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 “ Bütün Dünya bilsin ki, benim için bir taraflılık vardır :  
Cumhuriyet taraftarlığı, düşünsel ve toplumsal Devrim taraftarlığı.  

Bu noktada, yeni Türkiye topluluğunda bir bireyi,  
dışarıda düşünmek istemiyorum. (1924) 

 

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK 
 
G i r i Ģ   : 
 

Türkiye‟miz, tarihinin zor dönemeçlerinden birini yaşıyor.. Özellikle 1990‟lı yıllar ve 
2000‟lerin ilk onyılının sancılı geçtiği ve geçeceği çok açık. Bereket, ulusların tarihinde böylesine 
darboğazların nasıl aşıldığına ilişkin örnekler yok değil. Ülkemiz için de bu gözlem doğru.  
Ulusal Kurtuluş Savaşı‟nın, evrenselleşmiş Yüce Atatürk ve saygın dava arkadaşları 
öncülüğünde “Çılgın Türkler”ce hangi olağanüstü koşullarda başarıya ulaştırıldığı anımsanacak 
olursa, günümüze ilişkin kimi ipuçları da yakalanabilir. Ancak böyle yapıldığında tarihten ders 
almış oluyoruz zaten. “Tarih yinelemedir” (tekerrürdür) deyişi, aslında ondan gerekli dersler 
çıkarıl(a)madığında geçerli. Toplum olarak duyarlı bir tarihsel belleğe sahip isek ve bu belleksel 
birikimin verdiği dersleri uygun, yerinde, doğru çıkarsamalarla yaşama aktarabiliyorsak,  
tarih bir yineleme olmak zorunda hiç değil! Yani „gerekirci‟ (deterministik) tarih anlayışının 
bilimsel geçerliği yok. 

 
İnsanlar için en zor görevlerden birinin, gelişmekte olan ülkelerde aydın olma 

sorumluluğu olduğu rahatlıkla söylenebilir. Gerçekten, Türkiye‟miz vb. ülkelerde  
gerçek aydın olmanın, Halide Edip Adıvar‟ın deyimiyle “AteĢten Gömlek” olduğu nitelemesi  
hiç de abartılı değildir. 
 
Üniversite Öğretmenlerinin Tarihsel Özgörevi  :  

 
 “.. İşaret ettiğim ilkeleri Türk gençliğinin beyninde ve  

Türk ulusunun bilincinde sürekli canlı tutmak,  
Üniversitelerimiz ve Yüksek Okullarımıza düşen başlıca görevdir.” 1  

 

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK 

 
Üniversite öğretim üyelerinin insanlığa, uluslarına ve çağa karşı son derece ciddi ve ağır 

sorumlulukları vardır. Onlar özgür düşüncenin, uygarlığın, ilerlemenin, us ve bilim öncülüğünün 

                                                           
* Atatürkçü Düşünce Derneği Dergisi Ekim 2000 sayısında basılmış ancak yazı değiştirilerek güncellenmiştir (2.6.12). 
1 Atatürk, Çağdaşlaşma ve Demokrasi, Ergün Aybars, İleri Kitabevi 1994, syf. 155 
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vazgeçilmez hizmet insanları olmak zorundalar. Eylemli olarak üretmek durumundalar.  
Başka hiçbir seçenekleri yok!. Dolayısıyla, tek bir öğretim üyesinin bile, salt kendi işini “teknik” 
anlamda yürütmekle yetinme hakkı da bulunmuyor! “Ben kendi işimi en iyi yapar, başka şeye 
karışmam” yaklaşımı, en hafif deyimiyle bir kaçıĢtır. Öğretim üyeleri, hele ülkemizin içindeki 
darboğaz nedeniyle, böyle bir hakka -ya da lükse- asla sahip değillerdir. Devrim‟i yeniden ve 
yeniden durmaksızın üretmek, ileri taşımak “…Türk gençliğinin beyninde ve Türk Ulusunun 
bilincinde sürekli canlı tutmak..” Yüce Atatürk’ün onlara verilmiş bir buyrultusudur.  
 
 Bu eylemin Kemalist Öğreti‟deki karşılığı, -çok açıktır ki;- sürekli devrimciliktir. Düşünsel 

motoru ise, Devrimin mimarınca ulusuna „tek manevi kalıt‟ olarak bıraktığı us ve bilim dir. 

 

 “ Yaşamda en gerçek yol gösterici; bilimdir, tekniktir.  

Bilim ve teknik dışında yol gösterici aramak aymazlıktır, sapkınlıktır. ” 

 
Aydınlanma ve evrenselleşmiş Yüce Atatürk‟ün bizlere hedef gösterdiği  

“çağdaş uygarlık düzeyi”nin de ötesine geçme hedefi, ancak bütüncül bir ilerleme ile sağlanabilir. 
Yalnızca ekonomik göstergelerin rakamsal büyümesi,2 bizi bu hedefe taşıyamaz.  

Bilimde, sanatta, folklorda, estetikte, sağlıkta, politikada, sporda, yazında, kültürde...   
yaşamın tüm alanlarında koşut, somut ve bütüncül ilerlemeler sağlamak zorundayız.  

Bunu yapabilmek için, kesin olarak halkçı, halktan yana (=sosyal) politikalar izlemek zorundayız. 

 

“ Bundan sonra pek önemli utkulara (zaferlere) kavuşacağız.  

Bu utku süngü utkusu değil; iktisat ve bilim, kültür utkusu olacaktır.  

Ordumuzun şimdiye dek elde ettiği utkular, ülkemizi gerçek kurtuluşa götürmüş sayılamaz.  

Bu utkular, ancak gelecekteki utkularımız için değerli bir ortam hazırlamıştır.  

Askerlik utkularımızla büyüklenmeyelim. Yeni bilim ve iktisat utkularına hazırlanalım.” 

“Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür. Kültür, okumak, anlamak, görebilmek, 

görebildiğinden anlam çıkarmak, uyanık davranmak düşünmek ve zekâyı eğitmektir.” 

 
Aydınlarımız, üniversite öğretim üyelerimiz başta olmak üzere, giderek daha çok 
zamanlarını, demokratik kitle örgütlerine, siyasal partilere ayırmak zorundalar.  

Büyük Atatürk‟ün çok mu zamanı vardı da 1929‟da Sarayburnu‟nda karatahta başına 
geçerek yeni Türk abecesini ulusuna öğretti? Uygarlık tarihinde, ulusuna okuma-yazma 
öğreten bir önder daha var mı acaba? Dahası; sağlığı elvermediği halde traktör başına 

geçti, Silifke‟de kooperatif kurdu, halkını Devrimler konusunda aydınlatmak için,  
öldürülme tehlikesini hiçe sayarak ülkeyi köşe bucak dolaştı. Camilerde hutbeler verdi. 

Sabahlara dek sürebilen “Sofra” toplantılarında ülkenin sorunlarına  
katılımcı çözümler aradı. Ertesi gün de hiç gecikmeksizin görevinin başında oldu. 

“Atatürk’ün Sofrası” nın siyasal bilim literatürüne kattığı esprinin ne denli ayırdındayız? 

 

“ Biz cahil dediğimiz zaman mutlaka okulda okumamış olanları demek istemiyoruz.  

Demek istediğimiz bilim, gerçeği bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan en büyük  

cahiller çıktığı gibi, hiç okuma bilmeyenlerden de gerçeği gören gerçek bilginler çıkar.” 

                                                           
2 Nominal hatta reel olsun, farketmez.. 
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Aşağıdaki çok düşündürücü sözler de Türkiye insanının acılı aydınlanma kavgasının 

önderinin : 
 

 “.. Ben, günü geldiğinde, en büyük armağanım olmak üzere  
Türk ulusuna canımı vereceğim..” derken; 

 
 “ Yalnız ve yalnız bir tek şeye gereksinimimiz vardır; o da çalışkan olmaktır.” 
derken, başta aydınlar olmak üzere herkese iletisi çok net değil miydi? 

 
O halde, aydınlarımız ve Türkiye Üniversitelerinin öğretim elemanları, bilim insanlarımız 

salt mesleksel-teknik uğraşlarla sınırlı kalmamalı; Atatürkçü DüĢünce Derneği başta olmak 
üzere; Büyük Atatürk‟ün devrim ve ilkelerine gönül vermiş demokratik kitle örgütlerine ve de 
siyasal partilere üye olup destek vermelidirler. Halkımızı, Devrimlerin gerçek sahibi kılmak için 
tarihsel öncü rollerini üstlenmelidirler. Çünkü; 

 
Mustafa Kemal ATATÜRK’ün ve dava arkadaşlarının temel felsefesi,  

çok özetle vurgulamak gerekirse; “Türkiye AYDINLANMASI”nı gerçekleştirmektir. 

 
Oysa aydınlanmanın yolları kan ve gözyaşı ile sulanmıştır.  

Olağanüstü engebelidir.. Kazım Taşkent, ne denli çarpıcı biçimde dile getiriyor3 : 
 

 Yobaz, Allah’ını kendi yaratır. Sonra herkesi kendi Allah’ına kul etmek ister,  

bu uğurda her türlü hileyi, yalanı, zoru kullanır. Atatürk öldükten sonra da  

Atatürkçülüğe sahip çıkmış görünen yobazlar, topluma ayak bağı oldular. 

 

 Cahil dediğimiz, okuma yazma bilmez halkımızın sağduyusunu bir tek aydınımız 

kullanmasını bildi ve tümüyle, bir halkı kurtarmada o güçten yararlandı. O Atatürk’tü.  
 
S o n u ç   : 
 

 Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür.  
 
Değerlendirmesi, Mustafa Kemal PaĢa‟nındır ve kanımızca en önemli savlarından biri  

ile yüklüdür. Bu temeli en sağlam biçimde çatmak ise, her türlü tartışmanın uzağında olarak  
ulus aydınlarınındır. Kültürü ise; okumak, okuduğunu anlamak, anladığından bir sonuç 
çıkarmak ve zekâyı terbiye etmek olarak tanımlamaktadır. 

 
Ata‟ya göre; bireysel özgürlüklerin kazanılmasının ve genişletilmesinin yolu da,  

ekonomik gönencin yanı sıra, ulusun kültür düzeyini yükseltmekten geçmektedir.  
Çağımızın kimi çevrelerce iyi niyetli olmaksızın fetişleştirilen kavramlarından  
“bireysel özgürlükler” olgusu, Kemalizm‟de yerli yerine oturtulmuştur : 

 
1. Ulus ekonomik gönence kavuşturulacak, 
2. Kültür düzeyi yükseltilecektir.. 
 

                                                           
3 Atatürk Aydınlığında Yaşamak, Binbirdirek Matbacılık sanayi, İstanbul 1981 
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Oysa 3. bin yıl başında gelir dağılımımız dünyanın en kötü 10 ülkesi arasında yer alırken, 
ortalama okulda kalış süremiz 5 yılı bulmamaktadır! Dolayısıyla “kutsal birey”, “tu kaka ulus 
devlet” vb. söylemlerin ayağı yere basmamaktadır. Gerçek anlamda bireysel özgürlüklerin 
kazanımı ve kapsamının genişletilmesi, Batı‟da devlet aracılığıyla başarılmıştır. Ülkemizde 
devlet henüz bu temel görevini tamamlamış değildir. Devletin, bireysel özgürlüklerin alt yapısını 
hazırlama doğrultusunda yapacağı daha çok hizmetler vardır. Hele Türkiye gibi ekonomik 
büyümesini ve kalkınmasını gerçekleştirememiş ülkelerde.. Ulusumuzun, ayakları yere basan 
gerçek ve yurtsever aydınlarının, dile getirdiğimiz olguyu iyice kavramaları ve buna uygun 
davranmaları beklenir. 
  

Dinci-gerici takım ile kimi dış işbirlikçi kesimlerin ortak söylemiyle neredeyse koro 
biçiminde dillendirilen “önce demokrasi” söylemlerinin, net olarak söylemek gerekirse,  
“ekonomik altyapısı” hazır değildir! Bilimsel tutum, Büyük Atatürk‟ün işaret ettiği üzere;  
hızla ekonomik gönenci sağlayıp toplumu “AYRICALIKSIZ, SINIFSIZ KAYNAġMIġ BĠR KĠTLE” 
yapmak ve buna koşut biçimde de kültür düzeyini yükseltmek olacaktır açıktır ki.. Ancak bu yolla 
Cumhuriyetimiz giderek daha da demokratikleşecektir. Bu sosyolojik ve tarihsel olguyu  
gözardı ederek ya da bilmeksizin “Demokrasi” ve “Cumhuriyet” deyimlerinin sözde karşıtlığını 
savlamak ve kamuoyunu yersiz tartışmalara itmek aydın sorumluluğuyla bağdaşır bir tutum  
ve davranış değildir. Tarih ve ulusumuz bu tutum ve davranışların sahiplerini değerlendirecek  
ve yerli yerine oturtmayı başaracaktır. Çünkü demokrasilerde en büyük, elbette “eğitilmiş ve 
göneçli” halktır.. Laik-demokratik Cumhuriyet‟imiz ancak bu yolla ete-kemiğe bürünecektir. 

 
Türk insanının aydınlanma uğraşı, Batıdan birkaç yy. geri kalmıştır. Aradaki farkın 

kapatılması ve Türkiye‟mizin 21. yy‟da dünya ülkeleri içinde onurlu ve saygın yerini alması, 
ancak ve ancak “ulusal ölçekte bir iĢbirliği ve seferberlik ruhu” ile yakalanabilir bir hedeftir. 
Korkunç bir hızla ilerleyen bilim ve teknoloji çağında ülkemizin bu katardan kopması durumunda, 
Cumhuriyet‟in 83 yıllık aydınlanma kavgası bir seraba dönüşebilecektir!  

 
Küreselleştirmecilerin, bilim ve teknolojideki başdöndürücü gelişmeleri, BiliĢim Devrimini 

siyasallaştırarak küresel hegemoni kurmaya çalışmalarını iyi değerlendirmek kaçınınılmazdır. 
 

“ Dünyada her şey için, uygarlık için, yaşam için, başarı için  

en gerçek yol gösterici bilimdir, fendir. Bilim ve tekniğin dışında yol aramak aymazlıktır, 

bilgisizliktir, doğru yoldan sapmadır. Yalnız; bilimin ve tekniğin yaşadığımız her yerde, 

dakikadaki aşamalarını gelişimini algılamak ve işleyişlerini zamanla izlemek koşuldur.  

Bin, iki bin, binlerce yıl önceki bilim ve teknik dilinin çizdiği ilkeleri,  

şu kadar bin yıl sonra bu gün, olduğu gibi uygulamaya kalkışmak  

elbette bilim ve tekniğin içinde bulunmak değildir. ” 

“ Gözlerimizi kapayıp dünyadan soyutlanmış yaşadığımızı varsayamayız.  

Ülkemizi bir çember içine alıp evren ile ilgisiz yaşayamayız.  

Tersine, ileri, uygar bir ulus olarak uygarlık alanının üzerinde yaşayacağız.  

Bu yaşam, ancak bilim ve teknikle olur. Bilim ve teknik nerede ise oradan alacağız. ” 

 
Türkiye aydınları, umuyor ve diliyoruz ki; bu silkeleyici dinamiklerin yeterince  

ayırdında olsunlar, kaygılarımızı paylaşsınlar.. Türkiye Üniversiteleri‟nin tüm öğretim elemanları 
başta olmak üzere, yurtsever aydınlarının yeterince arif oldukları; onlara daha çok  
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tarif gerekmediği inancındayım. Hepsini dostlukla, saygı ve sevgiyle kucaklıyorum.  
“Aydın olma” uğraşları kolay gelsin ve evrensellşmiş Yüce Atatürk‟ün şu buyrultusu (direktifi) 
şaşmaz yolgöstericileri olsun ! 

 

  “Yaptığımız bir ihtilaldir, köklü bir inkılaba dönüştüremezsek başarılı olunamaz.” 

 
sözü 1909 tarihlidir ve Yüzbaşı Mustafa Kemal tarafından bir İttihat ve Terakki Kongresi‟nde  
söylenmiştir.4 Cumhuriyetçi kadrolar olarak, bu sözün iletisinin ayırdında olmalıyız. 
Cumhuriyet’e uyanık bekçilik yapacakların, bu kısa tümcede saklı derin iletiyi almış 
olduklarına ve Türkiye Cumhuriyeti‟nin sırtını asla yere getirmeyeceklerine inanıyoruz.  
 

Unutulmamalıdır ki; 
Cumhuriyet, bu topraklarda bilim yapabilmenin de öncül -a priori- 
ve vazgeçilmez -sine qua non- koşuludur. 
 
Devrimin mimarı, ideolojik olarak ve söylem olarak son derece net bir devrimcidir: 
 

“ Bütün Dünya bilsin ki, benim için bir taraflılık vardır : 

Cumhuriyet taraftarlığı, düşünsel ve toplumsal devrim taraftarlığı.  

Bu noktada, yeni Türkiye topluluğunda 1 bireyi, dışarıda düşünmek istemiyorum. (1924) 

 
20 Mart 2006‟da ANKA Ajansı‟nın geçtiği haber umarız yeterince uyarıcı olur :5 
 
'ERDOĞAN REJĠMĠ SALDIRIYOR'  
 
Pentagon danışmanından laiklik uyarısı  
 
SOFYA (ANKA) - ABD'deki sağcı çevrelerde AKP'ye yönelik eleştiriler çoğalıyor. ABD'deki 

Güvenlik Politikası Merkezi (Center for Security Policy) Başkan Yardımcısı ve Pentagon danışmanı  
Alex Alexiev, Türkiye'de laikliğin ciddi bir biçimde tehdit edildiğini öne sürerek “Mustafa Kemal 
tarafından kurulan Türk toplumunun laik geleneklerine karĢı Erdoğan rejiminden topyekûn  
bir saldırı var” iddiasında bulundu.  

 
George W. Bush yönetimine yakınlığı ile bilinen ABD'deki Güvenlik Politikası Merkezi Başkan 

Yardımcısı, Pentagon ve CIA danışmanı Alex Alexiev, Türkiye'yi İslamlaştırmak için ciddi bir çaba 
olduğunu öne sürdü.  

 
Tehdit tüm alanlarda! 
 
Erdoğan hükümetinin yönetimindeki Türkiye'de kaygı verici ''hızlı bir ĠslamlaĢtırma” eğiliminin 

bulunduğunu öne süren Alexiev, Bulgar basınında yayımlanan açıklamalarında şunları söyledi:  
 

”Bu söyleĢide ayrıntıya girecek zamanım yok, ancak bugün Türkiye'de Mustafa Kemal 
tarafından kurulan Türk toplumunun laik geleneklerine karĢı Erdoğan rejiminden topyekûn bir 
saldırı var. Eğitim olsun, yargı sistemi, finansal kurumlar, kültür ve özellikle silahlı kuvvetler 
olsun, hemen hemen toplumun tüm alanlarında Türk laikliği halen ciddi bir biçimde tehdit ediliyor.  
Eğer Türkiye, Ġslamcılığa yenilirse bizim ulusal güvenliğimiz ciddi bir sorun ile karĢı karĢıya 
kalacak.''  
                                                           
4 Atatürk, Çağdaşlaşma ve Demokrasi, Ergün Aybars, İleri Kitabevi 1994, syf. 148 
5 Bu makalemizi gözden geçirdiğimiz 2 Haziran 2012’de “”ANKA Ajansı” nın böyle bir haber geçme şansı artıkyok! 
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3. bin yılın başında, AKP iktidarının 4. yılında ulusun tümünün, 1 tek kişi dışarıda 
kalmamak üzere “Cumhuriyet yandaĢı”, “düĢünsel ve toplumsal devrimci” olmaları  
Yüce Atatürk‟ün dileğidir ve esasen Türk aydınına yaraşır olanı da, bekleneni de,  
doğrusu da Türkiye‟mizin ciddi tehdit altındaki esenliği için, hiç kuşku duyulmasın ki budur.. 

 
Rıfat ILGAZ ustaya sonsuz bir şükranla yazımızı bağlıyoruz... 

 
AYDIN MISIN ? 
 
Rıfat ILGAZ 
 
Kilim gibi dokumada mutsuzluğu  
Gidip gelen kara kuşlar havada  
Saflar tutulmuş top sesleri gerilerden  
Tabanında depremi kara güllelerin  
Duymuyor musun 
Kaldır başını kan uykulardan  
Böyle yürek böyle atardamar  
 
Atma z olsun  
Ses ol ışık ol yumruk ol  
 
Karayeller başına indirmeden çatını 
Sel suları bastığın toprağı dönüm dönüm  
Alıp götürmeden büyük denizlere  
Çabuk ol 
 
Tam çağı ise başlamanın doğan günle  
Bul içine tükürdüğün kitapları yeniden  
Her satırında buram buram alınteri  
Her sayfası günlük güneşlik  
Utanma suçun tümü senin değil  
Yırt otuzunda aldığın diplomayı 
Alfabelik çocuk ol 
 
Yollar kesilmiş alanlar sarılmış  
Tel örgüler çevirmiş yöreni  
Fırıl fırıl alıcı kuşlar tepende  
Benden geçti mi demek istiyorsun  
Aç iki kolunu iki yanına  
Korkuluk ol.. 

 
 

Gazi Mustafa Kemal Paşa   :  
 

“Aydınlarımız içinde çok iyi düşünenler vardır. Fakat genellikle şu yanlışımız vardır ki, araştırma  
ve çalışmamıza zemin olarak çok zaman kendi ülkemizi, kendi tarihimizi, kendi geleneklerimizi,  
kendi özelliklerimizi ve gereksinimlerimizi almalıyız. Aydınlarımız belki bütün dünyayı,  
bütün diğer ulusları tanır, ama kendimizi bilmeyiz.” (20.03.1923, Konya gençleriyle konuşma) 

 

Mehmet Rıfat Ilgaz (d. 1911 Kastamonu- 
ö. 7  Temmuz 1993, İstanbul), 
Türk şiir, roman veöykü yazarı. 

Özellikle Hababam Sınıfı romanıyla tanındı. 
Hem yazılarında hem de kişisel hayatında 
toplumcu bir çizgi devam ettirdi. Türkiye'nin 

en çalkantılı siyasi dönemlerinde devam 
ettiği dergiciliği, aynı dönemdeki birçok 

yazar gibi, onun da adliye koridorlarında ve 
hapishanede zaman geçirmesine neden 

oldu. Oldukça üretken olan yazın hayatına 
şiirden mizah öykülerine, romandan çocuk 

kitaplarına birçok farklı alanda eser sığdırdı. 
Bir zamanlar toplatılan Karartma 

Geceleri eseri 2004 yılında 100 Temel 
Eser listesine girdi. Yazarın eserleri 

günümüzde, oğlu Aydın Ilgaz ile birlikte 
kurduğu, Çınar Yayınları'ndan çıkmaktadır. 
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