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CUMHURÝYET’ÝN 80. YILINDA
Anadolu Halkýnýn Geleceði
Türkiye Cumhuriyeti’ndedir

ÖMER F. ÖZEN

Birçok tarihçi ve toplumbilimciye göre Türüklerden bu yana, Orta
Asya’da Türklük, geniþ bir halklar konfederasyonunun adýdýr (daha
yakýn zamanlarda Altýnordu, Hun Ýmparatorluklarý gibi..). Türkçe

de, bu geniþ halklar topluluðunun anlaþma aracý bir dil olarak ortaya çýk-
mýþtýr.

Batý’nýn gözlüðüyle ve sistemleþtirdiði yaklaþýmla bakýldýðýnda, tarih
sahnesine geç çýkan Türkler, geniþ halk yýðýnlarýnýn barýþ içinde yaþadýðý
büyük devletler kurmuþlar; Orta Asya bozkýrlarýndan kuzeyden olsun,
güneyden olsun, Avrupa içlerine dek sürdürdükleri göçlerde, hep o halk-
larýn ekinsel deðerlerine, yaþam biçimlerine saygýyý önde tutmuþlardýr.

Abartýlýrsa baðýþlana; eðer bugün dünya üzerinde deðiþik ulus bilinci,
özekinsel deðerler varsa, bu bir anlamda, daha sonra uluslaþma sürecine
giren Türkler sayesinde olmuþtur.

Bu geniþ halklar topluluðunun dil birliði Türkçeyle en ussal bir biçimde
oluþurken, buna uygun abece de yaratýlmýþtý. Hemen yaný baþýnda baþka
bir güçlü halklar konfederasyonu Çin’den etkilenmeden kendi kimliðini
koruyan Türkler, Batý’ya doðru yerleþecek yer aramaya, yerleþik düzene
geçmeye baþladýklarýnda, yine o bölgelerin halklarýyla barýþ içinde yaþa-
maya özen gösteriyorlardý; ta ki, din kisvesi altýnda yaðmacýlýk ve doðu
ülkelerinin varsýllýklarýný zorla edinmek isteyen Arap saldýrýlarýna deðgin...

Araplar Ýslam dinini yaymak adýna, sömürgecilik bilmeyen Afrika ve Orta
Asya halklarýný çeþitli iþkencelerden geçirdiler, çözülme içinde bulunan
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ünlü Pers ülkesinde ve daha doðusundaki Türklerin ülkesinde kölelik
düzenini yerleþtirdiler. 

Ülkelerin varsýl kaynaklarýný yaðmalarken, o ülke halklarýna da aðýr
vergiler koydular. Güçlü bir Þaman dini yaþayan Türkler, Budistlik,
Yahudilik, Hýristiyanlýkla da karþýlýklý hoþgörü içinde yaþarken; daha
Muhammet’in saðlýðýnda devletleþme olanaðýný elde eden Ýslam
baskýsýndan, aðýr iþkence ve vergilerden kurtulmak için, yavaþ yavaþ bu
yeni dini kabul etmiþ görüntüsü vermeye baþladýlar. 

Ýslam dinini zorla kabul eden Türkler, bu yeni dine kendi özekinsel kim-
liklerini taþýdýlar, Arap yorumuyla deðil, kendi deðerleriyle yeni bir biçim
verdiler. Alevilik-Bektaþilik bu baðlamda doðdu.

Ve yine bu baðlamda Anadolu Müslümanlýðý çöl Müslümanlýðýndan
önemli ölçüde ayrýlýr.

Ýslam / Arap özekini içinde yavaþ yavaþ yer edinen Türkler, o ana dek
devlete köle olarak hizmet ederken, devleti ele geçirdiler (Kölemenler
gibi).

Ýslam’ýn kýlýcýný kuþandýktan sonra, daha önce kadýn-erkek eþitliðinin en
üst düzeyde yaþandýðý yaþam biçimi terk edildi; Türk abecesinden vaz-
geçildi, yazýn ve bilim dili bu yeni bastýran Arap ve Fars dillerinde geliþ-
meye baþladý. Geniþ halk kesimleri dillerini kendi içlerinde anlatýmla,
yazýnla (þiir ya da öyküyle) korurken, yönetim katlarýnda Türkçeye önem
verilmemeye baþlandý; öyle ki, Osmanlý Saraylarýnda koyu bir Arapça-
Farsça egemenliði sürerken, Ýran Saraylarýnda Türkçe baþ tacýydý.

Türkler, Ýslam kýlýcýyla Batý’yý zorlamaya baþladýlar. Ama yine de kendi-
lerine zulmün her türlüsünü uygulayan Araplar gibi deðil, aldýklarý toprak-
lardaki halklarýn yaþam biçimlerine, gelenek göreneklerine, inançlarýna,
ticaretlerine karýþmaksýzýn, barýþçýl bir yönetimi yerleþtirdiler. 

Bir barbarlar düzeni yaþayan Batý toplumunda, süresini dolduran ve ar-
týk çözülme aþamasýna giren iþkenceci Roma Ýmparatorluðu’nun yerine
yeni bir devlet yaratýldý, Hýristiyanlýk Ýslam’a karþý devletleþtirildi. Zaten
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kadýnýn toplumda bir yeri yokken, Hýristiyan baðnazlýðýyla, biraz ussal
konuþan kadýnlar, cadýlýkla, þeytanlýkla suçlanýp geniþ halk yýðýnlarý
karþýsýnda yakýldýlar; insanlar karþý çýkýþlarýný Kilise’nin engizisyonlarýnda
yargýlanarak zindanlarda, iþkencelerde öldüler.

Batý toplumu bu kara bilisizliði (cahilliði) yaþarken, Doðu’da bilim ve ya-
zýn geliþiyordu ve Batý toplumlarý Doðu’nun varsýllýðýna kýskançlýkla
bakýyorlardý; bu Doðu varsýllýklarý aðýzlarýnýn suyunu akýtýyordu. 

Halkýn baskýcý, iþkenceci Kilise’ye baþkaldýrmasý, yeni bir dönemin de
habercisi oluyordu. 

Doðu’yu dolaþan Batýlý gezginler, düþünsel ürünler vermeye baþladýlar,
eski Yunan teorilerini ortaya çýkarmaya ve oradan yeni bir özekinsel
düzen oluþturmaya baþladýlar. Dolayýsýyla Batýlýlar, kendi özekinsel geli-
þimlerini bir yandan daha önce karþý çýktýklarý Roma-Latin, diðer yandan
Yunan’a baðlarken, karþýlarýnda devletleþmiþ olan Ýslam’a karþý da
Hýristiyanlýk deðerlerini toplum düzeninin dirliði için yerleþtirdiler. Bu de-
ðerleri daha sonra varsýllýklarýný sömürmek için ‘Misyoner’ler aracýlýðýy-
la, dünyanýn baþka yörelerine taþýyacaklardýr. 

Batýnýn Kilise’ye karþý ayaklanmasý, Kilise’nin egemenliðini kýrmak için
ulusallýðý öne çýkarmasý yeni bir anlayýþý doðurdu; ve bu yeni ulusalcýlýk,
Ýslam yönetiminin barýþçýl egemenliði altýndaki deðiþik halklara da sýçra-
masý kaçýnýlmazdý. Bu da bir yandan ussal uyanýþmayý, bir yandan sanayi
devrimini yaþayan ve Doðu’nun varsýllýklarýný ele geçirmek isteyen Batý-
’nýn ilgi alanýna giriyordu. 

Bu baðlamda Batý’nýn karþýsýnda Ýslam kýlýcýný kuþanmýþ Osmanlý Ým-
paratorluðu bulunuyordu.

Ama Osmanlý Ýmparatorluðu da yenileþmeye karþý duruþuyla içten içe
kendini kemiriyor, çürütüyordu.

Her türlü geliþmeyi, yenileþmeyi ‘kâfirlik’ sayan, çýkarlarýný yitirecekle-
rini sezinleyen ve bu yenileþmeyi din adýna savunan sözde ‘alimler’, bir
zamanlar dünyanýn en iyi ordularýndan olan artýk kokuþmuþ, çýkarcýlar
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elinde oyuncak olmuþ Yeniçeri Ocaklarýný egemenlikleri altýna alarak,
Osmanlý Saraylarýndaki Bizans oyunlarýnýn piyonlarý oldular ve devleti
içten içe çökerttiler. 

Ulusalcýlýk Batý’dan Doðu’ya yayýlýrken, Osmanlý da kendini kurtarmak
için Batýlý olmaya özendi; ‘kâfirlikle’ suçladýðý Batý toplumlarýndan öykün-
müþ düzenlemelere yöneldi (Tanzimat Fermaný 1839). Bu düzenlemeler-
le Batý toplumunun büyük bir kurnazlýkla bulduðu Misyoner okullarýna
izinler verildi. Bu okullar açýldýklarý yörelerde ayrýlýklarý körükleyip toplum-
sal barýþý bozmaya baþladýlar. 

Yönetim baþýndakilerinin aymazlýklarý, öngörüsüzlükleri nedeniyle Ým-
paratorluðun her parçasý bu körüklemeyle ulusal bilinç geliþtirirken, Türk
/ Müslüman kesim son ana dek hâlâ bir Osmanlýlýk birliðine inanýyordu.
Ancak bin yýlý aþkýn bir süreden beri kendine yurt olan topraklarda, yok
olma sürecine girmiþti. 

Devlet, Batý’nýn gözünde iki yüzyýldan beri ‘Hasta Adam’dý. O zaman
bu ‘Hasta Adam’ýn mallarý yaðmalanmalýydý.

Ancak Batý’nýn teorisyenleri, her türlü sinsi komplo kurucularý, toplumbi-
limi dýþlayan edimlerde bulunuyorlardý. Kendilerine göre bir ‘Doðu Soru-
nu’ yaratan Batý teorisyenleri, tüm coðrafyasal, toplumsal, ekinsel gerçek
ve haklýlýklarý dýþlayarak geliþtirdikleri varsayýmlarýn ardýndan, ‘Sevr’ ile
‘Sorunu’ çözümleyeceklerini sandýlar (1920). Bunu uygulamak için de,
Batý, o zamanlarýn en güçlü emperyalisti, üzerinde ‘güneþ batmayan’ im-
paratorluk kuran Ýngiltere’nin siyasal olsun, silahla olsun, her türlü oyun
aracýlýðý ve desteðiyle, Anadolu’ya saldýklarý Yunan ordusunun, kendi
emellerini yerine getirecekleri inancýna kapýldý. Ancak emperyalistler
hiçbir zaman bunu uygulama olanaðý bulamadýlar.

Bir gerçek unutulmuþtu; o da Anadolu’nun tek vücut olup yaþamlarý pa-
hasýna topraklarýný koruyacaklarýný.... Lozan’da bir yanda emperyalist
ülkeler ve onun asalaklarý, öbür yanda haklýlýðýný arayan ve bu hakký
kendine çok görenlerden alan Türkiye vardý (24 Temmuz 1923).

Mustafa Kemal önderliðinde, dünyaya kendi sömürgeci anlayýþlarýyla
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bir düzen getirmeye çalýþan Batý emperyalistlerine karþý koyan Anadolu
halký, yine kurtarýcýlarýnýn önderliðinde 29 Ekim 1923’te Türkiye
Cumhuriyeti’ni kurdu.

Mustafa Kemal’in önderliðinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti, ýrksal
bir temele dayanmýyordu; ülkenin tüm ekinsel deðerleriyle, ussallýðý öne
koyup, kördüþünülerden (dogmalardan), budunsal (etnik) ayrýmcýlýktan
uzak, yurttaþlýk bilincini yerleþtirerek düzenini oluþturdu.

Mustafa Kemal, Cumhuriyet’in onuncu yýlýnda ‘Az zamanda çok iþler
yaptýk’ diyordu yurttaþlarýna.

Neydi bu ‘az zamanda yapý-
lan çok iþler’?

- Ülke emperyalistlerden arýndý-
rýldý.

Türkiye ortaçað baðnazlýðýn-
dan kurtarýlýp yeni, çaðcýl bir ül-
ke durumuna getirilmesi için:
- Hukuksal, eðitimsel (Eðitim-
Öðretim Birliði) düzenleme-
lerde bulunuldu.  
- Hiç bir önderin cesaret edemeyeceði bir edimle, abece deðiþtirildi
(1928).
- Din yönetimden ayrý tutuldu. Devletin dini olamazdý. Her inanç sahibi,
laik devlet düzeninin güvence ve korumasý altýnda olacaktý (‘Devletin dini
Ýslamdýr’ maddesi Anayasa’dan çýkarýldý: 1928).
- Dinde ussallýðý öne alýp inananlara kendi dilinde dinsel gereklerini ye-
rine getirme olanaðý saðlandý (15 yýl boyunca Türk ilinde kendi dilinde
Türkçe, günlük dinsel gereðini yerine getirmek için çaðrý duyan yurttaþ bu
çaðrýyý, 1950’de Demokrat Parti’nin ‘demokrasi’siyle yeniden anlamadýðý
bir dilde, ‘Arapça’ olarak duymaya baþladý.). Bazý çevrelerin bilinçsiz bir
biçimde öykündüðü Batý dünyasý, kutsal olarak bildiði Ýncil’in dili Latince’yi
býrakarak ulusal dillerde yapýtlar verirken, Türkçe’ye bu haklýlýðý ve
olanaðý tanýmamalarý, kendi içlerinde yaþattýklarý bir aþaðýlýk duygusun-
dan baþka bir þey deðildi.
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- Her devletin, ülke dirliði ve düzeni gereði, bir dil birliðine gereksinimi
vardýr. Türkiye’de Türkçe konuþulur: Dilde devrim yaratýldý (TDK’nin kuru-
luþu 1932. Devrim karþýtlarý 1983’te bu onursal kurumu ve kardeþ kurum
TTK’yi kapattýlar. Bu yazýnýn yazýldýðý Ekim 2003’te Mustafa Kemal
Atatürk’ün kalýtý hâlâ gasp edilmiþ durumda bulunuyordu). Devletle halk,
yazýneriyle okur arasýndaki uçurum dilde özleþmeyle aþýldý. Uykuya yat-
mýþ olan Türkçe uyandýrýldý; birbirinden güzel yapýtlar verilmeye, yazýnýn
yanýnda, bilimde de Türkçe ürünler verilmeye baþlandý. Saint-
Exupery’nin ‘Küçük Prens’te sözünü ettiði gibi, fesi atan Türk bilimci-
lerinin sözü deðerlenmeye baþladý. 

Dilde devrim çok önemliydi. Gerçekte Türkçe hep yaþamýþtý. Ancak ken-
dini Arapça-Farsça içinde camdan bir fener içinde yaþatan ‘ilim - yazýn
adamlarý’ halktan tamamen kopmuþlardý; yazdýklarý halka bir þey anlat-
mýyordu. 

Öte yandan daha 15. yüzyýlda Avrupa devletlerinde bir dil birliði, tam bir
anlaþma aracý geliþmemiþ, çok yakýn deðiþik bölgelerde yaþayan halk
topluluklarý birbirlerini anlayamazken (en yakýn örnek Fransa), Avrupa’nýn
içlerinden Orta Asya’ya dek olan geniþ bir coðrafyada Türkçe konuþarak
gezme olanaðý vardý.

- Ýnsan Haklarý, demokrasi havarisi birçok ülkeden önce Türkiye’de kadýn
seçme ve seçilme hakkýný elde etti (1934). Bu olgu Atatürk Devrimleri’ni
küçümseyen ve büyük doktrinlerin açmazýnda gerçeði göremeyenlerce
kötü bir geliþme olarak bile deðerlendirildi. Neden? Çünkü onlara göre
‘devlet, tepeden inme bir kararla bu hakký vermiþti; Türk kadýný, ken-
disi kavga verip bu hakký almamýþtý’.

Sormak gerek bu çevrelere: Bu gereksinimi zamanýnda, o ‘tu-kaka’
denilen devlet görmüþse ve gösteriþ yapmadan bunu uygulamaya
sokmuþsa, bu hak küçümsenir, baltalanýr mý, yoksa yasayla verilmiþ
bu hakkýn kullanýmý için daha ileri boyutta kavga mý verilir?

- Giysi Devrimi’yle (1925), yüzyýllardýr dinle uyuþturulan halk bireylerinin
çevreni (ufku) açýldý; deðiþim yüzeyde deðil, özde olacaktý artýk. 
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Bu da daha o zaman, demokrasi, insan haklarý, din baðnazlýðýyla oldu-
ðu gibi, bugün de hâlâ eleþtirilmekte, ‘fesi, kavuðu atmakla Batýlý, Avrupalý
olunacaðý sanýldý’ denilmektedir.

Yanlýþa düþtükleri en büyük nokta da burada beliriyor. Atatürk Devrim-
leri’nin hiçbiri Batý’ya, dolayýsýyla Avrupa’ya öykünme (taklit) temelinde
deðil, çaðýn gerekleri içinde çaðcýllaþma temelinde yapýldý. Bu çaðcýllaþ-
mayý hep körlemesine bir Batý hayranlýðý olarak algýlayan çevreler, kav-
ramlarýn içini boþaltarak ulusa ve ülkeye en büyük kötülüðü ettiler.

Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli ‘kültür’dür diyen Mustafa Kemal’in
hep halka dayanan, halkça saðduyulu olarak desteklenen yenileþtirmele-
rini, bu baðlamda ‘Atatürk Devrimleri’ olarak adlandýrýyoruz. Çünkü
yapýlanlarýn hepsi, ‘devlet görüþü’ diyerek küçümsenmeden, baltalan-
madan deðerlendirilirse, baþlý baþýna birer devrimdir.

Avrupa, sömürgelerinden artýk gereksindiklerini alamadýðýndan, büyük
savaþ (I. Dünya Savaþý) sonrasý yoksulluða düþüp, bunun çýkýþ yolunu
faþizmde görüp ona yönelirken, her yönden yýkýk bir ülke konumunda
olan Türkiye’de eðitime, kalkýnmaya, baðýmsýz olarak kendi kaynaklarýy-
la ve kültüre yatýrým yapmak herhalde çok anlamlý ve ileriyi gören bir yak-
laþým olmak gerektir. 

Bu devrimler, ulus bireylerini toplumsal olarak kalkýndýrmaya, daha iyi
bir yaþam olanaðýna onurlu bir biçimde ulaþtýrmak içindir. Eðitimde yapý-
lanlar, köy enstitüleriyle toptan kalkýnmanýn meyvelerini vermeye
baþlamýþtý. Aðalýk, budunsal ayrýmcýlýk, bölgecilik tümden ortadan kalka-
caktý. 

Tutumsal kalkýnma, bilimle, eðitimle olacaktý. Yurttaþlar bunun için bir
seferberliðe girmiþti; yolu da imeceden geçiyordu.

Ýmece toptan kalkýnmanýn açkýsýydý. Öykünmeden, ele güne el aç-
madan, kendi kaynaklarýyla kalkýnmanýn, daha iyi bir yaþamýn yolu bulun-
muþtu. 

Daha bir yüzyýl önce ‘kâfir’ olacaðýz gerekçesiyle fese karþý çýkan an-
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layýþ, fesin atýlmasý istendiðinde de, bu baþlýðýn Ýslamsal bir kutsallýk
olduðunu savunarak karþý çýktýklarý gibi, çýkarcýlar ve bu çýkar çevrelerin
asalaklarý, köy enstitüleri gibi kurumlarýn, dilde özleþmenin, iktisadi ve
siyasi baðýmsýzlýðýn önünü kestiler, devrim karþýtý edimlerle ülkeyi yine iki
yüzyýl önceki ‘Hasta Adam’ýn konumuna düþürdüler.

Her türlü olumsuz koþullarýna karþýn Türkiye Cumhuriyeti, tüm kaza-
nýmlarýyla ayaktadýr. Atatürk Ýlke ve Devrimleri Türk insanýný sonsuza
dek aydýnlatacak birer ýþýktýrlar.

Türkiye Cumhuriyeti daha nice Mustafa Kemaller çýkaracak ve þu
anda karanlýk bir dönemden geçen Türkiye’yi yine Mustafa Kemal
Atatürk’ün çizdiði yolda gençler esenliðe çýkaracaktýr.  

Bu anlayýþ ve inançla Türkiye Cumhuriyeti’nin 80. Yýlý hepimize kutlu
olsun!

***

Mustafa Kemal
Atatürk’ün ulusa
seslendiði Cumhuriyetin
onuncu yýlýnda verdiði
söylevi dinleyelim:

Türk Milleti!

Kurtuluþ Savaþýna baþladýðýmýzýn on beþinci yýlýndayýz. Bugün
Cumhuriyetimizin onuncu yýlýný doldurduðu en büyük bayramdýr.

Kutlu olsun!

Bu anda, büyük Türk milletinin bir ferdi olarak, bu kutlu güne
kavuþmanýn en derin sevinci ve heyecaný içindeyim.
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Yurttaþlarým!

Az zamanda çok iþler yaptýk. Bu iþlerin en büyüðü, temeli, Türk
kahramanlýðý ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyetidir.

Bundaki muvaffakýyeti, Türk Milletinin ve onun deðerli ordusunun
bir ve beraber olarak, azimkârane yürümesine borçluyuz.

Fakat yaptýklarýmýzý asla kâfi göremeyiz. Çünkü, daha çok ve daha
büyük iþler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz.

Yurdumuzu, dünyanýn en mamur ve en medeni memleketleri sevi-
yesine çýkaracaðýz. Milletimizi, en geniþ refah vasýta ve kaynaklarýna
sahip kýlacaðýz. Milli kültürümüzü, muasýr medeniyet seviyesinin
üstüne çýkaracaðýz.

Bunun için, bizce zaman ölçüsü, geçmiþ asýrlarýn gevþetici zihni-
yetine göre deðil, asrýmýzýn sürat ve hareket mefhumuna göre
düþünülmelidir. Geçen zamana nispetle daha çok çalýþacaðýz, daha
az zamanda daha büyük iþler baþaracaðýz. Bunda da muvaffak ola-
caðýmýza þüphem yoktur.

Çünkü, Türk milletinin karakteri yüksektir; Türk milleti çalýþkandýr;
Türk milleti zekidir. Çünkü, Türk milleti milli birlik ve beraberlikle
güçlükleri yenmesini bilmiþtir. Ve çünkü, Türk milletinin, yürümekte
olduðu terakki ve medeniyet yolunda, elinde ve kafasýnda tuttuðu
meþale, müspet ilimdir.

Þunu da ehemmiyetle tebarüz ettirmeliyim ki, yüksek bir insan ce-
miyeti olan Türk milletinin tarihi bir vasfý da, güzel sanatlarý sevmek
ve onda yükselmektir. Bunun içindir ki, milletimizin yüksek karak-
terini, yorulmaz çalýþkanlýðýný, fîtri zekâsýný, ilme baðlýlýðýný, güzel
sanatlara sevgisini, milli birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü
vasýta ve tedbirlerle besleyerek inkîþaf ettirmek milli ülkümüzdür.

Türk milletine çok yaraþan bu ülkü, onu, bütün beþeriyette, hakiki
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huzurun temini yolunda, kendine düþen medeni vazifeyi yapmakta
muvaffak kýlacaktýr.

Büyük Türk milleti!

On beþ yýldan beri, giriþtiðimiz iþlerde muvaffakiyet vadeden söz-
lerimi iþittin. Bahtiyarým ki, bu sözlerimin hiç birinde milletimin
hakkýmdaki itimadýný sarsacak bir isabetsizliðe uðramadým.

Bugün, ayný iman ve katiyetle söylüyorum ki, milli ülküye, tam bir
bütünlükle yürümekte olan Türk milletinin büyük millet olduðunu,
bütün medeni alem az zamanda bir kere daha tanýyacaktýr. Asla
þüphem yoktur ki, Türklüðün unutulmuþ büyük medeni vasfý ve
büyük medeni kabiliyeti, bundan sonraki inkîþafý ile, âtinin yüksek
medeniyet ufkundan yeni bir güneþ gibi doðacaktýr.

Türk milleti!

Ebediyete akýp giden her on senede, bu büyük millet bayramýný da-
ha büyük þereflerle, saadetlerle, huzur ve refah içinde kutlamaný
gönülden dilerim.

Ne mutlu Türküm diyene!

Ankara, 29 Ekim 1933

***
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CUMHURÝYET’ÝN 80. YILINDA
Eðitimde Kör Kutup
Osman Bolulu
Eðitimci -Ozan-Yazar

Türkiye’de eðitimin hem Doðu hem Batý ülkelerinden farklý bir
özgörevi (misyonu) vardýr: Türk Kurtuluþ Savaþý felsefesinin üstüne
temellenen Türk eðitimi; Doðu’nun tutucu ve inakçýlýðýndan kurtul-

mak, Batýnýn yol yönteminden yararlanmakla birlikte onun kopyasý olma-
mak üzerine kurulmuþ devrimci / aydýnlanmacý insan yetiþtirme dizgesidir.
Böyle bir yörüngeye oturtulmuþ eðitimle ekinleþecek / uluslaþacaktýk;
ulusal baðýmsýzlýk ve onurumuzu koruyarak insanlýk ailesi içinde saygýn
bir yerimiz olacaktý.

Cumhuriyet dönemi eðitimi, tanýlamaya çalýþtýðým içerikte tamamlana-
bildi mi? Böylesi bir eðitim dizgesine elveriþli birikimlerimiz var mýydý?

Cumhuriyet Öncesindeki eðitim:
Eðitimin, çaðýnýn gereklerini kavramýþ ve ona göre edim tutuma geçe-

bilen yurttaþ yetiþtirme iþi olduðu Tanzimat’a doðru sezilmeye baþlan-
mýþtý. Ama bu yöndeki çabalar monarþik yönetimin ve dinselin kuþatmasý
altýnda, öykünmeden öteye geçemiyordu.

Cumhuriyetten önce:
1. Medreseler,
2. Mahalle ve sýbyan mektepleri,
3. Tanzimat’ýn Batý özentisiyle kurduðu okullar,
4.  Yabancýlarýn, uluslarýn düþünüþünü, kültürünü içten kuþatma amaçlý

okullarý / kolejleri vardý.
5. Önce Ýmparatorluðun gerileyiþini durdurmak için Askeri okullar açýldý,

Dünyanýn en eski üniversitelerinden olduðu söylenen fakat aslen geç-
miþteki yüksek medreseden gelen darülfünun vardý. Söz arasý anýmsa-
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talým: Aslýnda, bu saydýklarýmýz, birer eðitim kurumu olmaktan çok, aðýr-
lýðý dinselde olan ve ters topal öðretim yerleridir.

Tanzimat’ýn ve askerin açtýðý okullarda, her ne kadar pozitif bilimler öð-
retilmeye çalýþýlsa da Ýslamcý devletin, ümmet anlayýþýnýn baskýsýndan
kurtulamamýþtýr. Örnekse Ýstanbul’un (baþkentin) göbeðinde bir okul, sýný-
fa harita soktu diye basýlmýþ, öðretmeni, canýný zor kurtarmýþtýr.

Böylesine, birbirine karþýt öðretim, ulusal bir anlayýþý yaratamazdý. Çün-
kü bu kurumlarýn kimi ümmetçiydi, kimi melez Batý öykünmecisi,  kimi de
çaðýn gereklerini sezer gibi olsa da bilincinde saydamlaþmamýþ insan
yetiþtiriyordu. Bu üçlü görüþ, en azýndan ikili anlayýþ ve dünya görüþü de-
mekti. Çaða uyulmasý gerektiðini sezenler, görüþünde kuþkulu; eskiye
baðlý olaný ümmetçi ve her þeyi dinsele çekerek, yenilikleri küfür sayan
insan yetiþtiriyordu. Çaðýn gereklerini anlayabilenleri azýnlýðýn azýnlýðýydý.
Onlar yýkýcý, münkir, kâfir sayýlýyor, dýþlanýyordu. Böylesi ikili üçlü anlayýþa

kültür birliði yaratýlabilir miydi?
Gerçek anlamda ulus olunabilir
miydi? Ulusal ve evrensel
gerekleri uygulayarak çað-
daþlaþabilir miydi?

Türkiye’de dünden bugüne
sað-sol; ilerici-gerici; Batýcý-
Doðucu; daha doðrusu çaðýnýn
gerek ve isterlerini kavramýþla
kavramamýþlarýn sürtüþmesi /
çatýþmasý, yukarýda sözü edilen
ikili, üçlü kültürün çatýþmasýdýr.
Ne yazýk ki siyasal kavgalar da
bunun üzerine kurulmuþtur. Bir-
birini yiyerek, kendi tabanýný

oyan bu anlamsýz kavga nede-niyle, 21. yüzyýlýn baþýnda, hâlâ þeriat
devletini tartýþtýðýmýz için; yazýnýn baþlýðýný EÐÝTÝMDE KÖR KUTUP koy-
dum.

Bu kör kutba nasýl geldik? Evrelere ayýrarak özetleyeceðim:
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Türk Kurtuluþ Savaþý
Bizim Kurtuluþ Savaþýmýz, herhangi bir savaþ deðildir: Mustafa Kemal;

1921’de “Bu savaþ yalnýz bizim savaþýmýz olsaydý, daha az kanlý olur,
daha az zamanda bitirilebilirdi. Bu savaþ, mazlum milletlerin savaþýdýr.”
diyordu.

Keskin doktriner iki ideoloji dünyayý iki kutba bölüp birbiriyle dövüþtürdü.
Çýkarýný devþirdi. Hegemonya kavgasýnda biri, felsefesinden saptýðý için
tökezledi. Ötekisi, dünya jandarmalýðýndan dünyanýn tek imparatorluðuna
sahip olmaya soyundu: kapitalizmi; küreselleþme, globalleþme, yeni dün-
ya düzeni kýlýfýyla geliþememiþlere yamadý. Tek taraflý para imparator-
luðunun egemeni olarak dünyanýn üretilerini emiyor, ondan edindiði güçle
mazlum milletleri dövüyor. Bugün, dünyanýn öteki ucunda, beriki ucunda,
para imparatorluðunun egemenliðine baþkaldýranlarýn nabzýnda, Mustafa
Kemal’in Kurtuluþ Savaþý sýrasýnda söylediði o sözün attýðýný duyumsu-
yoruz. 

Türk Kurtuluþ Savaþýna, yalnýz dünyanýn ilk baðýmsýzlýk savaþý demek
yetmez. Mazlum milletlerin örnek alacaðý / aldýðý aydýnlanma / uygarlaþ-
ma kalkýþmasýnýn örneðidir. Bir imparatorluk daðýlmýþ, bir ulus; içteki ha-
yýnlýða ve dýþtan gelen iþgale karþý, kendisini kurtarmaya çalýþýyor. Bu,
içteki çürümüþ yapýya, dýþtan bastýran sömürgene karþý savaþtýr, bir ihti-
laldir. Ama nasýl? Tarihin hangi sayfasýnda var, dünyanýn neresinde gö-
rülmüþ, ihtilalin halk meclisiyle yapýldýðý? Sakarya Meydan Muharebesini
yapacak Mustafa Kemal’i, milletvekili seçip seçtirmemeyi tartýþan
Türkiye Büyük Millet Meclisiyle, halk iradesiyle kazanýlmýþtýr Kurtuluþ
Savaþý. Dünyanýn ve içteki kimilerinin kavrayamadýðý noktalardan birisi
budur: Kurtuluþ Savaþýný, sadece iþgalciyi yurttan çýkarma, sadece bir
baðýmsýzlýk savaþý sanýyorlar. Kurulacak Türkiye Cumhuriyeti’nin felsefe-
si yatar, o savaþýn içinde.

Bir aydýnlanma felsefesinin eyleme konuþu, bir çaðcýl uygarlýk giriþimi-
nin temel noktasýdýr Kurtuluþ Savaþý. Yunaný kendisine saldýrtan, ülkesini
sömürü bölgelerine ayýrýp, kaynaklarýný saðmaya çalýþan Avrupa emper-
yalizmine karþý öç duygusuna kapýlmamýþ, “Yurtta barýþ, dünyada barýþ!”
demiþ Mustafa Kemal. Batýnýn bilimsel birikim ve yönetmelerine gerek
duyarken, onun kopyasý olmaya özenmemiþ: Çaðdaþ uygarlýk düzeyinin
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üstüne çýkmayý hedef  seçmiþ. 

Her savaþýn sonu; devrime, bir devlet kurmaya, yeni kültür oluþturup uy-
garlaþmaya varmaz. Neyi, nasýl yapmalýydý?

Çaðdaþ bir ulus, devlet olabilmek için:
* Önce ümmet toplumunun insanýný, yurttaþ yapacaktýnýz, birey kimliði-

ni kazandýracaktýnýz ona.
* Doðu ve Ýslam kuþatmasýndaki kültür ve Batý öykünmeciliði, cemaat-

çiyi birey yapmaya yetmezdi. Kültür çevremizi deðiþtirecek; içinde bulun-
duðumuz kültürle, kökenimizdekini ve bize örnek olabilecekleri emiþtire-
rek çaðdaþ anlayýþ içinde ulusal kimliðimizi kuracaktýk.

* Eleþtiriye kapalý topluma, eleþtirel düþünüþ kazandýrmalýydýk.
* Ýlkel tarým ülkesiydik. Önce rasyonel üretime yönelmeliydik tarýmda.
* Yalnýz tarýmsal üretimle kalkýnma saðlanamaz, geliþimde dünya ile ya-

rýþýlamazdý. Sanayi devrimini gerçekleþtirecektiniz ki yurt bayýndýr, insaný
mutlu olsun, demokrasinin itici gücüne kavuþalým.

* Ondan sonra gerçek anlamda demokrasiye geçelim. 

Türk devrim ve aydýnlanmasýnýn temelinde ve doðrultusunda bunlar
vardýr. Ama, öyle Fransýz ve Rus devrimindeki gibi bilimsel temeli,
düþünsel topraðý olmayan, halký okumasýz yazmasýz, Etiler çaðýný aþa-
mamýþ, köylü bir toplumda; insaný olmadýkça kültürleþme ve uluslaþma
sürecini tamamlayamazdýnýz. Her toplumsal düzen kendisini kavramýþ,
kollayýp koruyacak insaný gereksinir. Yapýsý insanlýk deðerleri üzerine
kurulmuþ ve hukuku ýskalamamýþsa sürer gider öylesi devlet ve toplum.
Yoksa gurkalarýnýn gücü bitince o da biter. Uluslarý, insanlýk ailesinin
bireyleri sayan, dünya kültür ve birikimlerine saygýlý ve ona katkýya
özenen, insanlýk ülküsüne baðlý Türkiye Cumhuriyeti, amaçladýðý düzeni,
omuzlayýp götürecek, sonra kollayýp koruyacak insaný yoksa, varlýðýný
sürdürebilir miydi?

Sonra söylenecek söz ama, burada söyleyelim: Türk devrim ve aydýn-
lanmasý tamamlanamadý. Onu kollayýp koruyabilecek insaný yetiþtirmek-
te eksik kaldýk.

Askeri baþarýlar yetmezdi

BÝZÝM ANADOLU -  CUMHURÝYETÝN ÖZEL 80. YILI EKÝ16



Kurtuluþ Savaþýnýn en civcivli zamanlarýnda Ankara Lisesinin öðrenci-
leri, öðretmenleri Enver Behnan (Þapolyo) aracýlýðýyla, Mustafa Kemal’e
baþvurur, yurt savunmasýna katýlmak isterler. “Hayýr!” der o, “Yarýn kültür,
uygarlýk savaþý baþlayacak, siz orada görevli olacaksýnýz!” Daha Kurtuluþ
Savaþý sürerken, Nisan 1921’de Mustafa Kemal, Ankara’da eðitim þûra-
sýný (eðitim danýþma kurulunu) toplamýþtý. Savaþ, bütün amansýzlýðýyla
sürerken, o, yaratýlacak çaðcýl insaný hazýrlamayý düþünüyordu. Düþman
denize döküldüðünde, 9 Eylül 1922’de askeri baþarýnýn yetmediðini, asýl
kurtuluþun bundan sonra baþlayacaðýný söylüyordu.

Kültürleþme / uluslaþma ve
demokratik düzen için, ulusal,
evrensel deðerleri özüm-
semiþ insan gereklidir. Önce
onu eðiteceksiniz, sanayinizi
kuracaksýnýz, ulusal burjuva-
zinizi yaratacaksýnýz ki de-
mokrasiye ulaþasýnýz…

Hangi insanla, neyle?

Nasýl bir eðitim?
Biz tanýmýný yapmadan Atatürk’ü konuþturalým: “Eðitim ve öðretimde

uygulanacak yöntem; bilgiyi insan için gereksiz bir süs, baþkasýna üstün
gelme, dolayýsýyla baþkasýný zorlama aracý ya da uygar bir zevk olmak-
tan çok, yaþamda baþarýlý olmayý saðlayan, geçerli, uygulanabilir bir
donaným ve güç durumuna getirmektir.” 

Atatürk’ün sözlerini açýmlayalým: Eðitim; yaþamda baþarýyý saðlayan,
geçerli ve uygulanabilir güç olmalý; baþkasýna üstün gelmek için kullanýl-
mamalý, zorlama aracý yapýlmamalý. Þimdi dünyada, eðitim ve öðretimle
kazanýlan bilgi ve teknolojiyi, üstün gelme ve zorlama aracý olarak kul-
lananlara bakýn: Onun öngörüsünü ve eðitimi doðru tanýlayýþýný düþünün.

Atatürk’ün, anlamýný doðru kavrayamadýðýmýz bir sözü daha var, bu ko-
nuda; “Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür.” O ne demek? Ulusal ve
toplumsal bir kirizma yapacaksýnýz: Ulusal, düþünsel, toplumsal yapýnýzý
derinlerine kadar kazacaksýnýz, alt üst edeceksiniz, topraðýný hava-
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landýracaksýnýz: Daha yeni tür kültürel dikime ve ulusala  elveriþli duruma
dönüþtürüp verili yapacaksýnýz.

Klasik tanýma göre eðitim; geçmiþten geleceðe doðru uzanan baðýn
kopmamasý için kendi onurunun ve toplumsal ödevlerinin bilincine varmýþ
insan yetiþtirmektir. Bu tanýmýn içinde, geleneksel yapýnýn sürdürülüp gö-
türülmesi de gizlidir, unutmayalým.

Geliþmeci, devrimci eðitimdi gereken
Geçmiþten geleceðe doðru uzanan baðýn, onur kavramýnýn yenilenme-

si, toplumsal ödevlerin gözden
geçirilmesi, ödevin karþýsýna
bir de hakkýn konulmasý
gerekiyorsa n’olacak? Ýnsana
yeni bir uygarlýk anlayýþý
gerekiyorsa,  yeni davranýþlar
takýnmak durumundaysa…
Öyle bir insan tipi yaratýlmalý ki
gereksinimlerini karþýlayabilsin,
esenliðini saðlayacak dünyayý

yeniden kurabilsin. Böyle bir insanýn, kesenkes özgür düþünceli, sorgu-
layýcý, kendisine güvenli, yapýcý, yaratýcý olmasý gerekir. Böylesi insan
klasik tanýmlardan çýkamazdý; Kemalizmin, Kurtuluþ Savaþý olgusundan
çýkarýlmasý gibi, yaþamýn kendisinden; ülkenin gerçek ve koþullarýndan
çýkmalýydý (örnekse köy enstitüleri), bütün dünyaya gözü kapalý olma-
malýydý.

a) 1923-1946; baðýmsýzlýkçý ulusal özünü koruyarak
1940’lara doðru Avrupa’nýn Almanya’sýnda, Ýtalya’sýnda faþizmin temel-

leri atýlýrken Türkiye’de demokrasinin alt topraðýný besleyecek eðitim
öðretim uygulamalarý sürmektedir.

Daha sonraki yýllarda Almanya’dan kaçan bilim adamlarý, Türk üniver-
sitelerinde görev almýþlardýr.

Türklerin bilime ve felsefeye katkýsý sayýlan köy enstitüleri düþüncesi bu
yýllarda doðmuþ ve uygulamasýna geçilmiþtir. Doðu / Batý klasikleri Türk-
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çe’ye çevrilmiþ; köy enstitülerinde ve liselerde okunmaktadýr. Okullarýmýz-
da, beynin ifadesi olan kompozisyon, anadilimiz, ana ve önemli dersler-
dendir. Onu baþarmadan, bir üst okulun kapýsýndan giremezsiniz. Türkçe,
matematik, tabiat bilgisi, biyoloji derslerinde baþarýlý olamadýnýz mý, sýnýf
atlayamazsýnýz. Ortaokulu ve liseyi bitiriþte olgunluk sýnavý zorunludur.
Herhangi bir dersten borçlu olarak üst sýnýfa geçemezsiniz.

Türk Dil Kurumunun çalýþmalarýyla dil-
imizi arýlaþtýrýp durulaþtýrarak Türkçe
düþünüp Türkçe konuþup yazmanýn
yolunu açýyoruz: Sözel kültürden yazýlý
düþünüþe, dolayýsýyla bilimsel düþü-
nüþüne geçmeye koyulmuþuz. Türkçe’-
nin yabancý etkilerden sýyrýlmasý ora-
nýnda Türkçe yazýn geliþiyor, bilimimiz
ivme kazanýyor. Tarih Kurumuyla köke-
nimizi araþtýrýrken, þoven bir tutumda
deðiliz: Anadolu, bütün birikimleriyle
Türk yurdu sayýlýyor, geçmiþten gelece-
ðe eklenen kültürü oluþturuyoruz: Ba-
ðýmsýzlýðýmýza titiziz ama, dünyaya sýr-
týmýzý dönmüþ deðiliz. Halkevleriyle hal-
kýn gelenek göreneðini araþtýrýyor, sap-
týyor, çaðdaþ bir özle günümüze uyarla-
maya çalýþýyoruz. Halký uyandýrma ona
cumhuriyetçi, çaðcýl  bilinç  kazandýrma çabasýndayýz.

b) 1946-1950; caygýnlýk
Dünyanýn demokratik yapýya ulaþtýðý söyleniyor. Birleþmiþ Milletler

Örgütü kurulmuþ: Batý dünyasý, demokrasi havariliðini üstlenmiþ, kendi-
sine benzemeyeni dýþlýyor. Dünya iki kutuplu. Amerika ve Avrupa
demokrasinin ocaðý; SSCB komünist, kuþatmacý diktatörlük sayýlýyor.
Sovyetler doðudan üç ilimizi, Boðazlarda egemenlik istiyor. Türkiye,
Amerikanýn verdiði, kullaným süresini doldurmuþ kýytýrýk araçlarla kalký-
nacaðýmýzý, demokrasilerin yanýnda yer alacaðýmýzý, Sovyet baskýsýndan
korunacaðýný sanýyor. ABD’den  aldýðýmýz yardýmla, ekonomik güdüme
giriyoruz.
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CHP yönetimi, zaten 1938’den beri kýyýn kýyýn, tutuculuða ödün vermek-
tedir. Demokrasi, salt seçim mekanizmasý, oya dayalý bir olgu sayýlýyor.
Uluslaþma / kültürleþme sürecini tamamlayamamýþ yönetim ekonomik
zorluklardan baþka, demokrat olmamak töhmeti altýndadýr. Atatürk döne-
minde karanlýðýndan baþýný çýkarmaya cesaret edemeyen, eski öz-
lemlileri; halkýn dinsel duygularýný gýdýklýyor, kullanýyor. Devrimden go-
cunmuþluklarýný, kýyýn kýyýn söze yazýya döküyor. CHP, altý oyuluyor  kor-
kusuyla, CHP felsefesini eritme sürecine giriyor: Ýlahiyat Fakültesi açýyor,
okullara din dersleri koyuyor. Eski özlemlilerinden, dinsele takýlmýþlardan
oy alacaðý sanýsýnda. Ama 1950 seçimleri, umduðu gibi sonuçlanmýyor..
Demokrat Parti ezici çoðunlukla iktidar oluyor.

c) 1950-60; Geriye savruluþun, açýktan uygulamaya konuluþu
Demokrat Parti iktidar olur olmaz, ilk iþi, Türkçeleþtirilmiþ ezaný, Arapça-

’ya dönüþtürmek oldu. Halkevlerini kapattý, mallarýna el koydu. Halkýn,
kendi kültürü üzerinden evriliþinin önünü kesti. Anayasanýn dilini
Osmanlýcaya çevirdi. CHP’nin kiþiliðinde Ýsmet Paþa fobisine kapýldý. Ona
saldýrýyorum diye Cumhuriyet ne getirdiyse, onlarýn tümünü silecekmiþ
havasýný yarattý. Türk devrimini, halka mal olmuþ olmamýþ diye parçala-
yarak eritmeye giriþti. Dilde geriye dönerek Türkçe düþünüþün önünü
kesti. “On bin müsellahla (silahlýyla) emrinizdeyim.” diyen Doðulu
aðalarýn, toprak beylerinin, Osmanlý tutkunlarýnýn desteðiyle, hiç iktidard-
an düþmeyeceði sanýsýna kapýldý. Sanki Türkiye’ye Mustafa Kemal
gelmemiþ, Kurtuluþ Savaþý yapýlmamýþ, Türk devrimleri olmamýþ gibi,
gerici bir savruluþa terk etti ülkeyi. Cumhuriyet düþmanlýðýyla ünlü þeyh
Bediüzzamanýn (Said-i Kürdi), ayaðýna giderek, elini öptü baþbakan.
Baþkanlýk kürsüsünün alnacýnda “Egemenlik kayýtsýz þartsýz milletindir.”
yazýsý bulunan TBMM’de, milletvekillerine (halkýn ulusal irade adýna
oraya gönderdiði 450 kiþiye) “Beyler, siz isterseniz, hilafeti bile geri getire-
bilirsiniz.” dedi. Aklýnca bunu ulusal irade ve demokrasi görüntüsü saný-
yordu.

Kara kalabalýktan aldýðý güce, gereðinden çok güvenerek orduya sataþ-
týðý,  az buçuk var gibi görünen demokrasi havasýný iyice açmaza soktuðu
için 27 Mayýs 1960’ta ihtilali, Demokrat Parti iktidarýna son verdi. DP
döneminde kültüre, düþünceye, dile, devrime, eðitime önem verilmemiþ,
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dinsel kabarma desteklenmiþ, medrese ruhu iyice su yüzüne çýkmýþtý.
Birkaç temelsiz plansýz maddi geliþmeyle kalkýnmanýn saðlanacaðý
sanýlýyordu.

d) 1961-65; Devrim anlayýþý dirilir gibi
27 Mayýs 1960 devriminin yönlendirmesi ve Kurucu Meclisin çalýþmala-

rýyla hazýrlanan 1961 Anayasasý; laik, sosyal, hukuk devletini öngörüyor.
Yurttaþýn ve devletin ödev sorumluluklarýný, Kurtuluþ Savaþý üstüne
temellenen demokratik anlayýþa göre düzenlemiþti. Dünyada örnek
sayýlacak hukuksal, demokratik devlet düzeni istiyor, özgürlüklere olanak
tanýyordu.

Türkiye’de sol partiler kuruldu (örnekse TÝP), millî bakiye sistemiyle, her
türlü siyasal düþüncenin TBMM’ye girmesine olanak yaratýldý. Ýþçi
sendikalarý, gerçek sendika kimliðine kavuþuyordu. Ülkede, komünizm
dýþýnda, her türlü düþünce savunulabiliyordu. Yasaklarýn çemberi iyice
gevþetilmiþti. Devlet Planlama Teþkilatý kurulmuþ, devlet yatýrýmlarý plan
içinde yürütülecek, ulusal gelir ve deðerler, günlük politikanýn kullanýmýn-
dan kurtarýlacaktý. Eðitim öðretim üzerindeki gerici / tutucu baský iyice
azalmýþtý.

e)1965-71; 1960 devriminin rövanþýna doðru
Türkiye’nin 150 yýllýk demokrasi, sosyal adalet, hukuk, özgürlük özlem-

lerine ön  açan ve halkoyuyla kabul edilen 1961 Anayasasý’nýn Türkiye
bol geldiðini ileri süren, planlý kalkýnma yerine pilav diyerek demagojiyle
halký uyutan, onu dinsel damarlarýndan saðmaya çalýþan siyasal parti
seçimi kazandý (1965). Cumhuriyeti kurduðunu ileri süren ve Atatürkçülü-
ðü kimseye býrakmayan partiyle anlaþarak milli bakiyeli seçim sistemine
son verdi. Belli ki iki partiden baþkasýnýn TBMM’ye girmesine engel
konuldu.

1946’dan sonra dinselden pay alma yarýþýna çýkan siyasal zihniyet bu
dönemde hýzýný iyice artýrdý. Bu partinin genel baþkanýnýn görevde olduðu
sürelerde 400’e yakýn imam-hatip okulu açýlacak, öðrenci sayýsý beþ yüz
bini aþacaktýr.
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Türkiye’de 1960 devrimiyle siyasal, düþünsel alanda görünmeye baþ-
layan toplumcularýn karþýsýna, siyasal güçlerin destek itisiyle, eli silahlý
faþistler, ýrkçý, dinciler çýkarýldý. Gençlik ikiye bölündü, Toplumun genelini
de etkilemeye baþladý. Yaratýlmaya çalýþýlan öylesi ortamýn, toz duman
içinde birileri avlanacaktýr birazdan.

f) Sonrasýndaki ters adýmlar
Teker teker sözünü edersek uzayacak, bundan sonrasýný, madde baþý

olarak birkaç örnekle özetlemek zorundayým:
* 12 Mart 1971’de TSK, TBMM’ye muhtýra verdi. Baþbakan Süleyman

Demirel þapkasýný alýp gitti. Muhtýrayý verenler, sözüm ona, anarþinin
önünü kesmek, Atatürk ilkelerinin uygulamasýný istemekteydi. Ama onlar-
dan org. Memduh Taðmaç, halkýn isteklerinin, Meclisi açtýðýndan þikâyet-
çiydi. Cumhurbaþkanlýðýna getirilen eski Genel Kurmay Baþkaný, “Ülkeyi
komünizmden imam-hatipliler koruyacak.” Diyordu. Her kýþ komünizm
gelecek korkusunu gündeminden düþürmeyen Celal Bayar ve “Bana sað-
cýlar suç iþliyor dedirtemezsiniz.” diyen, 400’e yakýn imam-hatip okulu
açan Süleyman Demirel ile onu iktidardan uzaklaþtýranlarýn, birbirinden
farký yoktu.

* 12 Mart 1971 Darbesinin baþbakaný, özgürlük heykelinin üstüne þal
atmakla ünlü kiþi, 1961 Anayasasýný lüks sayýyor. Solcularýn baþýna bal-
yoz gibi ineceðini söylüyordu. Solcu kýyýmý sürüyordu.

* Karadeniz Teknik Üniversitesinde Atatürk’ü anma toplantýsýna 18 öðre-
tim üyesi, 8 öðrenci katýlýyor (12 Kasým 1974).

* TBMM lokantasýnda içki yasaklanýyor, Meclis bahçesine cami yaptýrýl-
masý kararlaþtýrýyor (19 Þubat 1975).

* Gökçeada Ýlköðretmen Okulunda öðrencilerin Atatürk rozeti takmalarý
yasaklanýyor (31 Mart 1975).

* Milliyetçi Cephe Hükümetinin programýnda dinsele ve dinsel kültüre
aðýrlýk veriliyor: Milli dil politikasý izlenecek (dil devriminden dönüþ), din-
sel yayýnlar halka ucuz verilecek, Ýslam enstitüleri akademiye dönüþ-
türülecek deniyordu. (7 Nisan 1975).

* Devlet daireleri yazýþmalarýnda öz Türkçe sözcüklerin üstü çiziliyor (19
Mayýs 1975)

* 19 Mayýs gösterileri sönük geçti. TRT, 19 Mayýs törenlerini naklen ya-
yýnlamadý. Ankara’da havanýn elveriþsizliðinden ötürü ertelenen törenler,
tümden iptal edildi (19 Mayýs 1997).
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Yüzlerce olaydan bir iki örnek yukarýdakiler.

Siyasada olagelenler:
*Demokrat Parti döneminde, Adnan Menderes Vatan Cephesi kurarak

siyasayý germiþ, dinselin tohumlarýný yeþertmeye baþlamýþ, ulusun içine
ikiliði sokmuþtu. 

* 1973’lerde CHP Genel Baþkaný Ecevit, Erbakan’la (MSP) koalisyon
yaptý. Kökten dinciliði resmileþtirdi, devlete kattý. (Erbakan’ýn partileri, 4
kez Cumhuriyet duvarýna toslayýp kapatýlacak, ama ardýlý AKP olarak
2002’de iktidar olacaktýr.)

* Ýçten dýþtan dürtüklemelerle ve yüzeysel, hýrslý particilikle siyasa, birbi-
rine düþman iki ana kesimde odaklaþýyor. Milliyetçi Cephe Hükümetleri
kuruluyor. Önemli olan kamu hizmeti deðil, parti çýkarýdýr. Özgürlükler ký-
sýlýyor. Toplumcu, özgürlükçü kesim eziliyor. Taksimdeki 1 Mayýs mitin-
ginde 33 kiþi öldürülüyor (1 Mayýs 1977).

* Sözüm ona milliyetçilik adýna sol kesime, Alevilere yönelik olaylar ya-
þanýyor: Maraþ’ta 120; Çorum’da 24 insan öldürülüyor. (1980) Olaylar
olaðan bir sað-sol çatýþmasý olarak geçiþtiriliyor.

* Ülkede sað-sol kavgasý baþlamýþtýr. Sað, devletin kimi kesimlerince
hoþ görülüyor. Sol günah keçisi. Ülkede, günde 10-15 kiþi öldürülüyor. Öl-
dürme olaylarý sað-sol gurup ve öðrenciler arasýnda kalmýyor: Yazar,
öðretim üyesi gibi aydýnlar, toplumu germek için, özellikle öldürülüyor.

* Amerika’yý ziyaretinden sonra, buna benzer olaylarý bahane eden Ge-
nel Kurmay Baþkaný Kenan Evren’in komutasýnda 12 Eylül 1980 darbesi
yapýlýyor: Atatürk mirasýna el konuyor. Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil
Kurumu, emir kumandaya baðlý resmi devlet dairesine dönüþtürülüyor.
Öz Türkçe sözcükler yasaklanýyor. Okullara zorunlu din dersi konuyor.
Yunanistan’ýn AB’ye giriþine olanak verecek tek taraflý anlaþma yapýlýyor.
12 Eylül Darbesi 1983 seçimlerine girerken, Kurtuluþ Savaþý kahramaný
ve Baþbakan, Cumhurbaþkaný, tek partiden çok partiliðe geçiþin önünü
açan Ýsmet Ýnönü’nün oðlu Prof. Dr. Erdal Ýnönü ve benzerlerin seçime
girmesine izin vermiyor. Sola ve öteki düþünüþ sahiplerine nasýl bakýldý-
ðýný çýkarabilirsiniz buradan. 

* Eski MSP (Erbakan) milletvekili adayý, 12 Eylül darbesiyle düþürülen
Süleyman Demirel’in Baþbakanlýk Müsteþarý Turgut Özal, askerin göz al-
týnda tuttuðu Demirel’den izin alarak 12 Eylül Darbesinin ekonomiden so-
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rumlu Baþbakanlýk Müsteþarý oluyor. 1983 seçimlerine giriyor, iktidar olu-
yor. Demirel hükümetinin 24 Ocak kararlarýný (ekonomiyi özel giriþimciye
ve özellikle yabancýya açan, belli kesimin semirmesine, halkýn sömürül-
mesine neden olacak ekonomik plan) uygulamaya koyuyor. ABD güdü-
müne ayarlý bir yönetim modeliyle Türkiye’yi yönetiyor. Devlet iþlerine yön
verecek elemanlarýný, ABD’deki adamlarýndan seçiyor. “Anayasayý bir kez
delsem nolur?” diyebiliyor. “Baba devlet öldü” çýkýþýyla halka sýrt dönüþün
iþaretini veriyor. “ “Ben zengini severim” sözü onun. “Allah’ýn ipine sarýlýn”
sözü de… Kendisi baþbakanken, ölen anasýný normal bir mezara koydur-
muyor, bir cami avlusunda yatan þeyhinin yanýna gömdürüyor. Türkiye
Cumhuriyeti devletindeki Atatürkçü doku, Özal döneminde iyice bozuluy-
or, iþçi, emekçi, memur, tarýmcý kesiminin geçim koþullarý gittikçe daralýy-
or. Ama iktidarý boyunca onun destekleyen, yalaka  medya, hâlâ Özal’ý
vizyon sahibi olarak görüyor, savunuyor. Þortla orduyu denetlemesi
devrimmiþ (!) Türkiye’nin ABD güdümüne giriþinde, yabancýnýn
yedeðinde yepelenmesinde, Kurtuluþ Savaþý felsefesinden yozutmasýn-
da Özal’ýn, Kenan Evren’in payý, Süleyman Demirel’inkinden de büyüktür.

* 12 Eylül’le siyasa yapmasý yasaklananlar, halk oyuyla siyasaya döndü
(6 Eylül 1987). 1989 seçimlerinden sonra sað-sol koalisyonlarý kuruldu.
Sivas, gerici kalkýþmalarý önleyemedi. ‘TC’nin temeli Sivas’ta atýldý,
Sivas’ta yýkýlacak bu dinsiz devlet’ diyerek 37 cana kýyanlar, bu yazý
yazýlýrken teker teker salýveriliyor. Yaptýrým koþmadan, alacaðý bedeli
saðlama baðlamadan Gümrük Birliðine girildi. Türkiye bununla dýþ alým
satýmda kuþatma altýna alýndý.

* Daha sonraki koalisyonlar içinde “þeriat dindir.” diyenler, bozuk düzeni
yýkýp sosyal adalet getirmekle ünlenenler ve komandolarýyla solu ezdiren-
ler, kurþunlayanlar, yargýdan kaçýrýlmýþ katiller vardý. Birbirlerinden aldýk-
larý ödünlerle ayakta kalmaya çalýþan bu koalisyonlar, Avrupa Birliðine
girebilmek için Avrupa normlarýný almak istiyorlardý, ama halk için deðil,
sadece orasýnýn kapýsýný açabilmek için. Sözde Cumhuriyet’in devrim
yasalarýný da uygulamaya koyacaklardý, sözüm ona. Hiçbirini yerine
getiremediler. Edim ve uygulamalarýyla, Avrupa’ya teslimiyeti  getirdiler.

* Halk demagojiyi seziyordu, çarpýk düzenin acýsýyla kývranýyordu. Çýkýþ
yolu arýyordu. Ama 1950’den bu yana tersine döndürülmüþ eðitimden
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hangi bilinci almýþtý ki?… Özgürlüksüz yaþam biçiminden ne kazanmýþtý
ki?… Ekonomik kuþatma altýnda olan ve sürekli egemenlerin yedeðine
sürüklenen halk, neyi doðru seçebilirdi ki?… Belli bir azýnlýðýnýn gelir dü-
zeyi Ýsviçre’yi imrendiriyor, çoðunluðu Bangladeþ’e imreniyor. Yýllýk geliri
otuz bin dolarý aþanýn iktidar sorunu olur mu? O biçimlerdi iktidarý. Geçim
derdinin altýnda ezilen, dinsel karalýðýnda büzüleni ise, güçlü fýrtýnalarýn
yönünde sürüklenirdi. Bir zamanlarki Ecevit’in “bozuk düzen” sloganýný,
“adil düzen”e çevirmiþ Necmettin Erbakan’ýn ardýlý AKP’yi iktidar yaptý,
eski partileri Meclis dýþý býraktý.

Kendilerinin baþarýlý olacaðýný sanarak seçim barajýný yüksek tutanlar
dýþta kaldý; her türlü siyasal düþünüþe TBMM’nin kapýsýný kapamanýn ce-
zasý çekiyorlar þimdi. Her türlü siyasa TBMM’ye girebilseydi, þimdiki
açmazda mý olurduk? Hýrslý, bencil politikanýn cezasýný aslýnda halk
çekiyor.

Durumu özetlenen siyasal yapý ve iþleyiþin, ne oranda doðru, çaðcýl eði-
tim görüþü ve uygulamasý olabilirdi? 58 yýldýr tersine iþleyen eðitim süre-
cinin içinden, çaðýný irdeleyecek, ulusal ve evrensel gerekleri sorgula-
yarak duruþa geçerek siyasayý etkileyecek ne kadar insan çýkabilirdi?…
Karmaþanýn, yönsüzlüðün nedenini, niye baþka yerde arayalým ki?..

Eðitim dizgesinin tersine çevrilirine bir kez daha  deðinelim
1924’te çýkarýlan Öðretim Birliði (Tevhid-i Tedrisat) yasasýyla Türkiye-

’deki bütün öðretim eðitim kurumlarý, Milli Eðitim Bakanlýðýna baðlandý.
Eðitim öðretim devletin gözetim ve denetimde olacaktý. Ulusal nitelik
taþýyacak. Bilimi kýlavuz edinecekti. Hem ülkesinin, ulusun hem de çaðýn
gerek ve gerçeklerini kavramýþ bireyi yetiþtirmeye ayarlýydý.

Cumhuriyet okullarýnda felsefe, mantýk, toplumbilim dersleri vardý. Bey-
nin ifadesi olan kompozisyon ön alýrdý. Derslerden borçlu geçmek diye bir
þey yoktu. Doðunun Batýnýn klasiklerinden kimileri yardýmcý kitap olarak
okutulurdu.

Örnek olsun diye köy enstitüleri (1940-46) kiþilik modeli üzerinde
duralým:
- Öðrenci yarara dayalý iþ içerinde düzgülü geliþiyordu.
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- Okulunun yönetimine katýlýyor; sorma, sorgulanma bilincini kazanýyor,
demokrasiyi yaþayarak öðreniyordu.
- Yaþamýný, kendi kültür deðerlerimiz üzerinden yüceltiyordu.
- Doðu-Batý klasiklerini, ülkemizdeki belli baþlý yayýnlarý okuyor; ülkesin-
den,  dünyadan haberli oluyordu. 
- Köy enstitüleri bir hafta sonunu eðlenceye ayýrýr; temsiller verilir, türküler
söylenir, ulusal  oyunlar oynanýrdý. Bir sonraki cumartesine, enstitüsü
bütün kadrosuyla katýlmak zorundaydý. 15 günde yapýlan edilen tartýþýlýr,
eleþtirilirdi. Yaþadýklarýný, okuduklarýndan edindiklerini, o tartýþmalarla
yoðurabilen öðrenci, eleþtirel düþünüþ kazanýyordu.

Böylesi kiþilik modeli, duruk düzeni ve adamlarýný rahatsýz etti ve köy
enstitüleri kapatýldý. Her ne kadar klasik iþleyiþte görünse de, o zamanýn
liselerinden, öðretmen okullarýndan da böylesi kiþilik modeli çýkýyordu
elbet. Köy enstitülerinin öðretmenleri oradandýr zaten.

Dýþtan kuþatmalar ve etkiler, içten aldanýþ

Sevr Anlaþmasýyla Anadolu parçalara ayrýlýyor; Avrupa emperyalistlerin
her birine sömürü bölgeleri veriliyordu. Lozan’da Türkiye’yi dize getire-
mediler. Sömüreceklerini elden kaçýrdýlar. Rahat pazarýný yitirmek, em-
peryalist Batýnýn, hoþuna gider miydi? O Batý, Türkiye Cumhuriyet’i ile iç-
ten içe, tümden barýþýk mýydý? Yoksa bir gün ekonomik sýkýntýya düþüp
kapýsýna geldiðinde, onu yeniden pazar yapmayý, derinlerinde saklý mý tu-
tuyordu? 

Ýmparatorluðun küllerinden Türkiye Cumhuriyeti’ni yaratýþýmýzýn tasa-
rýmcýsý, mimarý, uygulayýcýsý Mustafa Kemal’di: Ülkesine saldýran Batý
emperyalizmini düþman ilan etmemiþti. Onun bilimi, yöntemiyle onu geç-
mek  ama ona benzememek istiyordu. Dünyaya egemen iki keskin ideo-
lojiye de kapýlmamýþtý. Kurduðu sistem, devrimci deðiþimciydi; ucu ileriye
açýktý. Ýnsanlýk idealine örnek olurken, mazlum milletlerin önderi olabilirdi.
Hemen Balkan ve Baðdat paktý yapmýþ, çevresiyle saðlam, eþit, adaletli
iliþkiler kurmuþtu. Onun Topraðý Anadolu, sanki bir anakara idi: Hem Bal-
kanlarla hem Kafkas’la, doðusuyla baðlantýlýydý. Güneyi ile, kökten gelen
kültürel iliþkileri vardý, hatta uzak Asya’yla da…Baðýmsýzlýkçýlýk diyor,
ülkesini kendi deðerleri üzerinden çaðcýllaþtýrýyordu. Ýslam dünyasýnda

BÝZÝM ANADOLU -  CUMHURÝYETÝN ÖZEL 80. YILI EKÝ26



çaðdaþlaþmanýn örneði olabilir, Batýnýn çýkar alanýný daraltabilirdi.
Yunanistan’ý Anadolu’ya saldýrtan Batý, Doðuda Anadolu’da Vilson planý
ile Ermeni devletini kurduramayan ABD’nin, Atatürk’ün kurduðu devletle,
düzenle dostluðu nereye kadar sürdürebilirdi?

Batý, 1917’lerde, komünizm kendisine sýçrayacak diye ölüp ölüp diril-
miþti. Þimdilerde SSCB’de, eski yayýlmacýlýðýný karnýnda saklayan sýký bir
komünizm vardý. Böðründe Türkiye gibi bir set olmasa; güneyi etkileye-
bilir, sýcak denizlere açýlýp Batýnýn çýkarýný kesebilirdi. Bu Türkiye kollan-
malý, gözetim altýnda tutulmalýydý öyleyse. Onu hem ellerinin altýnda tuta-
caklar, hem de palazlanýp çevresine egemen olabilecek duruma gelme-
sine engel olacaklardý.

Yeþil kuþak belde mi, dilde düþünüþte mi?
ABD’den esen McCarthycilik yeli bizi etkilemiþtir de… Onun kökü bizde

vardý zaten. Milliyetçilik ulusunu sevmek, onun geliþmesi, dünyada say-
gýn bir edinmek için çalýþmaktýr, yurtseverliktir. Nedense bizde tutuculuk,
yabancýnýn yedeðine tutunmak sanmýþtýr, onu bir kesim. ABD’nin
McCarthycilikten üstüne eklediði en tehlikeli oyunu, Yeþil kuþaktýr: Türki-
ye’den Afganistan’a bir çizgi uzatýlacak, komünizmin güneye inmesi en-
gellenecek. Komünizm öcüsü, yýllarca bizi pençesinde tutmuþtur.  

Cumhurbaþkaný Celal Bayar, “Küçük Amerika olacaðýz” dedi (1953). Av-
rupa hayranlýðýnýn yerini, Amerika hayranlýðý aldý. Bu kez, görgülenmek,
bilgilenmek için Amerika’ya taþýnýyorduk: Onun izinde gidecektik. Baþ-
kasýnýn izinden gidenin kendi izi mi olurdu? Olsun caným, ABD, büyük
örnekti. Ona benzeyecektik. Baþkasýnýn gölgesine kimlik verilir miydi?
Olsun, biz uygarlaþmak istemiyor muyduk?… Amerikan uzmanlarýyla
doldu taþtý devletin önemli noktalarý. Orduya bile girdiler. Amerikanýn
dostu olmak, Amerika gibi güçlü, etkili olmak demekti. Sürdü gitti.

Kýbrýs’ta, uluslararasý anlaþmalardan doðan haklarýmýzý korumaya kal-
kýþtýðýmýz anda “Benim verdiðim silahlarý, yakýtý kullanamazsýn.” Diyordu
Büyük Aðabey. Elimizi verip kolunu kurtaramamak ne, beynimiz ABD’ye
“Toletti” kiralýktý. Eh bizim iþimiz ehvendi artýk. Ülkemizde yapýlacak edile-
cek olan da onun yöntem ve yönlendirmesine  göreydi.

Ýçimizde çatýþmalarýn, üretimin, eðitimin ulusaldan kayýþýnýn, din sömü-
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rüsünün, etnik kýþkýrtmalarýn altýndan püsküren karanlýk, pis koku, Büyük
Aðabeyden miydi yoksa? Kuþkulanýyorduk da; “Siz, dininize diyanetinize
dönerek, Osmanlý köklerinizi dirilterek yaþayabilirsiniz, bu dünyada.” di-
yorlardý. Milli mefahirimiz (ulusal övünç) damarlarýmýz kabarýyordu. Ke-
malizm eskidi, Atatürk devrimlerinin geçerliði kaldý artýk öðüdü, biraz
midemizi bulandýrýyordu. Devletimizde de, öyle eðilim vardý. Yani sapýsi-
lik solculara mý uysaydýk (!!!???)

SSCB çözülünce iþin rengi deðiþti. Kuþaðýn rengi de….. Ama…..

Gele gele geldik kara taþa
Ulusal iradeyi yansýtmakta yetersiz, çarpýk 2002 seçimlerinde, seçmen

oyunun % 41 TBMM’ye yansýdý, %59’u dýþta kaldý. %34 oy alaný Meclisin
%66’sýna sahip. Gerçekte, genel oyun %25’inin desteðini almasýna
karþýn, %75’i kendi sultasýna almakta ýsrarlý, kararlý. Þimdi o seçimdeki
sakatlýklar tartýþýlýyor Türkiye’de. Yasaklý adamý yasaðý kaldýrýlýrken
hukukiliði acaba var mýydý? Bir adamýn siyasete girmesi için bir ilin seçim-
lerini yenilemekteki gerekçe ne kadar doðruydu?

Baþa sarýlan bir arþýn çaput için devletle, hukukla kavga giriþiliyor. Ýkti-
dar, Cumhurbaþkanýyla, Danýþtay’la, Yargýtay’la da kavgalý. Anayasa
Mahkemesinin kararlarýna dayatýyor: Onun olmaz dediðini, yeniden yasa-
laþtýrýyor. Sayý çoðunluðunun, hukuku aþabileceðini, her þeyi yapabilece-
ðini sanýyor. Çoðulculuktan yoksun. Tahammülsüz. Aþiret kendisini devlet
zannediyor. Ýnsafsýz bir holding patronu gibi istediðini atmaya, istediðini
alýp beslemeye yetkili sanýyor kendisini. Milletvekili dokunulmazlýðýný kal-
dýrmaya söz vermiþ, ama halk önünde verdiði sözü unutmuþ görünüyor.
Yolsuzluðun, vurgunun, hortumlamanýn dibini deþeceðim diye esip savu-
rurken, kendi geçmiþini örtüyor. Ýmam-hatipleþmek için çýrpýnýyor. Takiyye
yapmak zorunda olduklarýný itiraf ediyorlar. Ormanlar yaðma ediliyor.
Yandaþlarýna peþkeþ çekiliyor. Anasý Cumhuriyet giyimliliði fotoðraflanmýþ
biri, türban denilen örtü için devlet geleneðini bozuyor. Vaktiyle referan-
sýmýz Ýslam, Avrupa þeytan diyenler, AB, ABD kapýlarýndan ayrýlmýyor,
onlarýn güdümüne giriyor, saklý baðlantýlar kuruyor, ulusun geleceðini
tehlikeye sürüklüyorlar. Hemen her þeyleri takiyye. Cumhuriyet’e, Mus-
tafa Kemal’e kan davasý açmýþlýk kuþkusundan uzak deðiller.

Kayýt sýrasýnda okula baðýþ yapamadýðý için, yer süpürmekle cezalan-
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dýrýlan veliler varken, okulsuz köyler varken, mevcut okullar onarým ve
yakýt parasý bulamazken 10.000 öðrenci, ücreti bakanlýkça ödenerek özel
kuruluþlara satýlmak isteniyor. Bakaný Atatürkçülüðü resmi ideoloji di-
yerek suçluyor, Cumhuriyeti reddeden Beduiizzmaný övüyor. Cumhurbaþ-
kanýndan dönen, Anayasa Mahkemesince reddedilen, Danýþtay’ca kabul
görmeyen karar ve istekleri için ýsrarýndan vazgeçmiyor. Hukuk, onlarý
kýzdýrýyor. Canlarýnýn istediðine uymayanlarý, hukuktan, devletin kural-
larýndan sapmayanlarý, rahatça suçlu ve düþman ilan etmekten çekinmi-
yorlar. Hele birisi var ki Atatürk’ü kabul ediyor da Kemalizmi dýþlýyor.
Cehalet mi, saptýrmamý bunlar? Yandaþlarýný kayýrma, kollama, devlet
olanaklarýyla besleme ve þeriatçýlýðý devlete egemen kýlma çabasýndaki,
oy hesabýyla %25’lik ekibin gözü kara. Verdiði tavizlerle dýþarýdan alacaðý
desteðe  güveniyor sanki. Aç, iþsiz, aþsýz halk yok sanki. Tarýmý, ticareti,
ekonomisi  iflas noktasýna gelmiþ, yabancýya satýþa hazýrlanmýþ ülkenin
insanlarý, yarýn kendi ülkesinde, elin iþ uþaðý olacakmýþ, ulusal baðým-
sýzlýðýmýz yitecekmiþ, kimsenin umurunda deðil. AKP eline geçen iktidarý,
Musa’nýn asasýndan daha sihirli görüyor. Kendisinin dýþýný, hiçe sayar bir
gidiþte. Farklý düþünmeleri deðil bizi korkutan: Ulusal yapýmýz üstüne
kurulan devletimizi çökertecek, ulusun ortak dokusunu bozularak ulusal
yapýmýzý parçalanýr mý kuþkusu.

Ayrýca çok ters bir gelenek yerleþtirilmek üzere: Sanmayýn ki askeri ida-
re istiyoruz, ama TSK’yi ulusun gözünden düþürerek devre dýþý býrak-
makla içte dýþta güvenliðimizi yitirmek ve her iktidar ulusu, salt kendi kalý-
býna sokabileceði oyuncak yerine koyarsa, ne ulus kalýr ne devlet.

Kendisinden baþkasýna tahammül edemeyen siyasa ile barýþ ve huzur
kurulabilir mi?.  

Ýktidarlarýn, kendisine göre politikasý tutumu, uygulamasý olmaz mý?
Olur. Bir Allah’ýn kulu çýksa da – yalaka basýnda bulmak zor öylesini ya!
– Bunlarýn geçmiþten beri söylediklerini karþýlýklý sayfalara bakýþýmlý ola-
rak yazsa, kendi kendilerini tersinden ýsýrýr söylemleri, akrep gibi. Bir yýlý
aþan iktidar uygulamalarý da tutarsýzlýk ve çeliþkilerle dolu. Hatta bakan
bir bakanýn dediðini, ötekisini yalanlýyor sanki.

O tepki oylarýný düþerseniz,  tabanlarýnýn gücü ne  kadar? Onu bildikleri
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için, fýrsat elde iken, bütün ulusu uyutalým, güdümüze alalým diye  bas-
týrýyorlar galiba. Böylesine tehlikeli sürece girdiðimiz için, gele gele gel-
dik kara taþa diyorum.

Niçin kör kutup
Yeryuvarlaðýnýn dönme ekseni üzerindeki iki noktadan her biri olan ku-

tup, bir bütünün iki ucundan biri; aslýndan ayrýlýrsa uç’luðu kalmaz. Birbi-
rine karþýt þeylerden her biri dediðimiz kutup da karþýtýyla vardýr. Fizikteki
elektrik terimi olan kutuplar birinden biri olmazsa, ötekisi iþlevsizdir

AKP iktidarý, kendisini artý (+), Cumhuriyet’i, Türk devrimini, TSK’yi,
Cumhurbaþkanýný, Devletin kurum ve kuruluþlarý, Atatürkçüleri baþka
siyasal kurumlarý eksi (-) sanan temelsiz bir tutum ve görüþ sergiliyor. He-
le halký, sivil toplum örgütlerini hiç kaale almýyor. Yabancýdan destek alýr-
sa, sermaye grubunu besleyerek kendisine baðlarsa, yalaka basýný kulla-
nýlýrsa, hep ayakta kalacaðýný mý sanýyor? Matematikte artýyla eksinin bir-
birini tamamladýðýnýn, zýt kutuplar dediðimizin, aslýndan diyalektik olduðu-
nun, hayatýn özünden çýktýðýnýn ayýrdýnda deðil mi bunlar? Mutlakçýlýktýr
öylesi. Mutlakçý inakçýdýr, aklý dýþlar..

Kim bu kör kutbun mimarý?
Gökten inmedi bunlar. Dýþtan gelmedi. Onlar da bizden, senden  ben-

den ne farklarý var? Öyle deme, bizim anlayýþýmýza kan davasýyla yak-
laþýyorlar, ellerinden kökümüze kibrit suyu dökerler, diyeceksiniz. De-
meyin. Neden mi? O kutbun baþ komutaný Recep Tayyip Erdoðan, benim
sosyal katmanýmdan. Oðlum yaþýnda. Yaþ itibariyle düþünürsek, benim
tutucu, onun çaðcýl olmasý gerekir kafaca? Nereden geldi Tayyipler?
Gelmesinler miydi? Demem o deðil. Kargýþlý söz etmek  de gerekmez. 

Onlara hangi kapýyý açýk býraktýnýz? Kim için, nasýl yetiþtirdiðiniz neyle
koþullandýrdýnýz? Kimin koltuðunda palazlandýlar?

Kendime bakýyorum:1929’un Aðustosunda tütün tarlasýnda doðmuþ,
derede yýkandýktan sonra, tütün ziftine bulanmýþ bir eski hýrkanýn içinde
köye getirilmiþim. Yalýnayak öküz güttüðüm tarlalarda sol ayaðýmýn baþ-
parmaðýna kurt düþtüðünü biliyorum. (Niçin, çarýk olsun vermediniz aya-
ðýma demedim de, onlar sol ayak ha! Vay komünist vay! dediler) 1940-
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’larýn Türkiye’sinde okula kavuþabilmiþ köyden köy enstitüsüne gitme fýr-
satýný yakalamýþ, daha sonra yüksek öðrenimden de yararlanarak iyi bir
eðitimci olmaya çalýþmýþým. Binlerce insan yetiþmesine katkýda bulunmu-
þum. Salt orada kalmamýþým, yazmýþým. Kitaplý adamým, sayýsý iki düzi-
neyi bulur. Þiir ve deneme dallarýnda ödüller almýþým, yazdýklarýmdan
ötürü yabancý ülkelere çaðrýlmýþým.

Köy enstitüleri kapanmasaydý ve Tayyip de köy enstitüsüne gitseydi;
þimdi baþka bir köy enstitülü mü baþbakan olurdu, Tayyip böyle düþünür,
böyle mi yapardý sorularý mantýksýz mý? 

Tayyip takýmýna gerekçe, özür yaratmak için demiyorum bunlarý. 

Sorar mýsýnýz?
- Yukarýda deðinilen politikalarýn getirdiði sonuç deðil mi bu ters olgu?
- Türk devrim ve aydýnlanmasýnýn önünü kim kesti?
- Türkiye’nin kurum ve kazanýmlarýný, yolundan saptýran, geliþimini engel-
leyip yok eden, yandaþlarýna ya da yabancýya satmak için çýrpýnan,
Kurtuluþ Savaþý kanlarý pahasýna elde edilmiþ kaynaklara kýyan?
- Yer altý yer üstü kaynaklarýmýzý, ulusal çýkarlar için iþletmeyen?
- Politikayý ulus için deðil, belli kesim ve çýkar için kullanan?
- Kurtak (montaj) sanayii yetinip, öz sanayii kurmayan?
- Kurtak sanayi gibi kurtak kafa ile ülkeyi yöneteceðini sananlarý da, þu
þeriatçýlýðýndan kuþkulandýklarýmýzla birlikte sorguya çekersek, aðaba-
balarýnýn payý, bugünkülerden az olmaz, sanýrým.

Tikalusun
Karadenizli altmýþ altý oynarken ‘kapalýsýn’ yerine ‘tikalusun’ der. Bu söz-

le Türkiye Cumhuriyetini þeriatçýlýða götürmek isteyenlere bir uyarý. Bu
devletin kuruluþu, baþka hiçbirininkine benzemez. O, Türkiye halkýnýn
ortak duyuþ, düþünüþünden çýkarýlmýþ hayat görüþü, yaþam biçimidir.
Yarým yüzyýlý aþkýn süredir, onu çökertmeye yeltenen iç ve dýþ odaklar
baþarýlý olamadý. Ana kanavasýyla hâlâ ayaktadýr. Onun ilkesi, yönü, çað-
cýl önerisi, tek bir toplum kesimine yönelik deðildir, insanlýk ülküsünü
temel edinmiþ ulusal bir yapýdýr, organdýr.

Çabalama kaptan! Yazýk olmasýn sana!
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Yeniden ulusal imece
Kurtuluþ Savaþý olgusunu yaratmýþ, Mustafa Kemal’i yetiþtirmiþ bir ulus

olarak bugünkü durumda olmayý ayýplarýn ayýbý sayýyoruz, üzülüyoruz.
Ama o ki 1919’un olanaksýzlýðýnda, bir çift çarýða muhtaçken, halk bitkin
yorgunken üstümüze saldýran yedi düveli püskürten halkýz, ülkeyiz biz.
Kurtuluþ Savaþý baðýmsýzlýk, Cumhuriyet çaðdaþlaþma imecesiydi. Niye
ki yeniden imeceye durmayalým?

***
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80. YILDÖNÜMÜNDE
Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Ýki Temel Ýlkesi
Prof. Dr. Özer Ozankaya
ODTÜ ve BÝLKENT Üniversitesi Öðretim Üyesi

I. Türkiye Cumhuriyeti’ni Kuran Türk Devriminin, Kapitalizmi de
Sosyalizmi de Aþan Bir Uygarlýk Tasarýmý Niteliði 

80. yýldönümünü kutladýðýmýz Türkiye Cumhuriyeti, bir uygarlýk proje-
si niteliðindeki Türk Devrimi’nin ürünüdür. Türkiye Cumhuriyeti’nin
özellikle Atatürk yönetiminde tüm dünyada deðeri kanýtlanan ve bu-

gün de 50 yýllýk baltalamalara karþýn asýl saygýnlýk ve gücünü oluþturan
temel öðe, Türk Devriminin doðru anlam verip    tutarlý ve içtenlikli olarak
baðlý kaldýðý, özleri ayný olan iki temel ilkedir. Bu ilkelerden biri “bilimsel
düþünce yapýsý”, öbürü ise “demokratik yönetim”dir. Türkiye Cumhu-
riyeti devleti ile çaðdaþ Türk toplumunun öteki tüm temel kurumlarý, bir
yandan “Yaþamda en doðru yol gösterici bilimdir!” ilkesine, öte yan-
dan “Egemenlik kýsýtlamasýz, koþulsuz ulusundur” ilkesine dayandý-
rýlmýþtýr. Türkiye Cumhuriyeti, ayný zamanda, demokratik yönetim ile
bilimsel düþünüþ biçiminin özlerinin ayný olduðu bilinci üzerinde
yükselmiþtir. Baþka deyiþle, Türkiye Cumhuriyeti, bilimsel düþüncenin ge-
çerlilik ilkeleri ile demokratik düzenin meþruluk ilkelerinin ayný nitelikte ol-
duðu bilincine dayalýdýr ve ona uygar insanlýða örneklik edebilme niteliði-
ni kazandýran da demokrasi kuramýna katký niteliðindeki bu bilincidir. Bu
iki ilke çaðdaþ Türk kültürünün eksenini oluþturagelmiþtir. Türkiye
Cumhuriyeti’nin 50 yýldan beri içine düþürüldüðü güçlük ve bunalýmlarýn
tümü bu yaþam kaynaðý ilkelerden sapmalarýn sonucu olmuþtur. Her iki
ilkeyi, birer slogan olmaktan çýkarmak, gerekçeleriyle öðrenilmesini ve
benimsenmesini saðlamak, Türk Devrimini yeniden görkemli baþarýlara
ulaþtýracak, küresel sömürüden bitkin düþen insanlýðýn dikkat odaðýna
oturtacaktýr. Belirtilmesi gereken bir gerçekte þudur ki, küreselleþme kýlýfý
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altýnda saklanmak istenen, küresel sömürgeci güçlerin Atatürkçü dünya,
toplum ve insan anlayýþýna saldýrmasý, demokrasi ve bilimi tüm insanlýðýn
hizmetine sokmanýn ve böylece sömürüyü engellemenin olanaðýný
göstermesinden dolayýdýr.  

Bilimsel Düþünce Ve Demokratik Toplum Düzeninin Birlikteliði

Bir ülkenin ancak bilimle yönetilebileceði gözleminin temelindeki gerek-
çelere bakalým: bilimi insanlýðýn bunca baþ tacý etmesi, izlediði yöntemin
geçerli olmasýndan dolayýdýr. Gerçekten bilim demek, doðru yöntem de-
mektir; doðru araþtýrma ve gözlem yapma, doðru akýl yürütme ve sonuç
çýkarma yöntemi demektir. Hiçbir araþtýrma bulgusu, ne denli göz kamaþ-
týrýcý olursa olsun, onu elde etmeði olanaklý kýlan yönteminden daha de-
ðerli olamaz. Öyleyse “Yaþamda en doðru yol gösterici bilimdir” derken,
gerçekte “Bilim yöntemidir” demiþ oluyor Türk Devrimi. 

Neden? Bilimsel yöntemin geçerliliðini saðlayan ölçütleri nelerdir? Bun-
larýn demokratik yönetimin meþruluk ölçüleriyle ayný nitelikte olduðu
görüþü neye dayanýyor?

A) Bilimsel yöntemin geçerlilik ilkelerinden biri “nesnellik”tir. Bu, olgu-
larý ve olaylarý, olduklarý gibi, yani eksiksiz, artýksýz, çarpýtmaksýzýn, sak-
lamaksýzýn göz önünde bulundurmayý anlatýr. Çýkarlarýmýza, inanç ve ka-
nýlarýmýza, alýþkanlýklarýmýza uygun düþmese de gerçek ne ise olduðu gi-
bi göz önünde bulundurmak demektir. Günümüzün geliþmiþ toplumlarý,
bu temel ilke sayesinde bu düzeylerine gelmiþlerdir. Yalnýz toplum bilim-
leri için deðil, fizik, kimya, týp, mühendislik gibi doða bilimlerinin geliþebil-
mesi için de nesnellik vazgeçilmez temel olmuþtur. Örneðin daha 19. yüz-
yýlda Fransýz kimyacýsý Claude Bernard, “Deney odasýna girerken yal-
nýz pardösümü deðil, inançlarýmý da kapýnýn dýþýnda býrakýrým!” di-
yordu. Çünkü gözlemleyeceði gerçek, inançlarýna uygun düþmediðinde
gerçeðe gözünü kapamak deðil, inançlarýnda gerekli düzeltmeyi yapmak
gerektiðini görüyordu. Ýnsanlýk daha önceki yüzyýllarda, yerleþik inançlara
aykýrý gözlemleri baðnazca yadsýmanýn, araþtýrmalarý yasaklamanýn çok
acý yýkýmlarýný, baskýlarýný yaþamýþtý. Örneðin kilisenin inandýðýnýn tersine
olarak dünyanýn düz deðil yuvarlak olduðunu, güneþin dünya çevresinde
deðil, asýl dünyanýn güneþin çevresinde dönen bir uydu olduðunu göz-
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lemleyen Galile, kilise mahkemesince ölüm cezasýna çarptýrýlmýþ, ancak
bu gerçeði inkâr ederek ve bir daha araþtýrma yapmamaya söz vererek
canýný kurtarabilmiþti. Ama kiþiliði alçaltýlmýþtý. Ýslam dünyasýnda basým
makinesinin üçyüz yýldan daha uzun süre din adýna yasaklanmasý, bugün
tüm müslüman halklarýn içinde bulunduklarý geriliðin temel nedeni olmuþ-
tur ve bunun etkisi hâlâ tam olarak giderilememiþtir.

Ýnsan kiþiliðine saygý, insan hak ve özgürlüklerinin güvence altýnda bu-
lunmasý demek olan demokratik düzen de gerçeðe saygýyý, yani nesnel-
liði meþruluk ilkesi olarak alýr: Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyetine temel
olan anlatýmýyla söyleyelim: “Ulusa ait iþler, ulustan gizli edilemez!”
Ne bir inanç adýna, ne bir siyasal görüþ adýna, ne bir çýkar adýna, ne þu
ya da bu kiþi öyle istiyor diye gerçeklerin araþtýrýlmasý ve kamuya duyu-
rulmasý engellenemez. Böyle bir tutum demokratik düzende meþruluðunu
yitirmek demektir. Örneðin bir ülkede iþsizlik ya da pahalýlýk oranýnýn ne
olduðunu, gelir daðýlýmýnýn nasýl olduðunu, hükümetin uluslararasý iliþkil-
erde ne gibi yükümlülükler üstlendiðini ... araþtýrmanýn engellenmesi, ya
da kamu makamlarýnca bu konularda gerçeðe aykýrý bildirimlerde bulu-
nulmasý demokratik düzenin meþruluk ölçülerine aykýrýdýr. 

Gerçeðe baðlýlýk, yani nesnellik, ayný zamanda demokrasinin vazgeçil-
mez gereði olan uzlaþmalarýn güzelliðini de ortaya kor ve toplumsal ba-
rýþa temel olur. 

Türkiye Cumhuriyeti bilimsel araþtýrma ve incelemeleri de, kamu yararý-
nýn araþtýrýlýp tartýþýlmasýný da özgür kýlma temeli üzerine kurulmuþtur.
Küresel tekelleþme döneminin özgürlük anlayýþý ise, kamu yararýnýn gö-
zetilmesini özgürlük karþýtlýðý, tüm demokrasi karþýtlýklarýnýn dizginlerini
çözmeyi ise özgürlük diye sunan anlayýþtýr. Adeta George Orwell’ýn “Bilgi-
sizlik bilgidir; tutsaklýk özgürlüktür” diyen karabasan yönetim betimleme-
sindeki gibi. Örneðin Türkiye için basýnda tekelleþmeyi, ortaçað artýðý ka-
ranlýkçýlýk yuvasý tarikatlarýn kamu otoritesince kayýrýlmasýný, okullarýn
dinsel baðnazlýðýn denetimine sokulmasýný, ulusun bilgisi dýþýnda Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’ni uluslararasý yükümlülükler altýna sokacak iþbirlikçi
politikacýlarýn desteklenmesini, devletin yatýrýmcý olmaktan tümden
çýkarýlýp ekonominin yabancý tekellerin güdümüne sokulmasýný … özgür-
lük düzeni olarak sunmakta, her yönüyle özgürlük düzenini saðlayan
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Atatürkçü insan, toplum ve uluslararasý düzen anlayýþýný ise özgürlük
karþýtlýðý diye sunmaya var gücüyle çalýþmaktadýr.

B) Gerçeðin hep somut olarak belirdiði, yani yere ve zamana baðlý
olarak az ya da çok deðiþik biçimlerde ortaya çýktýðý olgusundan, bilimsel
yöntemin bir baþka geçerlilik ilkesi olan araþtýrýcýlýk ilkesi doðar. Ne denli
yetkin olursa olsun, hiçbir bilimsel açýklama, konusunu oluþturan olaylarý
her yer ve zamandaki beliriþiyle açýklamaya yetmez. Bilim insanlarýn hiz-
metinde uygulanmak içindir. Uygulama ise, kitaplarýn anlatmaya yet-
meyeceði ölçüde yerden yere, zamandan zamana deðiþiklikler gösterir. O
nedenle yalnýzca kuramsal kitap bilgisiyle insan hizmetinde baþarýlý iþler
yapmaya olanak yoktur. Hizmet nerede ve ne zaman yapýlacaksa, o yerin
ve o zamanýn özel koþullarýný gözlemleyerek kitaplardaki genel kuramsal
bilgiler tamamlanmalýdýr. 

Bilim nasýl her zaman ve her yer için geçerli açýklama olamayacaðý ilke-
sine dayalý ise, demokratik yönetim de kamu yararýný sürgit açýklayacak
herhangi bir doktrin ya da inanç sistemi olabileceðini kabul etmez.
Demokrasinin ayný zamanda laikliði zorunlu kýlmasý bundan dolayýdýr.
Çünkü demokratik düzende deðiþmez yasa konulamaz. Türkiye Cum-
huriyetinde insanlar arasý iliþkileri düzenlemek üzere yasa yapmak yetki-
sinin yalnýzca Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunmasýnýn gerekçesi
budur. Bu meclisin belli aralýklarla yapýlacak seçimlerle yenilenmesi zo-
runluluðunun gerekçesi de budur. Çünkü her seçim, egemenliðin asýl sa-
hibi olan ulus bireylerinin bir önceki seçimde yapmýþ olabileceði gözlem
eksiklerini, deðerlendirme yanlýþlarýný düzeltme hakkýnýn kabulü demek-
tir; ayrýca o seçimden sonra ortaya çýkabilecek yeni koþullar nedeniyle
oyunu deðiþtirme hakkýnýn da güvencesi demektir. Bundan baþka meclis,
-olmaz ya- seçmenlerin tümünün oyunu alan tek bir partinin üyelerinden
bile kurulu olsa, deðiþmez yasa koymaya kalkýþamaz, kalkýþtýðý anda
meþruluðunu yitirir. Çünkü bu, egemenliðin asýl sahibinin iradesini kýsýtla-
mak olur; vekil, asilin yerine geçemez. Asil de koþullarýn gerektirdiði yön-
de görüþünü geliþtirmek, deðiþtirmek, yani “içtihat etmek” hakkýna sahip-
tir. Bilim de, demokrasi de ayný þeyi gerektirmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti nasýl bilimin, gerçekleri sürekli deðiþimleri içinde
özgürce gözlemleyebilmesi için medresenin yerine çaðdaþ üniversiteyi
geçirdiyse, demokrasinin bu meþruluk ilkesini iþletmek üzere devleti de
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laik kýlmýþ, böylece devlet ve toplum yönetimi için herhangi bir tartýþýlmaz,
dokunulmaz, kutsal doktrin ya da inanç koymaya kalkýþýlmasýný bile
önlemiþtir.

C) Bilimsel yöntemi geçerli kýlan bir baþka ilke “sorgulayýcýlýk” ilkesi
olduðu gibi, demokratik düzenin buna uyan meþruluk ölçüsü, Atatürk’ün
deyiþiyle “Kamu yararýnýn her gün, yeniden yeniye özgürce tartýþýla-
bilmesi” ilkesidir. 

Bilimsel yöntem, en iyi bildiðimizi sandýðýmýz bir konuda bile zaman za-
man bilgilerimizi sorgulamayý gerektirir; “acaba araþtýrmamý, gözlemimi,
sonuç-çýkarma iþlemimi doðru yaptým mý?” diye sorup o konuyu bir daha
gözden geçirmemizi gerektirir. “Bakalým ayný konuyu benden baðýmsýz
olarak araþtýrýp düþünenler, benimkine benzer sonuçlara varýyorlar mý”
diye sormamýzý zorunlu kýlar. Ne bir din adýna, ne bir doktrin adýna, ne bir
kiþi adýna bu sorgulamanýn engellenememesi gereðini anlatýr. Bize bilgi,
kaný ve görüþlerimizdeki eksik ve yanlýþlarý gösterenlere kýzmak þöyle
dursun, teþekkür duymamýzý gerektirir. Eksiðini, yanlýþýný gösterene yal-
nýzca teþekkür etmek gereðini kabul eden, yalnýz bilimsel düþüncedir; ne
dinsel, ne de baþka türden ‘tek-doðrucu’ görüþlerde bu bilinç yoktur. Gü-
nümüzün ileri ve güçlü toplumlarý, “Çok bilen çok yanýlýr” diyen bu sorgu-
layýcýlýk ilkesini yaþamlarýna temel yapabildikleri için bu düzeye gelebil-
miþlerdir. Ünlü Ýngiliz düþünürü Francis Bacon, daha 17.yüzyýlda “Katý
görüþlerle yola çýkanlar, çok geçmeden kuþkularýn en koyu karanlýðý içine
düþerler” uyarýsýnda bulunmuþtu. Alman filozofu Lessing, “Kanýt sorma-
dan inanmanýn ne deðeri var?” demiþ, O’nu izleyen Kant da her birey için
bizzat denemenin, yoklamanýn, sorgulamanýn zorunluluðunu vurgula-
mýþtý. Türkiye ise Osmanlý yönetimi altýnda Batý’nýn uyanýþý demek olan
bu Rönesans, Reform, Keþifler ve Aydýnlanma devinimlerinin tümünün
dýþýnda, bunlardan habersiz býrakýlmýþtý. 

Ýþte Cumhuriyet, Türk insanýný okullarda “Ne, nerde, niçin, nasýl, ne za-
man?” diye sormaya alýþtýrmayý amaçladý; “kitaplar yazýyor diye, falanca
büyük kiþi buyurmuþ diye, atalardan kalmýþ diye bir þeyi doðru saymamak
gerektiðini” anlattý; ‘Ben de araþtýracaðým’ demeyi ve kimsenin aðýzdan
dolma tüfeði olmamayý bilmemizi istedi. 

Bunun gibi toplum ve devlet yaþamýnda da, kamu yararýnýn her gün ye-
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niden yeniye özgürce tartýþýlmasýnýn kurumsal ve eðitsel güvencelerini
oluþturdu; farklý görüþte olan yurttaþlarý birbirleriyle barýþ içinde görüþ
alýþveriþinde bulunmaya yönlendirdi. 

Ve bütün bunlarý, 1930’lu yýllarda bir yandan faþizm ve nazizmin, öte
yandan komünizmin estirdiði fýrtýnalar altýnda Batý Avrupa toplumlarýnýn
bile demokrasiye olan güvenleri sarsýlýyorken, inançlý ve kararlý bir biçim-
de yaptý. 

Ç) Bilimsel yöntemi geçerli kýlan ilkelerinden biri de “kullandýðý kav-
ramlarý açýklýkla tanýmlama” ilkesidir. Bilindiði gibi her dilde onbinlerce
sözcük vardýr. Ama toplum yaþamýnda, insanlar arasýndaki iliþkilerde
ýrmaklar gibi akan bu sözcükler içinde az sayýda kimi kilit sözcükler vardýr
ki, bütün öbür binlerce sözcük bunlarýn çevresinde dönüp dolaþýrlar; bu
kilit sözcüklere verilen anlama göre kendi anlamlarýna kavuþurlar. Ýþte bu
kilit sözcüklere kavram denir ve ilgili olduklarý konunun özünü temsil eder-
ler. Bilimsel açýklamanýn geçerli olabilmesi kullandýðý kavramlarýn açýklýk-
la tanýmlanmasýna ve tutarlý olarak kullanýlmasýna baðlýdýr. 

Demokratik düzende de ayný açýklýk ve söze-baðlýlýk temel bir meþru-
luk ilkesidir. Demokraside yönetime gelenler, verdikleri sözle baðlýdýrlar.
“Ben onu demek istememiþtim” ya da “O gün öyle söylemem seçimi ka-
zanmam için gerekliydi” gibi tutumlarýn demokratik meþruluk ölçülerine sý-
ðar bir yaný yoktur. Siyasal partiler ve siyaset adamlarý ulusa verdikleri
sözlerden de, yaptýklarý iþlerden de ulusa karþý sorumludurlar. Bunun için
programlarýnýn ve açýklamalarýnýn her türlü belirsizlikten, deðiþik yönlere
çekilebilir nitelikten arýnmýþ olmasý zorunludur. Atatürk, Cumhuriyetin
Onuncu yýldönümünde Türk ulusuna þunu söyleyebilmiþti: 
“Türk ulusu! Onbeþ yýldan beri baþarý sözü veren birçok sözlerimi
iþittin. Mutluyum ki, bu verdiðim sözlerin hiçbirinde ulusumun
hakkýmdaki güvenini sarsacak bir isabetsizliðe uðramadým!” 

Ýþte demokrasilerde her yönetici her zaman ayný þeyi söyleyebilecek du-
rumda olmalý, deðilse görevini býrakmayý bilmelidir.

Atatürk, Türkiye Cumhuriyetinin temel kavramlarýna hem açýk, hem de
bilimsel tanýmlar getirmiþtir. Osmanlý Devletinin yýkýlýþ döneminde yöneti-
ci ve aydýnlarýn kurtuluþ yollarý ararken içine düþtükleri ve toplumu da
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içine düþürdükleri kavram kargaþasýný, Atatürk, özellikle ulus, yurt, kültür,
uygarlýk, özgürlük, laiklik, demokrasi gibi temel kavramlara çaðdaþ ve
açýk tanýmlar getirerek aþmamýzý saðlamýþtýr. Bu kavramlara getirdiði
tanýmlarýn, tümüyle “demokrasinin belirgin nitelikleri”ne uygun, bu bakým-
dan uygar insanlýða yol gösterici tanýmlar olduðu da görülmektedir.

II. Türkiye Cumhuriyeti’nin Getirdiði Demokratik Toplumsal
Kurumlar 

Türk Devrimi bu anlayýþ ve ilkeler üzerinde devlet, aile, eðitim ve ekono-
mi kurumlarý ile ahlak, sanat, felsefe gibi üstün deðerler alanýný
demokratikleþtiren bir devrimdir. Bunu da tutarlýlýk, dürüstlük ve içtenlikle
yapmayý baþarabildiði için, bir uygarlýk projesi deðerindedir.  

A) Devletin demokratikleþmesi alanýnda yapýlanlar þunlar olmuþtur:
laiklik ilkesinin devlete temel yapýlmasý ve ulusal egemenliðin gereði
olmak üzere saltanatýn ve halifeliðin kaldýrýlmasý, ulus ve yurt kavram-
larýnýn demokratik içerikli tanýma kavuþturulmasý, hukuk devleti ilkesinin
kurumlaþtýrýlmasý, insanlarýn uyruk olmaktan kurtarýlýp, dil, din, mezhep,
ýrk ve cinsiyet ayrýmý gözetilmeksizin devleti kuran ve egemenliðin asýl
sahibi olan eþit yurttaþ konumuna yükseltilmesi; uluslararasý iliþkilerde
baðýmsýzlýðý kýsýtlayýcý her türlü baðýn sökülüp atýlmasý, baþka uluslarla
haklara karþýlýklý saygý üzerine kurulu uygar iliþkiler geliþtirilmesi. Küresel
sömürücü güçlerin, dün-
yayý talan etmek üzere
ulusal kültürleri ve ku-
rumlarý yýkmaya çalýþýr-
ken, her türlü ulusçu-
luðu faþizm olarak kar-
alayan propaganda
bombardýmanýna karþý
en etkili yanýtý, çaðdaþ
uygarlýk ortamýnda en
uygun toplumsal daya-
nýþma kasnaðýnýn de-
mokratik ulusçuluk olduðunu gösteren Türk Devrimi vermektedir. Küresel
sömürü, laikliðin de demokrasinin olmazsa olmaz koþulu olduðunu
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gözlerden saklamak üzere bu ilkenin anlamýný ters yüz edip din ve
mezhep temelinde siyasal ve toplumsal bölünmeleri düþünce ve inanç
özgürlüðünün gereði gibi sunarken, Atatürk Cumhuriyeti bu kavramýn
doðru anlamýný vermiþ ve dürüst uygulamasýný Cumhuriyet’le göster-
miþtir. Dinsel hukuku, eðitimi ve demokrasi dýþý tarikat gibi örgütlenmeleri
yasaklarken, dayandýðý ilke, küresel sömürü düzeni basýnýnýn ve sözde-
düþünürlerinin duyulmasýndan bile korktuklarý açýk bir tanýmdýr:
“Cumhuriyette insanlar arasýndaki iliþkileri düzenlemek üzere yasa yap-
mak yalnýzca Millet Meclisi’ne aittir. Din adýna yasa yapýlamaz!”

B) Cumhuriyetin getirdiði aile kurumu, kadýnýn bütün deðerlerin asýl
yaratýcýsý olduðunu temel alan ilkeler üzerine kurulmuþtur. Demokratik-
leþme için laikleþmenin vazgeçilmez olduðunun bilinci içinde, tüm yasalar
gibi aile kurumunu düzenleyen yasa da dinsel kaynaktan baðým-
sýzlaþtýrýlmýþ ve Türk Medeni Yasasý kabul edilmiþtir; aile içinde karý ile
koca, erkek çocukla kýz çocuk eþit haklara sahip kýlýnmýþtýr; kadýn da
kocasýna karþý boþanma dâvâsý açmak hakkýna kavuþmuþtur; aile dýþýn-
da da kadýn, eþit yurttaþ konumunun gerektirdiði tüm haklara sahip kýlýn-
mýþ, özellikle toplum yaþamýnda her mesleðe girme hakký çaðdaþ
devletin güvencesi altýnda gerçekleþmiþtir. Kadýnýn çalýþma yaþamýnda
eþitlik üzere yerini, payýný ve saygýnlýðýný elde etmesi ölçüsünde aile
içinde de saygýn bir yer tutabileceði, aile kurumunun ancak bu yolla
gerçek anlamýnda saðlamlaþabileceði kavrayýþý, Cumhuriyet’in uygar
insanlýða örnek yönlerinden biridir. Kýz çocuðu olmanýn bir eksiklik olduðu
yolundaki çaðdýþý anlayýþýn ortadan kaldýrýlmasý, kadýnýn da her mesleðin
en ünlüleri, dâhileri arasýna girememesi için hiçbir geçerli neden bulun-
madýðýnýn temel alýnmasý, aile kurumundaki bu demokratikleþmenin
özünü oluþturmuþtur. Türkiye Cumhuriyeti bu alanda Ýsviçre gibi Batý
Avrupa toplumlarýna bile öncülük etmiþtir. Küresel sömürü, özellikle
kadýnlarýn ve en çocuklarýn acýmasýz boyutlarda sömürülmesi eþliðinde
yürümektedir.

C) Türk Devrimi, insanlýðýn tanýk olduðu tek baþarýlý eðitim ve kültür
devrimi oldu. Bu baþarýsýnýn nedeni, “demokratik eðitim”i amaçlamasý ve
bunun gereklerini de tutarlý ve etkin biçimde yerine getirmesidir. De-
mokratik eðitimin zorunlu gereði eðitimde laikliktir. Bu saðlanmadýkça ne
eðitimin içeriðini bilimsel ve demokratik kýlmaya, ne de eðitimde fýrsat
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eþitliði saðlamaya olanak vardýr. Laik olmayan eðitim düzeninde her þey-
den önce ulusun en önemli yarýsýný oluþturan kadýn nüfusun eðitimden,
bilimden, demokratik kültürden pay almasýna olanak bulunamaz. Öte
yandan ancak laik eðitim, Atatürk’ün belirttiði gibi ‘ulusal kültürü uygar
ilkelerle ve özgür düþüncelerle donatýp güçlendirebilir; korkutma
temeline dayalý bir ahlakýn ne bir erdem, ne de güvenilebilir bir ahlak
olamayacaðýný ancak laik eðitim kavrayabilir.’

Cumhuriyetin getirdiði bu demokratik eðitim kurumu sayesinde, 1930’-
larda Nazi Almanyasý’ndanýndan kaçan çok sayýda bilim adamlarý da
Atatürk Türkiyesi’ne gelerek çaðdaþ Türk üniversitesinin ve biliminin oluþ-
masýna çok deðerli katkýlarda bulundular.

Laik devlet ve laik eðitim, Türk eðitiminin dilini de ulusal dil yapmayý,
böylece Türkçenin Arapça, Farsça ve baþka yabancý dillerin boyun-
duruðundan kurtulmasýný saðlamýþtýr. Böylece bir bilim, sanat ve teknolo-
ji dili düzeyine ulaþabilen Türk
dili, ulusal birliðin ve toplumsal
dayanýþmanýn da baþta gelen
saðlam dayanaklarýndan birisi
olabilmiþtir. Küresel sömürü
ise, eðitim kurumlarýný hem
kapsama alaný hem de içeriði
ile demokratik deðer ve ilkeleri
yerleþtirip güçlendirmeyi deðil,
tam tersine küresel ve ulusal
boyuttaki toplumsal eþitsizlikleri
sürdürmeyi ve onlarýn anlaþýl-
masýný da önlenmesini de en-
gellemeyi temel amaçlarýndan
birisi yapmýþtýr.   

Ç) Türk Devriminin ekonomi
kurumuna getirdiði içerik, Ata-
türk’ün deyimiyle “demokra-
sinin belirgin niteliklerine”
dayalý olduðu halde, 2. Dünya
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Savaþý’ndan, özellikle de 1950’den sonra pek az anýmsatýlmak isten-
miþtir. Çünkü dünya o günden deri biri kapitalizmi, öbürü de marksizmi
kendi bencil çýkarlarýna kýlýf yapan iki süper gücün yarattýðý, nükleer
dehþet üzerine kurulu soðuk savaþ ortamýnda iki kampa bölünmüþ, kapi-
talizm de, marksizm de birer dogma, yani eleþtiri kabul etmez inanç gibi
insanlýða dayatýlmýþtýr. Türk Devrimi ise “devletçilik” olarak adlandýrdýðý
kendi ekonomik düzen anlayýþýný, hem kapitalizmin hem de marksizm ya
da sosyalizmin demokrasinin temel ölçütleri açýsýndan özgür düþünceli ve
tutarlý eleþtirisi üzerine kurmuþtur. Her iki düzenin birer “düþ-kurgu”ya (fic-
tion) dayalý olduðunu, kapitalizmin “yalnýz baþýna yaþayan birey”, mark-
sizmin ise “bireylerden soyutlanmýþ devlet” düþ-kurgusuna dayalý oldu-
ðunu gözler önüne koymuþ, tek gerçeðin ise “toplu halde yaþamak zo-
runda olan bireysel insan” olduðunu vurgulamýþtýr. Ýþte bu toplu halde
yaþamak zorunluluðunda olan bireysel insanýn hem kendi bireysel kiþi-
liðini ilgilendiren çýkarlarýný, hem de toplu halde yaþamaktan kaynaklanan
toplumsal yararlarýný bir arada gerçekleþtirebilecek bir ekonomi anlayýþý
ortaya koymakla ve kýsa ömrü içinde bunun çok baþarýlý uygulamasýný
yapmakla uygar insanlýða yine görkemli bir örnek vermiþtir. Bu ekonomi
anlayýþý bir yandan, hem kapitalizmin hem de marksizmin 19. yüzyýlýn
“mutlak yasa” yanýlgýsýna düþtüðünü vurgulamýþ, kendisi ise bilimin “göre-
li düþünme” ilkesini temel almýþtýr. Bu tutum, demokrasiye de çok deðerli
bir katkýdýr; çünkü çaðdaþ bilim ve teknolojinin nasýl kullanýlmasý gerektiði
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sorunuyla yakýndan iliþkilidir. Öte yandan demokrasinin ekonomik gerek-
lerini göz ardý etmemekle demokratik düzene çok deðerli bir katkýdýr.
Nitekim Türkiye 1950 yýlýnda oy yoluyla, tam bir barýþ içinde iktidar deðiþi-
mini gerçekleþtirebildiyse, bunda Atatürk’ün ekonomik düzen görüþünün,
henüz çok kýsa bir süre uygulanabilmiþ olmasýna karþýn toplumsal adalet,
fýrsat eþitliði, emek harcayanlarýn gönenci gibi toplumsal barýþýn temel
gereklerini yerine getirecek nitelikte olmasýnýn çok büyük payý vardýr.
1950’den bu yana seçim yoluyla iktidar deðiþimini 1950’deki kadar barýþ
içinde yapamamýþ olmamýzda ve demokrasimizi üç kez silahlý güçlerimi-
zin müdahale etmesine yol açacak ölçüde yolundan saptýrmýþ olmamýz-
da, 1950’den beri izlenegelen kapitalizme dayalý ekonomik politikanýn hiç
payý olmadýðýný söyleyebilir miyiz?

Atatürkçü ekonomi politikasý ayrýca tüm az-geliþmiþ ülkelere hem sömü-
rülmekten kurtulmanýn hem de “tam baðýmsýzlýðýn” altýn anahtarýný da
saðlayacak deðerdedir. % 0 enflasyonla % 5 büyüme hýzý gerçekleþtire-
bilen ve Türk ekonomisinin dýþa baðýmlýlýðýný kýsa zamanda önemli
ölçüde azaltabilen bir ekonomi düzenidir. 

Küresel sömürü ise dünyanýn beþte dördünü enflasyon, iþsizlik, dýþ borç
cenderesine almýþ, tarým ve olduðu kadarýyla sanayi kuruluþlarýný çökert-
meyi amaçlamýþtýr. ABD ve Batý Avrupa’nýn önde gelen devletlerinin siya-
sal ve askeri gücünü güdümü altýna alýp insanlýðý köleleþtirmeye yönelen
küresel sömürü, çoðunlukla renkli derililerle geri býrakýlan ülkelerden gö-
çen iþçileri içermekle birlikte, bu ülkelerde de nüfusun % 15’lere varan
bölümünü “yoksulluk düzeyi”nde yaþatmakta, buna karþýlýk örneðin
ABD’de olduðu gibi restoranlarda satýlan yiyeceklerin % 65’inin çöpe atýl-
masýna seyirci kalmaktadýr.

D) Türk devrimi, felsefe, sanat, ahlak ve bunlarýn anlatým aralarý olan
yazý, dil, giyim, takvim,  …  gibi üstün deðerler alanýný da demokratik-
leþtiren bir devrimdir. Türk dili yabancý diller boyunduruðundan kur-
tarýlarak bir bilim, sanat ve teknoloji dili olma olanaðýna kavuþturulmuþ,
böylece ulusal birliðimizin saðlam harcý olmuþtur. Yeni Türk yazýsý
Türkçeyi doðru yazýp doðru okumayý ve böylece okur-yazarlýðýn, dola-
yýsýyla aydýnlýðýn hýzla artmasýný saðlamýþtýr. Ayrýca bu yazý, uluslararasý
iliþkilerde uygar dünyayla iliþkilerimizi ve uygar insanlýk ailesinin saygýn
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bir üyesi olmamýzý çok kolaylaþtýrmýþtýr. Takvim ve ölçüm birimlerinin de
uluslar arasýnda kullanýlan birimlere dönüþtürülmesi ayný etkiyi yapmýþ,
ekonomik geliþmemizin önündeki yerellik engellerinin aþýlmasýný olanaklý
kýlmýþtýr. Þapka ve giyim devrimleri de, güzel sanatlar alanýndaki devrim-
ler de, bir yandan uluslararasý uygar insanlýðýn giyim-kuþamýný alarak,
güzel sanatlar alanýndaki baþarýlarýna katýlmamýzý olanaklý kýlarak bu
uygar insanlýðýn bir parçasý olmamýzý saðlamýþ, ama öte yandan da Türk
erkeðine “þapka giyemezsin!”, Türk kadýnýna “Saçýnýn telini, ya da elini,
kolunu, gözünü göstermezsin!”, Türk insanýna “Tiyatro yapamazsýn;
müzik, resim, heykel, günahtýr..!” diyen, Arapçayý ve Arap yazýsýný kut-
salmýþ gibi gösteren zorba ve orta-çaðcýl kafa yapýsýný yýkmayý olanaklý
kýlmýþtýr. Türk halkýnýn kafasýný, yazýda, dilde, bez parçasýnda, resimde,
yontuda .. büyülü bir etki olabilirmiþ diyen ilkel anlayýþtan kurtarýp özgür-
leþtirmiþtir. Küresel sömürü Türkiye’de tüm bunlarý özgürlük karþýtlýðý gibi
sunmakta, tersini yeniden hortlatmaya tüm gücüyle çalýþmaktadýr. 

III. Sonuç

Sonuç olarak, Türk Devriminin ve onun ürünü olan Türkiye Cum-
huriyetinin insan hak ve özgürlüklerine, demek ki demokrasi ilkelerine
dayalý, bu yolda tüm uygar insanlýða örneklik edecek bir baþyapýt de-
ðerinde olduðu görülmektedir. Bu baþyapýtýn, her türlü sömürgeci engelle-
melerinden kurtarýlarak hem Türk ulusuna, hem tüm insanlýða demokrasi,
insan hak ve özgürlükleri, bilimsel, sanatsal, ekonomik geliþme alanlarýn-
da yapabileceðini zaten kanýtlamýþ olduðu katkýlarý daha büyük ölçüde
yapabilmesine çalýþmak, hem Türk ulusunun hem de tüm uygar uluslarýn
devletiyle, üniversiteleriyle, bilim, düþün ve sanat çevreleriyle... üzerlerine
düþen bir insanlýk ödevidir, kanýsýndayýz.

***
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Devrimci Cumhuriyet
80. Yýlýnda Cumhuriyet’ten
Ne Kalmýþtýr?
Doðu Perinçek

Devrimci Cumhuriyet’ten Cumhuriyet’in yýkýmý sürecine geldik.

Devrimci Cumhuriyet, 1937 yýlýnda Türkiye Anayasasýna yazýlmýþ
olan bir kavramdýr. 5 Þubat 1937 günü 3115 sayýlý kanunla yapýlan
deðiþiklikle, Cumhuriyet Devrimi’nin temel programý, 1924

Anayasasýnýn 2. maddesine kondu: “Türkiye Devleti Cumhuriyetçi,
Milliyetçi, Halkçý, Devletçi, Lâik ve Ýnkilâpçýdýr.”

Anayasa, 10 Ocak 1945 günlü kanunla Türkçeleþtirilirken, “Ýnkýlâpçý”
sözcüðü, “Devrimci” olarak deðiþtirilmiþtir. Yazmasý da okumasý da, ne
güzel: “Türkiye Devleti, Devrimcidir.”

Özeti, devrimle kurulan ve ilk dönemlerinde devrimle ilerleyen Türkiye
Devleti, devrimci bir devlet olduðunu Anayasasýnda ilan etmiþti. 1961
Anayasasýný yapanlar, 2. maddeyi batýlýlaþtýrarak þu hale soktular:
“Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarýna ve ‘Baþlangýç’ta belirtilen
temel ilkelere dayanan, millî demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk
devletidir.”

Böylece halkçýlýk, devletçilik ve devrimcilik, Anayasadan çýkarýlmýþ oldu.

Denebilir ki, “insan haklarýna dayanan millî, demokratik, sosyal
hukuk devleti” ilkeleri, ayný iþlevi görmektedir. 

Öyle deðil.

En önemlisi, devletin devrimci olmasý Anayasadan çýkarýlmýþtýr. O za-
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man millî, demokratik, sosyal hukuk devleti hedefine ulaþma olanaðý da
dinamitlenmiþ olmaktadýr. Çünkü Türkiye’nin Kurtuluþ Savaþý ve
Cumhuriyet Devrimiyle en güçlü atýlýmýný yapan millî demokratik devrim
süreci, ancak devrimci uygulamalarla tamamlanabilirdi.

Ýkincisi, Ýkinci Dünya Savaþý sonrasýnýn “insan haklarý, demokrasi ve
sosyal devlet” kavramlarý, hiçbir zaman, bizim Devrimimizin halkçýlýk ve
devletçilik ilkelerinin yerini tutmaz. Hatta, 1945 sonrasýnýn demokrasi
kavramý ile Türkiye Devrimi’nin ilkeleri birbirine cepheden karþýdýr. Onlar,
emperyalist sisteme aittir. Bizimkiler ise, emperyalizme karþý mücadele
içinde üretilmiþtir.

Bakýnýz, dünya gericiliðinin merkezi olan ABD ve diðer emperyalistler,
hep “insan haklarý ve demokrasi” bayraðýný sallýyorlar. Bu kavramlar,
emperyalizm tarafýndan iðdiþleþtirilmiþ ve onlarýn çýkarlarýyla uyumlu bir
hale getirilmiþtir. Hatta bir çok örnekte görüldüðü gibi, ABD, “demokrasi”
ve “insan haklarý”ný bir sopa gibi kullanmaktadýr; acenta örgütleri olan
“Sivil toplum kuruluþlarýný” bu tabelalar altýnda kurmaktadýr. Bu neden-
le “insan haklarý” ve “demokrasi” dediðiniz zaman, onlardan aferini
alýrsýnýz.

Ama halkçýlýk veya devletçilikten, hele devrimcilikten söz ederseniz, Ba-
tý modelinin dýþýna çýkarsýnýz.

1961 yýlý Anayasa tartýþmalarýný hatýrlýyorum. O zaman Türkiye Devrimi-
’nin Altý Ok’undan, Batý ülkelerine bakýp utananlar vardý. Deniyordu ki,
‘demokratik anayasalarda böyle ilkeler yer almaz, siyasal uzlaþma için
daha geniþ bir zemin olmalýdýr.’

Bu tür Batý kaynaklý Anayasa doktrini masallarýyla Türkiye Devriminin
tarihsel mirasý, Anayasadan çýkarýldý. Prof. Tahsin Bekir Balta’nýn 1924
Anayasasýný temel alma mücadelesi ne yazýk ki, yenilgiye uðradý. Çünkü
devlet, artýk devrimci olmadýðý gibi, Batý etkisiyle Devrim mirasýný da yük
olarak görüyordu. 27 Mayýs Hareketinin Kemalist Devrim’i canladýrma
eðilimi, hem düþünce ve hem de uygulama planýnda yetersiz kalmýþtý.
Günümüzün emperyalizm acentalarý, Neoliberal Mandacýlar, insan hak-
larý ve demokrasi lafazanlýðýnda herkesin önündedirler. Ancak Kemalist
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Devrimin ilkelerine gelince, o ilkeleri Türkiye’de siyasal uzlaþma zemini
olarak kabul etmek bir yana, hepsine ayrý ayrý kin baðlamýþlardýr. Çünkü
Kemalist Devrim’in halkçýlýk, devletçilik ve devrimcilik ilkelerinin esin kay-
naðý, Sovyet Devrimiydi. Ancak Türkiye Devrimi, kendi halkçýlýðýný, kendi
devletçiliðini ve kendi devrimciliðini, kendi koþullarýnda yaratmýþtýr. Bugün
geldiðimiz yerde, Türkiye’nin biricik çýkýþ yolu, devrimdedir, devrimci
Cumhuriyet’tedir.

Kim ne derse desin, Türkiye’nin sorunlarý, ancak Cumhuriyet Devrimi’-
nin tamamlanmasýyla çözülebilir. Cumhuriyet Devrimi, yalnýz bir program
deðil, ayný zamanda yasallýðýn zeminidir. Bu nedenle önümüzdeki sü-
reçte, yine Anayasaya yazýlacaktýr: “Türkiye Devleti, devrimcidir.”

Yalnýz yazýlmayacak, uygulanacaktýr.

***
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yayýný Yeni Gün Gazetesi’nin 30 Ekim 1923 günkü sayýsý
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