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Eşsiz İnsan Çankaya Düşünürü’ne...





Bu büyük adamın ölümünden sonra dünya  
1artık eskisi kadar ilgi çekici değildir.*

* Bulgar Slovo Gazetesi’nde T. Kojuharov’un yazısından aktaran Sami 
N. Özerdim, “10 Kasım 1938’de Herkes Ozandı”, Bilinmiyen Ata-
türk, Varlık Yayınları, 1980, s. 53-56 (56). Atatürk’ün ölümünden 
sonra, bununla özdeş anlamlı olarak ve Gladstone tarafından söy-
lendiği aktarılan bir başka söz ise, “Dünya, bu derece herkesten 
ayrı olan bu adamın ölümünden sonra artık eskisi kadar ilginç 
değildir.” biçimindedir. (Doğan Yıldız, Zeki, Çevik ve Ahlaklı bir 
Sporcu; Atatürk ve Spor, Telebasım, İstanbul, 2008; arka kapak içi). 
Bir başka yazar da bu konuda şunu dile getirmektedir: “…”Batılı bir 
diplomatın Atatürk’ün ölümü üzerine “Dünya, artık eskisi kadar en-
teresan değil!’ ; İsmet Bozdağ, Atatürk’ün Evrensel Boyutları, Emre 
Yayınları, 2008, s. 40.
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ÖNSÖZ

E linizdeki kitap, Atatürk’ün yaşam öyküsünü ya da 
onu gerçekleştirdiği devrim sarmalında anlatmaya 
yönelik bir çalışma değil. Ayrıca onu akademik an-

lamdaki felsefe ile uğraşan biri olarak gösterme amacını da ta-
şımıyor. Yazarları onu geniş anlamda algılanması gereken felsefe 
ve yaşam bağlamında ele alıyorlar. Bu konunun seçiminde, tıp 
alanında profesörlüğe kadar yükselen ama buna ek olarak felsefe 
doktorası yapan ve yıllardır bilim felsefesi, psikiyatri, evrim kavra-
mı, tarih’in kuramsal yönleri ve laiklik konularında yayınlar yapan 
Yaman Örs’ün etkili olduğu, genç hukukçu Burcu Baytemir’in de 
ona katıldığı anlaşılıyor. Bu nedenle çalışma daha çok kavramlar, 
terimler ve onların zaman içinde uğradıkları anlam değişikliklerini 
yansıtan bir özellik taşıyor. Yazarlar da önsözlerinde kullandıkları 
felsefe teriminin, öğretim programlarında yer alan felsefe konu-
larından daha geniş anlamda, yaşam felsefesi olarak algılanması 
gerektiğini belirtiyorlar. Nitekim ilgili bölümde Atatürk’ün, Müs-
pet ilme dayanmayan, sadece metafizik meseleler üzerinde 
duran düşünceye felsefe değil, ilm-i kelam derler sözü aktarıla-
rak onun bilimsel felsefeden yana olduğu vurgulanıyor.

Araştırma, okuyan/yazan, düşünen ve duyumsayan Atatürk 
diye 3 ana bölüme ayrılmış. Bölümlerin işlenişinde de dikkate 
değer bir özellik göze çarpıyor. Denilebilir ki bunların her birinde 
konuyla ilgili görülüp yeğlenen bir yazarın görüşleri esas alınarak 
onların değerlendirilmesine çalışılıyor ve yer yer de eleştirileri ya-
pılıyor. Örneğin Kemalizm mi Atatürkçülük mü konusunda Cenk 
Yaltırak’ın, Atatürk’e bilimsel, felsefi ve ideolojik yaklaşımlar ile 
pozitivizm konularında Doğu Perinçek’in, Düşünen Atatürk ve bi-
lim konusunda Metin Özata’nın yapıtları üzerinde duruluyor. Söz 
konusu yazarların görüşleri değerlendirilirken pozitivizm’in aslın-
da Fransız devrimiyle ortaya çıkan ilkelerden bir geri dönüş anla-
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mına geldiği, Kemalizm’in ise o devrimin açtığı yoldan ilerlediği, 
böylece Atatürk’ün bilim felsefesine ve pozitif bilime verdiği önem 
dile getiriliyor. Değişik biçimlerde tanımlanan Aydınlanma kavra-
mında temel öğenin akılcılık olduğu, bu nedenle de Atatürk’ün 
bilim’in yanında akl’a büyük önem verdiği anımsatılıyor. Bunun 
gibi olağanüstü bir okur diye nitelenen Atatürk’ün kitaba verdi-
ği öncelik ve önem, onu aydın despotizminin ve Jakobenizm’in 
bir temsilcisi olarak suçlamak isteyenlere bir yanıt kabul ediliyor. 
Ortak çalışmanın bir başka yönü de son yıllarda en çok tartışılan 
laiklik kavramının dünyevileşme/dünyasallık bağlamında ele 
alınması, Atatürk’ün de dünyasal bir yaşam sürdüğünün ve onun 
yaşam felsefesinin mücadele’ye (savaşıma) dayandığının belirtil-
mesidir. Bütün bunların dışında, Kemalizm’de yer alan devrimci-
lik ilkesinin, devrimin sürekliliğini sağlama yanında, karşı devrime 
olanak bırakmamayı da gözettiği ve 1920’li yıllardaki demokrasi 
anlayışının günümüzdeki yorumlardan çok farklı olduğuna dikkat 
çekilmektedir.

İlginç değerlendirmeleri içeren bu araştırmanın bazı tartışma-
lara yol açacağını ve okuyucuyu düşünmeye, araştırmaya sürük-
leyeceğini sanıyorum. Yazarların gözettiği amaçlardan biri de bu 
olsa gerek.

Prof. Dr. Şerafettin Turan
Ankara Üniversitesi

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı

Emekli Öğretim Üyesi



YAZARLARIN ÖNSÖZÜ

B u kitabın ortaya çıkış öyküsünü, her iki yazarın Sunuş 
bölümlerinde kendi yönlerinden dile getirildiği biçim-
de bulacaksınız. Bu bölümlerde ayrıca, “Atatürk ve 

Felsefe” düşüncesinin onların usunda nasıl oluştuğu, zamanla 
nasıl olgunlaştığı da bulunacaktır. Kuşkusuz bu kitabın başlığın-
daki “felsefe” terimi, yalnız “teknik” ya da “akademik” anlamdaki 
felsefe etkinliğini değil; denebilir ki gerçekte ondan daha da çok, 
bu etkinliğin “yaşam felsefesi” olarak adlandırılabilecek, daha 
genel, yerine göre de belki “düşünürlük” sözcüğüyle ilişkisi ku-
rulabilecek yönünü ya da uzantısını anlatmaktadır. Daha genel 
bir anlamda ise bu tür bir etkinliğin, insana, insanlığa, doğaya 
bakış, dünya görüşü, yaşam anlayışı gibi, düşünen her insan-
da bulunduğu varsayılacak birtakım temel görüşleri ve değerleri 
içerdiği söylenebilir. İnsan yaşamının birbiriyle yakından bağlantılı 
bu ussal ve etik yönlerinin, felsefenin belirli kapsamdaki anlam 
sınırlarının önemli ölçüde dışına çıkmasını doğal karşılamalıyız.

“Felsefe” teriminin burada daha geçerli ve “akademik” olma-
yan, az çok da belirsizlik taşıyan bu anlamı, görüldüğü ya da dü-
şünülebileceği gibi kitabın başlığındaki “yaşam” sözcüğüyle öne 
çıkarılmaya çalışılmıştır. Konuların akışı/işlenişi sırasında da onun 
bu yönü, kendiliğinden diyebileceğimiz bir biçimde öne çıkmıştır.

Son yıllarda değişik yazarlarımız, Atatürk’ü yalnız askeri de-
hası, olağanüstü bir devlet adamı ve toplumsal önder oluşuyla 
değil, onun felsefe açısından, bu arada belki buradaki gibi “fel-
sefe” teriminin değişik anlamları yönünden de ele alınmasının 
gerekliliğini vurgulamışlardır. Sunuş bölümlerinde okunacağı gibi 
bu kitabın ortaya çıkışı ise yazarlarının bu tür vurgulamaları doğal 
olarak çok yerinde bulmalarına karşılık, başka gelişmelere, bu 
arada çok az sayıdaki yapıtın onlara esin kaynağı oluşturmasına 
dayanmaktadır. 

Atatürk’le ilgili olarak yıllar içinde binlerce kitap, yazı, incele-
me, anı ve benzerlerinin yazıldığı, değişik yorumlar ve değerlen-
dirmeler yapıldığı düşünülürse; nicelik açısından bizim kitabımız 
bağlamında bunlardan çok az bir bölümünden yararlandığımız 
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söylenebilir. Ancak bir bakıma bu, buradaki kavramsal çerçeve-
miz ve kitabımızın içeriği açısından pek de yadırganmayacak bir 
durum olsa gerektir. Kitabımızda biz, Atatürk’ün öteki insanlarla 
ortak özelliklerinden çok, O’nun genelde onlardan çok değişik 
olan ayırıcı niteliklerinin üzerinde durduk, bunları vurguladık, öne 
çıkardık; bu konudaki yorumları bir araya getirmeyi, birleştirmeyi 
amaçladık. Nitelik yönünden ise Atatürk’e ve Cumhuriyet’e yö-
nelik olarak tarihsel bilgi üreten, kapsamlı ve ileriye dönük aka-
demik/bilimsel ve özgün çağdaş değerlendirmeler yapan çok 
değerli yazarlarımızın arasında tarihçiler, toplumbilimciler, iktisat-
çılar, gazeteciler gibi değişik alanlardan gelen düşün insanları-
mızın, araştırıcılarımızın, aydınlarımızın yapıtları bulunmaktadır. 
Onların bir bölümünün çok değerli yapıtları bizim çalışmamıza 
ışık tutmuştur. Bedia Akarsu, Seçil Karal, Suna Kili, Özer Ozan-
kaya, Turgut Özakman, Yekta Güngör Özden, Şerafeddin Turan 
ve onlar gibi daha başkaları, ayrıca yurtdışından yine çok değerli 
yazarlar, yapıtlarıyla kendi alanları açısından bu konuda olağa-
nüstü katkılarda bulunmuşlardır. Ancak bu bağlamımızda onların 
yapıtlarından, ürettikleri bilgilerden, görüş ve yorumlarından ya-
rarlanabilme olanaklarımız, kuşkusuz bizim çalışmamızın kapsam 
sınırlarının içinde kalmıştır.

Burada, kendilerinden “aile desteği” aldığımız Belma 
Baytemir’e (anne) ve Dr. Ülken Örs’e (eş) kitabın son metinlerini 
dikkatle okuyarak bulundukları değerli katkıdan dolayı içten te-
şekkürlerimizi belirtiyoruz. 

Bizlere yardımcı olan akademisyenlerimiz, çok değerli ta-
rihçi Hocamız Şerafettin Turan ile çok yönlü felsefecimiz Betül 
Çotuksöken’e, yalnız kitaba yaptıkları yorumsal katkıları için de-
ğil, onunla ilgili ciddi eleştirel değerlendirmelerinden dolayı da 
teşekkür borçluyuz.

Efil Yayınevi’nin kurucularından biri olan Dr. Kadri Yamaç, bu 
kitabın yazarlarından Yaman Örs’ün Ankara Tıp Fakültesinden öğ-
rencisi; daha sonra genel bilim ve felsefe konularında onunla birlik-
te çalışmaya başladıktan sonra arkadaşı, dostu olmuştur. Kitabımı-
za gösterdiği yakın ilgiden dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz.

Yayınevinin çalışanlarından, kitap metninin dizgisini gerçekleş-
tiren Türkan Sarı ile kapak tasarımını yapan Meryem Kocabay’a, 
emeklerinden, titiz ve özenli çalışmalarından dolayı içten teşek-
kür ederiz.



YAMAN ÖRS’ÜN SUNUŞU

İngiliz yazar Horace Walpole’un (1717-1797) düşündüğü gibi,  
“Dünya düşünenler için bir komedi, duyumsayanlar için bir trajedi” 
ise; “düşünen ve duyumsayanlar” açısından onun “trajikomik” 

olduğunu söyleyemez miyiz?

Yaman Örs*

Y aklaşık dört yıldır, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden 
başlayarak, değişik üniversitelerde, bunun yanında 
birkaç radyo ve televizyon izlencesinde az ya da çok 

değişik başlıklar altında gündeme getirdiğim, “Atatürk, Bilim ve 
Felsefe” konusu üzerinde, aralıklarla da olsa çalışmaktayım. Bun-
ların arasında ağırlıklı olarak, değişik tarihlerde gerçekleştirilen, 
Akdeniz Üniversitesi, Ankara Tıp Fakültesi ve Başkent Üniversi-
tesinde, Gazi Üniversitesinde ve Radyo Gazi’de, Yön FM’de ve 
birkaç televizyonda, Atatürk ve Felsefe, eleştirel düşünme, de-
mokrasi vb. bilimsel-toplumsal-siyasal konularda sunulan görüş-
lerim bulunmaktadır. Bunlardan biri de burada verilen başlıkla 
daha sonra Ankara’da Bayındır Hastanesi’nin konuşmalar dizisi 
içinde yer almıştır.

Düşünülebileceği gibi, üniversitelerdeki konuşmalarım daha 
çok, öğrencilerin kurduğu Atatürkçü Düşünce Topluluklarının 
düzenlemesiyle ya da öğrencilere açık olarak gerçekleşmiştir. Ko-
nuyla ilgili sunuşlardan birisi, Başkent Üniversitesinin 2007 yılı 19 
Mayıs Atatürk ve Gençlik Haftası’nda bu haftanın adıyla gerçek-
leştirilen (Kanal B) televizyon oturumunda gerçekleşmişti. Bu top-
lantıdaki konuşmacılardan birisi olan, (o zaman) bu üniversitenin

* Yaman Örs, “Nesin’in azizliği”, Aydınlık, 22 Temmuz 1995.
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Hukuk Fakültesi üçüncü sınıf öğrencisi Burcu Baytemir’le, söz 
konusu toplantıdaki sunuşlarımızı dikkate alınca, gerek Atatürk 
gerekse felsefe konularında, büyük ölçüde anlaştığımızı gözledik; 
bunun sonucunda da toplantıdan sonra, ileriye yönelik ve genel 
bir çerçeve olarak “Atatürk ve Felsefe” başlığı altında birlikte ça-
lışmaya karar verdik. İşe başlayınca da anlaşma konusunda hiç 
de yanılmadığımızı, tersine ilgili konularda aramızda ilk düşündü-
ğümüzden daha büyük bir ortaklığın bulunduğunu gördük. Bu 
işbirliğinin ilk ürünü de bir felsefe dergisinde yayınlanan yazımız1 
oldu. Sonuçta da bu işbirliğinin düşündüğümüz ya da diyebiliriz ki 
hedeflediğimiz bir ürünü olarak, elinizdeki kitap ortaya çıkmıştır. 

Kendi açımdan, yukarıda sözü geçen ve onların benzeri bağ-
lamlarda, nasıl bir konumda ya da ne gibi bir sıfatla konuştuğu-
mu/yazdığımı nasıl söyleyebilirim? Bir tarihçi/siyasal tarihçi, Cum-
huriyet tarihçisi, bir toplum bilimci ya da özel olarak bir “Atatürk 
uzmanı” olmadığıma göre, ilgili etkinlikleri nasıl yerine getiriyor 
olabilirim? Akademik yetişme alanlarını, uğraşlarını aşan konu-
larda, etkinlik gösterirken kişilerin “uzmanlık dışı” gerekçelerinin 
bulunması bekleneceğine göre, bu konuda kısa bir açıklama ye-
rinde olacaktır. Ben kendi açımdan burada, “teknik” diyebilece-
ğimiz bir yönden genel olarak bir akademisyenlik, bunun yanında 
felsefecilik konumumu ve bu konumda bilim felsefesine ağırlık 
vermemi; kanımca en önemlisi de bir aydın, özel olarak vurgula-
mak gerekirse bir Cumhuriyet aydını olmama, ancak en anlamlı 
nokta olarak da Mustafa Kemal Atatürk gibi bir insana verdiğim 
olağanüstü değeri gündeme getirebilirim. Bu, beni içinde yaşadı-
ğım toplum aracılığıyla doğrudan ilgilendiren bir konu olmasının 
yanında ve onun çok ötesinde, Atatürk’ün bu kitap bağlamında 
dile getireceğimiz olağandışı evrensel niteliklerini benimsemem-
den kaynaklanmaktadır.

Konuyu biraz daha açmam gerekirse, yaklaşık üç yıldır 
Atatürk’ün düşünsel yönlerine, bu arada felsefe ile olan ilişkisine 
yakından ilgi duymam nedensiz olmamıştır. Ama bu neden, doğ-
rudan benim bunları inceleme isteğimin ötesinde, bu isteği ben-
de güçlü bir biçimde uyandıran, Gülhane Askeri Tıp Akademisi 

1 Yaman Örs-Burcu Baytemir, “Günümüzde Türkiye, Dünya, Eleştirel 
Düşünce ve Atatürk-Atatürk ve Felsefe Bağlamında Bir Ön Çalışma”, 
Özne, 8. Kitap, Kış 2008, s. 48-51.
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öğretim üyesi Metin Özata’nın o tarihlerde çıkan ve Atatürk’ün 
bu yönlerine ağırlık veren kitabı olmuştur2. Diyebilirim ki kitabı-
mızda kendisine sıkça başvuracağımız bu yapıt olmasaydı, ben 
Atatürk ve Felsefe konusuna yönelemez, yukarıda sözünü ettiğim 
etkinlikleri gerçekleştiremez, benim dışımda gerçekleştirilenlere 
ola ki pek katılamazdım. Atatürk’le ilgili konularımızın ortaklığı, 
görüleceği gibi bizim onun kitabından büyük ölçüde yararlan-
mamızı sağlamıştır. Bir hekim olan, dolayısıyla tarih ya da ilgili 
bir alandan/uğraştan gelmeyen Dr. Özata, daha yakın zamanda, 
Atatürk’ün Tıbbiyeliler ile olan hemen her bağlamdaki ilişkisini de 
(daha oylumlu) bir yapıtın3 bağlamında kaleme almıştır.

Bekleneceği gibi Özata’nın kitapları, içerdiği kaynaklar açı-
sından da bizim buradaki bağlamımızda genelde aydınlatıcı ve 
yararlı olmuştur. 

İki yazardan daha çok benden kaynaklanmak üzere, ilkece 
genel aydın okuyucuya yönelik olan bu kitapta, yer yer akademik-
bilimsel-felsefi bir anlatım ve söylemle karşılaşılacaktır. Kuşkusuz 
bu durum, kitabın okunuşu açısından önemlidir. O, bir yönden 
yazarınızın anlatım ve söyleminden kaynaklanırken; bir başka 
açıdan da belki dolaylı biçimde de olsa ne bilimci ne de felse-
feci olan Mustafa Kemal Atatürk’ün bir gizilgüç olarak bilimsel 
ve felsefi dehasının getirdiği tartışma ortamına bağlıdır. Özellikle 
felsefe konusu gündeme gelince, bir yandan Atatürk’ün felse-
fi görüşlerinin öte yandan O’nun felsefeyle ilgili düşüncelerinin 
karşılaştırmalar yoluyla ve akademik düzeyde tartışılması, benim 
açımdan kaçınılmaz olmuştur.

Birlikte çalıştığımız Burcu ile aramızdaki büyük “kuşak farkına” 
karşın, onunla Atatürk’ün “düşünürlük” ve “eleştirellik” yönlerinin 
toplumda yeterince bilinmediğini ya da tanınmadığını saptamak 
gibi temel bir ortak noktamız da vardı. Kuşkusuz, bu noktayı ilk 
gören biz değildik. Zamanla Burcu’yla birlikte, ayrıca birbirimiz-
den ayrı olarak şunu da gözlediğimizi söyleyebilirim. Akademik 
alanlarda olsunlar olmasınlar, değişik yazarlar, Gazi Mustafa Ke-
mal Atatürk’ün üzerinde çok durulmuş, yaygın olarak bilinen as-

2 Metin Özata, Mustafa Kemal Atatürk, Bilim ve Üniversite, Umay 
Yayınları, İzmir, 2005 (Bu kitabın 2. basımı 2007 yılında TÜBİTAK 
tarafından yapılmıştır.).

3 Metin Özata, Atatürk ve Tıbbiyeliler, Umay Yayınları, İzmir, 2007.
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keri dehası, olağanüstü devlet adamlığı, büyük toplumsal-siyasal 
önderliği/devrimciliği gibi daha çok eyleme yönelik yanlarının 
ötesinde, onun kesin olarak öne çıkarılması ve toplumla payla-
şılması gereken başka yönlerine de değinmişlerdir. Bunları kendi 
anlatımımızla ve toplu bir biçimde belirtmek gerekirse şu nok-
taları dile getirebiliriz: olup bitenleri derinden kavrama, eleştirel 
tutum, bilimsel ve felsefi düşünme... öte yandan, bütün bunlarla 
da bağlanabilecek çok büyük, olağanüstü bir “entelektüel” yeti 
ve belki bunların hepsini yönlendiren hem çok derin hem çok 
kapsamlı bir insan anlayışı ve sevgisi. 

Burcu ve ben, kendi önsözlerimizde ve kaleme aldığımız bö-
lümlerin konu bağlamlarında, Atatürk’ü kendi açımızdan değer-
lendirdik. Öte yandan bekleneceği gibi biz, ikimizin adıyla çıkan 
bu kitabın tümünü, birlikte de gözden geçirdik ve sonlandırdık. 
Kitabın Kısa Genel Sunuş bölümünde, Atatürk’ün kişiliğinin kısa 
bir gözden geçirilmesinin yanında, bu küçük yapıtımızdan bek-
lentimizin ne olduğu konusunu da gündeme getireceğiz. Genel 
bir düşünce, görüş ve değer ortaklığımızın yanında aramızda 
daha çok anlatım açısından söz konusu olan ayrılıklar ise doğal 
olarak kendilerini yer yer belki biraz daha belirgin olmak üzere 
belli edebilirler. 

Burcu’ya, çalışmamız sırasında kendini açıkça belli eden 
dostluk, olgunluk ve üniversite son sınıf öğrencisiyken (ve hukuk 
eğitimini bitirdikten sonra) gösterdiği çaba ile başarılı iletişimin-
den dolayı ne ölçüde teşekkür etsem azdır. Kendisinin de ola-
ğanüstü bir okur ve kanımca kısa zaman içinde dikkati çekecek 
çok yetenekli bir düşünür ve özenli bir yazar olduğunu; bunun 
ürünlerini zamanla akademik-bilimsel düzeyde de göstereceğine 
çok inandığımı burada ayrıca belirtmek isterim. 

Bu sunuşta son olarak yeniden kitabın kendisine, daha doğ-
rusu genel olarak bizim Atatürk’e yaklaşımımıza ve O’nu ele alış 
biçimimize dönersek, benim kendi adıma burada belirtebilece-
ğim nokta şu olacaktır. Ankara Atatürk Lisesinde 1950’lerin baş-
larındaki fizik hocalarımızdan birisi olan Necati Bey’in O’nunla 
ilgili bir sözünü, yaklaşık bir biçimde de olsa anımsıyorum: “Biz 
Atatürk’ü o kadar çok seviyoruz ki, O’nun kusurları üzerinde dur-
mayabiliyoruz.” Kanımca bu kitabın tümü, bizim böyle bir sözü 
eleştireceklere vereceğimiz ve çok yönlü olduğu söylenebilecek 
bir yanıtı da oluşturmaktadır.



BURCU BAYTEMİR’İN SUNUŞU

İnkılâbın hedefini kavramış olanlar daima onu muhafazaya 
muktedir olacaklardır.

Mustafa Kemal Atatürk*

İ nsanların hayatlarında kendilerine yol açan, hayatlarının 
her anında içinde bulundukları durumu bilinçli ya da bi-
linçsiz olarak etkileyen belki bir insan, belki bir anı, belki 

bir kitap ya da bir müzik parçası vardır. Aslında bunların hepsi 
bizi biz yapan parçalardan başka bir şey değildir de biz onların 
çoğu zaman farkına bile varamayız. Kimilerini ise fark etmemek 
mümkün değildir; hayatınızın önemli bir parçasını oluştururlar ve 
onları yadsımak olanaksızdır. 

Atatürk’ün ve öncelikle eylemlerinin, sonraki yıllarda ise dü-
şüncelerinin hayatımda kapladığı yeri ilk fark ettiğimde on altı ya-
şındaydım. Elime ne geçerse okuduğum yıllardan sonra, seçicilik 
yeteneğimin yeni yeni geliştiği zamanlardı; bilinçli okumaya yeni 
yeni başlıyordum. Bir gün fark ettim ki okuduğum tarihsel, top-
lumsal, siyasal hatta edebi eserleri hep bir düşünce süzgecinden 
geçiriyordum ve eleştirel yaklaşmaya çalışıyordum. Bu tutumda 
kuşkusuz benim kendi kişiliğim yadsınamaz bir etkendi ancak 
bunun yanında ve ötesinde, temelde bir yerlerde, ana hatları ile 
Atatürk’ün ve onunla ilgili olarak bildiklerimin yer aldığını anla-
dım. O günden sonra bildiğimi sandığım şeyleri netleştirmek için 
daha bilinçli bir etkinliğe giriştim. Tarihsel bilgilerle başladığım 
kavrama çabama; düşüncelerini tam olarak algılama, yaptıklarını 

* Enver Ziya Karal, Atatürk’ten Düşünceler, ODTÜ Yayıncılık, 2003, s. 
66.
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ve yapmak istediklerini çözümleme, bunlara ne şekilde ulaştığı-
nı anlayabilme gibi farklı açılımlar eklendi. Tabii, Atatürk’ü anla-
manın çok da kolay olmadığını fark etmem de uzun sürmedi… 
Dünya tarihi, düşünce tarihi, bilim tarihi, dünyada ileri sürülmüş 
siyasal düşünceler gibi alanları bilmeksizin onu tam olarak algıla-
yamayacağımı düşünerek daha fazla okudum. Bunların da yeter-
siz kaldığını ise Atatürk’ten sonraki gelişmeleri ve günümüzdeki
 yeni yaklaşım ile açılımları incelemekle anladım. Elbette ki tüm 
bu süreç bana, bir şeyin ancak zıtlıkları ile var olabileceğini de 
öğretti. Bu nedenle her türlü yaklaşım ve bakış açısını anlamaya 
çalıştım. Atatürk’ü ve düşüncelerini; ister olumlu isterse olumsuz 
bir bakış açısı ile ülkemizden ya da dışarıdan bir gözle değerlen-
diren, gerek ideolojik yaklaşımlarla gerekse de tarafsızlık iddiaları 
ile ele alan, ona kendi çağından ya da bugünden bakan elime 
geçen her şeyi inceleyerek, “özü”ne ulaşmaya çalışarak ele al-
maya çalıştım. Bir şeyin özüne ulaşmanın ne kadar zor olduğunu 
çoktan anladığım ve bildiğim için bu çabama daha uzunca bir 
süre daha devam edeceğimi kolaylıkla görüyorum. Bugüne ka-
dar ulaştığım, bir kısmını bu kitaba yansıtma şansı bulduğum ve 
özümsediğim düşünceler ise ilerlemenin sonu olmadığını bilen 
ve bunun için çalışan, birey olma sorumluluğunu taşıyan, “hu-
kuk” idealini hayatının merkezinde tutan bir Türk kadınının dü-
şünceleri olarak ele alınabilir. 

Bugün, içinde yaşadığımız ortama baktığımda diyebilirim ki; 
geçmişe göre hem bireysel hem de toplumsal anlamda çok daha 
büyük bir yanılgı içindeyiz. Eski çağlarda “bilmek” ile “bildiğini 
sanmak” arasındaki fark, bugün çok derin ve geniş bir yarık/
uçurum halini almış durumda. Dünyada araştırılacak, gözlem-
lenecek, bilinecek ve üzerine düşünülecek sayısız şey varken 
insanların bugünkü duyarsızlık, ilgisizlik, tembellik ve kolaycılık 
dolu yaklaşımları ile dünyaya bakması, hatta çoğu zaman bak-
ma gereği bile duymaması gerçekten geleceğe yönelik olarak 
insanı korkutucu boyutlara varmış durumda. Uğur Mumcu’nun 
“bilmeden fikir sahibi olanlar” saptaması dünden çok daha fazla 
yaygın ve geçerli bugün, hele ki iletişim olanakları ve teknolojinin 
günden güne ne kadar geliştiği dikkate alınırsa. İşte, böylesi bir 
genel tutum ve yaşam şekli içinde, farklılık yaratanlar için “merak 
etmek”, “çalışmak” gibi eylemler ne kadar zor ise “düşünmek” 
ve “düşünceni ifade etmek” de bunlarla karşılaştırılamayacak 
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ölçüde zor. “Açık toplum”, “demokrasi”, “ifade özgürlüğü” söy-
lemlerine rağmen en az Sokrateses (M.Ö. 469- M.Ö. 399)1, Ro-
ger Bacon (1220-1292), Giordano Bruno (1548-1600), Galileo 
Galilei (1564-1642) gibi düşünür ve bilim adamlarını öldüren ya 
da insanlık dışı bir şekilde sürgüne zorlayan zihniyet kadar ka-
palı, hoşgörüsüz ve tutucu bir dünyada yaşıyoruz. Hele ki söz 
konusu olan Türkiye olunca her şey daha da karmaşık bir hal 
alıyor. Düşüncelerini ifade eden insanların karşılaştıkları sosyal 
dışlanma, kınanma gibi ahlaki yaptırımlar bir yana, çağdaş devlet 
ve hukuk anlayışı ile bağdaşmayan hukuki düzenleme ve uygula-
malar da bunun öncelikli nedenlerinden birini oluşturuyor. Dergi 
dağıttığı için gözaltında işkence edilerek öldürülen kişiler, özgür 
olması beklenen üniversitelerde bile düşüncelerini ifade etmek-
ten kaçınmak zorunda bırakılan akademisyenler, etkisiz olarak 
gerçekleştirilen internet sitesi engelleme uygulamaları, düşünce-
leri hâkim medya ve kimilerince beğenilmeyen kişilerin medya 
organlarından bir anlamda aforoz edilmesi gibi hemen her gün 
karşılaştığımız örnekler münferiden gerçekleşen eylemlerden öte 
yerleşmiş bir zihniyetin göstergesidir. Açıktır ki düşünce gelişimi-
nin olmadığı ve bunun engellediği ortamlarda ne ilerlemeden ne 
de çağdaşlıktan bahsedilebilir. 

Günümüzde, düşünsel bağlamda, Atatürkçülüğü/Kemalizm’i2 
ve kendilerini Atatürkçü/Kemalist olarak tanımlayanları nesnel 
olarak ele aldığımızda kimi ciddi tutarsızlıkların ortaya çıktığını 

1 Platonn, Sokrateses’in Savunması, Çeviri ve Yorum: Erman Gören, 
Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2006, s. 9.

2 “Atatürkçülük” ve “Kemalizm” kavramları arasında yapılan ayrımı be-
nimsememekte ve birbirinin yerine kullanmayı tercih etmekle birlikte 
belirtmek gerekir ki, “Kemalizm” sözcüğünün “Atatürkçülük” sözcü-
ğüne tercih edilmesi gerektiğini savunanlar, “Atatürkçülük” sözcü-
ğünün yıpratılmış olmasını ve “Kemalizm”in uluslararası dile girmiş 
olmasını bunun nedenleri olarak belirtirler (Bkz. Ahmet Taner Kışla-
lı, Kemalizm, Laiklik ve Demokrasi, İmge Kitabevi, Ankara, Ekim 
2001, s. 20.). Benim açımdan birisi tercih edilecekse eğer, “Kema-
lizm” sözcüğü lehindeki nedenlere, Atatürk’ün 1935 yılındaki CHP 
Kurultayı’nda “Kamalizm” ifadesini kullanmış olmasını da eklemek 
ve bu nedenle de “Kemalizm” kavramını tercih etmek mümkündür. 
Ancak yine belirtmek gerekir ki, kendi adıma, bu ayrımın yapay bir 
ayrım olduğunu ve Atatürkçülük ile Kemalizm’in aynı bütünü ifade 
ettiğini düşünmekteyim. 
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görüyoruz. Örneğin; genel olarak, Kemalistlerin/Atatürkçülerin 
söylemlerinde eleştiri konusu olan noktaların başında İslamcıların 
akılcılıktan ve bilimsellikten uzak olmaları, eleştirisel bir bakış açı-
sına sahip olmamaları ve kimi insan ya da grupları putlaştırmaları 
gelir. Hâlbuki kimi Kemalistler de eleştirdikleri yanlışlara kendileri 
düşmektedirler. Atatürk’ü yerli yersiz “Yüce Atatürk”, “Ulu Ön-
der” gibi kimi tanımlamalar olmaksızın anmayan kimi Atatürkçü-
ler onu âdeta putlaştırarak, Söylev’i (Nutuk’u) Kur’an-ı Kerim ile 
eş tutuyor ve düşüncelerini birer dogma haline getirircesine onu 
anlatmaya çalışıyorlar. Hâlbuki bu yüceltici ifadeler olmaksızın da 
Atatürk; insan olarak, asker olarak, devlet adamı ve düşünür ola-
rak çok farklı ve olağanüstü başarıları gerçekleştirmiş bir kişidir. 
Elbette bu durumun ortaya çıkmasında, günümüzde artık redde-
dilemez boyutlara ulaşan karşı-devrim hareketlerinin ve Atatürk 
düşmanlığının etkisi çok büyük… Bu olumsuz gelişmeler ışığın-
da gerçekten Atatürk’ü ve onun düşünce yapısını benimsemiş 
kişilerin de savundukları şeyin uzağına düşmesi, tarihte de birçok 
kez görüldüğü gibi, mümkün oluyor ancak burada önemli olan 
ve yapılması gereken kuşkusuz ki, benimsediklerinizi temelde 
kendimizle çelişmeksizin savunabilmektir. Bu noktada Atatürk’ün 
“manevi mirası”nı anımsamakla birlikte şu anekdot da oldukça 
ilginçtir: Kendisine büyük Atatürk diye söz yöneltilmesi üzerine 
“İsmime böyle riyakar kelimeleri karıştırmayınız” demiştir.3 

Atatürkçülüğe/Kemalizm’e dair kimi çevrelerin yaklaşımı ise 
Atatürk’ün yalnızca bir asker ve devlet adamı olduğu, bu nedenle 
de elle tutulur bir düşünce sisteminin/ideolojisinin bulunmadığı 
yolundadır. Hâlbuki daha dikkatli bakıldığında görülür ki, Atatürk 
yalnız bir asker ya da devlet adamı değildir; ciddi bir araştırmacı, 
olağanüstü bir okur, tutarlı bir düşünürdür. Yaşamı ile beraber 
ele alındığında ise yaşamının her boyutunda bu özelliklerinin ey-
lemlerine yansıdığı ise açıkça görülür. Bu yaklaşımın bir başka 
iddiası ise Atatürkçülüğün/Kemalizm’in evrensel nitelik taşıma-
dığı, yalnızca dönemsel ve kısıtlı bir coğrafya için uygun bir sis-
tem olabileceğidir. Atatürk devrim hareketinin ve Atatürkçülüğün 
yalnızca 1920’ler ya da 1930’lar için oluşturulmuş ve yalnızca 

3 Kılıç Ali, Atatürk’ün Hususiyetleri, 1955, s. 117’den alıntıyla Kadir 
Depsen, Atatürk’ün Gençliğe Işık Tutan Sözleri, Bizbize Yayınları, 
Ankara, Şubat 2008, s. 136.
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bu çağa özgü bir sistem olduğu iddiasının elbette ki tutar yanı 
yoktur, zira Atatürkçülük/Kemalizm kendi iç dinamikleri ile sürekli 
olarak değişimi ve ilerlemeyi öngören bir sistem olarak belirli bir 
çağa sıkışıp kalmayı reddeden bir yapıdır. Tek başına, bugün dahi 
Atatürkçülük/Kemalizm üzerine bitmek bilmeyen tartışmaların 
yapılması bile onun herhangi bir zamana özgü olmadığının gös-
tergesidir. Belirli bir coğrafyaya özgülük iddiasının isabetsizliği ise 
birçok devlet başkanı, düşünür ve araştırmacı tarafından aksi pek 
çok kez ortaya konulmuştur. Bu konuda yalnızca Atatürk devrim-
lerinin dünya genelinde yarattığı etkiye bakmak bile yeterli ola-
caktır. Tüm bunlar göstermektedir ki, Atatürk nasıl ki içinde yaşa-
dığı zamanın ve mekânsal koşulların ötesine geçebilmiş evrensel 
bir kişilikse, Atatürkçülük/Kemalizm de zamanın ve mekânın öte-
sinde evrensel birer kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.

Burada belki yine bu çevrelerin Atatürkçülüğün/Kemalizm’in 
Atatürk’ün yaşamı süresince değil de öldükten sonra oluşturul-
maya çalışılan ve bir sistemmişçesine ortaya konulmaya çalışılan 
bir ideoloji olduğu yönündeki yaklaşımları ele alınmalıdır. Atatürk 
yaşarken de Atatürkçülüğün/Kemalizm’in sistemli bir bütün ha-
line getirilmesi çalışmaları başlamış bulunmaktaydı. Kadro ha-
reketi (1932-1934), Atatürk’ün 1935’teki CHP kurultayında “Ka-
malizm” olarak dile getirdikleri, devrimin parçaları olarak ortaya 
çıkan her türlü belge, anlatı, çalışma, kurum, vb. bu duruma birer 
örnek oluşturur. Atatürk’ün ölümünden sonra da bu çabalar de-
vam etmiş ve kendi içinde çeşitlenmiştir. Bugün dahi Atatürk’ü ve 
Atatürkçülüğü/Kemalizm’i çözümleme ve anlama çabaları devam 
etmektedir, daha önce söylenenler tekrar söylenmekte ve bunla-
ra yenileri eklenmektedir. Kişisel düşünceme göre, bu çabaların 
devamı ve tekrar tekrar Atatürkçülüğün/Kemalizm’in gündeme 
getirilmesi bir gereklilik olduğu gibi aynı zamanda içinde bulun-
duğumuz dünyada bir zorunluluktur da. İsmini hatırlayamadığım 
bir yazar Türk toplumu için “bilinci geniş ama derin olmayan bir 
toplum” saptamasını yapmıştı, ne kadar haklı olduğunu Atatürk 
ve Atatürkçülük/Kemalizm konusunda bir kez daha görüyorum. 
Atatürk’ün de söylediği gibi “Çok söz, uzun söz yalnız bir şey için 
söylenir: Gerçeği anlamayanları gerçeğe getirmek için!” İşte, gü-
nümüzde Atatürk ve Atatürkçülük/Kemalizm bağlamında yazılan 
ve sayıları hızla artan eserleri bu kapsamda algılıyorum.
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Bu eğilimin Atatürkçülüğün/Kemalizm’in anlaşılmasından 
daha da ileride olan bir başka öneminin ise dar olarak Türkiye, 
geniş olarak da insanlık bağlamında düşünsel yaşama yapacağı 
olumlu katkıda bulunduğunu düşünmekteyim. Önceleri çoğun-
lukla sadece sevilen, saygı duyulan, minnetle anılan bir kişi ve 
olgu olan Atatürk ve Atatürkçülük/Kemalizm; bugün artık değişen 
ve -kuşkusuz kötüye giden- dünya koşulları içinde sorgulanan, 
anlaşılmaya çalışılan ve bu sayede de gerçekten çözümlenmeye 
başlanan birer kavram haline gelmiştir. Bunun uzun vadede ve 
daha geniş açıdan bakıldığında çok daha sağlıklı bir eğilim oldu-
ğu görülecektir…

Son olarak Atatürk ve Atatürkçülüğe/Kemalizm’e ilişkin ola-
rak, üzerinde durulması gereken bir husus da genellikle olumsuz 
eğilimlerle bu konuya yaklaşan kişilerin ileri sürdükleri tutarsızlık 
iddialarıdır. Kuşkusuz, yaşamdaki gerçekler ve insanların kontrol-
leri dışında var olan etkenler, zihinlerde oluşan düşüncelerin ya 
da kâğıtlara yazılan tasarıların oldukları gibi somutlaştırılmalarına 
bireysel yaşamlarımızda olanak vermediği gibi, evleviyetle top-
lumsal yaşamda da buna olanak vermemektedir. Bu yadsınamaz 
gerçek çerçevesinde Atatürk’ü ve yaşamını, eserlerini, elimizde-
kileri değerlendirdiğimizde elbette ki ilk bakışta birbiri ile çelişir 
gözüken söylemler, tutumlar, olaylar ile karşılaşmak kaçınılmaz 
olmaktadır. Ancak bunları gerçek bir dâhinin ve stratejistin yük-
sek ideallerine ulaşmasında geçmek ve düzenlemek zorunda 
olduğu aşamalar olarak görmek de daha derin bir incelemede 
kaçınılmazdır. Hatta yeterli özen gösterildiğinde görülecektir ki, 
“amaca giden yolda her türlü aracın meşru olması” gibi bir du-
rum bile bulunmamaktadır Atatürk’ün yaşamında. Hiçbir zaman 
belirli üst değerlerden, kendi benliğinden, tutkularından vazgeç-
meksizin; olması gerekenleri takdir etmeye çalışarak yaşamıştır 
değerlendirmesini yaparsam sanırım bu kendi içinde tutarlı ol-
duğu gibi, gerçeklere de uygun olacaktır. Fransız yazar Claude 
Farrère’in “O’nu sizler layıkıyla takdir edemezsiniz. Büyüklüğünü 
gereği kadar ölçemezsiniz. O, yücedir, dağa benzer. Eteğinde ya-
şayanlar, bu yüceliği fark edemezler. Bu dağın azametini kavra-
yabilmek için O’na uzaklardan bakmak gerekir.” sözlerinde de 
somutlaştığı gibi, Atatürk’ü doğru anlayabilmek için biraz daha 
zaman ve mekân algısından uzak ve bambaşka bir algı ile bak-
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mak gerekmektedir. Bu kitapla erişmeye çalıştığım temel amaç 
bu olmuştur.

Yaşamım boyunca, bana dair hiçbir fedakârlıktan kaçınma-
yarak ve benden hiçbir çabayı esirgemeyerek bugüne gelmemi 
sağlayan, varlıkları ile bana güç veren, her zaman yanımda olan 
ve olmaya çalışan sevgili anne ve babama varlıklarından duydu-
ğum övünç ile teşekkürlerimi sunuyorum. Her zaman insana ya-
pılan yatırımın en iyi yatırım olduğunun farkında olduklarını bana 
hissettirdiler. Bu kitabın yazılması aşamasında gösterdikleri des-
tek ve fedakârlıklar olmasaydı, şu an bu satırları yazamazdım.

İnsanların, yetenekleri ve arzularının farklı olmasına rağmen, 
çok değerli olduğunu bir kez daha gözlemlememi sağlayan, fark-
lılıkları ile beni zenginleştiren sevgili kardeşime yaşamı boyunca 
aydınlık ve huzurla dolu bir gelecek diliyor, bu kitabın yazımı aşa-
masındaki desteği için teşekkür ediyorum. 

Sayın Yaman Örs ile tanışmamız bir panel sırasında gerçek-
leşti. Tanıştığımız ilk günden beri gösterdiği alçakgönüllülük, ne-
zaket ve ilgi her koşulda çok dikkat çekici, bir o kadar sevindirici 
ve saygı uyandırıcıydı. Ancak çalışmamızın ileriki aşamalarında 
kendisi ile daha fazla zaman geçirme şansını buldukça gördüm 
ki, alçakgönüllülüğünün altında olağanüstü bir yaşam deneyimi 
ve bilgi birikimi yer alıyordu ve bunun da ötesinde varlıkları, ev-
reni, insanları, bilinenleri algılama şekli gerçek anlamda farklıy-
dı. Kendisi ile çalışmaktan ve gerçek bir dostluğu paylaşmaktan 
duyduğum mutluluk satırlara yansıtamayacağım kadar büyüktür 
ve bu vesile ile kendisine bir kez daha teşekkür ederim. 

Hayatım boyunca sadece izinden gitmekle kalmayıp yolun-
dan giderek yapamadıklarını yapmaya çalışacağım “Düşü Ger-
çek Yapan Adam”a Saygıyla…





KISA GENEL SUNUŞ:  
EVRENSEL BİR KİŞİLİĞİN  

İNANILMASI GÜÇ BAŞARISININ  
ALTINDA YATANLAR

Gerçekten, insan yaşadığı, bulunduğu ve çalıştığı ortam içinde, o 
devri sevk ve idare edenlerle her halde beraber ve bir görüşte olursa, 

aynı ortam ve devrin adamı olmaktan çıkamaz.

Mustafa Kemal Atatürk*

Asıl devrimci Mustafa Kemal Atatürk’tür. Ben bir devrim 
yaptım, ama onun yaptıklarını asla başaramazdım. Sakın kendinize 

başka esin kaynağı aramayın.

Fidel Castro**

Büyük adam yalnız kendini değil, halkın beklentilerini de 
sınırlamasını ve 

onu doğru yöne çevirebilmesini bilen adamdır.

Oral Sander***

Atatürk, bir öğretiye değil, doğrudan insana yatırım yapmıştır.

Yaman Örs

* Enver Ziya Karal, Atatürk’ten Düşünceler, ODTÜ Yayıncılık, 2003, s. 
170’ten kısmen Türkçeleştirilmiştir.

** Mart 1997’de İstanbul’daki Habitat Toplantısı’nda yaptığı konuşma-
dan; Doğan Tumay’ın “aal54-Ankara Atatürk Lisesi 1954 Mezunları 
Yahoo Grubu”na yolladığı mektup: “Che’nin çantasından çıkan Nu-
tuk”, 19 Eylül 2008.

*** Ankara Üniversitesi Anıtkabir’de, Ankara Üniversitesinden Haberler, 
Kasım-Aralık 1993, S. 101-102, s. 3.
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Olağanüstü bir kişilik olarak “Tek Adam”, keskin bir gözlemci, 
bilimsel açıdan dengeli bir araştırıcıdır. O’nun dört bin dolayında 
kitap okuduğu (ve zaman zaman başkalarına okutarak dinlediği), 
bu okumalarını da sürekli notlar alarak ve yorumlarda bulunarak 
çok özenli bir biçimde gerçekleştirdiği bilinmektedir1. Mustafa 
Kemal, insanlık tarihini çok iyi bilmektedir; bu bilgisini gözlem-
leriyle birleştirmiştir ve denebilir ki böylece, insanı çok boyutlu 
olarak ve “yakından” tanımıştır. Toplumsal, siyasal, düşünsel vb., 
belki her yönden etkilendiği Fransız Devrimi’ni, ülkesinden de II. 
Meşrutiyet Dönemi’ni, Tevfik Fikret ve Ziya Gökalp’i bu bağlamda 
bir anımsatmak gerekebilir. Çok kısa olarak belirtmek gerekirse 
O, çok zeki ve derin bir düşünür, çok yürekli bir atılımcı, üstün 
bir eylemcidir. 

O’nun sürekli eleştirel değerlendirme yapabilme gibi çok önde 
gelen ussal bir özelliğinin bulunduğunu görüyoruz. Burada tarih-
sel bir etki kaynağı olarak, (kuşkusuz Fransız Devrimiyle birlikte) 
Aydınlanma’nın büyük etkisinin olduğu, sık ve çok yerinde olarak 
vurgulanmıştır. Bu etki, ayrıca, topluma insancıl bakış (“hümaniz-
ma”), usa ve onun eleştirel gücüne güvenme, bilime ve bilimsel 
düşünceye büyük önem verme demektir. Atatürk’ün eleştirelliği-
nin, yalnız düşünsel ya da kuramsal düzeyde kalmayıp gerek bi-
reysel gerekse toplumsal-siyasal boyutta da buradan yola çıkarak 
eylemsel düzeyde de kendisini gösterdiğini görüyoruz. Kanımızca 
O’nun temel kaygısı ya da sorunu, yalnızca “Yanlışları nasıl görüp 
doğru düşünebilirim?” sorusu değil; bununla birlikte gündeme 
getirilmesi gereken, “Somut düzeyde ya da gerçeklik düzeyinde 
neler yanlıştır, yanlış olagelmiştir ve bunlar nasıl düzeltilebilir?” ve 
“Doğru olduklarını kabul ettiğim düşünceler, nasıl yaşama geçi-
rilebilir?” sorularıdır.

Atatürk’ün düşüncelerinin oluşumunda ve eylemlerinin te-
melinde olağanüstü zekâsı, açık düşünebilmesi, geniş düşünce 
yapısı, çözümleme ve bireşim yapma niteliği, dünyaya olumlu 
bakabilmesi, çok büyük merakı ve öğrenme yeteneği, ileri görüş-
lülük, yeniliğe açık olma ve bütün bunları yönlendiren çok büyük 
bir toplumsal sorumluluk, devrimcilik ve önderlik niteliklerinin 
bulunduğu kuşkusuzdur. O’nun bütün bu özelliklerinde, gerek 

1 — , Atatürk’ün Okuduğu Kitaplar, Anıtkabir Derneği Yayınları, Anka-
ra, 1998-2007, 24 Cilt.
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toplumsal varlık gerekse birey olarak insanın ve onun her alanda 
söz konusu olacak biçimde değişmesinin, gelişme ve gönencinin 
hedef alındığı da seyrek olmayarak dile getirilmiştir. Burada söz 
konusu toplumculuk ve bireycilik, yeni bireylerden oluşan çağdaş 
bir toplumun ortaya çıkarılmasını amaçlamaktadır. Ve yine bura-
da, en geniş anlamda toplumsal-siyasal düzeydeki laiklik boyutu 
kaçınılmaz olarak gündemdedir: Bir düzende bir inanç dizgesi 
(“sistemi”) her yönden toplumsal yaşama ve kişilerin değer ve 
düşüncelerine egemense orada bireyin ve toplumun, çağdaş an-
lamda insanın gelişmesine olanak yoktur. 

Durumları değerlendirirken konuları, sorunları birden çok 
yönden görebilme yetisi olarak da nitelendirebileceğimiz eleş-
tirellik ya da eleştirel düşünme, Atatürk’ün en başta gelen bir 
özelliğidir. Burada da O’nu kendine özgü yapan, bu eleştirel tu-
tumun, görüş ve düşüncelerin, en geniş anlamda toplumsal ve 
siyasal boyutta uygulanması ya da eyleme dönüştürülmesi için 
de kaçınılmaz oluşudur.

Bu kitap bağlamında okuyucumuzdan bir beklentimiz, yıllar-
dır ve günümüzde, yurt içinden ve dışından, Atatürk’ün yaptıkla-
rına, düşüncelerine, görüşlerine öylesine karşı çıkılmasının, ba-
şarılarının küçümsenmesinin, kişiliğine saldırılmasının nedenleri 
üzerinde düşünülmesidir. Bu beklenti, bu kitabı yazmamızla ilgili 
olarak bizim kendi beklentimizden de kaynaklanmaktadır. Bu 
da Atatürk’ün düşünsel, felsefi ve değer yönlerini öz bir biçimde 
tanıtmanın yanında ve ötesinde, ona ve olağanüstü başarılarına 
saldırının nedenleri konusunda, belki dolaylı bir biçimde de olsa 
okuyucunun eleştirel bir tutumu benimsemesi ya da varsa böyle 
bir tutumunu geliştirmesi ve pekiştirmesidir.

Kitabın uygun bölümlerinde, Mustafa Kemal Atatürk’ün yuka-
rıda belirtilen nitelikleri üzerinde ayrıca durulacaktır.





YADSINAN VE BENİMSENEN  
ATATÜRK MUCİZESİ

Çok söz, uzun söz bir şey için söylenir:  
Gerçeği anlamayanları gerçeğe getirmek için!

Mustafa Kemal Atatürk*

BÖLÜME KISA BİR GİRİŞ

Bu bölümde, çok kısa olarak, Mustafa Kemal Atatürk’ün bir 
bakıma tarih sahnesine çıkış nedenini, bunun “ideolojik” yönünü 
ve bu yönle ilgili olarak bugün ülkemizde yapılan olumsuz yo-
rumlar arasında bu bağlamda ele alınabilecekleri gündeme geti-
riyor ve bunların eleştirel bir değerlendirilmesini yapıyoruz. Böy-
lece, kitabın ağırlık noktaları olan, Atatürk’ün düşünsel, eleştirel, 
duyumsal yönlerinin işlenmesi için somut bir zeminin ya da çıkış 
noktasının da sağlanmış olacağını düşünüyoruz. 

* Kadir Depsen, Atatürk’ün Gençliğe Işık Tutan Sözleri, Bizbize Yayın-
ları, Ankara, Şubat 2008, s. 150.
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ATATÜRK MUCİZESİ VE SÖMÜRGECİLİK

Kemalizm, ulusun ve bilimin egemenliği ideolojisidir.  
Bu nedenle de ulusal ve bilimsel egemenliğin bulunmadığı ezilen ve 

geri tüm uluslara yön veren bir ideolojidir.

Osman Bahadır*

Atatürk İstanbul’un değil, tüm memleketin işgalini önledi...

Miral Dizdaroğlu**

“30 Ağustos” zaferi yolun son büyük noktasıdır. 
 “Geldiği gibi giden” emperyalizm bu örnek ve önder başarıyla üç 

anakarada art arda çekilmeler yaşadı.

Türkkaya Ataöv***

Cumhuriyet Gazetesi’nde İlhan Selçuk’un sık olarak vurgu-
lamış olduğu gibi, Atatürk’ün tüm düşünce ve eylemlerinin üç 
ana çıkış noktası ya da temeli olduğu söylenebilir: Aydınlanma, 
laiklik, sömürgeciliğe karşı olma ya da anti-emperyalizm. Bun-
lardan ilk ikisinin Batı Uygarlığı kökenli olmasına karşılık, daha 
doğrusu onların yanında, üçüncü noktadaki tutumun da önemli 
ölçüde Batı kaynaklı olduğu belirtilmelidir, çünkü emperyalizme 
dizgeli bir biçimde karşı çıkılması, denebilir ki en başta Batı’da 
gelişen toplumculuk (“sosyalizm”), toplumsal demokrasi vb. sol 
siyasal düşüncelerin bir sonucu, daha doğrusu doğrudan ge-
reğidir. Kuşkusuz şu durumu da gözden kaçırmamak gerekir: 
Aydınlanma’nın ve laikliğin, geliştikleri Batı toplumlarının hepsin-
de, bunların tüm toplum kesimlerinde, onların tüm bireylerince 
benimsenmiş olduğunu ve bunun bugün için de özdeş biçimde 
geçerli olduğunu düşünmek, ancak gerçeğin tümünü gözden

* “Bilim ve Kemalizm”, Cumhuriyet Bilim Teknoloji, Sayı 1029: 13-
14, 8 Aralık 2006.

** Çanakkale Savaşlarıyla ilgili olarak; “Gelibolu-Genç Bilim İnsanının 
Trajik Ölümü” yazı dizisi, Cumhuriyet, 4-7 Kasım 2009; dizinin son 
yazısının anabaşlığı.

*** Türkkaya Ataöv, “Mustafa Kemal’le Çağın Önüne Geçtik”, Cumhuri-
yet, 30 Ağustos 2008. 
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kaçırmış olmakla açıklanabilir. Bütün bunların anlamı, tüm dün-
yada olduğu gibi Batı’da da burada söz konusu edilen, en başta 
düşünsel, toplumsal ve siyasal üç ilkenin tüm insanların usunda 
derinlere yerleşmiş olduğunu söyleyemeyecek olduğumuzdur. 
Ancak Batı toplumlarında niceliksel olarak durum ne ölçüde 
farklı ve kurumlaşma düzeyinde ne ölçüde önemli yol alınmış 
olsa da özellikle “küreselleşme” adı altında dünyanın Batı tara-
fından bütünüyle “aşırı iktisadi sağ” bir düzene kaydırılmasının 
sonucu olarak, Aydınlanma ve laiklikteki bu olumsuz, bir bakıma 
tersine gelişme, Batı toplumlarında da açık olarak kendini gös-
termektedir diyebiliriz.

Bu durumda şöyle bir saptamada bulunmak, abartılı olma-
yacaktır kanısındayız: Mustafa Kemal Atatürk’ün yaptığı, özünde, 
özellikle Batı toplumunun/toplumlarının zaman içinde geçirdiği 
toplumsal-siyasal ve değersel ana uygarlık aşamalarını düşünsel 
düzeyde benimsemek, özümsemek ve belli bir yer-zaman bağ-
lamında bu açıdan oldukça az yol alabilmiş (ve de dağılmakta 
olan) bir topluma uygulamak. Batı toplumlarının uygarlık açısın-
dan gelişmesinin aşamaları ve bunların süreleri dikkate alınarak 
düşünüldüğünde, inanılması güç olan kısa bir zamanda siyasal 
yaşam, eğitim, sanat, bilim vb. gibi, toplumların ve bireylerin, in-
san olmanın belli başlı her yönünde büyük atılımlar gerçekleştir-
miş bir önder değil midir Atatürk? Sömürgeciliğe karşı savaşan, 
bu savaşı kazanan, daha sonra toplumu dönüştürmekte yine bü-
yük ve çok başarılı bir savaşım veren, bu inanılmaz önder değil 
midir? 

Bu ülkede toplumsal sorumluluğu olan çağdaş, “Batılı” bire-
yin ortaya çıkışını, gelişmesini, kendini geliştirmesini hedefleyen, 
bunda yine çok büyük başarı göstermiş önder Atatürk değil mi-
dir? 

Yine bu durumda, hiç kuşku duyulmayacak biçimde ya da 
büyük bir tutarsızlığa düşmeden, Batı’nın değerlerini savunduğu-
nu söyleyen bir kişi, Atatürk’e, düşündüklerine, yaptıklarına, ba-
şardıklarına haklı bir biçimde karşı çıkabilir mi? Böyle bir tutum, 
gerçek bir düşüncesizlik, gerçeği dışlama ve büyük bir haksızlık 
olmaz mı? Bir kişi, görünüşün arkasındaki birtakım nedenlerle ve 
böyle çok ciddi bir tutarsızlığı göze alarak Atatürk’e karşı çıkıyor-
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sa, bu da en azından söylemek gerekirse, bir bakıma aydınlana-
mama ve/veya ahlakdışılığa kayma örneği olmayacak mıdır? 

Türkiye’yi, yakın tarihini bilen ya da öğrenmiş bir Batılı için 
de bunlar ilkece geçerli değil midir? Böyle bir haksız düşünce, 
“ahmaklık” ve “ahlakdışılık” onun için de söz konusu olmayacak 
mıdır?

Bir de gerek ülkemizde gerekse Avrupa’da, “emperyalizm”e 
karşı olması beklenen ve gereken “solcular” arasında Atatürk’e 
ve onun kurduğu Cumhuriyet’e karşı çıkanlar yok mu? Aydın-
lanmanın ve laikliğin sol düşünce ve değerlerle en azından öz-
deş doğrultuda olduklarını da işin içine katarsanız, siyasal olarak 
kendini solda gören bu kişilere ne demek gerekir? Kurtuluş Sa-
vaşı, dünyada sömürgeciliğe (“emperyalizme”) karşı verilmiş ilk 
bağımsızlık ve sömürgeci boyunduruğundan kurtulma savaşı de-
ğil mi? O olmasaydı, Anadolu ve onun dışında da özellikle Asya 
acaba bugün ne durumda olacaktı?

Atatürk Mucizesi’nin anlaşılması amacıyla çalışmamızın bu 
başlangıç aşamasında şu çok değişik iki kaynağa başvurulabilir. 
Bunlardan birincisinin yazarı olan Afet İnan’ın, uluslararası düzey-
de tanınmış bir tarihçi olmasının yanında Kemal Atatürk’ün yakın 
arkadaşı olduğunu biliyoruz. Yine biliyoruz ki Afet İnan, O’nun ye-
tişmesini sağladığı az sayıdaki kadın aydınlardan biridir ve Türki-
ye Cumhuriyeti ile birlikte ülkenin yaşadığı çok büyük değişmeyi 
yakından gözleme olanağını bulmuştur.1

Emekli bir tıp öğretim üyesi olan Yurdakul Yurdakul, yakın 
zamanlarda Atatürk’le ilgili olarak hiç yayınlanmamış anıları ka-
leme almıştır. Yazarın babası, Kurtuluş Savaşı’nda ve sonrasında 
çok önemli hizmetleri bulunan, dönemi ve dönemin kişilerini ya-
kından tanıyan, daha sonra milletvekilliği de yapmış gerçek bir 
yurtsever olan Halil Nuri Yurdakul’dur.2

1 Afet İnan, A History of the Turkish Revoltion and Turkish Republic, 
İngilizceye çev. Ahmet E. Uysal, The General Directorate of Press 
and Information of the Turkish Republic, Ankara, 1981; Basın ve 
Yayın Genel Müdürü Necati Özkaner’in Önsözü; s. 1. 

2 Yurdakul Yurdakul, Atatürk’ten Hiç Yayınlanmamış Anılar, Truva Ya-
yınları, İstanbul, (2005), 7. Baskı,2007.
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ATATÜRK KONUSUNDA KÖRLÜK VE NANKÖRLÜK

Türkiye, Atatürk’ü Tanrı’ya borçlusun, geriye kalan her şeyi de 
Atatürk’e...

Daniel Dumoulin*

 (…) (Y)aşadığımız dünyada en çarpıcı nokta insanların çok 
büyük bölümünün bir geleceklerinin bulunmayışıdır.  

Oysa geleceğe, olgunlaşmaya ve ilerlemeye yönelik bir umut olmadan 
anlamlı bir yaşamdan söz edilemez. Bir duvarın önünde yaşamak, 

köpekler gibi yaşamaktan farksızdır.

Albert Camus**

Bu bağlamda kullanılan “körlük” ve “nankörlük” sözcükleri-
nin anlamları kanımızca birbirlerini bütünlemektedirler. Ayrıca, 
bunlarla bir yandan düşünemezlik, öte yandan ahlakdışılık ara-
sında şöyle bir koşutluk kurulabilir: olup bitenlerin ya da görüne-
nin arkasında yatanları görmeme, görememe ve bu konuda he-
men hiçbir kuşku duyma sorumluluğu taşımama; öte yandan da 
özellikle Atatürk bağlamında, onun gerçekleştirdiklerini ve bun-
ların günümüze uzantılarını en azından takdir etmeme, edeme-
me, daha ileri olarak ise büyük öndere ve laik (olması gereken) 
Cumhuriyet’e karşı yerine göre iç ve dış düşmanlarla işbirliğinde 
bulunma. Felsefi de diyebileceğimiz bir açıdan, burada birinciler 
ilke olarak bir bilgi ya da bilgi edinme konusu, ikinciler ise bir 
ahlak sorunu olarak görülebilecektir.

Gerçekte olup bitenlerle ilgili doğru bilgilenmeye kapalı olmak 
ya da bunları görmezliğe gelmek ile ülkesi için uygarlık yolunda 
kuruluş felsefesine uygun ileri adımlar atılmasına engel olmaya ça-
lışmak ya da bu tür engellere göz yummak birlikte düşünülebilir.

* Anıtkabir’in bir gece resminin bulunduğu, Belçika’dan gelen bir yıl-
başı kartının üzerindeki yazı: “TURQUIE, TU DOIS ATATÜRK A DIEU, 
ET LE RESTE A ATATÜRK…” Doğan Tumay’ın “aal-Ankara Atatürk 
Lisesi 1954 Mezunları Yahoo Grubu”na yolladığı mektup; 14 Ağustos 
2008; özgün mektup: Mustafa Yavuz Elbirler, 13 Ağustos 2008.

** Ahmet Cemal (Çev.), Önsöz, Franz Kafka, Dava, Can Yayınları, İstan-
bul, 2004, s. 10.


