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ATATÜRK ĠLKELERĠNĠN AMAÇLARI

ATATÜRK ĠLKE VE ĠNKILAPLARININ

DAYANDIĞI TEMEL ESASLAR
 Atatürk ilkeleri Türk milletinin ihtiyaçlarından
doğmuĢtur.
 Atatürk tarafından hem söz hem de uygulama
ile belirlenmiĢtir. Bu nedenle uygulanabilir
ilkelerdir.
 Atatürk ilkeleri akla, mantığa uygun bir
düĢünce sistemidir. ÇağdaĢ hayatın
gereklerine ve Türk milletinin özelliklerine
göre belirlenmiĢtir. Akıl ve bilim yoluyla
konulan uygulamalardır.
 Atatürk ilkeleri birbirinden ayrılamaz, tek tek
değerlendirilemez.
 Atatürk ilkeleri Türk milletinin ruhuna, yüksek
karakterine, gelenek ve göreneklerine
uygundur.
 Atatürk ilkelerinin kabul edilmesinde herhangi
bir dıĢ baskı ve taklitçilik yoktur.
 Atatürk ilkeleri, millî ihtiyaçlardan
kaynaklanan bir düĢünce sisteminin
ürünüdür.
 Atatürk ilkeleri; gerçeklere dayanan, geleceğe
yönelik, birbiriyle uyumlu ilkelerdir.
 Atatürk ilkeleri ileriye yöneliktir ve
çağdaĢlaĢmayı hedef almıĢtır.
 Atatürk ilke ve inkılapları gücünü Türk
milletinden, ilham kaynağını ise tarih
bilincinden, evrensel değerlerden ve millî
kültürümüzden alır. Bu nedenle Atatürkçülük
dışarıdan alınan yabancı bir düşünce sistemi
değildir.

 Atatürk ilkelerinin amacı, Türk toplumunu,
aklın ve bilimin öncülüğünde çağdaĢ
uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmak, Türk
toplumuna bağımsız ve mutlu bir hayat
sürdürmeyi sağlamaktır.
 Atatürk, ülkemizin çağdaĢ uygarlık düzeyinin
üzerine çıkabilmesi için, hem ekonomik
kalkınmayı hem de millî kültürümüzün
geliĢtirilmesini esas almıĢtır.
 Atatürk, Türk milletinin mutluluğunu ve
refahını düĢündüğü kadar, diğer milletlerin
de mutluluğu ve refahını düĢünmüĢtür.
 Atatürk ilkeleri, vatan, millet, millî kültür
esaslarını içermektedir.
 Atatürk ilkelerinin uygarlık ve insanlık
anlayıĢına ters düĢen hiçbir düĢünceyle
bağlantısı yoktur.
 Atatürk ilkeleri Atatürkçü düĢünce
sisteminin temelini oluĢturur. Atatürk
ilkeleri Türkiye Cumhuriyeti ve Türk
milletinin siyasal, sosyal, kültürel, ekonomik
ve hukuksal açıdan çağdaĢlaĢmasını amaç
edinir.
 Atatürk’ün devlet anlayışı insan haklarına
saygılı, milliyetçi, demokratik, laik ve sosyal
bir hukuk devleti modelidir.
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Millî tarih bilinci
Vatan ve millet sevgisi
Millî dil
Bağımsızlık ve özgürlük
Millî kültürün geliĢtirilmesi
Türk toplumunun çağdaĢ uygarlık
düzeyinin üstüne çıkarılması
Türk milletine inanmak ve güvenmek
Millî birlik ve beraberlik
Ülke bütünlüğü
Egemenliğin millete ait olması
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Milli egemenlik ve bağımsızlık
temeline dayanır.
Kaynağı Türk milli kültürüdür.
Taklitçi değildir. Kabul edilmelerinde
dıĢ baskı ve zorlama yoktur.
Evrensel ve barıĢçıdır.
Türk milletinin ihtiyaçlarından
doğmuĢtur.
Hak ve özgürlükleri koruyucudur.
Akılcı ve bilimseldir.
Birbiriyle uyumlu ve birbirini
tamamlayıcıdır.
Uygulamaya da yansımıĢtır.
Laik düşünce ve hukuka dayanır.

