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SUNUŞ 
 
Bir araştırmacı ve yazar olarak Türk aydın çevrelerinde iyi tanınan Dr. 
Andrew Mango'nun, düşün yaşamımıza değerli katkıları vardır. İngiliz 
"Gentleman"i ile "İstanbul Efendisi" kimliklerinin uygun dozda bir 
karışımını, onun kişiliğinde görebilirsiniz. 
 
Dr. Andrew Mango'nun 10 Kasım 1995 günü, kendine özgü İstanbul 
Türkçesiyle, İstanbul Üniversitesinde yaptığı bu konuşmayı ilgi ve 
heyecanla dinleyenler arasındaydım. Bu konuşmaya, AYBAY YAYINLARI 
arasında yer vermek istediğimi kendisine söylediğimde, beni kırmayıp 
izin verdi. Üstelik, orijinali Türkçe olan konuşmayı, yabancı okurlar için 
İngilizceye çevirmek zahmetine de katlandı. Bunlar için Dr. Andrew 
Mango'ya teşekkür etmek bizim için zevkli bir görevdir. 
 
Aybay Hukuk Araştırmaları Vakfı Danışma Kurulu Üyesi, değerli 
dostumuz Prof. Dr. Ahmet Mumcu'ya da, lütfedip yazdığı Önsöz için 
teşekkür borcumuzdur. 
 
Bu önemli konuşmayı okurlarımıza sunmaktan kıvanç duyuyoruz. 
 
 
Prof. Dr. Rona Aybay 
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ÖNSÖZ 
 

Kültürü en geniş çerçevesi içinde kavramak gerekir; yani, bir toplumun 
belli bir sürede ürettiği maddi-manevi bütün değerler... İşte, eğer 
kültürümüz pek çok alanda dondu ise, bunun en önemli nedeni, bize 
aydınlanmayı ve do/ayısı ile kültür devrimini getiren Atatürk'ü, bir türlü, 
çağdaş düşünce içindeki yerine oturtamamak olmuştur. Dr. Andrew 
Mango, öyle sanıyorum ki, şu kısa konuşmasında, Atatürk'ü en gerçekçi 
bir biçimde değerlendirmiştir. O'nun, XXI. yüzyılda gelişmesi iyice 
hızlanacak bilgi toplumu içinde ne derece üstün bir yol gösterici olacağını 
pek iyi biçimde açıklamıştır. Atatürk'ün, bir "öteki" rakibi olmayan, son 
derece insancıl milliyetçilik ilkesini bilimsel bir yorumla öven Dr. Mango, 
eğer bir "öteki"ni aramak gerekirse bunun sadece "cehalet, taassup ve 
gerilik" olduğunu; Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı dışında kalan hiçbir 
akımda "öteki" kavramının böylesine özgün ve gerçekçi bir kategoriye 
sokulamadığını söylemektedir. Dr. Mango'ya göre insanların bilgi yoluyla 
artık, aralarında her türlü engeli kaldırma çağının başlaması gereğini 
kendi toplumuna kabul ettirmeye uğraşan tek önder, Atatürk'tür. 
 

Bu kısa, ama gerçekten çok derin konuşmasında Dr. Mango, Atatürk'ün 
günden güne büyüdüğünü bize gösteriyor. Bu bakımdan, AYBAY 
Yayınları'nın, bu küçük ama çok değerli eseri, İngilizcesiyle birlikte 
yayınlaması her bakımdan takdire değer. 
Dr. Mango bu yazısında -veya konuşmasında- bir önemli noktayı daha 
gözler önüne seriyor: Her bilim adamı gerçek anlamıyla aynı zamanda 
"aydın" olamıyor. Biz ise, hele son yasal düzenlemeler söyleşinde 
bırakınız "aydın bilim adamını", kendi alanında tam uzman bilim adamı 
yetiştirmekte bile iyice geriye gidiyoruz. 
 

Atatürk'ü gerçek anlamıyla ancak "aydın", yani aydınlanmış kafalara 
sahip Türkler değerlendirebileceklerdir. Sanıyorum ki, özgür üniversiteye 
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tekrar kavuşmadan bu dileğimizin gerçekleşmesi, en iyimser tahminle 
çok, ama çok uzun bir süre sonra mümkün olabilir. O uzun süre geçerken 
de Türkiye, Atatürk'ün özlediği aydınlanma yoluna ulaşma hedefinden 
sapacaktır korkusu içindeyim... 

 

 

 

 

Prof. Dr. Ahmet MUMCU 
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PREFACE 
 
 

Culture should be understood in the widest sense, as the sum total of ail 
the material and moral values produced by socïety within a spécifie time 
span. If our culture remains frozen in many fiields, it is because we have 
been unable to place within a modem framework of reflection the figure 
of Atatürk who has introduced us to the Enlightenment and, in so doing, 
wrought a révolution in our culture. I bel i eve that in his briefi talk Dr. 
Andrew Mango has given a truly realistte assessment of Atatürk. He has 
shown clearfy that Atatürk remains the best of guides through the maze 
of the information society whose development will gather speed in the 
2Ist century. Dr. Mango's académie assesment praises Atatürk's 
hümanist conception of nationalism which does not require "another" 
for compétitive self-définition. Dr. Mango says that if one has to find the 
"other" in Atatürk's thinking, this can on/y be "ignorance, fanaticism and 
backwardness", and argues that in no other ideology is the concept of 
"the other" relegated to the rea/istic and proper category assigned to it 
in Atatiirk's conception of nationalism. As Dr. Mango explains, Atatürk is 
the on/y leader who tried to convince his society that the time had corne 
for people to use knowledge to remove the obstacles in their midst. 
 

In his briefi but thoughtful talk Dr. Mango demonstrates that the figure 
of Atatürk becomes ever larger as time goes by. A YBA Y Publications 
have, therefore, served us well by bringing out this valuable essay 
together with an English translation. 
 

Dr. Mango's essay points to yet another important truth. Not everyone 
engagea in scientific pursuits is ipso facto "enlightened". Unfortunately 
in our country, particularly afiter the tatest legislative changes, we are 
going backwards and not forwards in producing académies who are 
truly masters of their own field, let alone enlightened intellectuals. 
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Atatürk will be appreciated only by genuine Turkish intellectuals, by 
those who have enlightened minds. I believe that unless we have, once 
again, truly firee universities, it will take at best a very long time for this 
to corne about. The thought that in the meantime Turkey may stray 
firom the path of enlightenment which Atatürk desired so ardently is a 
constant source of anxiety in my mind. 
 
 
 
 

Prof. Dr. Ahmet MUMCU 
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Dear Rector, Ladies and Gentlemen, 
 
I feel honoured by the invitation extended to me to speak at this 
commemorative ceremony held on November 10, the anniversary of 
Atatürk's death. I fírst assisted at such a ceremony many years ago when 
I was a pupil at the English High School in Istanbul. The anniversary of 
Atatürk's death was then marked as a day ofmourning. Now a sensible 
decisión has turned it into a thoughtful occasion for remémbrame, 
evaluation and reflection. As a journalist, researcher and writer 
following events in Turkey from London for the last forty years, I have 
had many opportunitíes to consider Atatürk's personality, his work and 
his legacy, and to read what has been written about him both in Turkey 
and abroad. Just now I am working on a new biography of Atatürk which 
will be published in England by John Murray. You may ask what need 
there is of a new biography. Is not the biography written by Lord Kinross 
some thirty years ago and reprinted only last year good enough? There is 
no disputing the fact that Lord Kinross produced an excellent piece of 
work. But, in the oftquoted words of the English historian Lord Acton, 
history is always contemporary history. In other words, the historian 
inevitably thinks of today and today's problems as he writes about the 
past. Today's world, the world of 1995, and Turkey's position within it, 
differ substantially from the pícture thirty or thirty-five years ago. 
Writing in the years of the Cold War, Lord Kinross decribed the Ufe of the 
founder of the Republic of Turkey, which was at that time a solid ally of 
the West. Today, Turkey's place in Europe, in the West and in the world 
is subject to a re-evaluation. Inevitably, Atatürk's legacy is at the heart 
ofthis process. 
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Sayın Rektör, Bayanlar Baylar, 
 
10 Kasım günü Atatürk'ü anma törenine konuşmacı olarak katılmak 
benim için büyük bir şereftir. Bu şerefi bana bahşettikleri için bu 
toplantıyı tertip edenlere teşekkürü borç bilirim. 10 Kasım törenlerine ilk 
olarak İngiliz High School okulunda öğrenci olarak katılmıştım. O 
zamanlar, Atatürk'ün ölüm yıldönümü matem günü olarak tutuluyordu. 
Şimdi, çok yerinde bir kararla 10 Kasım bir anma, değerlendirme ve 
düşünme vesilesi olmuştur. Geçen kırk yıl içinde Londra'da Türkiye'yi 
uzaktan izleyen bir gazeteci, araştırmacı ve yazar olarak Atatürk'ün 
kişiliğini, eserini ve etkisini düşünmek, O'nun hakkında Türkiye'nin içinde 
ve dışında yazılan kitapları okumak için bol fırsat buldum. Şimdi de 
İngiltere'de yayınlanacak olan yeni bir Atatürk biyografisi üzerinde 
çalışıyorum. 
John Murray yayınevi acaba benden niçin yeni bir biyografi istemiştir? 
Otuz yıl önce yayınlanan ve daha geçen yıl yeni bir baskısı çıkan Lord 
Kinross'un Atatürk'ün hayatı konulu kitabı yeterli değil mi? Lord Kinross, 
gerçekten iyi bir eser vermiştir. Ancak, ünlü İngiliz tarihçisi Lord Acton'un 
dediği gibi, tarih daima çağdaş tarihtir; yani tarih yazdığımız zaman, 
kaçınılmaz olarak bugünü, bugünün sorunlarını düşünüyoruz. 1995'in 
dünyası ve Türkiye'si, 30-35 yıl öncekine benzemiyor. 
Lord Kinross Soğuk Savaş yıllarında Batı'nın sağlam müttefiki Türkiye 
Cumhuriyeti'nin kurucusunun yaşam öyküsünü anlatıyordu. Bugün ise 
Türkiye'nin Avrupa'da, Batı'da ve dünyada yeri yeniden değerlendiriliyor. 
Atatürk'ün mirası, kaçınılmaz olarak bu değerlendirme'nin özündedir. 
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2  

In today's world, bound ever more tightly by networks of mass and 
personal communications, two opposite tendencies have corne to the 
fore. The first is globalisation, meaning the appearance of the whole of 
humanity on the world stage. Globalisation is not confined to the 
opening up of national économies to the outside world. It involves also 
contacts between individuáis across the world. The other tendency is the 
reinforcement of nationalism, where it has always existed, and its 
extension to new ground. The two tendencies can be seen as action and 
reaction, thesis and antithesis. Both affect us all. Our daily Ufe, thinking 
and science are shaped by factors which extend across frontiers. 
Appréhension that thèse factors may endanger not just our habits, but 
even our very existence, leads us to dwell on personal and national 
authenticity. In the USA, which hosts the headquarters of the United 
Nations, people spend their time researching or inventing their ethnie 
roots. A country which set out to créate unity out of multiplicity is now 
the victim of new divisions. Some advocates of multiculturalism, reject 
the common civilisation of mankind as the product of dead white maies, 
and, consciously or not, are trying to push communities of différent 
ethnie origins into artificial ghettoes. Others divide up humanity into 
sepárate civilisations based on religion, and believe in the inevitability of 
conflict between thèse civilisations which they posit. Atatürk's way 
provides a healthy alternative to thèse pathological tendencies rooted in 
fear, to this schizophrénie approach to a world which is coming together. 
Atatürk was not, of course, a cosmopol'itan, but a Turkish nationalist. 
However there are varieties of nationalism. One is a reactive 
nationalism, which closes in on itself. This kind of nationalism was seen 
frequently in Atatürk's time, as it is today, both in Turkey and in the 
world at large. Conditions during Atatürk's lifetime were very propitious 
to it. His country and his people were in danger; they had suffered 
invasion; Turks were looked down upon within and outside their own 
country. In these circumstances, it was natural to view as "a monster, 
with a 
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Toplu ve kişisel iletişim ağlarıyla gün geçtikçe sıkıdan sıkıya bağlanan 
bugünkü dünyamızda birbirine ters iki akım gözleniyor: 
Biri, insanlığın bir bütün olarak ortaya çıkması demek olan küreselleşme. 
Dikkat edelim, küreselleşme yalnız ulusal ekonomilerin dışa açılması 
demek değildir, kişiler arasında da dünya çapında temasların 
oluşmasıdır. 
Diğer akım ise, varolduğu yerlerde güçlenip önceden varolmadığı 
toplumlara taşınan milliyetçiliktir. Bu iki akıma etki-tepki, tez-antitez 
gözüyle bakabiliriz. Tümümüz, bu iki akımın da etkisindeyiz. Günlük 
yaşamımız, düşüncemiz, bilimimiz ulusal sınırları aşan etkenlerce 
biçimleniyor. Ama aynı zamanda bu etkenlerin yalnız alışkanlıklarımıza 
değil, varlığımıza dahi tehlike oluşturmasından endişelenip kişisel ve 
ulusal özgürlük derdine düşüyoruz. Birleşmiş Milletler merkezini misafir 
eden ABD'de vatandaşlar etnik kökenlerini araştırmak veya uydurmakla 
vakit geçiriyorlar. Dağınıklıktan birlik yaratma ülküsüyle yola çıkan bir 
ülkede yeni yeni bölünmeler başgösteriyor. Çokkültürlülüğün kimi 
yandaşları, insanlığın ortak uygarlığını "yaşlı beyaz ölülerin" ürünü diye 
yadsıyor, etnik kökenleri ayrı olan toplumları bilerek veya bilmeyerek 
yapay geto'lara kapatmaya çalışıyorlar. 
Kimisi de, insanlığı dine dayalı ayrı uygarlıklara bölüyor, düşlediği bu 
uygarlıklar arasında savaşımı kaçınılmaz sayıyor. 
Tepkiye, korkuya dayanan bu hastalıklı eğilimlere, bütünleşmekte olan 
dünyaya bu şizofrenik yaklaşıma, Atatürkçülük sağlıklı bir alternatif 
getiriyor. 
Atatürk kuşkusuz kozmopolit değil, bir Türk milliyetçisiydi. Ama, 
milliyetçiliğin çeşitleri var. Bir çeşidi, kendine kapanan tepki 
milliyetçiliğidir. Bu tür milliyetçilik Atatürk zamanında da bugün de 
"yurtta ve cihanda" yaygındı. Atatürk zamanında Türkiye'deki koşullar 
buna son derece uygundu. Çünkü vatan, 
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single fang left", as the Turkish national anthem put it, the civilisation 
and culture of the West which embraced the wealthy portion of the 
world. However, at no time did Atatürk adopt this angry, reactive form 
of nationalism. His nationalism aimed not at closing in but in opening 
out to the world. His objective of reaching and then rising above the level 
of contemporary civilisation expressed the désire to join the march of 
human progress. Throughout his life, Atatürk believed that there was 
only one, universal civilisation, that civilisation and culture were 
synonymous, and he set out to prove that his nation was a natural 
member of this universal community of civilisation and culture. In his 
thinking, every nation demonstrates its worth by its contribution to a 
common civilisation. This, I believe, was the essence of Atatürk's 
thinking, and it enabled him to transcend the question, much discussed 
in his time, whether Turkey should choose the West, Islam or 
Turkishness. His answer was that it should choose civilisation. 
This active participation in the common civilisation of mankind, which 
Atatürk desired to see, should not be confused with imitation. When 
scientists from ail countries and ail nations corne together today they do 
not imitate each other, they build on a common deposit in order to 
advance knowledge. Similarly in cultural activity, one can get nowhere 
by rejecting the common héritage of mankind. A diploma marked "Bon 
pour l'Orient" (valid in the East) is of no use in the modem world. The 
value of a scientific or cultural pièce of work can be judged only in 
accordance with universal criteria. 
Every school of thought needs "another", not to say an enemy, in order 
to define itself. In nationalism, particularly in reactive nationalism, the 
"other" is the foreigner, usually the foreigner next door. In communism, 
the "other" is the bourgeois or the capitalist class. For advocates of the 
independence of former colonies, the "other" is imperialism. Atatürk did 
not make use of any of thèse opponents in his thinking. He was innocent 
of xenophobia. Schoolbooks published in the first years of the  
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millet tehlikede idi, istilaya uğramıştı, Türkler içeride ve dışarıda hor 
görülmüştü. Bu durumda Türkiye'nin karşısına dikilen, o zamanlarda 
varlıklı dünyayı temsil eden Batı'yı, uygarlığını ve kültürünü "tek dişi 
kalmış canavar" biçiminde görmesi doğaldı. Atatürk'ün yönettiği Milli 
Mücadele'ye katılanların birçoğu bu görüşteydiler. 
Ama, Atatürk bu kızgın tepki milliyetçiliğini hiçbir zaman 
benimsememiştir. Milliyetçiliğinin amacı kendine kapanmak değil, dış 
dünyaya açılmaktı. Atatürk'ün saptadığı, çağdaş uygarlık düzeyine erişip, 
üstüne çıkmak amacı, insanlığın ilerlemesine katılma anlamına geliyordu. 
Atatürk, yaşamı boyunca uygarlığın tek ve evrensel olduğuna, uygarlıkla 
kültürün eşanlamlı olduğuna inanmış ve kendi milletinin de, bu evrensel 
uygarlık topluluğunun doğal üyesi bulunduğunu kanıtlamaya çalışmıştır. 
O'nun görüşünde, her millet insanlığın ortak uygarlığına katkısıyla değer 
bulur. Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı bence budur. Atatürk bu anlayışla 
zamanında tartışma konusu olan "Batılılaşmak mı, Türkleşmek mi, yoksa 
İslamlaşmak mı gerek?" sorusunu aşarak "uygarlaşmak" çözümünü 
getirmiştir. Atatürk'ün istediği biçimde insanlığın ortak uygarlığına aktif 
katılımın taklitçilikle ilgisi olmadığını, günümüzün bilim merkezlerindeki 
uygulamadan açıkça görüyoruz. Bugün bilimi ilerleten ekiplerde, her 
ulustan ve her ülkeden uzman görüyoruz. Bunlar varolan bilgi birikimini 
benimseyip bunu ilerlettikleri zaman taklitçilik yapmıyorlar, ortak bir 
çalışmaya katılıyorlar. Kültürde de insanlığın ortak birikimini yadsıyarak 
bir yere varılamaz. "Bon pour 1'orient", "Doğu'da geçerli" diplomanın 
çağdaş dünyada değeri yoktur. Bir bilim, ya da bir kültür yapıtının değeri 
ancak evrensel ölçülere göre anlaşılır. 
Her düşünce akımı kendini tanımlamak için "öteki"ye, hatta bir düşmana 
gereksinim duyar. Milliyetçilikte, özellikle tepki milliyetçiliğinde, "öteki" 
yabancı, genellikle komşu olan yabancıdır.   Komünizm'de   "öteki"   
burjuva   sınıfı,   ya da 
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Republic even glossed over the fact that the battles of the War of 
Independence were fought against Greeks. Nor did Atatürk define his 
thought in opposition to either capitalism or imperialism. The "other" in 
Atatürk's thinking is ignorance, fanaticism, backwardness and 
obscurantism. 
This définition of the enemy removes the ground from under emotional 
conspiracy théories. It was natural for Turks, particularly during their 
struggle for independence, to feel that they were faced with a wide-
ranging plot. Atatürk did not succumb to this temptation. He made a 
realistle assessment of the forces ranged against him, succeeded in 
making use of their différences, and, when victory was won, established 
straightforward relations with ail of them, untroubled by emotional 
complexes. Similarly, after the establishment of the Republic, Atatürk did 
not attribute difficulties to foreign plots. Instead, he tried to instil in his 
fellow-citizens the conviction that they could overcome thèse difficulties 
by trusting themselves, by pride in their human resources, and by their 
own work. When the "other" is not the foreigner, but lack of knowledge 
and of conviction at home, energy can be concentrated on the work in 
hand, instead of running to waste in the search for excuses. Self-
confidence is the psychological prerequisite of achievement, hard work is 
the means. 
The fact that backwardness, rather than the foreigner, was the "other" 
allowed Turkey to spread and advance knowledge in communion with 
the outside world, to base state policy on empirical data, and to act 
rationally. The décision to join civilisation ruled out the search for an 
artificial authenticity. 
I believe that this allows us to understand the reasons for the changes 
which Atatürk brought to the way his people dressed, and the headgear 
which they used. Atatürk fırst discarded the fez in 1910 when he 
travelled to France to observe the army manoeuvres in Picardy. He went 
to France to do a job -to extract information from maneouvres, to look 
at new ordinance 
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kapitalist'tir. Eski sömürgelerin bağımsızlık davasını güdenler bakımından 
"öteki", emperyalizm'dir. 
Atatürk, düşüncesinde bu türlü düşmanlıklara yer vermemiştir. Yabancı 
düşmanlığı hiç yoktur. Hatta, biliyorsunuz, Cumhuriyet'in ilk döneminde 
çıkan okul kitaplarında İstiklal Savaşı muharebelerinden söz edilirken, 
karşı tarafın Yunan olduğu vurgulanmıyordu. Atatürk, düşüncesini 
tanımlamak için, ne kapitalizm ne de emperyalizm karşıtlığını 
kullanmıştır. Atatürkçülükle "öteki", cehalet, taassup, gerilik ve 
gericiliktir. 
Karşı tarafın bu biçimde tanımlanması duygusal komplo teorilerine 
olanak vermiyor, özellikle Milli Mücadele sırasında Türklerin geniş bir 
komplo karşısında bulundukları düşüncesine kapılmaları doğaldı. Ama 
Atatürk bu yola sapmadı; karşısında bulduğu güçleri gerçekçi bir gözle 
irdeleyerek aralarındaki farklardan yararlanmayı bildi; zafer kazanılınca 
hepsiyle komplekssiz, dürüst ilişkiler kurdu. Cumhuriyet kurulduktan 
sonra güçlükleri dış kaynaklı komplolara yormadı; vatandaşlara bu 
güçlükleri kendilerine güvenerek, iç güçleriyle övünerek, kendi 
çalışmalarıyla yenebilecekleri bilincini aşılamak istedi. Çünkü "öteki" 
yabancı değil de, içerideki bilinç ve bilgi eksikliği olunca, enerji, bahane 
arayışlarında telef olacağına olumlu amaçlara yöneltilebilir. Nitekim, 
başarının psikolojik önkoşulu özgüven, aracı ise çalışmadır. 
"Öteki" yabancı değil de gerilik olunca, dış dünya ile temas içinde bilimi 
yaymak ve ilerletmek, devlet politikasını ampirik verilere dayandırmak, 
mantıkla hareket etmek için sağlam bir temel oluştu Türkiye'de. 
Uygarlığa katılma kararı yapay özgürlük arayışlarına set çekti. Bence, 
Atatürk'ün getirdiöi giyim reformuna, şapka kanununa bu açıdan 
bakılmalı. Geleneksel, özgün diye savunulan kıyafetler aslında yapay 
ayırımlar oluşturuyordu. Biliyorsunuz, Atatürk ilk defa 1910 yılında 
Fransa'da Picardie manevralarına giderken başından fes'i çıkarıp şapka 
giymişti. Çünkü kendisi Fransa'ya iş görmek -manevra izlemek, Schneider 
silah fabrikasında yeni topları 
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produced in the Schneider works. He did not go to become an object of 
curiosity as an exotic foreigner. The fez introduced an artificial 
distinction. Later, when he banned it, he stressed that there was no point 
in reviving the ancient costume of the Turanians. What was good 
enough for other civilised people is good enough for us, he said. Atatürk 
encouraged the study of folklore, but he did not confuse folklore with 
culture. Everyday life was not a fancy dress bail. When he was military 
attache in Sofia, he appeared in a bail dressed in the costume of a 
janissary. But as a soldier and a statesman he demonstrated his 
Turkishness not by donning so-called authentic costume but by serving 
his country with his reason. 
 
Dear Rector, Ladies and Gentlemen, 
 
As I live in London, I am often asked by my Turkish friends whether 
Atatürk is appreciated abroad, and, if so, why his name faits to appear in 
this or that list of famous people. To be honest, I do not read thèse lists, 
which I cannot take seriously. As for the main question, yes, Atatürk is 
known outside Turkey. But he is known mainly as the westerniser of an 
oriental society. This, however, is an inadéquate appréciation of his 
work. For a start, Turkish society was not totally oriental before Atatürk. 
More to the point, Atatürk's aim was not to westernise his country, but 
to modernise it. True, in his time the West was more or less synonymous 
with modem civilisation. But today the frontier of knowledge is not to be 
found only in the West. The countries of the Far East take an active part 
in the progress, not only of their own économies or their traditional 
culture, but of universel civilisation. And are we not indebted to Latin 
America at least for some ofthe brightest stars of modem literatüre? 
Atatürk was therefore right to avoid the term Western civilisation in 
favour ofthe more general modem civilisation. But I believe his greatest 
contribution was to combine nationalism with universal civilisation, and 
make it outeroriented. 



17 
 

tetkik etmek- için gitmişti, yoksa egzotik bir yabancı olarak temaşa 
konusu olmak için değil. Daha sonra, fes'i kaldırdığı zaman, Orta 
Asya'daki Turan kıyafetlerini diriltmenin bir anlamı olmadığını 
vurgulayarak, uygar insanlar ne giyiyorlarsa bizce de uygundur demiştir. 
Çünkü folklor başka -ki Atatürk folklor araştırma ve gösterilerine önem 
veriyordu- kültür başkadır. Gündelik yaşam da milli kıyafet giyilen balo 
değildir. Atatürk Sofya'da ataşe militer iken balo'ya yeniçeri giysisiyle 
gitmişti. Fakat askerken, devlet adamıyken Türklüğünü ve uygarlığını 
özel, sözde özgün giysilerle değil ülkesine mantığı ile hizmet etmekle 
kanıtlamıştır. 
 
 

Sayın Rektör, Bayanlar, Baylar, 
 
Londra'da oturduğum için, Türk dostlarım bana "Atatürk dışarıda 
tanınıyor mu?" diye soruyor, şu veya bu ünlüler listesine girmemesinin 
nedenlerini benden öğrenmek istiyorlar, doğrusunu söylemek lazımsa, 
bu listelerin farkında olmadığım gibi, ciddiyetlerine inanmam. Asıl soruya 
gelince, evet Atatürk dışarıda tanınıyor. Ama daha çok Doğulu bir 
toplumun Batılılaştırıcısı olarak değerlendiriliyor. Oysa bence bu yetersiz 
bir değerlendirmedir. Bir kere Türkiye Atatürk'ten önce de tam Doğulu 
bir toplum değildi. Sonra, Atatürk'ün amacı ülkesini Batılılaştırmaktan 
ziyade çağdaşlaştırmaktı. Gerçi zamanında Batı ile çağdaş uygarlık 
hemen hemen eşanlamlıydı. Oysa bugün bilginin sınırı yalnız Batı'dan 
geçmiyor. Uzak Doğu ülkeleri uygarlığın -evrensel uygarlığın- 
ilerlemesine aktif katkıda bulunuyor. Ya Güney Amerika -en azından 
çağdaş edebiyatın birçok yıldızını ona borçlu değil miyiz? Atatürk bunun 
için haklı olarak Batı uygarlığı dememiş, hep çağdaş uygarlıktan söz 
etmiştir. Fakat bence bugün için en önemlisi, Atatürk'ün, milliyetçiliği 
evrensel uygarlıkla, dolayısıyla dışa açıklıkla bağdaştırmasıdır. 
Hiçbir düşünce yoktan varolmaz. Atatürk hiç kuşkusuz Aydınlanma, 
Aydınlanma'nın sonucu olan Fransız Devrimi, bu 
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All thought has antecedents. Atatürk was without any doubt a follower 
of the Enlightenment, of the French Revolution which was its product, 
and of the philosophy of positivism which came after the revolution. The 
model and the experience of France influenced him deeply. An inclusive 
nationalism based on c'ıtizenship, the spreading of a secular republican 
culture, the unity of that culture expressed in a carefully tended offıcial 
language -ali these are concepts developed in France. Almost the same 
concepts, with the addition of a tolerant Anglosaxon empiricism, inspired 
the United States. Atatürk too was a continuator of the optimistle 
philosophy of the Enlightenment, which gave birth to the modern 
concept of the nation, but which also sought to bring knowledge to the 
whole of mankind, and believed that knowledge would lead to human 
progress. Atatürk carried forward this banner of the Enlightenment. And 
this is no mean service to humanity. 
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devrimin ardından gelişen pozitivizm felsefesinin izinde yürümüştür. 
Özellikle Fransa örneği, Fransa'nın deneyi Atatürk'ün düşüncesinde 
etkilidir. Vatandaşlığa dayanan toplayıcı milliyetçilik, laik Cumhuriyet 
kültürünün yaygınlaştırılması, özenle korunan resmi dille açığa vurulan 
kültür birliği, bütün bunlar Fransa'da geliştirilen kavramlardır. Hemen 
hemen aynı kavramlar Anglosakson hoşgörülü deneyciliğiyle bağdaşarak 
ABD için de esin kaynağı olmuştur. Atatürk de, hem çağdaş millet 
düşüncesini ortaya çıkaran hem de tüm insanlığa bilgi taşımayı 
amaçlayan ve insanlığın bilgi yoluyla ilerleyeceğine inanan iyimser 
Aydınlanma akımının devamcısı olmuş, Aydınlanma bayrağını öne 
taşımıştır. Bu da, insanlık bakımından az bir hizmet değildir. 
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Dr. Andrew MANGO, 
 

İstanbul doğumludur. İstanbul'daki English High School'dan mezun 

olduktan sonra, Londra Üniversitesine bağlı School of Oriental and 

African Studies'ten 1949 yılında B.A., 1955yılında Ph.D. derecelerini 

almıştır. 
 

Uzun meslek yaşamında çeşitli görevlerde bulunmuştur. Dr. Andrew 

Mango'nun görevleri özetle şunlardır: 
 

İngiltere Büyükelçiliği, Ankara (Mahalli Katip) 1943-47; BBC, Londra 

1947-1986 (Türkçe Yayınlar Müdürü 1958-1972; Güney Avrupa Bölgesi 

Müdürü, sonradan Güney Avrupa Dilleri ve Fransızca Yayınlar Müdürü, 

1986'da emekliliğe kadar); 1986 yılında, serbest gazetecilik, yazarlık ve 

üniversite öğretim görevliliği işlerini yapmış, 1989-1993 tarihleri 

arasında Turkey Confidential adlı aylık bülteni yayınlamıştır. 
 

Çeşitli bilimsel etkinliklerde bulunmuştur. Bunlar şöyle sıralanabilir: 
 

School of Oriental and African Studies'de, Çağdaş Türkiye Araştırma 

Programının üyesi ve yayınlarının editörü; Lor dr a'da Middle East 

Studies dergisinin yazı kurulu üyesi; Paris'te Cemoti dergisinin yazı kurulu 

üyesi; 

İstanbul'da Ana Britannica Ansiklopedisinin yazı kurulu üyesi; Londra'da 

Anglo-Turkish Society'nin Kültür Komitesi Başkanı. 

 

Dr. Andrew MANGO, Türkiye konusunda değerli yayınlar yapmıştır. 

Başlıca yayınları şunlardır: 

 



21 
 

Turkey (Thames & Hudson, Londra 1968), Discovering Turkey (Batsford, 

Londra 1971), Turkey A Delicately Poised A Uy (Sage, Londra 1975), 

Turkey : The Challenge of a New Role (Praeger, Westport 1994; Türkçesi 

Türkiye'nin Yeni Rolü, Ümit Yayıncılık, Ankara 1995), ayrıca birçok 

kitapta bölümler ve bilimsel dergilerde yazılar. Britannica Book of the 

Year, Ana Britannica Yıllığı ve Annual Register yıllıklarında Türkiye 

bölümünü yazıyor. Halen, Londra'da John Murray yayınevi için yeni bir 

Atatürk biyografisi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. 

 

 

 

 


