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Bir süre önce televizyon kanallarından birinde Avrupa Birliği ile ilgili bir programda 
Avrupa Muhibleri Cemiyeti’nin önde gelen üyelerinden biri, Atatürk’ün, hayatta 
olsaydı Avrupa Birliği’ni savunacağını söyledi. Atatürk’ün çağdaş uygarlık düzeyine 
ulaşma ve onu geçme ülküsünü basit bir Avrupacılık gibi sunmaya çalıştı; saçmaladı. 
 
Atatürk’ün Avrupa konusundaki görüşleri konusunda bir örnek vermek istiyorum. 
Meclis 6 Mart 1922 tarihinde gizli bir oturum yapıyor. Mustafa Kemal Paşa’nın 
konuşmasından bazı bölümler şöyle: 
 
“Hepiniz bilirsiniz ki, Avrupa’nın en önemli devletleri, Türkiye’nin zararıyla, Türkiye’nin 
gerilemesiyle ortaya çıkmışlardır... 
 
“Bir şeyin zararıyla, bir şeyin yok olmasıyla yükselen şeyler, elbette, o şeylerden 
zarar görmüş olanı alçaltır. Gerçekten de Avrupa’nın bütün ilerlemesine, 
yükselmesine ve uygarlaşmasına karşılık, Türkiye gerilemiş, düştükçe düşmüştür... 
Nihayet Türkiye’yi ıslah etmek, Türkiye’yi uygarlaştırmak gibi birtakım bahanelerle, 
Türkiye’nin iç hayatına, iç yönetimine işlemiş ve sızmışlardır... 
 
“Bunun etkisi altında kalarak, milletin en çok da yöneticilerin zihinleri tamamen 
bozulmuştur. Artık durumu düzeltmek, hayat bulmak, insan olmak için, mutlaka 
Avrupa’dan nasihat almak, bütün işleri Avrupa’nın emellerine uygun yürütmek, bütün 
dersleri Avrupa’dan almak gibi birtakım zinhiyetler ortaya çıktı. Oysa hangi istiklal 
vardır ki yabancıların nasihatlarıyla, yabancıların planlarıyla yükselebilsin? Tarih 
böyle bir olay kaydetmemiştir... İşte Türkiye de, bu yanlış zihniyetle sakat olan bazı 
yöneticiler yüzünden, her saat, her gün, her yüzyıl, biraz daha çok gerilemiş, daha 
çok düşmüştür... 
 
“Türkiye’nin, Türk halkının nasılsa başına geçmiş olan birtakım insanlar, galip 
düşmanlar karşısında, susmaya mahkummuş gibi, Türkiye’yi atıl ve çekingen bir 
halde tutuyorlardı. Memleketin ve milletin çıkarlarının gerektiğini yapmakta korkak ve 
mütereddit idiler. Türkiye’de fikir adamları, adeta kendi kendilerine hakaret 
ediyorlardı. Diyorlardı ki, ‘biz adam değiliz ve olamayız, kendi kendimize adam 
olmamıza ihtimal yoktur.’ Bizim canımızı, tarihimizi, varlığımızı, bize düşman olan, 
düşman olduğundan hiç şüphe edilmeyen Avrupalılara, kayıtsız şartsız bırakmak 
istiyorlardı. ‘Onlar bizi idare etsin’ diyorlardı.” 
 
Bunları söyleyen, emperyalizme karşı Türk Bağımsızlık Savaşına ve Türk 
aydınlanmasına önderlik eden bir kişinin, “Avrupacı” olduğunu ileri sürmek kadar 
saçma bir davranış olabilir mi? 
 
Mustafa Kemal Paşa, Nutku’nun ilk cildinde İngiliz Muhibleri Cemiyeti’ne ve Sait 
Molla’nın yazışmalarına uzunca bir yer ayırırken, herhalde Avrupa Birliği’ne 
teslimiyeti savunmuyordu.  
 
Atatürk hayata dönebilse bazı mandacılar ve hainler nasıl korkarlardı.  


