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: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
: Atatürk İlke ve İnkılaplarının Dayandığı Esaslar

Vatan ve Millet Sevgisi
Atatürk ilke ve inkılaplarının temelinde vatan ve millet sevgisi bulunmaktadır. Onun için Atatürk, her gittiği yerde ve yaptığı konuşmalarda vatan ve millet sevgisini vurgulayan sözler
söylemiştir. Onun gözünde hiçbir sevgi, vatan ve millet sevgisinin üzerinde değildir. Zaten
Türk milletine olan sevgisini Onuncu Yıl Nutku’nda “Ne mutlu Türk’üm diyene!” sözü ile en
güzel şekilde pekiştirmiştir. Atatürk’ün vatan sevgisinin en önemli ispatı Kurtuluş Savaşı’nda
ülkesi için gösterdiği mücadele ve sonrasında kurduğu cumhuriyet değil midir? Bizler de
milletimizin rahat ve huzur içinde yaşaması, birlik ve beraberliğimizin bozulmaması için
vatanımızı ve milletimizi Atatürk gibi çok sevmeli ve onun gibi ülkemizin kalkınması için çok
çalışmalıyız.
Millî Tarih Bilinci
Atatürk, bir arada yaşayan toplumların geçmişte yaşadıkları ve paylaştıkları duyguların
bugünleri de etkilediğini biliyordu. Çünkü millî tarih bilincine sahip olmak, aynı zamanda bir
arada ve bağımsız yaşamanın da başlıca dayanağıdır. Türk milleti, millî tarih bilincine sahip
olduğunu Kurtuluş Savaşı’nda bir araya gelerek göstermiştir. Atatürk, ilke ve inkılaplarının
dayandığı esaslardan biri olan millî tarih bilincinin önemini bildiği için bu konuya dikkat
çekmek amacıyla şöyle söylemiştir: “Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler
yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.” (Atatürkçülük I, s. 359.)
Egemenliğin Millete Ait Olması
Atatürk’ün, cumhuriyetimizi kurarken ve Anayasa’mızı oluştururken üzerinde durduğu en
önemli konu; egemenliğin kayıtsız, şartsız millete ait olmasıdır. Çünkü Atatürk’e göre millet
iradesi her şeyin üzerindedir. Onun için egemenliğin hiçbir kimse ve sınıfa bırakılması söz
konusu değildir. Atatürk’ün Türk halkına armağan ettiği cumhuriyet yönetimi, millete kendi
yöneticilerini seçme hakkını tanımaktadır. Bizlere düşen görev egemenlik hakkımızın güvencesi olan Atatürk ilkelerine sahip çıkmak ve onları sonsuza kadar yaşatmaktır.
Türk Milletine İnanmak ve Güvenmek
Tarihte hiçbir lider Atatürk kadar milletine inanmamış ve güvenmemiştir. Kurtuluş Savaşı’nda
bağımsızlık için girilen mücadelede Atatürk, ordusu ve silahı olmayan Türk milletinin yalnızca
bağımsızlık inancına güvenmişti. Bağımsızlığın ve egemenliğin kazanılmasından sonra Atatürk,
Türk milletine olan güvenini Onuncu Yıl Nutku’nda şöyle dile getirmiştir: “Daha az
zamanda, daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem
yoktur. Çünkü, Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk
milleti zekidir.” Bizler de Atatürk’ün söylediği gibi Türk milletine inanır ve güvenirsek pek
çok zorluğu kolayca aşmasını biliriz. Böylece Türk milletini çağdaşlaşma yolunda hak ettiği
düzeye getirebiliriz.
Bağımsızlık ve Özgürlük
Atatürk “Bağımsızlık ve özgürlük benim karakterimdir.” diyerek bağımsızlık ve
özgürlüğün önemini vurgulamıştır. Türk milleti, yüzyıllarca süren devlet geleneğinde
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bağımsızlık ve özgürlüğünden hiç vazgeçmemiştir. Bunun da en güzel örneği, Kurtuluş
Savaşı’nın parolası olan “Ya istiklal, ya ölüm!”dür. Bağımsızlığı ve özgürlüğü esas alan Atatürk
ilkelerinin amacı da Türk milletini, demokratik bir ortam içerisinde, bağımsız ve özgür olarak
sonsuza kadar yaşatmaktır.
Millî Kültürün Geliştirilmesi
Atatürk, çağdaşlaşma ve Batılılaşma yolunda giriştiği inkılaplarda, her zaman millî kültüre
büyük önem vermiş ve yapılan işlerin millî kültürümüze ters düşmemesine özen göstermiştir.
Atatürk, çağdaşlaşma yolunda Batı’nın bilim ve teknolojisinin alınmasını isterken kültürel
olarak da taklitçilikten kaçınılmasını istemiştir. Çağdaşlaşma yolunda millî kültürü esas alan
Atatürk, temelin her zaman Türk milletinin içinden çıkması gerektiğini vurgulamıştır. Bu
sebeple, millî kültürümüzün köklü değerleri sürekli olarak geliştirilmeli ve çağdaş uygarlık düzeyinin üstünde tutulmalıdır.
Millî Birlik ve Beraberlik, Ülke Bütünlüğü
Millî birlik ve beraberlik, milleti oluşturan ve bir arada yaşayan kişilerin karşılıklı sevgi ve saygı
duygusuyla birbirine bağlanması ve ortak amaçlara yönelmesi demektir. Atatürk, yeni Türk
devletini kurarken millî birlik ve beraberlik ilkesinin bütünleştirici ve kaynaştırıcı özelliğinden
yararlanmıştır. Atatürk’e göre millî varlığımızın temeli, millî birlik ve beraberlikte bulunmaktadır. Çünkü devletin kuruluşu ve halkın huzur içinde yaşayabilmesi için millî birliğe ve
ülke bütünlüğüne her zaman ihtiyaç vardır.
Millî Dil
Dil insanlar arasındaki iletişimin kurulmasını ve sosyal yaşamın oluşmasını sağlayan en önemli
araçtır. Ayrıca, bir milletin sahip olduğu bütün gelenek ve göreneklerinin, önemli değerlerinin
sonraki kuşaklara aktarılmasında aracılık yapar. Bu sebeple Atatürk, Anayasa’mıza
“Türkiye’nin resmî dili Türkçedir.” maddesini koyarak Türk dilinin korunması ve yaşamasını
sağlamıştır. Bizler de Atatürk ilkelerinin dayandığı esaslardan olan Türk diline sahip çıkmalı,
onu yozlaştırmadan, bozmadan gelecek kuşaklara aktarmalıyız.
Türk Toplumunun Çağdaş Uygarlık Düzeyinin Üstüne Çıkarılması
Çağdaşlaşma, bağnazlıktan uzak durmak ve her zaman gelişmelere, bilim ve teknolojiye açık
olmak demektir. Atatürkçülüğün en temel esaslarından olan çağdaşlaşma Türk halkının her
konuda, çağın şartlarına göre donanımını ve uygar anlamda çağı yakalamasını amaçlar. Atatürk’ün Onuncu Yıl Nutku’nda belirttiği gibi “Türk milletinin yürümekte olduğu ilerleme
ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale müspet ilimdir.” Bu
konuda Türk milletine düşen görev ise Atatürk’ün gösterdiği amaca ulaşmak ve çağdaş
uygarlık düzeyinin üzerine çıkma idealini gerçekleştirmektir.
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