HANGİ ATATÜRKÇÜLÜK?
Prof Dr. Mustafa TEMİZ

Bugün
görüyorum ki,
Atatürkçü geçinenlerin
büyük
bir kısmı,
insanları kutuplaştırarak,
sınıflara ayırmakta,
bâzılarını
göklere çıkaracak,
bâzılarını da
yerin
dibine batıracak
derecede,
aşırılıklara sapıyorlar…
Bu
sahte
Atatürkçüler
böylelikle
ancak
tehlikeli bir “bölücülük”
yapıyorlar…
Bu tespitler,
Atatürkçülüğün
aslından
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ne derece
saptırıldığını,
başka
maksatlar için kullanıldığını
göstermiyor mu?
Geçmişte
Atatürk‟e karşı olan
bir
zihniyet
türemişti.
Bu
zihniyet
Atatürk‟çü gibi görünmekte
ama
aslında
Halkımıza
zulmetmelerinin yanında
Atatürk‟ün de
kuyusunu kazmak için
ikiyüzlü
davranmaktaydı.
Atatürk‟ü
43 şişe
kinin hapıyla
zehirleyenler de,
Atatürk‟ün resmini
Türk paralarından kaldıranlar da
yâni
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Atatürk‟e karşı olanlar da
bu zihniyetti1.
Bu
Zihniyet
aynı zamanda
geçmişte
öyle bir
Kast Sistemi
geliştirmişlerdi ki,
fakr-ü perişanlık içinde tuttukları
Millet‟in tepesinde
âdetâ
“boza”
pişiriyorlardı2.
Demokles‟in kılıcı gibi,
Millet‟in tepesinde bekleyen
bu
Zihniyet‟in
Günümüzdeki uzantıları da,
kendilerinin
o
meşhur
Kaymak Tabak‟a
avantajlığını,
İnönü‟nün
1

https://www.ahaber.com.tr/gundem/2015/04/06/ataturke-43-sise-kinin-zehri-

verilmis
2
“başında boza pişirmek” deyimi: birinin) (onu) çok sıkıntılara uğratmak,
http://deyimleri.com/deyim/basinda-boza-pisirmek/
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Şeflik Dönemleri‟nde olduğu gibi,
Eski Türkiye‟nin
son dönemlerinde de
böylece
Atatürk‟ün
gücünü bir şemsiye ya da
bir kalkan gibi
kullanmak sûretiyle
devamlı
tutmaya çalışıyorladı.
Genç nesiller
bunları
tabiatıyla bilemiyorlar.
Öğretmek
isteyenler ortaya çıkınca da
bu
yeni
uydurma ve sahte Atatürkçüler
son derece
hırçınlaşıyorlar…
Eski YÖK üyelerinden
Sayın Prof. Dr. Kemal Karhan‟ın
21 Aralık 1981 târihinde TBMM Millî Eğitim
Komisyonu‟nda özetle bildirdiği
“... Atatürk‟ün Maarif Vekili Hikmet Bayur dostumdu.”
“Bana bir gün Atatürk zamânında cereyan eden
bir olay anlatmıştı.”
“Samsun Lisesi‟nde
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başları
örtülü olarak
derslere giren
iki
(veyâ bir)
muallime
(bayan öğretmen)
hanım varmış3...
Bu bilgilere ulaştığınızda
göreceksiniz ki,
gerçek Atatürkçüler,
bugünkü
uydurma Atatürkçülerden çok farklı...
Sınıfta
sık sık
öğrencilerime söylediğim gibi
burada da
aynen
tekrar söylüyorum:
Şu anda Atatürk,
örneğin,
dirilip
mezârından kalksa da
duruma
şöyle bir göz atsa,
3
(Aktüel-Toplum, 12 Eylül Döneminin Diyanet İşleri Başkanı Tayyar Altıkulaç, Aktüel’e Konuştu,
Alındığı İnternet Elektronik Adresi
http://www.yeniaktuel.com.tr/top114,257@2100.html, En Son Erişim Târihi: 06.06.2013. Daha geniş bilgi: Tay-yar
Altıkulaç‟ın, hâtıralarını anlattığı üç ciltlik “Zorlukları Aşarken” adlı kitap… Ufuk Yayınları.)…”
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inanıyorum ki,
Atatürkçü geçinen fakat
bambaşka
fikirlere sâhip bulunan,
bugünkü
İnönüvârî
Atatürkçüleri sopayla kovalar ve
Atatürkçü geçinenler ise,
“Sen bizim kafamızdaki
„şablonlaşmış’
Atatürk değilsin diyerek ona karşı gelirler.”
İnanınız,
bunda yanılacağımı hiç sanmıyorum.
Hastânelere
düşen,
başları örtülü ya da
çarşaflı hastaları
ölüme
terk edecek derecede
muayene etmeye yanaşmayan
günümüzün
bu tip
Atatürkçü doktorları ya da
İslâmî bir hayat tarzını kabul eden
Müslümanları
çağdaş görmeye yanaşmayan
bu
ikinci tip
Atatürkçüleri gördük / görüyoruz.
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Acabâ
gerçek Atatürk,
günümüz Atatürkçüleri gibi
böyle
nezâketsiz, sert, keskin ya da toleranssız mıydı?
Elbette hayır!
Çünkü
birincisinde,
hayâtını yaşamış
gerçek ve târihsel bir Atatürk vardı…
Günümüzdeki
ikinci tip
Atatürkçülükte ise,
Kaymak Tabak‟a avantajlığını sürdürmek için,
gerçek Atatürk‟ün
gücünü
bir şemsiye ya da bir kalkan gibi
kullanmaya çalışan,
Kast Sistemi kurucularının
hayallerinde,
nefisleri doğrultusunda ürettikleri
bir
Atatürk vardı.
Müslümanların örtüsü konusunda
gerçek Atatürk‟ün
yukarıda
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gördüğünüz
iki
başörtülü
öğretmen örneğine ek olarak,
îtikâdî durumunu bir tarafa bırakacak olursak,
şimdi de
onun
İslâm Dini hakkındaki
görüşlerine
bir örnek verelim:
Gerçek İslâm Dini hakkında
Atatürk diyor ki:
“Türkler İslâm (Müslüman) oldukları hâlde,
bozulmaya, yoksulluğa, gerilemeye mâruz kaldılar;
geçmişin bâtıl alışkanlık ve inançlarıyla
İslâmiyet‟i karıştırdıkları ve
bu sûretle
gerçek
İslâmiyet‟ten uzaklaştıkları için,
kendilerini
düşmanlarının
esiri yaptılar.”
“Gerçek İslâm‟ın çok yüce,
çok
kıymetli gerçeklerini
olduğu gibi
almamakta inatçı bulundular.”
“İşte
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gerilememizin
belli başlı
sebeplerini
bu
nokta teşkil ediyor
(Sadi Borak, Atatürk ve Din, s. 36-37.) 4”
Ama
şimdi görüyoruz ki,
bu
ikinci nesil
Atatürkçüler,
Atatürk‟ün bahsettiği
Gerçek İslâm‟ı öğrenmeye ya da
yaşamaya kalkanların
kol ve kanatlarını
„kökten dinci, gerici‟ yaygaraları ile anında budamaya
çalışıyorlar.
Şimdi,
insafla
düşününüz ve söyleyiniz!
Yukarıdaki
sözleriyle Atatürk
„Gerçek İslâm‟a‟ yönelmemize işâret etmiyor mu?
İsterseniz,
bu
sözüme destek veren
4

http://www.bandirmamanset.com/haber/cokus-islmdan-uzaklasmakla-gelmistir38756.html?deskmode=1
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onun
başka bir sözünü daha vereyim:
“Ey Millet, Allah birdir.”
“Şanı büyüktür.”
“Allah‟ın esenliği, sevgisi ve iyiliği üzerinize olsun.”
“Peygamberimiz Efendimiz Hazretleri,
Cenâb-ı Hak tarafından
insanlara
dinî gerçekleri duyurmaya memur ve
elçi seçilmiştir.”
“Temel kânunu, hepimizce bilinmektedir ki,
Yüce
Kur‟an‟daki
mânası açık olan
âyetlerdir.”
“İnsanlara feyz rûhu vermiş olan
dinimiz,
son dindir.”
“En mükemmel dindir.”
“Çünkü dinimiz
akla, mantığa, gerçeğe tamâmen uyuyor ve
uygun düşüyor.”
“Eğer akla, mantığa ve gerçeğe uymamış olsaydı,
bununla
diğer
ilâhi tabiat kânunları arasında
çelişki
olması gerekirdi.”
“Çünkü
tüm
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Evren kânunlarını yapan
Cenâb-ı Hak‟tır5”
Şimdi
soruyorum:
Hangi Atatürk‟e
inanacağız?
Gerçeğine mi, sahtesine mi?6

5

https://forum.memurlar.net/konu/1361291/
Temiz, M., Taksim Gezi Parkı Olaylarının Düşündürdükleri-Olayların Mânevî Boyutu, Alındığı
İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/TAKSİM%20GEZİ%20PARKI%20OLAYLARININ%20DÜŞÜNDÜRDÜKLERİOLAYLARIN%20MÂNEVÎ%20BOYUTU.pdf, En Son Erişim Târihi: 23.05.2014.
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