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Bu Betik;
Kemalizm Kalesinin sonsuzluğa yükselen burçları, 
devrim şehitlerinin yüce anısına adanmıştır.
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Bugün içinde yaşadığımız dünyada en muhtaç olduğumuz şeye,
birliğe

davet ediyoruz sizleri. Türk gibi hissetmeye, 
T ürk gibi yaşamaya ve 
Türk gibi çalışmaya...

Birbirimizi hakkını aramaya, birbirimiz için ölmeye, tek bir kalp
gibi atmaya.

Hayal değil bu, yalnız senin ya da benim için değil. Adını taşıyanlar 
İçin, anan, baban, atan için. Yarın için davet ediyoruz sizleri birliğe...”

Dr. Necip Hablemitoğlu

“Ülkenin gene dışta güçlü düşmanlan var... İçte gene karanlık güçleri var,
dış düşmanların uzantıları var...

Eskileri öldü;
Ama yine mandacılar, yine ayrılıkçılar, yine şeriatçılar var... 

Yarını yüzyıllık “gaflet” ya da “ihanet"in sonucu olarak 
gündeme gelmiş önemli sorunlar var... 
İç ve dış düşmanlar da çok daha zayıf, 

Sorunlar da çok daha küçük! 
Ve Atatürk’ün devrimini emanet ettiği gençlik, 

Çok daha bilinçli ve çok daha güçlii...!”

Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı
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Devrim Şehitleri için;

“Devrimcilerin ölürken kalanlardan
ve

yeni yetişenlerin bir tek dileği vardır: 
cansız bileklerinde sallanan 

görev bayrağının kavranıp daha 
yüksek dalgalanmasıdır!” 1

İsm et İnönü

“Ey Türk Ulusu...
Türk gençliği olarak tarihten gelen görevimizi yapıyoruz.

Şu anda çember altındayız. 
Maddi ve manevi yardımlarınızı bekliyoruz. 

Parolamız: ya istiklal, ya ölümdür”

29 Nisan 1960, Türk G ençleri’nin Bildirisinden

1 İsm et İnönü yukarıdaki sözü, Ulu Önder A tatürk’ün gömütü (mezarı) 
başında söylemiştir.



Ö N S Ö Z

“Tarihten Türk çıkarılırsa, tarih kalmaz 
Prof. Fritz Neumark

Bursa’ya yolunuzun düşmesi ne denli rastlantısalsa, Hacivat 
Köprüsü civarında, Ulusal Kurtuluş Savaşı şehitlerinin gömütle- 
rini görmeniz de o denli rastlantısaldır. Kuvayi Milliye’nin 
ölümsüz kahramanlan sizden ilgi beklerler. Anımsanmayı, yur
dun birliğini ve bütünlüğünü koruduğunuzdan kaygı duymama
yı isterler. Yurdun dört bir yanından Türk’ün bağımsızlığı için, 
cumhuriyet için; Türk Bayraklarım onurluca taşıyanlardır onlar. 
Onlar, tüm benlikleriyle, tüm varlıklarıyla bağımsız, ulusal, laik 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna canlarını çekinmeksizin fe
da eden Türk Evladandır; onlar, bizler ve bizden sonra gelecek
ler için en değerli varlıklarından, canlarından vazgeçmiş Türk 
oğlu Türkler’dir...Onlar, benliklerinde yanan bağımsızlık ateşini 
toprakla buluşturanlardır; onlar, anamız, onlar, babamız, onlar 
Kuvayi Milliye Şehitleri; o sen, o ben, o biziz:

Osman oğlu Hüseyin (Ordu)
Mehmet oğlu İsmail (İzmit)
Mustafa oğlu Ahmet (Aniye)
Mehmet oğlu Halil (İlgaz)
A rif oğlu İbrahim (Vezirköy)
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Mustafa oğlu Satılmış (Ankara)
Haşan oğlu İbrahim (Çorum)
Haşan oğlu A rif (Tosya)
Hüseyin oğlu Mehmet (Bozkır)
Mehmet oğlu Ahmet (Ayaş)
İsmail oğlu Hüseyin (Aksaray)

“Bu vatan toprağın kara bağrında 
“Sıradağlar gibi duranlarındır.
“Bir tarih boyunca onun uğrunda,
“Kendini tarihe verenlerindir.

“İleri atılıp sellercesine,
“Göğsünden vurulup tam ercesine,
“Bir gülbahçesine girercesine 
“Şu kara toprağa girenlerindir.”

Şehitlerimizin isimlerini alımlarken; göz yaşlarınız, yüzü
nüzün yivlerinden boşluğa akıp toprakla bütünleşir. Duygularını
zın dışavurumuyla beslenen toprağın altında Kuvayi Milliye Şe
hitlerinin var olduğunu biliyorsanız ve bu toprakların üzerinde 
kayıtsızca dolaşanların, timsah göz yaşı döktüğünü, iç ve dış 
destekli karşı -  devrimci yapılanmaların “adam”ları olduklarını 
biliyor ve görüyorsanız; toplumsal değerlerin çöküşüne zemin 
hazırlayıcıların, “Türk Ulusunun belleğini yok edenlerin”, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi içindeki kimi aymazların yurttaşa 
karşın siyasalarına ve içinde bulundukları eylemliklerine karşı 
suskunluğu yeğleyemeyeceğinizi belleğinize kazırsınız.

Şehitlerimizin gömütlerine2 arkanızı döndüğünüzde içinizi 
buruk bir acı kaplar. Nedenini ilkin kestiremezsiniz. Ancak onlar 
dua ettiğinizi hissetmişlerdir. Göz kapaklarınızı, göz yaşı dök
memek için şiddetli sıkışınız, o görkemli ağaçların altında yatan

T ürk iye’de şehitliği dahi çok gören  bir an layışın  olm ası “şeh itlerin  göm ü tleri” 
o larak  söz etm em izin neden gerekçesidir.

14



yürekli insanları duygulandırmıştır. Onlar her şeyi duyumsarlar 
çünkü. Sağanak yağmurun düşüşüyle ıslanan toprağa son bir 
kez bakıp irkilirsiniz. Çünkü gökten inen yağmur ve göz ya
şınız şehitlerin öz su besinleridir.

Plevne îlkokulu’nun 201 numaralı talebesi, 87 numaralı Şe- 
hadetname (diploma) ile 1929 -  1930 tedrisat (öğretim) yılında 
ilk tahsilini bitiriyor. Diplomada şunlar yazıyor: Haşan Basri 
Efendi Kızı Zekiye Hanım. Doğum yeri: Lapseki... “ ... Sıcak bir 
gün okulun alt katında, deniz tarafında, köşedeki oda. İmtihan 
(sınav) sabah 09.00’da başladı, bütün gün devam etti. Vakit epey 
geç oldu. Ben imtihan için odaya girdiğimde, uzun imtihan ma
sasının iki ucunda birer gaz lambası yanıyor. Sıcak ve pencere
lerin hepsi açık. Vakit geç olduğu için meraklanan veliler, pence
relerin önünde heyecanla çocuklarını bekliyorlar. İmtihan biçimi 
böyle. Halka açık yani...

Bana “otur” dediler. Mümeyyizlerin (sınavlarda soru sora
rak öğrencileri yeteneklerine göre ayırt eden görevli) karşısuıda 
bir sandalyeye oturdum. Etraf öyle kalabalık, çocukluk bu ya ba
na oyun gibi geldi. Zaten afacan bir şeydim. Üst üste soruyorlar, 
yanıt veriyorum. Sorular farklı mümeyyizlerden geliyor. Bu ara
da dışarıdan, yani ilden gelen mümeyyizlerden biri:

Söyle Bakalım; senin küçük dilin var mı?
Elbette var.
Nerede?
Boğazımda.
Bak bakalım boğazın neresinde altta mı, üstte mi?
Efendim, ben ağzımı açarsam nerede olduğunu göremem ki. 

Siz açarsanız, ben o zaman küçük dilinizin boğazınızın neresin
de olduğunu görebilirim.

Bana soru soran bey durakladı. Geçici bir sessizlik ve imti
hanın ciddiyetini bozmadan hafif bir gülüşme oldu. Bana soru 
soran bey, açık pencerelere doğru baktı.

- Bu çocuğun velisi kim? Burada mı?
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Canım babam, yazın sıcak günlerinde kimse ceket giymez, 
babam da ceketsiz tek koluyla pencerenin pervazına doğru uzan
mış, daha belirgin biçimde bir kolunun olmadığı göze çarpıyor:

- Benim beyim!
Müfettiş Bey’e ömür boyu şükran duydum, o gün benim 

yazgımı çizmişti. Ayağa kalktı:
- Gazi, bu kızı mutlaka okut.
Babamın konuşmasma fırsat vermeden, hemen yanıt ver

dim:
- Zaten babam beni okutacak.

Benim bu yanıtım üzerine tekrar etti:
- Ama söz ver, mutlaka okumalısın.

Bu arada babam:
- Tabii çok isterim ama beyim bilmem ki inşallah, kısmet.

Bana dönerek:
- Tamam evladım, çıkabilirsin.

İmtihan bitmişti. Doğru babacığıma koştum.
- Beni okutursun değil mi babacığım?
Sarıldım. O da tek koluyla beni sardı, kucakladı. Her zaman 

babamın kucaklayışında, insanın babasmm iki kolu olsa, her hal
de kucaklaması daha güzel olur diye içimden geçirirdim. Ama bu 
sefer öyle düşünmedim. O beyin hiç tanımadığı halde, babama 
“Gazi” diye hitap edişi çok hoşuma gitmiş, gururlanmış, çok se
vinmiştim. Arkadaşlarım arasında babası Gazi olan, bir ben var
dım. Biliyorum ama mutlaka şehit çocukları vardı. Çünkü, Ça
nakkale’de şehit veren aile çoktu.”3

Kemalizm karşıtı iktidarların uygulamaları sonucu aradan 
geçen uzunca bir süre sonunda Türk çocuklarının çözülüşleri be
lirginleşmeye başladı: “...Bir garip Anadolu insanı olarak...”,

3 Bkz. Zekiye Gülsen, Yamalı B ohçam . T. C. K ültür Bakanlığı, 2002 -  
Ankara, 1. Baskı. Ss.27 -  30. Bu satırları yazan onurlu Türk kadm ı 
Zekiye Gülsen, eğitbilim alanında büyük savaşım vermiş sınırlı aydın
larım ızdan birisidir. “Yamalı Bohçam”da yaşantıları, duyarlıkları, 
savaşımı ve anılarıyla karşım ıza çıkıyor. Eğitimimiz nereden, nereye 
geldi? Sorusunun yanıtını öz yaşam öyküsü olarak aktarm a becerisini 
gösteren bu onurlu Türk kadınına saygılarla.
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“...Anadolu’nun tarih boyunca savaşlara sahne olması ya da 
Atalarımızın savaşçı bir kavim oluşu akılcı nedenler gibi gö
rünebilir...”, “...budist öğretinin^ önerdiği gibi...” açıklamala
rıyla yazarın (Evren Ceritoğlu) önemli(!) saptamalarını, “Savaş 
ve Barış Üzerine”5 başlığı altına yazması düşündürücüdür. Ev
rensel olan adına Türk’ten vazgeçilmesi, salt “barbar” diyeme- 
menin, kendilerine göre, karaltıcı etkisiyle ve tarihsel gerçeklik
lerden soyutlanmış yazıların yayımlanması Türk Tarihi açısın
dan, Atatürk gerçeği açısından üzüntü vericidir.

Üç göstergede değindiğimiz gerçekler bu denli nasıl çelişki 
yumağı olabildi? Ulusal Kurtuluş Savaşı şehitleri erişebilecekle
ri en üst konumdadırlar, onurlu Türk kadını Zekiye Gülsen öğ
retmenimiz savaşımını Cumhuriyet tarihi süresince göstermiş, 
nice yurtsever aydın, Kemalizm’le çevrelenmiş kalem, devrim 
savaşımcısı insan yetiştirdik. “O köylüdür, bilmez!” dediğimiz 
yurttaşlarımız arasından Köy Enstitüleri yoluyla ne değerler çı
kardık. Değerli dilbilimci Emin Özdemir, değerli eğitim bilim
ci Prof. Dr. İbrahim Ethem Başaran ve daha bir çok Cumhu
riyet aydmı... Bugünse durum çok farklı: Çapsız, uzgörüden 
yoksun, doğadaki canlılar arası bağımlı yaşamda (mutualizm) 
olduğu gibi: ABD’ye, AB’ye bağımlı ve güdümünde ülkenin ba
şına getirilen iktidar ve önceki iktidarlar Türk toplumuna gerçek
lerden uzak olay ve olguları dayattılar. Bir yanda; beyinleri satın 
alınmış ya da kiralanmış, bellekleri silinmiş ya da koşullandırıl
mış, omuzlarında ABD’nin elleri, ağızlarından salya salya, kö
pük köpük köktendinciliğin, bölücülüğün/ayrılıkçılığın aktığı, 
kalıplaşmış düşünceleri, sınırlanmış yaşamlarıyla “Vahdettin’in 
Politikacıları”; bir yanda, Kemalist, özgün, ancak bir o kadar da

4 Türkiye’de b ir dönem için oldukça yoğun nitemini yapamayacağımız 
denli sınırlı, “B udizm ”, “H induizm ” gibi doğu öğretilerini içeren 
betikler son dönemde/yakın dönemde kitabevlerini doldurdu. Türk top
lumbilimcisi Ziya Gökalp’in kitaplarını bulamadığımız, kendi öz kül
türüm üze değgin yapıtlarla karşılaşm am ızın olanaksız olduğu bir Tür
kiye’de; doğu öğretilerini kapsayan betiklerin, Türklüğün değerlerine 
uygun bir biçimde “y en id en ” incelenmesi ve uygun bulunm ayanların 
toplatılm asını önermek ne denli yerinde olur?

5 AEGEE’nin A nkara’da çıkardığı A nten D erg isi. Sayı:14, 8 M art 1999.
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örgütsüz, kendileri üzerinde, yurtseverliklerinden ötürü, onlarca, 
yüzlerce dava açılan, tam bağımsızlıkçı, yurtsever Türk Aydınla
rı: “Kemal’in Askerleri ve Kemal’in Öğretmenleri.”

İnsanın insanı “meta” olarak algıladığı/gördüğü noktada 
her şey son bulur. Tüm değerler yitirilir. Elbette öncesinde bir 
değere eğilinmiş ve değerin yüceliğine inanılmışsa! Kemalist 
devrim karşıtlarının da “görevi” bu noktadan yükselir. Ekinsel 
(kültürel) birikimle, önceliklerini eğitimle kazanarak “insan” 
olan “homo sapiens”; karşı devrimin algılamalarından uzaktır. 
Kendi çıkarları doğrultusunda yetiştirdikleri “insanlar” temelle
rine “sadakatlerini” gösterme becerisini de kazanmışlardır. Öy
le ki düşün -  duygu birlikteliği “yüksek aşkın değer” olarak ni
telendirilir ve karşı devrim süreçlerinin ördüğü beyinlerce özüm- 
senir.

Süreç ne olursa olsun Türkiye’deki kimi “aydınlar” öze do
kunulmasından hoşlanmazlar. Çoğunun ağzında yapay bir bi
çimde ‘gerçeklik’ vardır. Gerçeğin, duygusal yaklaşımlardan 
arındırılmasını öngörürler. Aslında onların “duygusal yakla
şım” olarak dile getirdikleri şehitlerimizin kanıdır, Türkiye’yi 
içten ve dıştan çevreleyen düşmana karşı ulusal bilinci, ulusal 
duruşu, ulusal bilgi birikimini savunmamayı “gerçeklik” akışın
da görürler.

Gerçeklik dünya toplu durumunun yükselen alçak değerleri
ni imliyorsa, evet gerçeklik yanlışıyız. Gerçeklik bu kimselerin 
söyledikleri, yazdıkları gibi kendi ulusal çıkarlarını Avrupa Bir- 
liği’nin (AB), Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) çıkarları
nın altında gören, ulusal çıkarları savunmanın duygusallığını im
leyen bir terim olarak algılanıyorsa, bizim için gerçekliğin altı 
boşaltılmış, sığ bir sözcük -  terim olarak hiçbir anlamı yoktur.

Günümüzde olduğu gibi tarihsel süreçte de devletlerin savaş 
deneyimleri vardı. Dönemden döneme farklılaşan savaş terimi
nin yüklendiği anlam: top, tüfek, silah, kılıç... gibi araçlarla ger
çekleştirilen, devletlerin ya da toplumlarm anlaşmazlıklarını gö- 
rünür/görünemez, algılanır/algılanamaz boyutlarında zor kulla
narak birbirlerini etkisizleştirmek, edilgen kılmak ve olabildiğin
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ce kendi sınırlılıklarına ulaşabilmek, kendi sınırlılıklarını koru
yabilmekti.

Günümüzdeyse savaş algılamaları dönüşmüştür. İçeriğiyle, 
biçimiyle dönüşmüştür. Kimi zaman kitle iletişim araçları, kimi 
zaman bireyler, kimi zamansa kitleler psikolojik savaş öbeği ola
rak kullanılmıştır, kullanılmaktadır. Gerçekleştirilen savaşlar ya 
da öngörülen savaşlar düzlemi değiştirilmiş bir biçimde koşulla
ra göre çeşitli araçsallıklarla temellendirilmiş ve bu araçsallıklar 
üzerinden siyasa geliştirilmiştir. Geliştirilen siyasalar temelde 
toplumların gereksinimlerini gözeten bir anlayışın ürünüdür. Bu 
zorunluluktur çünkü toplumların, ulusların gereksinimleri birbi
rinden farklıdır. En başta yaşam biçimleri, yaşantıları, ortamları, 
süreçleri aynı düzlemde sürdürülüyor olsa dahi birbirinden ba
ğımsız ve aşkındır (soyut). Okuma alışkanlıkları, eğitim ve öğre
tim süreçleri, ulaşım olanakları, ısmma, aydınlatma... olabildi
ğince geniş bir çerçevede toplumlar kendi öz ekini (kültürü), 
kendi yaşantıları doğrultusunda doğarlar, büyürler ve göçerler. 
Bu açıdan ulusal ekin, ulusal değerler ulusları, toplumlar! birbir
lerinden ayıran temel değişkenlerdir.

Bir ülkenin karşılaşabileceği olguları/olayları ve bu olgula
rın/olay larm, o ülkece benimsenmiş değerleri yıpratacak niteliğe 
bürünmesi yönetsel süreçlerden bağımsız düşünülmemelidir. 
Siyasetin bile günümüzde ekonomik gelişmelerle belirlenme
si giderek, ekinsel gelişmelerin ekonomik durumlara bağım
lılık kazandığını göstermektedir. Ekonomilerini geliştiren 
zengin ülkeler, dünya çapında ekinsel atılımlara kalkışarak 
evrensel ekin açısından belirleyici olmaya kalkışmakta ve di
ğer ülkelerin ekinsel kalkınmalarını kendi etkileri altına al
maya çalışmaktadırlar.”6

Ulusal ekinin oluşmasında ve yaşatılmasında tek belirleyici 
değişken olan insan unsuru; yeni -  liberal özekler (merkezler) 
kaynaklı eğitimbilim izlenceleri doğrultusunda siyasa oluşturan

4 Bkz. Doç. Dr. Anıl Çeçen, İnsan H akları. Selvi Yayınları, 1. Bası: Ocak 
-  1990, s.203
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ve diğer siyasa oluşturma süreçlerinde bağımlılığı olan hükümet
ler karşısında suskunluk gerçekleştiriminde saplanmakta ve bu 
durumu kendini zorunlu hissederek yaşamaktadır. Türkiye’nin 
ulusal kurtuluş savaşıyla başlayan tam bağımsızlığının karşı -  
devrimcilerin siyasalarıyla yerini bağımlılığa bırakması yönetsel 
evrilişi, ulusal ekinin olumsuz yönde etkilenmesini yaratmakta 
gecikmemiştir. Bağımsızlıktan yoksunluğa koşut olarak da iç ve 
dış baskılar sonucu, etnik ve dinsel olgular hareketlendirilmeye 
başlanmıştır. Örgütsel etkililiklerinden kaynaklanan bir güç olu
şumundan aşkın güçleri olan etnikçi, siyasal İslamcı vb. yapılan
malar maddi ve manevi her türlü desteği kendilerini kullanan 
“dar elit gruptan ve işbirlikçilerden” almakta ve güdülme 
onurunu(!) yaşamaktadırlar.

Türkiye’nin dış siyasadaki özgün davranıştan yoksun olma 
olgusu kanımızca üç seçeneği imlemektedir:

1. Türkiye, karşı hareketleri görememektedir.
2. Türkiye, karşı hareketleri görüyor olsa dahi bağımlılığın 

sonucu olarak ulusal çıkarlar doğrultusunda siyasa geliş 
tirip yanıt verememektedir.

3. Türkiye, karşı hareketleri görmekle birlikte yöneticileri 
nin yurttaş kaygısı duymadığı yönetim süreçlerinden 
geçmiştir ve geçmektedir.

Üç seçenekte de geçen karşı hareket kendi değerlerini tarih
sel süreçlerden çıkarma becerisini geliştirme niteliğiyle var ol
maktadır. Ayrıca karşı -  devrimin hareket üretimi her türlü düzen 
dışı gücü kullanmasıyla gerçekleşmektedir. Karşı -  devrimin so
nul (nihai) olarak görmek istediği durum: KEMALİZM’İN YI
KILIŞI’dır.

Karşı -  devrimin hareketliliğini öngören “güçler” etki alan
larını kendileri belirlemiş ve kendi çıkarları doğrultulu yaklaşım
ları benimsetme yolunda da satın alman ya da satın almabilirliği 
olan bireylere gereksinim duymaktadırlar. Günlük bir gazetenin 
sayfalarını çevirirken; bir gün oturmuş, ortak bir karar almış, dü
şünce birliğiyle aynı terim ya da terim çiftlerini vurgulayan köşe
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yazarlarıyla (ya da iliştirilmiş gazeteciler) karşılaşmamanız ola
naksızdır. Batı yayılmacılığının belirlediği sınırlılıklar içinde yer 
alan iki dizge çizgisinde terimler bütünü vardır. Terimlerin sözü
nü ettiğimiz iki dizge içindeki yeri: sıcak ve soğuk terimler ola
rak saptanmaktadır. Günümüzde yayılmacıların kullanmış ol
dukları sıcak terimlere hiç de yabancı değiliz: sivillik, sivil ita
atsizlik, sivil toplum, yerelleşme, yerel kalkınma, yerel gün
dem 21 (21. yüzyılın yerel gündemi) küreselleşme, çoğulcu
luk, çok ekinli yurttaşlık, ekinler arası farklılıklar, etnisite, 
alt -  kimlik, ılımlı İslam gibi. Bu terim -  sözcükleri genişlet
mek olası. Yayılmacılığın kendi çıkarları doğrultusunda kullan
mış olduğu bu sıcak terimler Türk Ulusu’nu dolaylı olarak, te
rimsel karşıtlığı çıkar amaçlı kullanılmasını da içeren bir anla
yışla; ulus devleti, tekçi (üniter) devlet yapısını, Atatürk’ü... kı
sacası K EM A LİZM ’İ sorgulamaya götürmektedir.

21. Yüzyılın ideolojisi olarak Kemalizm, sınanmış ve başa
rıya ulaşmış bir ideoloji olarak varlığını ne acıdır ki belirli sınır
lılıklar içerisinde ve teorik boyutta sürdürmektedir. Kemalizm’in 
gereksindiği olgu bütünlüğü; gelişmek, yenilenmek, kendi öz 
felsefesi temelinde yükselerek ilerlemektir. Ancak dünyanın var 
olan toplu durumu irdelendiğinde, “dünyanın efendileri toplu- 
luğu”nun; sömürmeyi, sınırlı kaynaklardan daha fazla pay ala
bilmeyi arzulayan bir niteliğe bürünmüş ve bu nitelikleriyle her 
olaym/olgunun gerçekleştiği bölgenin düzen dışı güçlerini ha
reketlilik durumuna geçirmeyi öngören yaklaşımlar içinde ol
duklarını görmemiz kaçınılmazdır.

Sözünü ettiğimiz bölgenin düzen dışı güçleri öbeği uzun 
erimde nasıl kullanılır? Bu düzen dışı güçlerin belirlediği çerçe
veye giren ya da girebilirliği olan öbekler nasıl yetiştirilir? Bir 
birey, nasıl olur da soluk aldığı toprakların kurtarıcısını yerebi
lir? Nasıl olurda bir siyasal parti, hem de iktidar partisi Kema
lizm’e, onurlu, saygın cumhuriyetimize “karanlık”, “kökü be
reketsiz” olarak saldırabilir? Nasıl olurda bir ülkenin başbakanı 
birleştirici olan olarak var olan Türk Ulusçuluğu’nu ayrımcılık 
olarak yorumlayabilir? Ve nasıl olur da bir Türk genci, Ata
türk’ün o ulu Bursa Söylevi’nde betimlenen Türk gençliğinin,
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