve toplum içindeki davraru~lara etki yapan ananelerle, ölü kaideler halini alm~~~
olanlar~~birbirinden ay~ rt etmek gerekir. Ancak maziden kalan miras
içinde ya~ayanlaria ya~am~yanlar~~bugünkü hayaurruzdan ba~ka
hangi ölçü ile birbirinden ay~rabiliriz ? Mü~külât burada ba~göstermektedir. Yap~lacak tek ~ey "Geçmi~i tekrar hayat için kullanabilmek,
olmu~~olanlardan tekrar •tarih yapabilmek sayesinde millet, millet
olur" diyen Nitze'ye hak vererek, ananeye sadakat demek, geçmi~i
gelece~in hizmetine almak ve onu buna göre de~erlendirmek, manaland~ rmak olmal~d~ r. ~~te Atatürk'ün ananelerin milli hayattaki
yerine verdi~i önem de bu dü~ünce çerçevesi içinde toplan~r. Her~eyden önce Atatürk, taklitcili~in tamamiyle kar~~s~ndad~ r. Ve bir
toplum için geçerli olan kaidelerin bir ba~ka toplum için aynen taklit
edilmesinin bazen sak~ncalar do~urdu~una i~aret etmekten geri kalmam~~t~r. Fakat o ayn~~zamanda, "Türkiye'ye istiklalini veren bu
Asya milletinin içinde daha kar~~~k suni, bat~l itikatlardan ibaret
bir din daha" oldu~una kanidir.38 ~~te yok etmek istedi~i, kurtulmak
istedi~i bu suni, bât~l hurafelerden, ananelerden meydana gelmi~~
olan ortamd~r : "Art~k bugün hayat ve insaniyat icaplar~~bütün hakikatiyle tecelli etmi~tir. Bunlara mugayir olan rivayetler ahlak ve imana esas olamaz. Hakikat tecelli edince kizb ortadan kalkar. Safsatalar, hurafeler kafalardan ç~kmal~d~ r. Her türlü yükselme ve inki~afa
müsait olan milletimizin içtimai ve fikri ink~lâb kademelerini lusaltmak istiyen maniler behemehal bertaraf edilmelidir." 39 Böylece
Mustafa Kemal içtimai bünyeye zararl~~akide ve ananelerin milliyetçilikle ba~da~m~yaca~~~üzerinde ~srarla durmu~tur: "Milleti millet
yapan terakki ve tefeyyüz ettiren kuvvetler vard~r : Fikir kuvvetleri
ve içtimai kuvvetler.. Fikirler manas~z, mant~ks~z safsatalarla mâli
olursa o fikirler marizdir. Kez, içtimai hayat ak~l ve mant~ktan âri,
faydas~z ve rnuz~r birtak~m akideler ve ananelerle me~bü olursa mefluç
olur." 40 Bu yüzdendir ki, O, bat~ya yönelmeyi ananelere sadakatsizlik
38 Frans~z yazar~~ Maurice Pernot'ya 2g Ekim 1923 te verdi~i demeç :
Söylev ve Demeçler, III, 70
39 30 A~ustos 1924 te Dumlupmar'da yapt~~~~tarihi konu~madan : Söylev ve
Demeçler, II, 182
40 Bursa'da ö~retmenlerle hasl~thal : Söylev ve Demeçler Il, 43 vd.
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ve milliyetçili~e ayk~r~~ bulmam~~t~r. Kendisine milliyet mefküresiyle bat~~müesseselerinden ilham al~nma aras~nda bir tezat görüp
görmedi~ini soran bir Alman muhabirine 193o Mart~nda verdi~i
cevap ~udur : "Asla! Çünkü asri olan milliyet prensibi beynelmilel
taammüm etmi~tir. Biz de Türklü~ümüzü muhafaza etmek için gayetle itina edece~iz."41 Çünkü Atatürk, Türk tarihinin Do~u'dan
Bat~'ya do~ru akmakta oldu~una nüfuz edebilmi~tir. "Türklerin as~rlardan beri takip etti~i hareket devaml~~bir istikameti muhafaza etti.
Biz daima ~arktan garba do~ru yürüdük. E~er bu son senelerde yolumuzu de~i~tirdikse, itiraf etmelisiniz ki, (bir Frans~z gazetecisine
söyledi~i için) bu bizim hatam~z de~ildir. Bizi siz mecbur ettiniz.
Ric'at ar~zi ve gayr-i ihtiyari oldu. Takdir etmelisiniz ki, ~arkta ikametgâh intihabula mecbur oldu~umuz için, ~rk~m~z~n be~i~i ile al.kadar olmas~~itibariyle mümkün oldu~u kadar Garb'a yak~n bir ikametgâh intihab ettik. Fakat vücutlar~rruz ~ark'ta ise fikirlerimiz Garb'a
do~ru müteveccih kalm~~t~r." 42
Atatürk'ün Millet ve Milliyetçilik tariflerinde yer alan ba~l~ca
unsurlar~~ be~irttikten sonra ~imdi Atatürk Milliyetçili~inin ba~l~ca
özellilderine geçebiliriz. Atatürk Milliyetçili~i'nin birinci büyük
vasf~, her ~eyden önce bak~ms~zhk'nr. Yüzy~l~m~z~n ünlü Frans~z yazarlar~ndan Paul Bourge t, "Bir milletin varl~~~~nefes almak, yemek
ve içmekten ibaret de~ildir. Bir millet, ancak kendine tâbi oldu~u,
kendi için dü~ündü~ü, yolunu kendine ait bildi~i, kendine özgü fikirleri tasavvur eyledi~i ve kelimenin tam, basit ve pek kuvvetli anmamiyle ba~~ms~z oldu~u anda mevcuttur" diyor. Mustafa Kemal,
daha da ileriye giderek ba~~ms~zl~~~~bir karakter, bir hayat mes'elesi
olarak kabul etmektedir: "Hürriyet ve istiklal benim karakterimdir...
Bence bir millette ~erefin, haysiyetin, namusun ve insanl~~~n vücut
ve beka bulabilmesi, mutlak o milletin hürriyet ve istiklaline sahip
olmasiyle kaimdir. Ben ya~~yabilmek için mutlaka müstakil bir milletin evlad~~kalmally~m. Bu sebeple milli istiklal, bence bir hayat mes'elesidir." 43 Ba~~ms~zl~~~n yan~ ba~~nda, her ~eyin üstünde milli hakimiyet
gelir Mustafa K e mal'de. O'nun, annesinin mezar~n~~ziyaret etti~i
41 21-24 Mart ~~930 tarihlerinde Vossische teitung muhabirine verdi~i demeçten :
Söylev ve Demeçler ili, 89
42 Maurice Pernot'ya verdi~i demeçten : Söylev ve Demeçler, III, 68
43 TBMM'nin aç~l~~~na âit hat~ralar~ndan : Söylev ve Demeçler, III, 24
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vakit göz ya~laruu içine ak~taraktan ~öyle haykud~~ma ~ahit oluyoruz :
"Vâlidem bu topra~~n alt~nda, fakat hakimiyet-i ~~~illiye ilelebed
pâyidâr olsun! Beni teselli eden en büyük kuvvet budur. Evet,
milli hakimiyet ilelebed devam edecektir. Vâlidemin ruhuna ve
bütün ecdat ruhuna müteahhit oldu~um vicdan yeminini tekrar
edeyim: Validemin medfeni "önünde ve Allah~n huzurunda ahd ü
peyman ediyorum. Bu kadar kan dökerek milletin istih.sal ve tesbit
etti~i hâkimiyetin muhafaza ve müdafaaas~~için icabederse validemin
yan~na gitmekte aslâ tereddüt etmiyece~im. Hâkimiyet-i milliye
u~runa can~m~~vermek benim için vicdan ve namus borcu olsun!" 44
Di~er taraftan, Atatürk'ün milliyetcilik ~uuru içerisinde milli birli~e büyük bir yer ay~rd~~uu da tesbit ediyoruz. "Katiyen bilmeliyiz
ki, iki parça halinde ya~~yan milletler zapft~r, marlzdir. Çocuklar~m~za ve gençlerimize verece~imiz tahsilin s~n~r~~ne olursa olsun
onlara esash olarak ~unlar~~ö~retece~iz : Milletine, Türkiye devletine,
Türkiye Büyük Millet Meclisine dü~man olanlarla mücadele esbab
ve vesaitiyle mücehhez olm~yan milletler için ya~ama hakk~~yoktur.
Mücadele lâz~md~r."45
Atatürk Milliyetçili~inin bir di~er büyük özelli~i de gerçekçi
olu~udur. Her~eyden önce ve her~eyin üstünde Türkiye.. Fakat i~~
sadece burada bitmez. "Efendiler! As~rlardan beri Türkiye'yi idare
edenler çok ~eyler dü~ünmü~lerdir. Fakat yaln~z bir ~eyi dü~ülmemi~lerdir : Türkiye'yi. Bu dü~üncesizlik yüzünden Türk vatan~m,
Türk Milleti'nin duçar oldu~u zararlar~~ancak bir tarzda telâfi
edebiliriz : O da art~k Türkiye'de Türkiye'den ba~ka bir ~ey dü~ünmemek! Ancak bu zihniyetle hareket ederek her türlü selâmet ve
saadet hedeflerine vâs~l olabiliriz.""
Gerçekçi olu~u yüzündendir ki Mustafa Kemal, Pan—~slâmizmi, Pan-Turanizmi ve ümmetçili~i red etmi~tir: "Vatanda~lar~m~zdan, dinda~lar~m~zdan, hem~ehrilerimizden her biri kendi
dima~~nda bir mefkilre-i âliye besliyebilir. Hürdür, muhtard~r..
Buna kimse kar~~amaz. Fakat Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin sâbit, müsbet, maddi bir siyaseti vard~r: O da efendiler,
" Söyler> ve Demeçler, II, 76
45
44

27 Ekim 1922 de Bursa ö~retmenleriyle hasb~hal : Söylev ve Demeçler, II, 45
M. Kemal'in 30 A~ustos 1924 de Dtunlup~nar'da yapt~~~~konu~madan:
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin muayyen milli hududu dahilinde
hayat~n~~ve istiklalini temin etmeye matuftur... Büyük ve hayali
~eyler yapmadan yapm~~~gibi görünmek yüzünden bütün dünyan~n
husumetini, garezini, kinini bu memleketin ve bu milletin üzerine
celbettik. Biz, Pan—~slâmizm yapmad~k; belki "yap~yoruz, yapaca~~z"
dedik, dü~manlar da "yapt~rmamak için bir an evvel öldürelim"
dediler. Pan-Turanizm yapmad~k; "yapar~z, yap~yoruz" dedik, "yapaca~~z" dedik ve yine "öldürelim" dediler. Bütün dava bundan
ibarettir. Biz böyle yapmad~~~rn~z ve yapamad~~~m~z mefhurr~lar
üzerinde ko~arak dü~manlar~m~z~n adedini ve üzerimize yapt~ klar~~
bask~lar~~ art~rmaktansa, hadd-i tabiiye, hadd-i me~rüa rüct~~edelim.
Haddimizi bilelim. Binaenaleyh efendiler, biz hayat ve istiklal isteyen
milletiz. Ve yaln~z ve ancak bunun için hayat~m~z~~ibzal ederiz." 47
Bundan dolay~~Atatürk, milliyetçilik kavranurun veya hislerinin kötüye kullan~lmas~n~ n, uluslararas~~buhranlar~~ ço~altt~~~~kanaatindedir. 1935 te dünya mes'eleleri hakk~nda kendisiyle konu~an bir
yabanc~ya, Avrupa'da durumun kötüye gitti~ine i~aretle, "Harbin
ciddiyetini nazar-~~dikkate alnuyan baz~~ gayr-i samimi önderler,
taarruzun vas~talar~~(agent'lar~) olmu~lard~r. Kontrolleri alt~ndaki
milletlere milliyetçili~i ve an'aneyi yanl~~~ bir ~eklinde göstererek
ve suistimal ederek onlar~~ aldatm~~lard~r." diyerek 48 Fa~izm veya
Nasyonal Sosyalizmin körükledi~i hislerin do~uraca~~~tehlikelere
dikkati çekmi~tir.
Milliyetçilik anlay~~~nda elbette ki, her~eyin üstünde Türk Milleti
ve onun menfaatleri gelir. Fakat Türk Milleti yer yüzünde di~er
rnilletlerden tecrit edilmi~~olarak tek ba~ma ya~~yabilecek bir
millet de~ildir. O yüzden milliyetçilik, di~er milletlerin inkar~~
demek de~ildir. Milliyet duygusunun var olmas~~ ve ya~ayabilmesi
için ba~ka milletlerin mevcut bulunmas~~ ~artt~r. Nitekim birçok anneler aras~nda birisine "Benim annem" diyebilmem için ba~kalar~ n~n
annelerinin de mevcut olmas~~laz~md~r. Milli hislerin en çok, bir
milletin di~er milletlerle kar~~t~~~~yerlerde kuvvetlenmesi veya az~nl~k
47 Bakanlar Kurulunun görev ve yetkisini belirten kanun teklifi dolay~siyle
~~Aral~k 1921 de T.B.M.M. de yapt~~~~konu~madan : Söylev ve Demeçler, I, 199, 201
46 21 Haziran 1935 te Gladys Baker'e verdi~i demeç : Söylev ve Demeçler,
M, 97
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hayat~~ya~~yan milliyetlerde artmas~~tarihi bir tesadüfün eseri oimasa
gerektir. Milliyet duygusu ile di~er milliyetlere sayg~~ aras~nda bir
tezat görülebilir. Ancak bu tezat, fert ile cemiyet, milletin bir ferdi ile
millet aras~ndaki tezad~~ and~rabilir. M. I zz e t Bey'in de belirtti~i
gibi "Be~eriyet, birbirine z~t milletlerin çarp~~mas~ndan ç~kan nefret
dolu hayku~~lardan ibaret de~ildir herhalde. Be~eriyet bir âhenktir
veya öyle olmas~~gerekir. Milli olan, olmas~~ gereken hars~nuzla ve
milli ülkümüzle iftihar edebilmemiz için ona be~eri bir k~ymet vermeye mecburuz." 49 i~te bundan dolay~~Atatürk, kendi milliyetperverli~inin, milliyetçili~inin asla bencil bir milliyetçilik olmad~~~~
üzerinde ~srarla durmu~ tur: "Valua bize milliyetperver derler. Fakat
biz öyle milliyetperverân~z ki, bizimle te~rik-i mesai eden bütün miletlere hürmet ve riayet ederiz. Onlar~n bütün milliyetlerinin icabatun
tan~r~z. Bizim milliyetperverli~imiz herhalde hodbinâne ve ma~rûrâne bir rnilliyetperverlik de~ildir." 50 Çünkü Atatürk'e göre
'Millet', be~eriyetin bir organ~d~r. Be~eriyetin tümünü bir vücut ve
Millet'i de o vücudun bir organ~~saymak gerekir.
Vaziyet böyle olunca, Türk Milleti ve Türk Milliyetçili~i için
ilim ve fermin tek bir kayna~a dayand~r~lmas~~bahis konusu olamaz.
ilim ve fen nerede ise oradan al~nacakt~r. Daha 1922 de Mustafa
Kemal'in bu konuya ~öyle temas etti~ini görüyoruz: "Gözlerimizi
kapay~ p mücerret ya~ad~~~rruz~~farz edemeyiz. Memleketimizi bir
çember içine al~ p cihan ile alakas~z ya~ayamaym. Bilâkis müterakki,
mütemeddin bir devlet olarak medeniyet sahas~n~n üzerinde ya~~yaca~~z. Bu hayat ancak ilim ve fen ile olur. ilim ve fen nerede ise oradan
alaca~~z ve her millet ferdinin kafas~na koyaca~~z. ilim ve fen için
kay~t ve ~art yoktur" 51. ~üphesiz ki milliyetcilik yabanc~~dü~manl~~~~da
de~ildir. Medeniyet te ona katk~da bulunan milletlerin mü~terek
eseri oldu~una göre, milletler aras~ nda, bir taraf~n zarar~na i~lemeyen
kar~~l~kl~~menfaatleri gözeten bir i~birli~i daima mümkündür. "~u
bilinsin ki, biz ecnebilere kar~~~herhangi dü~manca bir his beslemedi~imiz gibi onlarla samimi münasebette bulunmak arzus~mday~z. Türkler
bütün medeni milletlerin dostlar~d~ r. Ecnebiler memleketimize gelMilliyet NazanYeleri, 140 vd.
° 14 A~ustos 1920 de T.B.M.M. de bir takrir üzerine yapt~~~~konu~madan:
Söylev ve Demeçler, I, 101
51 27.X.1922 de Bursa ö~retmenleriyle konu~ma : Söylev ve Demeçler, II, 44
40
5
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sinler; bize zarar vermemek, hürriyetlerimize mü~külât irâs~na çal~~mamak ~artiyle burada hüsnü kabul göreceklerdir. Maksad~ m~z,
yeniden yak~nl~k peyda etmek, bizi ba~ka milletlere ba~l~yan revab~t~~
tezyid etmektir. Memleketler muhteliftir, fakat medeniyet birdir.
Ve bir milletin terakkisi için de bu yegâne medeniyete i~tirak etmesi
lâz~md~ r. Osmanl~~Imparatorlu~unun sukutu, Garb'a kar~~~elde etti~i
muzafferiyetlerden çok ma~rur olarak kendisini Avrupa milletlerine
ba~l~ yan rab~talar~~kesti~i gün ba~lam~~t~r. Bu bir hatâ idi, bunu tekrar
etmiyece~iz" diyordu Mustafa Kemal, 1923 Ekiminde M. Perno t'ya verdi~i demeçte 52 .
Milli seciye'ye önem veren, milli kültürü esas alan, geleneklere
ba~l~l~~~~ancak gelece~e etkileri bak~ m~ndan de~erlendiren ve istikbalin in~as~na engel olacak hurafelere saplarulmas~n~~red eden, her ~eyin
üstünde istiklâli ve milli hakimiyeti gören, gerçekçi olan, di~er milletlere ve milliyetlere kar~~~sayg~~ duyulmas~n~~ öngören Atatürk Milliyetçili~i'nin, 1961 Anayasas~ n~n ba~lang~ç k~sm~ nda ~öyle ifade edildi~ini görüyoruz: "Bütün fertlerini kaderde, k~vançta ve tasada ortak,
bölünmez bir bütün halinde, milli ~uur ve ülküler taraf~ ndan toplayan
ve milletimizi dünya milletleri âilesinin e~it haklara sahip ~erefli bir
üyesi olarak milli birlik ruhu içinde daima yüceltme~i amaç bilen Türk
. ~~te Atatürk yolu budur. Ama ~una da i~aret edelim
ki, herkes Atatürk'ün yolunda oldu~unden bahsederken gösterilen
yönler birbirini tutmamakta bazen de birbirinin tamamiyle z~dd~~bulunmaktad~ r. Oysa Atatürk kendi yolunu ve kendisini izleyeceklerin
sapmamalar~~gereken yönü göstermi~tir: "Bizim yolumuzu çizen, içinde
ya~ad~~~m~z yurt, ba~r~ ndan ç~kt~~~m~z Türk milleti ve bir de milletler tarihinin binbir facia ve ~st~ rap kaydeden yapraklar~ndan ç~kard~~~= neticelerdir" 53. Bu yolu izlemek gerekir. Ama bu yol yorucudur. Unutmamali ki Ata türk te bu yolun yorucu oldu~unu biliyordu.
26 Mart 1937 de Ankara'da düzenlenen Uluda~~gecesinde, kendisinin
izinde olduklar~n~~hayk~ ran gençli~e hitaben ~öyle konu~tu~unu duyar
gibi oluyoruz: "Yorulmadan beni takip edece~inizi söylüyorsunuz.
Fakat arkada~lar, yorulmadan ne demek? Yorulmamak olur mu?
Elbette yorulacaks~n~z. Benim sizden istedi~im ~ey, yorulmamak
yoruldu~unuz zaman dahi durmadan yürümek, yoruldu~unuz daki52
53

Söylev ve Demeçler, ili, 67 vd.
t Kas~m 1937 de T.B.M.M. 'in aç~~~nutkundan : Söylev ve Demeçler, I, 405
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kada dinlenmeden beni takip etmektir. Yorg~~nluk, her insan, her
mahlük için tabii bir hâlettir. Fakat insanda yorgunlu~u yenebilecek
manevi bir kuvvet vard~r ki i~te bu kuvvet, yorulanlar] dinlendirmeden
yürütür. Sizler, yâni Türkiye'nin genç evlatlar~, yorulsamz dahi
beni takip edeceksiniz" 54 .
Bu yolu izleyenlere, günlük ~ahsi ve politik ç~karlara sapmadan
izleyebilenlere ne mutlu! Atatürk'ün "Ne mutlu Türküm diyene!"
dedi~i gibi.

sa Söyler, ve Demeçler, II, 283
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