
Sayın Cumhurbaşkanım,

Değerli konuklar,

Her yıl başta zatıalileri olmak üzere bütün devlet erkânının huzurunda Atatürk Kültür, Dil

ve  Tarih  Yüksek  Kurumu  başkanı  sıfatıyla  düşüncelerimi  ifade  etme  imkânı  bulduğum

konuşmama  başlamadan  önce  Atatürk’ü  Anma  Törenimizi  teşriflerinizden  dolayı

teşekkürlerimi arz ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Başta, 77 yıl önce bugün ebediyete uğurladığımız,  Milli  Mücadelemizin başkumandanı,

Cumhuriyetimizin  kurucusu  Gazi  Mustafa  Kemal  Atatürk  olmak  üzere,  onun  kıymetli  silah

arkadaşlarını  ve  bütün  istiklâl  harbi  şehitlerimizi  rahmet,  minnet  ve  şükran  duygularıyla

anıyorum.

Ülkemizin  zor  ve  stratejik  bakında  önemli  günlerden  geçtiği  bir  dönemde,  vatan

savunması yolunda can veren Mehmetçiklerimize ve güvenlik güçlerimize Allah’tan rahmet,

gazilerimize âcil şifalar diliyorum.

Sayın Cumhurbaşkanım,

Vefatının 77. yıl dönümü münasebetiyle anmak üzere burada toplanmış olduğumuz Gazi

Mustafa  Kemal  Atatürk,  Türk  tarihinin  son  yüzyılına  damgasını  vurmuş  büyük  bir  aksiyon

adamıdır.  Ne var ki daha ölümünün üzerinden çok zaman geçmeden onun düşünceleri ve

idealleri dar kalıplar içerisinde dondurulmuş, uçurumun kenarından dönmüş bir milleti modern

dünyada  yeniden  var  etme  yolunda  attığı  dev  adımlar,  bizzat  en  yakınları  ve  takipçileri

tarafından katı bir ideolojiye ve dogmaya dönüştürülerek uzun zamanlar her türlü gelişimin,

değişimin ve ilerlemenin önüne bir engel olarak çıkarılmıştır.

Oysa  Atatürk  düşüncelerini  ve  ideallerini  hiçbir  dogma  ile  sınırlamadığını,  şiddete

yönelmediği sürece hür tefekkürü ve inanç hürriyetini sonuna dek desteklediğini daima ifade

etmiştir. Buna rağmen onun düşünceleri bir takım adlar altında, her çağın değişen şartlarına

ve  sosyal  olaylarına  cevap  verebilecek,  değişkenleri  ve  zaafları  olmayan  insan  üstü  bir

ideolojiye,  bir  külte,  bir  efsaneye dönüştürülmüştür.  Bu  durum,  genelde Cumhuriyet  tarihi

boyunca,  özelde  ise  1980  sonrası  oluşan  olumsuz  ortamda,  onun  düşüncelerinin  ve

ideallerinin anlaşılmasının ve uygulanmasının önündeki en büyük engellerden birisini teşkil

etmiştir.

Atatürk’ü,  kendisinin  içinde  yer  almadığı  bir  Atatürkçülüğe  hapseden  ve  yeniden

yorumlanmasına izin vermeyen zihniyetler, onun bütün hayatı boyunca bir ideolog gibi değil,

bir  aksiyon  adamı  gibi  davrandığı  gerçeğini  görmezden  gelmiş,  böylece   bilerek  ve

bilmeyerek onun manevi şahsına zarar vermişlerdir. 
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Sayın Cumhurbaşkanım,

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir”, “Millete efendilik

yoktur,  hizmet vardır.  Bu millete hizmet eden onun efendisi olur” veya “Millî  kültürümüzü,

muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız” gibi  yol  gösterici  ideallerinin birer  birer

gerçekleşme yolunda olduğu günümüzde, bunları canla başla gerçekleştirmeye çalışanları her

fırsatta  Atatürk  düşmanlığıyla  suçlayan,  “içten yanmalı,  dıştan ittirmeli” bazı  kafası  karışık

aydınların tavrını anlamak mümkün değildir. 

Merhum Cemil Meriç’in: “Aydın olm k için önce ins n olm k lâzım. İns n muk ddesiɑ ɑ ɑ ɑ ɑ

ol ndır. İns n hırl şm z, konuşur; m ruz k lm z, seçer. Aydın, kendi k f sıyl  düşünen,ɑ ɑ ɑ ɑ ɑ ɑ ɑ ɑ ɑ ɑ

kendi gönlüyle hisseden kişi. Aydını y p n; uy nık bir şuur, tetikte bir dikk t ve h kik tinɑ ɑ ɑ ɑ ɑ ɑ

bütününü kuc kl m y  ç lış n bir  tecessüs.ɑ ɑ ɑ ɑ ɑ ɑ ”  tanımı  dikkate alındığında,  Türk milletinin

değerlerine yabancı, onun binlerce yıllık geçmişinden süzerek damıttığı irfanından, iz’anından

ve aklıseliminden bihaber bazı aydınların ve sermaye çevrelerinin, başında “millî” ve “yerli”

ibaresi  bulunan her şeye,  milli  devlete,  milli  eğitime,  milli  kültüre,  milli  kütüphaneye,  milli

istihbarata,  milli  savunmaya,  milli  teknolojiye,  milli  sanayiye karşı  olmaları  ve  bu olumsuz

davranışlarını  hemen her cümlesinde milliliğe atıfta bulunan Atatürk’ü referans göstererek

perdelemeye çalışmaları hangi makul ve mantıklı gerekçeyle izah edilebilir?

Sosyal  medya  ve  kitle  iletişim  araçlarıyla  Türk  toplumuna  yön  verebileceklerini  ve

istedikleri  gibi  şekillendirebileceklerini  düşünecek  kadar  bu  toplumun  iç  ve  dış

dinamiklerinden habersiz olan kimi aydınların hakikati görmek için daha ne kadar beklemeleri

gerekecektir?

Bu anlaşılmaz tutumlar karşısında, Mustafa Kemal’in 29 Ekim 1933’te irad ettiği 10. Yıl

Nutku’ndaki şu sözlerini nereye koyacağız? “Yurdumuzu, dünyanın en mamur ve en medenî

memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi, en geniş, refah, vasıta ve kaynaklarına sahip

kılacağız.  Millî  kültürümüzü,  muasır  medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız.  Bunun için,

bizce  zaman  ölçüsü,  geçmiş  asırların  gevşetici  zihniyetine  göre  değil,  asrımızın  sürat  ve

hareket mefhumuna göre düşünülmelidir. Geçen zamana nispetle daha çok çalışacağız, daha

az zamanda daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur.”

Atatürk’ün ifadesinden anlaşılacağı üzere bağımsız bir ekonomi, demokrasi ve özgürlüğe

ulaşmanın, yani “muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkmanın” yegane yolu eğitim, bilim,

sanat ve teknoloji ile eşzamanlı olarak inşa edilebilecek millî bir kültürün varlığına bağlıdır.

Haddi zatında eğitim, bilim, sanat ve teknolojinin yanyana, el ele yürümediği hiçbir ülkede

ekonomik gelişmişlikten eser olmadığı gibi, ekonomik gelişmenin olmadığı hiçbir ülkede de

demokrasi ve özgürlük kavramları yer bulamamıştır.

İşte tam da bu yüzden “muasır medeniyet seviyesi” yüzyıllardır örnek aldığımız Batı’nın

bugün itibarıyla ekonomide ve teknolojide ulaştığı, ancak insanlık ve medeniyet noktasında
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sınıfta kaldığı yerde değil, bizim kendi milli kültürümüzle yeniden inşa edeceğimiz ve dünyaya

örnek göstereceğimiz yüksek bir medeniyet ülküsünün ürünü ve eseri olacak bir anlayışta

aranmalıdır.

Türk  milletinin  kutsallarına,  değerlerine,  inançlarına  ve  geleneksel  hayat  tarzına  dil

uzatan, bu ülkenin kahir ekseriyetini oluşturan halk sınıflarını cahil ve beyinsiz kitleler olarak

gören,  birbirinden  farklı  özelliklere  ve  niteliklere  sahip  toplum  kesimlerinin  sosyolojik

gerçeklerini  göz  ardı  ederek  siyaset  üretmeye  çalışan  hiçbir  yapının  bu  ülkede  başarılı

olamadığı ve olamayacağı tarih boyunca yaşanan olayların şehadetiyle ortadadır.

Ekonomik gelişmeleri eğitim, bilim, sanat ve kültürle taçlandırmayan, insani ve manevi

değerleri arkaya atarak sadece maddi değerleri öne çıkaran milletlerin medeniyet inşa etme

iddiaları  kuru  ve  hamasi  bir  sözden  ibarettir.  Binlerce  yıllık  Türk-İslam  geleneğinden

beslenerek bugünlere gelen kültür ve medeniyetimizin, sosyolojik ve psikolojik olarak bize

yabancı olan Batı medeniyetinin sadece bir yüzüne sıkıştırılmasının yarattığı olumsuzluklar her

zamankinden daha çok ortadadır. Aristo’dan, Galile’den, Hipokrat’tan, Kant’tan, Descartes’tan

beslenen  genç  kuşakların,  Farabi’den,  İbni  Sina’dan,  Gazzali’den,  Yunus  Emre’den,

Mevlana’dan beslenmeden; Alpaslan’ı, Fatih’i, Yavuz’u, Kanuni Sultan Süleyman’ı ve Mustafa

Kemal’i  hakkıyla  bilip  tanımadan  yeni  bir  kültür  ve  medeniyet  inşa  etmeleri  boş  bir

beklentiden öteye gidemez.

Bu yolda bize düşen öncelikli görev, Doğu ve Batı kültür ve medeniyetleri konusunda kafa

yormuş, maddi ve manevi buhranlarımıza çözümler aramış nice bilim insanının ve düşünürün

bu  alanda  açtıkları,  ama  zamanla  sisler  altında  kalmış  ufukları  yeniden  açmak  ve  geniş

kitlelere yaymak olacaktır. 

Sayın Cumhurbaşkanım,

Yeni bir milli kültür inşasında önümüzde bir takım zorluklar olduğu gibi pek çok fırsatlar

da bulunmaktadır. Bu cümleden olarak yabancı dil bilmeyi amaç olmaktan çıkarıp araç haline

getirmek,  sayısalcıları  edebi  eserlerle,  sözelcileri  sayılarla  barıştırmak,  magazin  ve  şiddet

olaylarının asgariye indiği, sanat, kültür, edebiyat sayfalarının çoğaldığı gazeteler ve dergiler

çıkarmak; edebi zevk sahibi, şiirden, musikiden, güzel sanatlardan anlayan yöneticiler; akıllı

telefonlarında  hesap  makinesinden  başka  şeyler  de  bulunan  yatırımcılar  ve  bankacılar

yetiştirmek;  Atatürk’ün  Gençliğe  Hitabesi’ni  ve  Mehmet  Akif  Ersoy’un  İstiklal  Marşı’nı

sözlüksüz  okuyup  anlayabilen,  en  az  otuz  kırk  bin  kelimeyle  konuşup  yazabilen  eğitimli

bireylere ve aydınlara kavuşmak suretiyle, istikbalimizin ve istiklalimizin bekasından sonsuza

dek emin olabileceğimiz bir yolda yürüyebilecek ve “muasır medeniyetler seviyesinin üstüne

çıkmayı” mutlaka başaracağız demektir.
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Sayın Cumhurbaşkanım,

Değişmez  ve  sarsılmaz  inancım  odur  ki  devletin  ve  milletin  bekası,  üzerinde  Türk

bayrağının dalgalandığı her karış vatan toprağının bölünmez bütünlüğü ve tam bağımsızlık

ilkeleri etrafında her defasında kenetlenen büyük Türk milleti, bütün şer ve ihanet odaklarının

çelmelerine, gavurun ekmeğini yiyip gavurun kılıcını sallayan, devlet içinde devlet olma ham

hayaline  kapılan  “dahili  ve  harici  bedhahlara”  rağmen  milli  şairimiz  Mehmet  Akif’in  şu

beyitlerinde işaret ettiği şuurla tarihî yürüyüşüne emin adımlarla devam edecektir.

Dünya koşuyorken yol üstünde yatılmaz

Davranmayacak kimse bu meydana atılmaz

Müstakbeli bul, sen de koşanlarla bir ol da

Maziyi fakat, yıkmaya kalkışma bu yolda

Ahlafa döner korkarım eslafa hücumu

Mazisi yıkık milletin atisi olur mu?

Allah’a dayan, sa’ye sarıl, hikmete ram ol

Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol

Saygılarımla.
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