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* Atatürk’e Saldırmanın Dayanılmaz Hafifliği,  Ahmet Taner Kışlalı - 1993 

 



K E M A L İ S T   İ L K E L E R  
 

İnsanlık tarihi boyunca toplumsal  gelişimin  en önemli  
paradigmaları olagelmiş  devrimsel  nitelikteki  kavram  

ve düşüncelerden esinlenilen Kemalist ilkeler;*   

hiçbir kalıplaşmış fikrin esiri olmadan, Atatürk’ün ‘manevi  
mirasım’ dediği aklın ve bilimin öncülüğünde  tez ve antitezin  

 iyi,  güzel ve  doğru yanlarının sentezidir.. 

 

* 1789 Fransız ihtilalinden Milliyetçilik,  Cumhuriyetçilik,  Laiklik...  

    1917  Sovyet ihtilalinden Devletçilik, Devrimcilik ve  klasik Yunan’dan bu yana  

              Halkçılık (Demokrasi!)  
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Kemalist ilkelerin UYGULAMA görünümü : 

 

• Siyasal, hukuksal, ekonomik, askeri ve  kültürel     

   anlamda tam bağımsızlık;   

 

•  Planlı (karma) ekonomi  

 

•  Tüm farklı inançlara  güvence olarak  Laiklik’tir. 
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    ATATÜRK’Ü KİMLER SEVMEZ ? 

   

Atatürk emperyalizme karşı Türk milletinin “kurtuluş ve 
bağımsızlık savaşını” yapmış ve bu savaşı muhteşem bir 
utkuyla sonlandırmış bir ulusal kahramandır.  

   Tam bağımsız  Ulus devlet anlayışına karşı olan emperyalist 
güçler  ve Emperyalizmin maşası durumundaki   

etnik bölücüler  Atatürk’ü sevmezler. 
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Atatürk kalıplaşmış dogmaları değil,  

   eleştirel aklı ve bilimi rehber gösterir. 

    inanç sömürücüsü yobazlar Atatürk’ü sevmezler.  



   Sanayi Devrimi’ni yaşamamış toplumlarda   
neo-emperyalizmin küresel sömürü güçlerine karşı 

mücadelenin ancak ve ancak   

“tam bağımsız milli / ulus devlet anlayışı”   

ile mümkün olduğunu göremeyen,  
dogmatik kafalılar da Atatürk’ü sevmezler.. 
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Kemalizm’in / Atatürkçülüğün  

mazlum milletler için en uygun bir yaşam modeli 
oluşturduğunu bilen, küresel egemenler,  

vahşi  kapitalistler de Atatürk’ü sevmezler. 

“....bizi mahvetmek isteyen emperyalizm  ve 
bizi yutmak isteyen kapitalizm....”  

M. Kemal Atatürk. 

    ATATÜRK’Ü KİMLER SEVMEZ ? 
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"Kemalist partinin birinci özelliği, demokratik bir ideolojiye sahip bulunmasıydı... 

Mustafa Kemal'in siyasal rejimi, çoğulculuğun üstün bir değer olduğunu kabul 

ediyor ve çoğulcu bir devlet felsefesi içinde işlevini yerine getiriyordu. Üstelik, 

partisinin, yapısal açıdan da totaliterlikle hiçbir ilgisi yoktu. Kemalizm 

demokratik bir ideolojidir.... Atatürk döneminde niçin demokrasinin tüm kurum 

ve kuralları yoktu? Olamazdı da, onun için...Fransız devriminden yarım yüzyıl 

sonra bile, Fransız işçisinin oy hakkı var mıydı? Amerikan devriminden bir buçuk 

yüzyıl sonra bile, ABD'de ırklar arasında tam bir hukuksal eşitlik sağlanmış mıydı? 

Atatürk bir ortaçağ toplumundan yola çıktı. Cumhuriyet'i kurduktan sonra 15 yıl 

yaşadı... ve sınıf-cinsiyet-ırk-din ayrımı olmadan, tüm yurttaşlar arasında hukuksal 

eşitliği, o inanılmaz kısa süreye sığdırdı... Bilim her olguyu kendi koşulları içinde 

değerlendirir. Atatürk yönetimi, kendi koşulları içinde, olabilecek en demokratik 

yönetimdi. Ve bu açıdan, Türkiye'nin bugünkü yönetiminden daha demokratikti! 

Ölümünün yıldönümünde... Sağdan ve soldan aşağılık saldırıların üzerinde 

yoğunlaştığı bir diktatörü(!), en içten saygılarımla anıyorum..."  
 

 Prof. Maurice Duverger, Fransız sosyolog, politolog  



 

               Muammer Aksoy   1917 – 31.1.1990 

                          

               

                 Bahriye Üçok   1919 – 6.10.1990 

 

 

                  

                 Uğur Mumcu   1942 – 24.1.1993 

                  

 

                  

                 Ahmet Taner Kışlalı   1939 – 21.10.1999  

                   

20. yüzyılın son on yılında  

katledilen Atatürkçü / Kemalist aydınlar.. 
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“ Mustafa Kemal’i savunmak her devrimcinin namus 
borcudur.  Mustafa Kemal’i küçümseyen, hor gören 

devrimcilerle bizim bir işimiz olamaz .” 

 

 
 

 

 

 
Uğur   MUMCU (1942 – 1993) 

                                         

 

                               

“  Bilgi sahibi olmayan  fikir (oy) sahibi de olamaz . ”  
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Resmi Polis raporlarına göre, son 40 yılda Türkiye’de işlenen  

tüm cinayetlerin % 70’i aydınlatılmıştır. Buna göre,  faili meçhul 

kalan 6 cinayet vakasının (Mumcu, Akyol, Dursun, Hablemitoğlu, 

Kışlalı, Üçok) birbirinden bağımsız, münferit olaylar olduklarını 

varsayarsak, hiçbirinin aydınlatılamaması olasılığı  0,3 6 = 0,0007 

olur.  Başka bir anlatımla bu cinayetlerden en az birinin 

aydınlatılma olasılığı da 0,9993 olurdu..  Bu kadar yüksek bir 

olasılığa karşın bir tanesinin bile tam aydınlatılamamış olması,  

varsayımın yanlış olduğunu gösterir.  Yani bu cinayetlerin  

birbirinden  bağımsız olaylar olmadıklarının,   

belli bir odaktan yönlendirildiğinin  matematik kanıtıdır.. æ 
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KAVRAMLAR  

 

ÖZGÜRLÜK  

CUMHURİYET  

ULUS 

DEVLET 

BAĞIMSIZLIK  

LAİKLİK  

DEMOKRASİ  
 

Kavramsal birliktelik anlam ve söylem birlikteliğini  

ve sonuçta eylem birlikteliğini etkiler. 
 



 ÖZGÜRLÜK (HÜRRİYET)  

    
Klasik tanım: 
 

    Bireyin istediği yerde, istediği zamanda,  
istediğini yapabilmesidir..   ?? 

     

   Bir kişinin özgürlüğü sınırsız değildir ?!  

   Bireyin özgürlük sınırı,  
bir başkasının özgürlük sınırında biter?!  

     

   Yasalarla yasaklanmayan her şeyi yapabilmek özgürlüktür..  ?? 
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ÖZGÜRLÜK (yeni  tanım)  

  

Z = birey özgür       ¬ Z = birey özgür değil      
 

 A = bireyin  istediği     B = bireyin istemediği   C =  bireyin umursamadığı 

                                                                                              şeyler kümesi 
  
 
  

 klasik tanım  :             Z  →   A 

     yeni tanım      :   kendisine istemediği bir şey dayatılan  

                                   birey özgür değildir. æ 

                                        

                                             B  →  ¬Z   
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BAĞIMSIZLIK (İSTİKLAL)  

 

 

Bağımsızlıktan verilecek ödün ulusal kimlik kaybına ve  sarmal bir 
etkiyle kısa sürede ulus varlığının  yok oluşuna yol açar.                
21. yüzyıldaki yeni paradigma Küreselleşme sürecinde  

yeni sömürü teknikleri geliştiren küresel emperyalizmin gittikçe 
güçlenmesine tanık oluyoruz. Sömürüye direnen yapısıyla,  
ulus-devletin küreselleşme sürecindeki varoluş mücadelesi  

ilginç bir seyir izlemektedir. Özellikle de emperyalizme karşı  
ilk kurtuluş savaşını vermiş olan Türkiye Cumhuriyeti’nin  

bu süreçteki başarısı, Kemalizm’e ne denli sahip çıkacağına  
bağlı olacaktır.  Kemalist çizgiden saptıkça, dilin yozlaşması, 

iletişimsizlik, anlaşmazlıklar, iç çekişmeler, bölünmeler,  
toplum yaşamında işbirliği ve dayanışmanın kırılması,  
kargaşa ortamı, devlet yapısının çökmesi ve sonunda 

egemenliğin yitirilmesiyle sömürge ülke olmak kaçınılmazdır. 
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CUMHURİYET  

 

Arapça “yığın” anlamındaki  “cumhur” kökünden  gelen 

cumhuriyet kelimesiyle “insan  topluluğu” ifade edilir.  

 

Batı dillerinde ki  res-publik  kelimesi de aynı şekilde insanların, 

halkın toplu olarak bir araya gelişini ifade etmektedir.  

Ancak bu topluluk fiziksel bir araya gelişten çok  

organizasyon amaçlı birlikteliği ifade  eder.  

 

Cumhuriyet, bireylerin ortak bir yaşam sistemi oluşturmak  

amacıyla  bilinçli  olarak bir araya gelişidir. 

 
14 



C U M H U R İ Y E T  
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«Benim naçiz vücudum,  

elbet bir gün toprak olacaktır; 

Fakat Türkiye Cumhuriyeti  

ilelebet  payidar kalacaktır..» 
 

Mustafa Kemal ATATÜRK 
 



U L U S   
 

Bir arada yaşama azim ve iradesini özgürce belirterek  
organize olan ve toplumsal bir anlaşma (devlet) yapan halk, 

artık uluslaşmıştır.  
 

Sosyal bir gerçeklik olan ulus,  
biyolojik bir gerçeklik olan halkın evrimleşmiş halidir.  

 

Halktan yurt ve toplum için özveride bulunması, (vergi, askerlik 
vs.) beklenemez. Halk için önemli olan kendi malı, toprağı, evi,  

ailesi ve çocuklarıdır. Doğal olarak iyi ve uzun yaşamak ister.   
Öte yandan Ulusun yurttaşları ise ülkenin ve toplumun çıkarlarını 

kendi kişisel çıkarlarının üzerinde tutan özverili bireylerdir. 
   

16 



U L U S   

 
Ulus,  sosyal ve kültürel  bir  oluşumdur.  

  
Ulus birlikteliğini sağlayan en önemli etken dildir.   

 
Ortak dil ortak kültürün temelini oluşturur.   

 
Aynı coğrafyada, aynı tarihsel süreçleri yaşamış olmak,  

ortak gelenekler, ulus birlikteliğini güçlendiren etkenlerdir. 
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Sosyolojik terimlerin öztürkçesi ve arapçası 

URUK...........IRK 
 
ULUŞ.............MİLLET 
 
BUDUN.........CEMİYET 
 
OĞUŞ............AİLE 
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T Ü R K  U L U S U  
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«Türkiye Cumhuriyetini kuran  
Türkiye halkına Türk milleti denir.» 

 

Mustafa Kemal ATATÜRK 
 

 

DİKKAT ! 
 

Türk halkı değil! Çünkü Türk bir ulusun adıdır. 
Türkiye halkları da değil! Çünkü,  Türkiye’de halklar yoktur..  
6 bin yıllık süreçte genetik ve kültürel karışım sonucu oluşmuş  
kendine özgü bir toplum vardır.. 
Etnisiteler, sosyo-kültürel hatıralardır.. 
 



 
DEVLET ( ulus + yurt )  

  

Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal örgütlenmiş bir ulusun 

oluşturduğu tüzel varlıktır.. Devletin yapısal ve işlevsel ilkeleri 

(kuruluş ideolojisi) Ulusun, büyük çoğunlukla oydaştığı bir 

Anayasayla (toplumsal sözleşme) belirlenir.  
 

Yasama, yargı ve yürütme erklerinin ilişkileri, Parlamento (meclis 

ve senato), mahkemeler, silahlı kuvvetler.. gibi devlet organları 

varlık nedenlerinin  kaynağını anayasadan alır.  
 

Devletler, toplum yaşamında bilimi ya da dini rehber alışlarına 

göre, laik ve teokratik olmak üzere iki grup halinde ele alınabilir. 
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D E V L E T  
 

Devletin birincil görevi kendi öz varlığını korumaktır.  

 Devletin memurları  

1. zeka, 2. akıl, 3. deneyim ve 4. etik değerlere bağlılık 

 (yurt ve ulus sevgisi, devlete sadakat ve ulusa hizmet) 

bakımından sıradanlığın ötesinde liyakat sahibi  

insanlardan seçilmiş olmalıdırlar.   

 

Devletin asli görevi,  anayasasında belirtildiği üzere,  

ulusun gönenç ve güvenliğini sağlayacak önlemleri almak, 

yurttaşlara eğitim, sağlık, ulaşım, iletişim, güvenlik ve adalet 

hizmetlerini sağlayıcı düzenlemeleri yapmaktır.  
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B A Ğ I M S I Z L I K  ( İ S T İ K L A L )  

  
Ulus-devlet (milli devlet) anlayışı her şeyden önce   

tam bağımsızlık ilkesine dayanır.  
 

Bir ulusu meydana getiren bireyler (alt sistem)  
ne denli birbirlerine vazgeçilmez bir şekilde “karşılıklı bağımlı” 

iseler, ulus (üst sistem) bütünlüğü o denli sağlam,  
dayanıklı, uzun ömürlü ve  bağımsız olacaktır.  

 
Karşılıklı bağımlılıkla yaratılan sinerjinin ve güvenlik ortamının  

bir bedeli vardır. Bu bedel üst kimlikte birleşen sistemlerin alt kimlik 

kaybıdır. Tek başlarına hayatlarını sürdüremeyecek derecede 

bağımlı sistemler makroskopik bakış açısından bir ana sistemin  

alt parçalarıdır..  
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B A Ğ I M S I Z L I K  ( İ S T İ K L A L )  
 
 

Bir ulusun kimlik ve kişiliğini koruyabilmesi  ancak ve 
ancak devlet  bağımsızlığını  koruyabildiği  ölçüde  

mümkündür.   
 

Uluslararası  ilişkilerde ana ilke ‘eşitler arası işbirliği’ 
olmalıdır. Devletlerarası  ekonomik, sosyal, politik, 

kültürel, bilimsel vs. ilişkilerde  karşılıklı saygı, eşitlik 
ve karşılıklılık (mütekabiliyet) temeline bağlı kalındığı  

sürece  ulusal bağımsızlık  korunmuş  olacaktır.  
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U Y G A R L I K  
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Uygarlık insan toplumunun;    
 

•  Devlet  yaşamında *  
•  Fikir yaşamında **   
•  İktisadi  yaşamda ***   
 
yapabildiği şeylerin bileşkesidir.  
 

Mustafa  Kemal   ATATÜRK 
 

*      yasalar , yönetim,  hukuk 
* *   bilim ve sanat  
***  tarım,  ticaret,  ulaşım  ve  iletişim 



S İ N E R G E T İ K  

 

En az riskle en büyük başarı için bir araya gelen 
sistemlerin optimum sayısı    

 
n = 2 T / B   

 
birleşmeler, tehditlerin, tehlikelerin beklentilerden 

çok çok büyük olduğu durumlarda anlamlıdır. 
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L A İ K L İ K  ( d ü n y e v i l i k )  

Laik devlet modeli : 
kamusal alanda  

belirleyici  kuralların  
akıl ve bilime 

dayandırılmasıdır. 
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D E M O K R A S İ  ( H A L K Ç I L I K )  
  

Eski grekçe δῆμος DEMOS (halk) ve  
κράτος KRATOS (kuvvet, güç, iktidar)  

kelimelerinden türetilmiş olan Demokrasi;  
toplum yönetiminde halk iradesinin  

egemen olması anlamınadır..  
(Fr. Démocratie, İng. Democracy)  

 

Her yurttaşın bir oyu vardır..  
 

Demokrasi çoğunluğun azınlık üzerinde  
tahakkümü değil, azınlığa tahammülüdür.  
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P L A T O N ’ U N  İ D E A L  D E V L E T İ N D E   

Y O Z L A Ş M A  S Ü R E C İ  

  

KRAL                                          TİRAN 
 Adil ve bilge kral                                               zalim krallar 

ARİSTOKRASİ                          OLİGARŞİ 
 Etik  yöneticiler ..                                              Tekelci  güçler                                                 

 
 CUMHURİYET                        DEMOKRASİ 
  Homojen toplum                                           çıkar grupları, partiler 
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D E M O K R A S İ  ( H A L K Ç I L I K )  

 
 

Demokrasi / bilim simbiyotik örüntüsü : 
 

Bilimsel gelişim ve demokratik yaşam 
birbirini sarmal bir şekilde tetikleyen,  

geri beslemeli paralel olgulardır. 
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SONUÇ  
 
 

Özgürlük, Bağımsızlık, Cumhuriyet, Devlet, Laiklik  
ve Demokrasi  insanın uygarlaşma sürecinde  

GÜVENÇLİ ve GÖNENÇLİ YAŞAMAK İDEALİ’nin  
yarattığı kavramlardır.  

 

Doğa yasalarıyla  çelişkisiz  sosyal  düzenlemeleri  
başaran toplumlar, Evrimin motoru olan  

yaşam kavgasından  utkuyla çıkacaklardır. 
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