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ATATÜRK MASAL KAHRAMANI 

DEĞİLDİR 

 Henüz 57 yaşındayken 
yaşama gözlerini kapatmış, 
Türkiye’nin kurtarıcı ve 
kurucu lideri olarak adını 
tarihe yazdırmıştır. Ancak 
tarihte bir anı, efsanevi bir 
öykü olarak kalmamıştır.   

 

 Düşünceleri, öngörüleri ve 
gerçekleştirdikleriyle hala 
yaşamaktadır.  Bir kutup 
yıldızı gibi, takibini 
beklemektedir.  

 

 İran’da yayınlanan Tahran 
gazetesine göre Atatürk’ün 
ölümü “görünüştedir”. 
Gerçek yaşamda eserleriyle 
hep hayattadır:. 

 

 

 



ATATÜRK VE ÇAĞDAŞI LİDERLER 
: 

 Hitler’in, Mussolini’nin 
yaptıkları, düşünceleri daha 
kendi yaşamları ve 
iktidarları sırasında göçüp 
gitmiştir.  Stalin de kendi 
yetiştirdiği kuşaklarca 
lanetlenmiştir. Daha sonra 
aynı kaderi Mao da 
paylaşmıştır.  

 

 Atatürk ise henüz 57 
yaşındayken, bu liderlerin 
hepsinden yıllar önce 
ölmüştür. Ancak, her geçen 
gün büyüklüğü daha iyi 
anlaşılarak, bütün 
yapıtlarıyla hala 
yaşamaktadır.  



NUTUK: MANZARA-İ UMUMİYE 



ATATÜRK OLMASAYDI 

 
Prof. Dr. Justin McCarty diyor ki;  

 

 * “Atatürk olmasaydı, Türk belki 
Özbekistan"da olurdu, ama Trakya ve 
Anadolu"da kalmazdı. 100 yılda tüm civar 
büyük coğrafyadan sürülmüş ve katledilmiş 
Türklerin Konya Ovası"ndan sürülmeleri ve 
atılımları ne kadar sürerdi sanıyorsunuz?“ 

* "...Ne Türk ne de Türkiye kalırdı. Mustafa 
Kemal sadece ülkeyi kurtarmadı, Türk 
neslini de kurtardı!“ 
 



TARİHİN YENİDEN YAZILIŞI 

 
 Siyasal egemenlik gökten yere indirtmiş, halife 

sultandan alınıp millete devredilmiştir.  

 Egemenliğin kaynağı ilahî olmaktan çıkarılarak 
dünyevi ve insanî bir temele oturtulmuştur. 

 Böylece demokrat bir Türkiye yaratma süreci 
başlamıştır.  

 Osmanlı cemaat düzenin kulları, bu süreçte yurttaş 
kimliğini kazanmış ve özgür bireylere dönüşmüştür.  

 Bülent Ecevit Türk Devrimi’nin demokratik 
karakterini Atatürk ile özdeşleştirmektedir:  
“Atatürk’ün tüm devrimleri, çağdaş anlamda 
özgürlükçü demokrasi yolunu açan ve asıl güvencesini 
demokraside bulan devrimlerdir.”  

 

 

 



ON YILDA YÜZYILLARIN İŞİ 

 Japan Times : 

 “Atatürk Türkiye’yi yok olmaktan kurtarmış, 

Cumhuriyeti kurarak yüzyıllar boyunca baskı 

altında tutulmuş Türk insanını özgürleştirmiştir.” 

 Gerard Tongas :  

  “Atatürk çok büyük bir askerdir, fakat devlet 

adamı olarak daha da büyüktür… On yılda on 

yüzyılın işini tamamlamıştır.”  

 Arnold Toynbee:  

 “Batı dünyasındaki rönasans, reformasyon, bilim ve 

düşünce ihtilali, Fransız inkılabı ve sanayi 

devrimini, Atatürk bir insan ömrüne sığdırmıştır.” 

 



FİLOZOF DEVLET ADAMI 

Prof. Dr. Herbert Melzig 
diyor ki, 

 

  "Büyük Yunan filozofu 
Platon’un, ‘Krallar 
filozof olsa ve filozoflar 
kralların tahtında 
otursaydı...’ şeklindeki 
dileği, iki bin yıllık 
tarihte gerçekleşmedi. 

 Halbuki, 20. yüzyılda 
ilk defa olarak 
Atatürk’ün şahsında 
Platon’un istediği gibi 
kelimenin tam olarak 
bunu görmekteyiz.”  

 

 



GANDİ’NİN KAHRAMANI ATATÜRK 

Mahatma Ghandi 
(30 Ağustos üzerine - 8 Eylül 

1922) 

 “Türkiye Orduları bir 
devir kapatmıştır. 
Şimdi mazlum ve 
tutsak devletler ve 
uluslar artık 
vazgeçilmez bir 
reçeteye sahiptirler. 
Mustafa Kemal’in 
utkusu, Dünya için 
özgürlük ve 
bağımsızlık 
sancağıdır.” 







CASTRO’NUN ESİN KAYNAĞI 

Fidel Castro diyor ki; 
 Devrimci Kemal Atatürk, bizim 

esin kaynağımız oldu. “ 

 "Ben de devrim 
gerçekleştirdim.. Ama 
Atatürk'ün yaptıklarını asla 
başaramazdım. Asıl devrimci 
Atatürk… Türkler sağdan sola 
doğru yazarken Harf Devrimi 
ile tam tersi yönde yazmaya 
başladı. Kıyafet Devrimi ve 
Medeni Kanun'la kadınlara 
getirilen statü çok önemliydi. 
Ona ve devrimlerine hayranım.  

 “Devrimci Kemal Atatürk 
varken, Türk gençleri sakın 
kendinize başka önder 
aramayın...” 

 

 

 

 

 



  

UNESCO 

 

1981 

ATATÜRK 

YILI 



TÜRKIYE MODELI 
 

 UNESCO’nun dünyaya tanıtma gereği duyduğu ve 
Atatürk’ün  “en büyük eserim” dediği Türkiye 
Cumhuriyeti, laik ve demokratik yapısıyla, vazgeçilmez 
bir aydınlanma ve çağdaşlık tasarımı olarak 21’nci yüzyılın da 
gündemdedir. 

 Sadece Türkiye’de de değil…  Atatürk’ün oluşturduğu Türkiye 
modeli, günümüzde bizi barışa götürecek en gerçekçi 
proje olarak dünyanın da gündemindedir. Büyük 
Ortadoğu denilen İslam dünyasını kan gölüne çeviren etnik ve 
dini cemaat temelli çatışmaları sonlandıracak anahtar bu 
projedir.   

 Clinton NATO’nun 50. yıldönümü 23.04.1999 Washington / 
Mellon Auditorium’daki “Green Room : 

 “Türkiye’nin, laik, demokratik modelin İslam Dünyası 
içindeki yegane temsilcisi olması, ‘İslami 
Köktendincilik’ tehdidine karşı başarılı bir alternatif 
model teşkil etmesi, uluslar arası barış ve güvenlik 
açısından son derece hayatidir.” 

 



KÜRESEL NEOLİBERAL DÜZENİN 

ALTERNATİFİ 

 

Türkiye Cumhuriyeti 

 Laik ve demokratik 
yapısıyla, vazgeçilmez bir 
aydınlanma ve çağdaşlık 
tasarımı olarak 21. 
yüzyılın da umut ışığıdır. 

 Küresel emperyalizme 
karşı mazlum ulusların 
elindeki en güncel ve en 
gerçekçi refah ve barış 
reçetesidir. 

 Atatürk’ün 1980’li yıllarda  
küresel neoliberal düzenin 
sözcüleri ve yerli 
işbirlikçilerinin hedefi 
olması bu nedenledir. 

 
 

 

 



Türk Devrimi 
 

Türk Devrimi’nin kutsal bir 

kitabı yoktur. Ancak 

vazgeçilmez ilkeleri 

vardır… Kurtuluşun 

“özgürlük ve tam 

bağımsızlık” karakterli, 

kuruluşun ise “laik ve 

demokratik” içerikli olması 

gibi… 

Bu ilkeler doğrultusunda 

amaç, mazlum ulusları 

küreselleşmenin 

kıskacından kurtarmak ve 

her alanda çağdaş 

uygarlığa ulaşacakları 

topyekun değişimi 

gerçekleştirmektir. 



TÜRK DEVRIMI 

Türk Devrimi bir ırkın, bir dinin, bir dilin, 

bir mezhebin yazgısı değildir. Bütün 

mazlum ulusların özgürleşme, aydınlanma , 

çağdaşlaşma ve demokratikleşme 

bayrağıdır.  



TÜRKİYE’NİN FARKI 

 Doğumuzdaki ve güneyimizdeki komşularımızla pek çok 
bakımdan birbirimize benziyoruz. 

 Ancak aramızda önemli bir fark var… Demokrasi, kadın-
erkek eşitliği, çağdaş sanat…  

 Tesadüf mü? Hayır… Türkiye’nin bu farkı, bu güzelliği 
bizi Atatürk’e, O’nun laik ve demokratik Cumhuriyet 
felsefesine götürmektedir. 

 

 



Medeniyetler 
Çatışması 

 

Sovyet sisteminin çökmesi 
ve Sovyetler Birliği’nin 
dağılması sonrasında 
oluşan ABD merkezli 
tek kutuplu Yeni Dünya 
Düzeni’nin teorik 
temelleri, Harward’lı 
Profesör Samuel 
Huntington tarafından 
“Medeniyetler 
Çatışması” adlı 
çalışmasıyla atılmıştır. 
 



Türkiye’ye Biçilen Rol 
 

Huntinto’un tezi, Türkiye’yi 
İslam’ın çekirdek devleti 
yapmayı öngörmektedir. 
Türkiye’nin bunun için 
“gerekli tarihe, nüfusa, 
ekonomik gelişmişliğe, 
ulusal birliğe, askeri 
yetenek ve geleneğe” sahip 
olduğu, ancak Atatürk’ün 
Türkiye’yi “net bir şekilde 
laik bir toplum olarak 
tanımlaması, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin bu rolü 
Osmanlı 
İmparatorluğu’ndan 
devralmasını önlemiştir.” 
Bu değişmedikçe, Türkiye 
İslam’ın liderliğine 
soyunamaz.   



Prof. Huntington’un 
İslam’a liderlik etmesi 
için Türkiye’ye 
önerdikleri şöyledir: 

      Atatürk’ün mirasını, 
Rusya’nın Lenin’in 
mirasını reddedişinden 
daha eksiksiz bir 
şekilde reddetmek 
zorundadır. Böyle bir 
hamle aynı zamanda, 
Atatürk kalibresinde 
bir lideri, Türkiye’yi 
bölünmüş bir ülke 
olmaktan çıkarıp 
çekirdek bir devlet 
haline getirmek için 
gerekli siyasal ve dinsel 
meşruluğu kendinde 
toplamış olan bir lideri 
gerektirir.”  

 
 

 

 



Ilımlı İslam Tuzağı 

Türkiye’nin çağdaş 

Kemalist düzenin daha 

İslami bir yapıyla 

değiştirilmesidir amaç.  

AKP iktidarına bu 

amaç doğrultusunda 

destek verilmektedir.  

Ilımlı İslam vurgusuyla, 

İslam dünyasının 

genelindeki çağdaş 

uygarlık arayışlarının 

da önüne set 

çekilmektedir. 

 



Prof. Huntington’a göre , bütün dinlerle uzlaşma halinde olan 
Hıristiyanlığın temel çelişkisi İslam’dır.   

Prof. Huntigton’un “Medeniyetler Çatışması” tezi 2000’li 
yıllar itibariyle Yeni Dünya Düzeni’nin temel felsefesi 
olmuş ve BOP etiketiyle ABD dış politikası yönlendirmiştir.  

 
 

 

 



BÜYÜK ORTADOĞU PROJESI İLE BÜYÜK İSRAIL BOYUNDURUĞUNDA BIR 

ORTADOĞU ÖNGÖRÜLÜYOR. YENI OSMANLI RÜYASI GÖREN DE, BÜYÜK 

KÜRDISTAN HAYAL EDEN DE YANILIYOR...  GERÇEKTE, EMPERYALIZMIN 

KIRLI EMELLERI OLUŞUYOR. SINIRLARI ORTA ASYA’DAN KUZEY AFRIKA’YA 

KADAR GENIŞLETILEN BÖLGENIN ENERJI KAYNAKLARıNA EL KOYULUYOR… 



ABD, bölgede 22 ülkenin ekonomik ve siyasi coğrafyasını, etnik 
ve dini cemaat temelinde değiştirmeyi öngörmektedir… 
Ekonomik ve siyasi sınırları değişecek ülkeler listesinde 
Türkiye de yer almaktadır. NATO toplantılarında açılan 
Kürdistan haritaları bunun kanıdır.  



Senaryoyu Değiştirmek 

 



Türkiye dünyayı değiştirebilir.  İslam dünyasının gerçekten 
demokratikleşmesine öncük yaparak, 21. yüzyılın barış umudu olabilir.  

İslam dünyasına gerçekten demokrasi ihracı için, Amerikan savaş gücüne 
endeksli çatışmacı Yeni Dünya Düzeni’nin yerini,  hem yurtta hem de 
dünyada barış içerikli Kemalist devrimin alması aklın gereğidir. 

Bu bağlamıyla Kemalizm, Türkiye’nin ötesinde 21. yüzyıl dünyasına 
damgasını vuracak bir devrimdir.  

 

Böylece yeni bir dünya düzeni kurulurken, Atatürk düşmanlığı bir anda bu düzenin ana ekseni olmuştur. 



 

21 yüzyılda demokratik barış, Türkiye’nin bugünkü ve yarınki 
rolünü nasıl tanımlayacağına bağlı olarak biçimlenecektir. 

1789 Fransız devriminin halkları Hıristiyan olan Batı 
dünyasının demokratikleşme sürecindeki anlamı, önemi 
,etkisi her ne olduysa, 1923 Kemalist Türk devriminin 
İslam coğrafyasının demokrasiye açılmasındaki etkisi de 
aynı doğrultuda olmalıdır.  

 

 

Yurtta Barış, Dünyada Barış 





İkinci Mustafa Kemal 

“İki Mustafa Kemal vardır. Biri, karşınızda oturan ben; et ve kemik, fani Mustafa Kemal. 
İkinci Mustafa Kemal, O’nu (ben) kelimesiyle ifade edemem; O ben değil bizdir. O 
burada oturan sizler, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü 
için uğraşan aydın ve savaşçı bir zümredir. Ben onların rüyasını temsil ediyorum. 
Benim girişimim onların özlemini duydukları şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal 
sizsiniz, hepinizsiniz; fani olmayan, yaşaması ve başarısı  kaçınılmaz olan Mustafa 
Kemal O’dur..”  

 

MUSTAFA KEMAL’İN ASKERLERİYİZ 
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İkinci 

Mustafa 

Kemaller, 

direnişin 

değil 

dirilişin 

askeri 

olacaktır. 

Devrimleri 

korumak 

için değil, 

yeniden 

kurmak için 

çalışacaktır. 

Onlar varsa 

biz olacağız. 

Onlar 

ayaktaysa 

biz 

yaşayacağız. 





TEŞEKKÜR EDERIM… 

ULUÇ GÜRKAN 
    

   0090 532 2180758 

 

   ulucgurkan@gmail.com 

   ulucgurkan@ulucgurkan.net 

 

   @Uluc_Gurkan 
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