
 

DÜNYA LİDERLERİ ATATÜRK'ÜN ÖNÜNDE NEDEN EĞİLİYOR? 
 

 
 
Atatürk’ü neden seviyorsunuz? Diye sorduğunuzda, Türkler, “Ülkemizi düşman işgalinden 
kurtardı.” Gibi minnettarlığa dayalı cevaplar aldığınızda bu sevgiyi anlarsınız. Peki ama, 
Yabancılar neden seviyor, hiç düşündünüz mü? Ölümünün üzerinden 80 yıl geçmesine rağmen, 
Dünya’nın dört tarafından gelen insanlar, onların ülkelerini düşmandan kurtarmadığı halde 
Anıtkabir’i ziyaret edip, neden önünde saygıyla eğilip sevgilerini ve saygılarını gösteriyorlar? 
(Atatürk’ten sonraki hiçbir devlet adamının da mezarına uğrayan olmadığı gibi nerdeyse soran 
bile yok.)  Siz hiç Atatürk’ün aleyhine konuşan, hakaret eden bir yabancı gördünüz mü?  
 
Uzmanlara göre “Menfaate/Minnettarlığa” dayalı sevgiler satın alınabilen sevgilerdir. 
Atatürk’ü neden seviyorsun? Sorusuna “Ülkemizi düşmanlardan kurtardı” dediğinizde. 
Felsefesi olmayan sadece menfaate dayalı bu sebep çok sağlıklı bir sebep değil. Aynı soru bana 
sorulduğunda; (Kitaplarımda da bahsettiğim gibi cevaplıyorum.)  
 
1) Savaşlar insanların insanlığın insanlıktan çıktığı yerlerdir. Arkadaşlarınızın yaralanması, 
ölmesiyle tetiklenen ölüm korkusu, düşman askerlerine ve halklarına her türlü zalimliğin 
yapılabileceği yerledir.   
 
İşte Atatürk, ülkemizi işgal edip her türlü zalimliği yapmış ve esir düşmüş düşman askerilerine 
bile zalimlik yapmadı. Sadece düşmanlarına değil savaşın zalimliğine de yenilmedi ve her 
aşamasında vicdanının sesini dinledi ve “Savaş zorunlu olmadıkça cinayettir”, “Yurtta Sulh, 
Cihanda Sulh” dedi. Ülkesini işgal eden Yunanlılarının bayrağını yerden aldı kaldırdı. Esir aldığı 
Yunanlı komutana “misafirimizsiniz” dedi. Hiçbir düşmanına hiçbir zaman hakaret etmedi. 
 
 



 

(2) Ülkenin her tarafı işgal edilmiş olmasına, ordu tasfiye edilmiş olmasına umudun bittiği 
aşamada; düşmanlarla iş birliği yapıp düşmanlarının taşeronu olmak yerine, “Vatan toprağı 
kaderine terk edilemez!” diyerek yola çıkma cesaretini göstermiş ve halkıyla beraber Kurtuluş 
Savaşını başlatıp kaybedilmiş bir savaşı kahramanca kazanmıştır.   
 
Bu ve benzeri yaptıklarıyla Düşmanlarının bile sevgi ve saygısını kazanan örnek bir insandır.  
 
Peki ama, vatandaşlarımızdan Atatürk’e olmadık düşmanlıklar yapan, hakaret edenler neden 
var? Yukarıda dediğim gibi Atatürk’ün neyi neden yaptığı anlatılmadan öğrettiğinizde, 
temelleri olmayan bina gibi oluyor. Mesela, Atatürk, batı hayranlığı nedeniyle “kıyafet 
devrimini” yaptı “Arap Alfabesi yerine Latin Alfabesine geçirerek geçmişle bağımızı kopardı” 
derken “Hukuk sistemini de İsviçre’den aldı” demekle, bize ait olmayan şeyleri bize adapte 
etmeye çalıştı gibi yorumlarla karşı çıkmaktadırlar. Sırasıyla hepsini neden yaptığını bildiğim 
kadarıyla açıklayayım; 
 

KILIK KIYAFET DEVRİMİ VE LATİN ALFABESİNE GEÇİŞİ NEDEN YAPTI? 
 

Atatürk, Osmanlı subayı olarak Balkanlardaki birçok tatbikatta ve I. Dünya savaşında 
müttefiklerle beraber savaşırken. Harekat planlarıyla ilgili yaptığı tüm yorumlarda haklı 
çıkmasına rağmen kimse Atatürk’ü dinlemez. Yine haklı çıktığı günlerden birinde batılı bir 
subay yanına gelir ve derki “Senin üzerinde bu Arap kıyafetine benzeyen kıyafet, ve Arap 
Alfabesi olduğu sürece seni kimse dinlemez. Kendi kendini yönetemeyen, bizim sömürgemiz 
olan Arap kategorisindesin. Atatürk, bu durumu değiştirmeyi planları içine alır. İnsanları, 
ülkeleri kategorize etmeye karşı çıkanlar olabilir. Ama bunun doğruluğunu test etmek çok 
kolay. İnternette, “Bir Arap bilim insanı kansere çare buldu!” diye bir haber duysanız inanır 
mısınız? Samimi cevabınızın “Hayır” olacağından eminim. Anlayacağınız, Atatürk, Kılık kıyafet 
ve Latin Harfleriyle Türkiye’nin Dünya’daki kategorisini değiştirdi. Ve o kategorinin hakkını 
verebilmek içinde yerli üretime dayalı devrimlerine devam etti. Çünkü, herhangi bir şey 
üretmiyorsanız size kimse saygı duymaz. Bugün itibariyle sadece Türkçe konuşarak, 
Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan vb. tüm Türk devletlerinde rahatça seyahat  
edebilirsiniz. Ana dilin Arapça olması Kuran’ı Kerim’i anlamak için gerekli diyorsanız, O zaman 
Mısır’da eski Suriye’de veya diğer Arap ülkelerinde neden ilahiyat fakülteleri var? Çünkü, ana 
dilinizin Arapça olması bile Kur’an-ı Kerimi anlamak için yeterli değil. Bayramların başlangıç 
günleri hakkında Arap ülkeleri arasında sorun yaşanmıyor mu? Çünkü, bir şey anlamak için 
metnin dilini bilmek yeterli değildir. Onu anlamlandırmaktır önemli olan.   
 

HUKUK SİSTEMİNİ İSVİÇREDEN ALDI 
 

Bir TV programında Amerikan Yüksek Mahkemesinden bir hanımın Amerikan Hukuk 
Sisteminin oluşması aşamasıyla ilgili anlattıklarıyla cevaplamak istiyorum. Özetle şöyle dedi; 
“Amerika’nın Dünya çapında bir ülke olabilmesi için Dünyadaki diğer ülkeleriyle bilim, sanat, 
ticaret alanlarında işbirlikleri yapabilmesi için onlarla uyumlu bir hukuk sistemi kurmak 
zorundadır. Dünyadaki diğer ülkelerin hukuk sistemleriyle entegre olmamış bir devletle kimse 
iş yapmaz. Bu nedenle bizden önce hukuk istemleri kurmuş tüm ülkelerin hukuk sistemleriyle 
de uyumlu bir hukuk sistemi kurduk.” İşte, Atatürk’te Bilim, sanat, ticaret vb. alanlarda Dünya 
ile uyumlu bir hukuk istemi kurmadan bilim, sanat ve teknolojide ilerlemenin imkansız 
olduğunu çok net gördü. 



 

LAİKLİK DİNİN FRENİ Mİ? 
 

Fren, dünyadaki tüm araç ve cihazlarda kullanılan, kullanıldığı aracın emniyetli ve kontrollü bir 
biçimde yol almasını / çalışmasını sağlayan yararlı bir kontrol mekanizmasıdır. Frensiz bir 
arabayla yola çıkanların, arabayı yoldan çıkarıp bir duvara çarpacakları veya devirecekleri 
kesindir. Ama siz arabayı kullanmayı bilmiyor ve gaz yerine frene basıyorsanız, tabii ki fren 
arabayı durduracaktır. Laiklik de, dinin aşırı hız yapıp yoldan çıkmasını, devrilmesini veya bir 
duvara girmesini engelleyen bir frendir. Yaradan da insanı yaratırken vicdan dediğimiz 
manevi bir fren koymamış mı? Atatürk’ün Dervişler, şeyhler, tarikatlar konusunda ne kadar 
haklı çıktığını bugün bile görüyoruz.  
 

HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR (Bilginin kişilerden bağımsız evrensel hali) 
 

Eskiden, bilim ve teknolojinin az olduğu dönemde “Mürşitlik müessesi oldukça iyiymiş. 
Bilgelerin yönettiği din eğitim merkezlerinde öğrenciler eğitime alınmadan önce türlü türlü 
denemelerden geçirilir, ön eğitimlerden ve testlerden başarı ile geçenler asıl eğitime alınırmış. 
(Derslerde başarılı olamayanlar da dışarı halkın arasına asla bırakılmaz, dergahın idari işlerinde 
kullanılırmış.) Başarılı olanlar, diğer hocaların dergahına da gönderilir farklı hocalardan da 
eğitim almaları sağlanırmış. Günümüzde, onlarca bilim dalı binlerce branş var. Tek kişinin 
hepsini bilmesine imkan yok bu nedenle ömür boyu tek kişi mürşit olamaz. Olursa, müritte 
körelme/zamanın gerisinde kalmayla sonuçlanır. Her türlü bilginin mürşidi başkadır. Bu 
nedenle, Atatürk’ün dediği gibi “Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir” yani mürşidin kişilerden 
bağımsız hali. Ayette’de “Sana vahyi tamamlanmadan önce, Kur'an hakkında aceleci olma. 
Şöyle de:"Rabbim, ilmimi artır!" (Taha 114) denmiyor mu?  
 

Bir konuda farklı ve tartışmalı varsayımları dinlemek çok önemlidir fikir üretmeyi sağlar. 
Aldığınız eğitimin kalitesini şöyle ölçebilirsiniz: Başka fikirleri, bilgileri öğrenmenize, başkalarını 
dinlemenize fırsat verildi mi? Verilmediyse sizi kullanma amaçlı yetiştirmişlerdir. Kendi 
argümanlarını güçlendirmek uğruna sizi diğer seçeneklerden uzak tutarlar. Eğitim sırasında, 
hangi gruba veya kişiye karşı düşmanlık empoze edildiyse, kimden nefret ettirildiyseniz o kişi 
veya gruba karşı kullanılacaksınızdır. Kime oy vereceğiniz, kimi işe alacağınız, ihaleleri kime 
vereceğiniz hatta kiminle evleneceğiniz söyleniyorsa köle olarak yetiştirilmişsinizdir. Sizi bu 
hale getirebilmek için, uzun süre ne yapacağınız söylenerek kendi başınıza bir şey yapma 
cesaretinizi ve isteğinizi kaybettirdiler. Devamlı sizden beklenildiği gibi itaatkar davranarak 
yararlı olursun ama saygın olamazsınız. Attan veya arabadan yeni fikir çıkmaz çünkü. 
 

Etrafını çevreleyen sert kültür tarafından şekillendirilmiş, aciz kul, köle olduğuna inandırılan 
biri kral olmak için dua etmek yerine kralın adaletli olması için dua eder. Öğretilmiş çaresizlik 
tam da budur. 
 

ATATÜRK VE KURUCU SENDROMU 
 

Sadece bu ülkede değil Dünya çapında Atatürk’ten sonra devlet adamı olmak gerçekten çok 
zor. Atatürk, devlet adamlığında çıtayı o kadar yükseğe koydu ki, onun geçmek imkansız gibi. 
Buna kurucu sendromu diyorlar; Sistemi, sistemi kurandan daha ileri götürememe gerçeği. Bu 
durumda genellikle kurucu ile olan bağ kopartılmaya ve karalanmaya çalışılıyor. İşte bu insan 
zayıflığı yabancılarında en çok kullandığı şey. Yabancıların çocuklarına öğretip, heykellerini 
dikip, saygı gösterdiği Atatürk’e kurtardığı ülkesinin kendi halkından bir grubun düşman olması 
tirajı komik bir durum oluşturmuyor mu?  Ülkeyi işgal etmek veya parçalamak için Atatürk’ten 
uzaklaşmak yeterli olacaktır.  
   



 

Emin olun bu konu her alanda geçerli. Çünkü, “Cahillere bir şey anlatmanın en güzel yanı, 
söylediğiniz her şeye inanmalarıdır.” Allah’ın tek emaneti Kur’an-ı Kerim neden parayla 
satılırken, insan yazımı kitaplar bedava dağıtılıyor. Çünkü, mesajın aslını bilmiyorsanız, 
anlatılan her şeye inanırsınız.  
 

ATATÜRK TÜRK HALKI’NA GÖNDERİLMİŞ GÖREVLİ Mİ? 
 

Algı yönetimine çok güzel bir örnek. Bu mantıkla bakarsak, tarihteki bütün devletlerin 
kuruluşunu veya kurtuluşunu gerçekleştiren liderleri o toplumlar için gönderilmiş olması lazım. 
Yaradan kuklacı değildir. Her zamanki gibi Atatürk aleyhtarlarının Ulu Önderin başarılarına 
gölge düşürmek için yapılmış yorumlardır. Özetle diyor ki, “Sen Atatürk olmazsın. Ülkemiz 
tekrar işgal edilirse, karşı çıkmaya çalışma! Çünkü sen görevli değilsin. Atatürk, görevli 
olmasaydı, biz asla yenilmezdik, yenemezdiniz.”   
 

 
 

ATAM İZİNDEYİZ DEĞİL YANINDAYIZ 
(09 Kasım 1999 Basın Bültenim Manşet Olmuştu) 

 
Yıllarca da “Atam izindeyiz” diyenlerin Atatürk’ün yanına yetişip omuz omuza çarpışması 
beklenmiştir. Atatürk’ün yaşarken mezara koyduğu yobaz fikirler o öldükten sonra savunmasız 
kalan Atatürkçülük karşısında yeniden canlanıp Atatürkçülük fikirlerine yetişmiş, hatta daha 
da genişlemişlerdir.   
 

Bugün bile; Atatürk’ten 80 sene sonraki Atatürkçüler 1938 yılında adeta durmuş fikirlere ve 
anlayışa 80 yıl içindeki teknoloji ve bilgi artışına rağmen hala yetişememişlerdir.  “Atam 
izindeyiz “ derken adeta “Atam izindeyiz, merak etme yetişeceğiz” der gibidirler.  Ben ise 
“Atam Şimdilik Yanındayım, Yakında Seni Geçeceğim” diyebilenlerin  Atatürkçülüğü, 1938 
yılında saplanıp kaldığı çamurdan kurtarıp kısa zamanda hepsinin önüne geçirebileceğine 
inanıyorum.  
 

Bu düşünce Atatürk’ü küçümseme değil, onun başarılı öğretmenliğinde  yanına yetişip onun 
manevi varlığıyla ileriye yürümektir. Bütün öğrenciler hocalarını geçmek için eğitilmelidirler. 
Atatürk’ün hayatını incelediğinizde özellikle gençlere, devamlı kendisinden ileri gitmeleri 
gerektiğini vurguladığını görürsünüz.  



 

ATATÜRK’Ü KİMDEN DİNLEDİN? 
 

 

 

  

 

"Vatan Toprağı Kutsaldır, Kaderine Terk Edilemez" diyerek yola çıkan Mustafa Kemal 
Atatürk ve silah Arkadaşlarını minnetle anıyoruz. Atatürk ve silah Arkadaşlarını sevmeyene 
önce "Kimden dinledin?" diye sorun ve ÖNCESİ VE SONRASI HARİTASINI gösterin.  
 
#Atatürk #Başkomutan #10Kasım #Atam #OnKasım  #Arkadaş #Şehit #Gazi #Minnet #Vatan 
#Sonsuzluk #Anıtkabir #atamizindeyiz #atamyanindayiz #MustafaKemalAtatürk 
#10Kasım1938 #1938 #10 #AydınTürkgücü ##AtatürkİlahDeğildir  
  

ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE SİLAH ARKADAŞLARINA SEVGİ, SAYGI VE MİNNETLE… 

 
Aydın TÜRKGÜCÜ     
   
www.aydinturkgucu.net 
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