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Zamanın Milli Eğitim Bakanı Dr. Reşit Galip Atatürk’e soruyor: 
Efendim, manevi mirasınız nedir? 
Atatürk’ün yanıtı şöyle: 
"Ben, manevî miras olarak hiçbir ayet (nass-ı katı), hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural 
bırakmıyorum. Benim manevî mirasım, bilim ve akıldır. Benden sonrakiler,  
bizim aşmak zorunda olduğumuz çetin ve köklü güçlükler önünde, belki amaçlara tamamen eremediğimizi,  
fakat asla ödün vermediğimizi, akıl ve bilimi rehber edindiğimizi onaylayacaklardır.  
Zaman hızla dönüyor, milletlerin, toplumların, bireylerin mutluluk ve mutsuzluk anlayışları bile değişiyor. 
Böyle bir dünyada, asla değişmeyecek hükümler getirdiğini iddia etmek,  
aklın ve bilimin gelişimini inkâr etmek olur. Benim, Türk milleti için yapmak istediklerim  
ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra, beni benimsemek isteyenler,  
bu temel eksen üzerinde akıl ve bilimin rehberliğini kabul ederlerse, manevî mirasçılarım olurlar." (1) 
 
Değerli Konuklarımız,  
Değerli Üyelerimiz,  
hoş geldiniz, şeref verdiniz.  
 
Atatürk Cumhuriyetinin yüzü geleceğe dönüktür,  
esas amacı kendi özünü kaybetmeden uygarlaşma ve çağdaşlaşmadır. 
 
Dünyada birçok Cumhuriyet var, ama bizim Cumhuriyetimiz başka Cumhuriyetlere benzemez,  
çünkü yalnız bir siyasi yönetim biçimi değildir bizim Cumhuriyetimiz.  
Barışçıdır ve bütün milletlere saygı gösterir. (2) 
Yurtta barışı, dünyada barışı savunur. (3) 
 
İşgalci Batı Emperyalizmini ve onun maşalarını  
bir Kurtuluş Savaşıyla yenerek kurulmuş olmasına rağmen Batıya karşı değildir.  
Ve öyle iddia edildiği gibi, Batılı olmak gibi bir hedefi de yoktur, Atatürk’ün sözleriyle:  
“... Hiçbir milleti taklit etmeyecektir, ne Amerikanlaşacak, ne de Batılılaşacaktır, ... yalnızca özleşecektir”. (4) 
 
																																																													
(1)  Milli Eğitim Bakanı Dr. Reşit Galip´in sorusuna yanıt. İsmet Giritli, Kemalist Devrim ve İdeoloji. İÜ. 

Yayınları (ve Hamdullah Suphi Tanrıöver'den naklen, Cemal Kutay, Mustafa Kemal'in Ufuktaki Manevî 
Mirasçısı ile Sohbet, s. 2-3; İsmet Giritli, Kemalist Devrim ve İdeolojisi, s. 13) 

(2)  “Gerçi bize milliyetçi derler. Fakat biz öyle milliyetçileriz ki, bizimle işbirliği eden bütün milletlere saygı 
gösterir ve uyarız. Onların bütün milliyetlerinin gereklerini tanırız. Bizim milliyetçiliğimiz, herhalde bencil 
ve gururlu bir milliyetçilik değildir.” (1920 / Atatürk’ün S.D.I, s. 98) 

(3)  “Umumi siyasetimizi şu cümle açıkça ifadeye kâfidir zannederim; yurtta sulh, cihanda sulh için 
çalışıyoruz.” (20 Nisan 1931’de hazırladığı seçim beyannamesinden) 

(4)  Amerikan Associated Press Muhabiri Miss Ring, Atatürk’e; Türkiye’nin ne zaman Batılılaşacağını, 
Amerikanlaşacağını sorduğunda şu yanıtı almıştı: “Türkiye bir maymun değildir. Hiçbir milleti taklit 
etmeyecektir. Türkiye ne Amerikanlaşacak, ne de Batılılaşacaktır. Türkiye yalnızca özleşecektir”. 

 (29 Ekim 1930 yılında Ankara Türk Ocağındaki Cumhuriyet Bayramı kutlaması)  
 Mahmut Özyürek / 28 Ocak 2016 / www.turkishnews.com  
 “29 Ekim 1930, Türkiye; Mart 2002” Turgay Tüfekçi, Orkun Dergisi, Mart 2002, Sayı 49, sf.4 
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Uygar ve çağdaş olacaktır: “… Memleketler çeşitlidir, fakat medeniyet birdir,  
ve bir milletin gelişmesi için bu tek medeniyete katılması lazımdır…” (5)  
 
“Medeni olmayan insanlar, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkûmdur.” (6) 
 
Yani, tam bağımsız olarak yaşamak, ve tam bağımsız olarak kalabilmek  
ancak uygar ve çağdaş olmakla mümkündür.  
 
Yine Atatürk’ün sözleriyle: “Medeni eser yaratmak yeteneğinden yoksun olan milletler özgürlük ve 
bağımsızlıklarını kaybetmeye mahkûmdur. Medeniyet yolunda yürümek ve başarılı olmak hayatın şartıdır.  
Bu yol üzerinde ileriye değil, geriye bakmak bilgisizliği ve ihtiyatsızlığını gösterenler genel medeniyetin 
coşkun seli altında boğulmaya mahkûmdurlar.” (7) 
 
“Dünyada her şey için; maddiyat için, maneviyat için, hayat için, başarı için en gerçek yol gösterici  
ilimdir, fendir; ilmin ve fennin dışında yol gösterici aramak gaflettir, cehalettir, sapkınlıktır.  
 
Yalnız ilmin ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının gelişmesini kavramak ve ilerlemesini 
zamanında izlemek şarttır. Bin, iki bin, binlerce sene önceki ilim ve fen dilinin çizdiği kuralları, şu kadar bin 
sene sonra bugün aynen uygulamaya kalkışmak, elbette ilim ve fennin içinde bulunmak değildir” (8) 
 
Atatürk ve onun yanında Cumhuriyete kanat gerenler  
Cumhuriyet'in ilk kuşağı ama Osmanlı'nın da son kuşağıydı.   
Onlar, sanayi devrimi kaçırmış, bir din ve tarım toplumu olan Osmanlının eksikliklerini, yanlışlarını,  
halkın temiz dini duygularının nasıl sömürüldüğünü, din tüccarlarının, iç isyan çıkaranların  
emperyalistlerle nasıl da kolayca işbirliği yaptıklarını yaşayarak görmüşlerdi.  
 
Batıda kilise iktidarının yıkılmasına, din hukukunun kaldırılmasına,  
15’inci, 16’ncı, yüzyılların Rönesans’ına, Reform’una,  
teokratik eğitim yerine laik eğitime, laik hukuk devletinin kurulmasına,  
17’nci, 18’inci yüzyılın Aydınlanma’sına çok uzun zamanda ve çok acı çekilerek ulaşılmıştı.  
 
İşte Atatürk’ün öncülüğünde yapılan Cumhuriyet Devrimlerinin amacı,  
aklın özgürleşmesini, “aklın inançtan, bilimin dinden bağımsızlaşması”nı sağlamaktır. (9) 
Özünde “Türk Rönesansı, Türk Aydınlanması”dır.  
 
Osmanlı Aydınlanma çağını kaçırmıştı, çok geri kalmıştı. Cahillik sömürülmek anlamına geliyordu.  
Cahilliğin, feodalizm ve emperyalizmin olduğu yerde özgürleşme ve özgür düşünce mümkün değildi.  
 
Çağdaş yaşama ve çağdaş uygarlığa ulaşmak Ortaçağın aklıyla, teokratik eğitimle,  
dogmatik, donmuş, kalıplaşmış, düşünceyle değil,  
ancak yeniliğe açık, sorgulayan, özgür, akılcı ve bilimsel düşünce sistemiyle mümkündü. 
Fetvalarla yönetilen tek bir uygar ülke yoktu. “Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür” (10) nesillerin,  
kısaca, özgür nesillerin, yetkin insanların, düşünebilen insanların yetişmesi sağlanmalıydı.  
 
Çünkü Türk aydınlanması, kişinin başkasının aklıyla değil, Immanuel Kant'ın sözlerindeki gibi ancak  
“kişinin kendi aklını kullanma cesareti göstermesiyle” mümkün olabilirdi.  
 
Atatürk, bireyin düşünmesini ve sorgulamasını engelleyen, insanları kul, köle yapan  
tarikat yapılanmasına karşı 1925'te, hem de tam 30 Ağustos Zaferinin üçüncü yıldönümünde,  
Kastamonu'da şöyle dedi:  
“... Efendiler, ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar 
memleketi olamaz. En doğru ve en gerçek tarikat medeniyet tarikatıdır. Medeniyetin emir ve talep 
ettiğini yapmak, insan olmak için yeterlidir.” (11) 
																																																													
(5)  29 Ekim 1923, Fransız Muhabiri Maurice Pernot’ya demeç / Atatürk'ün S.D. III, S. 67-68  
 https://www.ktb.gov.tr/TR-96462/medeniyet.html  
(6)  Arı İnan / Düşünceleriyle Atatürk / Ankara 1991, s.123 (bak. Sinan Meydan / 12 Ekim 2020 / Sözcü) 
(7)  Atatürk'ün Bütün Eserleri, (ATABE), C.16, s. 288 (bak. Sinan Meydan / 12 Ekim 2020 / Sözcü) 
(8)  ATABE, C. 17, s. 44 (bak. Sinan Meydan / 12 Ekim 2020 / Sözcü) 
(9)  İlhan Selçuk / Layık Olmak!.. / 6 Ocak 2006 / Cumhuriyet  
(10)  Tevfik Fikret / Kimseden Ümmîd-i Feyz Etmem  
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Yalnız bir siyasi yönetim biçimi değildir bizim Cumhuriyetimiz.  
Bizim Cumhuriyetimizde; Yazı var. Okuma, yazma var.  
 
Hıristiyanlığın kutsal kitabı olan İncil, halk tarafından anlaşılsın diye 1530’lu yıllarda  
1. Fransuva döneminde Latinceden Fransızcaya, 8. Henri döneminde İngilizceye ve   
Martin Luther tarafından da Almancaya çevrildi. 
 
Türklerin kendi kutsal kitaplarını, Türkçe olarak, kendi dillerinde okumaları Avrupa’dan 400 yıl  
veya Türklerin İslamiyeti kabul edişlerinden de yaklaşık 1200 yıl sonra 1929’da,  
Atatürk’ün önerisi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kararıyla ancak mümkün olabildi.  
Yüzlerce yıl boyunca, Kuran’ın Türkçe çevirisini yapmak  
Osmanlı Padişahlarının ya akıllarına, ya da işlerine gelmemişti. 
 
Bizim Cumhuriyetimizde; Arapçayı dindarlık sayanlara karşı Türkçe var.  
 
Bizim Cumhuriyetimizde;  
Takvim var,  
Kadın, erkek eşitliği var.  
Şeriata karşı Laiklik  
Ümmetçiliğe karşı Ulusçuluk  
Padişahlığa karşı ’yurdun tüm insanlarını eşit sayan, onlara fırsat eşitliği sağlayan’ Cumhuriyetçilik var.(12) 
 
Anadolu’ya Malazgirt zaferiyle, 1071’de son gelen Türkler, müslüman Türklerdir.  
Ama Türklerin tarihi Müslümanlıktan çok eskidir ve Türkler binlerce yıldır zaten Anadolu’dadır.  
 
Orta Asya’nın derinliklerinde, Türklerin yoğun yaşadığı yerleşim bölgelerinde,  
Sibirya’da, Yakutistan’daki Lena Irmağı havzasında, Kazakistan’da Tamgalı Say’da,  
Kırgızistan’da Tanrı dağlarında (Tian Shan) 3.500 m yükseklikte Saymalı Taş’ta,  
ya da Azerbaycan’da çok yüksek dağların tepelerinde binlerce yıllık süreç içinde taşlara kazınan,  
100 binlerce damganın benzerini değil, aynısını,  
kültürel bir süreklilik içinde ve zaman akışı içindeki tüm değişimleriyle Anadolu’da, Türkiye’de,  
Kars Kağızman Yazılı Kaya’da, Geyikli Tepe’de, Erzurum Cunni Mağarasında,  
Erzincan Kemaliye’de, Ordu Mesudiye’de, Hakkari Gevaruk Yaylasında görebilirsiniz.  
Van müzesindeki ‘steller’ sanki Kırgızistan Saymalı Taş’tan gelmiş gibidir.  
Anadolu’nun batısında, Kütahya Aizanoi Tapınağında ok-yay damgası, kopuz çalan ozanların yanındaki  
atlı süvari, büyük boyutlu Sibirya Lena kaya resimlerinin aynısı, ama küçük boyutlusu olarak oradadır.  
 
Türk kültürünün tarih öncesi dönemlerden bugünlere süregelen izini Anadolu’da gözlemleyebilirsiniz.  
Eskişehir Seyitgazi’deki Kümbetin taş duvarlarındaki resimlerinin aynısı, Kazakistan Tamgalı Say’dadır.  
 
Orta Asya’nın binlerce yıllık kaya resimlerinin aynısı Erzincan Köy Mezarlığında mezar taşı olmuştur.  
Güneş Kültü, Van Ahlat Selçuklu mezarlığında karşınıza binlerce yıllık Saymalı Taştan alınmış gibi çıkar.  
Geyik boynuzu Hayat Ağacı olmuştur.  
 
Damgaların yazıya kaynaklık edişini, yazıya dönüşünü Orta Asya’nın yüksek dağlarında gözlemleyebilirsiniz. 
Orhun Abidelerindeki Runik Türk Harfleri  
Ordu Mesudiye Esatlar Köyü’nde, Ankara-Güdül Salihler Köyünde karşınıza çıkar. (13)  
 
Atatürk’ün sözleriyle:  
“Türk milleti... Sen, Anadolu denilen bu yurda sonradan gelme değil,  
ilk yerleşip uygarlık kuranların çocuklarısın.” (14)  
 
“Bu memleket tarihte Türk’tü, bugün de Türk’tür ve sonsuza dek Türk olarak yaşayacaktır.” (15) 
 
 
																																																																																																																																																																																																										
(11)  Atatürk'ün Bütün Eserleri, C. 17, s. 294 / Sinan Meydan / İhanetin simgesi / 17 Temmuz 2017 / Sözcü 
(12)  İlhan Selçuk / Solculuk Nedir? / 2 Mart 1968 ve Solculuk-Milliyetçilik Bağıntısı / 6.03.2007 / Cumhuriyet 
(13)  Servet Somuncuoğlu / Karlı Dağlardaki Sır 2007 ve Damgaların Göçü 2011 / TRT Belgeselleri 
(14)  Prof. Dr. Afet İnan / Atatürk’ten Hatıralar / 1950, s. 55 - 56 
(15) 1923 / Taha Toros, Atatürk’ün Adana Seyahatleri, s. 23 / Atatürk’ün S.D.H, s. 126 



Der Verein zur Förderung des Gedankenguts von Atatürk in Hamburg und Umgebung e.V. (Vereinsregister VR 14711) 
ist gemeinnützig und Mitglied der Türkischen Gemeinde in Hamburg und Umgebung (TGH)  

www.add-hamburg.org ! Bankverbindung: Hamburger Sparkasse ! IBAN: DE10 2005 0550 1500 6824 87 

4 

 
 
Bizim Cumhuriyetimizde;  
Kültür mirasımıza sahip çıkma, türkümüze, müziğimize, ozanlarımıza, sahip çıkma var. 
 
Bizim Cumhuriyetimizde;  
O topraklarda, geçmişte varolan tüm uygarlıkların ırk, din, dil, zaman farkı gözetmeden, bizden oluşu var.  
 
İnancın, itikatın günlük çağdaş giysiyle, çağdaş yaşamla bir ilgisi olmadığı için  
şapka var, pantolon, ceket var,  
dans, balo var. 
 
Bizim Cumhuriyetimiz yalnız bir siyasi yönetim biçimi değildir. 
Bizim Cumhuriyetimiz aynı zamanda bir yaşam biçimidir. (16) 
 
Emperyalizm karşıtlığına ve millet egemenliğine dayanan Türkiye Cumhuriyeti  
siyasi, ekonomik, askeri, hukuki, kültürel tam bağımsızlık temelinde kurulmuştur. 
 
CIA’in Türkiye eski yetkililerinden Paul Bernard Henze,  
2006’da Beyaz Saray’a sunduğu Türkiye raporunun bir bölümünde şöyle yazıyor: 
“Türkiye'nin bu şekliyle, Amerikan politikalarının yanında olacağından emin olamayız.  
Ülkeyi kuranlar, denetim mekanizmasını çok sıkı tutmuşlar.  
Hükümeti ikna ettiğimizde Meclis, Meclis'i ikna ettiğimizde ordu,  
orduyu ikna ettiğimizde yargı karşımıza geçebiliyor.  
 
Eğer Amerika'nın çıkarı Türkiye'de bir federal devlet kurulması ise  
mutlaka ve öncelikle yargı, ordu, Meclis ve hükümeti tek elde toplayan başkanlık rejimine geçilmelidir.  
Bir kişiyi ikna etmek, birbirini denetleyen yapıyı ikna etmekten çok daha kolay olacaktır.  
Eğer o bir kişi Amerikan çıkarlarına yardım etmek konusunda tereddüt ederse,  
bir kişi üzerine kurulmuş yapıyı yıkmak, Amerika için sorun olmaz.” (17)  
 
Cumhuriyetin Kuruluş Felsefesi sürekli olarak yolumuzu aydınlatmaktadır.  
 
Türkiye’nin bugün içinde bulunduğu çıkmazlardan kurtulması için yapılması gerekenler,  
Atatürk Cumhuriyetinin akılcı Kuruluş Felsefesinde ve Devrimlerinde açıkça görülmektedir.  
 
”Kemalizm, geçmişin bekçiliği değil, geleceğin öncülüğüdür.” (18) 
 
Cumhuriyetimizin 98’inci Yılı Kutlu Olsun.  
 
Mehmet Serdar Temur  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notlar:  
																																																													
(16)  Bekir Coşkun / Çocuklara sözümüz var… / 29 Ekim 2008 / Hürriyet 
(17)  ABD TSK’yı AKP ile kafesledi / Türker Ertürk / 05 Temmuz 2019 / Odatv.com ve  
 Arslan Bulut / Türk-Amerikan ilişkilerinin fotoğrafıdır! / 01 Temmuz 2019 / Yeniçağ  
(18) Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı / 31 Ekim 1999 / Cumhuriyet / "... Atatürkçülük ya da Kemalizm, Atatürk'ün 

son zamanlarında yaptıklarının bekçiliği değil. Son zamanlarında yaptıklarının toplamı da değil. Biz, 
Kemalizm dediğimiz zaman, Atatürk'ün 6 ilkede çerçevesini çizdiği, bu ilkelerin ışığı altında, değişen 
koşulların aklın ve bilimin ışığında en ileri çözümleri üretmeyi anlıyoruz. Özetle ifade etmek 
gerekirse, Kemalizm geçmişin bekçiliği değildir, bir anlamda geleceğin öncülüğüdür."  


