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Derin vuruyoruz kazmayı,
Kof sesler geliyor dipten
Çürümüş yıllardır
Değiştireceğiz bu yapıyı kökten
Biraz daha ha gayret
Sallanıyor her yeri
Kovuklarda böcekler çıyanlar
Bir telaş, kıyamet
Yıkacağız başka çare yok
Yıkıp yeniden yapacağız
Temelden çatıya uygarca
Sonra girip adam gibi yaşayacağız.
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ANLIK DERGİSİ MANİFESTOSU

Gelişen teknolojinin baş döndürücü bir hız
verdiği çağımız; tartışma ve düşüncenin yerini
demagoji ve sloganın; bilim ve bilginin yerini
dedikodu ve menkıbenin; akıl ve şüpheciliğin
yerini dogma ve tutuculuğun aldığı; yaygınlaşmış
ancak sığ, savruk ve verimsiz kavgalara sahne
olmaktadır.

Bir felsefe terimi olarak ANLIK; “Anlama
gücü, usa vurma, yargılama, müdrike, entelekt”
anlamlarına gelmektedir.
Sanayi devrimiyle birlikte ortaya çıkan
kapitalizmin vahşi şartları, gelişmiş devletleri
yöneten burjuvazinin hem sınıfsal anlamda kendi
uluslarını; hem de geri kalmış dünya uluslarını
sömürdüğü bir düzen yaratmıştır. Kapitalizm
küresel burjuvazinin yeryüzü kaynaklarını
yağmalayarak kendi sınırlarını aşan dünya
zenginliklerini kendi coğrafyalarına aktardığı
günümüz dünya şartlarını oluşturmuştur.

Üzücüdür ki bugün Türkiye de küresel
emperyalizmin hedef tahtasına oturtulmuştur. Türk
ulusu, bir kez daha siyasi, sosyal ve ekonomik bir
kaos devresinden geçmektedir.
Neoliberalizmin sonucu olarak Türkiye’de
ortaya çıkan tablo, yine sözde liberal modellerle
aşılmaya
çalışılmakta
ve
Türk
ulusu
bocalamaktadır. Türkiye küresel kapitalist sistemle
uzlaşmış sermaye babalarının elinde savrulmaya
devam etmekte, kaynakları yağmalanmaktadır.

Küreselleşme süreci adı altında devletlerin
piyasaları ele geçirilmiş, kaynakları sömürülmüş
ve dünyada bu süreç bir moda olarak
pazarlanmıştır. Adeta Küreselleşme, emperyalizm
ihracının ideolojisi haline gelmiş, küreselleşmenin
nimetleri adı altında, ulusların gönüllü kulluk
süreci yaratılmış ve 21. yüzyılda sömürgeciliğin
yalnızca şartları değişmiştir.

Tek adamcılık, biat kültürü, kadrolaşma ve
adam kayırma ile devlet aygıtı işlemez hale
getirilmiştir. Demokrasi sadece seçim ve sandığa
indirgenerek, uygulanan çoğunlukçu politika
sonucu toplumun yarısı dışlanmış ve çoğunluğun
azınlığa tahakkümü meşrulaştırılmıştır.

Bugün aydınlanmacılığın ve mazlum
milletlerin dertlerinin, yapay gündelik sorunlar ve
sinsi projelerle gündem dışı tutulduğu, ezilen
ulusların zihinsel kısırlaştırma operasyonlarına
maruz bırakılarak, çıkış yolu arayışları ve düşünsel
üretimin sıfırlandığı bir yüzyıldan geçilmektedir.

Kimlikçi, etnikçi, mezhepçi, ilkel bir
anlayış ilericilik ve modernizm iddiasıyla inşa
edilerek, ulus-devlet anlayışı tahrip edilmiştir.
Etnik ve mezhepsel siyaset toplumu ayrıştırmakta,
farklılıklara olan saygı gün be gün yok olmaktadır.
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Ve ne yazık ki bu durum, dış politikamızda da
belirleyici bir etken olmuştur.

Kemalistler nafile, popülist ve gündelikçi
yöntemlere bel bağlamakta, kendisine pazarlanan
popülist yazarlara Kemalist aydın sıfatını
yakıştırmakta ve Kemalist Devrime karşı en büyük
vefasızlık bu popülizmin bataklığına saplanılarak
yapılmaktadır.

Dış politikada maceracılığa soyunarak,
Türk devleti diplomatik saygınlığını yitirmiştir.
Üstelik dış politikada yapılan hataların acı bir
sonucu olarak Türk halkı, küresel emperyalizmin
taşeronu olan terör örgütlerinin açık hedefi haline
dönüşmüştür.

Bu noktada bizler, ANLIK ekibi olarak; ne
alkış toplamak, ne menkıbe anlatmak, ne de çene
çalmak için ortaya çıkmadığımızı ilan ediyoruz.
Koyunun olmadığı yerde, Abdurrahman Çelebi
denilen sözde aydınların piyasa malı gevezelik ve
ideolojik tahakkümlerini kabul etmiyoruz.

Bugün, Türk halkı dini cemaat ve
tarikatların kıskacı altına alınmıştır. Cehaletin
örgütlü olarak harekete geçtiği bir ülke haline gelen
Türkiye’de, “Cehalet mutluluktur” düşüncesi adeta
bir övünç meselesi haline gelmiştir. Türk
toplumunun bütün aydınlanma birikimi tehdit
altındadır ve yok edilmek istenmektedir.

Diyoruz ki;
1- Çağımız mazlum uluslarının en temel
geri kalmışlık gerekçesi aydınlanma sürecinden
mahrum bırakılmış olmalarıdır. Bu nedenle insan
iradesini bir başkasının kontrol ve tahakkümüne
tabi kılan, dogmatik fikirsel hastalıklara karşın,
aklın sınırsızlığı ile bilimin disiplinini savunuyor ve
bireyin iradesi üzerinde baskı kuran gerek
düşünsel, gerek eylemsel bütün gayr-i tabi
unsurları reddediyoruz.

Tüm bunlar göz önüne alındığında bizler
ANLIK ekibi olarak, yüzyılımızda Türkiye ve
Dünya’da mevcut olan esas sorun “çok boyutlu bir
sömürü, aydınlanma ve medeniyet sorunudur”
diyoruz.
Tarih şunu açıkça göstermektedir ki
sömürgeci ulusları daha fazla sömürüye motive
eden milliyetçilik, sömürülen uluslardaysa tam
tersi bir işlev görmüştür. Tahmin edilenin aksine
artan sınıf çelişkilerinden doğan sınıf mücadeleleri
değil, milliyetçilik, sömürgeciliğe karşı mazlum
milletlerin elinde bir devrim ideolojisi olarak öne
çıkmıştır.

2- İnsan doğasının bir sonucu olan
toplumun, ve toplumsal evrimin yüzyılımızda
eriştiği en yüksek biçim olan ulusun, tüm dünya
ulusları ailesinin eşit bir üyesi olarak, her alanda
ve kayıtsız şartsız tam bağımsızlığını savunuyoruz.
3- Ulusun iradesi üzerinde hiçbir otorite
tanımıyor, ulus egemenliğine hiçbir ortakçı kabul
etmiyoruz. Ulusların ilahi safsatalar yahut kişisel
çıkar, ihtiras ve heyecanların peşinde perişan
edilmelerini reddediyoruz.

Türkiye’de ve diğer ezilen ulusların milli
bağımsızlık süreçlerinin içerisinde, bu sömürü,
aydınlanma ve medeniyet sorununu çözmek
niyetiyle ortaya atılan milliyetçilik eksenli ilk
hareket ise Türk İstiklal Savaşı ve Kemalist
Devrimdir.

4- Çağdaş uygarlığın, tek olduğunu ve tüm
insanlık ailesinin ortak malı olduğunu kabul
ediyor; bunu reddeden, türevlendiren yahut bir tek
zümreye ait kılan tüm görüşlerin karşısında
duruyoruz. Zira çağdaş uygarlığa kayıtsız kalmak,
yok oluş anlamına gelmektedir.

Bizlere göre, bugün hala 20.yüzyılda
Kemalizmi ortaya çıkaran şartlar varlığını
korumaktadır. Ve bizler 20. Yüzyılda olduğu gibi,
21. Yüzyılda da sahip olduğu devrimci karakter ile
Kemalizmin, Türkiye ve diğer geri kalmış ulusların
sorunları için geçerli bir çözüm önerisi olduğunu
savunuyoruz.

5- Gerek Türkiye’nin gerekse dünya
halklarının çözüm bekleyen en acil meselesinin
yaygın yoksulluğun ortadan kaldırılması olduğunu
kabul ediyor, yoksulluk meselesini halletmedikçe,
hiçbir meselenin çözülemeyeceğini düşünüyoruz.
Ulusların ve bireylerin sömürüsü ile insanlığın bir
kesimini sürekli zenginleştirirken, bir diğer
kesimini sürekli yoksullaştıran emperyalizmi asla
kabul etmiyor, sömürünün her türlüsünü
reddediyoruz.

Ancak üzülerek şunu görüyoruz ki;
Kemalistler, ideolojik anlamda Cumhuriyet
tarihinin en içler acısı durumuna düşmüşlerdir.
Türkiye’de Kemalistlerin partileri işgal edilmiş,
dernekleri hantallaştırılmış, aydınları öldürülmüş,
yayınları susturulmuş ve devleti dönüştürülmüştür.
Ne yazık ki bugün Türkiye’de Kemalist
tartışma ve fikirsel üretim en aza inmiş, literatür
üretilemez hale gelmiştir. Bunun sonucu olarak

Sömürüyü sonlandırarak, toplumların
kalkınması ve refah artışının sağlanmasının yol ve
4
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yöntemlerinin araştırılmasını, bugün hala en sıcak
tartışma konusu ve aydınlara düşen en önemli bir
vazife sayıyoruz.
6- Laik dünya görüşünün, çağdaş
uygarlığın en temel düsturu olduğunu kabul ediyor,
laiklikten uzak veya laikliğe karşıt hiçbir görüş ve
tutumun yüzyılımızda yeri olmadığını savunuyoruz.
İnanca saygının, ilkelliğe saygı anlamına
gelmediği görüşünü benimsiyoruz. Bu bağlamda,
insanlık vicdanı, akıl ve deneylerle ispatlı bilimsel
gerçekliğin ötesinde hiçbir gerçeklik kabul
etmiyor, çağdaş uygarlıkta, dogmaların, devlet ve
toplum düzeninde yeri olmadığını savunuyoruz.
7- Ulusun iradesini kullanmasının bugüne
dek keşfedilmiş en uygun şeklinin cumhuriyet ve
demokrasi idaresi olduğunu kabul ediyoruz.
Bireyin ve ulusun irade özgürlüğünü kimsenin
kontrolüne bırakmadığı cumhuriyet idaresi ve
çoğulcu demokratik yöntemi, kalkınma meselesi ve
laiklikle de bütünleşik olarak, çağdaş uygarlığın
temel unsurlarından biri kabul ediyoruz.
8- Hayata dair hiçbir olgunun eleştirilemez
ve tartışılmaz olmadığını; edep, akıl ve bilim
kaideleri içerisinde, her türlü sorgulamanın
mümkün olduğunu, bilimsel yöntemin mukaddesler
kabul etmediğini savunuyor ve bu ilkeyi esas alan
bir yayın anlayışı sürdüreceğimize söz veriyoruz.
9- Toplumsal ihtiyaçlardan doğmuş ve
buna göre biçimlenmiş bir ideoloji olarak
Kemalizmin, Türk Ulusu ve insanlık ailesinin
gündemini meşgul eden hiçbir meseleye kayıtsız
kalamayacağını, Ulusun her türlü meselesinin,
Kemalizmin de meselesi olduğunu ifade ediyoruz.
10- Ulusal mahiyette bir ideoloji olarak
Kemalizmin, tüm ezilen uluslara ilham kaynağı
olan bir ilk düşünsel hareket olduğunu esas alıyor;
düşünce,
eylem
ve
söylemlerimizin
sorumluluğunun
hudutlarını
bu
şekilde
belirliyoruz.
Gençliğe Hitabe ve Bursa Nutku’nda
üzerimize yüklenen vazifenin bilincinde olarak
bizler, Türkiye’nin ve Dünya’nın ilerici
birikiminden istifade ederek, çağı aklın ve bilimin
rehberliği ile mantık ölçeğine vurarak, düşünsel ve
eylemsel yönelimleri yargılamaya ve Kemalizmi
21. yüzyılda içerisine düşürüldüğü atalet ve fikirsel
kısırlıktan çıkartacak yeni bir soluk olmaya
geliyoruz.
ANLIK ekibi olarak tüm ulusa içtenlikle
merhaba diyor, sizleri mücadelemize destek
olmaya davet ediyoruz.
5
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SUNUŞ

Muharrem ANIL
Genel Yayın Yönetmeni
geri kalan tüm kesimlerin de bu akıntıya kapıldığı
şu günlerde, elbette gündelikçilik, popülizm ve
demagoji kaçınılmazdır. Bu noktada, ANLIK için
“gündemini siyasi iktidarın belirlemediği düşünce
dergisi” diyebiliriz. Zira ilk sayımızda olduğu gibi,
bundan sonraki sayılarımızda da güncel siyasi
polemikler dergimizde neredeyse hiç yer
bulamayacaktır.

Onlar kaba güçtür biz kalabalık
Acı çeken acı çekeni bilir
Kılınamaz gece daha karanlık
Bir tutuklu türkü çağırabilir.
Louis Aragon

Türkiye zor bir süreçten geçiyor. Gerçi
Türkiye son birkaç yüzyıldır zor süreçlerden
geçiyor ve belki de daha çok uzun yıllar zorluklarla
mücadele etmek mecburiyetindeyiz de denilebilir.
Ancak tarih, bunalım dönemlerinin toplumların
kurtuluşu yolundaki düşünsel faaliyetlerin de en
yoğun ve tesirli dönemler olduğunu gözler önüne
sermekte. Tarihin büyük devrimleri hep bu
durumun birer örneğidir.

ANLIK, bilimsel yaklaşımın, teorinin ve
uzun vadeli pratik önerilerinin kendisine yer
bulduğu bir meydan olmak azmindedir.
Bu nedenle sizlere “ideoloji” konusu
üzerine deneme ve makalelerin yer aldığı bir sayı
hazırladık. Düşündük ki, hala Kemalizm bir
ideoloji midir, Kemaliz sağ mı yoksa sol mudur, ya
da aslında bir çeşit Faşizm mi yoksa Sosyalizm
midir gibi çok çeşitli tartışmalar sürerken
Kemalizm adına düşünce üretimine başlanacak en
güzel başlık “ideoloji”dir.

Bu açıdan bakıldığında, 20. Yüzyılın
başındaki büyük depresyonun yurdumuzda Büyük
Türk Devrimi ve bunun düşünsel meyvesi olan
Kemalizme meydan verdiği söylenebilir. Oysa 21.
Yüzyılın bu bunalımlı zamanlarında Türk düşünce
dünyası adeta durmuş gibidir. Bugün, ulusun
faydası için düşünce üretmekle, laf üretmek
birbirine girmiş, karmaşık bir hal almıştır.
Demagoji her yerde, her cenahta egemen gibidir.

Sayfalarımız
arasında
Ali
İhsan,
“Kemalizm bir ideoloji midir?” sorusuna tarihsel
perspektifte ortaya çıkmış soru işaretlerinin
peşinde bir cevap aramaktadır.
Doğacan Başaran, ideolojinin ne olduğu
sorusuna cevap aradığı özet niteliğinde bir
yazısının yanında, uzun yıllardır yaygın anlayışta iç
içe
geçmiş
bulunan
Atatürkçülük-Sosyal
Demokrasi meselesini ele alarak Kautsky
üzerinden bir Sosyal Demokrasi eleştirisinde
bulunmaktadır.

İşte ANLIK, bu deformasyon yoğunluğu
içerisinde bir ihtiyaç sebebiyle ortaya çıkmaktadır.
Manifestomuzda da belirttiğimiz gibi niyetimiz,
atıl durumdaki Kemalist düşün hareketine yeni ve
taze bir soluk vermektir.
Fikirsel tartışma düzlemini büyük ölçüde
siyasi iktidarın ve güdümlü basının belirlediği ve
6
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Kemalizm’in dünya ideolojileri arasındaki
yerini arayan Çiçek Cihangir, tarihsel süreci ve
ortaya konan eleştirileri yeniden yorumlayarak,
Kemalizm
için
bir
konum
arayışı
gerçekleştirmiştir.

Yine devrim şehidimiz, hocamız Prof. Dr.
Ahmet
Taner
Kışlalı’dan
alıntıladığımız
“Kemalizm Nedir?” isimli makale dergimizin
ilerleyen sayfalarında yer almaktadır.
Süreli yayınlar konusunda büyük kayıplar
yaşamış
bulunan
Kemalistlerin,
internet
teknolojisinin sağladığı imkanlarla yeni bir süreli
yayın temsilcisi olmanın gurur içerisinde, kökleri
Hakimiyet-i Milliye’ye dayanan Kemalist düşün
geleneğimizi Türkiye’nin ve Dünya’nın ilerici
birikiminden de istifade ederek 21. Yüzyıla
taşımak kararlılığındaki bu ilk adımımızı, ilk
sayımızı büyük bir heyecanla siz değerli
okurlarımızın ilgisine sunarak, tüm ulusa coşkuyla
MERHABA diyoruz…

Kemalizm’in
nasıl
Atatürkçülüğe
dönüştürüldüğü,
Atatürk’ün
şahsının
ve
düşüncelerinin popüler siyasetçiler elinde nasıl
günden güne dejenere edildiğini gözler önüne seren
Tolga Arslan, “Herkes mi Kemalist?” sorusunu
tarihe ve günümüze yöneltmektedir.
Devlet, ideoloji ve anayasa kavramları
çerçevesinde içerisinde bulunduğumuz referandum
sürecini değerlendiren Deniz Yüce sürecin arka
planını esaslı bir eleştiriye tabi tutmaktadır.
Sayın Prof. Dr. Birgül Ayman Güler ile
gerçekleştirilen “Anayasa Değişikliği ve Başkanlık
Referandumu” konulu söyleşimizde, hocamızın
konu hakkındaki değerli yorumları referandum
sandığına giden süreci aydınlatıcı niteliktedir.
Elbette dergimizde yalnızca siyaset değil,
edebiyat, toplum, tarih gibi pek çok farklı konu
başlığı da kendisine yer bulmaktadır.
Bendeniz,
ideoloji-edebiyat
ilişkisini
Yakup Kadri Karaosmanoğlu örneği ile
irdelediğim yazımı ilginize sunarım.
Yine Pelin Eraslan, devrimci ruhu ve
tutkulu aşkı ile Fransız şiirinin devlerinden olan
Louis Aragon’un hayatını ve şiirini incelediği
yazısıyla ilk sayımızda yer almaktadır.
Sayın Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu, son
yıllarda tırmanışa geçen kadına yönelik şiddet
olgusunu çocukları ve LGBTİ bireyleri de konunun
içerisine katarak cinsiyetçi şiddetin Türkiye’deki
son on yılını değerlendirmiştir.
Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü olması
sebebiyle saygıdeğer Araştırmacı-Yazar Sait Kaya,
Çanakkale Savaşları konusunu işleyen kaynakça
niteliğindeki çalışması ile ilerleyen sayfalarımızda
yer almaktadır.
Beyza Selen Çavuş, ölümünden yarım
asırdan fazla bir süre geçtikten sonra yeniden ünlü
bir yazar haline gelen Sabahattin Ali’nin
romancılığı, öykücülüğü ve şairliğinin yanında
kalabalıklarca az bilinen bir yönü olan fikir
adamlığının ön plana çıktığı Markopaşa Yazıları ve
Ötekiler isimli derlemeyi incelemiştir.

7
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KEMALİZM BİR İDEOLOJİ MİDİR?:
TEMEL SORU(N)LAR ÜZERİNDEN BİR GİRİŞ
DENEMESİ

Ali İHSAN
Öte yandan Kemalizm diye bir ideolojinin
varolmadığı iddiası da literatürde önemli bir yer
tutmaktadır. Bu görüşün sahipleri homojen bir
bütün oluşturmamakla birlikte bu fikrin ana
ekseninde Kemalizmin bir “burjuva ideolojisi”
olduğu, Türk Devrimi adı verilen dönüşümün de
bir “burjuva devrimi” olduğu, buna bağlı olarak
“ulus-devlet” inşası ile birlikte “milliyetçi”
niteliğinin anti-demokratik sonuçlara varan boyutta
olduğu iddiaları yatmaktadır. Başka bir deyişle,
Kemalizm adı verilen şey aslında Avrupa’da ortaya
çıkan değişim ve dönüşümlerin doğrudan ve
dolaylı bir takım sonuçlarının Türkiye’ye
yansımasıdır. Hatta bu değişim ve dönüşüm
süreçleri kapitalizmin ve demokrasinin beşiği
“başat” ülkelerde “demokrasi” ile sonuçlanırken,
gerekli toplumsal ve iktisadi dönüşümü
sağlayamayan ve içine düştüğü buhranlarda
“milliyetçilik” kavramının en ileri ucuna savrulan
devletlerde
bu
süreç
“diktatörlük”
ile
sonuçlanmıştır. Bunun yanısıra Kemalizm,
“evrensel” niteliğe sahip, dünyayı bir bütün olarak
anlamaya ve açıklamaya imkan veren bir fikirler
bütünü değil, kendi yerelinde sınırlı bir alana hitap
eden bir siyasal pratiği ifade etmektedir.

1935 yılında CHP’nin parti programına
dahil olduğu günden bugüne Kemalizmin bir
ideoloji olup olmadığı tartışma konusu olmuştur.
Bu meseleyi incelerken ideoloji kavramına
“dünyayı anlama ve açıklamanın bir aracı” olarak
bakmaya çalışacağız. Bunun yanı sıra ideolojinin
kendi içinde tutarlı bir bütünlük olduğundan
hareket edeceğiz. Kemalizmin bir ideoloji olup
olmadığını yukarıda sayılan iki özellikle
açıklamaya çalıştığımız zaman karşımıza oldukça
farklı sonuçların çıktığını görmemiz mümkün
olacaktır. Bu yazıda ağırlıklı olarak Kemalizmin
ideoloji olup olmadığı ile ilgili Türkiye’de yapılan
tartışmalara kısaca göz atacağız. Türkiye’deki
tartışmaların bizi “Hangi Kemalizm?” sorusuna
yöneltmesi sebebiyle çalışmanın sınırını bu soruya
verilecek dolaylı bir cevapla çizmeye çalışacağız.
Türkiye’de bu konuda genel olarak iki
farklı eğilim bulunmaktadır. Bunlardan ilki
Kemalizmi bir ideoloji olarak kabul eden görüş,
diğeri de Kemalizmin bir ideoloji olmadığı
iddiasıdır. Birinci görüş açısından bakıldığı zaman
bu fikrin tahmin edileceği üzere kendisini Kemalist
olarak tanımlayan bir çevreden geldiğini söylemek
mümkündür. Bu bağlamda Kemalizm ana
hatlarıyla 20. yüzyılın ilk “ulusal kurtuluşçu”,
“ulusal kalkınmacı” hatta bir açıdan biraz da
anakronik olarak “üçüncü dünya” ideolojisidir. Bu
açıdan Kemalizmi temellendiren ana kavramlar
“ulus-devlet”, “aydınlanma”, klasik anlamda “
modernleşme”, “milliyetçilik” ve “kalkınmacılık”
ekseninde şekillenmektedir. Aynı zamanda
kapitalizm ve sosyalizm dışında bir “üçüncü yol”
inşa etme iddiası da yine Kemalizmin ortaya
çıkışındaki önemli etkenlerden bir tanesidir.

Türkiye’de sol eksenli siyasal tartışmalar
içinde daha çok kendisine yer bulan “Kemalizm”
tartışmasında daha geleneksel ve geçmişinde
Kemalizmle temas halinde olmuş ya da kendi
varlığını Kemalizmle kavga üzerine kurmamış sol
açısından Kemalizmin analizi daha çok “burjuva
devrimi” ve “kapitalizm” üzerine kurulurken,
küreselleşme süreciyle paralel olarak etkisini
artıran daha liberal eksenli ve Avrupa merkezli
“yeni” sol açısından bu analiz daha büyük ölçüde
8
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“milliyetçilik” ve “diktatörlük” üzerine inşa
edilmektedir. Bu noktada bu iki grup arasındaki
farklılığı Kemalizme bakış açıları üzerinden ifade
etmek mümkün olacaktır. İlk grup “sınıfsal”
niteliğini korumakta ve gözünü daha çok
kapitalizme ve sermayeye çevirirken diğer grup
“sınıf” kavramını terkederek eleştirisini “ulusdevlet”
ve
“milliyetçilik”
ekseninde
yoğunlaştırmıştır.

kendisinin düşünsel bir bütünlük olma yolunda
çaba sarfettiğini ifade edebiliriz. Hareket
noktalarının ve gelişiminin oldukça net olduğu,
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş süreci ile birlikte
giderek daha da şekillenen bir düşüncenin pratik
hayattaki yansımaları, dönemsel krizlerin ürettiği
kırılmalar, dış politikada hassasiyetle korunmaya
çalışılan denge vs. gelişmelerle birlikte farklı farklı
yorumların ortaya çıkmasına sebep olmuştur.
Özellikle de Atatürk sonrası dönemde çerçevesi
belli bir Kemalizmin varlığından değil pek çok
Kemalizm yorumunun ortaya çıktığını söylemek
gerekmektedir.

Bu iki yaklaşımın dışında bizzat kitleler
arasında yaygın olan ve 12 Eylül’den kalma olduğu
muhtemel olan “-izm” önyargısı da bizzat Mustafa
Kemal temsilcileri açısından da Kemalizmin
ideoloji olup olmamasında farklı bir bakış açısını
ortaya koymaktadır. Bu problem aslında daha
belirgin olarak ontolojik bir problem olup
Kemalizmin bir ideoloji olup olmamasından önce
Kemalizmin
varlığını
sorgulamaktadır.
Kemalizmin varlığının sorgusu da belirli ölçülerde
Kemalizmin ideoloji olup olmamasıyla ilgili bir
tartışmada etkisiz de olsa bir fikir beyanı
içermektedir. Bu karşı çıkış aynı zamanda ideoloji,
doktrin ve dogma kavramlarını aynı potada eriten,
Atatürk’ün “doktrin olursa donarız” şeklinde
özetlenen hatıratı ile de uyumu sağlanan bir
görüşün dışa yansımasıdır.

Kemalizmin bir ideoloji olup olmaması ile
ilgili iki temel başlığı ön plana almamız gerekir.
Bunlardan ilki Kemalizmin felsefi temelidir. Her
ne kadar ilk bakışta önemli gibi görünmese de tüm
evrensel ideolojilerin belirli bir felsefi geçmişi ve
ona uygun bir düşünme yöntemi bulunmaktadır.
İdeolojilerin en temel özelliklerinden birisi
düşünme yönteminin, bilgiye ulaşma araçlarının,
dünyayı anlamaya açıklamaya çalışırken kullanılan
enstrümanların net bir şekilde ifade edilmesidir.
Aydınlanma döneminin doğal sonuçlarından biri
olarak pozitivizmin yükselişi ve burjuva
devrimlerine kaynaklık etmesi, Marksizmin
tarihsel ve diyalektik materyalizmi rehber edinmesi
vs. örneklerde görüleceği üzere her evrensel
ideolojinin yöntemsel tercihleri ve felsefi
derinlikleri bulunmaktadır. Kemalizmi bu açıdan
düşündüğümüz zaman Kemalizmin felsefi açıdan
hangi kavramlarla incelenmesi gerektiği önemli bir
soruyu oluşturmaktadır. Bu konuda üç temel örnek
verebiliriz.

Buraya kadar ortaya konulan genel
çerçeveyi hem özetleyen hem de temel soruya
cevap arayan açılımı Kemalizmin “dünyayı bir
bütün olarak anlamaya çalışan, evrensel niteliğe
sahip, araçları ve yöntemi belli olan bir kurallar
bütünü müdür?” sorusuyla yapılması daha uygun
görünmektedir. Burada soruya “evet” ya da “hayır”
cevapları dışında farklı bir cevap vermek
durumunda kalacağız. Zira Kemalizm ne yalnızca
güncel pratiklerden ibaret pür bir eylemselliği ne de
sadece farklı coğrafyalarda yaşanan tecrübelerin
basit bir örneği temsil etmektedir. Öte yandan
Kemalizm, kapitalizm ya da sosyalizm gibi küresel
ölçekte karşılık bulan, kapsayıcı, belirli yönteme
sahip bir bütünlüğe de sahip değildir. Bu sebeple
yukarıda sorduğumuz sorunun cevabı ne evet ne de
hayır olacaktır.

Bunlardan ilki Kemalizmin felsefi
derinliğinin pozitivizm üzerine kurulduğu
iddiasıdır. Gerek Kemalist cenah gerekse
Kemalizme
dışarıdan
bakanlar
açısından
Kemalizmin temelinin pozitivizm olduğu iddiası
oldukça yaygındır. Tarihsel süreç içinde
Kemalizmi pozitivizmle eşitlemek için çok sayıda
örnek bulunmasına rağmen, Mustafa Kemal’in
çeşitli konuşma ve söylemlerinin pozitivizmi
aşmasına rağmen bu değerlendirmenin ne kadar
sağlıklı olduğu tartışmalıdır. İkincisi Kadro
Dergisi’nde belirgin olarak kendisini gösteren
materyalizmdir. Kemalizmin ve Türk Devrimi’nin
teorileşmesi çabası içinde ortaya çıkan Kadro’nun
materyalist niteliği Kemalizm açısından bambaşka
bir yorumu ortaya koymaktadır. Üçüncüsü ise,
Emiönü Halkevi’nin dergisi olan dönemin oldukça
önemli entelektüellerinin yazılarına yer veren Yeni
Türk
mecmuasıdır.
Yeni
Türk
dergisi,
Halkevleri’nin Kemalist geleneğini temsil eden bir

Öncelikle Kemalizmi yalnızca güncele
cevap veren bir pratikler bütünü olarak görmenin
imkanı olmadığı için pejoratif olarak “ideoloji”
çerçevesi dışına atmanın haksızlık olduğunu
söylemek
gerekir.
Dönemin
evrensel
ideolojilerinin üzerine, sömürgecilik karşıtı ve
“ulusal” karakterli bir anti-emperyalist mücadele,
farklı coğrafyalarda benzer karşılıklar bulmuştur.
Bu bağlamda yazının başında sayılan temel
özellikleri ortaya koyduğumuz zaman Kemalizmin
9
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dergi olarak Kemalizme mesafeli olan ve bugün
daha ziyade Batılı değerlerle bağını koparmamış
“muhafazakar” bir ideolojik pozisyonda yer
aldığını söyleyebileceğimiz Hilmi Ziya Ülken ve
Mustafa Şekip Tunç gibi isimlere sayfalarında yer
vermektedir. Yeni Türk mecmuasını bu meselede
farklı kılan husus ise felsefi olarak Bergsonculuk
temelinde bir düşünce inşası içindelerdir.
Bergsonculuk ana hatları ile Fransız filozof Henri
Bergson’un maneviyat ve sezgicilik üzerine inşa
ettiği, her türlü maddeci görüşe karşı maneviyatı ön
plana alan bir felsefi akımının kurucusudur.

Kemalizmin gerçek bir ideoloji olabilmesi için
elzemdir.
60’ların
MDD’sinden
90’ların
Ulusalcılığına Kemalizm adına miras kalan en
önemli sloganlardan birisi “yarım kalan Kemalist
devrimi tamamlamak”tır. Bu “yarım kalma”
durumu teorik açıdan Kemalizmin güncelini analiz
edebilmek için oldukça yardımcı bir önermedir.
Pratik anlamda Kemalizmin tamamlanması ihtiyacı
da ancak böyle bir teorik gelişimin ardından
sağlanabilir. Zira Kemalizmin inşa döneminde ve
sonrasında yaşanan birtakım sorunların devrimden
sonra uygulanacak politikaların birbiriyle çatışma
hali, ve bu çatışma halinin taraflarının politik hasım
noktasına gelmesi ile ilgili olduğunu söylememiz
gerekir. İnşa döneminde dahi tutarlı bir
homojeniteyi temsil etmeyen, ana hatları ve temel
ilkeleri ile ortaya koyduğu ideali net olan Kemalist
devrimin hem teorik hem de pratik olarak yerli
yerine oturtulabilmesi için önemli ölçüde çaba
sarfetmek gerekmektedir. 30’larda Kadro, 60’larda
Yön çevresinin çabası dönemin politik krizleri
içinde sonlansa dahi Milli Mücadele’den bugüne
akademik düzeyde
varolan bir mirasın
temsilcileridir ve bugün Kemalistlere bıraktıkları
miras günün şartları ölçüsünde güncellenerek günü
kurtaran değil geleceği okuyan niteliğini yeniden
kazanmak mecburiyetindedir.

Görüldüğü üzere Kemalizmin felsefi
yönelimleri ile ilgili oldukça farklı fikirler ortaya
atılmaktadır. Bunlardan hangisinin Kemalizmi
temsil ettiği hala ciddi bir tartışma olmakla birlikte
Kemalizmin tutarlı ve sistemli bir fikirler bütünü
olabilmesi için felsefi bir hareket noktasına, buna
bağlı olarak da dünyayı anlamaya ve açıklamaya
çalışırken hangi zeminde hangi araçları
kullandığının
belirlenmesine
ihtiyaç
bulunmaktadır.
İkinci önemli husus ise Kemalizmin iktisadi
yöneliminin net bir şekilde belirlenmesine olan
ihtiyaçtır. Zira gerek Mustafa Kemal döneminde
gerekse Mustafa Kemal sonrasında O’nun mirasına
sahip çıkma iddiasına sahip siyasal ve/veya
düşünsel çevrelerin iktisadi yönelimleri önemli
değişkenlikler göstermektedir. Bu konudaki en
basit örnek Türkiye iktisat tarihinin 20’li ve 30’lu
yılları arasındaki politika farklılıklarıdır. Özel
girişimcilere ağırlık veren daha liberal karakterli
20’li yılların ardından devletin daha ciddi şekilde
ağırlığını koyduğu planlamaya dayalı devletçiliğin
hangisinin Kemalizmin kendisini ve ideallerini
açıkladığını belirlemek oldukça güçtür. Kapitalizm
ve sosyalizm daha doğrusu Batı’nın iktisadi sistemi
ve SSCB’nin iktisadi sisteminden bağımsız bir
iktisadi yol belirlemek için sarfedilen çabanın
yanısıra küresel ölçekte ortaya çıkan ekonomik
bunalımın Türkiye’nin gidişatını belirlemesi bu
değişkenliğin en temel sebeplerinden birisidir.

Kemalizmin ideolojisini analiz ederken
yaşanan en büyük sorun dönemin politik ortamı
içinde söylenen sözler ya da alınan kararların
tamamının Kemalizmin çizdiği ideal Türkiye
açısından söylenmiş son sözler olup olmadığıdır.
Mustafa Kemal’in “bilimle ters düşersem bilimi
seçiniz” sözündeki özgüveni ve bize bıraktığı
bilimsel miras, o dönemde yaşanan ve gündelik
etkiye sahip olan eylemlerin kötü tekrarlarını
yapmaktan bizi alıkoymaktadır. Önemli olan
gündelik sözlerin ya da ürünlerin koşulsuz
ezberleri ile düşüncenin dogmatikleşmesine hizmet
etmek değil, “devrimcilik” ilkesinin gereği olarak
yenilenmeye açık bir dünya görüşüne sahip
olmaktır. Bu yenilenme tarihinden ve köklerinden
kopuk içeriksiz bir kavram içi boşaltma değil, tam
aksine köklerine sıkı sıkıya bağlı ancak dünya
gerçekliği karşısında ve bilimin önünde haddini
bilen bir soğukkanlılığı ifade etmektedir.

Bu iki örnek üzerinden Kemalizmin
bütünlüklü ve tutarlı olabilmesi için karar verilmesi
gereken çeşitli sorularla karşılaşıyoruz. Halen
cevap bekleyen bu sorular Kemalizmin geleceği
açısından önem taşımaktadır. Zira güncel sorunlara
karşı Kemalizmin gerçek bir çözüm olmasının
ispatı, hem Türkiye özelinde yaşanan sorunlara
hem de küresel ölçekte yaşanan sorunlara çözüm
üretebilme yeteneği olacaktır. Bunun yanısıra
geçmişten günümüze dünyayı anlayabilen ve
açıklayabilen bir bütüncül bakış açısı da

Kemalizmin ve Türk Devrimi’nin teorisinin
daha sağlam temeller üzerine oturtulması ancak
böylesi bir çabanın sonucunda ortaya çıkacaktır.
Bu yapılırken de tarihsel ezberlere değil, dünyanın
ve Türkiye’nin gerçeklerine uygun hareket
edebilmek gereklidir. Disiplinlerarası çalışma
böylesi bir arayışın temelini oluşturmalıdır. Zira
Türk Devrimi’ni ve Kemalizmi anlamak tarihsel
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belgelerin raflardan çıkarılıp doğrudan aktarılması
anlamına
gelmemektedir.
Yalnızca
belge
aktarımıyla sınırlı olmayan tarih biliminin yanısıra
iktisat, siyaset bilimi ve sosyoloji gibi temel
disiplinlerle harmanlanmış bir bakış açısı yalnızca
olanı anlamaya değil, olması gerekeni aramaya ve
gelecek öngörüsünde bulunmaya da yardımcı
olacaktır.
Kemalizmin düşünsel gelişimi, farklı
politik görüşlere karşı bağımsızlık kazanmasına da
sebep olacaktır. Bu sayede Kemalizmin aynı anda
birbirine tamamen ters fikirleri temsil etmesinin
önüne geçilebilecektir. Mustafa Kemal ve Türk
Devrimi’nin mirasının güncel politik meşruiyet
aracı olarak kullanılması da bu sayede varlık
zeminini yitirecektir. Kemalizmle halk arasına inşa
edilmiş “ruhban sınıfı” da etkisini yitirecek
Mustafa Kemal her türlü politik ikbal kavgasından
sıyrılarak yeniden halkla temas edebilecektir.
Cumhuriyet tarihi adı altında yazılan
güzellemelerin, ezber tekrarlarının, faaliyet
raporlarının, düşman tanımlarının ötesinde somut
sorunlara somut çözüm önerileri üretebilmek için
fikirlerin, tarihsel gerçeklerin değil hareket
noktalarının, kullanılan yöntemlerin değiştirilmesi
gerekmektedir. Mevcut yöntemlerin Kemalizmi
1938’den bu yana dogmatikleştirdiğini merkeze
aldığımız zaman, Kemalizmin tutarlı, bütünlüklü
ve çözüm üreten bir düşünce sistematiği olması için
sürekli geri plana atılmış düşünsel tartışmaların
yeniden gündeme gelmesi gerekmektedir. Yarım
kalmışlıktan kurtulmak ancak ve ancak böyle
çabayla mümkündür. Gerekli düşün emeği
sarfedilmeden düşünmeye dair sorulara ezber
tarihsel aktarmalarla cevap vermenin imkanı
bulumamaktadır.
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İDEOLOJİ NEDİR?

Doğacan BAŞARAN
geleceğin siyasal projelerini vaat eden metinlerle
ifade edilir .

Avrupa’da
Rönesans
ve
Reform
hareketlerinin bir sonucu olarak gelişen
Aydınlanma Çağı ile birlikte başlayan düşünsel
sorgulama süreci, Fransız ve Amerikan
devrimlerinin yarattığı birikim sonucunda Avrupa
toplumunun yapısını değiştirmiştir. Aydınlanma
Çağıyla birlikte, önceki dönemlerin yapısını
oluşturan skolastik düşünce yıkılmış, toplum
devletten özerkleşmiş ve buna bağlı olarak siyaset
kitleselleşmiştir. Siyasetin kitleselleşmesi akla
dayalı sorgulamaların yapılmasının önünü açmış ve
siyasetin meşruiyet kaynağı değişime uğramıştır.
Siyasetin meşruiyet kaynağı kiliseden alınmış ve
kilise düzeni yıkılmıştır. Siyasetin meşruiyet
kaynağının metafizik alanın dışına çıkması, yeni
bir meşruiyet kaynağının aranmasına da yol
açmıştır. Bu arayışın bir sonucu olarak bir fikirler
bütünü veya inanç sistemi olarak ideolojiler ortaya
çıkmıştır.

İdeolojinin ilk izlerini bir fikirler bütünü
olarak Antik dönemlerde mitolojik inanç ve
geleneklerde bulmak mümkün olsa da, bilimsel
anlamda ilk ideolojinin Aydınlanma Çağı’nın
doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan Aydınlanma
İdeolojisi olduğunu söylemek mümkündür.
Bilimsel
anlamda
ideolojinin
aydınlanma
sonrasında oluşması, bize ideolojilerin toplumsal
dönüşüm isteğinin bir sonucu olarak geliştiğini ve
bu anlamda devrimci nitelik taşıyan politik
farklılaşmaya işaret ettiğini göstermektedir. Her ne
kadar muhafazakar ideolojide olduğu gibi, var olan
kurulu düzenin muhafaza edilmesini amaçlayan
ideolojik görüşler bulunsa da, ideolojilerinin temel
amacının yeni bir toplumsal düzen tasavvuru
olduğu belirtilebilir. Zamanın akışı içerisinde
çeşitli ideolojilerin, ideoloji kavramına ilişkin
siyasal öğreti boyutunda, epistemolojik anlamda
çeşitli katkıları olmuş ve ideoloji kavramının
içeriği zenginleşmiştir. Kuşkusuz bu katkıların en
önemlisi Marksist literatürden gelmiştir. Ancak
Marksist literatürün ideoloji kavramına bakışında,
negatif bir ideoloji algılamasının yer aldığı
anlaşılmaktadır.

Etimolojik anlamda Latince kökenli olan
ideoloji kelimesi, ide(fikir) ve loji(bilim)
sözcüklerinin birleşiminden türemiştir. Bu
bakımdan fikir bilimi anlamına da gelmektedir. İlk
kez 1796 yılında, Fransız düşünür, Destutt de Tracy
tarafından kullanılan ‘‘ideoloji’’ kelimesi, genel
olarak paylaşılan düşünceler, inançlar ve değerler
sistemi şeklinde tanımlanabilir. İdeolojiler, kendi
inanç ve sistematiğine dayanarak geçmişten, yani
tarihten kaynaklanan bir hareket noktası üzerinden,

İdeoloji kavramının sosyal bilimler
literatüründe yaygınlaşmasının öncüsü Karl
Marx’tır. Ancak Marx’ın kullandığı ideoloji, kötü
bir anlama işaret etmektedir. Marx’ın ‘‘Alman
12
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İdeolojisi’’ ifadesiyle vurguladığı ideoloji, ‘‘yanlış
bilince’’ dayanmakta entelektüel verimsizliğe ve
demagojiye vurgu yapmaktadır. Marksist gelenek
içerisinde yer alan Louis Althusser’e göre,
ideolojinin temel işlevi de budur. İdeolojinin
görevi, mevcut toplumsal düzeni sürdürmektir.
Althusser’e göre, devletin baskı aygıtlarının yanı
sıra ideolojik aygıtları da bulunmaktadır.
Bunlardan bazıları şunlardır; dini, hukuki,
sendikal, kültürel v.b. Bunlar dağınık görüntüsüne
rağmen
egemen
ideolojinin
şemsiyesinde
birleşmektedir ve birleşerek egemen sınıfın varlık
nedenini üretmektedir. Benzer bir kullanımın
günümüz Türkiye’sinde geçmiş dönemin ideolojik
yapısıyla hesaplaşmak arzusu çerçevesinde
‘‘Resmi İdeoloji’’ söylemiyle yapılmak istendiğini
de görmekteyiz. Diğer taraftan günümüz
Türkiye’sine ilişkin bu görüşün çok sağlıklı bir
görüş olmadığı açıktır. Zira içinden geçtiğimiz
günlerde ‘‘resmi ideoloji karşıtlığının da bir resmi
ideoloji’’ haline geldiğine tanıklık etmekteyiz.

fikir-inançlar bütününün sistematize edilmiş
boyutudur. Tanımdan anlaşıldığı gibi, ideolojilerin
özünde daha ideal ve daha yaşanılabilir bir dünya
tasavvuru bulunmaktadır. Diğer taraftan ideoloji,
kurulu düzenin meşrulaştırılması konusunda bir
propaganda aracı işlevi gördüğü için olumsuz
anlamını da korumaktadır.
Sonuç olarak Aydınlanma Çağı ile birlikte
iktidarın egemenlik kaynağı tanrısal alanın dışına
çıkmaya başlamış ve böylece daha ideal bir
dünyanın
yaratılmasına
ilişkin
ideolojiler
gelişmiştir. Her ideolojinin farklı bir ideal dünya
tasavvuru olmakla birlikte, mevcut düzenin
muhafaza edilmesi ve devletin ideolojik aygıtlarını
bu amaç doğrultusunda kullanması gibi ideolojinin
olumsuz anlamı da bulunmaktadır.

Karl Marx’ın ‘‘Alman
İdeolojisi’’
ifadesinde karşılık bulan ideoloji, gerçeklerin
çarpıtılması, toplumun aldatılması gibi anlamları
taşımaktadır. Diğer taraftan Marx’ın yaptığı
toplum analizinde de ideoloji, üst yapıda yer
alırken, Marx’a göre üst yapıya alt yapı
hükmetmekte ve son kertede toplumsal
ilişkilerdeki belirleyici unsur ekonomi olmaktadır.
Bu nedenle Marx’ın toplum analizinde ideolojiye
özel bir olumlu anlam atfetmediğine ve hatta
ideolojiyi başat anlamda belirleyici olmayan bir
unsur olarak gördüğü anlaşılmaktadır. Marx’ın
ideolojiye ilişkin olumsuz bakışı Bernstein’in
eleştirilerine yol açmıştır. Marksizmin de bir
ideoloji olduğunu belirten Bernstein, Marksizmin
olumsuzluk içermediğini bu anlamda ideolojinin
özünün olumsuz bir anlam taşımadığını
belirtmiştir. Diğer taraftan sosyalist literatür
içerisinde toplum analizi yapan bir başka isim olan
Antonio Gramsci, Marx’tan farklılaşmaktadır.
Gramsci’ye göre, toplum içerisinde belirleyici olan
unsur altyapı değildir; aksine belirleyici unsur din,
ideoloji ve kültür gibi etmenlerin dahil olduğu
üstyapıdır. Bu nedenlde Marx’ta bulunan ideoloji
kavramına
olumsuz
bakış,
Gramsci’de
bulunmamaktadır. Aslında Gramsci’nin üst yapıya
yerleştirdiği ideoloji, kültür ve din gibi diğer
unsurlarla da ilişki içerisindedir. İnsanlar günlük
yaşantısı içerisinde farkında olmadan bile, kültürel
alışkanlıklarıyla ve yaşam biçimleriyle bir
ideolojinin izlerini yansıtmaktadırlar. Bu anlamda
ideoloji; ekonomik, sosyal ve politik sorunların
çözülmesine ilişkin bir dünya tasavvuru sunan
13
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KEMALİZM NEDİR?*

Prof. Dr. Ahmet Taner KIŞLALI
Birinci grup ülkelerdeki devrimciler, koşulların
gereğini yerine getirmek ve gereksinimlerin
doğurduğu devrimci ideolojiyi izlemekle yetinmek
durumundadırlar. Toplumun henüz ulaşamadığı bir
aşamaya göre kurumlar oluşturmak, böylece
gelişmiş ülkelerle aralarındaki açığı bir ölçüde
olsun kapatmak zorundadırlar. Kendilerinden çok
önce o aşamaya ulaşmış olan toplumların
deneyimlerinden ders alabilmek olanağına
sahiptirler. Ama o devrimin doğal taşıyıcısı, itici
gücü olan toplumsal sınıfın bulunmaması
nedeniyle de işleri çok daha zordur. Ancak eski
düzenin savunucusu güçlerin - tarihsel nedenlerle zayıflamış oldukları bir andan yararlanarak iktidarı
ele geçirebilirler. Temel devrimci gücün
yokluğunu ya da zayıflığını ise, ideolojiye büyük
ağırlık vererek ve o ideoloji etrafında iyi
örgütlenmiş "bilinçli" bir çekirdek güç oluşturarak
telafi etmeye çalışırlar.

Kemalizm, tıpkı liberalizm ve sosyalizm
gibi, bir devrim ideolojisi olarak doğmuştur. Ama,
liberalizm ve sosyalizmden farklı olarak, geri
kalmış bir ülkedeki devrim koşullarının
gereksinimlerini yansıtmaktadır. Bu nedenle de,
Kemalizmi iyi değerlendirebilmek için, geri kalmış
ülke devrimlerinin gelişmiş ülke devrimlerinden
farkını anlamak gerekir.
Fransız Devrimi, evrim sürecinde önlerde
yer alan bir toplumda rastlanabilen devrimlerin en
ünlü örneğini oluşturur. Koşullar ve toplumdaki
güç dengesi değişmiş, ama eski koşullara göre
oluşan ve eski güç dengesini yansıtan toplumsal ve
özellikle de siyasal kurumlar değişmemekte
direnmiş, toplumsal - ekonomik gelişmeyi
zorlaştırmaya başlamıştır. Kentsoylular ( burjuvazi
) yeni bir toplumsal sınıf olarak doğmuş,
güçlenmiş, ama güçleri ölçüsünde siyasal rejimde
etkili olamamışlardır. Bir anlamda toplumun
altyapısı değişmiş, ama üstyapı bu değişikliğe
uymamıştır. Burada sözkonusu olan, eski
kurumları yeni koşullara, yani üstyapıyı altyapıya
uydurmaktır; değişen koşullarla, koşulların
yarattığı gereksinmeleri karşılaması gereken
kurumlar arasındaki çelişkileri gidermektir.

Toplumlardaki
güçler
dengesinin
değişmesine karşın, eski güçler dengesinde ağır
basan güçlerin çıkarlarına ve dünya görüşlerine
göre biçimlenmiş olan kurumların değişmemekte
direnmesi, devrimin nesnel ( objektif ) koşullarını
oluşturur. Varolan bu düzeni eleştiren ve yeni bir
düzenin ilkelerini içeren ideoloji ise, devrimin
öznel ( subjektif ) koşulu sayılabilir. Devrimi,
bilinçsiz
bir
ayaklanmadan,
kızgınlık
birikimlerinin kırıp - dökmeye dönüşmesinden
ayıran ana özellik, sahip olunan "devrimci bilinç",
yani "bilinç" ögesidir.

Evrim sürecinde geride kalmış toplumlarda
görülen devrimler ise, belirli tarihsel koşullardan
yararlanarak,
bu
toplumların
evrimini
hızlandırmak, bazı evreleri atlatmak amacını taşır.
14
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yapmıştır. Bazılarının ileri sürdüğünün tersine,
Kemalizmin ideolojisi vardır, ama "öğreti"si (
doktrini ) yoktur.

Evrim sonucu doğan devrimlerde, ideoloji
evrime koşut olarak doğar, devrimci eylem içinde
gelişir. Böyle bir devrimde ideolojinin ağırlığı,
nesnel koşulların, çok gerisinde kalır. Oysa geri
kalmış ülkelerde nesnel koşullar yeterinde
oluşmamış olduğu için, ideolojinin önemi artar.
İdeoloji, devrimi olanaklı kılan ortamdaki, somut
koşullardaki eksikliği giderme, boşluğu doldurma
işlevini üstlenir. Burada ideoloji, yine devrimci
eylem içinde bazı değişikliklere uğramakla birlikte,
devrim öncesinde hazır olarak vardır ve çoğunlukla
da, ana çizgileriyle gelişmiş ülkelerden
aktarılmıştır. Amaç zaten o ülkelerin düzeyine daha
hızlı bir biçimde ulaşmak olduğu için, bunu doğal
karşılamak gerekir. Devrimci ideoloji, devrimin
öncüsü güçlerin toplumsal özelliklerine göre bazı
değişimler geçirmekle birlikte, ana doğrultuda aynı
kalır.

Kemalizm'in önünde iki aşamalı bir amaç
vardı: Bağımsızlık ve çağdaşlaşma. Bu ereklere
ulaşmak için, ideolojinin çerçevesini oluşturan
ulusçuluk, cumhuriyetçilik ve laiklik ilkeleri
Fransız Devrimi ve dolayısıyla liberalizmden;
devletçilik, halkçılık ve devrimcilik ilkeleri de
sosyalizmden esinlendi.

Ulusçuluk
Kemalizm içinde "milliyetçilik", bir yandan
ulusal bağımsızlığın sağlanması, öte yandan da
çağdaşlaşma gereksinimlerini karşılamaya yönelik
ideolojik bir öge oluşturuyordu. Çağdaş bir toplum
olmak için önce ulus olmak, uluslaşma
aşamasından
geçmiş
olmak
gerekiyordu.
Uluslaşma aşaması, çağdaş toplumun temel
özelliklerinden olan demokratikliği sağlayabilmek
için de bir ön koşuldu.

Her devrim belirli toplumsal güçlere
dayanarak gerçekleşir. O güçlerin yeterince
gelişmediği ortamlarda ise, devrimci ideolojinin
kendisi, yaratığı bilinç ve kitlesel etkisiyle
devrimci bir güç oluşturabilir. Bir ayaklanmanın,
bir hükümet darbesinin, bir bağımsızlık savaşının,
tarihi hızlandırmak amacındaki bir devrime
dönüşmesinde, devrimci ideolojinin etkisi
büyüktür. Ama ideolojinin devrimdeki ağırlığının
artması ölçüsünde, o ideolojinin dogmatikleşmesi
olasılığı da artar. Çünkü söz konusu ideoloji, bir
anlamda, varolması istenilen, ama henüz
varolmayan koşulların ürünüdür.

Çeşitli kaynaklardan beslenen gecikmiş
Türk milliyetçilik akımının bir düşünce sistemi
içine oturtan kişi Ziya Gökalp olmuştu. Bir yandan
ulusal bağımsızlığı sağlamak, öte yandan çağdaş
anlamda bir ulus yaratmak ereğine yönelen
Mustafa Kemal, elbette ki bu birikimden
yararlanmıştır. Ama, aynı zamanda, eylem içinde
onu aşmış, kendi damgasını taşıyan bir milliyetçilik
anlayışına ulaşmıştır. Bu, sınırlar ötesi hedefler
gözetmeyen, ırkçı olmayan, çoğulcu bir
milliyetçiliktir.

Mustafa Kemal, tıpkı Lenin gibi, Birinci
Dünya Savaşı'nın ülkesindeki eski düzenin
temsilcilerini
maddi
ve
manevi
açıdan
yıpratmasından yararlanarak, evrimin henüz
zorunlu kılmadığı yeni bir toplumsal - siyasal
düzeni yaratacak süreçleri harekete geçirmiştir.
Lenin, Rusya ordusunun perişan olması sayesinde,
küçük ama iyi örgütlü ve bilinçli bir güce
dayanarak siyasal iktidarı ele geçirirken; Mustafa
Kemal, ülkesini düşman işgalinden kurtarmanın
kendisine
kazandırdığı
olağanüstü
etkiyi
kullanarak devrimi gerçekleştirmiştir. Lenin'in
Rusya'nın koşullarına uydurmaya çalıştığı marksist
ideoloji - yukarıda değindiğimiz nedenden dolayı dogmalaşırken; Mustafa Kemal, liberealizm ve
sosyalizmden yararlanarak Türkiye'nin koşullarına
göre oluşturmaya çalıştığı devrimci ideolojinin
dogmalaşma olasılığını önlemeye çalışmıştır.
İdeolojik kalıplaşmanın hızlı bir değişim süreciyle
bağdaşmayacağını vurgulayarak, bir anlamda
"sürekli devrimcilik" anlayışının öncülüğünü

Atatürk, tüm sömürge durumundaki
ülkelerin, kendi deyimiyle "mazlum milletler"in
birer birer bağımsızlıklarını kazanacağını çok
önceden söylemiş, ulusal kurtuluş savaşının
başarısı ile de onlara cesaret vermiştir. Emperyalist
devletlere karşı kazanılan bu ilk kurtuluş savaşı,
giderek evrensel bir model oluşturmuştur. Kemalist
milliyetçilik anlayışının dışa yönelik hedefi,
"çağdaş uluslar topluluğunun eşit haklara sahip bir
üyesi olmak"tır. Sadece siyasal bağımsızlıkla
yetinmeyen, ekonomik bağımsızlığı da içeren bir
"tam bağımsızlık", bu hedefin ayrılmaz bir
parçasıdır.
Kemalist milliyetçiliğin içe yönelik hedefi
ise, çağdaş bir ulus yaratmaktır. Bu ulus, ne "ırkçı"
ne de "ümmetçi" bir anlayışı yansıtmaktadır.
Atatürk'e göre ulus, ne din ne de ırk temeline
dayanır; ulusu yaratan temel öge, ortak tarih, o
ortak tarihin ürünü ortak dil ve sonuç olarak ortak
15
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kültürdür. Atatürk ilk Türkiye Büyük Millet
Meclisi'nde yaptığı bir onuşmada, Türk, Kürt, Laz,
Çerkes birlikte bir bütün oluşturduğunu
vurgulamış, Kurtuluş Savaşı sırasında hep
"Türkiye Milleti" deyimini kullanmıştır. Daha
sonraları karmaşık bir etnik yapıdan kendine
güvenen çağdaş bir ulus yaratmak için çaba
gösterdiğinde de, örneğin "Ne mutlu Türk olana"
dememiş, "Ne mutlu Türk'üm diyene" demiştir.
O'nun için "Türk", Anadolu toprakları üzerinde
"kederde, kıvançta" dayanışma içinde olan
insanların adıdır. Orta Asya'daki Türk o
milliyetçilik
çerçevesinde
yer
almazken,
Anadolu'nun tüm insanları, etnik kökenine
bakılmaksızın ulusun bir parçası sayılmaktadır.
Atatürk "Medeni Bilgiler" kitabında şöyle demiştir:
"Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına
Türk milleti denir." 1935 yılındaki resmi
tanımlamaya göre de, "ulus, dil, kültür ve ülkü
birliği ile birbirine bağlı yurttaşlardan meydana
gelen siyasal ve sosyal bir bütündür."

değil, birleştiricidir. İlerici milliyetçilik, savaşçı
değil barışçıdır; savaşı ancak gerektiğinde,
yukarıdaki amaçlar uğruna kabul eder. İşte ilerci
milliyetçilik,
kemalist
milliyetçiliktir.
Bu
nitelikleriyle de, çağdaş, evrensel ve kalıcıdır.

Cumhuriyetçilik
Kemalizmin
ilkelerinden
"Cumhuriyetçilik", bir anlamda milliyetçiliğin
doğal sonucu gibi görülebilir. Eğer egemenlik
ulusa ait ise, ülkenin kimler tarafından hangi
kurallara göre yönetileceği de ulus tarafıdan
belirlenecek demektir. Kemalist ideoloji içinde
cumhuriyetçilik,
giderek
"demokrasi"
ile
bütünleşmekte, eşanlamlı hale gelmektedir.
Cumhuriyetçilik aynı zamanda, siyasal iktidarın
dinsel kökenli olmaktan çıkması, laikleşmesi,
siyasal rejimin çağdaşlaşması demektir. Bu ilke,
iktidarın dinsel kökenli olmaktan çıkmasıyla laiklik
ilkesiyle, meşruluğun temelini halk desteğinin
oluşturmasıyla da, halkçılık ilkesiyle yakından
ilgilidir.

Atatürk, ulus kavramından din ögesinin
dışlanmasını, dinin ulus dışında ayı bir olgu olarak
değerlendirilmesini ise şöyle savunmuştur:
"Türkler islam dinini kabul etmeden de büyük bir
millet idi. Bu dini kabul ettikten sonra, bu din, ne
Arapların, ne aynı dinde bulunan Acemlerin ve ne
de sairenin Türklerle birleşip bir millet teşkil
etmelerine tesin etmedi. Bilakis, Türk milletinin
milli bağlarını gevşeti; mili heyecanını uyuşturdu.
Bu pek tabii idi. Çünkü Muhammed'in kurduğu
dinin amacı, bütün milliyetlerin üzerinde, hepsini
kapsayan bir ümmet siyaseti idi."

Mustafa Kemal'e göre, "Yeni Türkiye
Devleti" bir halk devleti idi. Oysa geçmişteki
devlet, bir "kişi devleti" idi, kişilerin devleti idi.
Cumhuriyet rejiminden ne anladığını ise şöyle
açıklıyordu: "Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi
sistemi ile devlet şekli demektir. Biz cumhuriyeti
kurduk, on yaşını doldururken demokrasinin bütün
gereklerini sırası geldikçe uygulamaya koymalıdır.
... Milli egemenlik esasına dayanan memleketlerde
siyasi partilerin var olması tabiidir. Türkiye
Cumhuriyeti'nde de birbirini denetleyen partilerin
doğacağına şüphe yoktur." Suna Killi'nin de altını
çizdiği gibi, kemalist cumhuriyetçilik anlayışı
ulusçu, demokratik, özgürlükçü ve çoğulcuydu.

Milliyetçilik, aynı topraklar üzerinde
benzer koşulları paylaşan insanların, dışa karşı
korunma
ve
dayanışma
gereksinmelerini
karşılayan bir ideolojidir. Toplum içindeki çıkar
çatışmalarına alet edildiğinde tutucu, toplumun
dışa karşı ortak yararlarını savunmak için
kullanıldığında ilericidir. Başka bir deyişle,
toplumdaki bir kesimin başka bir kesimi
sömürmesini
gözden
saklamak
amacıyla
kullanıldığında tutucudur; ama o toplumun başka
toplumlar veya başka toplumların içindeki bir
kesim
tarafından
sömürülmesine
karşı
başvurulduğunda ilericidir.

Cumhuriyet
ile
demokrasiyi
ayrı
düşünmeyen Atatürk, 1930'lar Avruğpası'nda
neredeyse yaygın olarak görülen baskıcı rejimlerin
hepsini de eleştirmiştir. Faşist, komünist ya da
mesleklerin temsiline dayalı koperatif sistemlerin
Türkiye
açısından
özenilir
olmadıklarını
vurgulamıştır. Oysa o dönemde etrafındaki birçok
kişi, özellikle faşist - nazist modelden
etkilenmişlerdi.

İlerici milliyetçilik insancıldır; insanlara acı
vermeye değil, onların acılarını dindirmeye
yöneliktir.
İlerici
milliyetçilikte, insanları
egemenlik altına almak değil, onları egemenlikten
kurtarmak amacı vardır. İlerici milliyetçilik, bütün
insanların özgürlüğünü ve tüm toplumların
eşitliğini savunur. İlerici milliyetçilik, bölücü

Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın bile oldukça
demokratik bir mecliste tartışılarak, zaman zaman
sert biçimde eleştirilerek, denetlenerek yürütülmüş
olması son derece önemli ve anlamlıdır. Mustafa
Kemal bu tercihi yaparken, elbette ki harekete içte
ve dışta belirli bir meşruluk kazandırmak amacıyla
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da hareket etmişti. Ama Kurtuluş Savaşı sonrasında
izlediği yol da, demokrasinin O'nun açısından bir
temel tercih sorunu olduğunu ortaya koyuyordu.
Devrimin tehlikeye düşmesi nedeniyle zaman
zaman sert önlemlere başvurmak zorunda kaldığı
zaman bunu doğal saymıyor: "Onlar ancak başka
önlemlerle önüne geçilemeyecek büyük tehlikeler
karşısında kalındığı zaman, zorunlu olarak
onaylanır" diyordu.

Atatürk bununla da yetinmemiş, gerçekleştirdiği
büyük "kültür devrimi" açısından önem taşıyan
kurumların bağımsız ve demokratik bir yapıya
sahip olmalarına özen göstermiştir. Herşeyin devlet
içinde ve "devlet için" olduğu faşizmin yükselme
döneminde bile, Türk Dil ve Tarih Kurumları
siyasal iktidardan bağımsız birer dernek olarak
kurulmuş ve yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Atatürk
onların parasal bağımsızlığını sağlayabilmek için,
kendi mal varlığını sürekli bir destek olarak
kullanmaktan çekinmemiştir. Yurdu bir kültür ağı
gibi saran 404 "Halkevi" ile dört bin kadar
"Halkodası" da, kâğıt üzerinde tek partiye bağlı
olmakla birlikte, büyük ölçüde bağımsız ve
demokratik bir yapıya sahip kılınmışlardır. Bunlar,
"kitle örgütleri"nin kötü gözle görüldükleri
1980'lerin Türkiye'sinden yarım yüzyıl önceki
Kemalist ideolojiyi yansıtan somut örneklerdir.

"Hiçbir totaliter rejim tasavvur edemeyiz ki,
bir muhalefet yaratmak amacıyla kendiliğinden bir
teşebbüste bulunsun" görüşünü savunan Ergun
Özbudun'a katılmamak olanaksız. Serbest Fırka'nın
kurulması aşamasında Atatürk'ün Fethi Bey'e
yazdığı mektuplarda şu satırlar vardı: "Büyük
Millet Meclisi'nde ve millet önünde işlerin serbest
olarak münakaşası ve iyi niyet sahibi zatların ve
fırkaların düşüncelerini ortaya koyarak milletin
yüksek
menfaatlerini
aramaları
benim
gençliğimden beri aşık ve taraftar olduğum bir
sistemdir." Kendi partisi içinde en sert muhalefete
bile hoşgörü gösteren Atatürk, özgürlüklerin temel
olduğu bir demokrasi anlayışına sahipti. Özgürlük
anlayışı ise, sadece başkasına zarar vermemek
anlamında bir "negatif özgürlük" anlayışıyla da
sınırlı değildi. İnsanın kendi yeteneklerini
geliştirmesi anlamındaki bir çağdaş özgülük
anlayışını daha 1930'larda savunmaktaydı.

Mustafa Kemal, demokarasinin herşeyden
önce bir özgürlük sorunu olduğuna inanıyor ve
şöyle diyordu: "İrade ve egemenlik milletin tümüne
aittir ve ait olmalıdır. Demokrasi sosyal yardım
veya iktisadi teşkilat sistemi değildir. Demokrasi
maddi refah meselesi de değildir. Böyle bir
nazariyat vatandaşların siyasi hürriyet ihtiyacını
uyutmayı amaçlar. Bizim bildiğimiz demokrasi
siyasidir. Onun hedefi, milletin idare edenler
üzerindeki muhakemesi sayesinde siyasi hürriyeti
sağlamaktır. Türk demokrasisi Fransa ihtilalinin
açtığı yolu takip etmiş, ama kendisine özgü niteliği
ile gelişmiştir. Zira her millet devrimini toplumsal
ortamın baskı ve ihtiyacına göre ( ... ) yapar.
Demokrasi prensibi, ulusal egemenlik şekline
dönüşmüştür. Bir ulusu oluşturan bireylerin o ulus
içinde, her çeşit özgürlüğü, yaşamak özgürlüğü,
çalışmak özgürlüğü, düşünce ve vicdan özgürlüğü
güven altında bulunmalıdır."

Atatürk'ün yaptığı ve yapmaya özen
göstediği bazı şeyler var ki, günümüzün "katılımcı"
demokrasi anlayışını daha o zamanlar, sezgileriyle
benimsediğini düşündürmektedir. ( Bu açıdan,
örneğin 12 Eylül Anayasası'nın demokrasi
anlayışından çok daha ileridir: Dünya'da ilk kez bir
bayram çocuklara armağan edilmiş ve o vesile ile
onlara, ülkenin gelecekteki sahipleri oldukları
bilinci aşılanmaya çalışılmıştır. 23 Nisan günleri
çocukların, kentlerdeki önemli kamu görevlilerinin
makamlarına oturmalarının, onların görevlerini
geçici olarak devralmış gibi davranmalarının, bir
oyun havasının ötesinde anlamlı olduğu açıktır.
Belki yine ilk kez, bir önder, devrimini gençlere
emanet etmiş ve onlardan, gerektiğinde ülkede
siyasal iktidara sahip olanlara karşı çıkmalarını
istemiş, 1924'te seçmen yaşını 18'e indirmiştir.
Daha o yönde hiçbir istek, hiçbir gereksinme
yokken, Türk kadınına siyasal hak ve
özgürlüklerini - demokrasinin anayurdu sayılan
bazı batı ülkelerinden önce - veren, kadının siyasal
yaşamda ağırlık kazanmasına çaba gösteren de
Atatürk'tür.

Halkçılık
Mustafa Kemal'in demokrasi anlayışı,
Kemalizm'in en önemli ilkelerinden olan
"halkçılık"tan
da
soyutlanamaz.
Atatürk
başlangıçta halkçılığı şu şekilde tanımlıyordu:
"Bugünkü varlığımızın asıl niteliği milletin genel
eğilimlerini isbat etmiştir. O da halkçılıktır, halk
hükümetidir,
hükümetlerin
halkın
eline
geçmesidir." Ama zamanla bu ilkenin de içeriği
gelişti ve Halk Partisi'nin programlarında üç ögeyi
içermeye başladı: Siyasal demokrasi, yasalar
önünde eşitlik, sınıf çatışmalarının kabul
edilmemesi ve toplumun dayanışma içerisinde
gelişmesi.
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Kemalist halkçılık, "ayrıcalıksız, sınıfsız" bir
toplum öngörüyordu. Fakat bu toplumsal sınıfları
kaldırmayı
amaçlayan
marksist
anlayışı
yansıtmıyordu. Kurtuluş Savaşı Türkiye'sinde
marksist anlamda bir "egemen sınıf" ve işçi sınıfı
bulunmadığı varsayımından hareket etmekteydi.
Öyleyse varolmayan bir sınıf çatışması ve
ayrıcalıklı toplum kesimleri yaratılmamalıydı.
Ekonomik gelişmeyi sağlamak için toplumdaki
tüm olanaklar değerlendirilmeye çalışılırken bu
beklentiye ters düşen bir durumun doğması,
Kemalizmin, Suna Kili'nin vurgulamaya özen
gösterdiği bir temel özelliğin gözden kaçmasına
neden olmamalıdır: "Atatürkçülük, herhangi bir
sınıfın egemenliğini reddeden, ılımlı toplumculuğu
öngören, her türlü sömürüye karşı bir dünya
görüşüdür. Atatürkçü halkçılık, yönetimde,
siyasada, kalkınmada, gelirlerin dağılımında,
devlet ve ulus olanaklarının kullanılmasında halk
yararının gözetilmesini amaçlar."

Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş döneminde
girişilen reformlar hep devleti kurtarmak amacına
dönüktü. Oysa Mustafa Kemal, halka güç
kazandırmadan, halka dayanıp onun yaratıcı
gücünden yararlanmadan çağdaş bir topluma
ulaşılamayacağının bilinciydeydi. 1922'de Meclis
kürsüsünden şunları söylüyordu: "Türkiye'nin
gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan
köylüdür... Diyebilirim ki, bugünkü yıkım ve
yoksulluğun biricik nedeni bu gerçeğin gafili
bulunmuş olmamızdır. Gerçekten, yediyüz yıldan
beri dünyanın çeşitli ülkelerine göndererek,
kanlarını akıttığımız, kemiklerini topraklarında
bıraktığımız ve yediyüz yıldan beri emeklerini
ellerinden alıp savurduğumuz ve buna karşılık her
zaman aşağılama ve alçaltma ile karşılık
verdiğimiz ve bunca özveri ve bağışlarına karşı
iyilik bilmezlik, küstahlık, zorbalıkla uşak
durumuna indirmek istediğimiz bu soylu sahibin
önünde büyük bir utanç ve saygıyla gerçek
durumumuzu alalım."

"Peki halk nedir?" sorusunun yanıtını ise
biz verelim: Halk, ayrıcalıklara sahip bulunmayan
toplum kesimlerinin toplamıdır!

Mustafa Kemal, yüne Kurtuluş Savaşı
yıllarında Meclis önünde yaptığı bir konuşmada,
halkçılığın toplumsal - ekonomik içeriğini şöyle
açıklıyordu:
"Toplumsal
uğraş
yönünden
düşündüğümüz
zaman,
biz
yaşamını,
bağımsızlığını kurtarmak için çalışan kimseleriz,
zavallı bir halkız! Kendimizi bilelim. Kurtulmak,
yaşamak için çalışan ve çalışmaya zorunlu olan bir
halkız! Bundan ötürü her birimizin hakkı vardır.
Yetkisi vardır. Fakat çalışmakla bir hakkı elde
ederiz. Yoksa arka üstü yatmak ve yaşamını
çalışmaktan uzak geçirmek isteyen kişilerin bizim
toplumumuz içerisinde yeri yoktur. O halde
söyleyiniz baylar! Halkçılık toplumsal düzenini
emeğine, hukukuna dayatmak isteyen bir toplumsal
uğraştır."

Devrimcilik
Kemalist "devrimcilik" ilkesi, halkçılıkla ve
hatta demokrasi anlayışı ile iç içe bir anlam taşır.
Mustafa Kemal'in 1923'te Konya'daki bir
konuşmasında yer alan şu cümleler, O'nun nasıl bir
devrimcilik anlayışından hareket ettiğini, hiçbir
yanlış anlamaya yer vermeyecek kadar açık bir
biçimde sergilemektedir: "Bozuk zihniyetli
milletlerde büyük çoğunluk başka hedefe, aydın
denen sınıf başka zihniyete sahiptir. Aydın sınıf
telkinle, aydınlatma ile büyük çoğunluğu kendi
amacına göre ikna etmeyi başaramayınca, başka
yollara başvurur. Halka zorbalık etmeye başlar.
Başarıya ulaşmak için, aydın sınıfla halkın zihniyet
ve hedefi arasında tabii bir uyum olması gerekir.
Yani aydın sınıfın halka telkin edeceği ilkeler,
halkın ruh ve vicdanından alınmış olmalı. Bu halk
bir defa karşısındakinin samimiyetle kendilerine
yardımcı olduklarına inanırsa her türlü hareketi
derhal kabule hazırdır. Bunun için gençlerin
herşeyden evvel millete güven vermesi gereklidir."

Kemalizm, şekilciliğe karşı bir ideolojidir.
Halkçılık ilkesinden hareketle yapılan birçok
reform, Osmanlı geleneğinin ürünü olan seçkin halk ikilemini aşmaya yöneliktir. Bu amaçla
girişilen en önemli atılımlardan birisi, "Türk dilini
yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmak"
amacıyla gerçekleştirilen "dil devrimi", yani dilde
arılaştırma çabalarıdır. Sadece seçkinlerin anladığı
Arapça - Farsça yüklü Osmanlıca terkedilmiş,
türetme ile zenginleştirilmiş Türkçe yazın ve bilim
dili olmaya başlamıştır. Aslında öğrenilmesi güç
olan eski yazının yerine latin alfabesinin kabulü,
halkın eğitimini kolaylaştırmak amacını da
taşımıştır.

Bu, seçkinciliği açıklıkla yadsıyan, halkla
bütünleşmeye
ve
dolayısıyla
demokratik
yöntemlere büyük önem veren bir devrimcilik
anlayışıdır.
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Kemalist devrimcilik anlayışının iki yanı
bulunduğunu söyleyebiliriz. Birinci yanı eski
düzenin geçerliğini yitirmiş kurumlarını yıkıp,
yerlerine çağın gereksinmelerini karşılayacak
kurumları koymakla ilgilidir. Ama Kemalizm
bununla yetinmemekte, devrimciliği aynı zamanda
sürekli olarak yeniliklere, değişmelere açıklık
biçiminde anlamakta ve kalıplaşmaya karşı
çıkmaktadır.

Devletçilik
Kemalizmin "devletçilik" ilkesini de,
halkçılık ilkesi ile bağlantılı olarak değerlendirmek
gerekir. Yoksul, yüzyıllardır ihmal edilmiş olan
halk nasıl kalkınacak ve hakettiği çağdaş yaşam
düzeyine
ulaşacaktır?
Batı'nın
gelişmiş
toplumlarının nasıl bir yoldan geçerek o noktaya
geldikleri biliniyordu. Bir yandan kendi halklarını,
öte yandan geri kalmış ülke halklarını sömürerek
bir sermaye birikimi oluşturmuşlardı. Türkiye'nin
kendisi geri kalmış bir ülkeydi. Halkın sırtından bir
sermaye birikimi oluşturulmasına, onun birkaç
kuşak daha yoksul tutulması pahasına bir
kalkınmaya ise "halkçılık" anlayışı karşıydı.

Atatürk, devrimcilik ilkesinin birinci
ögesini şöyle tanımlıyordu: "Devrim, Türk
milletini son yüzyıllarda geri bırakmış olan
kurumları yıkarak yerlerine, ulusun en yüksek
medeni gereklere göre ilerlemesini temin edecek
yeni kurumları koymuş olmaktır." Atatürk, yaptığı
devrimin ülkeye kazandırdıklarının korunmasını
elbette ki devrimcilik ilkesinin bir gereği
sayıyordu. Ama O'nun açısından sorun o noktada
bitmiyordu. Koşulların değişeceğinin, değişen
koşulların yeni kurumları, yeni atılımları
gerektireceğinin bilinciydeydi. Bu nedenledir ki,
Kemalist ideolojinin kalıplaşmasına, bir anlamda
devrimin dondurulmasına karşıydı. Koşullara
koşut olarak sadece kurumların değil, düşüncelerin
de değişmesinin gerekliliğini biliyordu. İşte bu
nedenledir ki, Kemalizm'in devrimcilik ilkesi, aynı
zamanda bir "sürekli devrimcilik" anlayışını da
yansıtmaktadır.

1923 - 1930 arasında, kalkınma için gerekli
yatırımları yapması özel girişimlerden beklendi.
Ama bu işlevi yerine getirmeye özel kişilerin ne
yeterli parası, ne yeterli deneyimi, ne de yeterli
teknolojik birikimi vardı. Dünya'yı sarsan 1929
ekonomik bunalımı ise, liberal ekonomi
politikalarının
tam
bir
başarısızlığını
vurguluyordu. Kemalizm, ülkeyi kalkındırmak,
halkı çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmak için
"devletçilik" ilkesini benimsedi. Böylece hem
üretim arttırılacak, sanayi gerçekleştirilecek, hem
de hakça bir paylaşım yapılacak ve ekonomik gücü
kullanan bir sınıfın halkı ezmesine olanak
verilmemiş olacaktı.

En ilerici kurumlar bile, koşullar içinde
eskir. En ileri bir devrimin "bekçiliği" ile
yetinenler, değişen koşulların gerisinde kalmaktan,
tutuculaşmaktan kurtulamazlar. Kemalizmin bu
sürekli devrimcilik anlayışını benimsemeden,
sadece
Mustafa
Kemal'in
sağlığında
gerçekleştirdiklerinin bekçiliği ile yetinenleri
"Kemalist"
ya
da
Atatürkçü
saymak
olanaksızdır.Suna Kili, "Devrimcilik kalıplaşmayı,
durağanlığı, köhneleşmeyi, işlevini kaybetmeyi,
çağın, toplumun gerisinde kalmayı önlemek,
dinamik bir devrimin anlayışını sağlamak ve
sürdürmek için konmuştur." derken haklıdır. Emre
Kongar da, aynı gerçeği şöyle ifade etmektedir:
"İkinci anlamda devrimcilik, Türk Devrimini,
temel ilkeleri yönünde götürme görevini
içeriyordu. Yalnız mevcudun ve gerçekleştirilenin
korunması ile yetinilmeyecek, Türk Devrimi,
zamanın gereklerine ve çağdaş gelişmelere göre,
temelinde yatan ilkeler doğrultusunda daha da
ileriye götürülecekti."

Kemalist tek partinin programında 1935
yılında yapılan düzeltmelerden sonra, devletçilik
ilkesi şöyle tanımlanıyordu: "Özel çalışma ve
faaliyeti esas tutmakla beraber mümkün olduğu
kadar az zaman içinde milleti refaha ve memleketi
gelişmişliğe eriştirmek için, milletin genel ve
yüksek yararlarının gerektirdiği işlerde, özellikle
iktisadi alanda devleti fiilen ilgilendirmek önemli
esaslarımızdandır. İktisat işlerinde devletin ilgisi
fiilen yapıcılık olduğu kadar, özel girişimleri teşvik
ve yapılanları düzenleme ve denetlemektir."
Kemalist devletçilik anlayışının, bütün
üretim araçlarını devletin elinde toplamayı öngören
marksizm ile kuşkusuz ki hiçbir ilgisi yoktur. Hızlı
bir ekonomik büyümeyi sağlamak için devletin
lokomotif görevini üstlenmesi anlamına geliyordu.
Devlet ekonomiye yön verecek, kıt kaynakların
akılcı kullanımını planlayacaktı. Devlet özel
girişimcilerin ilgilenmediği, başarılı olamadığı ya
da kamu yararı gördüğü alanlarda yatırım ve
işletmecilik yapacaktı.
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Türkiye başlangıç aşamasında devletçiliğin
iki büyük yararını gördü: Bir yanda, özellikle
altyapı ve sanayi yatıımları sayesinde oldukça hızlı
bir ekonomik büyüme gerçekleştirilirken; öte
yanda, sanayileşmenin devlet eliyle oluşumu
sayesinde, Türk işçisi Batı'daki örnekleri gibi
insancıl olmayan koşullar içinde birkaç kuşağın
feda edildiğini görmedi. 1929 - 1939 arasındaki on
yılda dünya sanayi üretimi yüzde 19 artarken,
Türkiye'de sanayi üretimi artışı yüzde 96'yı buldu.
Sovyetler Birliği ve Japonya dışında hiçbir ülke, bu
alanda Türkiye'den daha hızlı bir büyüme
sağlayamadı. Giderek oluşmaya ve büyümeye
başlayan sanayi işçisi sınıfı nasıl hiçbir mücadele
vermeden seçme ve seçilme haklarını elde ettiyse;
yine kan dökülmesine, kuşaklar boyu süren büyük
acılar çekilmesine gerek kalmadan insancıl çalışma
koşullarına kavuştu. Kemalist "sürekli" devrimcilik
anlayışını daha sonra sürdürenler, sendikalaşma,
grev ve toplu sözleşme gibi hakları vermek için de
işçi sınıfının rejimi zorlamasını beklemediler. (
Ama uğrunda savaşım vermeden elde edilen
hakların yeterince bilincinde olunamadığını daha
sonraki deneyimler göstermiştir. İşçi sınıfı, ancak
elinden alındığı ya da kısıtlandığı zaman,
sahibolduğu hakların ve özgürlüklerin önemini
yeterince kavrayabilmiştir. Demokrasinin beşiği
sayılan ülkelerde bile, işçilerin seçme hakları elde
etmek için nasıl uzun ve kanlı savaşımlar verdiği
unutulmamalıdır! )

özgür seçim olmaz. ( Bütün dünyada özgürlük ve
demokrasi rüzgarları eserken, baskı rejimleri
birbiri peşisıra yıkılırken, bundan en az etkilenenin
- laikliği kabul edememiş - müslüman ülkeleri
oluşu rastlantı mıdır? ) Milliyetçiliğin ön
koşuludur; çünkü laiklik olmayan yerde önem
taşıyan öge ulus değil, inananların oluşturduğu
"ümmet"tir. ( Bu anlayış içinde örneğin Arap ve
İranlı, müslüman Türk ile aynı toplumun bir
parçası sayılırken, hrıstiyan Türk olan Gagavuzlar
( Gökoğuzlar ), Türkçe konuştukları ve çok daha
ortak kültürel özellikler taşıdıkları halde "yabancı"
sayılacaklardır. ) Devrimciliğin ön koşuludur;
çünkü laikliği kabul etmemiş bir toplumda, bilimin
va çağın gereklerinin gerisinde kalmış kurumları
değiştirmenin
tartışılması
bile
genellikle
olanaksızdır. Halkçılığın ön koşuludur; çünkü din
temeline dayalı bir devlette ağırlığı ve önceliği olan
halk değil, dinsel seçkinlerdir.

Laiklik

Fransa'daki müslümanların manevi önderi
Şeyh Abbas, Türk toplumunun dışından bir
gözlemci olarak, bu konuda şöyle diyor: "Osmanlı
İmparatorluğu'nun çöküşünde din adamları çok
olumsuz roller oynadılar. Mustafa Kemal din
adamlarının hatalarını ve yarattıkları tehlikeyi
anladığı için devrimine önce onlardan başladı. O
din adamlarının cehaletinden korkmakta, onların
ülke için tehlike yarattıklarını düşünmekte
haklıydı. Onun savaş açtığı din adamlarının
tanıttıkları, savundukları İslam ile gerçek İslam
arasında dağlar kadar fark vardı. Türklerin babası,
dünyaya hakim bir Osmanlı İmparatorluğu'nu
çökmüş, parçalanmış haliyle buldu. Bu koca
imparatorluğun çöküşüne de İslam'ın yanlış
tanınması, yanlış yorumlanması neden olmuştu.
Atatürk cehalete karşı savaştı, İslam'a karşı değil..."

Tarih boyunca hemen tüm devrimciler, din
ile değil, ama bir kısım din adamları ile karşı
karşıya gelmişlerdir. Çünkü eski düzenle çıkarları
bütünleşmiş olan bir din adamları kesimi, köklü
değişimlere hep karşı çıkmış, dini bir siyasal amaç
için kullanarak kitleleri etkilemeye çalışmışlardır.
Kendilerinin etkisini ve ağırlığını azaltacak her
girişimi de "dinsizlik" olarak nitelendirmekten
çekinmemişlerdir. Sultanın ve düşmanın çıkarları
ile bütünleşerek, Kurtuluş Savaşı sırasında Mustafa
Kemal'in idam fermanını çıkaranlar gene bu tür din
adamları olmuştur.

Altı ok ile simgeleştirilen Kemalist ilkeler
içerisinde, Atatürk'ün kuşkusuz ki, en önem verdiği
ilkelerin başında "laiklik" geliyordu. Mustafa
Kemal, ülkenin koşullarının daha hiç hazır
olmadığı bir aşamada bile, çok partili düzene geçiş
için sakınca görmezken, tek bir koşul ileri
sürmüştü: Laiklikten ödün vermemek! Serbest
Fırka'nın önderliğini üstlenecek olan Fethi Okyar'a
yazdığı ve daha önce de sözünü ettiğimiz
mektubunda şu satırlar dikkati çekiyordu:
"Memnuniyetle tekrar görüyorum ki, laiklik
esasında beraberiz. Zaten benim siyasi hayatta bir
taraflı olarak daima aradığım ve arayacağım temel
budur."
Bir
çağdaşlaşma
ideolojisi
olarak
Kemalizm
açısından
laiklik,
demokrasi
anlamındaki cumhuriyetçiliğin de, milliyetçiliğin
de, devrimciliğin de, ve hatta halkçılığın da ön
koşulu olduğu için bu ölçüde önem taşımaktadır.
Demokrasinin ön koşuludur; çünkü laiklik olmadan
gerçek bir düşünce özgürlüğü, gerçek anlamda bir

Atatürk din ile ilgili görüşlerini aslında açık
bir biçimde ortaya koymuştu: "Din lüzumlu bir
müessesedir. Dinsiz milletlerin devamına imkan
yoktur. Yalnız şurası var ki, din Allah ile kul
arasındaki bağlılıktır. Softa sınıfının din
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simsarlığına müsaade edilmemelidir. Dinden
maddi menfaat temin edenler iğrenç kimselerdir.
İşte biz bu vaziyete karşıyız ve buna izin
vermiyoruz. Bu gibi din ticareti yapan insanlar saf
ve masum halkımızı aldatmışlardır. Bizim ve
sizlerin asıl mücadele edeceğimiz ve ettiğimiz bu
kimselerdir. Hangi sey ki akla, mantığa, halkın
menfaatine uygundur; biliniz ki, o bizim dinimize
de uygundur. Eğer bizim dinimiz aklın mantığın
uyduğu bir din olmasaydı, mükemmel olmazdı, son
din olmazdı."

değiştirmeye yönelik bir "kültür devrimi" olmak
zorundadır. Geri kalmış ülke devrimcileri, bu yeni
insanı yaratabildikleri ölçüde başarıya ulşırlar.
Hiç kuşku yok ki, Mustafa Kemal, tarihin
tanıdığı en cüretli, en büyük ve kapsamlı kültür
devriminin baş mimarıdır. Dilde, dinde, hukukta,
yazıda, giyside, eğitimde, tarihte yaptığı reformlar;
bazıları bugün biçimsel görünse bile, inanılmaz
boyuttaki bir kültür devriminin, bir bütün içinde
çok
anlamlı
olan
parçalardır.
Osmanlı
İmparatorluğu içinde dili ve tarihi unutturulmuş,
kendine güvenini yitirmiş bir halktan, çağdaş, başı
dik, kendisiyle gurur duyan bir ulus yaratabilmiş
olmanın ne büyük ve zor bir sonuç olduğunu bugün
takdir edebilmek zordur.

Mustafa Kemal, İslam dininin zamanla
özünden uzaklaştığını, birçok yabancı ögenin yorumlar ve boş inançlar olarak - işin içine
girdiğini
düşünüyordu.
Çağdaş
olmanın
inançsızlıkla
hiçbir
ilgisi
bulunmadığı
kanısındaydı, ama bilerek, mantığını kullanarak
inanmalıydı. Şöyle diyordu: "Türkler dinlerinin ne
olduğunu bilmiyorlar. Bunun için Kuran Türkçe
olmalıdır. Türk Kuran'ın arkasından koşuyor; fakat
onun ne dediğini anlamıyor. Benim maksadım,
arkasından koştuğu kitapta ne olduğunu Türk
anlasın."

Napolyon, "Süngülerle herşey yapılabilir,
ama üzerine oturulamaz." diyor. Bunun sosyolojik
anlamı açıktır. Hiçbir toplumsal hareket, dayandığı
toplum kesimlerinin olanaklarını aşamaz. Her
önder, ne kadar büyük olursa olsun, belirli bir
toplumsal tabana dayanmak zorundadır ve
dayandığı, dayanmak zorunda kaldığı o toplumsal
tabanın gücünü ne ölçüde harekete geçirebilirse, o
ölçüde başarılı sayılır.

Müslüman Türk halkı, Kuran'ı kendi
dilinden okuyup anlama olanağına ancak laik
cumhuriyet rejimi sayesinde kavuştu. Türkçe Ezan
gene aynı ortamda gerçekleşti; ama çok partili
siyasal sisteme geçildikten sonra, tutucu,
Kemalizme karşı güçlere verilen bir ödün olarak
ortadan kalktı.

Mustafa Kemal'in, birinci hedef olarak
ulusal
bağımsızlığı
sağlayabilmek
için
dayanabileceği güçler belliydi: Asker - sivil
bürokratlar, ulusal nitelikli ama oldukça zayıf bir
kentsoylu kesimi ve büyük toprak sahipleri. Bunun
dışında güç alabileceği, örneğin bir işçi sınıfı
yoktu. Ulusal bağımsızlık hareketini örgütleyip
sonu gelmeyen savaşlardan yorgun düşmüş
Anadolu köylüsünü harekete geçirirken bu
sacayağına dayanmak zorundaydı. Topluma,
yirminci yüzyılın sonlarında bile hiçbir İslam
ülkesinin ele almaya cesaret edemediği
dönüşümleri kabul ettirebilmekti. Ama örneğin sıra
"toprak reformu"na geldiğinde, başaramadı. Çünkü
geçmişte dayanmak zorunda kaldığı, hareketinin
tabanında yer alan güçlerden biri de "toprak
ağaları" idi. Kemalizmin başardıklarını ve
başaramadıklarını,
1920'lerin
Türkiyesi'nin
toplumsal - ekonomik koşullarını ve içinde
bulunduğu dünyanın özelliklerini gözönüne
almadan yapılan bir değerlendirme bilimsel
olamaz.

Kemalizm, sırasıyla siyasal sistemi, hukuk
sistemini, eğitim sistemini ve kültürü laikleştirdi.
Bir islam ülkesindeki ilk laik devlet böylece doğdu.
Eğer çok sayıdaki müslüman ülke içinde çağdaş
demokratik bir hukuk devletine sahip tek ülke
Türkiye ise, bunun laiklikle bağlantısı olmadığını
öne sürmek elbette ki olanaksızdır. Petrol gibi
büyük ve kolay gelir kaynaklarına sahip olmadığı
halde, Türkiye'nin müslüman ülkeler içinde en
sanayileşmişi, en ileri teknolojiye ve çağdaş
ekonomiye sahip bulunanı oluşu da ayrıca
düşündürücüdür!

Yeni İnsan
Geri kalmış ülkelerin genellikle kıt olan
kaynakları içinde en bol malzeme insandır. Üstelik
diğer kaynakları harekete geçirebilecek güç de
gene o insan ögesidir. Bu nedenle, geri kalmış ülke
devrimleri, her şeyden önce insanı değiştirmeye,
daha etkili daha bilinçli bir "yeni insan" yaratmaya
yönelik, insanın düşünüş ve davranış biçimlerini

Fransız araştırmacı François Georgeon
şunları yazıyor: "Kemalizm, Avrupa dışında güçlü
yankılar uyandırdı. Bugün Üçüncü Dünya adını
verdiğimiz, Latin Amerika'dan Uzakdoğu'ya kadar
uzanan alanda, Türkiye'nin 1919'dan sonraki
atılımı ve uygulanan reformlar çoğunlukla tutku
dolu bir dikkatle izlendi. Bağımsızlığı kazanmak,
21

ANLIK, Mart-Nisan 2017

ekonomik - sosyal kalkınmayı sağlamak için
uygulanacak reçetelerle ilgili olarak Kemalizm'den
alınacak dersler araştırıldı."
İran'lı muhaliflerden, Halkın Mücahitleri
örgütünün önderi Mesut Racavi ise bir Türk
gazetecisine şöyle diyor: "Ben istemez miyim İran
da Türkiye gibi laik bir müslümanlar ülkesi olsun?
Ama benim ülkem sizinkinden yüzyıllarca geri
kaldı. Bize Atatürk gibi bir önder lazımdı, Şah
geldi. Siz çok şanslı bir ülkenin çocuğusunuz..."

*(Atatürk’e Saldırmanın Dayanılmaz Hafifliği, İmge
Kitabevi Yayınları, Ankara, 2006, s. 61-80)

22

ANLIK, Mart-Nisan 2017

DÜNYA İDEOLOJİLERİ ARASINDA
MODERNİTE KİLİDİ: KEMALİZM

Çiçek CİHANGİR

Siyasi, toplumsal, ekonomik ve düşünsel
açıdan bakıldığında, Fransız İhtilali’nin, ortaya
çıkan ideolojiler üzerinde etkisi olduğu aşikârdır.
Öyle ki gerek liberalizm, gerek sosyalizm ve
gerekse milliyetçiliğin çıkış noktası, 18. yüzyılın
son çeyreğinden itibaren yaşanan gelişmelerde
aranmalıdır. Dönemin şartları dikkate alındığında,
kapitalist düzenin yoksul kesim üzerinde iyice
ağırlığını hissettirdiği, Amerikan bağımsızlık
mücadelesinin Avrupalı güçler arasında bir
mücadeleye dönüştüğü ve Fransız ekonomisinin bu
dönemde oldukça hasar aldığı görülmektedir.
Fransız İhtilali’ne giden süreç, 1750’lerden itibaren
adım adım ilerlemeye başlamış ve 1789 İhtilali
dünya siyasi hayatının en büyük yankılarından biri
olmuştur.

İnsanoğlunun olduğu her yerde siyaset,
siyasetin içinde de ideoloji vardır. Siyasi erk
tarafından geliştirilen ideolojiler, her zaman
toplumu
kapsayıcı
nitelikte
olmamakta,
ayrımcılığa ve ırkçılığa da neden olabilmektedir.
Çoğunluk-azınlık arasındaki denge(sizlik), üretilen
bu “projeler” ile belirlenmekte ve toplum
dinamikleri tabana bu şekilde yerleştirilmektedir.
Terminolojik anlamı düşünce bilimi olan ideoloji,
günümüzde kitlesel hareketlilik ya da çoğunluğu
sağlamak için bir araç görevinde kullanılmaktadır.
Bugün adından sıkça bahsettiğimiz
“Liberalizm, Sosyalizm, Marksizm, Komünizm,
Anarşizm, Emperyalizm, Dincilik, Milliyetçilik,
Nazizm,
Stalinizm,
Leninizm,
Maoizm,
Kemalizm” gibi birbirinden farklı ideolojiler, farklı
siyasi ve sosyo-ekonomik gerekçelerle belli
kesimleri etkisi altına almış ve dünya siyasetindeki
temel geçişleri etkilemiştir. Her bir ideoloji, içinde
yaşayan toplumun, temel yaşamsal fonksiyonlarını
etkileyecek kadar nüfuz alanı yakalayabilmiştir.

Günümüzde dahi etkilerinden sıklıkla
bahsettiğimiz ihtilalin siyasi hayata kazandırdığı
birtakım
önemli
görüşler
bulunmaktadır.
Bunlardan biri John Locke’un temsilciliğini yaptığı
“Liberalizm”dir.
Liberalizmin
temelinde,
“anayasal düzenin yarattığı bir hürriyet”
bulunmaktadır. Yaşama hakkı, mülkiyet hakkı,
ibadet hakkı ve özgürlük ekseninde sınırsız bir erke
karşı çıkılmıştır. Sınırsız bir otoritenin karşısında
olmak, o dönemde yankı uyandıran bir durumdu.
Çünkü Kıta Avrupası’nda mutlak otorite, sarsılmaz
güç ağır basmaktaydı. Durum böyle olunca,
liberalizme tepkiler de gecikmemiştir. Ancak
monarklar tarafından gösterilen tepkilere karşı bir
tutum sergilenebilmiş ve sınırsız otoritenin

İdeolojilerin
yalnızca
insan-insan
ilişkilerini kapsayıcı özelliğinden sıyrılması ve
siyasi platforma yerleşmesi, özellikle 18. ve 19.
yüzyıllarda gerçekleşmiştir. Peki, ideolojilerin bu
yüzyıllarda ortaya çıkması ve gelişmesi bir tesadüf
müdür? Bu dönemin şartları, toplumsal eğilimlerin
üzerinde bu kadar değişik yönelimleri nasıl
tetikleyebilmiştir?
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“sınırları” ilk kez çizilmeye başlanmıştır. Liberal
etki, kendini 1800’lü yılların başında göstermiş ve
üç dalga halinde liberal ayaklanmalar yaşanmıştır.
Bu ayaklanmalar ile toplum, sadece monarkların
bünyesinde yaşamını devam ettiren bir grup
olmaktan çıkarak, siyasi bir kimlik kazanmaya
başlamıştır. Özellikle liberal politikaların ekonomi
üzerinde de ağırlığı hissedilmiş, “laissez-faire
(bırakınız yapsınlar!)” söylemi ile üst otoritenin
ekonomi üzerindeki baskıcı politikasının yerini,
serbest piyasanın alması yönünde bir eğilim
gösterilmiştir. Böylece insanların toplum içinde
sağlamaya
çalıştıkları
özgürlük
alanları,
ekonomiye de ulaşabilmiştir. Hatta günümüzde
liberal söylem özellikle ekonomi(!) üzerinden
yürütülmektedir.

almasıdır. Böylece, artık işçiler “sınıf” olarak yeni
bir kimlik ve statü kazanmaya başlamıştır. Ancak
sosyalistlerin kendi aralarındaki sorunları,
uzlaşmaya yanaşmamaları ve tahammülsüzlükleri
sonucu, sosyalizm beklentileri karşılayamamıştır.
Marksist mirası devralarak 20. yüzyılda
kendi ülkesinde uygulamaya çalışan Lenin de
Çarlık Rusyası içerisinde çoğunluğu oluşturan işçi
sınıfının yanında olmuştur. Leninizm’i anlamak
için 1900’lerin başındaki Çarlık topraklarına
bakmak gerekir: yoksul bir halk, kapitalist güç ve
işçilerin kapitalist karşıtlığı, katı bir yönetim ile
siyasi haklardan mahrum bırakılan büyük bir kitle.
Ayrıca yüzyılın hemen başında yayılmacı politika
sonucu Japonlarla Rusların mücadelesi, askeri bir
yıpranmışlık ve ekonominin bu nedenle fazlasıyla
sarsılması, tüm bunların yanında bir de BolşevikMenşevik çatışması. Leninizm, böyle bir
kargaşanın etrafında şekillenmeye başlamıştır.
Leninist ideolojide özellikle dikkat edilmesi
gereken, emperyalist devletlere karşı verilen
milliyetçi mücadelelere destek verilmesidir.
Emperyalizm
güç
kaybettikçe
proletarya
güçlenecektir.

Liberalizmin gelişme gösterdiği 1800’lü
yılların ilk yarısından itibaren, ideolojiler arasında
sosyalizm de adından sıkça bahsettirmeye
başlamıştır. Ancak sosyalizm için ilk söylenmesi
gereken, farklı birçok görüşe ayrıldığıdır.
Temelinde eşitlik vardır, sosyalistlere göre yoksul
ile zengin, üretici ile tüketici arasında bir fark
olmamalı,
insanlar
eşitlik
esasına
göre
yaşayabilmelidir. Buluştukları tek ortak nokta da
eşitlikçi düşünce yapılarıdır. Bunun dışında
ütopyacı sosyalizm ve bilimsel sosyalizm şeklinde
bir bölünmeye gidilmiştir. Bu bölünme haricinde
mülkiyet üzerinde de iki grup oluşmuştur: özel
mülkiyetin korunması görüşünde olan, işçi
sınıfı/proletarya üzerinde doktrin geliştiren
Marksistler ve mülkiyetin tamamen kalkması
gerektiğini savunan komünistler. Devlet otoritesi
üzerinde yapılan tartışmalarda ise devletin ortadan
kalkması ve insanları kısıtlayıcı bir üst yapının
olmaması gerektiğini savunan anarşistler ortaya
çıkmıştır. Onlara göre devlet, özgürlüğe vurulan en
büyük zincirdir.

Batı’da şekillenmeye başlayan ve Avrupa
siyasetini-dolayısıyla dünya siyasetini deetkileyen birbirlerinin ardı sıra filizlenen
ideolojiler, insanların ekonomik ve fikirsel
hayatlarında kök salmıştır. Özellikle iktisadi
koşullarda yaşanan dönüşümlerden sonra fikirlerde
değişiklikler ve eyleme dönüştürme eğilimi baş
göstermiştir. Avrupa topraklarında uzun yıllar
süren kargaşa ve “yılmışlık” dönemi, insanları yeni
çareler aramaya sevk etmiş ve siyasi gücün devreye
girmesiyle insanlara ideolojiler sunulmaya
başlanmıştır. Farklı zamanlarda ve farklı coğrafi
alanlarda ortaya çıkan ideolojiler, Batı’da ağırlıklı
olarak iktisadi-siyasi boyutta iken, Doğu
toplumlarında siyasi-dini temeller üzerinde
şekillenmiştir. Bu noktada Kemalizm’i iyi analiz
etmek gerekmektedir. Kemalizm’in hangi topluma
yakın ya da karşı olduğundan ziyade, Doğu ve Batı
ideolojilerinde eleştirdiği noktalar, onu iki kültür
arasında istisnai bir örnek yapmaktadır.

Sosyalizm, insanı, emeği, emekçiyi göz
önüne alması ve kitleselliği tanıması açısından
önemli bir düşünce sistemi olmasına rağmen,
liberalizm gibi bir ortak paydada bütünlük
sağlamayı başaramamış, bu nedenle siyasi
platformda temsil edilmeleri daha güç hale
gelmiştir. Siyasi alanda kendine yer ettiği dönem,
Sanayi Devrimi sonrası olmuş ve bu süreçten
itibaren Marks’ın işçi sınıfı üzerinden geliştirdiği
ideoloji etkisini arttırmaya başlamıştır. Marks’a
göre “İşçi sınıfı, tanrının seçilmiş insanlarıdır
(Roberts, 2010; 461).” Sanayi Devrimi ile üretim
teknikleri değişme ve gelişme gösterdiğinden,
işçilerin önemi artmıştır. * İşçi sınıfının uğradığı
değişim, siyasi güçlere karşı önemli bir kitle haline
gelmesi ve sendikal faaliyetlerin içerisinde yer

Günümüzde seveninin de sevmeyeninin de
kendisine kalkan olarak kullandığı ve kâr aracı
olarak gördüğü, içini boşaltarak farklı bir yapıya
büründürdüğü Kemalizm’in temeli, Fransız
İhtilalinde, milli bağımsızlık savaşında, antiemperyalizm
mücadelesinde
yatmaktadır.
Kemalizm yalnızca bir “düşünce” değil,
Aydınlanmayı ve özgür aklı kendisine rehber
edinmiş başlı başına bir devrim ideolojisidir. Bu
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ideoloji toplumun içinden çıkmış, yüzyıllardır hor
görülen ve kendi yurdunda yabancılaştırılan ve
emperyalizm kıskacında yüzyıllardır bilenen
Türklük bilincinin kıvılcımları ile yaratılmıştır.
Batı’nın,
medeniyetin,
aydınlanmanın
nimetlerinden faydalanamayan bir toplumda
elbette bu bilinç sonucunda ortaya çıkan
ideolojinin birden bire kabul edilmesini,
anlaşılmasını beklemek çocukça bir saflık
gerektirmektedir.

yenilik karşıtı tutumuna karşı Kemalizm, antiemperyalist tavrı ve gerek ekonomik, gerek sosyokültürel ve siyasi, gerek felsefi yenilikleriyle örnek
bir ideoloji halini almıştır.
Günümüzde Kemalizm’i bir kalıp içerisine
sokma
çabası
görülmektedir.
Bir
grup
Kemalizm’in liberal politikayı benimsediği
görüşünde iken, diğer grup sosyalist çizgiye daha
yakın olduğunu ifade etmektedir -özellikle
“komünizm”e yakın olduğu görüşü hakimdir-.
Türkiye’de sol taban genellikle “aykırı, asi,
geleneksel karşıtı, potansiyel düzen bozucu”
şeklinde algılandığından, bu durum daha çok
olumsuzluk taşımaktadır. Yine başka bir grup da
faşist eğilimli bir ideoloji olarak görmektedir-ki
dönemin faşist liderlerine bakıldığında Atatürk
politikasına karşı yapılmış ağır bir suçlamadır-.
Batı’da geliştirilip uygulama alanı bulabilen
ideolojiler, elbette Kemalizm üzerinde de bir etki
yaratmıştır. Ancak asıl dikkat edilmesi gereken,
hangi noktaların Kemalist ideolojide ne ölçüde yer
aldığıdır. Sosyal devlet politikası benimsenmiştir,
ancak Kemalizm tamamen sosyalist çizgide
olmamıştır. Basın özgürlüğü, yaşam özgürlüğü,
inanç serbestliği benimsenmiştir, ancak Kemalist
ideolojinin tamamen liberal olduğunu söylemek
mümkün değildir-zira ekonomi politikası üzerinde
devletçilik daha ağır basmıştır-. Dönemin
koşullarına göre uygulanan politikada faşizan bir
eğilim görülmemektedir, dolayısıyla kesinlikle
faşist bir ideoloji değildir. Sovyet Rusya’da gelişen
komünizm, Sovyet-Türk diplomasisi sonrası
Türkiye’de tamamen başarılı bir şekilde hayat
bulmamıştır, dolayısıyla Kemalizm komünist
fikirlerin hâkim olduğu bir düşünce sistemi
değildir. Kemalizm sekülerliği merkezine
aldığından muhafazakârlığın yönettiği bir Doğu
ideolojisi de olmamıştır. Birbirinden farklı fikirleri
bünyesinde toplayabildiği için, kendine özgü ve
rol-model alınan bir düşünce sistemi haline
gelmiştir Kemalizm.

Bu durumun farkında olan Atatürk,
başöğretmen sıfatına uygun olarak milletini
medeniyet ışığına yönlendirmesini bilmiştir.
Yüzyıllardır “İslam” adı altında dayatılan Arap
emperyalizmi ve uygulanan baskılar sonucunda
toplumda “din”, tüm düşünce yapısını etkilemiş ve
düşünceye pranga vurmuştur. Dinin emri olan
“oku” ve “Düşün” emirleri yok sayılmış. Bunun
yerine taklitçilik ve hoca, şıh, şeyh, derviş vb din
sömürücülerinin
elinde
toplum
karanlığa
sürüklenmiştir. Bu bezirganların yüzyıllardır
kurdukları düzen, Kemalist devrimler karşısındaki
en büyük engeldir. Kemalizm ideolojinin vermiş
olduğu bu savaş zaman zaman güç kaybetse de
yılmadan devam etmektedir. Günümüzde de
Karanlığın
savunucuları
hala
vardığını
sürdürmekte ve karanlık ile aydınlığın mücadelesi
devam etmektedir.
Balkan Savaşları ve ardından Birinci Dünya
Savaşı sonrası emperyalist güçlerin Osmanlı
topraklarında hâkimiyet kurma emellerine karşı bir
başkaldırıdır Kemalizm. Halk yoksul, uzun yıllar
boyunca yapılan savaşlardan yorgun ve perişan,
siyasi çatışmalar yüzünden tedirgin (İttihat ve
Terakkililer ile Hürriyet ve İtilafçılar arasındaki
çatışmalar). Yeniden bir savaş içinde olmamak ve
ölmemek için askerden kaçmaya çalışan erkeklerle
ve savaş yıllarında cephe gerisinde mücadele
halinde olan kadınlarla dolu bir Anadolu. Art arda
alınan mağlubiyetler ve sonrasında topraklarımızın
yavaş yavaş elimizden alınmaya başlandığı bir
işgal süreci. Bu kadar zorluk ve imkânsızlıklarla
dolu bir tablodan, güçlü, mağrur, onurlu bir devlet
yaratabilmek, inanç, strateji, bilgi ve Kuva-i
Milliye ruhu ile başarılabilirdi ve Kemalist ideoloji
bu ruha sahiptir ve Dünya’daki tüm mazlum
milletlerinde kurtuluş ideolojisidir

Yeni
Türkiye’nin
yeni
ideolojisi,
1920’lerdeki gelişmeler ışığında şekillenmeye
başlamıştır. Özellikle TBMM’nin açılması, bu
noktada önemli bir adımdır. Milletin bir meclis
çatısı altında temsil edilebilmesi ve onları siyasi
hayata dâhil edebilmek, Anadolu insanı için hem
çok yeni, hem de oldukça heyecan verici bir olay
olmuştur. Birey, tek bir yönetici tarafından ve
siyasi kimliği olmadan sadece hayatını ikame
ettiren bir varlık iken (Osmanlı İmparatorluğu’nda
devlet padişahın mülkü sayılmakta, insanlar da kul
olarak görülmekteydi), artık siyasi erk tarafından
“hakları olan bir vatandaş” olarak kabul edilmiştir.

Kemalist ideolojinin önemi, Doğu ve Batı
ideolojileri arasındaki konumunda aranmalıdır.
Batı’nın
emperyal-yayılmacı
tutumu/sosyoekonomik sömürü alanları oluşturarak toplumları
kendilerine bağlayıcı programları ile Doğu’nun
ekonomik, siyasi ve fikirsel/düşünsel zayıflıkların
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Bu, artık insanların yönetimde söz sahibi
olabilmesidir ve insana verilen değerlerden biridir,
dolayısıyla
Kemalist
ideolojinin
de
basamaklarından birini oluşturmuştur.

çalışmalarından yararlanmak istemiştir. Bunun için
eğitim politikaları, müfredat, teknolojik gelişmeler
yakından takip edilmeli ve eğitim politikaları bu
doğrultuda yenilenmeliydi. Kemalizm’in belki de
yanlış anlaşılması (!) istenen önemli bir adımıdır
Batı biliminin örnek alınması. Çünkü Kemalizm’i
Batı özentisi şeklinde göstermek isteyen kesim,
Atatürk’ün örnek aldığı bu projeyi sanki tüm Batı
politikalarını rol-model aldığı şeklinde bir tablo
ortaya çıkarmak istemektedir. Kemalizm, denildiği
gibi bir Batı ideolojisiyse, neden emperyal yayılma
yerine “sulh” politikasını benimsedi? Neden en
büyük mücadelelerden birini Batılı oryantalistlere
karşı verme ihtiyacı hissetti? Madem Kemalizm de
Batı yanlısıydı, neden ondan bu kadar çekinildi?
Doğu toplumları Batı medeniyetiyle mücadele
halindeyken, Kemalizm nasıl onlara örnek bir
ideoloji oldu?

Dinin siyasi güç üzerindeki mevcut baskısı
ortadan kaldırılarak düalist yapının önüne
geçilmiştir. Saltanat ve sonrasında hilafetin devlet
yönetiminden çıkarılması ile Kemalizm’in önemli
diğer basamağı akılcılık ve laiklik işlerlik
kazanabilmiştir. Bu noktada, Kemalizm’e ağır
suçlamalar getirilmiş ve dini önemsemeyen bir
ideoloji
olarak
yansıtılmaya
çalışılmıştır.
Kemalizm, dine karşı değildir, tam tersi inanç
özgürlüğünü benimsemiş ve her türlü inanca saygı
duymuştur. Karşı olduğu nokta, dini otoritelerin
çağdaşlaşma karşıtı olarak yapılacak toplumsal
kalkınma ve yeniliklerin önünde engel olan din
sömürücüleri, kendine hoca diyen yalancılardır.
Bugün yenilik karşıtı olan otoriter zihniyetlerin
Kemalizm’e neden cephe aldığını anlamak hiç de
zor olmasa gerek.

Çünkü
Kemalizm
emperyal
değil,
barışçıydı. Türk milletinin Batı tarafından
yüzyıllardır aşağılanmasına “dur” dedi ve Batılı
oryantalistlerin “aşağı ırk” teorisini çürütmek
öncelikli politikalarından oldu. Kemalizm, yıkık
dökük bir halktan yeni bir devlet yarattı ve
gelişmemiş toplumlara örnek oldu. İşte Kemalizm,
yukarıdaki sorulara verilen bu cevaplarda
aranmalıdır. Kemalizm ne doğudur, ne batı, ne
faşisttir, ne de komünist. Kemalizm insancıldır.
İnsana verdiği değer ve Türk milletini en üst
seviyeye taşımak için verilen mücadele ile
anlaşılabilecek bir ideolojidir.

Aynı şekilde kadın statüsündeki değişiklik
de Kemalizm’in hayatımıza kazandırdığı önemli
değerlerden biridir. Kadınların erkek egemen
zihniyetin hâkimiyeti altında toplumsal bir varlık
olarak dahi kabul görmediği bir dönemde (nüfus
sayımı yapılırken büyükbaş hayvanların nüfusa
dâhil edilmesine karşın, kadınların sayılmaması
kadının statüsünü bizlere göstermektedir.),
Atatürk’ün kadın haklarına dair geliştirdiği
politikaların etkisi göz ardı edilmemelidir. Medeni
Kanun ile kadınların evlilik ve boşanma şartları,
çalışma durumları, miras hakları, siyasi hakları
düzenlenmiş ve artık kadın toplumsal denge için
“esas” kimliğine bürünmüştür. Kadın haklarına
dair yapılmış olan düzenlemeler ve kadına karşı
saygı politikası Kemalizm’in önemli bir
basamağını
oluşturmaktadır.
Günümüzde
kadınların gerek evlerinde gerek sokak ortasında
dövülmeleri, öldürülmeleri, tecavüze uğramaları,
susturulmaya ve toplumdan soyutlanmaya
çalışılmasına bakarsak, Kemalizm’in ne kadar
önemli bir mücadele verdiğini ve yukarıda karanlık
ile aydınlığın savaşının hala devam ettiğinin
göstergesi olduğu inancındayız.

Kemalizm de diğer ideolojiler gibi belirli
dönemlerde siyasi otoriteler tarafından farklı
şekillere sokulmaya çalışılmıştır. 1930’larda,
genele oranla kabul gören ve CHP 4. Genel
Kongresi’nde parti programı olarak benimsenen bir
ideoloji olmuştur. Cumhuriyetçilik, Halkçılık,
Milliyetçilik,
Devletçilik,
Laiklik
ve
İnkılâpçılık/Devrimcilik ilkelerine bakıldığında
Kemalist ideoloji ile aralarındaki bağ anlamlı hale
gelmektedir. Bu ilkelerden yola çıkarak
Kemalizm’in demokrasi yanlısı, halkı ve halkın
egemenliğini ön planda tutan, seçimle iş başına
gelen bir siyasi mekanizma oluşturduğu, etnisiteye
değil, vatandaşlığa dayalı bir milliyetçilikten yana
olduğu, akıl ve bilim ışığında ilerlediği ve
kanunların kutsal kitaplara göre değil, akıl ve bilim
göz önüne alınarak düzenlendiği bir fikir ürünü
olduğu açıkça görülmektedir.

Kemalizm’in diğer bir önemli basamağını
ilim oluşturmaktadır. Türk halkının %10 u bile
bulmayan okuma-yazma oranı-ki kadınlar yine bu
oran içerisinde yer almamaktadır-, Latin
alfabesinin kabul edilmesi, Millet Mekteplerinin
açılması, Halkevlerinin kurulması ile büyük oranda
artmıştı. Atatürk için önemli olan, çağdaş bir
toplum olabilmekti. Bu nedenle, Batının bilimsel

Kemalizm’i benimseyenlere baktığımızda
bir fikir birliğinin sağlandığını söyleyemeyiz.
Genel olarak ikiye ayrılan Kemalistlerde bir grup
Kemalizm’in sağa yatkın olduğu görüşünü
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savunmakta ve faşist eğilimlerin de görüldüğünü
ifade etmektedir. Bu grup arasında Nusret Köymen
ve Mehmet Saffet Engin dikkat çeken isimlerdir.
Günümüzde hala bu fikir üzerinde tartışmalar
mevcuttur ve örnek olarak tek partili süreç
gösterilmektedir. Çok partili hayata geçiş, Atatürk
döneminde denenmiş, ancak başarılı olamamıştır.
Çünkü demokrasi, Türk milleti ve siyasi
mekanizma için erken bir kavramdır. Henüz halk,
yapılan ve yapılacak olan inkılâplara hazır
değilken, mevcut düzeni riske atmak yanlış bir
adım
olacaktır.
Ancak
bu
görmezden
gelinmektedir. Sağa yakın olan bu görüşün diğer
ucunda da Kemalizm’i sol çizgiye-komünizmeoturtmaya çalışan diğer grup bulunmaktadır.
Kemalizm’in sola yakınlığının temeli de
Kadro ve Yön dergileri ile gerçekleşmiştir. Yakup
Kadri Karaosmanoğlu, İsmail Tökin, Şevket
Süreyya Aydemir, Vedat Nedim Tör, Burhan Asaf
Belge sol grupta öne çıkan isimlerden olmuştur.
1960’lardan itibaren Sağ ve Sol Kemalizm
ayrımına gidilmiş, 1980-1990’lı yıllarda iki grup
arasındaki çekişme tırmanmıştır. Özellikle
ülkemizde içi giderek boşaltılan, değişik şekillere
büründürülen, her gelenin kendine göre yonttuğu
ve Kemalist toplum önderlerinin planlı bir şekilde
yıllar içinde katledilmeleri sonucu Kemalizm zarar
görmüştür ve görmeye devam etmektedir.
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HERKES KEMALİST(!)

Hüseyin Tolga ARSLAN
tarihinde lider imgeleri ve ideoloji kültleri, lider
hayattayken tepe noktasına ulaşır ve lider yaşamını
kaybettikten sonra yavaş yavaş ve bazen de çok
hızlı bir şekilde tarih sahnesinden silinir. Atatürk
ve Kemalizm bir istisnayı temsil etmektedir.
Atatürk bedenen vefat ettikten sonra gerek kişi
imgesi ve gerek ideoloji olarak Kemalizm varlığını
sürdürmekle beraber çok daha ileri noktalara
ulaşmışlardır.

İnsan artık yalnız bir fiziksel evrende değil, bir
simgesel evrende de yaşamaktadır. Muhammed’in
ya da Luther’in ortaya çıkışı ile dünyanın öz yapısı
tümüyle değişmiştir. Dünya siyaseti ve
şiir/edebiyat dünyası Cromwell ya da Dante ya da
Shakespeare aracılığı ile gerçek manasıyla birer
devrim geçirmişlerdir. Her yeni kahraman <Göksel
düşün>ün görünmeyen ve özdeş büyük gücün yeni
bir somutlaşmasıdır. Büyük adamlar, gökten yere
inen canlılar değillerdir. Bu büyük adamların tüm
gücü, yeryüzünde kök saldıkları anavatan
toprağından kaynaklanır. Büyük adamların en iyi
nitelikleri, ırklarının nitelikleridir.
Atatürk ve Kemalizm işte bu çerçevede bu
toprakların ürünüdür ve milletin öz evladı, öz
malıdır. Hal böyle olunca gerek Atatürk imgesi
gerek Kemalizm, Türk siyaseti ve toplumsal yaşam
öğesi olarak çok kullanışlı bir kâr aracı olmuştur.
Sol’a göre anti-emperyalist bir lider, sağa göre,
başbuğ ya da bozkurt, bir kesim için halaskar,
kurtarıcı, başöğretmen, ulu önder, baba olurken bir
kısım için beton kemal, deccal vb gibi sıfatlar ile
tanımlanmıştır.

1950 seçimlerinde DP’nin iktidara gelmesi
ile beraber Kemalizm boyut değiştirir. İsmet İnönü
döneminde Atatürk’ün, Milli Şef’in geri plana
itildiği algısı üzerinden hareketle Menderes
döneminde Atatürk imgesi pompalanmaya
başlanmıştır.
Kemalizm
kavramı
yerine
Atatürkçülük denen bir söylem geliştirilmiş ve
Kemalizm görünümlü içi boş bir Atatürkçülük
imgesi ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca Atatürk’ü
korumaya ihtiyaç varmış gibi, Atatürk’ü topluma
zorla kabul ettirecekmiş gibi, toplumun Atatürk ile
bir sorunu varmış gibi bir algı oluşmasına sebep
olan Atatürk’ü Koruma Kanunu çıkarılarak
Atatürk’e zarar verilmiştir.

Atatürk imgesi ve Kemalizm kavramı,
görünmez ve dokunulmaz bir koruma kalkanı
amacıyla çok defa pragmatist amaçlara araç
yapılırken, çok defa hedef tahtası yapılarak bazı
kişilerin kendi cephelerinde yükselmelerini
sağlayan ve onlara popülerlik, para ve oy
kazandıran bir imge olmuştur. Dünya siyasi

1960 yılından sonra bu partinin yerini
Adalet Partisi aldı. 1980’den sonra ise bu akımın
temsilcileri, önce Anavatan Partisi (ANAP), sonra
Doğru Yol Partisi (DYP) olmuştur. Her siyasi parti
gibi bu partilerde taban destekçilerinin
düşüncelerini yansıtırlar. Bu partilerin temel
yapısı: İslamcı bir görüş ile tüketimciliği teşvik
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eden Amerikancı bir yaklaşımın birleşimidir.
Ancak tezat bir şekilde bu partiler Atatürkçü
olduklarını iddia ederler. Kendilerine ait fikirlere
ve yapmak istedikleri eylemlere meşruiyet
kazandırmak için bu yola başvururlar. Atatürk’e ait
olmayan sözler türetilir, bazı sözler cımbızlanır,
bazı sözler anlamı dışına çıkartılarak kalkan olarak
kullanılır.

zorunda kalmışlardır. Bu zorunluluk sonucu
Kemalizm’in içi boşaltılmış versiyonu olan
Atatürkçülük imgesi kullanılmış. Atatürk adına
yapıldığı iddia edilen hareketlerin tümü Atatürk’e
zarar vermiştir.
Atatürk’ü yüceltir gibi görünüp –sanki
böyle bir şeye ihtiyaç varmış gibi- Atatürk’e zarar
veren Menderes büyük Atatürkçüdür(!), 60
müdahalesinin mimarı, üç hilalci Albay Alparslan
Türkeş büyük Atatürkçüdür(!), 12 Mart’ın solcu
avlayan mimarları büyük Atatürkçüdür(!), Adalet
Partisi’nin 1969 parti programında olan her şey 12
Mart 1971 muhtırası ile hayat bulmuştur ve Deniz
Gezmiş’ler asılsın diye iki eliyle birden yerinde
duramayacak şekilde el kaldıran, meydanlara
tekbirler eşliğinde çıkıp konuşmalar yapan
Süleyman Demirel büyük Atatürkçüdür(!), siyasal
İslam’ın tohumlarını eken Erbakan yeri gelince ne
güzel Atatürkçüdür(!), Devlet, mafya, ticaret
üçgeninin
simge
ismi
Tansu
Çiller’in
Atatürkçülüğünden şüphe etmemiz mümkün mü?,
faili meçhullerin sembol ismi, tuğlacı Mehmet
Ağar’ın Atatürkçülüğünü sorgulayabilir miyiz?, 11
Eylül günü ülke kan gölünde yaşam mücadelesi
verirken 13 eylül günü sakin bir ortam yaratan,
miting meydanlarında ayet, hadis söylemeden
konuşma yapamayan, Atatürk gibi giyinmeye
öykünüp, onun gibi pozlar veren, nice gencin kanı
eline bulaşmış, nicesinin hayatını karartmış olan en
büyük Atatürkçü Kenan Evren, büyük bir
Atatürkçü değil midir? 24 Ocak ekonomi
kararlarının mimarı, liberalizmin efendisi, federal
bir Türkiye isteyip anayasayı delmekten
çekinmeyen işini bilen Turgut Özal elbette büyük
Atatürkçüdür. Okullar açtı, dershaneler açtı,
dünyaya Türkçe öğretiyor vb sloganlar ile 70’li
yılların Komünizmle mücadele derneklerinin
önemli isimlerinden olan, yıllardır devlet eliyle
önemli kurumlara yerleştirilen, önemli isimlere
ödüller verip önemli isimlerden ödüller alan, birçok
siyasetçinin varlık sebebi olan Fethullah Gülen,
namı diğer hocaefendi Atatürkçülüğü kimseye
bırakır mı? Kaldı ki Atatürkçülük adına askeri
darbe yapanlar, komünizm ya da sol düşmanlığı
yaparak bu cemaatleri desteklemediler mi?
Ordu’nun Atatürk karşıtı olduğunu düşünmek
kadar abes bir şey olabilir mi? 28 Şubat’ın
mimarları Atatürkçülük adına hareket edip
Kemalizm ile alakası olmayan fikirlerini
Atatürkçülük adı altında pazarlamadılar mı?

Türk’ün sembolü/simgesi/imgesi olan
Bozkurt’u parti bayrağından çıkartıp adına Türkİslam sentezi denen dış merkezli bir proje olan
akıma hizmet eden ve bu amaçla parti bayrağını 3
hilale çeviren Alparslan Türkeş’in Milliyetçi
Hareket
Partisi,
ideolojisini
Kemalizm’in
milliyetçilik ilkesinin popülist ve dejenere bir
yorumu üzerine bina etmiştir. 1970’li yıllardan
itibaren Türk-İslam Sentezi, sağ merkezli
politikalar üzerinde etkinlik kazanmıştır. Bu
ideoloji, Türk milletini <İslam savaşçısı> bir millet
olarak görür. Garip şekilde bu ideolojinin
savunucuları, bu görüşlerinin Kemalizm ve Laiklik
ile uyum içinde olduğunu iddia ederler ve onlar
gerçek Kemalisttir. (!)
Sol cephede yer alan Mihri Belli
önderliğindeki Milli Demokratik Devrim hareketi
sosyal bir devrimi hedeflerken, Kemalizm’e
bağlılığını ilan eder. Deniz Gezmiş, Mahir Çayan
gibi isimler 60’lı yılların sonunda kendilerini
radikal Kemalist olarak adlandırmışlardır. Çünkü
ister sevin ister sevmeyin, ister düşman olun, ister
destekleyin her düşünce akımı, bu topraklarda
varlığını sürdürmek yahut kendini gösterebilmek
için Kemalizm ile kendisine bir koruma kalkanı ya
da ortak payda yaratmak zorundadır. Yeri gelir
Siyasal İslam’ın temsilcisi olarak isim yapan,
MNP, MSP, RP, SP gibi birçok islamcı partinin
zaman içinde kurucusu ve genel başkanı olan Prof.
Necmettin Erbakan bile herkesten çok Atatürkçü
olduğunu iddia edebilmektedir. Siyasal İslam’ın
günümüzdeki temsilcileri dahi –Örneğin Recep
Tayyip Erdoğan- geçmiş zamanda katıldığı bir
televizyon programında elhamdülillah şeriatçıyım
dedikten sonra <Atatürk yaşasaydı bizim partimize
oy verirdi.> diyebilmiştir.
1980 yılına gelindiğinde Türk-İslam
Sentezi TSK’de popülerlik kazandı. Dikkat edilirse
her askeri müdahale döneminde Atatürk imgesi
popülerlik kazanmıştır. Çünkü Anayasaya aykırı
bir harekete meşruiyet kazandırma çabası vardır.
1960, 1971, 1980, 1997 bu dört dönemde de
askerler net bir şekilde anayasal düzene karşı
çıkmışlar ve bu girişimlerini meşru göstermek için
anayasadan daha üst bir meşruluğu ileri sürmek

Örnekleri çoğaltmak mümkün. Türk
siyasetinde Atatürksüz ve Kemalizmsiz bir ortam
elbette düşünülemez ama yıllardır bizlere sunulan
ve zihinlere işlenen Atatürkçülük, gerçekten
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Kemalizm mi? İslamcı bir parti nasıl Kemalist
olabiliyor, Irkçılık yapan bir partinin Kemalizm’i
savunması mümkün mü?, Ekonomiyi açık Pazar
haline getirip yerli üretimi sıfırlayan bir ekonomi
politikası izleyen bir partinin, milli ekonomiyi
savunan Kemalizm’i savunması mümkün mü?
Elbette değil.
Peki mesele ne? En başta belirttiğimiz gibi
kişiler, kurumlar kendilerine hareket alanı
sağlamak, var olabilmek için Atatürk’ü,
Kemalizm’i kullanıyorlar. Atatürk zarar görmüş,
Kemalizm aşındırılmış vs umurlarında değil.
Gelecek seçimler ve elde edecekleri kâr onlar için
belirleyici etken. Atatürk’le ve Kemalizm’le
alakası olmayan fikirleri ve eylemleri yıllardır
bizlere Atatürkçülük olarak sunanlara karşı
dirilmemiz gerekiyor. Ferhan Şensoy’un Üç
Kuruşluk Opera oyununda dediği gibi;
“ O (Atatürk), bir idealin peşinde aşk gibi koşmuş,
hayatı boyunca kendi adına hiçbir çıkar derdine
düşmemiştir. Biz Özal görmüş Atatürkçüler,
Atatürkçülüğün anlamını yitirmişiz. Şimdi
Erbakan dışında herkes Atatürkçü. Yılda 1 gün
Erbakan’da Atatürkçü. Fethullah hoca tamamen
Atatürkçü.
Atatürkçülük
böyle,
herkesin
benimseyebileceği salak bir ideoloji olamaz ki”.
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DEVRİMCİLİĞİN İDEOLOJİK REDDİ OLARAK
SOLUN SAĞI:

SOSYAL DEMOKRASİ
(BİR KAUTSKY ELEŞTİRİSİ)

Doğacan BAŞARAN
döneklikle suçlamış ve onu toplumsal barışı vaaz
eden bir papaza benzetmiştiri.
Bilimsel
sosyalistlere
göre,
sosyal
demokratlar, burjuva sınıfıyla proletarya arasında
toplumsal
arabuluculuk
rolüne
soyunmuş
kapitalistleşmiş kişilerdir. Bilimsel sosyalistlerin
ifade ettiği bu durumu örneklendirmek gerekirse,
Almanya’da
sosyal
güvenlik
sisteminin
kurumsallaşması
süreci
örnek
verilebilir.
Bismarck, sosyalistlerin Almanya’da bir devrim
ortamı oluştuğuna inandığı bir dönemde, gelişen
sınıfsal nitelikteki sol tepkileri azaltmak amacıyla
sosyal güvenlik sistemini kurumsallaştırmıştırii.
Sosyal demokrat değerlerin ilk olarak kapsamlı
biçimde 1919 Weimer Anayasası’nda yer aldığı
düşünüldüğünde, sosyal demokrat kazanımların,
Almanya’da yaşanması muhtemel bir sosyalist
devrime karşı, siyasal erkin vermiş olduğu önleyici
tavizler olduğu iddia edilebilir. Bu sebeple
demokratik sosyalistlerin en önemli politik
kazanımları, Almanya’da oluşan devrimci hareketi
bastırmak için kapitalist burjuva hükümetinin anti
- sosyalist yasa çerçevesinde vermiş olduğu
ödünlerden ibarettiriii. Görüldüğü üzere gelişmiş
kapitalist toplumlar, kapitalist düzeni devam
ettirmek ve işçi sınıfının baskısını savuşturabilmek
için; eğitim, sağlık ve iş güvenliği boyutlarını
içeren
sosyal
güvenlik
yapılanmalarını
oluşturmuşlardır. Sosyal devlet anlayışında gelişen
bu kurumsallaşma süreci, marksist çevrede ciddi
bir kırılmaya yol açmıştır. Yaşanan kırılma
Almanya’da Otto Van Bismarck’ın sendikal
hakları benimsediği liberal muhafazakarlık
anlayışını
geliştirmesiyle
gerçekleşmiştir.

Giriş
Tarihsel kökleri insanlık tarihi açısından bir
dönüm noktası olan; sanayi kapitalizminin en vahşi
dönemine
uzanan
sosyal
demokrasinin
sosyalizmden ayrılarak kuramsallaşması süreci,
teori ve pratik arasında ortaya çıkan gerilimin bir
sonucu olarak gelişmiştir. Parlamenter demokrasiyi
mücadele zemini olarak kabul edip, kapitalizmin ve
dolayısıyla emperyalizmin yumuşak bir yönü
olduğunu vurgulayarak devrimi reddeden sosyal
demokratlar, İkinci Enternasyonalde büyük bir
ayrışmanın yaşanmasına sebep olmuşlardır.
İkinci
Enternasyonalde
yaşanan
bölünmedeki taraflar, yeniden yapılandırmacılar ve
radikal devrimciler olarak adlandırılmaktadır.
Yaşanan kırılmayı açıklamak gerekirse, devrimci
marksistlerin (bilimsel sosyalistler), devrimci
şiddet yöntemini reddeden parlamenter sosyalistler
(sosyal demokratlar), örgütlü kapitalizmin
şartlarının demokratik muhalefet yoluyla ele
geçirilerek
ortadan
kaldırılabileceğini
savunmuşlardır. Bu anlamda sosyal demokratlar,
emekçiler ve diğer ezilen sınıfların çıkarlarını
demokratik zeminde savunarak siyasal ve
ekonomik yapıyı evrimsel bir süreç içerisinde
değiştirmeyi amaçlamışlardır. Zira Sosyal
demokratlara göre, emekçi sınıf savunulurken
diğer sınıfların hakları göz ardı edilmemelidir. Bu
fikri proletarya diktatörlüğü kavramının ve
devrimci şiddet olgusunun reddi olarak
değerlendiren Sovyet devriminin lideri Lenin,
sosyal demokratların öncülerinden olan Kautsky’yi
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Liberaller sömürgelerden gelen artı değerin
avantajıyla kendilerince tehlikeli buldukları
sınıfları uysallaştırmış ve sosyal demokrasi olarak
ifade edilen‘‘liberal sosyalizm’’, ‘‘ihtilalsiz
sosyalizm’’ düşüncesinin gelişmesine sebep
olmuşlardır.
Sosyal Demokrasi’nin Kuramsallaşma
Süreci ve ‘‘Emperyalizm’’ Tartışmaları
Fabian hareketiyle gelişmeye başlayan
sosyal demokrat ideolojinin kuramsal temelleri
Eduard Bernstein, Ferdinand Lasalle, Jean Jaures,
Leon Blum gibi önemli isimler tarafından atılmış
ve daha sonra Rudolf Hilferding ve Karl
Kautsky’nin çalışmalarıyla marksizmden topyekün
kopuşa sürüklenmiştir. Alman sosyal demokratları
marksizmden
kopuş
sürecinde
proletarya
diktatörlüğüne, yani devrimci şiddet metodlarına
gerek kalmadan aşamalı olarak sosyalist bir düzene
geçilebileceğini iddia etmişlerdir. Onlara göre,
şiddet umutsuzluktan doğmaktaydı ve işçi sınıfının
sefaletinden değil, zenginleşmesinden gelecek olan
güç ve en önemlisi genel oy hakkı talebi sosyalizme
giden yolu açacaktıiv. Kautskyci bu anlayışın
benimsenmesi tüm Avrupa’da oluşabilecek
devrimler çağını sonlandırmış ve sınıf mücadelesi,
genel oy hakkı talebine indirgenerek kapitalist
sisteme teslim edilmiştir.
Soldaki ayrışmanın görünen nedeni
devrimci şiddet metodlarının Avrupalı sosyalistler
tarafından benimsenmemesi olsa da, ayrışmanın
temel nedeni sol gruplar arasındaki emperyalizm
tanımlamasında yaşanan farklılaşmadır. Genel
özelliği endüstriyel kapitalizm olan emperyalizm
sürecinde, yaşanan endüstriyel devrim, ülkeleri
hunharca bir hammadde rekabetine sokarken kendi
halklarına karşı da, vahşi kapitalizm olarak
adlandırılan çalışma şartlarını oluşturmuştur. Bu
süreçte devletler güçlenme arzusuyla bir üretim
çılgınlığı yaşamış ve bu hırs, çalışma yaşının beş
yaşına kadar düştüğü, günlük çalışma saatlerinin on
sekiz ve hatta on dokuz - yirmi saatlere kadar
çıktığı, küçük çocukların ve kadınların yer altı
madenlerinde çalıştırıldığı ortamı yaratmıştır.
Sanayi devrimi, beraberinde sosyal sefaleti
getirmiş ve yoksulların varoşlardaki ağır yaşam
koşulları, fabrikalardaki ağır çalışma şartları, düşük
ücretle uzun çalışma saatlerinin bulunması ve
kadın ile çocuk emeğinin yoğun biçimde
sömürülmesi vahşi kapitalizmin karakteristik
özelliğini oluşturmuştur.
Hardt - Negri ikilisine göre, gerek
sömürgecilik gerekse emperyalizm çağı boyunca
yerleşen baskıcı sömürünün, coğrafi ve ırksal
çizgileri birçok bakımdan silinmemiş ve hatta daha

da belirginleşmiştirv. İşte vahşi kapitalizmin bu,
daha fazla hammaddeye ulaşarak daha fazla
sömürme arzusu, bir üretim çılgınlığı yaratmış ve
arz fazlasının ortaya çıkmasına sebep olmuştur.
Arz fazlasına bağlı olarak yaşanan ekonomik
yıkım, dünyayı büyük bir trajediye, Birinci Dünya
Savaşı’na
sürüklemiştir.
İşte
İkinci
Enternasyonalde ‘‘revizyonistler’’ olarak ortaya
çıkan sosyal demokratlar, temel eleştirileri de bu
şartlar altında almıştır. Bunun nedeni savaştan önce
emperyalizme ilişkin yaptıkları yorumlarla savaş
sırasında yaptıkları yorumlar arasında ciddi
farklılaşmanın bulunmasıdır. Bu yüzden dünyada
kapitalizmin,
vahşi
şartlarının
ortadan
kaldırılabileceğine inanan devrimci sosyalistler,
sosyal demokratları döneklikle suçlamıştır. Lenin’e
göre, Kautsky, devrimci şiddet olgusunu
reddederek emperyalizmin temsilcisi olan İngiltere
ve Almanya gibi Avrupa ülkelerinde yaşanabilecek
devrimci ortamdan kaçarak sıradan bir liberale
dönüşmüştür. Adeta devrim çağı başladığında eski
yaptığı eleştirilere sırtını dönmüş ve can
çekişmekte olan burjuva demokrasisine methiyeler
düzmüştürvi. Kautsky ve Vandervelde gibi, İkinci
Enternasyonal’in en önemli partisi olan Alman
Sosyal Demokrat Partisi’nin öncülerinin bu
tutumu, oportünistçe burjuvazinin safına geçiş
olarak değerlendirilmiştirvii. Bu değerlendirmenin
temelinde
Basel
Kongresi’nde
imzalanan
kararların inkar edilmiş olması yer almaktadır.
Basel
Kongresi’nde
yayınlanan
Basel
Manifestosu’na göre, Birinci Dünya Savaşı, gerici,
fütühatçı, emperyalist ve köleci bir karakter
taşımaktadır. Büyük köpek balıklarının kendi
anavatanlarının dışındaki yurtları yutmak için
aralarında yaptıkları bu paylaşım savaşı
savunulamaz. Hiçbir halk çıkarı olmayan bu savaş,
kapitalistlerin ve hükümdarların dizginlenemeyen
hırsları yüzünden yaşanmaktadır. Farklı ulusların
işçilerinin birbirine ateş açması cinayet olacaktır.
Bu yüzden savaşı vatan savunması olarak
değerlendirmek
gülünç
bir
karakter
taşımaktadır.viii Lenin’e göre, Kautsky ve
Vandervalde gibi sosyal demokratlar, iktisadi
temelli gerici bir karakter taşıyan bu dünya savaşını
‘‘ulusal’’ nitelikte tanımlayarak sol düşünceden
tamamen kopmuştur. İkinci Enternasyonalde
yaşanan tartışmanın özü budur.
Birinci Dünya Savaşı’nın emperyalist
paylaşım
savaşı
olarak
tanımlandığını
vurguladıktan sonra, emperyalizmin en kapsamlı
eleştirisinin Alman Marksist Rosa Luxemburg
tarafından yapıldığını ifade edebiliriz. Luxeburg’a
göre, emperyalizm, tercihten ziyade bir
zorunluluktur. Ülke içindeki değeri tüketen
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sermaye sahiplerinin kapitalist olmayan çevreye
duyulan ihtiyaçtan dolayı zorunlu olarak dışarı
açıldığını ifade eden Luxembrug; kapitalist
sistemin, kendi iç çelişkilerinden dolayı bir yerde
tıkanarak çökeceğini iddia etmiştirix. Ancak
küreselleşmenin (küresel kapitalizmin) taşıyıcısı
olan
inovasyon
(yenileşme)
hareketi,
Luxemburg’un siyasal kaderciliğinin yanlış bir
öngörü olduğunu ortaya koymuş ve bu siyasal
kadercilik boyutu Bukharin ve Lenin’in
eleştirilerini almıştır. Lenin’in Luxeburg’u
eleştirdiği bir başka noktaysa yine siyasal
kadercilikten kaynaklanmaktadır. Luxemburg işçi
sınıfının
kendiliğinden
sınıf
bilincine
ulaşabileceğini savunur. Bunu Avrupa’da gelişen
işçi eylemleriyle örneklendiren Luxemburg’a karşı
çıkan Lenin; ‘‘Ne Yapmalı?’’ isimli kitabında, işçi
sınıfının
kendiliğinden
sınıf
bilinci
geliştiremeyeceğini, bu bilincin işçilere dışarıdan
getirilmesi gerektiğinix savunur. Lenin’e göre, işçi
sınıfındaki sınıf bilincinin kendiliğinden gelişmesi
beklentisi, burjuvazi için gözde bir silahtır; ve
durumu burjuva demokrasisine yamanmaya
götürecektir. Bu yüzden Lenin, işçi sınıfına
öncülük edecek bir öncü - merkez örgüt - partiye
ihtiyaç olduğunuxi vurgulamaktadır. Yaşanan
tarihsel süreçte, işçi sınıfının rolü konusunda
tartışmaya giren bir başka isimse Karl Polanyi’dir.
Polanyi, marksizmden etkilenmiş bir düşünür
olmakla birlikte, işçi sınıfına evrensel kurtarıcı
misyonunun yüklenmesine bakışıyla marksizmden
tamamen ayrılmaktadır. Polanyi’ye göre, Sınıfların
çatışma içindeki başarıları kendi üyelerinin
dışında kalanlardan destek sağlayabilmelerine
bağlıdır. Bu da kendi çıkarlarından daha geniş
çıkarları karşılayabilmelerine bağlı olacaktır.xii
Polanyi’nin bu tutumunun da, sınıflar arası uzlaşı
arayışına yatkın sosyal demokratça bir tavır olduğu
açıktır.
Bu bağlamda emperyalizm tartışmasına
tekrar
dönecek
olursak,
emperyalizmi
kapitalistlerin kapitalist olmayan bölgelerdeki
faaliyetleri, finans kapitalin fetih politikası gibi
tanımlamalarla açıklayan Bukharin ve Lenin
ikilisinin emperyalizm tanımına bakmak gerekir.
Bukharin ve Lenin’in görüşlerinin temelinde
Rudolf Hilferding’in emperyalizmi, merkezileşme
ve yoğunlaşmaxiii kavramları üzerinden açıkladığı
yaklaşım yatmaktadır. Bu noktada, her ne kadar
daha sonrasında sosyal demokrasinin öncülerinden
kabul edilse bile, Hilferding’in, Marksist
Emperyalizm kuramının asıl öncüsü olduğunu iddia
edebiliriz. Lenin’in emperyalizm tanımlamasında
en fazla çatıştığı isimse 2.Enternasyonal’in önderi
olan Karl Kautsky olmuştur.

Rosa Luxemburg’un ‘‘Onda bir teorisyenin
biatçılığı var.’’ cümlesiyle tanıttığı Karl Kautsky,
emperyalizmi zorunluluk olarak görenlerden
ayrılmaktadır. Kapitalizmi dünyanın geri kalanına
medeniyet götürme şeklinde olumlu olarak
yorumlayan Kautsky’ye göre, emperyalist aşama
zorunlu değildir. Ve eğer emperyalizmde bir
zorunluluk yoksa emperyalizmin yumuşak bir yanı
da vardır. Dolayısıyla kapitalizm yumuşak
yönünün yarattığı çelişkiler yüzünden çökecektir.
Buradan da şu sonuç doğmaktadır: Emperyalizm
yok edilebilir ve devrime ihtiyaç yoktur.
Kautsky’nin emperyalizmin yumuşak bir
yönü olduğu fikrinin temelinde, Eduard
Bernstein’in kapitalizmin esnekxiv bir yapısının
olduğu iddiası yatmaktadır. Oysa Lenin’e göre,
emperyalist dünya savaşının vahşeti, felaketleri ve
içinden çıkılmaz durum, dünya devriminin oluş
şartlarını yaratmıştırxv. Kautsky, emperyalizmi
kapitalizmin bir modası olarak gören ‘‘ultra emperyalizm’’ yorumuyla, Birinci Dünya Savaşı
henüz
patlak
vermeden,
Marksistlerle
revizyonistler arasındaki ayrışmayı başlatmıştır.
Kautsky,
‘‘Ultra
Emperyalizm’’
teorisinde üstün güçlerin dünyayı bölüşmek için
savaşmaktansa dünyayı aralarında anlaşarak
ortaklaşa sömürmeyi tercih ettikleri ileri
sürmektedirxvi. Kautsky’ye göre, emperyalizm
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra bir uluslararası
ferderasyona evrilebilir; bu durum devletlerin
silahlanma yarışına son vererek uluslararası barışı
mümkün kılabilirdixvii. Ancak varsayımlara dayalı
olan bu görüş, başta Bolşevikler olmak üzere, tüm
devrimci Marksistlerin hışmına uğramıştır. Lenin
bu ultra - emperyalizm kuramını yorumlarken,
büyük emperyalistlerin kuracağı ittifakların
savaşları
önlemeyi
garanti
etmeyeceğini
vurgulamıştır. Yaşanılanlara baktığımızda da
Kautsky’nin emperyalizmin yumuşak yönünü
vurguladığı bu kuramının aksine, iki savaş arasında
muazzam bir silahlanma yarışı gerçekleşmiş ve
İkinci Dünya Savaşı yaşanmıştır. İkinci Dünya
Savaşı sonrasında sanayileşmeyle başlayan ve
19.yüzyıl kapitalizmiyle zirve noktasına ulaşan
tahribatlar, sosyal devlet temelinde bazı sosyal
demokrat tavizler verilerek giderilmeye çalışılmış
ve
kapitalist
emperyalizmin
davamlılığı
sağlanmıştır.
Lenin’in
Kautsky’yi
emperyalizm
tanımlamasında
eleştirdiği
temel
nokta,
emperyalizmin ekonomik boyutunu gözden
kaçırarak bir burjuva gibi sermaye sınıfını
korumasıdır. Kautsky’ye göre emperyalizm, tarım
ve sanayi sermayesinin çıkarını gözeten bir
politikadır. Sermaye sınıfının çıkarıysa barıştadır.
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Bu yüzden işçi sınıfı, militarizmden uzak durarak
sermaye sınıfıyla birlikte hareket edip savaşları
önleyebilirxviii.
İşte Kautsky’nin tam da bu
görüşleri yüzünden Lenin, emperyalizmin iktisadi
analizi ve kritiği yapılmadan açıklanamayacağına
inanmaktadır. Bu sebeple Lenin, Kautsky’yle
tartışmak gerektiğine inanarak çalışmasında,
Kautsky’nin emperyalizme ilişkin fikirlerine yer
vermiş ve bu fikirleri de tartışmaya açmıştır.
Lenin’e göre, Kautsky’nin emperyalizm tanımı,
liberal tanımların bile gerisinde kalmıştır. Lenin,
Kautsky’nin
görüşlerinin
emperyalizmle
uzlaşmanın maskelenmiş bir propagandası
olduğunu iddia etmişxix ve ekonomik boyutunu öne
çıkaran bir emperyalizm analizine yönelmiştir Bu
sebeple tekelleşme üzerinden yaptığı emperyalizm
yorumlarının temelinde iktisat olduğunu sıklıkla
vurgulamış, Birinci Dünya Savaşı’nı ve
emperyalizmin iktisadi boyutunu ‘‘Emperyalizm:
Kapitalizmin En Yüksek Aşaması’’ isimli
kitabında ortaya koymuştur. Bu kitabında
emperyalizmi detaylı biçimde analiz eden Lenin’e
göre, iktisat emperyalizmi yönlendiren bir boyut
kazanmıştır. Bu yüzden kapitalist toplumda
ideoloji dinsel ve siyasal olmaktan çok iktisadi bir
boyut taşımaktadırxx. İşte emperyalizmin iktisadi
boyutu, Vandervalde, Bernstein ve Kautsky gibi
Alman Sosyal Demokrat Partisi üyelerini
emperyalizmin yumuşak yönü olarak yanıltan
boyuttur. Bu noktada Lenin’i yanıltan boyutunsa
inovasyon (yenileşme) hareketi
olduğunu
vurgulamak gerekir. İnovasyon hareketini
öngöremeyen Lenin, emperyalizmin kapitalizmin
çökmekte olan aşaması olduğu yönündeki
tespitinde yanılmış ve küresel kapitalizm dediğimiz
küreselleşme çağını öngörmekte zorlanmıştır.
Lenin’in, emperyalizmin kapitalizmin son
aşaması olduğuna dair beklentisi açısından da,
Kautsky ile ters düştüğü görülmektedir. Kautsky,
emperyalizmi kapitalizmin son aşaması olarak
değil, kapitalizm öncesi dönemin kapitalist döneme
taşınan bir unsuruxxi olarak değerlendirmiştir.
Bukharin’in çalışmasına baktığımızda;
emperyalizmi tıpkı Lenin gibi, kapitalizmin son
aşaması olarak değerlendirdiğini ve inovasyondan
kaynaklanan
yanılgıya onunda düştüğünü
anlamaktayız. Bukharin’e göre, kapitalizm kendi
mezar kazıcılarını temin etmiş ve böylece kapitalist
mülkiyetin sonu gelmiştir. Bukarin’in deyişiyle
‘‘Mülkiyete el koyanların mülkiyetine el
konulmuştur.’’xxii Bukharin’in Lenin’le benzer bir
perspektifi paylaştığı bir diğer konuysa,
Kautsky’nin emperyalizmin yerini barışçıl bir
şekilde ultra - emperyalizme bırakacağı tezinin
tartışılması gerektiğine inanmasıdır. Bukharin’e

göre, finans kapitalin sadece bir cüzü olan
emperyalizmin genişlemesinin barışçıl niteliğe
bürünmesini beklemek ütopik bir fantezixxiii
olmaktan ötede hiçbir anlam taşımamaktadır.
SONUÇ
Lenin-Kautsky çatışmasıyla öne çıkan
sosyal
demokrasi-sosyalizm
tartışmalarının
yaşandığı sürecin üzerinden geçen bir asırlık
dönemde, sosyal demokrasi ideali sınıf çelişkilerini
ortadan kaldıramamış; aksine sınıflar arası uçurum
daha da derinleşmiş ve kapitalist saldırganlık
küresel bir boyut kazanarak emperyalizmin yok
olması bir yana, küresel emperyalizm boyutuna
ulaşmıştır. Bu bağlamda sosyal demokrat
arayışların sistemsel bir sorgulama veya alternatif
olmaktan ziyade, kapitalist sistemin can suyu
olduğu ve sistemsel sorgulamalar döneminde
verilecek sosyal demokratça tavizlerle kapitalizmin
saldırganlığını törpüleyerek varlığını korumasını
sağladığı, bir anlamda sosyal demokrat ideolojinin
kapitalizmin varlık nedeni haline dönüştüğü
görülmüştür. Bu da bize haklı olarak ‘‘sosyal
demokrasinin yeri sağda mı?’’ sorusunu
sordurmaktadır. Diğer taraftan 21.yüzyılın
başındaki kapitalizmin kesin zaferi iddiası kısa
sürmüş ve kuramsal arayışlarda hem sol-sosyalist
mücadele alanı küresel çokluk yaratma hedefi
çerçevesinde, bir alternatif küreselleşme hareketi
şeklinde yeniden gelişmiş; hem de ‘‘ideolojiye
karşı jeopolitik’’ söylemiyle çok kutuplu bir dünya
arayışlıyla
gelişen
alternatif
hegemonya
mücadeleleri başlamıştır. Aklımıza takılan bir
başka soruysa Attila İlhan’a ait olan ‘‘Türkçülüğün
yeri solda mı?’’xxiv sorusudur. Zira maskeli
liberaller olarak tanımladığımız sosyal demokratlar
kapitalizmin inovasyonuna öncülük ederken,
kapitalizmin, emperyalizm öncesi dönemini
sonlandıran
ulusal
kurtuluşçu
hareketler,
milliyetçiliğin ezilen uluslarda ilerici bir işlev
gördüğünü sergilemiş ve bir devrim bayrağına
dönüştüğünü göstermiştir. Türk Ulusal Kurtuluş
Savaşı ile başlayan antikapitalist arayışlar, tüm
üçüncü dünyada ses getirmiş ve kapitalist sistem
dışında bir modernleşme örneği olarak Türk
modernleşmesi üçüncü dünya ulusları tarafından
örnek alınmıştır. Çünkü kapitalist sisteme
cepheden meydan okuyan ilk ciddi sorgulama
bilimsel sosyalistlerin beklediği gibi, kapitalizmin
vahşi koşullarının sonucu olarak emek-sermaye
çelişkisinden doğan bir sınıf mücadelesiyle değil;
aksine ezilen uluslarda gelişen anti kolonyalist
mücadelelerle ortaya çıkmıştır.
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DAYATILAN METİN:
YENİ ANAYASA

Deniz YÜCE
kullanabilen, toprağı ve insanıyla birlikte tüm bu
ülkeyi temsil eden, onun simgesi olan bir
kurumdur. Devleti oluşturan temel öğelerin ülke,
ulus, iktidar ve egemenlik olduğu söylenebilir. ²

İdeolojiler, toplumların ya da toplumların
içindeki belirli kesimlerin gereksinmelerine yanıt
veren, kendi içinde tutarlı inanç sistemleridir. Her
toplum kesimi, kendi ideolojisine yani kendi
inançlarına uyan bir siyasal iktidarı yasal sayar ve
ona baş eğmeyi doğal kabul eder. Halkın
çoğunluğunun inançlarına uygun olan bir yönetim
biçimi yasaldır. Bu çoğunluk ne kadar büyürse,
siyasal istikrar ve toplumsal barış o ölçüde artabilir.
Ama toplumun büyük bir kesiminin inançlarına
ters düşen bir yönetime ancak korku nedeniyle baş
eğilir. Bu kesimin büyümesi ölçüsünde, rejim
giderek daha çok baskıya dayanmak zorunda kalır.
¹

Anayasalar devletin yönetim düzenini,
yurttaşların hak ve özgürlüklerini saptayan yazılı
belgelerdir. ³ Fransız Anayasasının ortaya çıkış
sürecine
bakıldığında
kaynağını
Fransız
Devrimi’nden alır. Türk Anayasası da kaynağını
Türk Devrimi’nden alır.
Ancak olağan dönemlerde darbe ya da devrim
süreçleri dışında anayasalar aynı zamanda birer
toplumsal uzlaşma metinleridir. Bu anlamda 1982
anayasasının halk oylamasında %91 oranla kabul
edilmesi bunun bir toplumsal uzlaşı olduğu
anlamına gelmez. Rekor düzeyde oranla kabul
edilmesi de hem darbe ortamının baskısı hem de
ülkeyi 12 Eylül’e götüren olumuz sürecin etkisi
olmuştur. Bugünün Türkiyesine baktığınızda bu
anayasayı (süreç içerisinde çok büyük bir bölümü
değişmesine rağmen) toplumun hiçbir kesimi
sahiplenmemekte ve savunmamaktadır.

İdeoloji devletin biçimine ve kuruluş felsefesine
kaynaklık eder. Aynı zamanda anayasanın da
ruhudur. Dolayısıyla ideoloji – devlet – anayasa
arasında doğrudan bir ilişki vadır.
Devrimci ideoloji yeni devletin kuruluş
sürecinde en temel dayanaktır. Çünkü, zaman
içinde birtakım değişikliklere uğrasa da esas olarak
aynı kalır. Bu anlamda kurulan yeni devletin
şeklini de bu ideoloji belirler.

15 Temmuz kalkışmasının ardından yeniden bir
anayasa dayatması ile karşı karşıya kaldık. Bu
durum öncekilerden daha farklı. Çünkü köklü
değişikler içeriyor. 24 Ocak Kararları gibi radikal
değişikliklerin uygulanabilmesi için nasıl 12 Eylül
müdahalesi gerektiyse, yine radikal değişikliklerin
(rejim değişikliği, egemenliğin halktan alınması,
meclisin geri itilmesi, üniter yapı ve demokratik

Devletin ideolojisi ekonomik, sosyal, siyasal,
toplumsal, kültürel birçok farklı alanda
belirleyicidir.
Günümüzde devletin olmadığı çağdaş bir
toplum yoktur. Devlet, dışa ve içe karşı toplum
adına hareket edebilen , bu amaçla güç
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düzenin ortadan kaldırılması) uygulanabilmesi için
15 Temmuz’a gerek duyulmuştur.

değiştirmek değil, devlet yönetiminde söz sahibi
olan tüm kişi ve kurumların anayasal sınırlarına
çekilmesi ve anayasaya uymasıdır. Mevcut anayasa
ve sistem içerisinde böyle iki başlılık yaratacak bir
boşluk söz konusu bile değildir.

Giriş bölümünde bahsettiğimiz gibi rejim her
geçen gün daha fazla baskıya dayanmak zorunda
kalıyor. 2002 sonrası süreç incelendiğinde
Cumhuriyet Mitingleri, Ergenekon / Balyoz
Davaları, 2010 Referandumu, Gezi Direnişi, 17 –
25 Aralık soruşturması, 7 Haziran / 1 Kasım 2015
genel seçimleri ve son olarak da 15 Temmuz darbe
girişimi ve ardından ilan edilen OHAL baskının
kademe kademe arttırılmasının gerekçelerini
oluşturdular. Yapılması düşünülen, iktidarın
deyimiyle “hükümet sistemi değişikliği” ile de bu
baskı bir tık daha artacaktır.

İkincisi; toplumun belirli kesimlerine anayasada
yapılacak
değişikliklerin
bütün
sorunları
çözeceğine dair bir düşüncenin pompalanması.
Meşrulaştırılmak istenen sistem aslında bugün
fiilen uygulanıyor. Türkiye'nin en önemli
sorunlarından biri olan terörün, getirilmek istenen
sistemle sonlandırılacağı çok net ifade edilirken o
zamanda kadar süreceği devlet katından açıkça ilan
ediliyor. Madem devletin elinde terörü bitirecek bir
kuvvet var ve kararlılık gösteriliyor, mevcut sistem
içerisinde de bu sorunu çözmesinin önünde hiçbir
engel yoktur.

En büyük sıkıntı, toplumsal uzlaşı aranmadan
anayasal değişikliklerin topluma kabul ettirilmek
istenmesidir.
Toplumun taleplerinden ve ihtiyaçlarından
kaynaklanmayan bu anayasa hatta rejim
değişikliği,
devleti
yönetme
yetisi
gösteremeyenlerin sorunların kaynağı olarak
anayasal parlamenter sistemi görmeleri. Yeri
gelmişken şu alıntıyı faydalı görüyorum:

Referanduma giden süreçte Türkiye'nin hayati
sorunlarının çözüleceği ve güçlü bir Türkiye
oluşturulacağını çokça duymaya devam edeceğiz.
Bunun en önemli sebebi topluma umut vermek.
İktidar partisinin bugüne kadar başarılı olma
sebeplerinden birisi de budur. Ancak unutulmasın
topluma aşılanmak istenen her umut tutmaz. Bunun
en somut kanıtı 'inadına barış' veya 'seni başkan
yaptırmayacağız' diyerek topluma umut verenlerin
bugün geldiği noktadır. Bu söylemlerin içi
doldurulup arkasında durulabilseydi, toplum 15
yıldır terörü bitiremeyen iktidarın söylemine
güvenmez, desteğini bu söylemleri kullananlardan
yana verirdi.

“Biz Türkler, bir anayasadan pek çok şeyler,
hatta mucizeler beklemiş bir milletiz. Bu bizim
tarihsel yanlışımız. En iyi bir anayasanın,
uygulayıcı siyasal iktidarlar elinde, en kötü hale
gelebileceğini görmezlikten geliriz. Anayasanın bir
ülkeyi cennete, ya da cehenneme çevirebileceğine
hep inanmışızdır.” ⁴
Bu sözü hatırlatmamın iki sebebi var.

Anayasa değişikliği maddelerinin Meclis
gündemine alınmasından itibaren toplumda var
olan kutuplaşma, yurttaşların birbirlerini vatan
haini / terörist olarak suçlamalarına kadar vardı,
hatta bunu devlet idaresinde etkili ve yetkili
insanlar kürsülerden dillendirdi. Referandumda
kullanılacak oylar gizli değil de açıktan
söylenmeye, siyasi şova dönüştürülmeye başlandı.
Fikir belirtmesi gerekenler dışında herkes, bu
ortamdan faydalanma ve birilerine yaranmak adına
doğru / yanlış, yarım yamalak fikrini açıkladı.
OHAL sürecinde yapılacak bir referandumun da ne
kadar sağlıklı olacağı da ayrıca bir tartışma konusu
olarak ele alınabilir. Yoğun bir baskı ve psikolojik
yönlendirmeyle toplumun vereceği karar önemli
ölçüde etkileniyor. Dolayısıyla referandumdan
hangi sonuç çıkarsa çıksın, toplumun gerçek
iradesini
yansıtmayacak tıpkı 12 Eylül
anayasasında olduğu gibi. Bunun ‘milli’ irade
olamayacağını da şimdiden söylemek gerek.
Birçok yurttaş hemen ertesi gün verdiği karardan

İlki; mevcut anayasa çiğnenerek öncelikle fiili
durumun yaratılıp ardından bu fiili durumun
yarattığı sıkıntıyı aşmak adına anayasayı bu fiili
duruma uydurmaya ve anayasada yapılacak
değişikliklere meşru zemin yaratılmaya çalışılması.
Bu fiili durum yaratılırken yeri geldiğinde
mahkeme kararlarına bile itimat edilmemiştir.
Cumhurbaşkanı tarafsızlığını bozmuş, gerektiğinde
seçilmiş başbakanı bile görevden alabilmiştir.
Anayasayı kollamak ve uygulanmasını sağlamakla
görevli olan anayasa mahkemesi, anayasanın
açıkça çiğnendiği durumlarda bile bir duruş
gösterememiş, bu suça ortak olmuş ve
meşrulaştırmıştır. Mahkeme bu tavrını OHAL
sürecinde de sürdürmeye devam etmektedir.
Aslında var olmayan ancak bu fiili durumlarla
iki başlılık yaratılmıştır. Bu iki başlılık sorununun
giderilmesinin yolu, sistemi ve anayasayı
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dolayı pişmanlık duyacak. Çünkü toplum
referandumda neyin değişeceğinin tam olarak
ayırdında değil, içerik geniş kitlelerce konuşulup
tartışılmadı, bir çeşit toplumsal uzlaşma olan
anayasa, bugün bizim elimizde toplumsal
çatışmanın aracı haline getirildi.
Bugün gelinen noktada, bir bütünün parçaları ve
birbirlerinin tamamlayıcıları olan devlet – ideoloji
ve anayasa kavramları tıpkı toplum dinamikleri
arasında yaratılan kutuplaşma gibi çatışma içine
sokulmuştur. Ne devletin ne de yapılmak
anayasanın kurucu ideoloji ile uzaktan yakından bir
bağlantısı kalmamıştır.
Devletin varlığı toplumu en geniş şekilde temsil
ettiği ölçüde sürdürülebilir. Bu şekilde toplumsal
çatışmadan kaçınılıp uzlaşı ortamı yaratılabilir.
Ülkede siyasi ve ekonomik istikrar sağlanabildiği
ölçüde toplumsal refah artabilir ve bu sayede
toplumsal barış söz konusu olabilir.

Kaynakça:
¹ Ahmet Taner Kışlalı, Siyasal Sistemler – Çağdaş
İdeolojiler sf. 84
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³ Server Tanilli, Devlet ve Demokrasi –
Anayasacılık Hareketleri: Doğuşu ve Gelişmesi sf.
115
⁴Tarık Zafer Tunaya, İnsan Derisiyle Kaplı
Anayasa - Suçlanan Anayasa sf. 27

38

ANLIK, Mart-Nisan 2017

RÖPORTAJ:

Prof. Dr. Birgül AYMAN GÜLER’le
‘ANAYASA REFERANDUMU VE
BAŞKANLIK SİSTEMİ’ ÜZERİNE

“EGEMENLİK OYLANMAZ!”

Hazırlayan:
Doğacan BAŞARAN-Ahmet Yavuz GÜRLER
aldatma yoluyla kovalamak var. Böylece her yeri
“takiyyecilik” ve “taktisyenlik” kapladı. İlkeler,
doğruluk, samimiyet bunlara kurban edildi.

2007 yılında Cumhurbaşkanı’nı halkın
seçmesine yönelik yapılan referandumda
muhalefet ‘‘Cumhurbaşkanı ile Başbakan
arasında
meşruiyet
ve
yetki
karmaşası çıkaracağı’’ iddiasıyla değişikliğe
karşı çıkmıştı. O günlerde Cumhurbaşkanı’nı
halkın seçmesini savunan iktidar, bugünlerde
‘‘Cumhurbaşkanı ve Başbakan arasında bir
yetki karmaşası, çift başlılık’’ olduğu savıyla
yeni
bir
değişiklik
talep
ediyor.2007
referandumunun
sonucunda
yaşadığımız
problemlere kısaca değinebilir misiniz?

Türkiye’nin bugünkü sorunları mevcut
anayasadan mı kaynaklanmaktadır? Ekonomik
kriz, terör, dış politikada yaşanan sorunlar,
mülteciler meselesi gibi konular dururken sizce
Türkiye’nin
gündemi
Cumhurbaşkanlığı
sistemi
mi
olmalı? Yapılmak
istenen
değişikliklerin Türkiye’nin temel sorunlarını
çözebileceğini düşünüyor musunuz?
Önerilen rejim değişikliği de zaten 2 yıl sonra
yürürlüğe girecek. Buradan da belli ki, önerinin
güncel sorunlarımızla ilgisi yok. Önerilen rejimin
temel sorunlarımızı çözme kapasitesi ise yok.
Aksine, mevcut sorunlara yenilerini ekleme gibi
büyük bir tehlikesi var. Türkiye’nin karşı karşıya
olduğu temel tehdit Libya’da, Irak’ta, Suriye’de
görüldüğü türden bir şey. Yani Türk Milletinin
egemenlik
hakkının
ortadan
kaldırılması,
egemenliğin etnik ve mezhebi gruplar arasında
parçalanması, dolayısıyla devletin çözülmesi,
federasyon – konfederasyon denen devlet olma
özelliğini yitirmiş bir devrin açılmasıdır. Bu
tehdide karşı tüm ulusun birlikte direnmesi şart.
Böyle planlar başka türlü bozulamaz.

1982 Anayasası “güçlü yürütme” adına,
cumhurbaşkanına geniş yetkiler vermişti. Bundan
25 yıl sonra, cumhurbaşkanının halk tarafından
seçilmesi anayasaya girdi. Böylece anayasal sistem
parlamenter sistemden yarı – başkanlık rejimine
dönüştürülmüştü. Ama bunu kimse kabul etmek
istemedi. Muhalefet tarafı, parlamenter rejim halâ
anayasal sistemmiş, çok öne çıkmış cumhurbaşkanı
anayasayı ihlal ediyormuş gibi davrandı. Bu da
iktidarın işine geldi. İktidar tarafı, fiili durumu
anayasaya uygun hale getirelim gerekçesini ileri
sürme olanağı elde etti. İktidar bu bulanık halden
yararlandı. Karşımıza tam bir başkanlık rejimi
önerisiyle dikildi. 2007’den beri yaşadığımız
problemlerin temelinde, muhalefet bakımından,
anayasal durumu gerçeğe uygun olarak
tanımlamamak ve iktidar bakımından da, aklındaki
rejim örgüsünü açıkça dile getirmeden, hedefini

Sizce yapılmak değişiklik, iktidarın savunduğu
gibi bir sistem değişikliği mi; yoksa muhalefetin
savunduğu gibi bir rejim değişikliği midir?
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Hükümet sistemini değiştirmek, zaten rejim
değişikliği yapmak demektir. Asıl mesele, sistem
mi değişiyor, rejim mi değişiyor kısırlığıyla
anlaşılamaz. Değişen şey egemenlik yetkisinin
kullanılışının değişmesidir. Yani egemenlik
yetkisinin tüm ulusu temsil eden Meclis’ten
alınması,
asıl
olarak
hükümetsiz
olan
cumhurbaşkanına, tek kişiye devredilmesidir.
Önerilen rejim, başkanlık rejimidir. Başbakanın,
bakanlar kurulunun, yani hükümetin olmadığı ve
tek kişilik makama Meclis’in yasama yetkilerinin
de önemli bir kısmının devredildiği bir rejim.

ayrılması veya bölünmesi gibi sonuçlarla karşı
karşıya kalabileceği iddia ediliyor. Siz bu
konuda ne düşünüyorsunuz?
Bu iddia doğrudur. Anayasa değişikliği, şimdiye
kadar yalnızca TBMM yetkisinde olan “devlet
kurumlarını kurma, kaldırma, değiştirme yetkisi”ni
cumhurbaşkanına devrediyor. Buna ek olarak,
cumhurbaşkanına “kamu tüzelkişiliği kurma”
yetkisi veriyor. İdare hukukunda kurma yetkisi
kimdeyse, kaldırma yetkisi de ondadır.
Cumhurbaşkanı, hükümetsiz olarak, tek imzayla,
devletin kuruluşu üzerinde tek yetkili haline
getirildi. Bu cumhurbaşkanı AKP’nin genel
başkanlığından geldiğine göre, AKP’nin vaatlerine
ve tercihlerine bakmak gerekir. O tercihlerde
“ademi merkeziyetçilik ilkesi”nin benimsendiğini
görüyoruz. “Türk vatandaşlığı”nın silinmesi
vaadini görüyoruz. Bunun yerine “anayasal eşit
vatandaşlık” diye anılan etnik gruplara kimlik
vermek ve Türk Milleti kavramından vazgeçmek
iradesini görüyoruz. O halde, cumhurbaşkanına
verilen yetkilerin tüm devlet sistemini bu ilkeler
doğrultusunda
çözmeye
yönelik
olarak
kullanılabileceği tehlikesiyle karşı karşıya
kaldığımız açıktır.

Anayasa değişikliği teklifinin hazırlanış sürecini
ve meclisteki oylama sürecinde yaşananları
nasıl yorumluyorsunuz?
Bu önerinin gündeme gelişi, MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli’nin, o güne kadar savunduğu
herşeyi inkar ederek yolu açmasıyla oldu. Şu anda
“Bahçeli bunu neden yaptı?” sorusu halâ
karanlıkta.
Anayasa
teklifini
hazırlayanların
cumhurbaşkanlığında istihdam edilen 3 danışman
ile birkaç öğretim üyesi olduğu ortaya çıktı.
Danışmanlık statüsünde çalışan insanların
sorumluluğu yalnızca danışmanlık hizmeti
verdikleri makama karşıdır. Uzmanlıklarının
değeri de, işe yararlılıkları da o makam tarafından
belirlenir. Bu kimseler, Türkiye’ye anayasa
hazırlamak için göreve alınmış değiller. Öyle
olduğunu gösteren bir yetki yazıları yok.
Dolayısıyla yetkisizler. Siyaseten de hukuken de
sorumsuzlar. Elbette böyle olmaz. Bu “danışmanlar
anayasası”nı meşru kabul etmek olanak dışı.

Önerilen bu değişikliğin koalisyon hükümetlerini
imkansız kıldığı belirtiliyor. Sizce koalisyon
hükümetlerinin kurulmasının önüne geçen bir
sistem sağlıklı bir demokrasi olarak tanımlanabilir
mi?
Bu değişiklik, koalisyon hükümetlerini ortadan
kaldırdı; doğru. Çünkü hükümet denen kurumun
kendisini ortadan kaldırdı. Ama koalisyonları
ortadan kaldırdığını kimse söylemez. Daha
kötüsünü mümkün kıldı. Cumhurbaşkanı,
kendisinin atayacağı yardımcılarını ve yine
kendisinin atayacağı bakanları, diğer siyasi
partilerin figürlerinden seçerek kapalı kapılar
ardında pazarlıkçı koalisyonlara gidecek. Bu kapı
açıldı. Bu kapı, siyaseti karanlık, kirli, dar
grupçuklar arasında yapılan bir şey haline getirir.
İktidarlara ve iktidar uygulamalarına karşı müthiş
bir güvensizlik çağı başlatır.

Öneri hazırlanışı bakımından sorunlu, ortaya çıkan
metin de sorunlu. Nitekim metin TBMM Anayasa
Komisyonu’nda, teklif sahiplerince değiştirildi.
Çelişkiler, tutarsızlıklar vardı. Demek ki bu
danışmanlar, Türkiye’ye bir anayasa hazırlayacak
olgunluk ve yeterliğe de sahip değillerdi.
Öneriyi, AKP’nin milletvekilleri imzalayıp teklif
ettiler. Kamuoyuna yansıdı ki, metni görmeden
imza attılar. Türkiye’ye rejim değişikliği getiren bir
işe, metnin kendisini dahi görmeden imza atmak,
TBMM tarihine kara bir leke olarak yazıldı.

Değişiklik
teklifinde
yer
alan
‘‘Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi’’
konusundaki düşünceleriniz nelerdir?

Ve bütün bu işler olağanüstü hal ortamında oldu ve
bitti.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, şu bildiğimiz eski
“ferman”ların 21. yüzyıldaki çeşididir. Çünkü
bunlar hazırlandığı anda yayımlanıp doğrudan

Anayasa değişikliğinin referandumda kabul
edilmesi sonucunda Türkiye’nin eyaletlere
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yürürlüğe
girecek.
Örneğin
gelmeyecek. Orada görüşülmeyecek.

TBMM’ne

Atatürk döneminde parti genel başkanı
cumhurbaşkanlığı birleşmiştir; doğru. Ama o
dönemde tek parti sistemi geçerliydi. Bunda yanlış
bir şey yok. Oysa şimdi çok partili sistem var; böyle
bir birleştirmenin olması eşyanın doğasına aykırı.
Çok partili sistemde, partilerin birinin başkanı aynı
zamanda devletin başı olursa, bu makam “devleti
ve milleti” nasıl temsil edebilecek?

Yeni fermanlar olarak bu kararnamelerin
çıkarılabileceği alanlar çok ama çok geniş. TBMM
sınırlı konularda kanun çıkaracak. Bunların dışında
kalan her konu yeni ferman ile düzenlenecek.
Denetimi var mı derseniz, ancak Anayasa
Mahkemesi’ne iptal davası açarak denetlersiniz.
Bunu da TBMM’deki partiler, milletvekilleri
yapabilirler. Meclis’in de cumhurbaşkanı tarafında
yer tutan milletvekilleri çoğunluğundan oluşacağı
akılda tutulursa; daha önemlisi, bu önerinin
Anayasa Mahkemesi’ni de cumhurbaşkanı
gözetiminde bir yapı olarak kurguladığı
düşünülürse, denetim yolu fiilen kapalı demektir.

Milli Anayasa Hareketi’nin yönetim kurulunda
yer alıyorsunuz. Bize biraz Milli Anayasa
Hareketi’nden bahseder misiniz?
Türkiye’ye bir “yeni anayasa” çuvalı hazırlandı;
başımıza geçirilmeye çalışıyor. Hazırlanan “yenianayasalar”ı inceledik. Temel özelliklerinin gayrımilli anayasalar olduğunu gördük. Milli Anayasa
Hareketi, adı üzerinde, Türkiye’ye gayrı-milli, yani
Türk Milletinin egemenlik hak ve yetkisini ortadan
kaldıracak hiçbir anayasanın getirilemeyeceğini
savunuyor. MAH, gayrı-milli anayasacılığa karşı
bir direniş ve ulusal/milli anayasacılığı savunma
cephesidir.

Bu durumda, kararnamelere “yeni fermanlar”
demeyelim de ne diyelim?
Cumhurbaşkanı’nın tek başına OHAL ilan
edebilecek olmasını nasıl yorumluyorsunuz?
Keyfi yönetim usulleri için engelsiz dünya
kurulması… Bireysel temel haklara kısıtlama
getirme gücü demek olan olağanüstü hal
yönetimlerinin normal yönetim usullerine göre çok
daha fazla denetim mekanizması içermesi gerekir.
Hiçbir denetim mekanizması öngörmeden
cumhurbaşkanına verilen bu yetki, anti-demokratik
ve keyfi uygulamalara yol açar; çok tehlikelidir.

Milli Anayasa Kongresi Sonuç Bildirgesi’nde
1919’dan sonra bir kez daha ‘‘müdafaa-i
hukuku milliye’’ göreviyle karşı karşıyayız,
deniliyor.
Sizce
referandum sürecinde
muhalefet bu durumun ciddiyetini kavramış
görünüyor mu?
Şimdiki anayasa değişikliğine “diktatörlük getirir”
diyerek karşı çıkanlar var. Bu eksiktir. Getirilecek
diktatörlük ile ne yapılacak? Önemli olan bunu
görmek ve söylemektir. Muhalefetin bir bölümü,
bu sistemle, Türk ulusunun egemenlik hak ve
yetkisine el uzatılacağını dile getirmekten
kaçınıyor. Oysa, adı bir türlü söylenmeyen
“millet…. millet….” Haykırışları kulaklarımızda
patlıyor. Dev gibi partilerin başkanları,
yöneticileri, siyaset adamları, “Türk Milleti”
dememek için “bir olacağız, diri olacağız, hepimiz
Türkiye olacağız” demeyi tercih ediyorlar. Bunlar
basit sözler değil… Bunlar, Türk Milletinin
egemenlik yetkisini kullananların, bu yetkiye kast
ettiklerinin sinyalleri…

Başta iktidar çevresi olmak üzere, evet oyu
vermeyi savunan gruplarda ifade edilen
‘‘Atatürk
döneminin
yönetim
tarzını
getiriyoruz.’’ Söylemi hakkında yorumunuz
nedir?
Bu ilginç! Bu kesimler Mustafa Kemal Atatürk’e
yıllarca hepimizi çok inciten gerçek dışı sıfatlar
yüklemeye çalıştılar. Atatürk döneminin baskıcı,
tek partici, diktatörlük, hatta faşist yönetim
olduğunu söylediler. Elbette bu kara çalmaları
tutmadı. Şimdi kendi yaptıklarının Atatürk
döneminde yapılanlar gibi olduğunu söylemeye
kalkışmaları, fırsatçı ve kaygan hallerinin bir başka
göstergesi oldu.

Referanduma OHAL şartlarında gidiyoruz.
Sizce OHAL şartlarında demokratik bir seçim
gerçekleştirilebilir mi? Eğer demokratik şartlar
oluşturulmayacaksa seçimin ‘‘boykot’’ edilmesi
yoluyla
geliştirilebileceği
iddia
edilen
meşruiyet tartışmalarına nasıl bakıyorsunuz?

Atatürk döneminde 1920 – 1924 “meclis sistemi”,
1924 sonrası ise “parlamenter sistem” idi. Oysa
kendileri TBMM’ni kesip kırpıp kuşa çeviriyor ve
başkanlık getiriyorlar. Neresi benzer?
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OHAL’li referandum olmaz. Olursa o referandum
şaibeli olur. Ama bence bundan da önemli bir şey
daha var. Referanduma sunulan metni, “Türk
Milleti’nin devri bitti” diyen başdanışmanlar
hazırladı. Bunlar, “artık tüm etnik grupların
kimliklerini tanımak, yani egemenliği etniseteler
arasından paylaştırmak gerek” diyorlar. Bunun için
de formül bulmuşlar. “Türk Milletini silmek,
yerine Türkiye Milleti gibi bir sıfat getirmek lazım”
diyorlar. Bu niyetleri taşıyan bir anayasa
değişikliğinin referandum konusu yapılabilmesi
akıllara zarardır. Gayrı-meşruluk da asıl buradadır.
Yani Türk Milleti’ne sandıkta kendi egemenliğini
oylatmak!
Akıllara bile getirilemeyecek böyle bir şeyin, Türk
ulusunun önüne sandığa getirilmesi… Bu, akla
zarar bir durumdur. Anti-demokratik olan budur.
Doğru olan, “egemenlik yetkimi oylatmak da ne!”
demekti. “Kimsiniz siz!” demekti. Yazık ki Türk
ulusunun temsilcileri bunu söyleyecek duyarlılığı
ve cesareti gösteremediler. Egemenlik yetkimiz
sandığa girdi.
Bu süreçten nasıl bir ders alınmalı?
Egemenlik oylanır mı, diye yazmıştım. Bu
sandıkta hayır demek değil, bu sandığın kendisine
red gerekir demiştim. İşler bu aşamaya geldiyse,
hiç olmazsa, bu öneri Resmi Gazete’de
yayımlanıncaya kadar zamanımız vardı; sandığın
kendisine hayır demeliydik. Sandığın oylamaya
koyduğu konu bakımından gayrı-meşru olduğunu
haykırmalıydık.
Ne var ki, sandık demokrasisi akılları teslim aldı.
Sandıkta hayır demek, acayip bir heves olarak
yükseldi. Bu sandığa reddiye yerine sandıkta
hayır demek demokratlığı sayesinde OHAL
döneminde referandum sürecini yaşıyoruz.
Egemenliğimizi %49 ile %51 arasına emanet ettik.
Şimdi bu yükü taşımak zorundayız. Boykot yerine
“hayır” diyoruz.
Büyük mesele ise kanımca şu: Olup biten
şeylerden ders çıkarmak… Bu bize büyük derstir.
Egemenlik oylanmaz! Böyle bir sandık olmaz!
Böyle bir sandığın yükü bir kez daha taşınmamalı.
Böyle bir yükü bir daha yaşamamak için, bu
süreci hiç olmazsa, egemenliğimizin nasıl bir
tehdit altında olduğunu açık seçik görmek ve
göstermek için kullanmak gerekir.
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İDEOLOJİ-EDEBİYAT İLİŞKİSİ
VE KEMALİST BİR ÖRNEK:

YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU

Muharrem ANIL

İdeoloji-Edebiyat İlişkisi Üzerine

ortaya çıkan ideolojiler, günümüzde çok
çeşitlenmiş olsalar da varoluşu kavrama ve
anlamlandırma temel amaç ve hizmeti noktasında
aynı sabit çizgide bulunmaktadırlar.

Louis Althusser, İdeoloji ve Devletin
İdeolojik Aygıtları isimli çalışmasında, “Her
pratik, ancak bir ideoloji yoluyla ve bir ideolojinin
altında varolabilir.”1 yargısına varmaktadır. Buna
göre insanın her eylemi doğduğu andan itibaren
içerisinde geliştiği ideolojik ortamın bir yansıması,
bir ürünüdür. Yani insanlığın neredeyse kendisiyle
yaşıt bir eylemi olan edebiyatın da ideolojiden
bağımsız bir pratik olması düşünülemez.

Buradan her ideolojinin bir din olduğunu
savunduğumuz anlaşılmasın. Varmak istediğimiz
nokta şudur:
İnsan türünün ilk ideolojik eylemleri ile
dini/mistik eylemleri birlikte başvermiştir. Ve
ilginçtir ki bireylerin gerçek varoluş koşullarıyla
kurdukları hayali ilişkiler olarak ortaya çıkan ilk
mistik düşünceler, hemen ardından sanatı ve
edebiyatı da türetmiştir. Zira sanat da tıpkı
ideolojiler gibi insanın varoluşu bir çeşit
anlamlandırma ve ifade etmesi eylemidir. İlk
mağara resimlerinde, kil tabletlerde, insanlığın ilk
anlatılarında, destanlarında, Orta Çağ boyunca
gerek Batı gerekse Doğu’da verilen edebi
ürünlerde, hatta Rönesans Avrupası’nda ve dahi
günümüzde, ilk ideoloji olarak niteleyebileceğimiz
bu dini/mistik fikirler ile edebiyatın bir bütün
halinde ilerlediğini, yani edebiyat ideolojiyi
yansıtırken, ideolojinin de edebiyatla takviye
edildiğini görürüz. İlahisi olmayan din, musiki
barındırmayan ritüel insanlık tarihinde yok gibidir.

Peki ama ideoloji dendiğinde ne anlamak
gerekir?
Bunu basitçe şu iki şekilde tarif etmek
mümkündür:
1- Temel bilişsel ve değersel yönelimlere
dayalı sistematik bir fikri yapıt.
2- Yanlı algılamanın yarattığı gerçeği
maskeleyen fikri yapıt.2
Zira
Althusser
aynı
çalışmasında
ideolojiden “bireylerin gerçek varoluş koşullarıyla
kurdukları hayali ilişki”3 olarak bahsetmektedir.
Gerçekten de daha ilk çağlarından bu yana
insan, içerisinde bulunduğu varoluş koşullarına
karşı hayali yapılar türetmiş, ve algısını bu yapılar
üzerine inşa etmiştir. Bin yıllarca “din” olarak

İnsanlığın olgunluk çağlarıyla birlikte
dinlerden başka ideolojilerin de ortaya çıkması ile
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pek ala ideolojilerle edebiyat arasındaki bu ilişki de
farklı boyutlar kazanmıştır. Yüzyıllarca tanrışeytan mücadelesine ilahiler ve menkıbelerle bir
savaş alanı olan edebiyatçıların sayfaları, artık kah
liberalizmin, kah sosyalizmin, kah milliyetçiliğin
birer cephesi halini almıştır.

ister mücadele ile savaş mevzileri kazanarak, sesini
duyurma yolunu ve fırsatını bulabilmesidir.”9
Buradan konumuzla ilgili olarak özetle şu
çıkarımı yapmak mümkündür; iktidarların, kolayca
kontrol edemediği bir ideolojik aygıt olarak
Kültürel DİA, ve bunun içerisinde yer alan
edebiyat ürünleri, sömürülen sınıfların direnişlerini
gerçekleştirebilecekleri birer mevzi olarak
karşımızda durmaktadır.

Zira Sartre, şu tespitiyle bizi varmak
istediğimiz
neticeye
bir
adım
daha
yaklaştırmaktadır:
“Bir toplum, büyük bir sarsıntının ardından
ideolojisini ve değerler sistemini kaybettiğinde,
çoğu zaman neredeyse farkına varmadan, tasfiye
ve yeniden inşa işini aydınlarına havale eder.”4

Şu halde biz Kemalistlerin, Atatürk’ün
gençliğinde sormuş olduğu şu soruyu bir kez daha
hatırlamamız gerekmektedir:
“Başka milletlerin şairleri, münevverleri
böyle çalışıp, milletlerini uyandırırken, nerede
bizim mütefekkirlerimiz?”10

Burada Atatürk’ün “Tarihte inkılaplar önce
aydın kişilerin kafasında fikir halinde doğmuş,
zamanla toplumu sarmıştır.”5 önermesini
hatırlamak da zannederim konuyu daha iyi
anlamamıza yardımcı olacaktır.

Ne yazık ki günümüzde bu sorunun
cevabını vermek pek güçtür. Bu nedenle, yeni
nesillere şevk ve ilham vermesi ümidi ile, biraz
geçmişe dönüp, Kemalist ideolojinin nadide bir
aydını, ve edebiyat alanındaki en büyük temsilcisi
olarak Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nu ve
edebiyatına yansıttığı ideolojisini, vermiş olduğu
edebiyat
eserlerinden
bazıları
dahilinde
inceleyeceğiz.

Yine Althusser; entelektüelin, halk olması
gerektiğini ve halkın mücadelelerini paylaşmadan
da halk olamayacağını ifade etmektedir.6 Edward
Said ise entelektüeli “temsil etme sanatını görev
edinmiş bireyler”7 olarak tanımlar. Bu iki ifadeyi
birleştirecek olursak ise şu sonuca varmamız
mümkündür: Entelektüel, halkın mücadelesini
paylaşan ve bu mücadeleyi temsil etmekle görevli
bireydir.

Bir
Devrin
Karaosmanoğlu

Örneğin; Voltaire, hemen her türden edebi
eserleri ile kendi ideolojisini hicivlerine yansıtarak
Fransız Devrimi için adeta bir kuluçka alanı
oluşturmuştur. Ya da Gorki’nin Ana’sının Rus
Devrimi için toplumda yarattığı duygusal altyapıyı
kim inkar edebilir? Mayakovski, Brecht, Orwell,
Neruda, Nazım Hikmet gibi dünyanın her
coğrafyası ve milletinden edebiyatını ideolojisinin
hizmetine sunmuş isimleri çoğaltmak mümkündür.

Tanığı:

Yakup

Kadri

Sartre,
Aydınlar
Üzerine
isimli
çalışmasında “Hiçbir toplum kendini suçlamadan
aydınlarından şikayet edemez, çünkü ne ektiyse onu
biçmiştir.”11 önermesinde bulunmaktadır. Oysa,
Yakup Kadri’nin eserlerini incelediğimizde
bambaşka bir bakış açısı görürüz. Yakup Kadri,
halkı en çok eleştirir gözüktüğü Yaban romanında
dahi “Sana ıstırap veren bu şey, senin kendi
eserindir.” diyerek aydını, halktan mesul
tutmaktadır. Nitekim Yakup Kadri’nin eserlerinde
oluşturduğu bu “Panorama”da12 Tanzimat
döneminden, yakın geçmişimize dek kuvvetli bir
aydın yergisi buluruz. Yakup Kadri her şeyden
önce milletinden taraf bir aydındır.

Nitekim Althusser, Devletin İdeolojik
Aygıtları arasında Kültürel DİA’ya da yer
vermekte8 ve Devletin İdeolojik Aygıtları hakkında
şu tespitte bulunmaktadır:
“İktidardaki sınıf, DİA’larda, Devlet
Aygıtında yaptığı gibi kolayca sözünü geçiremez.
Bunun nedeni, sömürülen sınıfların direnişinin,
DİA’larda, ister varolan çelişkileri kullanarak,

Esasında Yakup Kadri, kuvvetli gözlem
yeteneği ile kendi devrinin ve çevresinin her
safhasını eserlerinde adeta kayıt altına almıştır. Ve
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tabidir ki bu gözlem ve naklini kendi sahip olduğu
ideolojik fikirler çerçevesinde değerlendirmiş ve
gerçekleştirmiştir.

gibi birbiri üzerine saldırtan, herkesin
‘muhayyile’sini cehennem hayalleriyle yakıp
kavuran ve Türkiye’de her çeşit asil, yüksek geçim
yollarını tıkayan sebepler ve amiller hep bu ahlak
fesadından, bu dört yanı çamurlu siyaset
sisteminin, bu tavırların, bu hareketlerin, bu
demagogca militanlığın kayıtsız ve şartsız hüküm
sürüşünden”15 ibarettir.

Nitekim Türkiye tarihinde Kemalist bakış
açısıyla bu kadar uzun bir devri, aynı berraklıkla
işleyen bir başka kalem daha yoktur.
Yakup Kadri, çok zaman milli hisleri
kuvvetli, içerisinde bulunduğu dejenere çevreye
yabancılaşmış, idealist ve entelektüel bir
kahramanının gözlerinden anlatılarda bulunur. Kim
bilir belki de Kiralık Konak’ta Hakkı Celis, Hüküm
Gecesi’nde Ahmet Kerim, Sodom ve Gomore’de
Necdet, Yaban’da Ahmet Celal, Ankara’da Neşet
Sabit, Yakup Kadri’nin bizzat kendisidir… Zira,
Yakup Kadri de İstanbul’dayken İstanbullu ile,
Anadolu’dayken Anadolulu ile, kah İstanbul
basını, kah işgalci emperyalistler, kah işbirlikçi
batıcılar, kah yobaz softalar, kah cahil halk, kah tek
parti CHP’si ile yani ömrü boyunca idealleri
uğruna içinde bulunduğu tüm dejenere çevrelerle
çatışma halinde bulunmuş bir kişiliktir.13

Romanında bu menfaat ve siyasetin kirlettiği
çevreleri yoğun bir şekilde eleştiren Yakup Kadri,
“Aslında gündelik politika ve parti ihtirasları
memleketteki bütün diğer çalışmaları yutmuş;
hiçbir kimse ve hiçbir zümre için bunun dışında
daha asil bir hayat nizamı bulmak imkanı
bırakmamıştı. Memleketin her sınıf halkı gibi
‘mütefekkir’ ve ‘münevver’ sınıfı da, talihini
durmadan değişen siyasi hayat şartlarının keyfine
bağlamıştı.”16 diyerek, yine eleştirilerinin odağına
toplumun aydın kesimini almıştır. Nitekim aynı
kitabında yer alan Rıza Tevfik, Ali Kemal, Boşo
Efendi ve Hüseyin Kami’nin konuşmacı oldukları
Ferah Tiyatrosu’ndaki Hürriyet ve İtilaf Fırkası’nın
müsameresinden sonra Ahmet Kerim ve arkadaşı
arasında geçen diyalog17, bugün dahi tazeliğini
koruyan tespitlerle doludur.

Kiralık Konak’ta, idealist ve genç bir şair
olan Hakkı Celis, Tanzimat devrinin çarpık
Batılılaşmış bir paşazadesi olan Seniha’ya duyduğu
aşkı ve Seniha için yazdığı şiirlerini bir müddet
sonra tiksintiyle yakmak isteyen bir hale dönüşür
ve yerini millet aşkı ile ikame eder. Hatta Seniha’ya
karşı duyduğu bu aşkı ve bu aşkın eseri olan
edebiyatını küçümseyen Hakkı Celis’in ağzından
dökülen şu cümleler, aslında Yakup Kadri’nin
edebiyata bakışını net biçimde ortaya koymaktadır:
“Mensup oldukları milletin itikatlarını, gazalarını,
hezimetlerini, elem ve neşatını terennüm eden o
büyük halk ve millet şairleri benim için daima
mübarektirler.”14

-

Azizim, dün Türk aydını, Türk entelektüeli
diye bir şey vardı. Bugün o yoktur.
Çünkü, ağzını açtı ve bütün foyası meydana
çıktı.18

Yine romanda memleketteki buhranı ideal
yoksunluğuna bağlayan Yakup Kadri’nin,
“İstediğiniz kadar rejim değiştirin. İstediğiniz
kadar adam getirip götürün, bu gemiyi
yürütemezsiniz, çünkü, kazanı yanmıyor.”19
şeklinde ifade ettiği bu görüşü, Milli Mücadele
yazıları20 ve Atatürk21 denemesi incelendiğinde,
daha da anlamlı hale gelmektedir. Zira, Yakup
Kadri’ye göre Atatürk’ün ve Kemalizm’in, Türk
Milleti’ne verdiği, ve İstiklal Savaşı’nı başarıya
ulaştıran şey bu istiklal ve çağdaşlaşma idealidir.

Hüküm Gecesi romanında ise İttihat ve
Terakki dönemini konu edinen yazar, Ahmet
Kerim isimli idealist bir gazetecinin ağzından
devrin iktidar ve muhalefetinin içine düştüğü
aymazlığı
ve
iktidar
ile
muhalefetin
çirkinliklerindeki
ortaklığı
gözler
önüne
sermektedir.

“Muhalefet, muvafakat! Al birini vur öbürüne! Bu
partilerin ikisinin de milletle hiçbir ilişikleri
yoktur. Çünkü, ne bu, ne o milli bir ideal yaratmak
gücünü gösteremedi.”22

Ona göre “Memleketi soluk alınmaz bir
hale sokan ve bütün vatandaşları enginde yolunu
şaşırmış, zahiresi tükenmiş bir geminin yolcuları
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“Halbuki, öbür tarafta hayat var. Koca bir milletin
engin hayatı var. Bunun içinde kaynayan
acılardan, ihtiyaçlardan, istek ve dileklerden bir
siyasi parti prensipleri çıkarmak kimin aklına
geldi? Bunlar milletin uzviyetine yabancı birtakım
fikirler ve emeller yoluna biriyle uğraşıp dururken
öte yanda millet kendi derdiyle yanıp kavruluyor.
Ne bunun ondan haberi var, ne bunların ondan…
Bir yanda ihtilaller olur, ayaklanmalar bastırılır,
savaşlar çıkarken öte yanda millet ‘Benim derdim
bana.’ diye inliyor.”23

ile arasındaki diyalog, Türk edebiyatında az
rastlanacak türdendir:
-

Kolunuzu nerede kaybettiniz?
Çanakkale’de dedim.
Ha ha, öyle ise siz mükemmel bir
Kemalistsiniz.
Bir
Kemalist
mi?
Evet.
Fakat,
Çanakkale’de harp ettiğim için değil, sade
bir namuslu Türk olduğum için…27

Ayrıca sadece bu kısa pasajdan dahi Yakup
Kadri’nin düşüncesinde Kemalizm’in ne denli
kapsayıcı bir kavram olduğunu anlamak da
mümkündür.

Millet ile siyasiler ve fikir adamları
arasındaki kopukluğu her defasında işleyen Yakup
Kadri’ye göre ilmin en yüksek katlarına
erişememiş bir yarım fikir adamı tatsız, tutsuz,
düzmece ve yapmacıktır, fikirleri eğretidir ve
hayata hep başkalarının gözüyle bakar.24

Yine Ahmet Celal ile Bekir Çavuş karakterleri
arasındaki şu diyalog, Yakup Kadri’nin romanında
yaptığı ve bugün dahi geçerliliğini koruyan can
alıcı bir tespittir:

İşgal dönemi İstanbul’unu ve işgalcilerle
samimiyet halindeki çürümüş çevreleri eleştirdiği
Sodom ve Gomore romanında Yakup Kadri,
Anadolu’da yeşeren özgürlük mücadelesine karşın,
İstanbul’un elit kesiminin nasıl İngiliz, Fransız
işgalcilerle
düşüp
kalktığını,
tanrının
ahlaksızlıkları yüzünden gazap ettiği Sodom ve
Gomore halkına benzeterek, İngilizleri ilah
zanneden Osmanlı artığı bu insanları birer “düş
kırıklığı” olarak nitelemektedir.24

-

İnsan Türk olur da, nasıl Kemal Paşa’dan
yana olmaz?
Biz Türk değiliz ki, beyim.
Ya nesiniz?
Biz İslamız elhamdülillah…28

Fakat, Yaban romanının belki de en hatırda
kalıcı kısmı, Yakup Kadri’nin romanında çizdiği
Anadolu portresini özetlediği ve aydınlara yönelik
eleştirisini had safhaya çıkardığı şu pasajıdır:

O’na göre İstanbul’daki bu tipler bütün
Türkler demek değildir. Bunlar ne olduklarını
bilmeyen bir takım mahluklardır.25

“Şimdi ne görüyorum? Anadolu… Düşmana
akıl öğreten müftülerin, düşmana yol gösteren köy
ağalarının, her gelen gasıpla bir olup komşusunun
malını talan eden kasaba eşrafının, asker kaçağını
koynunda saklayan zinacı kadınların, frengiden
burnu çökmüş sahte sofuların, cami avlusunda
oğlan kovalayan softaların türediği yer burasıdır.

Yazarın belki de en bilindik romanı olan
Yaban’ı inceleyecek olduğumuzda ise; Yakup
Kadri’nin İstanbul’un çürümüş çevresinden
uzaklaştığını ancak bu kez de cehaletin karanlıkları
içerisinde bir Anadolu ile karşılaştığını görürüz.

Burada, bıyıklarını makasla kırptı diye nice
fikir ve ümit dolu Türk gencinin kafası taş altında
ezildi. Burada, yüzü düşmana dönük, nice vatan
mücahitleri savundukları kimselerin eliyle arkadan
vuruldu. Burada, milli timsalin, milli bağımsızlık
sembolünün yolu kaç defa kesildi ve kaç defa
oturduğu şehrin etrafı isyan silahlarıyla
çevrildi…”[…]

“Sizi, kim kurtarabilir? Sizi gökten
melekler inse kurtaramaz. Çünkü, sizi evvela
sizden, kendinizden kurtarmak lazımdır.”26
Ayrıca Yaban, Yakup Kadri’nin ideolojik
tutumunun da en belirgin biçimde hissedildiği
romanıdır. Yakup Kadri bu romanında Kemalist
söylemini açıkça ve olumlayıcı bir biçimde
kullanmaktan çekinmez. Romanın baş kahramanı
Çanakkale gazisi Ahmet Celal’in bir Yunan subayı

“Bunun nedeni Türk aydını gene sensin Bu
viran ülke ve yoksul insan kitlesi için ne
yaptın?[…] Anadolu halkının bir ruhu vardı, nüfuz
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edemedin. Bir kafası vardı, aydınlatamadın. Bir
vücudu vardı, besleyemedin. Üstünde yaşadığı bir
toprak vardı! İşletemedin. Onu, hayvani
duyguların, cehaletin, yoksulluğun ve kıtlığın
elinde bıraktın.[…] Sana ıstırap veren bu şey, senin
kendi eserindir, senin kendi eserindir.”29

Ayrıca Yakup Kadri’nin, romanda
Atatürk’ü 1942 senesinde hala hayatta olarak
yazmış olması da yapıtta yer alan hazin bir
ayrıntıdır.
Yakup Kadri, eserlerinde millet, Türk,
inkılap, Kemalizm gibi kavramları kullanmaktan
çekinmemiş, ve edebi eserlerini kendi dünya
görüşünü nakletmede kullanmıştır. Ayrıca hayatı
boyunca yazar, gazeteci, milletvekili olarak,
Kemalist ideoloji çerçevesinde sürekli bir çaba
içerisinde olmuş, Milli Mücadele yıllarında İkdam
Gazetesi’nde
mücadelenin
savunuculuğunu
yapmış, Halide Edip, Falih Rıfkı gibi Türk
aydınlarıyla yakın temas içerisinde olmuş,
devrimler sürecinde ise Şevket Süreyya Aydemir
ile Kadro Dergisi’ni çıkararak ilk kez Kemalizm’in
fikirsel gelişimi yönünde çaba harcayan bir ekibin
de önderliğini yapmıştır.

Yakup Kadri, topluma ve aydınlara yönelik
eleştirisini İstiklal Savaşı’nın başarıya ulaştığı,
Cumhuriyet’in ilan edildiği ve Türk Devrimi’nin
gerçekleştiği safhalarda da sürdürmeye devam
etmiştir. Nitekim Ankara romanında Yakup Kadri
bu kez, çağdaşlaşmanın manasını yanlış anlayan ve
halkın gerçeklerinden kopuk bir sefahat hayatına
dalan kesimleri, kendi ideolojik tutumunu
sürdürerek genç şair Neşet Sabit’in ağzından
hedefe oturtmaktadır.
“İlk defa olarak, ömrümde ilk defa olarak, burada,
kendi etimden, kendi kanımdan, kendi cevherimden
bir cemaat içinde yaşadığımı hissediyorum.”30
şeklinde tanımladığı 1921 Ankara’sında, daha
sonra gelişen elit çevreleri “cemiyet harici ve
cemiyete rağmen yaşıyan müfrit ferdiyetçiler”31
olarak tanımlayan Yakup Kadri, ortaya çıkan bu
garip durumu romanında “Hani bazı dinler vardır
ki, müfessir ve müçtehitlerinin çokluğu yüzünden
mana ve mahiyetini değiştirir; işte, bizim
inkılabımızın başına da böyle bir şey gelmektedir
ve bizim ıstırabımızın sebebini burada aramak
lazımdır.”32 diyerek izah etmektedir.

Türk Milleti’nin geri kalmışlığının Türk
Milleti’nin kabiliyetsizliğinden değil, Türk
aydınının beceriksizliğinden ve tembelliğinden
kaynaklandığını düşünen Yakup Kadri’ye göre
"Bir asra yakın bir zamandan beri münevver
geçinen ve asri düşünüşü benimseyen Türk
nesillerinden hiçbiri, kendi nurundan halka vermek
lüzumunu hissetmemiş, hissetmişse bile bunu çok
zahmetli, çok yorucu bir iş bularak kendi köşesine
çekilip rahatına bakmak yolunu tutmuştur."36
Ayrıca Yakup Kadri, bir halk adamı ve
milletin ruhunun vücut bulmuş hali olarak gördüğü
Atatürk’e bayağı güzellemeler düzen kimi
sanatçıları da “Türkçenin kurallarını kırıp
geçirircesine Atatürk adını ikiye bölüp “Atam!
Atam!” gibi cıvık bir hitaba çevirişleri Atatürk’ü
hiç sevmediği bir ‘laubalilik’ çevresi içinde kim
olduğu bilinmez bir hale getirmiştir.”37 diyerek
eleştirmektedir.

Nitekim O’na göre “Bizim ruhumuzdaki yeni hayat
prensibinin, yeni hayat özünün tomurcuğu da
çatlamadı. Çatlamış olsaydı, memleketteki hayat
şartlarının yalnız küçük bir ekalliyet lehine değil
bütün millet için değişmiş olması lazım gelirdi.”33
Zira, Yakup Kadri için “’Halka doğru’ lafının
hakiki manası halkı kendine doğru çekmek
demektir.”34 ve Garpçılık, sadece Batılılar gibi
giyinmek, konuşmak, lüks bir hayat sürmek değil,
“her şeyden evvel bir yapma, yaratma, kurma,
iletme ve işletme gücüdür.”35 İşte Ankara
romanında yazar Türk Devrimi’nin mana ve
mahiyetini bu yaratma, kurma, iletme ve işletme
gücünden yoksun olarak algılayan Cumhuriyetçi
çevreleri bir Kemalist, namuslu bir Türk olarak,
ağır eleştirilere tabi tutmaktadır.

Bu noktada, hem devrinin yakın bir tanığı
olması, hem de gözlemlerini ve bu gözlemleri
neticesinde edindiği dünya görüşünü edebi
eserlerine yansıtmaktaki mahareti ile Yakup Kadri
Karaosmanoğlu, edebiyat ve düşünce tarihimizde
nadide bir isim olarak yükselmektedir. Güçlü
eleştirileri ile entelektüellik vazifesini layıkıyla
yerine getiren Yakup Kadri, Edward Said’in
entelektüel tarifinde olduğu gibi “her zaman
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yalnızlık ile saf tutma arasında bir yerde”38
durmuştur.

Louis Althusser, İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları,
İthaki Yayınları, 2016, İstanbul, s. 77
2
Şerif Mardin, İdeoloji, İletişim Yayınları, 2015, İstanbul,
s.20
3
L. Althusser, İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, s.
69
4
Jean-Paul Sartre, Aydınlar Üzerine, Can Sanat Yayınları,
2014, İstanbul, s. 66
5
http://odatv.com/mustafa-kemal-de-eylemci-birogrenciydi-1312101200.html
6
L. Althusser, İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, s.
28
7
Edward Said, Entelektüel, Ayrıntı Yayınları, 2015,
İstanbul, s. 29
8
L. Althusser, İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, s.
51
9
L. Althusser, İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, s.
54
10
http://odatv.com/mustafa-kemal-de-eylemci-birogrenciydi-1312101200.html
11
J. P. Sartre, Aydınlar Üzerine, s. 37
12
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Panorama, İletişim
Yayınları, 2012, İstanbul
13
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Politikada 45 Yıl, İletişim
Yayınları, 2013, İstanbul
14
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Kiralık Konak, İletişim
Yayınları, 2013, İstanbul, s. 180
15
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Hüküm Gecesi, İletişim
Yayınları, 2016, İstanbul, s.32-33
16
Y. K. Karaosmanoğlu, Hüküm Gecesi, s.152
17
Y. K. Karaosmanoğlu, Hüküm Gecesi, s.171-184
18
Y. K. Karaosmanoğlu, Hüküm Gecesi, s.179
19
Y. K. Karaosmanoğlu, Hüküm Gecesi, s.180
20
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ergenekon, İletişim
Yayınları, 2010, İstanbul
21
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Atatürk, İletişim Yayınları,
2016, İstanbul
22
Y. K. Karaosmanoğlu, Hüküm Gecesi, s.182-183
23
Y. K. Karaosmanoğlu, Hüküm Gecesi, s.315
24
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Sodom ve Gomore, İletişim
Yayınları, 2016, İstanbul, s. 287
25
Y. K. Karaosmanoğlu, Sodom ve Gomore, s.276
26
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yaban, İletişim Yayınları,
2014, İstanbul, s. 150-151
27
Y. K. Karaosmanoğlu, Yaban, s. 184
28
Y. K. Karaosmanoğlu, Yaban, s. 152
29
Y. K. Karaosmanoğlu, Yaban, s. 110-111
30
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ankara, İletişim Yayınları,
2013, İstanbul, s. 80
31
Y. K. Karaosmanoğlu, Ankara, s. 124
32
Y. K. Karaosmanoğlu, Ankara, s. 143
33
Y. K. Karaosmanoğlu, Ankara, s. 123
34
Y. K. Karaosmanoğlu, Ankara, s. 114
35
Y. K. Karaosmanoğlu, Ankara, s. 144
36
Y. K. Karaosmanoğlu, Ergenekon, s. 243
37
Y. K. Karaosmanoğlu, Atatürk, s. 141
38
E. Said, Entelektüel, s.37
1

Sonuç
Edebiyat,
insanların
düşüncelerine
yapabildiği o incelikli tesir ile ideolojilerin geniş
halk kitlelerince anlaşılmasında mühim bir takviye
vasıtasıdır. Nitekim tarih boyunca başta dinler
olmak üzere, tüm ideolojilerde edebiyatın bu
ağırlığı hissedilmiş, ve edebiyatçılar ideolojilerini
kitlelere ulaştırma konusunda sanatlarını etkin bir
biçimde kullanmışlardır. Bugün Nazım Hikmet’in
yıllar evvel yazdığı bir şiiri, hala içerisinde
memleket endişesi hisseden milyonlarca gencin
kıpırtısına tercüman olabilmektedir.
Diyebiliriz ki; çok basit ideolojik mesajlar içeren
edebi eserler, toplum nezdinde, akademik üslupla
yazılmış detaylı propaganda metinlerinden, ciltler
dolusu kitaplardan, dev mitingler ve şaşalı
konferanslardan çok daha etkilidir. Örneğin;
Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun sadece Yaban
romanı, okuyan herhangi bir kimsede Türk İstiklal
Savaşı’nın ve Türk Devrimi’nin kime karşı ve ne
amaçla yapıldığını izah edecek derinlikte ve bir o
kadar da anlaşılırdır.
Yazık ki, bugün Kemalistler, pek çok konuda
olduğu gibi Kemalist ideolojiyi sanatında
işleyebilecek edebiyatçıların da yoksunluğunu
hissetmektedir.
Edebiyat, topluma temas edebilmemiz için, bugün
üzerine emek sarf etmemiz gereken önemli
konulardan biri olarak biz genç nesillerin önünde
bütün bakirliğiyle beklemektedir.
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EDEBİYAT:

LOUİS ARAGON ŞİİRİ ÜZERİNE
BİR İNCELEME

Pelin ERASLAN

“Ölüler savunmasızdır... Ama ümit ediyoruz ki
kitaplarımız bizi savunacak...”

nedeniyle aşırı dozda ilaç içerek intihar etmeye
kalkar. Acı çeken ruhu artık ölüme çok yakındır.
‘’Öldü aşk şimdi aşkla titreyen biriyim ben
Güzel putlara tapıyorum Ona benzeyen anılara
tapıyoruz‘’ cümleleri karşılıksız kalan aşkıyla
katlanan acısını haykırır.

Topluma mal olmuş yazarların ardında hep
büyük aşklar saklıdır. Yeni akımlar yaratırlar,
yanlış düzeni değiştirmeye çalışırlar ve dövüşürler
bu uğurda. Bu yüzden hayatlarının bir noktasında
aşka rastlarlar. Şüphesiz Aragon da hepimizin
aklında Elsa’ya olan büyük aşkı ile kalmıştır. Öyle
derindir ki Elsa’nın gözleri, her şeyi onda görür
onda unutur. Hüzünlü, yaralı, yalnız bir
çocukluğun ardından Elsa ile hayat bulur. Fakat
bunun ötesinde siyasal eylemci, komünist şair ve
gerçeküstücülük akımının öncülerindendir.

Kendinden ve çevresinden kaçtığı bir gün
Couple barında Maiakovski ile tanışır. Ve ertesi
gün, 5 Kasım 1928’de, hayatının geri kalanında
yazacağı tüm şiirlere konu olan kadınla karşılaşır.
O sıralarda 30'lu yaşlarının başında, beş parasız
olan Aragon, Paul Eluard ve André Breton'la
sürrealist hareketin en parlak üyelerinden biridir.
Elsa ise 32 yaşında, kendisinden ve geçmişinden
yorulmuş, mutlu bir aşkın özlemi içindedir.

Yasak bir ilişki sonucu doğmuştur Aragon,
uzun zaman annesini ablası olarak tanır. Okuma
yazmayı öğrendikten sonra kendini yazmaya adar.
Bunları yıllar sonra yayınlayacaktır. Kötü geçen
çocukluk döneminin ardından Tıp fakültesine girer.
Tıp fakültesi ona Birinci Dünya Savaşı’nda ikinci
derece doktorluk yapma imkanı sağlar. Savaştan
döndükten sonra Komünist Parti’ye girme çabaları
sürecektir ancak yeni girdiği edebiyat dünyası ve
devam ettirdiği bohem hayatın züppeliği partiye
kabul edilmemesine sebep olur. Bir süre sonra
arkadaşları ile birlikte partiye kabul edilmeyi
başarırlar. O dönem sevgilisi olan Nancy Cunard’ın
bir caz piyanisti yüzünden kendisini terk etmesi

Elsa’yı Campagne Sokağı’ndaki evlerine,
duvarında ’aşık olan duvara yazı yazar’ dizesi olan
odaya yerleştirir. Ve bir zaman sonra şu satırları
yazacaktır:
‘Beni bulduğun o gece çam deviren bir söz
gibiydim
Geceyi ahırlarda geçiren bir serseriydim
Bir köpek tasmasında sahibinin adı yazılı
Öfke ve gürültülerle dolu başka çağların adamı’’
Daha sonra birlikte yaşamaya başlarlar.
‘Öpüşlerin kıyısında ne çabuk geçiyor zaman’
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dediği kadınla aşkı dolu dizgin devam ederken
sosyalist bir ülkeyi tanımak amacıyla Moskova’ya
giderler. Bu süreçte Devrimci Yazarlar İkinci
Uluslararası Konferansı’na çağrılır Aragon.
Kharkov
Kongresi’ne
katılması
diğer
gerçeküstücülerle arasını açacaktır. Kongre sonrası
Dniepr’ye yaptığı gezi, görüşmeler ve konuşmalar
az olsa da, yaşantısına yeni bir yön verir.
Konuşmaya ne gerek vardır ki:

Her adımda yanında olan Elsa ile
başladıkları yerde değillerdir. Ne tanıştıkları o
sokak ne evleri vardır artık. Dönemin getirileriyle
farklı kazanç arayışlarına girmiştir Aragon.
Elsa’nın binbir özenle yaptığı gerdanlıkları
satıyordur. 1933 Humanite’nin muhabiri olur.
Elsa ile farklı bir sokakta farklı bir evde
hayatlarına devam ederler. Tatlı günleri de acı
günleri de bu evde geçer hayatını adadığı kadınla.
Acayip savaş diye adlandırdıkları dönem başlar,
aşıklar ayrı düşer bir süre sonra. 220. Birliğe
katılmıştır Aragon. Oradan gönderdiği şiirler
Elsa’ya olan özlemi ve aşkını anlatıyordur. O
dönem bu dizeleri okuyan insanlar farklı acılar da
bulur şiirde.

‘Bu coşkuyu anlatacak sözcük var mıydı
İçime işleyen duygu yağmur mu rüzgar mıydı ‘’
Yeni şiirlerle dolmuştur Aragon. Moskova
günleri sona ermiş, geri dönüş vakti gelmiştir.
Kongre kararlarını açıklamak için döndükleri
Fransa’da Breton ve diğer gerçeküstücülerle
didişmeler yaşanmaya başlayacaktır.

1942 de Elsa’nın Gözleri’ni yayınladığında
bibliyografisinde şunları belirtir Aragon: ‘Bu şiirler
belli bir ayın ve belli bir yerin acılarından çok belli
bir zamanın acılarını yansıtır. ‘

Aragon devamında yazdığı şiirlerden ötürü
isyan ve anarşist propaganda ile suçlanır.
Moskova’dan ayrılmadan önce bitirdiği Front
Rouge şiiri içerdiği sloganlarla Aragon Olayı’nın
başkahramanlarındandır. Gerçeküstücüler Front
Rouge şiirinin tamamını kabullenerek insanları
birliğe çağırır. Tepkilere rağmen birçok ülkeden
karşılık gelir. Front Rouge şiiri, Fransız şiir
evriminin dönümü olarak kabul ediliyordur. Ancak
gerçeküstücülerle bağlarının kopmasına sebep
olacaktır.

Şiirlerinde de çokça rastlarız bu duruma.
‘‘Ama yüzyılın öyküsü ve zamanın dayanılmaz
yarası
Cüzzam kolera iskorbüt açlık
Ne kanlı uğraşılar orduların ilerleyişinde
Ne kadırga küreklerinde paralanmış kollar
Maskara edilen
gönülleriyle

Ekim 1928 de şu dizeleri yazmıştır Aragon:
‘Otuz birindeyim işte

kadınla

erkek

dilleriyle

Soysuzlaşan her büyüklük ve geri çevrilen
sözcükler küstahça ağıza karşı ‘’

Öyle görünüyor ki
Küçük domuzlar yiyecek beni

Boş ver

Bir dönem sonra kaçakçılık adı altında şiir
girişimlerinde bulunur Aragon. İnsanlar tarafından
anlaşılmasa da İspanyol Cumhuriyeti mitinglerine
katılanlar anlamıştır şiirleri.

Büyük domuzlar yiyecek beni’

‘Görülecek düştüğü insanlığın alnından

Günlük olay ve koşulların durumu her
zaman Aragon’da ağır basmıştır, ama şiirlerini,
yalnızca ona esin veren olaylara indirgemek
haksızlık olur. Elbette ki bunlardan etkilenmesi
gerekli diye bir kural yoktur. Victor Hugo’dan
Arthur Rimbaud’a, Apollinaire’den Homere’e
günün koşulları halkı büyük ölçüde etkileyen
dizeler ortaya çıkarmıştır. Front Rouge’de benzer
durumlardan büyük bir ilgi çekmiştir.

Mutsuzluğun simgesi olan kan çemberinin

Yiyemediler beni

Yaşam güzel alıçlar çiçek açarmış gibi
Şarkılar söyleyecek yüce bir sesle insan’
Kaçakçı şiirleri ile birlikte halk şiirine
yönelim başlar. Kaçakçı şiirlerini maskelemek için
halk şiirini kullandığı düşünülse de, güneye
kapanan Paris Köylüsü’ne, halk ozanlarına ve
onların destanlarına büyük bir ilgisi vardır
Aragon’un. Bu dönemde ‘Herkes için şiir
gerçekleşmesi olanaksız bir düşünce midir?’
sorusunu soracaktır. 1942’de Elsa’nın söylediği
şiirinde önerilerini yineler:

‘’Sonra döndü yaşam düş topraklarının üstünde
Nice
dostlar
yitirdim...’’
diyerek
gerçeküstücülüğün diğer temsilcileriyle yaşadığı
durumu vurgular.
50

ANLIK, Mart-Nisan 2017

‘Diyorsun ki bir dünya kuracaksa eğer aşkımız

çoğaltarak beş yeni okuyucuya vermesini ister.
Ardından kuracakları yayınevine Fransız Kitaplığı
adını verir. Kartopu yöntemiyle çoğalan bu şiirler
elden eleye dolaşmaya başlar. Silahlı direniş
örgütlerinde,
ölüm
kamplarında,
işkence
örgütlerinde direniş şiirleri okunur. Dağıtılan bu
şiirler kurşuna dizilenlerin ceplerinden çıkar.
Direniş şiirleri baskıdan yararlandığı gibi yasal
yoldan da üstü kapalı sözcüklerle baskıya karşı
durur ve fazlasıyla ses getirir. Yasal olarak
yayınlanan Gül ve Rezeda şiirinde şu satırları
yazar:

Bu dünya yalnızca söyleşi dünyası olsun
Bırak Lancelot’yu Bırak Table Ronde’u
Y seult’ü Viviane’ı Esclarmonde’u.. ‘
Aşklarını dolu dizgin yaşarken siyasal
eylemlerini de beraber gerçekleştirirler. Sovyetler
saldırısının olduğu dönemde Alman Birliği
tarafında gözaltına alınırlar. Şans eseri serbest
kalan Louse ve Elsa Ulusal Cephedeki
arkadaşlarıyla
buluşur.
Ocak
1942’de
arkadaşlarının bir kısmı yakalanıp kurşuna dizilir.
Bu olayın ardından Aragon şu satırları yazacaktır:

‘’cennete kalpten inanan
ve ona hiç inanmayan

‘Onlar için yalnız onlar için

kalenin üst tarafından

Mayısta ölen o dostlar için

ateş etti bir nöbetçi

Silahlara yaşlar gibi dilleri

silahıyla iki kere

Aksın bundan böyle dizelerim’

sendeliyor bir tanesi

1942 Kasım’ında Cezayir Çıkarmasından sonra,
işgal edilmeyen bölge olan Nice’i çekirgeden daha
az zararlı olan İtalyanlar işgal ettiğinde şu dizeleri
yazar:

düşüp ölecek diğeri
cennete kalpten inanan
ve ona hiç inanmayan’’

‘‘Az önce kim buna dolu dedi

Artık soğuk savaş dönemi başlamıştır.
Atom savaşı korkusu sarmıştır herkesi. Aragon,
Elsa’nın esiniyle yine dönemi yansıtan çalışmalar
yapar. Gözler ve Anı bu dönem çıkmıştır.

Böyle değildir dolu’nun rengi
Çekirgeydi bunların eski Mısırda adı’’
Montchat’deki evlerinde yayınlanmak
üzere meşhur şiiri ‘mutlu aşk yoktur’u yazar.
Sanılanın aksine iki kişilik yiten bir aşkın sonucu
değil, direnen bir toplumun ışığında savaşan aşkları
anlatır.

‘’Sevgilim dünyanın sonu gelince
Sesim yanıt verebilse sesine...’’
Der Aragon. Elsa’dan, ortak yaşamlarından, geçip
giden zamandan bahsetse de siyasal yanı ağır basan
bir şiir olarak görür.

Bir süre sonra Auschwitz kampında ölen
arkadaşları için Le Musee Grevin şiirini yazar.

Ve bir haber geldi acı mı acı

İspanya’nın,
Guetemala’nın,
Şili’nin
dertlerini kendine dert eder Aragon. Bir tür dünya
şarkısı söyler. Gidip görmese dahi dostlukları
aracılığıyla tanıdığı ülkelerin olayları ve
sorunlarıyla hayat bulur şiirleri.

Daniele ve Maie öldü diyorlar

‘’Sırtında ağır yük yüreğin darmadağın

İlmik ilmik sökecekler mi böyle

Yaşamak yaşamış olmak o olanaksız seçim

Tatlı ve öfkeli Fransamızı’’

Ve ağzın kıyısını buruşturan acı’’

Monchat’da
kaldıkları
evlerinin
güvenliğinden dolayı başka bir yere taşınır Elsa ve
Louise.
Şiirlerini
artık
yasal
yollarla
yayınlayamayacaktır. Gizlilik kuralları gereği
beşer kişilik gruplar halinde örgütlenen
aydınlardan esinlenerek bültenin adını Yıldızlar
koyar. Her okurun eline geçen şiirleri beş adet

Yaşlılığa doğru dönüşsüz yolu, şiirlerinde
görülmeye başlanmıştır. Tükenmeyen ve gittikçe
artan Elsa aşkı her şiirinde daha da bir anlam
bulmaktadır.

‘Yazık korkunç tohumlar
Kana buladı bu uzun yazı

‘’Sana bir söyleyeceğim;
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Zaman sensin..’’
Diyerek yaşamının tamamını Elsa ya aitliğini
anlatır şair.
42 yıllık yaşamları, büyük aşkının kalbinin
durması ile son bulur. Özlemin en acısını yaşar
Aragon. Bir gün Elsa’nın çekmecesinde bulduğu
yazılarla aşkı ızdıraba döner. Elsa’nın notlarında,
bu zamana kadar birlikte olduğu erkeklerin isimleri
yazılıdır. Ve günlüğünde:
‘Herkes beni sevsin...
Bütün erkekler bana hayran olsun istiyorum..’
yazar.
Artık Aragon için aşk sadece bir hayal
kırıklığıdır.
‘’Bir tek aşk yoktur acıya gark etmesin
Bir tek aşk yoktur kalpte açmasın yara
Bir tek aşk yoktur iz bırakmasın insanda
Ve senden daha fazla değil vatan aşkı da
Bir tek aşk yok yaşayan gözyaşı dökmeksizin
Mutlu aşk yoktur ama
Böyledir ikimizin aşkı da..’’ diyerek hafızalara
kazınır.
Mezar taşına şu sözlerin yazılmasını ister.
“Ölüler savunmasızdır... Ama ümit ediyoruz ki
kitaplarımız bizi savunacak...”
1982 yılında içinde yıkık bir aşk ve binlerce
düşünceyle Elsa’ya kavuşur..
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TOPLUM:

TÜRKİYE’DE KADINA YÖNELİK
ŞİDDETİN SON 10 YILI:
KISA BİR DEĞERLENDİRME

Prof. Dr. Şengül HABLEMİTOĞLU
boşanmak istediği için kocası tarafından hunharca
öldürülen, evlenme teklifini kabul etmediği için
erkek arkadaşı ya da ayrıldığı nişanlısı tarafından
öldürülen bir kadının haberine rastlamayalım.
Geçtiğimiz yıl yine 8 Marta yakın bir tarihte,
Adana’da uzun süredir kayıp olduğu bildirilen 16
yaşında bir genç kızın ailesi tarafından infaz
edildiği ortaya çıktı. Gerekçe ‘’namus’’. Oysa
biliyoruz ki, Türkiye’de, cinsiyet temelli şiddet
mağduru kadınlar ve genç kızlar; aynı zamanda
taciz, tecavüz ve ensest gibi cinsel suçların da
kurbanları oluyorlar. Buna bir de çocukların
mağduriyeti eklendi. Bağımsız örgütlenmelerin
cinsiyet temelli şiddetle mücadele deneyimleri ise,
görmezden gelinerek değersizleştiriliyor. Hatta
anarşizm olarak değerlendiriliyor. Türkiye’de
devletin, kadına yönelik şiddet ve toplumsal
cinsiyet eşitsizliğinin yarattığı sorunlara odaklı
uzmanlık alanlarını, kurumları güçlendirmesi ve
yasal düzenlemeler yapmasında kadın örgütlerinin,
kısmen de akademinin önemli katkıları vardır. Bu
çabaların geçmişi çok eski olmamakla ve ataerkil
normlarla bakılıp, toplumun çeşitli kesimleri
tarafından
feminizm
düşmanlığı
ile
damgalanmalarına karşın önemli kazanımların
yolunu açtığı da bir gerçektir. Kadının Statüsü ve
Sorunları Genel Müdürlüğü ve devamında kurulan
Kadından Sorumlu Devlet Bakanlığı bu ısrarlı,
inatçı çabalarla ortaya çıkmıştır. Ayrıca, 2000’li
yılların ilk yarısında, Medeni Kanun ile Türk Ceza

Türkiye’de kadına yönelik şiddet, ülkemiz
yerel kadın hareketinin 90’lı yılların başından
itibaren
sürdürdüğü
mücadele
sonucunda
toplumsal gündemin dinamik bir parçası oldu.
Ancak, bu gündemi yaratmak kadınların
kazanımları ile değil, şiddetin ağır sonuçları ile
gerçekleşti. Son on yılda da cinsiyet temelli şiddet,
siyasetin gündemine taşınmakla kalmayıp,
siyasetin ideolojik enstrümanı haline geldi.
Şiddetle mücadele eden bağımsız kadın
kuruluşlarının yanısıra, lezbiyen, gey, biseksüel,
trans, interseks ve quer (LGBTİQ) örgütleri
giderek arttı ve aktifleştiler. İç hukumuzda, 2012
yılında, eksikleri/yetersizlikleri olmakla birlikte,
uluslararası insan hakları hukuku normlarındaki
son yaklaşımları içeren yeni düzenlemeler yapıldı.
İstanbul Sözleşmesi’nin 2015 yılında imzalanmış
olması çok önemli bir adımdı. Tüm bunlara karşın,
Türkiye’de kadına yönelik şiddet son on yılda yine
de hızını kesmedi ve yükseliş eğiliminde. Yasalar
yapılıp,
tedbirler
konuşulurken;
şiddetin
azalmadığı gibi neden bir ‘’cinsiyet soykırımı’’na
dönüştüğü sorusunun sorulması ve yanıtlanması
gerekmekte.
Bu 8 Mart yaklaşırken, Van’da bebeğini
hastaneye götüren 15 yaşındaki annenin bebeğinin
cinsel saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Gün geçmiyor
ki,
53

ANLIK, Mart-Nisan 2017

Kanunu’nda yapılan değişiklikler ile, Anayasamıza
eklenen kadın erkek eşitliği maddesi, birer
başarıdır. ‘’Ailenin reisi erkektir’’ ifadesinin
yasadan çıkartılması, evlilikte edinilen malların
eşit paylaşımı, namus cinayetlerinde uygulanan
cezaların arttırılması gibi ülkemiz ortamında
devrim niteliğindeki kazanımlar, toplumsal destek
de bulmuştur. Ayrıca, şiddetle mücadele amacıyla
yapılan ilk özel düzenleme olan 4320 Sayılı
Ailenin Korunmasına Dair Yasanın, kapsamının
oluşturulması, tanıtımı ve uygulanmasını izlemede
kadın örgütlerinin gösterdiği duyarlık da takdire
değer.

sırasında ve daha önceki yasa yapma süreçlerinde,
bütün çabalara rağmen cinsiyet eşitliğinin, cinsiyet
kimliği ve cinsel yönelimleri de içerecek şekilde
tanımlanması sağlanamamıştır. Avrupa Birliği
(AB) uyum programı çerçevesinde 2009’dan beri
yasalaşması geciktirilen Ayrımcılık Mevzuatı ve
Eşitlik Kurulu Kanun Tasarısı’ndan, LGBTİ
örgütlerin katılımı ile önerilen maddeleri, tasarı
meclise sevk edilirken tamamen çıkarılmıştır.
Cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim temelinde
ayrımcılık yapılamayacağı belirtilen İstanbul
Sözleşmesi’nin yaşama geçirilmesi geciktirilirken,
diğer yandan da salt içerdiği bu ibare nedeniyle
sözleşmenin tamamına itiraz edilmektedir.
‘’Eşcinsellik hastalıktır, tedavi edilmelidir’’
yaklaşımı, artan nefret suçları ve trans
cinayetlerinin azalması için herhangi bir tedbir
alınmayışı, bazı kamu yöneticilerinin söylemleri ile
nefretin yeniden üretilmesi tehlikeli boyuttadır.
Bunun son örnekleri LGBTİ bireylerin 7 Haziran
Genel Seçimlerinde milletvekili adayı olmaları ile
gündeme daha fazla yansımıştır. Öyle görünüyor
ki, yeni anayasa çalışmalarında da beklenen ileri
düzeydeki gelişmelere ilişkin değişiklikler
yapılmamıştır. Bütün bunlar böyleyken, kadınlar
her gün hala öldürülmektedir. Şiddet artarak devam
etmektedir. Şiddet failleri, cezalandırılırken iyi hal
indirimi almakta ve tahliye edilmektedirler. Ve
yazık ki, 21. Yüzyılda kadınlar, Türkiye’de
cinsiyete dayalı bir soy kırıma maruz kalan
dünyanın en kalabalık azınlığı olarak yaşam
mücadelesi vermektedirler...

Kadın örgütleri, son Adalet ve Kalkınma
Partisi (AKP) hükümetleri döneminde, İstanbul
Sözleşmesi’nin (Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev
içi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye
İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi-2015)
onaylanması ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve
Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair
Kanunu’nun yasalaşması süreçlerinde etkin katılım
göstermişlerdir. 8 Mart 2012’de yürürlüğe giren
6284 sayılı yasa, son anda eklenen değişikliklerle
örgütlerin önerilerini tam olarak içermese de,
şiddeti önlemek ve maruz kalan kadın ve çocukları
korumak için yeterli olanaklar sağlayan bir yasal
düzenlemedir. Örgütlerin katkısı, yasanın 30 yıldır
şiddetle doğrudan mücadeleden gelen deneyim ve
cinsiyet eşitliğine dair evrensel ilkelere dayalı
bütüncül
yaklaşımları
içermesi
açısından
önemliydi. Ancak, sivil toplum-kamu kuruluşları iş
birliği için iyi örnekler oluşturabilecek bu gibi
girişimler, artık durdurulmuştur. Devlet, bağımsız
kadın örgütlerini ve Türkiye’deki feminist hareketi
dışlamıştır. Bunda AB hedefinden vazgeçilmesi de
etkili olmuştur. Talepleri dillendiren örgütler ve
mücadele içerisindeki kadınlar, şiddet ve
engelleme ile karşılaşmaktadırlar. Yazdıkları
yazılar nedeniyle haklarında dava açılmakta,
katıldıkları toplantılarda susturulmakta ve
mahkemelerde darp edilmektedirler. Hükümet
partisinden seçilen bazı belediyeler ise, belediyeye
ait binalarda yıllarca şiddete maruz kalan kadınlara
danışmanlık desteği sağlayan kadın örgütlerini
yerlerinden etmeye, protokollerini tek taraflı fes
etmeye çalışmaktadırlar. Buna son dönemde 15
Temmuzdan sonra doğu illerinde ve ilçelerinde
kayyım atanan yerel yönetimlerde, açılmış olan
kadına yönelik şiddet birimlerini kapatmaları da
eklenmiştir.
Türkiye’de LGBTİ hakları dediğimizde ise,
bırakın iyi örneklerden söz etmeyi, konu
görmezden gelinmektedir. Ülkemizde maalesef
2010 yılındaki Anayasa’da yapılan değişiklik
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TARİH:

TARİHİN KİLİDİ:
ÇANAKKALE MUHAREBELERİ

Sait KAYA (Araştırmacı-Yazar)
derginin yayıncıları benden bu konuda bir yazı
istediklerinde; hamaset dolu birkaç anekdottan
ibaret ve esasen bilimsel bir değer taşımayıp, bir
anma konuşmasında okunabilecek türden bir
Çanakkale
yazısı
yazmayı
kendime
yakıştıramadım. Yazı boyunca, Tarih biliminin en
temel metodu olan “BİRİNCİ EL” kaynakların
“KARŞILAŞTIRMALI” incelemesi yoluyla bütün
bu sorulara açık ve net bir cevap ortaya koymaya
çalışacağım. Yazının hacmini ve amacını
gözeterek, Çanakkale Boğazı’nı denizden geçme
teşebbüsüne sadece değinerek geçip, bahsi geçen
sığ tartışmalara en çok konu olan kara savaşlarını
merkeze alacağım. Saldırganların karaya çıktığı
günden Gelibolu'yu terk ettikleri güne kadar olan 9
aylık süreyi tümüyle irdelemek bu yazıda mümkün
olmayacağından dolayı da kara çarpışmalarının en
stratejik bölümü olan başlangıç aşamasını mercek
altına alacağım.

Çanakkale Muharebeleri, Türk ve Dünya
tarihindeki büyük önemine karşılık ülkemizde hak
ettiği ölçüde bilinmeyen bir tarih kesitidir.
Milletimizin bu konudaki bilgi ortalaması; Seyit
onbaşının 200 küsur kiloluk top mermisini
taşıması, Mustafa Kemal’in göğsündeki saate
isabet eden şarapnel parçası gibi birkaç anekdottan
öteye geçemiyor. Ulusal duyarlılıkları yüksek olan
kesimlerde bile Çanakkale Muharebelerini,
Kurtuluş Savaşı’nın bir parçası zanneden insan
sayısı az değil. Yaşamı boyunca ders kitabı dışında
eline kitap almamış milyonlarca insan da sosyal
medya gibi güvenilmez bir kaynaktan edindiği
yüzeysel bilgilerle yetiniyor. Daha kötüsü Kadir
Mısıroğlu gibi yarım akıllı, Cumhuriyet ve Atatürk
düşmanı ve aslında emperyalist tarihyazımının
Türkiye’deki temsilcisi durumunda olan çok sayıda
şahıs, denize akan lağım suları benzeri bir bilgi
kirliliğine sebep oluyor. Mustafa Armağan ve
benzeri sözde tarihçiler de daha akademik bir
görünümde aynı değirmene su taşıyor. Hâl böyle
olunca, Çanakkale muharebeleri ve Mustafa
Kemal’in buradaki rolü de çeşitli kesimler arasında
sığ tartışmalara, yalan ve iftira kampanyalarına
konu oluyor.

Yazıyı dipnotlarla doldurmadığımı ve fakat
sunduğum bütün bilgilerin BİRİNCİ EL
kaynakların KARŞILAŞTIRMALI incelemesine
dayandığını, benden kaynaklanabilecek maddî
hatalara yönelik uyarı ve düzeltmelere açık
olduğumu da belirtmek isterim.

Çanakkale Muharebelerini, Birinci Dünya
Savaşı’nın genel stratejisinden ve Osmanlı
Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na girmesisürüklenmesi konusundan ayrı düşünmek mümkün
değil. Fakat Osmanlı’nın savaşa girmesi konusu da
yeterince açıklığa kavuşmuş değil. Bu bakımdan,

“Küresel Çete”ye Karşı
İlk cevap vermemiz gereken soru;
Çanakkale çarpışmalarının da bir parçasını
oluşturduğu Birinci Dünya Savaşı’nın, NEYİN
SAVAŞI olduğu sorusudur. Birinci Dünya Savaşı,
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yaygın ve doğru bir deyişle bir emperyalist
paylaşım savaşıdır. Fakat "neyin paylaşımı?"
sorusunu cevaplamazsak bu ifade eksik kalacaktır.

Dünya Savaşı'nın büyük ödülü Osmanlı
topraklarıydı. Siyasi Tarih literatürüne Doğu
Sorunu adıyla geçen sorun da esasen Osmanlı
terekesinin paylaşılması sorunudur. Bu gerçekten
hareketle
Osmanlı
Devleti'nin
savaştan
kaçınmasının mümkün olmadığı da kolayca
anlaşılır. Bu da bize İttihat Terakki hakkında dinci
çevrelerin 100 yıldır sürdürdüğü; "Efendim devleti
harbe soktular, koca imparatorluğu batırdılar."
yolundaki
propagandanın
gerçeklerle
bağdaşmadığını gösterir.

Bir tarafta; denizlerde egemen olan ve
"üzerinde
güneş
batmayan
imparatorluk"
nitelemesini haklı çıkaracak şekilde dünyanın
dörtte üçünü sömürgeleştirmiş olan İngiltere'nin
başını çektiği Fransa, Çarlık Rusyası gibi devletler.
Diğer tarafta, kapitalist gelişmesini ve ulusal
birliğini daha geç sağlamış olan Almanya ve
müttefiki Avusturya-Macaristan İmparatorluğu.
Daha doğrusu bütün bu devletleri kendi emelleri
için kullandığı birer aygıta dönüştürmüş olan
küresel sermaye. Adını koymak gerekirse; hemen
tüm Avrupa devletlerine yerleşerek bu devletleri
kendisine borçlandırmak suretiyle, kendi servetinin
bekçisi yapan Rothschild ailesi.

Savaşa hazırlıksız ve erken girildiği
yönündeki eleştirilerin elbette haklılık payı vardır.
Hatta bu eleştirileri bizatihi önde gelen İttihatçı
subaylar dile getirmektedir. Bu bağlamda
elimizdeki en kıymetli kaynaklardan biri, savaşın
hemen öncesinde Binbaşı rütbesiyle Genelkurmay
İstihbarat Dairesinin başında bulunan Kazım
Karabekir'in "Birinci Cihan Harbine Neden Girdik,
Nasıl Girdik, Nasıl İdare Ettik?" başlıklarını
taşıyan 4 ciltlik eseridir. Bulunduğu mevki gereği
bütün emperyalist devletlerin Osmanlı topraklarına
yönelik planlarından birinci elden haberdar olan
Karabekir, özellikle eserinin ilk iki cildinde bu
savaştan
kaçınmanın
imkânsız
olduğunu
belgeleriyle ortaya koymaktadır. Bu görüşü veciz
bir biçimde destekleyen bir anekdot nakledelim:
Osmanlı Devleti'nin savaşa girdiği gün, İstanbul'da
bulunan Düyun-u Umumiye Başkanı İngiliz Sir
Adam Block, ülkesiyle Osmanlı arasında savaş ilan
edildiğinden dolayı Londra'ya dönmek üzere
hareket eder. Diplomatik bir gereklilik olarak
hükümet yetkilileriyle de vedalaşır. Bu esnada şu
sözleri söyler:

Meseleye bu gözle bakınca aslında bu
savaşın her koşulda tek bir galibi olacağını
söylemek yanlış olmaz. Ve son asırlardaki tüm
savaşlar gibi bu savaş da esasen dünya halklarına
karşı açılmış bir savaştır.
Denizlerde
İngiltere
ile
başa
çıkamayacağını bilen Almanya, Ortadoğu'ya
karadan ulaşmak amacıyla daha Sultan 2.
Abdülhamit zamanında Osmanlı Devleti'yle
ilişkileri geliştirmeye başlamıştı. Bu çerçevede
Kayser Wilhelm iki kere Osmanlı ülkesine
diplomatik ziyarette bulunmuş ve bu ziyaretlerden
birinde Kudüs'e de giderek "Hacı" olmuştu. Alman
propaganda aygıtı daha o zamanlardan Wilhelm'in
"gizli Müslüman" olduğu yalanıyla Müslüman
halkları Almanya tarafına çekmeye çalışıyordu.
Aynı yalan yıllar sonra İkinci Dünya Savaşı'nda
Hitler için de kullanılacaktı.

"Almanlarla birlik olarak İngiltere'ye karşı
savaşa girdiniz. Almanlar kazanırsa Alman
sömürgesi olacaksınız. İngiltere kazanırsa... işte o
zaman mahvoldunuz!"

Almanya'yı hedefine ulaştıracak stratejinin
merkezinde Bağdat Demiryolu Projesi vardı.
Berlin'den başlayarak, Viyana, İstanbul, Musul,
Bağdat üzerinden Basra'ya kadar inmesi planlanan
bu projeye İngiltere karşı çıkmış ve Basra'ya inme
kısmından vazgeçilmesini sağlamıştı. Çarlık
Rusyası da Ankara'nın doğusuna demiryolu hattı
döşenmemesi şartıyla projeye karşı çıkmaktan
vazgeçmişti. Sultan 2. Abdülhamit zamanında
büyük mesafe kateden Bağdat Demiryolu, Birinci
Dünya Savaşı'na girerken, Toros tünelleri dışında
hemen tümüyle hizmete girmiş durumdaydı.

Nitekim savaşın sonunda 1919'da Türkiye
işgal edilirken İngiliz Başbakanı Lloyd George,
"Türkleri Avrupa'dan çıkardık. Şimdi onları
geldikleri yere, Asya steplerine kadar süreceğiz!"
diyordu. Cahil herif bilmiyordu ki Asya'da
gideceğimiz step falan kalmamış. Türk Milleti
olarak 1919-1922 arasında, başka gidecek hiçbir
yer olmadığını bilerek sırtımızı duvara dayadık,
vuruştuk. Bütün bu emperyalist projeleri de tarihin
çöplüğüne gönderdik.
İşte Çanakkale zaferinin ne olduğunu
lâyıkıyla kavrayabilmek için, bu tarihsel bağlam
içerisine yerleştirerek yorumlamak gerekiyor.

“İşte O Zaman Mahvoldunuz!”
Sözü fazla uzatmadan diyebiliriz ki Birinci
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Çanakkale-Ekim
Savaşı Denklemi

Boğazı son kez denizden geçme teşebbüsü
18 Mart 1915'te düşman donanması açısından ağır
zayiatla sonuçlanınca, bu kez Gelibolu
yarımadasına
asker
çıkarmak
suretiyle
yarımadanın ve boğazın kontrolünü ele geçirmek
teşebbüsüne girişildi. Bundan amaç karadan
İstanbul'a yürümek olmayıp, yine savaş gemilerini
boğazdan geçirerek İstanbul önlerinde belirmek ve
donanma toplarını başkente doğrultarak Osmanlı
Devleti'ni teslim olmaya zorlamaktı.

Devrimi-Kurtuluş

Osmanlı Devleti’ni savaşa sürükleyen
Goben ve Breslau (Yavuz ve Midilli) komplosu
hakkında başka bir yazı yazma sözü vererek,
Çanakkale saldırısına girişen güçlerin hedeflerini
ve Türk zaferinin neleri engellemiş olduğunu da
belirtelim.
Çanakkale
boğazına
ve
Gelibolu
Yarımadasına yönelik saldırının hedefleri:
1-) İstanbul’u ele geçirerek Osmanlı
Devleti’ni safdışı etmek.
2-) Alman ve Osmanlı ordularına karşı tek
başına mücadele eden Çarlık Rusyası ile irtibat
sağlamak.
3-) Yalnız kalan Almanya’yı çabucak
yenmek.

Bundan sonraki okumayı kolaylaştırmak
açısından, sözü geçecek olan askerî birliklerin
BÜYÜKTEN KÜÇÜĞE doğru sıralaması şu
şekildedir: Tümen-Alay-Tabur-Bölük-Takım. Her
tümen üç alay (yaklaşık 8-10 bin asker), her alay üç
tabur (yaklaşık 2.500 asker), her tabur üç bölük
(yaklaşık 800 asker) ve bir bölük de yaklaşık 200300 arası askerden oluşur.

İşte Çanakkale deniz ya da kara savaşları
sonucu geçilseydi bu hedeflere ulaşılmış olacak ve
belki de Birinci Dünya Savaşı’nın adı Birinci
Dünya Savaşı olmayacak, savaş orta büyüklükte bir
Avrupa Savaşı olarak tarihe geçecekti. Bu
koşullarda yine Türkiye parçalanarak işgal edilecek
ve bir Kurtuluş Savaşı yapmaya girişilse bile bu
sefer 1920’de dayanışma içine girdiğimiz Bolşevik
Rusya yerine karşımızda Doğu Anadolu’dan da
Türkiye’yi işgale girişen bir Çarlık Rusyası olacak,
dört bir taraftan kuşatılan Anadolu’daki muhtemel
bir direniş, ezilmeye ve yok olmaya mahkûm
kalacaktı. Türkiye Cumhuriyeti diye bir devlet
olmayacak, Türkler de bugünkü Filistinliler
konumunda mahrumiyet koşullarında yaşayan bir
etnik grup olacaktı.

Daha 18 Mart teşebbüsünden önce 4 Mart'ta
düşman, yarımadanın ucundaki Seddülbahir
bölgesine keşif maksatlı bir çıkarma teşebbüsünde
bulunmuştu. Zaten Gelibolu yarımadasında
çıkarmaya elverişli 2-3 yerden biri ve en uygunu da
Seddülbahir plajlarıydı. 25 Şubat'ta 19. Tümen
komutanı olarak bölgeye gelen Yarbay Mustafa
Kemal, Yarımadanın tüm güney bölgesinden
sorumlu tutulmuştu. Kendi tümeninin iki alayı ve
ayrıca emrine verilen 9. Tümen'in iki alayı olmak
üzere toplam 4 alayla güçlü bir kıyı savunma
tertibatı almış bulunuyordu. Bu yüzden düşman
çıkarma teşebbüsü daha ilk dakikalarda akamete
uğratılmış ve karaya çıkan düşman geri
püskürtülerek kayıklarına binip kaçmaya mecbur
edilmişti. Bu esnada bir Türk çavuşu, bozulan
tüfeğini bir kenara fırlatıp düşmana taşla hücum
etmeyi sürdürmüştü. Zaten çıkarma teşebbüsünü
öğrendiği anda olay yerine gelmiş olan Mustafa
Kemal, derhal (adı Mehmet olan) bu çavuşun bir
nişanla taltif edilmesini emretmiştir. 25 Nisan'daki
asıl çıkarma günü Yahya Çavuşla birlikte ismi
tarihe geçecek olan Mehmet Çavuş budur.

Çanakkale Zaferi sonucunda Osmanlı
Devleti safdışı kalmadığı gibi Süveyş Kanalı, Irak
ve Kafkasya cephelerinde emperyalist devletlere
kök söktürmüştür. Çarlık Rusyasıyla irtibat
sağlanamayınca, uzayan savaş koşullarında bir
siyasal krize sürüklenen Rusya’da Ekim Devrimi
gerçekleşmiş, yeni kurulan Komünist Rusya,
emperyalizmin başına bela kesilmiştir. 1-2 yılda
bitmesi planlanan savaş 4 yıla uzamıştır. İşte
emperyalistlerin İttihat Terakki’ye, Türklere ve
Mustafa Kemal’e yönelik nefretinin arkasında bu
gerçekler vardır. Çanakkale Zaferi Ekim
Devrimi’ne yol açmış, yeni kurulan Komünist
Rusya da Kurtuluş Savaşı’nda Türkiye’nin en
önemli destekçisi olmuştur.

Askerlerdeki bu cesaret ve kararlılık
tesadüfen ortaya çıkmış değildir. Elbette bu vatan
evlatlarının tertemiz duygu ve inançları vardır.
Ancak büyük bir kısmı askere gelene kadar
köyünden dışarı çıkmamış, okuması yazması
olmayan ve Gelibolu'nun neresi olduğunu bile
bilmeyen bu çocuklar, haftalardır subay ve
çavuşları tarafından normal askeri eğitimin yanısıra
Gelibolu savunmasının ne kadar yaşamsal olduğu
konusunda da bilinçlendirilmektedir. Çanakkale

Seddülbahir: Denizin Seddi
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geçilirse İstanbul düşecek, vatan çiğnenecektir.
Yani siperin ardı vatandır, çiğnetilmeyecektir.
Çanakkale de geçilmeyecektir.

değiştirmek
olacaktır.
Sanders,
düşman
donanmasının top ateşini bahane ederek kıyıda
sadece zayıf birliklerin bulundurulmasını ve asıl
kuvvetlerin geride tutulmasını esas alan bir tertibat
alacaktı. Bu tertibatı almadan önce de, 26 Mart'ta
bölgeden sorumlu olan ve en çok itiraz etmesi
beklenen Yarbay Mustafa Kemal'i 19. Tümenle
birlikte Ordu ihtiyat kuvveti olarak cephe gerisine
çekecekti. Böylece Seddülbahir bölgesinde sadece
Halil Sami Bey komutasındaki 9. Tümen kalacaktı.
Üstelik bu tümenin 3 alayından biri de kuzeyde
Arıburnu bölgesindedir. Yine 25 Nisan'da buraya
çıkan ANZAC(1) tugayını da bu 27. Alay'ın iki
bölüğü karşılayacaktır. 25. Alay geride, Yarbay
Hafız Kadri Bey komutasındaki 26. Alay kıyı
savunmasındadır. İşte bu alayın 3. taburu, başında
tabur kumandanı Binbaşı Mahmut Sabri Bey olmak
üzere düşman çıkarmasının en şiddetli dalgasını
göğüsleyecektir.

Bu kararlılık, resmî emirlere de
yansımaktadır. Mustafa Kemal, çıkarma öncesi
kendi birliklerine yayınladığı bir emirde, "Benimle
burada muharebe eden bilcümle askerler katiyen
bilmelidir ki, bize verilen namus vazifesini
tamamen ifa etmek için bir adım bile geri gitmek
yoktur. İstirahat aramanın, bu istirahattan yalnız
bizim değil, bütün milletimizin ebediyen mahrum
kalmasına sebebiyet vereceğini cümlenize
hatırlatırım. Bütün arkadaşlarımın aynı fikirde
olduklarına ve düşmanı tamamen denize
dökmedikçe
yorgunluk
belirtisi
göstermeyeceklerine şüphe yoktur." demektedir.
Yine diğer komutanlarla yapılan bir toplantıda,
"İçimizde ve askerlerimizde Balkan Harbi'nin
utancını bir daha görmektense, ölmeyi tercih
etmeyecek kimse yoktur. Böyleleri varsa onları
kendi ellerimizle kurşuna dizelim." demiştir.
Mustafa Kemal, emrindeki dört alayla ve bu
kararlılıkla düşmanı beklemektedir.

Bölgedeki Türk komutanlar, Liman von
Sanders'in tertibatına karşı çıkmışlar fakat emir
komuta zinciri içerisinde bu itirazlar bastırılmıştır.
Hatta Halil Sami Bey, gözünü karartıp zehir
zemberek bir itiraz raporunu üst makamlara
iletmiştir. Bir Türk albayının, bir Alman
generalinin bütün görüşlerini tek tek çürüttüğü bir
tarihsel belge niteliğindeki bu rapordan en önemli
bir kaç satırı, hiçbir ifadesini değiştirmeden, sadece
bazı eski kelimelerin yerine güncel karşılıklarını
koyarak aktarıyorum. Raporun başlangıcında,
Mustafa Kemal’in hazırlamış olduğu önceki
savunma planının dayanakları sunuluyor. Sonra
Liman
von
Sanders
tarafından
yapılan
değişikliklerin yanlışlığı ortaya konuyor:
“-Düşmanın en zayıf zamanı karaya
çıkarken olup, piyade ve topçumuzun etkili ateşi
altında kalacağı,
-Karaya çıkmayı başardığı yerlerde ise
kendi piyadelerinin (bizimkilerle S.K.) yakınlığı
sebebiyle topçu ateşi yapamayacağı ve
piyadelerimizin siperlerden yapacağı tesirli ateşle
kıyıda tutunamayacağı,
-Düşman sabahleyin çıkarma yaparsa bir
alayın tuttuğu bölgeye yavaş yavaş ve ateş altında
çok sayıda kuvvet çıkaramayacağı ve çıkan
kuvvetlerin disiplini ve düzeni bozulmuş şekilde
kıyı boyunda kalacağı ve bunların üzerine
yapılacak hücumun başarılı olacağı,

Gelgelelim asıl çıkarma günü olan 25
Nisan'a kadar çok şey değişecektir. Gelibolu'daki 5.
Osmanlı Ordusuna komutan olarak atanan Alman
Liman von Sanders'in ilk işi, savunma düzenini

-düşman
gece
çıkarma
topçusundan yararlanamayacağı, (…)
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İşte arz edilen bu sebeplerden dolayı (…)
kıyı üç bölgeye ayrılarak her bölgeye bir alay
verilmişti.
Şimdiki düzende ise kıyı zayıf gözetleme
kuvvetleriyle tutuluyor. Bu durumda düşman gece
ya da sabah kıyının (Seddülbahir kıyıları
kastediliyor S.K.) her yerinden çıkarma
girişiminde bulunabilecektir. (Bu öngörü aynen
gerçekleşmiş ve 6 çıkarmadan beş tanesi bu
bölgeye yapılmıştır S.K.) düşman kolaylıkla
çıkarmaya başladığı zaman, donanmasıyla geriye
yapacağı şiddetli bombardıman altında geride
bulunan büyük kısmın gündüz ileriye alınması
güçleşeceği gibi, ağı kayıplar göze alınarak bu
yapılsa bile, birçok noktada çıkmayı başaran
düşmana karşı kuvvetlerimizi parça parça
göndermek veya bazı bölgeleri savunmasız
bırakmak tehlikesi baş gösterecektir. (Ne yazık ki
bu öngörü da aynen gerçekleşmiştir S.K.)

9. Tümen Kumandanı Albay Halil Sami Bey

Düşmanın özellikle hangi yöne çok önem
verdiği ve nereye ne kadar kuvvet çıkardığı da
çabucak anlaşılamaz. Bu durumda düşmanı bizim
ateşimiz altında kalmaktan kurtaran çünkü ilk
hareket serbestliğini onlara veren bu yeni düzen,
düşmanın bizi yanlardan sarma tehlikesini ve bizim
yanları sarılmış bir halde taarruza geçmek
durumunda bırakacaktır.
Arz olunan sebeplerden dolayı düşman
çıkarmaya başladıktan sonra (…) durum
anlaşılıncaya kadar beklemede kalma mecburiyeti,
düşmana
zaman
kazandırmak
tehlikesini
doğuracaktır.

İngilizler, sarp bir araziye sahip olan
Arıburnu bölgesine, sömürge askerleri olan
ANZAC birliklerini sevk etmiş, buna mukabil en
seçkin birlikleri olan 29. Kraliyet Muhafız Tümeni
başta olmak üzere asıl kuvvetlerini Seddülbahir
bölgesine çıkarmışlardı. Esasen 6 çıkarma
noktasından
5
tanesi
Seddülbahir'de
bulunmaktaydı. Altıncısı da Arıburnu'ydu. Bu
esnada Yarımadanın en dar yeri olan Saros
körfezinin dip noktasına ve Anadolu kıyısındaki
Kumkale’ye de aldatma maksatlı sahte çıkarmalar
yapılmıştı. Asıl hedef Yarımada’ya ve Boğaz’a
hâkim konumdaki Alçıtepe'ydi. Bu tepe ele
geçirilirse, Boğazı koruyan Türk topçu bataryaları
da arkadan ateş altına alınacak, yarımadanın
herhangi bir yerinde Türklerin mevzilenmesi çok
güç hale geleceğinden düşman donanması
rahatlıkla boğazdan geçebilecekti. İngilizler, 29.
Kraliyet Muhafız Tümeni'nin çıkarmanın ilk
gününde
karşısındaki
Türk
savunmasını
darmadağın edeceğini ve engeç ikinci gün
Alçıtepe'yi ele geçireceğini düşünüyorlardı.

Düşüncelerim uygun görülürse, birinci
savunmayı kıyıdan yapmak üzere kıyının iki tümen
bölgesine ayrılması, böylece her tümen elinde bir
alay piyade ve yeteri kadar topçudan oluşan tümen
ihtiyatlarının bulundurulmasının komutanlığımızın
uygun görmesine bağlı olduğunu arz ederim.”
Ne yazık ki bu son uyarı da dikkate
alınmamış ve birazdan anlatacağımız ağır koşullar
ortaya çıkmıştır.
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Arıburnu'na çıkan ANZAC birliklerinin de hedefi
Alçıtepe'ye
geriden
yaklaşmak,
yardıma
gelebilecek olan Türk birliklerinin yolunu kesmek
ve İngilizler yetişene kadar karşısındaki Türk
direnişini kırarak İngilizlerle birlikte Alçıtepe'ye
hücum etmektir.

4650 top mermisi düşmüştü. Buna rağmen kıyıdaki
siperlerde bulunan Türk erleri, başlarında subay ve
çavuşlarıyla,
önceden
aldıkları
eğitim
doğrultusunda paniğe kapılmadan bu cehennemî
bombardımanı atlatmıştı. Yüzlerce filikayla sahile
yaklaşan düşman birlikleri, 1 saat aralıksız devam
eden bu akıl almaz topçu ateşinden sonra sahilde
kimsenin
ayakta
kalabileceğine
ihtimal
vermediklerinden, çok zayıf bir direniş bekliyor ve
rahatlıkla ilerliyorlardı. Eski Yunan efsanelerini
okumaya pek düşkün olan İngiliz Başkumandanı
General Ian Hamilton, River Clyde isimli bir
kömür gemisini de karaya oturtarak, adeta bir
Truva atı gibi kullanmış ve bu gemiden de 2000
askerin karaya çıkartılmasını planlamıştı.

Seddülbahir bölgesinden sorumlu olan
Halil Sami Bey, Mustafa Kemal'den görevi
devralırken tamamen O'nun hazırladığı savunma
planını onaylamış ve uygulamaya koymuştu. Fakat
Liman Paşa'nın aldığı tertibat yüzünden elinde çok
yetersiz bir kuvvet kalmıştı. Hatta Mustafa Kemal,
kendisi de tümen komutanı olmasına rağmen,
"yeter ki kıyı savunması güçlü kalsın"
düşüncesiyle, kendi tümeniyle birlikte Halil Sami
Bey'in emrine girmeyi önermiş, fakat bu önerisi
Liman von Sanders tarafından kabul edilmemişti.

Filikaların sahile 100 metre mesafeye kadar
sokulmasını bekleyen Türk bölüğü, verilen emirle
birlikte denizdeki açık hedefler üzerine yaylım
ateşine başlar. Filikalardaki panik ve zayiat çok
ağır olur. O sırada bölgede keşif uçuşu yapan bir
İngiliz pilotun anlatımına göre, kıyıdan 150 metre
mesafeye kadar olan deniz kıpkırmızı olmuştur.
Manzara korkunçtur. Güç bela kıyıya ulaşmayı
başaran filikalardan askerler can havliyle
kendilerini sahile atmakta ve kafalarını bile
kaldıramadan kuma gömülmüş durumda ölümü
beklemektedirler. River Clyde kömür gemisinde de
durum farklı değildir. Gemiden karaya çıkmak
üzere güvertede beliren her asker anında
vurulmakta, panik içinde geriye kaçan İngiliz
erleri, kendi subaylarının silah tehdidiyle yeniden
hücuma geçmeye çalışmaktadırlar.

İşte bu zayıf tertibatla düşman çıkarması
göğüslenecekti. Yarımadanın en uç kısmında
bulunan 3. tabur komutanı Binbaşı Mahmut Sabri
Bey,
üst
komutanlardan
aldığı
bilgiler
doğrultusunda çıkarmanın en şiddetli kısmının
kendi önündeki sahile yapılacağını tahmin ettiği
için, çıkarmadan birkaç gün önce taburun bütün
yedek cephanesinin askere dağıtılması emrini
vermişti. Cephane sandıklarını çoğu zaman bizzat
taşımak suretiyle emrin yerine getirilmesini
yerinde gözetmişti. İşte bu emir, tarihin akışını
değiştirecek, 3. tabur, 32 saat boyunca hiçbir
yardım ve ikmal almadan, 29. Kraliyet Muhafız
tümeniyle tek başına çarpışacak ve bu tümene
Alçıtepe'nin yolunu kapatacaktı.

10. Türk bölüğünün 1. takım komutanı olan
asteğmenin ilk ateşte şehit düşmesiyle birlikte
takımın komutasını Ezineli Yahya Çavuş almıştı.
Takımdaki 63 askeri mükemmel bir şekilde
mevzilendiren Yahya Çavuş düşmana göz
açtırmıyordu. Kıyıya çıkan düşman, karşılarında en
az bir tümen(!!!) bulunduğunu rapor etmişti. Yahya
Çavuş takımının bu muhteşem direnişi daha sonra
şu şekilde şiirleşecekti:

Seddülbahir çıkarma bölgesi
Çıkarma yapılmadan önce kıyı savunmasını
zayıflatmak amacıyla başta Queen Elizabeth'in 350
mm çapındaki devasa topları olmak üzere tüm
düşman donanması üç taraftan Seddülbahir'i ateş
altına almıştı. Kraliyet Muhafız Tümeninin
çıkacağı sahili tutan 3. Taburun 10. Bölüğünün
bulunduğu yaklaşık 1 km.lik şeride, 1 saat içinde

Bir
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Çavuştular,

kumandanı Hafız Kadri Bey, muharebelerin
kesintiye uğradığı bir süreçten yararlanarak 3.
taburu dinlendirmek için geriye almıştı. Ertesi günü
çok ağır bir düşman saldırısı altında 5 gündür
çarpışan 26. Alay, ilk defa bir sarsıntı geçirmiş ve
Hafız Kadri Bey, ricat (geri çekilme) emri vermek
zorunda kalmıştı. Biraz geride 3. taburdan kalan
askerlerle birlikte dinlenmekte olan Mahmut Sabri
Bey, alayın geri çekildiğini görünce emir
beklemeden yanındaki askerlerle birlikte ateş
hattına koşmuştu. Bu davranış diğer askerlerin de
moralini yükseltmiş ve durumu gören Hafız Kadri
Bey ricat emrini geri alarak bütün alayı karşı
taarruza kaldırmıştı. Düşman bir kez daha
püskürtülerek sahil şeridine kadar kovalanmıştı.

Tam üç alayla burada gönülden vuruştular,
Düşman tümen sanırdı bu kahraman erleri,
Allah'ı arzu ettiler, akşama kavuştular.(2)

Genelkurmay Başkanlığının yayını olan
Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi (BDHTH) adlı
eserin 5. Cildi, iki kitap şeklinde Çanakkale
Muharebelerine
ayrılmıştır.
Bu
yayında
Seddülbahir çıkarmasının bütün ağırlığını
göğüsleyen ve o bölgeyi adı gibi denizin aşılmaz
bir seddi haline getiren kahraman 3. Tabur
hakkında şu sözler yer almaktadır:
Yahya Çavuş Anıtı-Kitabede söz konusu
şiir yer almaktadır.

“Çanakkale destanı ve bu cephede bir
vatan savunmasının o muhteşem tablosunda 3.
Taburun gerçekten müstesna bir yeri vardır.
Küçücük bir garnizon dağbaşı gibi dikilmiş, kıyılar
hattında binlerce top mermisinin ateşini
göğüslemiş ve kendisinden on kat üstün bir düşman
tümenini harman edip hedefinden uzakta dize
getirmiştir. Yaşayan ve yaşayacak olan nesiller,
bu kahraman tabura çok şey borçludurlar.”

Bu ağır çarpışma ortamında, cephane
sarfiyatının ne kadar büyük olacağı açıktır.
Mahmut Sabri Bey tüm cephaneyi askere
dağıtmamış olsa, yoğun düşman ateşi altında
cephane ikmali yapılması mümkün olmayacak ve
2-3 saatlik bir çatışmadan sonra erler cephanesiz
kalacaklardı. Büyük ihtimalle son noktada ümitsiz
bir süngü hücumuna kalkışılacak ve İngilizler şehit
askerlerimizin bedenlerini çiğneyerek ilk gün
Alçıtepe'ye ulaşacaklardı.
Fakat Türk birliklerinin inatçı direnişine
rağmen, düşman donanma topçusunun yoğun baskı
ateşi altında ardı arkası kesilmeyen çıkarma
birlikleri ilk paniği atlatmış ve yavaş yavaş kıyıda
mevzilenmeye başlamıştı. Başta Mustafa Kemal
olmak üzere Türk komutanların önerdiği tertibatın
ne kadar doğru olduğu ve Liman von Sanders'in
yaptığı düzenlemenin yanlışlığı acı bir şekilde
anlaşılmakta ve Halil Sami Bey'in itiraz
raporundaki her satır, adım adım gerçeğe
dönüşmekteydi.

"Süngü Tak! Yere Yat!"

Buradaki çarpışmalar dört gün dört gece
aralıksız devam edecekti. Mahmut Sabri Bey'in 3.
taburu çok şehit vermiş ve hayatta kalan askerlerin
de ayakta duracak hali kalmamıştı. 26. Alay

25 Nisan sabahı Seddülbahir’e çıkarma
yapıldığı dakikalarda yaklaşık 4.500 askerden
oluşan ANZAC tugayı da Arıburnu sahillerine
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çıkmaktaydı. Sahilde, yukarıda bahsi geçen 9.
Tümen’e bağlı olan ve Yarbay Şefik (Aker) Bey
komutasındaki 27. Alay’a bağlı 2 takım
bulunmaktaydı. Şefik Bey’in raporundan alınan şu
sözler, hiçbir hamasete gerek bırakmadan durumu
anlatmaktadır:

"Bu esnada Conkbayırı'nın güneyindeki
261 rakımlı tepeden sahilin gözetleme ve teminine
memuren oralarda bulunan bir müfreze askerin
Conkbayırı'na doğru koşmakta, kaçmakta
olduğunu gördüm. (…) Kendim bu askerin önüne
çıkarak:

"Arıburnu bölgesinde yapılan 4.000 kişilik
çıkarmayı durdurmak yükünü taşıyan 2. ve 3.
Takımlar, denizden ve karadan yedikleri ateş
altında saldıranlarla mahvoluncaya kadar burun
buruna çarpışmışlardır. Bunların en fazla saygı
gösterilmeye lâyık olan hareketleri; yakınlarda
kendilerine yardım için gelecek bir ihtiyat
kuvvetinin olmadığını bilmelerine rağmen,
mahvolasıya kadar çarpışmaları ve bu şekilde
vazifelerini yapmaya çalışmış olmalarıdır."

-"Niçin kaçıyorsunuz? dedim."
-"Efendim, düşman! dediler."
-"Nerede?"
-"İşte, diye 261 rakımlı tepeyi gösterdiler."
Gerçekten düşmanın bir avcı hattı 261
rakımlı tepeye yaklaşmış ve tamamen serbest
olarak ileriye doğru yürüyordu. Şimdi durumu
düşünün: (…) düşman bana benim askerlerimden
daha yakın! Ve düşman, benim bulunduğum yere
gelse kuvvetlerimiz pek fena bir durumda
kalacaklardı. O zaman, artık bunu bilmiyorum, bir
mantık muhakemesi midir, yoksa içgüdü ile midir?
Bilmiyorum; kaçan askere:
-"Düşmandan kaçılmaz, dedim."
-"Cephanemiz kalmadı, dediler."
-"Cephaneniz yoksa süngünüz var, dedim."

27. Alay Komutanı Yarbay Şefik Aker

Ve bağırarak bunlara süngü taktırdım. Yere
yatırdım. Aynı zamanda Conkbayırı'na doğru
ilerlemekte olan piyade alayı ile cebel bataryasının
yetişebilen askerlerini "marş marş"la benim
bulunduğum yere gelmeleri için yanımdaki emir
subayını geriye gönderdim. Bu asker süngü takıp
yere yatınca düşman askeri de yere yattı.
Kazandığımız an bu andır."

Saatler geçmekte, karaya çıkan askerlerin
sayısı her dakika artmaktadır. O sırada olay
yerinden kilometrelerce uzakta Saros körfezinin
dip noktasında bulunan ordu komutanı Liman von
Sanders’ten haber alınamamaktadır. Yarbay
Mustafa Kemal’in emrindeki 19. Tümen, ordu
ihtiyat birliği olduğu için, bizzat ordu komutanı
emir vermedikçe harekete geçmesi mümkün
değildir. Fakat Mustafa Kemal de böyle bir
zamanda emir bekleyecek bir adam değildir. Savaş
esnasında düşman karşısında emre itaatsizliğin
cezası bellidir. Mustafa Kemal, Divan-ı Harbe
verilmeyi göze alarak emrindeki 19. Tümen’e bağlı
57. Alayla harekete geçer ve Seddülbahir’deki
Albay Halil Sami Bey’le de haberleşerek en yakın
kriz bölgesi olan Arıburnu’na yönelir. Kendisi,
emir subayı ve birkaç askerle alayın epeyce önünde
hızla ilerlemektedir. Karşıdan bazı askerlerin
gelmekte olduğunu görür. Bunlar muhtemelen
yukarıda Şefik Bey’in bahsettiği iki takımdan arta
kalan askerlerdir. Bundan sonrasını Mustafa
Kemal’in anlatımına bırakalım:

Kısa süre içerisinde olay yerine yetişen 57.
Alay’a da Mustafa Kemal şu tarihi emri verir:
“Size ben taarruzu emretmiyorum. Ölmeyi
emrediyorum! Biz ölünceye kadar geçecek zaman
içerisinde yerimizi başka asker ve kumandanlar
alacaktır.”
Arıburnu’ndaki
direnişin
tükenmekte
olduğu dakikalarda Hüseyin Avni Bey
komutasındaki 57. Alay, Mustafa Kemal’in bu
emriyle ileri atılır. 57. Alayın tümünün komutanı
da dâhil olmak üzere bu saldırıda şehit düştüğü
bilgisi yaygın ve yanlış bir bilgidir. Alay, çok ağır
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kayıp vermekle birlikte tümüyle tükenmemiş ve
görevini yapmaya devam etmiştir. Kumandan
Hüseyin Avni Bey ise, birkaç ay sonra Ağustos
ayındaki Anafartalar çarpışmalarında, Kurban
Bayramının ilk günü, çadırının önünde askerlerle
bayramlaşmaya hazırlanırken, düşman topçusunun
bir tam isabeti sonucu karargâhıyla birlikte şehit
düşmüştür.

bulunan subaylara da aynı yetkiyi verdiğimi tebliğ
ediniz. Kaçanları vurunuz ve kuvvetlerinizi (…)
toplayınız. Şimdi emrimde bulunan süvarileri dahi
bu işle görevlendireceğim, ben de bizzat sizin
yanınıza geleceğim.”
Bütün bunlar olurken Liman Paşa
Seddülbahir’den 90 ve Arıburnu’ndan 40 km.
uzaktadır. Saros çıkarmasını asıl çıkarma ve
Seddülbahir'dekini gösteri çıkarması sanmaktadır.
2
gün
boyunca
Seddülbahir'e
yardım
göndertmemiştir. Ahmaklığın bu kadarında kasıt
aramak gerekmektedir. Bu da başka bir araştırma
ve yazı konusu olsun.
Arıburnu çarpışmalarının bu sıcak
günlerinde, Liman von Sanders’in emriyle 5.
Tümen de bölgeye gelir. Sıcak çatışma ortamında,
bu tümene bağlı birlikler gelir gelmez Yarbay
Mustafa Kemal tarafından uygun mıntıkalarda
savaşa sürülür. 5. Tümenin Alman komutanı Albay
Kannengiesser, rütbesini öne sürerek emir
komutayı almak ister. Fakat Mustafa Kemal,
birliklerin arazide iç içe geçtiğini, bu koşullar
altında tümenlerin komutasını ayırmanın imkânsız
olduğunu ve çatışma ortamında emir komuta
değişikliği yapılamayacağını söyleyerek bunu
reddeder, emir komutayı vermez. Kannengiesser de
daha sonraki günlerde yine Liman von Sanders’in
haksız bir emriyle görevinden alınan Albay Halil
Sami Bey’in 9. Tümenine önce danışman sonra da
komutan olarak atanır.

57. Alay Komutanı Yarbay Hüseyin Avni Bey

İşte Seddülbahir ve Arıburnu'ndaki bu
direniş nedeniyle düşman Alçıtepe'yi ele
geçirememiş, bu stratejik hedefi 9 ay boyunca
uzaktan seyretmekle yetinmiştir. Çarpışmaların bu
ilk aşamasını izleyen haftalarda, Zığındere,
Kerevizdere gibi mevkilerde şiddetli çarpışmalar
olmuş fakat düşman güçleri, getirilen takviyelere
rağmen bir ilerleme sağlayamamıştır. Bunun
üzerine Ağustos ayında Arıburnu kuzeyindeki
Suğla Koyu’na büyük bir çıkarma daha yapılmış
fakat Anafartalar ve Conk Bayırı bölgesindeki
şiddetli çarpışmalarla düşman bir kez daha
başarısız olmuştur. Muharebelerin bu safhası,
tarihe "Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal"i
hediye edecektir. Bu konuyu da, hakkını vererek
anlatabilmek için başka bir yazıya bırakalım.

Gündüz başlatılan taarruz gece boyunca
devam ettirilmiş ve düşman, kıyıya hâkim
tepelerden
geri
atılarak
sahil
şeridine
hapsedilmiştir. Ancak sabaha karşı üzücü bir olay
cereyan eder. 19. Tümen’e bağlı 77. Alay’ın bir
tabur komutanı Mustafa Kemal’in yanına gelir ve:
“Efendim!.. Bütün alayımız çil yavrusu gibi
dağılarak
muharebe
meydanından
firar
etmiş(..)tir. Alay kumandanını bulamadım ve
durumu size bildirmek için buraya koşup geldim.”
der.
Mustafa Kemal, sakinleştirici birkaç sözden
sonra Trablusgarp Savaşı’nda da emrinde çalışmış
olan tabur komutanına şu emri verir:

Masallara Son Vermek

“Şimdi bize düşen, bu kaçanlara lanet
etmek değil, onları tekrar toparlayıp muharebeye
sevk etmektir. Bunun için derhal tabancanızı
çıkarınız ve bütün emrinizde ve temasınızda

Görüldüğü gibi bütün bu çarpışmalarda
gökten inen yeşil sarıklı, cübbeli evliya
ordularına veya İngiliz taburunu yutan(!!!)
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ellerinde Kur’an-ı Kerim cennete girmeye
hazırlanıyorlar. Bilmeyenler kelime-i şehadet
getirerek yürüyorlar… Emin olmalısınız ki
Çanakkale savaşlarını kazandıran, bu yüksek
ruhtur.”

bulutlara yer yoktur!
Çanakkale'de
yüzbinlerce
vatan
evladının ölümü hiçe sayan fedakârlıklarına,
yüzlerce subayımızın zekâsına ve kurmaylık
yeteneklerine yönelik ağır bir hakaret niteliği
taşıyan bu evliya masallarını artık tarihin çöp
sepetine göndermek gerekiyor.

Azim ve kararlılık, inanç ve moral kuvvet
başka; olan bitenden ve tarihsel gerçeklerden
habersiz bir şekilde bu büyük zaferi gerçek dışı
etkenlere bağlamak başkadır. Çanakkale zaferinin,
akıl ve bilim dışı söylemlerle yüceltilmeye ihtiyacı
yoktur.

Temiz duygularla ve herhangi bir art
niyet taşımadan buna inanan insanlarımızı
tenzih ederek söylüyorum; tarihçi geçinerek,
ekranlarda, kitaplarda ve köşelerinde bu tür
masalları millete yutturmaya çalışanlar ya
ahmaktır ya da alçaktır!

“Çanakkale İlk Günde Biterdi”
Kaynakçada yer alan İsmet Görgülü’nün
“Çanakkale İlk Günde Biterdi” eserinin isminin ne
kadar isabetli seçildiği de ortaya çıkıyor. Gerçekten
de bu ifade her iki yönlü olarak doğrudur. Şöyle ki:

"Çanakkale savaşlarını gökten inen yeşil
sarıklı evliyalar kazandı" diyen beyinsizlere
şunu sormak isterim: Çanakkale'den birkaç ay
önce, bir faciaya dönüşen Sarıkamış
çarpışmalarında, 30 bin kişilik iki tümen
askerimiz, Allahüekber Dağları geçişi sırasında
feci bir şekilde donarak ölürken bu evliyalar
neredeydi?! Çanakkale'ye yetişen peygamber ve
evliyalar, Sarıkamış'ın yolunu bilmiyor muydu
acaba?!
Buradan
Kültür
ve
Turizm
Bakanlığımıza çağrıda bulunuyorum. Gelibolu
muharebe
meydanlarını
ziyarete
gelen
milyonlarca insanımıza, "rehberlik" adı altında
bu masalları anlatmaya devam eden şuursuz
şahıslar engellenmeli, buraya yönelik rehberlik
hizmetlerinin tarihsel gerçeklere uygun bir
şekilde verilmesini sağlamak için eğitim başta
olmak üzere bütün yasal önlemler alınmalıdır.
Elbette moral ve maneviyat yüksekliği, bir
ordunun savaşma kabiliyetinde büyük rol oynar.
Çanakkale’de de asker ve subaylarımızdaki vatan
savunması bilinci ve şehitlik duygusunun zaferde
büyük payı vardır. Bunu kimse inkâr etmiyor. Hatta
kaynakçada verdiğimiz röportajında bunu bizzat
Mustafa Kemal anlatıyor:
“Biz
burada
kişisel
kahramanlık
sahneleriyle ilgilenmiyoruz. Fakat size bomba sırtı
vak’asını anlatmadan geçemeyeceğim. Siperler
arası mesafe 8-10 metre, yani ölüm muhakkak. İlk
siperdekilerin hiçbiri kurtulamamacasına düşüyor.
İkinci siperdekiler onların yerini alıyor. Fakat ne
kadar gıpta edilecek bir itidal ve tevekkülle biliyor
musunuz? Öleni görüyor, üç dakikaya kadar
öleceğini biliyor. En ufak bir fütur bile
göstermiyor. Sarsılmak yok. Okuma bilenler,
64

-

Seddülbahir bölgesindeki olağanüstü
direniş olmasaydı,

-

9. Tümen kumandanı Albay Halil Sami
Bey, Mustafa Kemal’in planına bağlı
kalarak
birliklerini
konuşlandırmasaydı,

-

Bu tümenin 26. Alayına bağlı 3. Tabur
kumandanı Binbaşı Mahmut Sabri Bey,
taburun tüm cephanesini, çıkarmadan
bir gece önce askere dağıtmasaydı,

-

Bu tabura bağlı 10. Bölük 1. Takım
komutanlığını üstlenen Yahya Çavuş ve
arkadaşlarının akıl almaz direnişi
olmasaydı,

-

Arıburnu bölgesinde yine 9. Tümenin
27. Alayına bağlı iki bölük,
kendilerinden 10 kat üstün ANZAC
birliklerine karşı, geriden bir yardım
gelmeyeceğini de bile bile kendilerini
feda ederek saatlerce direnmeseydi,

-

Tam bu bölüklerin tükenme noktasına
geldiği anda Yarbay Mustafa Kemal
Bey bütün riski ve sorumluluğu
üstlenerek ordu ihtiyat birliği olan
emrindeki
19.
Tümeni
kendi
inisiyatifiyle harekete geçirip hızır gibi
yetişmeseydi,

-

Mustafa Kemal’in tarihe geçen emriyle
savaşa sürdüğü 57. Alay askerleri bu
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emri kanlarıyla yazmasaydı,

incelemeden, Gelibolu’ya gelir gelmez aldığı bu
tertibat,
büyük
ihtimalle
Berlin’de
kararlaştırılmış bir stratejinin uygulanmasıdır.
Amaç, düşman çıkarmasını ilk günden
engellemek ve denize dökmek değildir!
Gelibolu’ya olabildiğince çok sayıda İngiliz ve
Fransız birliğini bağlayarak, Almanya’nın
Avrupa cephelerindeki yükünü hafifletmektir.
Nitekim çıkarmanın ilk günü 75.000 askere sahip
olan
İngiliz-Fransız
birliklerinin
sayısı
çarpışmaların devamında yarım milyonu aşmıştır.
Çanakkale muharebelerinin önemini anlamak
için masaya sadece Gelibolu haritasını değil
Avrupa ve Ortadoğu haritasını koymak
gerekmektedir.

Düşman kuvvetleri ilk günde stratejik
hedefleri olan Alçıtepe’yi ele geçirerek Gelibolu
Yarımadasına hâkim olur ve Çanakkale İLK
GÜNDE DÜŞMAN ZAFERİYLE BİTERDİ.
Öte yandan; en baştan itibaren Mustafa
Kemal’in hazırladığı ve Halil Sami’nin elinde
kalan yetersiz kuvvetlerle bağlı kalmaya çalıştığı
tertibat uygulansaydı, düşman çıkarma teşebbüsü
daha ilk saatlerde bozgunla sonuçlanır ve bu sefer
Çanakkale İLK GÜNDE TÜRK ZAFERİYLE
BİTERDİ.
Seddülbahir ve Arıburnu’ndaki birliklerin,
yetersiz konumlandırılmışken bile, ilk günlerde
gösterdikleri muazzam direnişle düşmanı çok ağır
kayıplara uğratmayı başardığı dikkate alınırsa, bu
iddianın haklılığı açıkça anlaşılacaktır. Mustafa
Kemal’in 3 Mayıs 1915’te yani kara
çarpışmalarının dokuzuncu gününde Harbiye
Nazırı ve Başkumandan Vekili Enver Paşa’ya
yazdığı mektupta şu satırları okuyoruz:

Ortadoğu demişken, Sultan 2. Abdülhamit
zamanından beri Siyonistlerin de bir Osmanlı
toprağı olan Filistin’e yönelik emellerinin
bulunduğunu, Osmanlı’nın çöküşünü sağlayacağı
umulan Çanakkale saldırısından ve muhtemel bir
İngiliz zaferinden pay kapmak için sembolik bir
katır birliğini Gelibolu’ya gönderdiklerini de
belirtmelim. Bu katır birliğinin askerleri arasında,
ileride İsrail’in ilk başbakanı olacak olan David ben
Gurion ve İsrail cumhurbaşkanlarından Yitzak ben
Zvi de bulunmaktadır. Siyonistler, her ne kadar
Çanakkale’de hedeflerine ulaşamamış olsalar da,
İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Balfour’un 1917’de
Lord Lionel Walter Rothschild’e hitaben yazdığı
açık mektupta Yahudilere Filistin’de bir ülke vaad
etmesiyle büyük bir aşama kaydetmişler ve nihayet
1948’de kurulan İzrael Devleti’yle de hedeflerine
ulaşmışlardır. Yani Çanakkale’de sadece
emperyalizme karşı değil Siyonizm’e karşı da
savaşılmıştır.

“Maydos bölgesi kuvvetlerine komuta
ettiğim zaman aldığım tertibat ile düşmanın
karaya çıkmasına imkân verilmeyebilirdi. Von
Sanders Paşa (…) sahilde çıkarma noktalarını
tamamen açıkta bırakacak tertibat almış ve bugün
düşmanın
karaya
asker
çıkarmasını
kolaylaştırmıştır.
Vatanımızın savunmasında kalp ve
vicdanları bizim kadar çarpmayacağına şüphe
olmayan başta von Sanders olmak üzere bütün
Almanların fikirlerinin üstünlüğüne itimat
ETMEMENİZİ kesin şekilde istirham ederim.
Bizzat buraya teşrif edip genel durumumuzun
gereklerine göre bizzat sevk ve idare etmeniz
münasip olur.”

Mustafa Kemal ve Karabekir gibi birçok
vatansever subayın en baştan beri karşı çıktığı,
orduyu Alman komutanlara teslim etme kararının
tarihsel sorumluluğu da Enver Paşa başta olmak
üzere o dönemin askeri ve siyasi üst yönetimine
aittir.

Tümen komutanı bir yarbayın, büyük bir
özgüvenle ordunun başkomutanına hitaben yazdığı
bu mektupta yer alan bu ültimatom gibi sözler,
tarihsel bir ibret belgesidir.

Çanakkale, Cumhuriyet’in önsözüdür!
Ordunun Alman kumandanlara teslim
edilmesinde olsun, Sarıkamış faciasında olsun
Enver Paşa’nın olumsuz rolü öteden beri bilinir ve
söylenir. Fakat hem hakkını teslim etmek hem de
tarihsel bir gerçeği dile getirmek için burada
önemli bir bilgiyi daha vermek gerekiyor. Bu
bilgiyi şu sorudan yola çıkarak verelim:
Çanakkale’den 2,5 yıl önce Balkan Savaşlarında
küçük Balkan devletlerinin orduları karşısında

Bütün bu bilgiler ışığında, Çanakkale
Muharebelerinde şehit, yaralı, kayıp ve esir olarak
250.000’e ulaşan Türk zayiatının %90’ından
Liman von Sanders’in uyguladığı Alman
stratejisinin sorumlu olduğunu iddia etmek hiç de
yanlış olmayacaktır.
Liman Paşa’nın cepheyi ve araziyi
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istiyorum. Bu anlatımlardan birini sözlü olarak da
bir büyüğümden dinlemiştim. Daha sonra üçünü de
çeşitli kaynaklarda okuma fırsatım oldu.

utanç verici bir bozguna uğrayan Osmanlı
ordusu, nasıl oldu da 2,5 yıl sonra üstelik bu
sefer İngiltere ve Fransa gibi dönemin en büyük
iki askeri gücü karşısında bir zafer kazanabildi?

1950’li yıllarda bir Ege kasabasında görev
yapan bir öğretmen, başka bir yere tayini çıkınca, 7
yıldır evinde kiracı olarak oturduğu evsahibi yaşlı
kadına veda ziyaretinde bulunur. Bu kadıncağız,
sağlığı yerinde olduğu ve fiziksel bir engeli
bulunmadığı halde, hiç evden çıkmadan yaşamakta
ve gündelik alışverişini bile konu komşu çocukları
yapmaktadır. Öğretmen, yaşlı kadına neden hiç
evden çıkmadığını sorar. Hikâye göz yaşartıcıdır.
Yaşlı kadın, yıllar önce Çanakkale çarpışmaları
öncesinde genç bir subayla evlenmiştir.
Evlendikten kısa bir süre sonra savaş çıkar,
seferberlik ilan edilir ve kadının kocası Çanakkale
cephesine gider. Gitmeden önce eşine, “Bak hanım,
gençsin, güzelsin, ben yokken sana musallat
olanlar olabilir. Ben dönene kadar evden çıkma”
der. Ve evet, kocası Çanakkale’de şehit düşen bu
kadın, eşine verdiği sözü tutmak için, ölene kadar
hiç evden çıkmadan yaşamını sürdürür!

1913 Ocak ayında gerçekleşen Babıâli
baskınında bir hükümet darbesiyle iktidarı ele
geçiren İttihat Terakki Cemiyeti’nin yeni kurduğu
hükümette, Enver Paşa, Harbiye Nazırı ve
Başkumandan Vekili olmuştu. Başkumandanlık,
sembolik olarak padişahtadır. Bu yüzden kullanılan
unvan, “Başkumandan Vekili”dir ancak fiilen tüm
yetki Enver Paşa’daydı. İlk yaptığı icraatlardan biri
de, bazıları güçlükle okuyup yazan, askeri okul
yüzü görmemiş çok sayıda Abdülhamit Paşasını bir
gecede emekli etmek olmuştu. Bunların yerine
Harp Okulu mezunu, modern bir askeri eğitim
almış, yabancı dil bilen, kültürel donanımı yüksek,
vatansever ve idealist binlerce genç subay
getirilmişti. Bu genç subaylar, Birinci Dünya
Savaşı’nda rütbelerinin çok üzerindeki askeri
birliklere kumanda etmiş ve çeşitli cephelerde ateş
çemberinden geçerek başarılı bir sınav vermişlerdi.
Yani Çanakkale Muharebelerinde YARBAY
Mustafa Kemal’in TÜMEN KOMUTANI olması
bir istisna değildir. Tabur, alay ve tugay
komutanlığını aşarak, dört rütbe yukarıdaki bir
birliğe kumanda etmiştir Mustafa Kemal. Bu
kuşaktaki subaylar, savaş içerisindeki başarılarıyla
da hızla terfi ederek 30’lu 40’lı yaşlarında general
rütbelerine erişmiş, kolordulara, ordulara kumanda
etmişlerdir. Esasen Kurtuluş Savaşı’nın yapan ve
Cumhuriyeti kuran asker kadro da bunlardan
oluşmaktadır. 1918’de Birinci Dünya Savaşı
bittiğinde Mustafa Kemal, Karabekir, Ali Fuat
paşalar henüz 40 yaşına bile gelmemiştir. İşte bu
kadronun göreve gelmesi, Enver Paşa’nın 1913’te
Harbiye Nazırıyken gerçekleştirdiği kadro
operasyonuyla olmuştur. Osmanlıyı batırmakla
suçlanan Enver, Kurtuluş Savaşı’nı yapan ve
Cumhuriyeti kuran kadronun yolunu açmıştır.

Yine aynı yıllara ait benzer bir öykü: bir
Anadolu köyünde yaşlı bir kadın vefat eder.
Cenazesi tam köy mezarlığına gömüleceği sırada,
kalabalıktan biri “Durun! Rahmetlinin bir vasiyeti
vardı, bekleyin” der ve bir koşu yaşlı kadının evine
giderek bir torbayla geri döner. Bu torbanın da
cenazeyle birlikte mezara konulmasını ister. Arka
planda yine göz yaşartıcı bir öykü vardır. Bu
kadıncağız yıllar önce Çanakkale’ye giden subay
kocasına, “Saçlarıma senden başka bir erkek eli
değmeyecek” diye söz vermiştir. Kocası şehit
düşmüş, kadın da yaşamı boyunca yanlışlıkla başka
biri dokunmasın diye, saçını tararken dökülen
telleri tek tek toplayıp bir torbada biriktirmiş ve
ahirette kocasıyla buluştuğunda şahitlik etmeleri
için bu torbanın da kendisiyle birlikte gömülmesini
vasiyet etmiştir!
Bir başka Anadolu köyünde, oğulları
Çanakkale cephesinde bulunan bir aile… Adam,
karısına, “Hanım sen şu kuru fasülyeyi ocağa koy
da, ben kasabadaki askerlik şubesine kadar
gideyim, bakalım bizim oğlandan mektup var mı?”
diyerek yola çıkar. Kasabaya varınca bir de bakar
ki davul zurna çalınıyor, seferberlik ilan edilmiş,
çoğu kişi gönüllü askere yazılıyor. Adam da hemen
askere yazılır ve oğluyla aynı yere Çanakkale’ye
gider. Baba, oğul ikisi de şehit düşer. Peki ya kuru
fasülye?... ocakta kaynamaya devam eder.
Kocasını ve oğlunu Çanakkale’de yitiren bu
kadının evinde, ölene kadar her gün ama her gün

Bir “Ulusal Travma”
Bitirmeden önce okuyucuların sabrını
zorlamak pahasına, 8 Mart Emekçi Kadınlar
günüyle de bağlantılı olacak şekilde bir konuya
daha değinmek istiyorum. Kadınlarımızın,
Kurtuluş Savaşı sırasında işgal ve savaşın bütün
yükünü erkeklerden bile daha ağır bir şekilde
yaşadığı, kurtuluşta da en az erkekler kadar
emeklerinin geçtiği biliniyor. Şimdi de Çanakkale
Muharebelerinin, cephedeki çarpışmalar dışında,
kadınlar başta olmak üzere hane halkı üzerindeki
ağır etkilerini anlatan üç kısa anekdot nakletmek
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kuru fasülye pişer ve sofraya fazladan tabaklar
konur.

Konuyu çeşitli yönleriyle öğrenmek,
bilgilerini geliştirmek ve yeni araştırmalar yapmak
isteyenler için; gerek bu yazıda gerekse bugüne
kadar katıldığım Çanakkale konulu sunum ve TV
programlarına
hazırlanırken
yararlandığım,
kitaplığımda bulunan bilimsel eserlerden bir
seçmeyi, kısa tanıtımlar eşliğinde sunuyorum.

Kolayca anlaşılabileceği gibi bilimsel dilde
“Travma Sonrası Stres Bozukluğu” olarak
adlandırılan bu rahatsızlık, sadece bu üç kadınla,
hatta sadece Çanakkale’yle sınırlı değildir. Filistin
cephesinden Irak’a, Sarıkamış’tan Galiçya’ya
uzanan birçok cephede şehit düşen tüm askerleri
düşünürsek, bunun yüzbinlerce aileye ve
milyonlarca hane halkına yayılan ulusal ölçekte bir
travma olduğu açıktır. Bu konuya dair sosyoloji ve
sosyal psikoloji branşlarında hiçbir bilimsel
çalışma yapılmamış olmasının utancı da yine ulusal
ölçektedir.

AÇIKLAMALI
LİSTESİ:

KISA

KAYNAK

Türkiye
Cumhuriyeti
Genelkurmay
Başkanlığı'nın "Birinci Cihan Harbinde Türk
Harbi" genel başlığı altında yayınlanmış birçok
ciltten oluşan eserin Çanakkale Muharebelerini
konu alan iki cildi. Bu iki ciltte, Çanakkale
Muharebeleri'ndeki hemen tüm askeri belgelerin
transkripsiyonu yer almaktadır.

En değerli varlıkları olan evlatlarını
yitiren tüm şehit annelerini bu vesileyle bir kez
daha saygı ve hürmetle selamlıyorum.
Biliyorum ki yazacağım hiçbir şey onların
acılarını hafifletmeye yetmez. Bu yazı,
şehitlerimize ve annelerine yönelik bir saygı
görevinin yerine getirilmesinden ibarettir.

Mustafa Kemal Çanakkale'yi Anlatıyor, gazeteci
Ruşen Eşref Bey'in 1918 yılında Mustafa Kemal
Paşa ile yaptığı mülakat. Şema yay, İstanbul, Mart
2010.

(1) ANZAC: Australia and New Zellanda
Army Corps, Avustralya ve Yeni Zelanda Ordu
Birlikleri anlamına gelen kısaltma.

Arıburnu Muharebeleri Raporu, Mustafa Kemal
Atatürk.

(2) Bu şiir, vali ve tarih araştırmacısı Nail
Memik Bey (1916-1989) tarafından yazılmıştır.

Seddülbahir’in İlk Şanlı Müdafaası, 26. Alay
III. Taburun muharebesi, Mahmut Sabri, Yeni
Anadolu Matbaası, Konya, 1933.

KAYNAKLAR HAKKINDA
Genel olarak Birinci Dünya Savaşı'nı konu
edinen veya muhtelif kişilerin biyografileri
bağlamında Çanakkale'ye değinen sayısız eser
vardır. Özel olarak Çanakkale Muharebelerini
konu edinen de çok fazla sayıda eser vardır. Bu
eserlerin listesi bile ayrı bir kitap hacmindedir.
Bunca eser içerisinde bilimsel değeri olan
araştırmaların sayısı ne yazık ki çok yetersizdir.
Son yıllarda genelde Tarih'e ve özelde
Çanakkale'ye yönelik ilginin artması sevindiricidir.
Ancak bu ilgi, beraberinde doğru bilgilenmeyi
getirmemektedir. Aksine söz konusu eserlerin çoğu
(en iyi niyetlilerinden söz ediyorum) hamasetten
öteye gitmemektedir. Oysa yazının başında da
belirttiğim
gibi
Birinci
El
kaynakların
karşılaştırmalı incelenmesi yapılmadan gerçeğe
yaklaşmak mümkün değildir. Haksızlık etmemek
için, Çanakkale Muharebelerinin çeşitli yönlerini
mikro ölçekte mercek altına alan ve bilimsel değeri
yüksek çok sayıda makale olduğunu belirtelim.
Fakat bunlar da çalışmaların doğası gereği ancak
akademik yayınlarda yer almakta ve kamuya
yönelik bir anlam ifade etmemektedir.

Birinci Cihan Harbi’ne Neden Girdik, Nasıl
Girdik, Nasıl İdare Ettik, I-II-III-IV, Kâzım
Karabekir, Emre yay., 1. Baskı, İstanbul 1996.
Berlin-Bağdat Alman Yayılmacılığı ve Osmanlı
Politikaları, Karl von Winterstetten, 1913 basımı
olan bu kitap, Karabekir’in sözü geçen eserinde de
sıkça alıntılanmış olup, önemli bir belge
niteliğindedir.
Türkiye'de Beş Yıl, Liman von Sanders,
Çanakkale'deki 5. Osmanlı ordusuna kumanda
eden Alman generali Liman von Sanders'in 19141918 yıllarını konu alan hatıraları. Burçak yay.,
İstanbul, 1968.
Gelibolu
Hatıraları-1915,
Ian
Hamilton,
Çanakkale deniz ve kara saldırısındaki müttefik
kuvvetlerin Başkumandanı. (Orijinal adı: Gallipoli
Diary-1915, London) Türkçe baskı: Örgün yay., 1.
baskı, İstanbul, 2005.
Savaş Lordu Kitchener, Sir George Arthur, Birinci
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Dünya Savaşı'nda İngiliz Harbiye Nazırı olan Lord
Kitchener'in detaylı biyografisi. Kurtuba yay., 1.
baskı, İstanbul, Mart 2010.

Çanakkale'de Kumandanlar Savaşı, Ergun Göze,
Boğaziçi yay., 1. baskı, İstanbul 2003.
Çanakkale'nin az bilinen yönlerini araştıran yararlı
bir çalışma. Ancak Ergun Göze, düşman
çıkarmasının
bütün
şiddetiyle
yöneldiği
Seddülbahir bölgesinden sorumlu 9. Tümen
Komutanı Albay Halil Sami Bey'i (fazlasıyla hak
ettiği bir şekilde) tanıtıp kahramanlığını ortaya
koyarken; Halil Sami Bey'den önce bu bölgeden
sorumlu olan önceki komutan Yarbay Mustafa
Kemal'in
hazırlık
ve
planlarından
söz
etmemektedir. Aslında Halil Sami Bey'in daha
sonra Liman Paşa'ya karşı cesaretle savunduğu
bütün stratejik ve taktik görüşleri, en başta ortaya
koyan ve bir rapor halinde Halil Sami Bey'e
devreden de Yarbay Mustafa Kemal'dir. Bunca
detaylı bir araştırma yapıp da bu basit bilgiden
habersiz olmak mümkün olamayacağına göre, bu
tutumun yazarın ideolojik önyargılarından
kaynaklandığı açıktır. Bu rezerv göz önüne
alınarak okunması şartıyla söz konusu kitap, Halil
Sami ve Mahmut Sabri Beylerin raporları gibi
birçok yararlı belgeyi içermekte ve Çanakkale kara
çarpışmaları hakkında değerli bir çalışma niteliğini
taşımaktadır.

Çanakkale Hatıraları I-II; Mustafa Kemal,
Salahattin Adil, Şefik Aker, Cemil Conk, Fahrettin
Altay, İhtiyat Zabiti Sokrat İncesu ve Liman von
Sanders'in hatıralarından derleme. Yayına
hazırlayan Metin Martı, Arma yay., 1. baskı,
İstanbul, Kasım 2001 ve Temmuz 2002.
Çanakkale Savaşı Günlüğü, Yüzbaşı Erich R.
Prigge, Liman Paşa'nın emir subayı. Timaş yay., 1.
baskı, İstanbul, Mart 2011, Çeviren: Bülent
Erdemoğlu.
Çanakkale Cehenneminde 500 Alman, Hans von
Kannengiesser; Çanakkale kara çarpışmalarında
önce 5. Osmanlı tümenine Albay rütbesiyle
komutan olarak atanan fakat Yarbay Mustafa
Kemal'in, savaşın akışı içerisinde kendi 19.
Tümeniyle beraber 5. Tümeni de emri altına almış
olması
nedeniyle
bu
görevini
yerine
getiremeyen(!!!) Alman subayı. Daha sonra,
çarpışmaların ilk günlerinde Halil Sami Bey'in
kumanda ettiği 9. Tümen'e önce danışman sonra
komutan olarak atanmıştır. Türkler arasında
"Kalınkeser Paşa" olarak tanınır. Arcan
Prodüksiyon, 1. baskı, İstanbul, Mart 2010.

Çanakkale İlk Günde Biterdi, İsmet Görgülü,
Bilgi yay., 1. baskı, İstanbul, Ekim 2008.
Çanakkale Muharebeleri ve Mustafa Kemal
hakkında üretilen bütün yalan, iftira ve
spekülasyonlara son veren, her satırı belgelere
dayalı, birinci sınıf bir araştırma.

Çanakkale-Kıyametin Fragmanı, Ellis Ashmead
Bartlett, İngiliz savaş muhabiri, orijinal adı: An
Epic of Heroism, Granada yay., 1. baskı, İstanbul,
Mart 2013.

Siperin Ardı Vatan, Gürsel Göncü-Şahin Aldoğan,
MB yay., gözden geçirilmiş basım, İstanbul, 2006.
kitabın sonuna eklenmiş Yer İsimleri Sözlüğü ve 4
adet Muharebe alanı haritasıyla birlikte, Çanakkale
deniz ve kara çarpışmalarını ayrıntılı olarak anlatan
bir eser.

Çanakkale-Solan Hayaller, John North, Nokta
kitap, 1. baskı, İstanbul, Şubat 2010.
Devler Ülkesinde Devler Savaşı-Çanakkale,
İngiliz İstihbarat subayı Aubrey Herbert ve ABD
İstanbul Büyükelçisi Henry Morgenthau'nun
hatıraları. Ataç yay., 1. baskı, İstanbul, Nisan 2005.

Gelibolu 1915-Korkak Abdül'den Coni Türk'e,
Erol Mütercimler, Alfa yay., 1. baskı, İstanbul,
Mart 2005. Çanakkale deniz ve kara çarpışmaları
hakkında yazılmış en hacimli eserlerden biridir
ancak (metin içerisinde yapılan alıntıların kime ait
olduğu belirtilmekle birlikte) bilimsel anlamda
dipnotlama yapılmadığı için başka çalışmalarda
yararlanılması zor bir eserdir.

Çanakkale Savaşı'nda Siyonistler, Çanakkale'de
İngiliz ordusu saflarındaki Yahudi askerlerden
oluşan Sion Katır Birliği komutanı İngiliz Yarbay
John Henry Patterson'un hatıraları. DBY yay., 1.
baskı, İstanbul, Mart 2011.
Gün Gün Çanakkale, Cemil Yavuz ve Melike
Bayrak tarafından hazırlanan araştırmacılar ve bilgi
edinmek isteyenler için çok yararlı ve işlevsel bir
kronoloji (zamandizini) çalışması. Nesil yay.,
İstanbul, Mart 2008.

Osmanlı İmparatorluğu'nun Çöküşü, Joseph
Pomiankowski,
Avusturya-Macaristan
İmparatorluğu'nun askeri ataşesi olarak İstanbul'da
görev yapan Pomiankowski'nin eseri, sadece
Çanakkale için değil genel anlamda Birinci Dünya
Savaşı için de önemli bir kaynaktır. Kayıhan yay.,
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4. baskı, İstanbul, Şubat 2014.
Bağdat Demir ve Petrol Yolu Savaşı, Edward
Mead Earle, Örgün yay., 2003.
Alman Emperyalizminin Türkiye’ye GirişiBağdat Demiryolu, Lothar Rathmann, Belge yay.,
3. Baskı, 2001.
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KİTAP:

“MARKOPAŞA
ÖTEKİLER”

YAZILARI

VE

Sabahattin ALİ

Beyza Selen ÇAVUŞ
Sabahattin
Ali,
yalnızca
romanlardan,
öykülerinden, mektuplarından, şiirlerinden ibaret
acıklı bir yaşam öyküsü olan bir edebiyatçı mıdır?

Kimi yazarların kıymeti ölümlerinden çok
sonra anlaşılır. Edebiyat tarihi böyle örneklerle
doludur. Zannederiz Türk edebiyatında da bu
konuda en dikkat çekici isim Sabahattin Ali
olacaktır.

Elbette hayır. Sabahattin Ali, usta bir edebiyatçı
olmasının yanında, Türkiye’nin yetiştirdiği değerli
fikir adamlarından bir tanesidir de.

74 yıl önce yazdığı “Kürk Mantolu
Madonna” romanının 2015 yılının en çok satan
kitabı olması ile Türkiye’de birden yeniden popüler
bir yazar olan Sabahattin Ali, son yıllarda en çok
satanlar raflarında istikrarlı bir şekilde yer
almaktadır.

1998 yılında Hikmet Altınkaynak’ın hazırladığı
Sabahattin Ali’nin Varlık, Ulus, Markopaşa,
Malumpaşa gibi gazete ve dergilerde yayınlanmış
yazılarından oluşan “Markopaşa Yazıları ve
Ötekiler” isimli derlemede, Sabahattin Ali’nin bu
fikir adamlığı yönünü açık seçik bir şekilde
görebilmekteyiz.

Elbette bu popülerliğin yarattığı üzücü
deformasyonlar da kitap satışlarındaki artışla
birlikte Sabahattin Ali ismiyle birlikte anılır
olmuştur.

Sabahattin Ali de, her aydın gibi toplumun
yanlışlarını, içi boşaltılmış kavramları görmüş ve
yaşadığı dönemle kavgalı olmuş bir isimdir.

Hemen her popüler kültür dergisinin ayrı
bir sayıda kapağına taşıdığı, kahve ve Kürk
Mantolu Madonna’lı fotoğrafların sosyal medya
hesaplarını süslediği, ve okumayanın dahi, adeta
bir kutsal kitapmışçasına, kendisini “okudum”
demek zorunda hissettiği ve bu durumun kimi
zaman gülünç ancak bir o kadar da hazin olaylara
yol açtığı, bir popüler kültür ikonu haline geldi
Sabahattin Ali…

İstemektedir ki, “bu memlekette yapılan her iş, üç
beş kişinin çıkarına değil, bu toprakları dolduran
milyonların yararına olsun.”1
1944 tarihli Milliyetçi'nin Tarifi2 adlı yazısında,
bugün dahi sömürülmekte ve yanlış anlaşılmakta
olan milliyetçilik kavramını “Mensup olduğu
milletin, dünyanın en mesut, en müreffeh, hayat ve
kültür seviyesi en yüksek topluluğu haline gelmesi
için, yorulmak bilmez bir gayret ve tükenmez bir
feragatle her şeye rağmen çalışmak.” olarak
tanımlamıştır. Ve şunu da ekler “Milletinin içtimai
seviyesinin yükselmesine engel olmak için

Peki, vefatından tam 69 yıl sonra, kitapları
yüz binler satan, artık hemen herkesin bildiği
Sabahattin Ali’yi ne kadar tanıyoruz?
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demagojiden cinayete kadar her vasıtaya
başvuranlara milliyetçi dediler.” Aynı yazıda,
Sabahattin Ali’nin milliyetçilik anlayışını
maddeler halinde bulmak mümkündür.

anlayabilmek için mutlaka okunması gereken bir
kaynaktır.
“Ey, bir cılız kalemden dile gelen hakikat… Sen
devleri korkutacak kadar mı korkunçsun?..”7

Yine, Genç Arkadaş3 adlı yazısında, Sabahattin Ali
dünya görüşünü çok daha açık göstermiştir:
“Yurdunu, milletini dünyada her şeyin üstünde tut.
Bütün varlığını, bu toprakları şenlendirmek, bu
topraklar üstünde yaşayan insanların yüzünü
güldürmek yolunda harca. Birbirini boğazlamadan
yaşamak isteyen bütün insanlara dostluk göster;
kendi menfaatleri için dünyayı kana bulamak
isteyenlere inanma. (...) Seni maceralara
sürüklemek isteyen gafillere yüz verme. Bu
milletin bin bir yarasına merhem olmayı bir yana
bırakıp dipsiz maceralar peşinde, yabancı ülkeler
zapt etmek hulyalarıyla halkı kırdırmak, bu arada
külah kapmak isteyen vicdansızların parlak
sözlerine kulak asma. (...) Bunu senin zekândan ve
namusundan bekleriz.”

1

Sabahattin Ali, Markopaşa Yazıları ve Ötekiler, Yapı Kredi
Yayınları, 2015, İstanbul, s. 151

Sabahattin
Ali’nin,
“Kendi
menfaatlerini
milletlerin menfaatlerinden üstün tutanlara…” diye
başladığı 1947 tarihli Lanet Olsun4 yazısında
çattığı kimseler ise ne yazık ki 70 sene sonrasında
bile mevcut bulunmaktadır.
Sabahattin Ali, bütün bu üretkenliği ve yurduna
beslediği muhabbete karşın yaşadığı sürece büyük
zorluklar yaşamış ve karanlık bir cinayete kurban
gitmiştir. Fakat o, kendi deyimiyle “korkakça”
yöntemlere başvurmadan, Aczimiz5 yazısında
dediği gibi “yazı ile, söz ile” doğru bildiklerini
savunmasını bilmiştir.
Markopaşa Yazıları ve Ötekiler derlemesinde
açıkça görülen düşüncelerine rağmen, “Kökü
dışarıda
olmakla”
suçlanmıştır,
hâlâ
suçlanmaktadır.
Ayıp6 yazısında sorduğu soru ise pek çok şeye
cevap verir niteliktedir:
“Vatanımızın istiklâli üzerine üzerine tek bir gölge
düşmesin, istiklâl anlayışımız Atatürk’ün çizdiği
yoldan ayrılmasın dediğimiz için mi kökümüz
dışarıda?
Ayıp değil mi?”
Sabahattin
Ali’nin
edebiyattan,
yabancı
sermayeye,
yurttaki
yabancı
askerlerden,
demokrasiye, inkılapçılığa, emperyalizme ve daha
pek çok farklı konuya yer verdiği yazılarının
derlendiği Markopaşa Yazıları ve Ötekiler, büyük
bir edebiyatçı ve fikir adamını daha iyi
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A.g.e., s.130

3

A.g.e., s.175

4

A.g.e., s.158

5

A.g.e., s.177

6

A.g.e., s.140

7

A.g.e., s.162
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