ATATÜRK'ÜN UYGARLIK ANLAYI~I
Doç. Dr. ABDURRAHMAN ÇAYCI
29 Ekim 1973'de Cumhuriyet elli y~l~n~~dolduruyor. Cumhuriyet'in ilan edildi~i y~l do~anlar, ~imdi memleketin kaderine hâkim
bulunuyorlar. Art~k memleketin gelece~i, Devletimizin kurucusu
Atatürk'ün büyük ümitlerle cumhuriyeti emanet etti~i, "cumhuriyet
nesli"nin ellerinde bulunuyor. Te~ekkülünden bu yana cumhuriyeti
yönetenler, her türlü ilham~~ "Atatürkçülük" den alm~~lard~r. Bundan
sonra da ayn~~kaynakdan beslenme~e devam edeceklerdir. Bu hususta
fikir birli~i vard~r. Ancak cumhuriyet idaresinin ilham kayna~~n~~
yorumlamak bahis konusu olunca fikirler, kanaatlar de~i~mekte ve
genellikle ilgili ~ahs~n fikir ve ideolojik temayülüne uygun bir biçime
girmekte, bazan da pek çeli~ meli hükümler ortaya ç~kmaktad~r.
Ayn~~kaynaktan ilham ald~klar~n~~söyliyen kimselerin fikirleri aras~nda bu kadar çeli~meli hükümler nas~l meydana ç~kabilmektedir?
Bunun sebepleri nelerdir? Bu durumun ba~l~ca nedeni Atatürkçülü~ün temel özelli~inin, anafikrinin gerekti~i gibi dikkate al~nmamas~d~r. Burada haliyle ba~ka bir soru hat~ra gelmektedir: Atatürkçülü~ün herkes taraf~ndan tart~~mas~z kabul edilecek temel özelli~i
nedir? Atatürkçülü~ün temel özelli~i anafikri ~üphesiz ki "medeniyetçiliktir". Bunda asla ~üpheye mahal yoktur. Atatürk, bir "ferd-i
millet" olarak girdi~i Milli Mücadele'nin en karanl~k günlerinden,
~~ o Kas~m 1938'de Dolmabahçe saray~nda hayata gözlerini kapad~~~~
zamana kadar, "medenile~mek", "medeni milletler camias~na girmek",
"muas~r medeniyeti iktisap ile onun seviyesinin üstüne ç~kmak", "asrile~mek",
ve "garpl~la~mak" üzerinde ~srarla durmu~tur. Milli Mücadeleyi zaferle taçland~rd~ktan sonra, büyük kurtar~c~n~n en büyük arzusu, her
bak~mdan tam istiklaline sahip T.C. nin dünyan~n en medeni ve en
müreffeh bir devleti haline getirmektir. Atatürk'ün Milli Mücadele
günlerinden hayat~n~n sonuna kadarki sözleri bunu aç~kça göstermektedir. K~saca bunlar~~gözden geçirelim:
Y~l 1919 dur. Aral~k ay~n~n son günleridir. "Askerlikden müsta' fi
Mustafa Kemal" 27 Aral~ k'da Ankara'ya gelmi~tir. S~fat~, Sivas Kongresinde te~ekkül etmi~~olan "Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti
Belleten C. L'', 70
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Temsil Heyeti Reisi"dir. O günlerde manzara karanl~kt~ r. Osmanl~~
Devleti Birinci Dünya Sava~~ ndan ma~lüp ç~km~~t~r. Imzalanan
mütareke hükümleri hergün çi~nenmekte, hergün yeni bir yurt
parças~~ i~gal edilmektedir. Padi~ah ve hükümeti korkak ve âcizdir.
Halk yorgun ve fakirdir. Bu ~artlarda te~ekkül eden Milli Te~kilat,
milletin hak istiyen sesini cihana duyurmak ve gerekirse bunu silahla
savunmak için haz~rlanmaktad~r. Mustafa Kemal, Ankara'ya geli~inin
ikinci günü, kendisini ziyarete gelen Ankaral~larla yapt~~~~konu~mada, genel durumu izah ve milli te~kilât~n vatan~~taksimden ve
milleti esaretten halâs edece~ini belirttikten sonra, "bence bundan
sonra da pek mühim vazife-i vataniye ve milliyemiz vard~r. Ezcümle ahval-i
dahiliyemizi ~slah ile milel-i mütemeddine meyan~nda faal bir uzuv olabilece~imizifiillen isbat etmek lâz~md~r."
Y~l 1923 A~ustosun 3'ü. Aradan üç buçuk y~ldan fazla bir zaman geçmi~ tir. Bu süre içinde güçlenen, devlet haline gelen milli
te~kilat "dü~man~~memleketin harim-i ismetinde bo~mu~", Lozan'da hukuki
varl~~~n~~dünyaya yeni kabul ettirmi~ tir. Milli Mücadele döneminin
gazi meclisi görevini tamamlam~~t~r. Gazi Mustafa Kemal Pa~a yeni
meclisi aç~~~konu~mas~nda yap~lanlar~~ ~öyle özetler: "Bugüne kadar
istihsal etti~imiz muvaffak~yet, bize ancak terakki ve medeniyete do~ru bir yol
açm~~t~ r. Yoksa terakki ve medeniyete henüz isal etmi~~de~ildir. Bize ve ahfam~za dü~en va4fe, bu yol üzerinde tereddütsüz ilerlemektir" . Ayn~~y~l, 4 Aral~k
1923'de Tercüman-~~ Hakikat gazetesi ba~ muharririne verdi~i demeçte, gelece~in Türkiyesinin hedefini ve kararl~l~~~n~~ aç~k ve net
alarak belirtir: "Memleket behemahal as~l, medeni ve müteceddit olacakt~ r.
Bizim için bu hayat davas~d~r. Bütün fedâkarl~klar~m~z~n semere vermesi buna
mütevakk~ft~ r. Türkiye ya yeni fikirlerle mücehhez namuslu bir idare olacakt~r
veya olam~yacakt~ r. Halk ile çok temas~m vard~ r. O saf kitle bilemezsiniz, ne
kadar teceddüt taraftar~d~r. ~craat~m~zda hiç bir zaman mevanf bu kesif tabakadan gelmiyecektir . . . Terakki yolumuzun önüne dikilmek istiyenleri eziP
geçece~iz. Teceddüt vadisinde duracak de~iliz Dünya müthi~~bir cereyanla
ilerliyor. Biz bu ahengin d~~~ nda kalabilir miyiz ?".
Nitekim bu yolda engel görünen hilafet kald~r~l~p devlet idaresi
ve e~itim laik bir düzene konulduktan sonra, 30 A~ustos 1924'de
Dumlup~nar'da yapt~~~~konu~mada medenile~mek zaruretini ~u sözlerle dile getirir: ". . . Efendiler, milletimizin hedefi, milletimizin mefkfiresi
bütün cihanda tam manas~yla medeni bir heyet-i içtimaiye olmakt~r. Bilirsiniz
ki, dünyada her kavmin mer~cudiyeti, klymeti, hakk-~~hürriyet ve istiklâli, malik
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oldu~u ve yapaca~~~medeni eserlerle mütenasiptir. Medeni eser vucuda getirmek
kabiliyetinden mahrum olan kavimler, hürriyet ve istikkillerinden tecrit olunmaya mahkâmdurlar. Tarih-i be~eriyet ba~tan ba~a bu dedi~imi teyit etmektedir. Medeniyet yolunda yürümek ve muvaffak olmak, ~art-~~hayatt~r. Bu yol
üzerinde tevakkuf edenler veyahut bu yol üzerinde ileri de~il geriye bakmak
cehil ve gafletinde bulunanlar, medeniyet-i umumiyenin huru~an seli alt~nda
bo~ulmaya mahkâmdurlar".
Bir y~l sonra, 24 A~ustos I 925'de Kastamonu'da ayn~~konuda ~u
kararl~~sözlerle halk~~uyar~r: "...Fikrimiz, zihniyetimiz medeni olacakt~r. ~unun bunun sözüne ehemmiyet vermiyece~iz. Medeni olaca~~z. Bununla iftihar edece~iz. Bütün Türk ve ~slam âlemine bak~n~z. Zihinleri medeniyetin emretti~i ~ümul ve tealiye uymad~klar~ndan ne büyük felâketler, ne ~st~raplar içindedirler. Bizim de ~imdiye kadar geri kalmam~z ve nihayet son
felâket çamuruna bat~~~ m~z bundand~r. Be~~alt~~sene içinde kendimizi kurtarm~~sak ; bu zihniyetimizdeki tebeddüldendir. Art~k duramay~z. Behemehal ileri
gidece~iz. Geriye ise hiç gidemeyiz. Çünkü ileri gitmek' e mecburuz Millet
vaz~han bilmelidir. Medeniyet öyle bir kuvvetli ate~dir ki ona bigâne olanlar~~
yakar mahveder. ~çinde bulundu~umuz aile-i medeniyette lây~k oldu~umuz
mevkii bulacak ve onu muhafaza ve iki edece~iz. Refah, saadet ve insanl~k
bundad~r."
Atatürk I927'de yapmakta oldu~u ink~laplarm gayesini ~öyle
aç~klar: "... Yapt~~~m~z ve yapmakta oldu~umuz ink~rciplar~n gayesi, T. C.
halk~n~~tamamen asri ve bütün manâ ve e~kâliyle medeni bir heyet-i içtimaiye
haline isal etmektir. ink~lâbat~m~z~n umde-i asliyesi budur. Bu hakikat~~kabul
edemiyen zihniyetleri tarümar etmek zaruridir."
Görüldü~ü gibi, Atatürk medenile~meyi ya~amak varolmak için
elzem olarak görmektedir. Bu yolda kar~~s~na ç~kacak engelleri de
bertaraf etme~e kararl~d~r. Nitekim bu kararl~~tutum neticesinde, 3
Mart ~~924'de hilafet ile Evkaf ve ~er'iye Vekaleti ilga edilmi~, bütün
okullar Milli E~itim Bakanl~~~~denetimine konulmu~~böylece devlet
idaresi ve e~itim laikle~tirilmi~, 1925'de tekke ve zaviyeler kapat~lm~~.
k~l~k ve k~yafet de~i~tirilmi~, 1926'da Türk toplumunu hayat~n~~de~i~tiren medeni kanun ile onu tamamlayan di~er kanunlar birkaç y~l
içinde tamamlanm~~, yeni hukuku yaratmak ve ö~retmek maksad~yla 1925'de Hukuk Mektebi aç~lm~~, 1928'de topyekün bat~la~may~~
sa~lamak için latin alfabesi kabul edilmi~, ~ 93o'da ilk defa olarak
kad~nlara belediye seçimlerine kat~lma hakk~~tan~nm~~, 1931'de Türk
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Tarih Kurumu, 1932'de Türk Dil Kurumu kurulmu~, 1934'de kad~na
milletvekili seçilmek hakk~~verilmi~, ~~936'da Ankara'da Dil ve TarihCo~rafya Fakültesi kurulmu~ tur. Böylece Türk toplumunu ça~da~~
medeniyete ula~t~ racak tebdirler bizzat Atatürk'ün eliyle al~nm~~t~r.
Büyük devlet adam~~onu kaybetmemizden bir y~ l önce T.B.M.M.'nin
5. dönemini açarken o zamana kadar yap~lanlar~~anlat~rken: ". . . Milletimizin lây~k oldu~u yüksek medeniyet ve refah seviyesine varmas~m al~koyabilecek hiçbir engel dü~iinme~e yer b~rak~lmad~~~nz ve b~rak~lm~yaca~~n~" belirttikten sonra, T.C.'nin en büyük davas~n~n "en medeni ve en müreffeh
millet olarak varl~~~m~z~~yükseltmek" oldu~unu bir kere daha en aç~k
ve net ~ekilde ifade eder.
Bütün bu sözlerden aç~kça anla~~ld~~~~gibi, T.C. yarat~c~s~na ve
ilham kayna~~ na göre, Türk milletinin cihanda varl~~~ n~~muhafaza
edebilmesi için bir tek yol vard~ r. O da tektir ve medeniyet yoludur.
Acaba Atatürk "medeniyet" derken onu nas~ l yorumlamakta ve Türk
Milletinin hangi medeniyet camias~na girmesini istemektedir.
Atatürk'ün yak~nlar~ ndan Prof. Dr. Afetinan'~n yazd~~~~ (M.
Kemal Atatürk'ten yazdzklar~m, ~stanbul, 1971,
s. 37) a~a~~daki sat~rlar
büyük devlet adam~n~ n medeniyeti nas~l yorumlad~~~m bize göstermektedir:
"Medeniyetin ne oldu~unu ba~ka ba~ka tarif edenler vard~r. Bence medeniyeti harstan ay~ rmak güçtür ve luzumsuzdur. Bu nokta-i nazar~m~~ifade
için, hars ne demektir tarif edeyim:
a) Bir insan cemiyetinin devlet hayat~nda, b) Fikir hayat~nda, yani
ilimde, içtimaiyatta ve güzel sanatlarda ; c) ~ktisa~lf hayatta yani ziraatte,
sanatta, ticarette, kara, deniz ve hava münakalatç~l~~~nda yapabildi~i ~eylerin
muhassalas~d~r.
Bir milletin medeniyeti dendi~i zaman hars nam~~alt~nda sayd~~~m~z iif
nevi faaliyet muhassalas~ ndan hariç ve ba~ka bir ~ey olm~yaca~~nt zannederim..."
Bu tarif kültürle medeniyet aras~nda kesin bir ay~r~m yap~ lam~yaca~~n~~ileri süren sosyologlar~n görü~ üne uygundur. Bunlara göre,
"kdinata bak~~~tarz~, medeniyete bir kül olarak ~ekil vermektedir." Gene
bunlara göre, "kültür-medeni:et, insan~ n cemiyetle ve kdinatla münasebetlerinde, belli bir yorumlama ve de~erlendirme sistemidir ve bunlar organik bir
bütün te~kil ederler."
Bu k~sa aç~klamadan anla~~laca~~~gibi, Atatürk, medeniyeti bir
kül olarak ele almakta ve onu bütün hayat ve davran~~lara ~ekil ver-
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mesi icap eden bir unsur olarak kabul etmektedir. Bu nokta son
derece önemi haiz olup Atatürk devrimlerinin anla~~lmas~nda bize
anahtar vazifesi görecek niteliktedir.
Medeniyeti kültürle bir kül olarak kabul eden Atatürk, medenile~mek derken hangi medeniyeti kastetti~ini çe~itli zamanlarda, kendine mahsus güçlü üslübu ile ifade etmi~tir:
Lozan anla~mas~n~n imzas~ndan hemen iki ay kadar sonra,
27 Eylül 1923 de, Neue Freie Presse muhabirine verdi~i demeçte,
Imparatorluk devri hükümetlerinin, Türk milletinin Avrupa ile
temas~na mani olmak için ellerinden geleni yapt~klar~n~~ ve Türk
milletini terakkiden mahrum b~rakt~klar~n~~belirterek ve milletimizin
mütemeddin milletlerle temas~n~~ teshil etmek menfaatimiz icab~d~r
sözleri ile bat~~ile s~k~~irtibat kurulaca~~na i~aret etmi~tir.
Bu tarihten bir ay sonra, 29.x.~ 923'de bir frans~z gazetecisine
verilen demeçte Gazi Mustafa Kemal Pa~a ne tarafa teveccüh edilece~ini kesinlikle ifade eder: ". .Memleketler muhte4ftir, fakat medeniyet
birdir ve bir milletin terakkisi için de bu yegâne medeniyete i~tirak etmesi lâz~md~r. Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun sükâtu, garbe 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 hata idi. Bunu tekrar etmiyece~iz. . Memleketimizi asrile~tirmek istiyoruz. Bütün mesaimiz Türkiye'de asri, binaenaleyh
garbi bir hükümet meydana getirmektir. Medeniyete girmek arzu edip te, garbe
teveccüh etmemi~~millet hangisidir?. . . Türklerin as~rlardan beri takip etti~i
hareket, devaml~~bir istikamet muhafaza etti. Biz daima ~arkdan garba do~ru
yürüdük."
Bu sözlerden aç~kça anla~~laca~~~gibi, Atatürk "medenile~mek
derken bat~~medeniyetini kasdetmektedir. Sebep nedir? Çünkü bu
hâkim medeniyettir. Rakipsizdir. Topluma ve tabiata damgas~n~~
vurmu~tur. Üstelik ba~ka bir tercih imkan~~da yoktur. Bu medeniyet
ça~~n en güçlüsü oldu~una, kar~~~da konu lam~yaca~~na göre, ona
kat~lmak zaruridir. Bu aç~klamalardan "bat~la~ma"n~n Atatürkçülükde
kilit noktay~~te~kil etti~i anla~~lmaktad~ r. Bu sebeple Atatürkçülü~ü,
do~ru olarak yoruml~yabilmenin ilk ~art~, bat~~medeniyetinin ne
oldu~unu anlamakt~r. Acaba bat~~ medeniyeti nedir? Onu nas~l tan~ml~yabiliriz? Gayemiz bat~la~mak oldu~una göre, elbette onu do~ru
tan~mak zorunday~z.
Bat~~medeniyeti yahut ta kayna~~~dikkate al~n~rsa Avrupa medeniyeti nedir? Bu soruya hemen bir cümle ile herkesi tatmin edecek
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~ekilde cevap vermek kolay de~ildir. Ancak Bat~~medeniyetinin kayna~~n~~te~kil eden Avrupa medeniyetinin nas~l meydana geldi~ini
gözden geçirmekle, tatmin edici bir yorumlama yapabiliriz.
Avrupa her~eyden önce bir lut'a ismidir. Adi yunancadan geliyor. önceleri k~t'an~n güney do~u bölgesine isim olarak kullamlm~~~
sonra yayg~nla~arak bütün lut'aya alem olmu~tur. Avrupa on milyon
kilometrekarelik yüzölçümü ile k~t'alar~n en küçüklerinden biridir.
Küçüklü~üne mukabil Avrupa'n~n önemli avantajlar~~vard~r. Her
~eyden önce yeri merkezidir. Asya'ya biti~iktir. Akdeniz ile Afrika
vas~tas~yla birle~ir. Atlas Okyanusu, onu Amerika'ya ba~lar. ~~869'da
aç~lan Süvey~~kanal~, Avusturalya ile ula~~m~n~~kolayla~t~rm~~t~r.
Bugün Avrupa, dünya kara, hava ve deniz ula~~m~n~n merkezi durumundad~r. Bütün bunlar~n yan~~s~ra, ikliminin genellikle mutedil ve
insanlar~n ya~amas~na elveri~li olmas~, burada üniversal bir medeniyetin geli~mesini kolayla~t~rm~~t~r.
Bat~~medeniyetini yaratan Avrupa'da dil birli~i yoktur. Çok eski
bir mazide ayn~~kökden gelmekle beraber, Hint-Avrupa dil gurubu
zamanla büyük farklarla çe~itli dil guruplar~~meydana getirmi~tir.
Birbirinden ayr~~birer dil haline gelen Islav, Cermen, Helenik, Italik
ve Keltik dillerinin yan~~s~ra, Türkçe, Macarca, Fince ve Bask dilleri
gibi tamamen de~i~ik kaynaklardan gelen diller de vard~r.
Avrupa'da ~rk birli~i de yoktur. Genellikle üç tip ~rk oldu~u
görülür. ~ ) Akdeniz ~rlu: Esmer cilt, siyah saç ve gözler, dolikisefal
kafa, küçük el ve ayaklar. Bunlar Akdenizin iki k~y~sma da~~lnu~t~r.
2) Kuzey ~rk~~(Nordik ~rk) : Uzun boy, beyaz cilt, sar~~ve kumral
saçlar, mavi göz, büyük el ve ayaklar. Bunlar Avrupa kuzeyine da~~lnu~lard~r. 3) Alpliler: Esmer cilt, kestane saç ve gözler, brakisefal
kafa, orta boy. Bunlar, yukar~da bahis konusu edilen iki ~rk~n aras~nda
otururlar.
Bu k~sa bilgiden anla~~laca~~~gibi, Bat~~medeniyetini yaratan
Avrupa'da ~rk ve dil birli~i yoktur. Irk ve dil birli~i olm~yan Avrupa'da mü~terek bir medeniyet nas~l meydana gelmi~tir. Hangi de~erler
manzumesi bu medeniyetin vucut bulmas~n~~kolayla~t~rm~~t~r?
Genellikle Avrupa medeniyetinin ve manevi birli~inin üç kökten
hayat buldu~unda birle~ilmektedir. Bunlar Grek, Roma ve H~ristiyan
unsurlar~d~r. Acaba bunlar~n herbirinin Avrupa'y~~yaratmakta ne
katk~lar~~ olmu~tur.
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Her~eyden önce ~unu unutmamak gerekir ki, medeniyet bütün
insanl~k aleminin mü~terek malid~r. O haliyle s~n~rlar~~ a~ar ve bir
çevrenin mal~~olur. Tabiat~yla hiç bir medeniyet kendili~inden meydana gelmemi~ tir. Avrupa medeniyetinin de kökü ilkça~lara kadar
gider.
ilkça~da medeni alem Akdeniz çevresinde meydana gelmi~tir.
Bu deniz etraf~ndaki milletler, ticari mübadelenin yan~~ s~ra dil,
adet, itikat ve dü~ünce al~~veri~i de yapm~~lard~ r. ~lkça~~medeniyeti
kemalini Helen medeniyetinde bulmu~ tur. Bu medeniyetin yarat~c~s~~
olan Grekler eski ça~~ n en medeni milletlerine yak~n bir yerde oturuyorlard~. O devirde, Anadolu, Mezopotamya ve M~s~r medeni âlemin
merkezleri durumunda idiler. Grekler, co~rafyan~n bah~etti~i imkanlar neticesi olarak, M~s~r'dan orak ve saban~, so~an ve mercimek
yeti~tirme~i, maden i~leme ve kuyumculu~u tar~m ve endüstri ile
ilgili ~eylerin ço~unu ö~renmi~lerdir. Ba~~ve zeytina~ac~~yeti~tirmeyi,
~arap ve zeytinya~~~kullanmay~, tap~naklar in~a etme~i, heykeller
ve kabartmalar yapmay~, duvarlar~~süslemek için boya kullanmay~,
dörtkö~e burçlar~~olan tahkimat~, surlar~~y~kmak için gerekli ku~atma
aletlerini kullanmay~~ M~s~r'dan veya Anadolu'dan ö~renmi~lerdir.
Kaldelilerden de uzunluk, a~~ rl~k, zaman ölçülerini, bir çenberi
360 dereceye bölmeyi, zaman~~ölçme aletlerini (güne~~saati, su saati
gibi), yedi günlük haftay~ , büyücülük ve falc~l~~~, paran~n men~eini
te~kil eden sabit a~~rl~kta gümü~~külçe kullanmay~, astrolojiyi ö~renmi~lerdir. Medeniyetin en önemli vas~tas~~olan alfabeyi de do~udan
alm~~lard~ r. Netice itibariyle Hellen medeniyeti tamamiyle yak~ndo~u
kaynaklar~na dayanmaktad~r. Fakat Hellenler bunlar~~bir sentez
haline getirerek ilkça~~n hâkim medeniyetini meydana getirmi~lerdir.
Di~er Yak~ndo~u rnilletlerinden farkl~~olarak Grek bilginleri,
bat~l inançlar~~hesaba katmaks~z~ n gözlem ve muhakeme usulu ile
çal~~arak ve ço~u zaman sadece gerçe~i ö~renmeye gayret ettiler.
Bunu yaparken nedenlerin derinli~ine inmek için rasyonel bir metot
kulland~lar. Bu metodu matemati~e, astronomiye, fizi~e, t~p ve siyasete tatbik ettiler. Bugün halen kullan~lmakta olan çe~itli ilmi terimler
bu çal~~malar~ n günümüze intikal eden delilleridir.
Plastik sanatlar, genellikle duvara resim yapmak do~u milletlerinin eseri olmakla beraber, Grekler bu sanatlara geometrik ahengi
getirerek klasik sanat~ n en güzel örneklerini ortaya koymu~lard~r.
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Böylece Hellenler yaratt~klar~~sanat ve bilimle gelece~in Avrupas~n~ n manevi birli~ini haz~rlam~~ lard~r. Avrupa medeniyetinin
do~u~unda temel rolü oymyan husus, sadece ba~ka topluluklardan
al~n~p geli~tirilen bilim ve sanat de~ildir. As~l önemli olan bilime
yön ve istikamet veren metot ve zihniyettir. Hellenler her ~eyden önce
gerçe~i aramak ve bu yolda mü~ahade ve muhakemeye dayanan
rasyonel bir metot kullanarak ak~l d~~~~her türlü dü~ünceyi bertaraf
ederek, bilime ve dü~ünceye riyazi berrakl~~~, sanata da geometrik
ahengi getirmi~lerdir. Ba~ka bir deyi~le, eski Grekler tenkidi dü~ünceyi benimsiyerek her türlü d~~~etkilerden ar~nm~~~olarak gerçe~i
bulmaya çal~~m~~lard~ r. I~te bugünkü Bat~~medeniyeti'nin üstün1ü~ünü temin ve temelini te~ kil eden objektif ve rasyonel dü~ünce tarz~~
bu kaynaktan beslenmi~tir.
Dil ve ~rk birli~inden mahrum olan Avrupa'n~n manevi birli~ini
meydana getiren ikinci unsur Roma'd~r. Objektif ve rasyonel muhakemeyi Hellenlerden alan Bat~~medeniyeti, acaba Roma'ya neler
borçludur?
Hellenler ferdiyetçi idiler. Site devletleri halinde ya~am~~lar ve
siyasi birlik kuramam~~lard~r. Avrupa'da siyasi birli~i Roma sa~lam~~t~r.
Roma Italya'da Tiber nehri üzerinde küçük bir ~ehirdir. Medeniyeti Anadolu kaynakli bir kavim olan Etrüsklerden alm~~t~r. Bu
küçük ve ehemmiyetsiz ~ehir, önce Orta Italya'y~, sonra M.Ö. III.
yüzy~lda bütün Italya'y~~ ele geçirdi. Kartaca sava~lar~~ Roma'y~~
Akdeniz'e hâkim hale getirdi. Daha sonra, Anadolu, Suriye, Galya,
Ingiltere ve Kuzey Afrika Roma'n~n hâkimiyeti alt~na girdi. Avrupa'da s~n~rlar Ren ve Tuna nehirlerine ula~t~.
Roma bu geni~~topraklara "Pax Romana" denilen bar~~~ve huzuru,
bir ba~ka de~i~le, siyasi birli~i götürdü. Siyasi birlik, dil ve hukuk
birli~ini yaratt~. Roma hukuku Imparatorlukta evlilik, mülkiyet,
veraset ve sözle~me i~ lerini nizama koydu. Yurtta~lar ile yabanc~lar
aras~ndaki ili~ kileri düzenledi. Bundan milletler hukuku meydana
geldi. Roma hüküm sürdü~ü yerlerde sanat ve ilime büyük bir yenilik
getirmedi. Fakat hâkim oldu~u yerlerde, hukuk anlay~~~~ve askeri
disiplini ile bir toplum düzeni getirdi. I~te hukuka dayal~~bu toplum
disiplini, hukuka sayg~~anlay~~~, Avrupa medeniyetinin ikinci temel
ta~~n~~te~kil etmi~tir.

ATATÜRK'ÜN UYGARLIK ANLAYI ~I

1113

Avrupa manevi birli~inin meydana gelmesinde 3. önemli faktör
H~ristiyanl~k, Avrupa'da din birli~ini, ahlak birli~ini, ki~isel sorumluluk fikrini kitleye mal etti. Roma haklar~~birle~tirmi~ti. H~ristiyanl~ k
Avrupa uluslar~n~n vicdanlann~~birle~tirdi. Roma alemi ile Cermen
âlemini manevi çat~~ alt~nda bir araya getirdi.
Yukar~da özetleme~e çal~~t~~~m~z üç önemli faktör, ~rk ve dil
birli~inden mahrum Avrupa'n~ n manevi birli~ini sa~l~yan hususlard~r.
Fakat IV. yüzy~lda ba~l~yan kavimler göçü, Roma'n~n getirdi~i
nizam~~ y~ km~~, 476'da Bat~~Roma çökmü~, buna mukabil Avrupa
taze Cermen kamyla takviye görmü~tür. Her ne kadar bir ara Bizans
VI. yüzy~lda Romay~~yeniden ihyaya çal~~t~~ise de ba~aramad~. Bu
arada tarih sahnesine giren yeni bir güç, islamhk nisbeten k~sa bir
süre içinde Suriye, Iran, M~s~r ve Kuzey Afrika'y~, Ispanya'y~~ele
geçirerek bir yandan Fransa'y~~ ve di~er taraftan Bizans'~~tehdide
ba~lad~. 673 ve 7 7'deki ~stanbul muhasaralan bir netice vermedi~i
gibi, Araplar Anadolu'yu fethetme~e muvaffak olamad~lar. Fransa'y~~
istila te~ebbüsü ise, 732'de Poitier'de önlendi. Fakat müslümanlar
Akdeniz egemenli~ini ele geçirdiler. Böylece Bat~~ile Do~u aras~nda
irtibat kesilmi~~oldu. Bu arada Bat~, ~arlman Imparatorlu~u ile siyasi
birli~ini muhafaza etme~e çal~~m~~sa da bu devletin 843'de taksim
edilmesi üzerine, tekrar büyük bir anar~i içine dü~mü~tür. 962'de
te~ekkül eden Mukaddes Roma-Cermen Imparatorlan da birli~i
tekrar kuramam~~lard~r. Üstelik Avrupa'n~ n manevi birli~inin sahibi
olan papalar ile imparatorlar ve güçlenme~e ba~hyan krallar aras~ndaki otorite mücadeleleri, güvensizli~in do~urdu~u Feodalite
nizam~~ ve kilisenin empoze etti~i iskolastik dü~ünce tarz~, Avrupa'y~~
tekrar karanl~~a sürüklemi~tir.
Avrupa ortaça~~n karanl~~~nda bocalarken, medeniyet me~alesi
do~uda Islam âleminde tutu~maktad~r. Müslümanlar Grek-Roma
men~eli medeniyete yeni unsurlar katarak orijinal bir medeniyet
yaratm~~lard~r. Zaman~n~n hâkim medeniyeti olan Islam medeniyeti,
Haçl~~ seferleri vesilesiyle Sicilya ve Ispanya yoluyla Avrupa'y~~tesiri
alt~na alm~~t~r. Bunun neticesi olarak Avrupa'da kayna~a yönelme
hareketleri ba~lad~. Buna bilindi~i gibi, Rönesans (yeniden do~u~)
ad~~verilmektedir. Bu yeni ak~m önce Humanizm alan~nda daha
sonra da güzel sanatlar~n her dal~ndaki eserler verdi. Hümanizm ve
Rönesans ile fikir ve dü~ünce hürriyeti, Reform ile de vicdan hürriyeti
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gerçekle~ti. Böylece kilisenin pe~in hükümlerine dayanan iskolastik
dü~ünce yerine, hür dü~ünceye ve ilim zihniyetine elveri~li ortam
haz~rlayan bir yol aç~l~r. Bu ~ekilde yarat~lan "hür ortamda" sanat ve
bilim süratle ilerledi. 1450 dolaylar~nda kullan~lmaya ba~hyan matbaa da, bilimin, seçkinlerin varl~ khlann bir imtiyaz~~olmas~na son
verdi ve bilimin yay~lmas~n~, kitleye mal olmas~n~~kolayla~t~rd~. D~~~
bask~lardan kurtulan ve rasyonel dü~ünceyi rehber edinen insan kafas~, bilimde gözlem ve deneye dayanan yeni metotlar ortaya koydu.
Bu yeni metotlar~n tatbiki ve bilhassa hür ve rasyonel dü~üncenin
mahsülü olan "ilim zihniyeti" ilmi en yüksek seviyesine ula~t~rd~.
Bilimin verilerinin pratik hayata tatbiki, teknolojiyi yaratt~. Kas ve
rüzgar gücünün yerine, makina gücüne dayanan teknolojinin meydana geli~i, Avrupahr tabiata hakim hale getirdi. Ve onun ekonomik
rafah~n~, di~er toplumlara üstünlü~ünü sa~lad~. Bu üstünlük kompleksi,
Avrupahr ma~rur, mütehakkim bir davran~~a, di~er insanlar~~küçümseyen ve onlar~~idareye muhtaç kimseler gözüyle görme~e sevketti.
Di~er taraftan, Rönesans ve Reform hareketleri zaman~nda yap~lan yeni co~rafi ke~ifler, Amerika'n~n ve Ümit burnu yolunun bulunmas~~neticesinde, o zamana kadar iktisadi hayat~n mihverini
te~kil eden kara ticaret yollar~~önemlerini kaybetti. Buna mukabil
yeni deniz yollar~~ehemmiyet kazand~. Atlantik limanlar~~ile beraber
Bat~~Avrupa, Avrupa medeniyetinin merkezi haline geldi. Co~rafi
ke~iflerle geli~en ticaretin neticesi olarak ortaya ç~kan varhkh, fakat
siyasi haklardan mahrum burjuvazi tabakas~, haklar konusunda yeni
siyasi geli~melere yol açt~.
Ne varki 19. yüzy~l ba~lar~nda yukar~da belirtilen duruma giren
Avrupa, siyasi haklar bak~m~ndan Ingiltere hariç, hala kanun kar~~s~nda e~itsizlik esas~na dayanan derebeylik devrinin hükümlerine
tabi bulunuyordu. Gerçi 16. yüzy~lda, ~arlken-François I mücadelesi,
sonra 1618-1648 Otuz Y~l Sava~lar~~neticesinde milli krall~klar güçlenmi~~ve Ortaça~~n siyasi anar~isi bertaraf edilmi~ti. Fakat krallar
hala ilahi hukuk nazariyesine göre milleti yönetiyorlar, halk bir tak~m s~n~flar halinde farkl~~muameleye tabi tutuluyordu. Hatta baz~~
ülkelerde, özellikle Rusya'da ortaça~m topra~a ba~l~~kölelik nizam~~
sürüp gidiyordu. ~~789'da ba~hyan Büyük Frans~z Ihtilali Avrupahya
insan haklar~n~n en kutsal unsuru olan f~rdf hür~l:yeti getirdi. Ihtilal
fikirlerine kar~~~birle~en krallarla yap~lan sava~lar, daha sonra Impa-
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rator Napoleon Banaparte'~n Avrupa'y~~istilâs~~ile sürüp giden uzun
sava~~y~llar~, Frans~z Ihtilâlinin sosyal neticelerini bütün Avrupa'ya
mal etti. Her ne kadar 1815 Viyana Kongresi krall~k idarelerini
tekrar kurdu ise de, ba~lam~~~olan milliyetçilik ve hürriyetçilik alumlann~~durduramad~. Neticede ferdin vekanna sayg~y~~temin eden
demokratik rejim ve liberal idare anlay~~~, Avrupa milletleri taraf~ ndan genellikle benimsendi. Böylece ferdi hürriyetin kutsall~~~,
insan vekar~na sayg~~Avrupa, dolay~s~yla Bat~~medeniyetinin yaz geçilmez bir de~er unsuru haline geldi.
Buraya kadar k~saca özetleme~e çal~~t~~~m~z geli~melerden anla~~ld~~~~gibi, bat~~medeniyetinin en önemli unsurlar~, bilime geli~me
imkâm~n bah~eden "ilim zihniyeti"; ilimin pratik hayata tatbikinden
meydana gelen ve insan o~luna tabiata hâkim olmak ve ekonomik
refah~n~~sa~lamak imkâmn~~veren teknoloji; her türlü medeniyetin
yarat~c~s~~olan insan~n vekann~~ve haklar~n~~teminat alt~na alan
hukuk anlay~~~~ ile insan~n mutlulu~unu sa~l~yan hürriyete dayal~~
rasyonel devlet yönetimidir.
Atatürk bu manada tan~ mlad~~~= bat~~medeniyetine geçi~i
bir ölüm ve kal~m sava~~~olarak benimsedikten sonra, bu medeniyetin
en fazla göze çarpan unsurlar~~olan bilim ve onun tabi neticesi olan
teknoloji üzerinde bilhassa durmu~tur.
Y~l 1922, Ekimin 27 sidir. Anadolu istilâdan yeni kurtanlm~~t~r.
Büyük zaferi kutlamak için Istanbul'dan gelen kalabal~k bir ö~retmenler gurubuna, Gazi Mustafa Kemal ~öyle hitap eder: "Gözlerimizi
kapay~p mücerret ya~ad~~~m~z~~farzedemeyiz. Memleketimizi bir çenber içine
Bilâkis müterakki, mütemeddin bir
al~p cihan ile alâkas~z ya~~yamay~z.
üzerinde
ya~~yaca~~ z. Bu hayat ancak ilim
millet olarak medeniyet sahas~n~n
ve fen ile olur. Ilim ve fen nerede ise oradan alaca~~z ve her ferdi milletin
kafas~na koyaca'~zz. ilim ve fen için kay~t ve ~art yoktur." Gene ayn~~konu~mada, "milletimizin siyasi ve iftinzaf hayat~ nda, milletimizin fikri terbiyesinde de rehberimiz ilim ve fen olacakt~r." sözleriyle gelece~in Türkiyesinin
ilham kayna~~n~~göstermi~tir. 22 Eylül 1924'de Samsun'da ö~retmenlere seslenirken, "Dünyada her~ey için, medeniyet için, hayat için,
muvaffakzyet için, en hakiki mür~it ilimdir, fendir. umm ve fennin haricinde
mür~it aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir" ifadesi bu husustaki dü~ün
cesini en aç~k ve en veciz ~ekilde gösterir. Onuncu y~l nutkunda da,
"Türk milletinin yürümekte oldu~u terakki ve medeniyet yolunda elinde ve
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kafas~nda tuttu~u me~ale müsbet ilimdir" sözleri ile meselelerimize hangi
yoldan çözüm aranmas~~gerekti~ini, ~üpheye mahal kalm~yacak bir
surette göstermi~tir.
Bütün bu sözlerden anla~~laca~~~gibi, Atatürk'e göre, ilim dolay~s~yla ilim zihniyeti, Türkiye Cumhuriyeti'nin "her hareketine bütün
kültüre ~ekil veren temel prensip ve bir hayat görü~ü olarak hâkim olmal~d~r."
Bununla beraber, Atatürk, Bat~~medeniyetini benimsemenin kuru
bir taklitçilik haline gelmemesi, milli de~erlerle bezenmi~, yarat~c~~
bir nitelik kazanmas~~ve Türk milletinin bat~~medeniyetine geçi~~
ameliyesini, tarihinden ald~~~~güven içinde gerçekle~tirmesi için,
milli kültürü ilmi yollardan geli~ tirecek kurumlara bilhassa önem
vermi~tir.
Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Ankara Dil ve TarihCo~rafya Fakültesi, devletimizin bânisinin bat~ ya yönelirken, ilmi,
fenni rehber edinirken, milli kültürü billurla~t~rmak maksad~yla
bizzat kurdu~u ve aram~zdan ayr~l~ncaya kadar da en s~cak ilgisini
esirgemedi~i kurumlard~r. Bunlardan Türk Dil Kurumu ile Türk
Tarih Kurumu'nun devamlar~~için vasiyetnamesine özel hükümler
koydurdu~u malûmdur.
Netice itibariyle Atatürkçülü~ün gayesi, Türkiye Cumhuriyetini
ça~da~~medeniyet seviyesine ula~t~rmakt~r. Bu yol tektir ve Bat~~medeniyeti yoludur. Bat~~medeniyetinin temel unsuru ise "ilim zih~4yeti"dir. Yap~lacak ~ey, Büyük Atatürk'ün arzu etti~i gibi, her türlü faaliyetimize "müsbet ilmi" ve onun kayna~~n~~te~kil eden "ilim zihniyeti"ni
rehber edinmekten ibarettir.
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