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Bu sesler ne, yerin dibinden gelen,
bu sesler, sabahın köründe?
Birileri var, direnen.
Bu uğultu ne, dört yanı sarmış,
bu uğultu, sabahın köründe?
Birşeyler var, çoğalan.
Bu ışık ne, bu ışık,
dışardaki bu ışık,
sabahın böğründe?
Ağaçlardır, kızaran.
Bu sesler ne? Bu sesler ne? Bu sesler ne?
Bu uğultu ne? Bu uğultu ne? Bu uğultu ne?
Ya bu ışık? Ya bu ışık? Ya bu ışık?
Birileri var, direnen.
Birşeyler var, çoğalan.
Ağaçlardır, kızaran.
Sözüm, treni kaçırdık, diyene.

A. KADİR
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SUNUŞ

Doğacan BAŞARAN
Yayın Kurulu Üyesi
18 Mart 2017 tarihinde yayın hayatına
başlayan ve iki ayda bir yayınlanan Anlık
Dergisi’nin 4.sayısını siz değerli okuyucularımıza
sunmanın heyecanı içerisindeyiz.
İlk sayımızdan itibaren güncel siyasetin
içerisinde boğulmaksızın alandaki bir boşluğu
doldurma idealiyle Kemalizmin teorik çerçevesini
çizmeye çalıştığımız dergimizin bu sayısının
gündemini ulusçuluk konusu oluşturmaktadır.
Dünyanın hızla yükselen sağ eğilimleri
tartıştığı, ‘‘Ulus devletler ölmüştür.’’ diyen
küreselleşmecilerin bile, hızla Fransız Devrimi
sonrasında gelişen sömürgeci milliyetçiliğe
yeniden sarıldığı ve bu durumun Avrupa’da somut
anlamda gözlemlenebilir bir boyuta ulaştığı bu
günlerde, Anlık Dergisi ekibinin bir mazlum
milletler ideolojisi olarak Ulusçuluk fikrini
incelemesi gereklilik halini almıştır.
Anlık Dergisi ekibi olarak ulusçuluk
fikrine bakışımız nettir. Biz ulusçuluk fikrinden ve
Türk ulusçuluğundan, gerçeklikten kopuk
hayalperest bir Turancı vizyon çıkartmayarak
ulusçuluk fikrinden, bir mazlum milletler
ideolojisi olma anlamında anti-sömürgeci bir
refleksi algılamaktayız. Bu bağlamda geçmiş
sayılarımızda olduğu gibi, yine konuya uygun
çalışmalarıyla öne çıkan önemli bir hocamızla
röportaj yapmayı tercih ettik. Doç. Dr. Barış
Doster hocamızla yaptığımız bir röporaja yer
verdiğimiz bu sayımızda, Anlık Dergisi ekibindeki
arkadaşlarımızın da katkılarıyla ulusçuluk
kavramına ilişkin geniş çerçeveli teorik
tartışmaları
okuyucuya
sunduk.
Yazar
arkadaşlarımızın katkılarının yanı sıra, Hıfzı

Veldet Velidedeoğlu ve Sami Özerdim’in
geçmişte yazdığı çok değerli iki makaleyi de
okuyucuya aktarmanın doğru olacağını düşünerek
siz değerli okuyucularımıza sunmaktayız.
Ayrıca edebiyat bölümümüz geçtiğimiz
sayılarımızda olduğu gibi, yine Beyza Selen
Çavuş tarafından hazırlanırken bu sayımızda ilk
kez Mustafa Ertuğral’ın katkılarıyla teknolojik
tartışmalara da yer vermekteyiz.
Anlık Dergisi ekibine inanarak yazılarıyla
bizle katkı veren ve yolumuza ışık turan değerli
hocalarımız Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi’ye, Yrd.
Doç. Dr. Göktürk Tüysüzoğlu’na ve Dr. Evren
Altınkaş’a katkıları nedeniyle teşekkürü bir borç
bilmekteyiz.
İyi okumalar dileriz…
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ULUSÇULUĞUN İLERİCİ ÖRNEĞİ OLARAK
BİR MAZLUM MİLLETLER İDEOLOJİSİ:

TÜRK ULUSÇULUĞU VE
TÜRK JEOPOLİTİĞİNE BİR BAKIŞ

Doğacan BAŞARAN
gelmesiyle birlikte aşırı sağın yükselişi
tartışılmaya başlamış, İkinci Dünya Savaşı’ndan
sonra ilk kez bir Nazi Partisi, Almanya’da meclise
girmiş ve Fransa’da her ne kadar Macron
karşısında seçim kaybetseler de, Ulusal Cephe
üzerinden milliyetçi-sağ eğilimlerin yükselişi
gözlemlenmiştir. Benzer bir biçimde ulusdevletlerin ömrünü tükettiğini iddia eden
küreselcilerin kendi coğrafyamızda da son
günlerde yaşanan bir tartışmaya öncülük ederek
yeni bir Kürt ulus-devleti yaratma girişiminde
bulunmalarının yarattığı paradoksa tanıklık
etmekteyiz. İşte liberal ideolojinin kesin zaferinin
olmadığının ortaya çıktığı; aksine liberalizmin
somut bir gerileme yaşadığı ve dünyanın yeniden
çok kutupluluk ortamına evrildiği bu günlerde,
küreselci liberal ülkelerde bile, ulusçulukların
yükselişi
ivmelenmektedir.
Bu
bağlamda
ulusçuluk kavramının doğası tartışılmalı ve
kavramın karakterinin ilerici mi; yoksa gerici bir
nitelik mi taşıdığı açıklanmalıdır. Bu açıklama
ihtiyacında emperyalizm tarafından inşa edilmeye
çalışılan Kürt ulusçuluğu ve Kürt ulus-devleti
yaratma girişimi güzel bir örnek olarak ele
alınabilir.
Çalışmadaki
eğilimimiz
açısından
ulusçuluğun yapısı gereği hem ilerici, hem de
gerici bir niteliği barındırdığına inanmaktayız.
Ulusçuluğun gerici doğası, ortaya çıktığı şartlarla
ilişkilidir. Tarihe bakıldığında görünen odur ki;
ulusçuluk sömürgeci devletleri, daha da
sömürmeye motive etmekte ve tıpkı liberalizm
gibi,
emperyalizmin
ideolojisine
dönüşebilmektedir. Son dönemde Avrupa’da

Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle birlikte
Sovyetler Birliği dağılmış ve buna bağlı olarak
ABD, jeopolitik anlamda küresel bir hâkimiyet
zemini yakalamıştır. Aynı zamanda ABD’nin
küresel hâkimiyet zemini yakalaması, akademik
çevrelerde de liberal eğilimi, egemen paradigmaya
dönüştürmüştür. Liberal eğilimin egemen
paradigmaya dönüşmesi üzerine, ABD’nin küresel
zaferini anlatan çok sayıda eser kaleme alınmış ve
bu eserlerde Sovyetler Birliği’nin dağılmasından
hareketle
sosyalizmin
yenildiğine
dair
tümevarımcı bir yaklaşım sergilenmiştir. Bu
tümevarımcı yaklaşım küresel liberal eğilimler
taşıyan akademik çevrelerce pazarlandığı için
ABD’nin zaferinin küresel niteliğine vurgu
yapılarak yenidünya düzenin küresel bir liberal
düzen olduğu sıklıkla vurgulanmıştır. Bu liberal
düzenin küreselci çığırtkanları, “Ulus-devletler
miadını doldurmuştur.” söylemiyle yalnızca
sosyalizmin değil; ulusçuluğun da yıkıldığı
propagandasını yapmışlardır.
Sovyetler
Birliği’nin
dağılmasının
üzerinden geçen çeyrek yüzyıllık zamanda,
liberalizmin kesin zaferini ve tarihin sonunu ilan
eden Francis Fuhuyama yanıldığını belirtmiş ve
hem sosyalizmin hem de ulusçuluğun yeniden
yükselmeye başladığı gözlemlenmiştir.
Ulusçuluğun yükselişi küreselleşmenin
liderliğini yürüten batılı kapitalist devletlerde de
gözlemlenmektedir. Küresel liberalizmi dünyaya
ihraç eden lider ülke ABD’de, Trump’ın iktidara
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yükselen ulusçuluğun da bu tarihsel anlamda
gerici ulusçulukla benzer bir karakter taşıdığı
iddia edilebilir. Diğer taraftan ulusçuluğun, Türk
Ulusal Kurtuluş Savaşı örneğinde olduğu gibi,
gelişmiş batılı devletlerin sömürgeci politikaları
karşısında milli bir refleks olarak bir devrim
bayrağına dönüştüğü ve ilerici bir nitelik taşıdığı
da gözlemlenebilir. Günümüzde de sömürge
politikaları karşısında, milliyetçi eğilimleri
belirginleşen ülkeler ilerici ülke vasfını
taşımaktadır. Bu nedenle ulusçuluğun ilerici veya
gerici olmasının kriterini emperyalizme bakışı
belirlemektedir.
Emperyalist
ülkelerdeki
ulusçuluğun gerici ve yağmacı bir karakteri
olduğu görülürken; mazlum milletlerin ulusçuluğu
ilerici bir karakter taşımaktadır. Bu anlamda Kürt
ulusçuluğu örneğine dönecek olursak kurulmak
istenen devletin Büyük Ortadoğu Projesi’nin bir
ayağı olarak emperyalist bir girişim olduğu
anlaşılmakta ve bölgedeki gerçek mazlum
milletlere karşı İsrail’e bir müttefik yaratılmak
istendiği görülmektedir. Bu nedenle Kürt
ulusçuluğunun ve Barzani liderliğinde girişilen
BOP Kürdistan’ı projesinin gerici bir karakter
taşıdığı rahatlıkla ifade edilebilir. BOP Kürdistan’ı
örneğinden hareket ederek teorik çerçeveye
dönmek
gerekirse,
Hard-Negri
ikilisinin
İmparatorluk isimli çalışmasında bulunan önemli
bir ifadeyi aktarmak gerekir: Hardt-Negri ikilisin
göre,
‘‘Bağımlı ülkelerdeki ulusçuluğun ilerici
doğası son derece müphem olan başlıca iki işlevle
tanımlanır. En önemlisi, ulus daha güçlü ulusların
dışsal ekonomik, politik ve ideolojik kuvvetlerin
tahakkümü karşısında bir savunma hattı olarak
hizmet gördüğü oranda ilerici görünür. Bağımlı
ulusların kendi kaderlerini tayin hakkı, aslında
hâkim kuvvetin kontrolünün dışına çıkma hakkıdır.
Böylelikle anti-kolonyal mücadeleler ulus
kavramını işgalci düşmanı yenmek ve püskürtmek
için bir silah olarak kullanmışlardır; aynı şekilde
anti-emperyalist
politikalar
da,
yabancı
sermayenin büyük gücü karşısında ulusal duvarlar
dikmiştir. Ulus kavramı, tahakküm altındaki
nüfusu ve kültürü aşağı gören hâkim söylemi
etkisiz hale getirmekte bir ideolojik silah işlevi
görmüştür; ulus olma iddiası halkın asaletini
olumlamış, bağımsızlık ve eşitlik taleplerini meşru
kılmıştır. Bu durumların her birinde, ulus, tam da
güçlü dış kuvvetler karşısında sağlam bir
savunma hattı olması anlamında ilericidir.”1
Hardt-Negri ikilisinin İmparatorluk isimli
eserinde geçen yukarıdaki ifade bizim ulusçuluğa
bakışımızın temelinin anlaşılması açısından da
önemli bir örnektir. Hardt-Negri ikilisinin
tanımını kullanarak ulusçuluğu ilerici ve gerici

karakterine göre sınıflandırırken bir başka
kavramı tamamlayıcı olarak görmekteyiz. Bu
noktada
tamamlayıcı
kavram
ulusal
kurtuluşçuluktur.
Yani
gerici-ulusçu
sömürgeciliğin karşısında gelişen milli bir
tepkinin ürünü olan ilerici-ulusçu eğilimlerin
temelinde kurtuluşçuluk fikri bulunmaktadır. Bu
bağlamda Türk Ulusal Kurtuluş Savaşı, tarihte
mazlum milletlerin emperyalizme karşı verdiği ilk
bağımsızlık savaşı olmasından dolayı, Üçüncü
Dünyacı-Ulusal Kurtuluşçu ideolojiler açısından
bir işaret fişeği özelliği taşımaktadır. Bu nedenle
batıda sömürgeci-gerici ulusçuluğun yeniden
yükselmeye başladığı günlerde, zor bir ulusçuluk
örneği olarak ilerici-Türk ulusçuluğunun da
gündeme getirilmesi gerektiğine inanmaktayız. Bu
noktada ilk olarak ifade edilmesi gereken konu,
Türk
ulusçuluğunun
bir
pan-Türkizmi
barındırmadığıdır. Zira Türk Ulusal Kurtuluş
Savaşı’nın bir rol model olarak yarattığı etki,
yalnızca Türk dünyası ile sınırlı değildir. Bu
anlamda Türk ulusçuluğunun yansımaları
Hindistan, Afganistan, Mısır, Tunus, Irak, İran
başta olmak üzere, etnik anlamda Türklükle
ilişkisi olmayan pek çok ülkede gözlemlenmiştir.
Bundan dolayı Türk ulusçuluğu, temelinde
mazlum milletler ideolojisi olma özelliğini
barınmaktadır. Bu noktada Atatürk’ün fikirlerine
bakmak
oldukça
yararlıdır.
Atatürk’ün
düşüncelerine
baktığımızda
bir
Turan
vizyonundan çok, antiemperyalist bir dünya
vizyonu bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu ifademizi
bizzat Atatürk, “Doğudan şimdi doğacak olan
güneşe bakınız! Şu anda günün ağardığını nasıl
görüyorsam, uzaktan bütün doğu milletlerinin de
uyanışını öyle görüyorum. Bağımsızlık ve
hürriyetine kavuşacak daha çok kardeş millet
vardır. Bu milletler, bütün güçlüklere, bütün
engellere rağmen mânileri yenecekler ve
kendilerini bekleyen geleceğe ulaşacaklardır.
Müstemlekecilik ve emperyalizm yeryüzünden yok
olacak ve yerlerini milletler arasında hiç bir renk,
din ve ırk farkı gözetmeyen yeni bir ahenk ve
işbirliği
çağı
alacaktır.''2
sözleriyle
doğrulamaktadır.
Atatürk’ün mazlum milletler üzerine
fikirleri bir mazlum milletler manifestosu veya
üçüncü
dünyacılığın
önsözü
olarak
yorumlanabilir. Daha da önemlisi, Atatürk’ün
sözlerinin yukarıda ismini saydığımız ülkelerde
karşılığının bulunup bulunmadığıdır. Bu aşamada
Nehru’nun yazıp çizdiklerinden alıntı yapmakta
fayda bulunmaktadır. Nehru’nun anılarında Türk
Ulusal Kurtuluş Savaşı şöyle geçmektedir:
‘‘Mustafa Kemal’in Yunanlılara karşı kazandığı
5
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büyük mücadeleyi, yaklaşık on bir yıl önce,
duyduğumuz zaman ne kadar çok sevindiğimizi
çok
iyi
hatırlıyorum.
Ağustos
1922’de
Afyonkarahisar’da kazandığı ve ardından Yunan
ordusunu İzmir’de denize döktüğü savaşı
kastediyorum. Birçoğumuz Lucknow Bölge
hapishanesindeydik ve Türklerin zaferi için
hapishane
barakamızı
sağdan
soldan
bulabildiğimiz şeylerle süslemiş, dahası o akşamı,
cılız
biçimde
bile
olsa,
ışıklandırmaya
3
çalışmıştık.”
Türk Ulusçuluğunun anti-emperyalist
doğası konusunda örnekler Tunus’ta Habib
Burgiba örneğiyle de çoğaltılabilir. Burgiba,
ülkesinin Fransızlardan bağımsızlığını kazanması
ve sonrasında laik bir yönetimin tesis edilmesi
konusunda, Atatürk modernleşmesini örnek
almıştır. Burgiba, Atatürk modernleşmesini örnek
alması konusunda şu ifadeleri kullanmıştır:
‘‘Mustafa Kemal’in kişiliği, halk kitlelerinin
ayaklanması ve halk mücadelelerinin gelişmesi
konusunun öncüsü olmuştur. Bu mücadeleler onun
ölümünden sonra genişlemiş, pek çok Üçüncü
Dünya ülkesini esaretten kurtarmıştır.”4 Yine
Tunus üzerindeki etkiyi, Tunus Başbakanlarından
Noira’nın , “Bağımsızlık için savaşırken, yalnız
Türklerin değil, bütün İslâm ülkelerinin örnek
mücahidi Mustafa Kemal’den ders aldık.”
sözlerini alıntılayarak ifade edebiliriz.5
Yukarıda verilen örneklerden hareketle
ulusçuluk kavramının ilerici-gerici karakterindeki
temel ayrımın hangi noktaya düştüğü ve Türk
ulusçuluğunun yarattığı etki vurgulanmıştır. Bu
noktada devam edilmesi gereken konu, Türk
Ulusçuluğunun Türk Dünyası’na ektisidir. İlk
aşamada Mustafa Kemal’in ulusçuluk vizyonunun
pan-Türkist bir nitelik barındırmadığını ifade
etmiştik. Ancak bu demek değildir ki, Batı
Türkistan (Orta Asya) başta olmak üzere, Sovyet
Türklüğünde
gelişen
milliyetçilikler
yok
sayılmalıdır. Aksine Orta Asya Türklüğünde
gelişen milliyetçilikler de ilerici bir karakter ile
öne çıkmaktadır. Zira Orta Asya Türklüğü, uzun
yıllar ciddi baskılar karşısında bir direnişi
yansıtmaktadır. Yıllarca göçebe hayatlarını
bırakmaya zorlanan, açlıkla imtihan edilen,
sürgünlere gönderilen, katliamlara maruz bırakılan
ve din ve dil alanında baskılar gören Orta Asya
Türklüğünün
kendi
kimliğini
korumayı
başarabilmesi, başlı başına büyük bir olay ve
takdire şayan bir durumdur. Bu konuda da
görüşlerimizi Attila İlhan fikrilerini alıntılayarak
aktarmamız daha doğru olacaktır. İlhan’a göre,
‘‘Ne buyrulur? Elbette, 'milliyetçinin' konumu

ayrıdır, 'sosyalistin' konumu ayrı; elbette, ikisinin
aynı çerçeve içinde ele alınması, -hele ülkemizdekimsenin aklına gelmemiş bir konu; nitekim,
'marksizmle bağdaşılamayacağının' altı çiziliyor;
çiziliyor da, acaba doğru mu yapılıyor? Yusuf
Akçura'nın, bütün tahlillerinin, diyalektik tahlil
metoduyla yapıldığını, unutmuş olmuyorlar mı?
Bırakalım Akçura'yı, peki ya Molla Nur Vahidof,
ya Mirseyit Sultan Galiyef? Onlar Türkçü değiller
miydi? Fikirleri ve eylemleriyle, bırakın Asya
Türklüğünü, Anadolu Türklüğüne bile, çıkar yol
göstermiyorlar mı?”6 Attila İlhan sosyalist
tanımlamasından Türk Sosyalizmini ve Türk
Ulusal Kurtuluşçuluğunu anladığımızı ama
iktisadi anlamda Marksist hassasiyetleri öne çıkan
bir devlet ideali olduğunu belirtmekte fayda var.
İlhan’ın görüşlerindeki Marksizm vurgusu başka
bir tartışmanın konusu olmakla birlikte,
vurgulanmak istenen konu Orta Asya Türklüğünü
de mazlum milletler arasında değerlendirmek
gerektiğidir.
Sonuç olarak Türk ulusçuluğu Turancı
idealleri barındırmasa da, Turan coğrafyasındaki
ulusçuluklar da, Türk ulusçuluğunun doğasına
uygun anti-sömürgeci bir karakterdedir. Biz
çalışmamız açısından Turan coğrafyasına Türk
jeopolitiğinin bir parçası olarak bakmayı ve
haritadaki Türk kuşağının savunma, iktisat ve
kültür gibi alanlarda işbirliği geliştirmesini
önemsemekteyiz. Bu işbirliğini Türklük ile sınırlı
tutmamak küresel bir alternatif hegemonyanın
inşası bağlamında tüm mazlum milletleri Türk
kuşağının geliştireceği işbirliğine dâhil etmeye
çalışmak önemli olacaktır. Zira emperyalizmin
hegemonyasını yıkmak için mazlum milletlerin de
kendi hegemonyasını inşa etmesi gerekmektedir.
Kaynakça:
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ULUSÇULUK ve TÜRK
ÜZERİNE BİR DENEME

ULUSU

Muharrem ANIL
üzerinden yorumlarda bulunarak sorularımıza
cevap arayacağız.

Giriş
“Ulus nedir? Türk kime denir?” soruları,
bir yüzyıldan fazla süredir kafalarımızı meşgul
eden ve Türkiye’de bizce üzerinde çok ciddi kafa
karışıklıkları bulunan ve bu kafa karışıklıkları
nedeniyle de ciddi anlaşmazlıkların yaşandığı
sorulardır.

Ve daha başlarken belirtmekte fayda vardır
ki; bulduğumuz cevaplar, meseleyi aydınlatma
çabasının bir ürünü olmakla birlikte, eleştiriye,
tartışmaya ve iyileştirmeye açıktır.

Zira, Türk sıklıkla üç farklı modern
kavramın da konusu olarak tanımlanmakta ve çok
zaman da bu üç kimlikli yapı birbiri ile iç içe
geçmiş bir şekilde kullanılmaktadır. Türk, kimi
zaman bir ırk (race), kimi zaman bir etnik grup
(ethnic group), kimi zamansa bir ulus (nation)
olarak ve sıklıkla da bunların bir alaşımı şeklinde
ifade edilmektedir. Çalışmamızın içeriği bu nevi
bir teslise bir itiraz olup, Türk Ulusu kavramını
esas alır biçimde şekillenmiş, yine ırk ve etnik
grup yaklaşımlarını da kendisine tartışma konusu
edinmiştir.

Ulus Nedir?
Ulusun
ne
olduğunu
tanımlamaya
geçmeden önce, sıklıkla birbirine karıştırılan bir
diğer kavramın, “etnik grubun” ne olduğunu
kısaca tanımlamak gerektiğini ve böylece ulusun
ne
olmadığının
daha
kolay
ortaya
çıkartılabileceğini düşünüyorum.
Etnik grup, tartışmalı ve bulanık bir
kavram olmasına karşın, özellikle 21. Yüzyıl
itibariyle gündemimizi çokça meşgul eden ve çok
zaman da “ulus” ile karıştırılan bir sosyal
sınıflandırmadır. Etnik grup ile ulus aynı şey
olmadığı gibi, etnisite kendi başına milliyetçiliğe
sebep değildir. Etnik grubu kısaca: “Soy, din, dil,
örf-adet ve müesseseleri açısından ayırt edilebilir
farklılıkları bulunan ve bu farklılıklara göre bir
bölgesel bağlılıkta yaşayan insan topluluğu.”
şeklinde tanımlamak mümkündür. Etnik öznitelikler ancak çeşitli biçimlerde örgütlenebilen
ve anlamlı kılınabilen belli bir ham materyal
kategorisi oluşturur. Yani, etnik gruplar bir ulusun
ortaya çıkışı için bir hammadde görevi
üstlenebilecekleri halde, tek başına etnik grubun,
ulus terimine karşılık gelmesi olanaksızdır. Zira,

Çalışmamızda, “Ulus nedir?, Türk kime
denir?” sorularına Kemalist perspektifle cevaplar
aramak niyetindeyiz. Bu noktada, modern
düşünürlerin ulus ve ulusçuluk kavramlarına
yaklaşımlarından da faydalanmış olmakla birlikte,
çalışmamızdaki
ana
referans
noktamız,
Kemalizm’in kavramsal içeriğe sahip yegane
yazılı kaynağı olan, Atatürk’ün “yazılırken ve
yazıldıktan sonra bizzat alakadar oldum” dediği,
Afet İnan imzalı Medeni Bilgiler kitabıdır. Buna
göre, tartışmamızın devamında, Medeni Bilgiler
kitabının “Millet” bahsinde yer alan tanımlamalar
8
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bir ulusun birden fazla etnik grubun birleşiminden
oluşması mümkündür. Renan’ın ifadesi ile
“Etnoğrafik tasavvurların modern ulusların
kuruluşunda hiçbir önemi yoktur. Fransa Kelt,
İber ve Cermendir. Almanya Cermen, Kelt ve
Slavdır. İtalya Galyalı, Etrüsk, Pelasg, Yunan ve
daha bir çoklarıdır. Britanya Adaları, oranlarının
tek tek bulunması zor olan Kelt ve Cermen kanı
karışımını taşır.” Renan’ın verdiği örneklerden de
anlaşılacağı gibi, etnik grup, ulus öncesi
dönemlere ait, “kavim” kalıntısının modern bir
ifadesi olarak zamanımızda yaygınlaşmış bir
toplumsal biçimdir.

oluşumundaki öznel sebepleri bir kenara bırakan
ve ulus olmayı bir “hissediş” ve “istek” meselesi
haline getiren, evrensel bir ulus tanımıdır.
On yıllardır, Atatürk’ün “Ne mutlu
Türküm diyene.” sözü ile ifade ettiklerini
anlatmak çabasının varmak istediği nokta da tam
olarak burasıdır.
Ulus, etnik kökenin bir başka karşılığı
değil, farklı etnik kökenleri bünyesinde
eritebilecek, hatıra mirası ve birlikte yaşama
arzusunun biçimlendiği bir hissediş ve istek
kaidesidir. Ayrıca, bu sahip olunan mirası koruma
ve birlikte yaşama iradesini hayata yansıtabilecek
“egemenlik sahibi” bir yapıdır. Zira, etnik grup ile
ayrıştığı en önemli yanı da burasıdır. Yine,
Renan’ın “referandum” metaforu, burada gerçek
anlamını bulmaktadır. Ulus, edilgen bir kültürel
varlık veya basit bir etnoğrafik kutsama ürünü
değil, irade sahibi bir toplumsal gücün ifadesidir.
Bu nedenle, ilerleyen satırlarımızda da görüleceği
gibi, “ulus” kavramını, “devlet”, “egemenlik” ve
toplumsal mutabakat metinleri olan “anayasa”
kavramlarından ayrı değerlendirmek imkansızdır.

Oysa modern ulus kavramı, en iyimser
şekilde 16. Yüzyıl
İngilteresi’ne kadar
götürülebilecek, anlamsal olgunluğa 19. Yüzyılda
erişmiş ve 20. Yüzyılda zirveye çıkmış bir toplum
biçimi anlayışını ifade etmektedir. Latince “doğan
bir şey” anlamındaki “natio” kökünden gelen
“ulus (nation)” sözcüğü, gerçekten de toplumsal
evrimin en güncel basamağı olarak, yakın bir
tarihte doğmuş ve doğmak, olgunlaşmak ve ölmek
gibi canlı vasıflarına da sahip bir yapı haline
gelmiştir. Ayrıca ulusların birbirleriyle akrabalık
ilişkileri içerisinde olduğu da gözlenebilmektedir.
Haliyle ulusları, ezeli ve değişmez “natürmort”
yapılar olarak tasavvur etmek, tarihsel gerçeklere
de, mantığa da aykırıdır.

Türk kime denir?

Birlikte yaşamak hususunda ortak
arzu ve bunu kabulde samimi olan,

Ulus
düşüncesinin
16.
Yüzyılda
İngiltere’de ilk belirtilerini verdiği ve 19.
Yüzyılda olgunluğa eriştiğini daha önce ifade
etmiştik. Türk Ulusçuluğuna dayanak oluşturan,
Türkçülük fikrinin ise çok daha genç olduğunu ve
ilk emarelerini ancak 19. Yüzyılın ikinci yarısında
göstermeye başladığını söyleyebiliriz. Elbette, 19.
Yüzyıldan önce de Türklük üzerine bulanık bir
kavim anlayışı vardı, ancak bunun modern ulus
anlayışına evrilmesi ve 19. Yüzyılda ortaya çıkan
bu Türkçü düşünce ve söylemlerin, dağınık ve
belirsiz birtakım görüşlerin ötesine geçmesi için
bir yarım asır kadar daha beklemek zorunda
kalınmıştır. Zira, Türk Ulusçuluğu tartışmasız bir
biçimde 20. Yüzyılda, Türk İstiklal Savaşı ile
birlikte ortaya çıkmış ve Türkiye Cumhuriyeti ile
kendisini gerçekleştirme imkanına kavuşmuş bir
düşüncedir.

Ve
sahip
olunan
mirasın
korunmasına birlikte devam hususunda istek ve
dilekleri ortak olan insanların birleşmesinden
oluşan topluma millet adı verilir.

Tüm bu süreç özetinin sonucunda,
esasında bir Kemalist için “Türk kime denir?”
sorusuna verilecek yanıt son derece yalın ve açık
olmalıdır:

Bu tanımı inceleyecek olduğumuzda,
Atatürk’ün, “Bir ulusun varlığı her gün yapılan
bir referandumdur.”diyen Renan ile tam bir
mutabakat halinde olduğunu görürüz. Zira
yukarıdaki ulus tanımı, din, dil, yurt, ırk gibi
olguların hiç birisini esas almayan, ulusların

“Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye
halkına Türk milleti denir.”

Yapılabilecek en kısa tanımı ile ulus:
Benzeri olmayan egemen bir halktır. Zira ulus,
politik bir kavram olarak, filolojik veya etnografik
kaygılardan ziyade, egemenlik çekişmesinin bir
tarafı ve ürünü olarak biçimlenmiştir.
Bu noktada, biz yine Kemalizm’in ulus
tanımı olarak Medeni Bilgiler kitabında “Milletin
Genel Tanımı” şeklinde yer alan aşağıdaki tanımı
kullanmayı uygun buluyoruz:
bulunan,

Zengin bir hatıra mirasına sahip

Türk, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarını
çağırmak için kullanılan bir isimdir. Irk ve etnisite
kaygılarından bağımsız olarak, açıkça bir ulusu
9
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ifade etmektedir. Bu tanım meramımızı anlamak
isteyenler için yeterli olmakla birlikte; meselenin
daha da anlaşılır kılınabilmesi için Medeni
Bilgiler kitabında yer alan, “Türk milletinin
oluşumunda etkili olduğu görülen doğal ve tarihi
olgular”a da bir göz atmak ve bunlar üzerinden
bir tartışma yürütmek faydalı olacaktır.

“Ulus-devlet başlıca yürütme, yasama ve yargı
işlevlerinin ulusal bir hükümetin elinde
merkezileştiği ve ilke olarak bütün yetişkin
yurttaşların formel eşitliğine dayalı siyasi katılıma
olanak tanıyan siyasi bir sistemdir.”
Leca’nın ulus-devlet tanımını bir kenara
not ettikten sonra, ulusçuluk fikrinin asıl ortaya
çıkış sebebini tartışmaya başlayabiliriz. Herhalde,
ulusçuluk, “Egemenlik kimdedir?” sorusuna
verilmiş bir cevaptır desek yanlış olmaz.

Medeni Bilgiler kitabında bu olgular
aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır:
-

Siyasi varlıkta birlik

-

Dil birliği

-

Yurt birliği

-

Irk ve köken birliği

-

Tarihi yakınlık

-

Ahlaki yakınlık

İngilizce state (devlet) ve estate (mülk)
sözcükleri aynı kökten gelmektedir. Benzer
şekilde “Adalet, mülkün temelidir.” söyleminde
olduğu gibi dilimizde de “devlet” ile “mülk” aynı
anlamda kullanılmaktadır. Şu halde diyebiliriz ki,
ulusçuluk meselesi, aslında devlet/mülk üzerinde
egemenliğin kimde olduğu tartışmasının bir
ürünüdür. Egemenlik tanrının (ruhbanın) mı,
kralın mı, yoksa ulusun mudur? Ulusçuluk, net bir
şekilde devlet üzerinde egemenliğin, ruhban yada
kralda değil, ulusta olduğu savunusudur. Nitekim,
ulusçuluk fikrinin ortaya çıkışından günümüze
kadarki ilerleyişi de hep bu istikamet üzerinde
olmuştur.

Tartışmamızı derinleştirmeden önce, bu
olguların tamamının bir bütün halinde Türk
Ulusu’nu ortaya çıkardığını ve bunlardan bir
tekinin yahut birkaçının kendi başlarına Türk
Ulusu tanımlamasına yeterli gelmeyeceğini
belirtmemiz gerekir. Örneğin; sadece dil birliği
olgusunu ele alarak, yurt birliği ve tarihi
yakınlıktan yoksun bir başka topluluğu “Türk
Ulusu” içerisine dahil etmemekte ve çalışmamızın
ilerleyen
kısmında
da
“Türk”
olarak
adlandırmamaktayız. Zira, Renan’ın da dile
getirdiği gibi, “Dil birleşmeye davet eder;
zorlamaz. ABD ve İngiltere, Latin Amerika ve
İspanya aynı dili konuşurlar ama tek bir ulus
oluşturmazlar.”

Yine, Büyük Türk Devrimi incelendiğinde,
Türk ulusçuluk hareketinin de ikili bir egemenlik
mücadelesi karakteri olduğu görülecektir:
1- İşgalcilere karşı, Türkiye üzerinde Türk
ulusunun egemenliğini korumak.
2- Sultanın elinden, Türk ulusuna ait olan
egemenliği geri almak.
Şu halde, Türk ulusçuluğu da, ulusçuluk
fikrinin tarihsel seyri doğrultusunda ilerlemiş ve
egemenliğin tanrı veya krala değil, Türk Ulusu’na
ait olduğu Türkiye Cumhuriyeti ulus-devletini
kurarak, kendisini gerçekleştirmiştir.

Siyasi varlıkta birlik olgusunun incelemesi:
Modern ulus-devlet
Bizce uluslar ve ulusçuluk üzerine
konuşulurken üzerinde mutlaka durulması gereken
mesele
“ulus-devlet”
meselesidir.
Zira,
Hobsbawm’ın dile getirdiği gibi, “Millet fikri,
kabuklu deniz hayvanı gibi, görünüşte sert olan
ulus-devlet kabuğundan çıkartılınca, son derece
amorftur.” Siyasi varlıkta birlik ilkesi gözardı
edildiği taktirde, her türlü filolojik veya etnografik
varlığı “ulus” olarak adlandırmak mümkündür.
Ancak bu, bugün içerisinde bulunduğumuz kafa
karışıklığının da bizce en önemli sebebidir.

“Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.”
Burada Breulliy’nin şu ifadesine değinmek
gereklidir; “Milliyetçilik, modern dünyaya özgü
devlet ve toplum ayrımına verilen özel bir yanıttır.
Bu ayrımı yıkmayı amaçlar.” Nitekim, evrensel
kullanımında ulus (nation) sözcüğü, çok zaman
bir devlette yaşayan benzeri olmayan egemen bir
halkı ifade ettiği gibi doğrudan bir devleti de ifade
edebilmektedir. Devletlerin temsil edildiği bir
organizasyon olan Birleşmiş Milletler’in (United
Nations) ismi konunun anlaşılması açısından basit
bir örnektir.

Peki ulus-devlet denildiğinde ne anlamak
gerekir?
Buna cevaben Jean Leca’nın getirdiği
tanım bizce de makuldür:

Devletsiz bir ulus olması düşünülemez.
Yine, ulus kavramı, ulus-devlet kavramından ayrı
10
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olarak da ifade edilemez. Hobsbawm’ın şu görüşü
bizce de önemlidir; “Millet ancak belli bir modern
teritoryal devletle, ulus-devletle ilişkilendirildiği
kadarıyla bir toplumsal birimdir; bununla
ilişkilendirilmedikçe
milleti
ve
milliyeti
tartışmanın hiçbir yararı yoktur.”

bir yurtta yaşar. Onun adına, “Türkeli, Türk
vatanı” derler.”
[…]
“Vatanımız, Türk milletinin eski ve yüksek
tarihi ve topraklarının derinliklerinde varlıklarını
koruyan eserleri ile yaşadığı bugünkü siyasal
sınırlarımız içindeki yurttur. Vatan, hiçbir kayıt ve
şart altında ayrılık kabul etmez bir kütledir.”

Zira, “Ulus nedir?” bahsinde değindiğimiz
Kemalist ulus tanımında da yer alan, Renan’ın
ünlü referandum metaforu (“Bir ulusun varlığı her
gün yapılan bir referandumdur.”) anlayışı da
ancak ulusun bir devlet üzerinde egemenliği ve bir
ortak anayasa söz konusu olduğunda hayat
bulabilecek bir anlayıştır. Bu metaforu daha
mekanik bir hale sokacak olursak:

Tanım son derece açıktır: Türk Ulusu’nun
yurdu, Türkiye Cumhuriyeti sınırları ile
müteşekkil olan Türkiye’dir. Türk Ulusu, Türkiye
üzerinde bir yurt birliği sağlamış ve bu yurt birliği
dahilinde modern bir ulus biçimini almıştır. Türk
Ulusu, Türk vatanında, Türkiye’de var olmuştur
ve varlığını burada sürdürür. Bu bakımdan
Türkiye, Türklerin “anavatanıdır” da.

Bir ulusun varlığı; bir devlet üzerindeki
egemenliğin sürdürülmesi ve bir ortak anayasa
üzerine her gün yapılan bir referandumdur.

Sabahattin Eyüboğlu’nun ifadesi, burada
gayet açıklayıcıdır:

Cumhuriyet Halk Fırkası’nın 1935 yılı
parti programındaki ulus tanımında da, bu
yaklaşım “yurttaş” olgusu üzerinden yer almıştır:

“Ziya Gökalp’in tarihsel zorluklarla uzak
ve meçhul ülkelerde aradığı vatan, anavatan bizim
için adalar ve Rumelisiyle Anadoludur. Başka
yerlerde kardeşlerimiz, uzak yakın akrabalarımız
olabilir.
Ama
Türkiye’nin
asıl
kökleri
Türkiye’dedir.”

“Ulus: dil, kültür ve ülkü birliği ile
birbirine bağlı yurddaşlardan meydana gelen
sıyasal ve sosyal bir bütündür.”
Parti programında yer alan ‘vatan’
tanımıyla da birlikte değerlendirildiğinde,
Kemalizmin ulusu ‘siyasi sınırlarla çevrilmiş bir
yurttaki dil, kültür ve ülkü birliğine bağlı
yurttaşlar’ şeklinde ele aldığı görülmektedir.

Bu noktada Orta Asya’nın tarihsel yeri,
kafa karıştırıcı bir etken olarak kimilerince
karşımıza getirilebilir. Zira, on yıllardır modern
ulus anlayışı ile çelişir bir biçimde “anayurt”
edebiyatı ile Orta Asya önümüze getirilmekte ve
bu şekilde öğretlenmektedir. Burada Melih Cevdet
Anday’ın şu sorgulamasına değinmek gerekir:

Bütün bunların sonucunda şu çıkarımda
bulunabiliriz; siyasi varlık yani devlet birliği
bulunmayan toplulukların bir ulus teşkil etmesi
de mümkün değildir. Bu perspektifle, “Türk kime
denir?” sorusuna cevaben kabul ettiğimiz “Türkiye
Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti
denir.” tanımı da daha anlaşılır hale gelmektedir.

“Bugün
ilkokul,
ortaokul
tarih
kitaplarımızda Orta Asya’dan Anayurdumuz diye
söz edilmesi, çocuklarımızın kafasını karıştıran
korkunç bir yanılmaya yol açmakla kalmıyor, yurt
olarak bellememiz gereken yer konusunda, sadece
Türk’e düşman olanların ekmeğine yağ süren bir
sakıncayı
da
ortaya
çıkarıyor:
Bizim
Anayurdumuz Orta Asya ise, Anadolu nemizdir?
Buna ‘cici anne yurdumuz’ diye mi karşılık
vereceğiz? Anadolu’da gözü olanlar ‘işte biz de
bunu söylüyorduk, Anadolu Türklerin yurdu
değildir, onların buradan çekilip Orta Asya’ya
gitmeleri gerekir’ demezler mi? Demiyorlar mı?”

Yurt birliği olgusunun incelemesi: Türklerin
yurdu neresidir?
Ulus düşüncesinin ayrı ele alınamayacağı
bir başka olgu da “yurt” olgusudur. Önceki
kısımda, Kemalist ulusçuluk anlayışının Türk
Ulusu’nu yurttaşlık temeli üzerinden tanımladığını
dile getirmiştik. O halde şimdi karşımıza
“Türklerin yurdu neresidir?” sorusu çıkmaktadır.
Türk Ulusu’nun yurdu olarak Medeni
Bilgiler kitabında aşağıdaki tanım yer almaktadır:

Nitekim, bir yüzyıl önce Sevr Antlaşması
ile Türk’ün canına kastedenler, tam da Melih
Cevdet’in yukarıda dile getirdiği anlayış ile
Türkiye’yi işgale girişmişlerdir. Yine buna
istinaden, yazımızın başında Türk Ulusçuluğu’nun
Türk Kurtuluş Savaşı ile ortaya çıktığını ve

“Türk milleti, Asya’nın batısında ve
Avrupa’nın doğusunda olmak üzere kara ve deniz
sınırlarıyla ayırt edilmiş, dünyaca tanınmış büyük
11
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Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile kendisini
gerçekleştirdiğini ifade etmiştik. Modern Türk
Ulusu, bu düşünsel ve eylemsel ilerlemenin bir
sonucu olarak varolmuştur. Ve herhalde bu ulus
varoluşunun bir mekanının, bir yurdunun da
olması gerekir. İşte bu mekan, bu yurt Türk
Ulusçuluğu fikrinin
Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’ni kurarak kendisini gerçekleştirmeye
muktedir olduğu Türkiye’dir. Türkiye, Türklerin
Orta Asya’dan kalkıp gelerek yurt edindikleri
edilgen bir mekan değil, Türk Ulusu’nun ortaya
çıkışında rahim işlevi gören bir etkendir. Türk
Ulusu, kendisini Türkiye’de, Türkiye Cumhuriyeti
Devleti ile inşa etmiştir.

Anadolu’ya geldiklerinde çeşitli kaynaklarda
Anadolu nüfusu 8 ila 11 milyon kadarken, aynı
kaynaklarda Orta Asya’dan gelen Türk
topluluklarının nüfusunun en fazla 0,5 ila 1
milyon kadar olduğu belirtilmektedir. Ve Afet
İnan’ın da ifade ettiği gibi Anadolu’da var olan bu
8-11 milyonluk nüfus, buradan bir yere
gitmemiştir. Ancak bu ahali, 11. Yüzyıldan
itibaren yaklaşık bir 400 yıl süresince ekonomik
ve siyasi sebeplerle kültürel bir evrim geçirerek
Türkleşmiştir. Yine, Anadolu’ya gelen Orta
Asyalı Türk toplulukları da eşzamanlı olarak bu 811 milyonluk heterojen kütlenin içerisinde
Anadolululaşmıştır.
Kısacası
Anadolu’nun
Türkleşmesi ile Türklerin Anadolululaşması
birlikte gerçekleşmiş bir süreçtir. Ve Türkiye’nin
bugünkü homojen Türk Ulusal birliğini
sağlayabilmesi ise ancak 20. Yüzyılın eşiğine
geldiğinde mümkün olabilmiştir.

Irk ve köken birliği olgusunun incelemesi:
Türklerin kökeni nedir?
Geleneksel tarih anlayışımız sonucu
Türklerin kökeni söz konusu olduğunda akıllara
hep ve sadece Orta Asya steplerinde yaşamış
mazinin ön-Türk ataları gelmektedir. Sanki
Türkler, Orta Asya’da bugünkü haliyle bir kütle
iken, çeşitli sebeplerle oradan ayrılmış ve yine
aynı kütle olarak 11. Yüzyılda bugünkü yurtları
olan Türkiye’ye yerleşmiştir. Biz, bu yaklaşıma
katılmıyoruz.

Bu bakımdan, biz Türk Ulusu’nun
oluşumuna etki eden ırk ve köken birliği
olgusundan, Orta Asya’dan gelmiş olmayı değil,
Türkiye’de kaynaşmış olmayı anlıyoruz. Türk
Ulusu’nun kökünde Orta Asya’ya uzanan güçlü
bir damar olduğunu reddetmiyor, ancak Türk
Ulusu’nun yeşerdiği toprağın daha pek çok başka
kök damarların topraklarının derinliklerine
uzandığı
bugünün
Türkiye’si
olduğunu
savunuyoruz. Bu bakımdan yurdumuzun ilk
uygarlık yapıcılarını, Çatalhöyük’ü, Göbekli
Tepe’yi inşa edenleri, İyonları, Hititleri ve
Urartuları, Hunlardan yada Göktürklerden daha az
atamız olarak saymıyoruz.

Evet,
bugün
Türk
Ulusu’nun
şekillenmesinde Orta Asyalı ataların payı
büyüktür. Ancak, Türk Ulusu’nun soyağacındaki
pay bütünüyle onlara ait değildir. Türk Ulusu,
Anadolu’nun doğudan ve batıdan gelen binlerce
yıllık göç katmanlarının birikimi üzerine yine
Anadolu’da bugünkü halini almış bir etnik
bütündür. Denilebilir ki; Anadolu tarihin ilk
“melting pot”udur (eritme potası) ve Türk Ulusu
bu potada çeşitli cevherlerin bir alaşımı olarak
varolmuştur.

Bu bahsi sonlandırmadan önce, yakın
zamanda
gerçekleştirilmiş
bir
genetik
araştırmasına ve özet bazı sonuçlarına değinmek
gerekir. 2004 yılına Human Genetics dergisinde
yayınlanan İstanbul Üniversitesi, Stanford
Üniversitesi ve Pavia Üniversitesi’nden bir grup
Türk ve yabancı bilim adamının gerçekleştirdiği
“Excavating Y-chromosome haplotype strata in
Anatolia” başlıklı çalışmada, Anadolu’nun farklı
bölgelerinden alınan gen örnekleri üzerinde Ykromozomu
haplotipleri
araştırılmıştır.
Çalışmanın sonucunu ilginç kılan ise; bu
haplogruplar %94,1 oranında Avrupalı ve Yakın
Doğulu komşularımızla ilişkiliyken, Orta Asya ile
ilişkili haplogrup oranının yalnızca %3,4 olarak
bulunmuş olmasıdır. Bu bakımdan, söz konusu
çalışmanın da yukarıda dile getirdiğimiz
savunularımızı destekler nitelikte olduğu dikkate
değerdir.

Bakınız Prof. Dr. Afet İnan ne demektedir:
"Türk topluluklarının fetih yoluyla ya da
göçlerle buraya gelişleri, Türkiye'nin bugünkü
halkını teşkil etmiştir. En eski uygarlıkların
yapıcısı olan, örneğin; Hititler ya da Urartular
buradan başka yere göç etmemişlerdir. Buna göre
yurdumuzdaki bütün uygarlık yapıtlarına, bugün
burada yaşayan Türk Ulusu sahip ve mirasçıdır.
Yani bu yapıtlar, bugün burada yaşayanların
atalarından kalmadır."
Yani, Türk Ulusu’nun ataları yalnızca
göçlerle Anadolu’ya gelen Orta Asyalı ön-Türk
kavimler değil, bu göçer kavimler Anadolu’ya
geldiklerinde karşılaştıkları Anadolu’nun otokton
ahalisidir de. Zira, Türk toplulukları 11. Yüzyılda
12

ANLIK, Eylül-Ekim 2017

Tarihi yakınlık olgusunun incelemesi: Tarihi
yakınlık ve uzaklık

Çalışmamızın ana fikri; Türkün sıradan bir
etnik kökeni değil, bir ulusu ifade ettiği
çerçevesinde şekillenmiştir. Bu bağlamda
Atatürk’ün “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran
Türkiye halkına Türk milleti denir.” tanımını esas
alan bir anlayış ile Medeni Bilgiler kitabında yer
alan “Türk milletinin oluşumunda etkili olduğu
görülen doğal ve tarihi olgular” dan bizce ulus
kavramının
doğru
anlaşılması
noktasında
üzerlerinde kafa karışıklığı bulunan; Siyasi
varlıkta birlik, Yurt birliği, Irk ve köken birliği,
Tarihi
yakınlık
olguları
üzerinden
değerlendirmelerde bulunmuştur. Buna göre;
sadece dil birliği veya tarihi yakınlık gibi
olguların Türk Ulusu’nun oluşumu üzerinde etken
olmadığı, Medeni Bilgiler kitabında sayılan
olguların tümünün birden ve birbirleriyle de
ilişkili olarak Türk Ulusu’nun oluşumunda etken
olduğu görüşü savunulmaktadır.

Tartışmamızı sonuçlandırmadan önce ele
almak istediğimiz bir diğer olgu ise “tarihi
yakınlık” olgusudur. Önceki kısımlarda Türk
Ulusu’nun siyasi varlık, yurt ve köken birliğine
sahip olduğunu, kendi anlayışımız çerçevesinde
ifade etmiştik. Şimdi ise Türk Ulusu’nun sahip
olduğu bir diğer yapıcı özellik olarak tarihi
yakınlığı bulunduğunu yine kendi perspektifimiz
dahilinde ifade edeceğiz.
Türk Ulusu tarihi yakınlığa sahip
bireylerin oluşturduğu bir topluluktur. Ancak bu
tarihi yakınlık, bugün bir başka toplulukla,
mazinin bir döneminde şu veya bu coğrafyada, şu
veya
bu
ulus-öncesi
toplumsal
yapıda
gerçekleşmiş bir denk gelişi ifade etmemektedir.
Bu tarihi yakınlık, Türk Ulusu’nun yurt ve köken
birliğini yaratan tarihtir. Sabahattin Eyüboğlu’nun
ifadesi ile “Halkımızın tarihi, Anadolu’nun
tarihidir.”

Bize göre ulusçuluk bir egemenlik
meselesidir ve bir ulus kendi ulus-devletinden ayrı
olarak düşünülemez. Bu bakımdan Siyasi varlıkta
birlik ilkesi ulusçuluk açısından hayati öneme
sahip bir olgudur. Aksi takdirde, ulus kavramı
biçimsizleşerek, bir tür filolojik ve etnografik
varlıklar karmaşası haline gelmektedir. Bu
nedenle; bizce, Türk Ulusu ile Türk Ulusu’nun bir
ve egemen olduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti
arasında ayrılmaz bir bütünlük vardır. Türkiye
Cumhuriyeti Devleti, Türklerin ulus-devletidir.

Zira; atın ehlileştirilmesi, ilk yazılı
antlaşma, paranın icadı, Büyük İskender’in
fetihleri, Doğu Roma’nın yükselişi, Selçuklu
akınları, Haçlı Seferleri, Celali İsyanları,
Çanakkale Muharebeleri ve Türk Kurtuluş Savaşı,
tıpkı Çin Seddi’nin inşası gibi, Türk Ulusu’nun
hafızasında taptaze durmaktadır.
Türk Ulusu, yurdunun derinliklerinde ve
üyelerinin hafızasında saklanan binlerce yıllık
kesintisiz bir tarihin sahibidir. Bu bakımdan Truva
ile Ergenekon, Homeros ile Dede Korkut Türk
Ulusu’nun hatırında yan yana, el ele
bulunmaktadır. Türk Ulusu’nun sahip olduğu
tarihi yakınlık işte bu nevi bir yakınlıktır.

Yine, bir diğer olgu olan Yurt birliği
olgusu açısından getirdiğimiz yorum; siyasi
sınırları belli olan Türkiye’nin, Türk Ulusu’nun
yurdu olduğudur. Türkiye, Türklerin sonradan
gelerek yurt edindiği bir mekân değil, bugünkü
haliyle Türk Ulusu’nun tarihsel bir evrim
neticesinde varolduğu bir ‘anayurt’tur.

Buna karşın Türk Ulusu’nun tarihinde
Çağatay Hanlığı, Rus İşgali, Ekim Devrimi,
Perestroyka gibi hatıraların izine rastlamamız
mümkün değildir. Şu halde, geçmişten günümüze
geldikçe, Türk Ulusu’nun biçimlenen bir tarihi
yakınlığı olduğu gibi, daha evvel iştirak ettiği bazı
topluluklarla arasına da bir tarihi uzaklık
girmektedir. Nitekim, tarihi yakınlık nasıl ki Türk
Ulusu’nun ortaya çıkışında müşterek sağlayan bir
etkense, tarihi uzaklık da Türk Ulusu’nun başka
uluslardan farklılaşmasına sebep olan bir diğer
etkendir. Zira, ulus kavramı, bugünden geçmişe
doğru iz sürerek değil, ancak geçmişten bugüne
doğru gelerek anlaşılabilir.

Bu bakımdan, Türk Ulusu’nu oluşturan bir
diğer olgu olan Irk ve köken birliği, Türkiye’deki
kaynaşmanın sebep olduğu bir köken birliğidir.
Bize göre; Türk Ulusu, bir ağaç şeklinde
modelleyecek olursak; çağlar boyunca üst üste
katmanlaşan ve kaynaşan halkların göç
dalgalarına ev sahipliği yapan Türkiye’de, kökleri
bir yandan Orta Asya’ya diğer yandan ise
Anadolu’nun derinliklerine uzanan bir yapıdır. Bir
başka gövdenin dalı değil, kendisi başlı başına bir
gövdedir. Anadolu ve Rumeli coğrafyasının
evladıdır.
Haliyle, Ulusumuzun Tarihi yakınlığı da
yine Türkiye halkının ve Türkiye yurdunun
tarihidir. Bu bakımdan Türk, Orta Asya’dan gelen
kültürel ataları ile Anadolulu fizyolojik atalarının

Sonuç
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tümünün birden tarihinin sahibi ve mirasçısıdır.
Zira, Türk, tarih boyunca Anadolu’da uygarlıklar
yaratan ve bu topraklarda yaşayanların bugünkü
torunudur.
Türk Ulusçuluğu, Türk Kurtuluş Savaşı ile
eyleme geçmiş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile,
Türkiye denilen yurtta kendisini gerçekleştirmiş
olan, Türk Ulusu’nun bağımsızlığı, egemenliği ve
Türk kültürünün çağdaşlığının savunusudur.
Türk Ulusu ise; Türkiye Cumhuriyeti
Devleti siyasal birliği, Türkçe dil birliği, Türkiye
yurt birliği, Türkiye halkının köken birliği,
Türkiye yurdu ve Türkiye halkının tarih birliği ve
ahlak birliği ile oluşmuş, zengin bir hatıra
mirasına sahip bulunan, birlikte yaşamak
hususunda ortak arzu ve bunu kabulde samimi
olan ve sahip olunan mirasın korunmasına birlikte
devam hususunda istek ve dilekleri ortak olan
insanların birleşmesinden oluşan bir toplumdur.
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TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİN
GELİŞİMİ

Tolga SAĞLAM
Türk milliyetçiliğinin ortaya çıkışı ve
gelişimi, Kıta Avrupa’sındaki milliyetçilik
anlayışından biçim ve uygulanış olarak farklılıklar
göstermektedir. Örneğin Kıta Avrupa’sındaki
ülkelerde milliyetçilik anlayışı zamansal ve
biçimsel olarak ulusal bir bütünlük gösterirken,
Osmanlı İmparatorluğu’nda hem Batı ve Kafkasya
Türkleri olarak zamansal ve bölgesel farklılıklar
hem de kültürel milliyetçilik ve siyasi milliyetçilik
olarak biçimsel farklılıklar göstermiştir. Türk ve
Avrupa milliyetçilikleri arasındaki farklılıkların
sosyal, ekonomik, politik olmak üzere birçok
sebeplerinden
söz
edilebilir.
Osmanlı
İmparatorluğu’nun dogmalar içeren teolojik bir
dünya görüşünden sıyrılamayışı, sanayi ve askeri
açıdan yaşanan teknolojik gelişmeleri takip edip
uygulayamaması, sosyal ve ekonomik açıdan
Avrupa ülkeleri ile arasında kapanması mümkün
olmayan bir gelişmişlik farkı oluşturmuştur.
Aradaki
bu
gelişmişlik
farkı,
Osmanlı
İmparatorluğu’ndaki toplumsal düşünce hayatı
açısından gelişmeyi de engellemiştir. Bu koşullar
neticesinde Türk milliyetçiliği, Avrupa’daki
milliyetçilik anlayışından farklı olarak gelişmiş
sanayi toplumlarında görülen cumhuriyet ve özel
mülkiyet talepleri olarak değil, Avrupa
milliyetçilik anlayışının yarattığı yayılmacı ve
sömürgeci anlayış ve uygulamalarına karşı tepki
olarak vatan ve hürriyet talepleri olarak ortaya
çıkmıştır.

Milliyetçiliğin Tarihsel Kökeni
Millet sözcüğünün anlamı; dil, tarih, kültür
gibi kendilerini birleştiren kavramlarla bir üst yapı
oluşturabilmiş
toplulukların
siyasi
olarak
anlamlandırılmasıdır. Milliyetçilik ise; milletlerin
var olma ve yükselme ülküsünün, milletlerin ve
toplamda insanlığın gelişmesini sağladığına
inanılan bir dünya görüşüdür. Tarihsel olarak
milliyetçilik anlayışının kökleri 18.yy kadar
uzanır. Aydınlanma devrimiyle gelen hak, eşitlik,
cumhuriyet, vatandaşlık fikirleri ve burjuvalar
tarafından, soyluların egemenliğini sağlayan
ticaret bölgeleri imtiyazları anlayışını yıkmak
amacıyla ortaya atılan ulusal pazar anlayışı 18.yy
Fransa’sını bir devrime sürüklemiştir. Kıta
Avrupa’sında milliyetçilik anlayışı, 18.yy
itibariyle genel olarak daha önce hükümdar ve
sülale zemininde belirlenen siyasi aidiyet
duygusunun hükümdardan bağımsız olarak
‘’halka’’ dayandırılması hedefinde gelişmiştir. Bu
milliyetçilik anlayışının yansımalarını 1804-1815
arası dönemde Napoleon istilası altında bulunan
Almanya’da, aynı yıllarda Rus istilası altında
bulunan
Polonya’da,
1821’de
Osmanlı
İmparatorluğu’na karşı ayaklanan Yunanistan’da
görmekteyiz. Bu fikirler ve pratikte yaşanan
ayaklanmalar 19. yy ve 20. yy içerisinde dünya
halklarının bağımsızlık savaşlarına dayanak
oluşturdular.
Türk Milliyetçiliğinin Ortaya Çıkışı

Kültürel Milliyetçilik
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Milliyetçilik fikrinin etkisi altına girmeye
başlayan bir kavim, derhal bu fikri realitede
gerçekleştirmeye
kalkışamaz.
Bu
fikir,
gerçekleştirilmeden önce birçok aşamadan
geçmek
zorundadır.
Milliyetçilik
fikrini
benimsemiş bir kavim, kendi milliyetiyle ilgili
kültürel olaylara büyük bir değer vermeye başlar.
Kültürel olayların en önemlisi, dildir. Kendi
dilinin incelenmesiyle uğraşan, kendi dilinin
bağımsızlığı ve gelişmesi usulüyle çalışan
kavimlerde
milliyetçilik
fikrinin
varlığını
görülebilir, hiç olmazsa milliyet duygusunun çok
kuvvetli
olduğu
görülür.
Türklerde de bu böyle olmuştur. Osmanlı
devletinin korunması ve idaresini yüklenmiş
olanlar, 18.yy ortalarından başlayarak, Avrupa’nın
maddi medeniyetini taklit ederek devleti
güçlendirmek ve ayakta tutmak istemişlerdir.
Maddi medeniyetin manevi medeniyetle sıkı
bağları olduğu gerçeği de çok geçmeden sezildi.
Osmanlı devletinin başında olanlar, 19.yy
ortalarına doğru bazı Osmanlı gençlerini yalnız
maddi medeniyetin tekniklerini öğrenmek için
değil, Avrupa medeniyetinin diğer kısımlarından
da yararlanmak için Fransa’ya ve İngiltere’ye
gönderdiler. II. Mahmut zamanında başlayan bu
hareket, kendinden sonra tahta geçenler
zamanında da gidenlerin sayısı artarak devam etti.
İşte bu gençlerin önemli bir kısmı, görüp
etkilendikleri Avrupa ülkelerinin medeniyet
seviyeleri ile kendi ülkelerinin medeniyet seviyesi
arasındaki
derin
uçurumun
nedenlerini
sorgulamaya başladı. Varılan sonuçlardan ortaya
çıkan genel görüşler şu şekilde özetlenebilir;

çevresinde Türkçülük\Türk Milliyetçiliği kültürel
anlamda savunulmaya başlandı. Bu Batı
Türklerinde Türk Milliyetçiliğinin ilk devresidir.
İlk Türk Milliyetçileri ve Genel Özellikleri
Dil sahasında Türkçülük fikrinin ilk şuurlu
izleri İbrahim Şinasi’nin eserlerinde görülür.
Şinasi’nin Türkçülük fikri, dilin edebiyat
şubesinde Ziya Paşa, lügat şubesinde Ahmet Vefik
Paşa, filoloji araştırmalarında Mustafa Celaleddin
Paşalar tarafından işlenir. Ahmet Vefik Paşa’da
‘’Bütün Türklük’’ (Pantürkizm) eğiliminin bazı
izleri görülmektedir. Celaleddin Paşa ise, Türk
filolojisinden başka, Türk(yalnız Osmanlı Türkü
değil, bütün Türkler) etnolojisi ve tarihiyle de
meşgul olur. Osmanlı ülkesinde ilk defa Batı
kaynaklarından alınarak Türk tarihine, Türk
etnolojisine dair yazılan eser, Mustafa Celaleddin
Paşa’nın Eski ve Yeni Türkler adlı filoloji,
etnoloji, tarih ve siyasetten bahseden kitabıdır.
Bilimsel özelliği tartışmalı sayılabilecek bu eser,
Türk ruhuyla Türk çıkarlarını savunmak amacıyla
yazılmış olmakla beraber, Fransızca olarak
yazılmıştır.
Şinasi’nin Türkçe kelime toplamaya
başladığı tarih 1865 ile 1870 yılları arasıdır. Ziya
Paşa, şiir ve inşa hakkındaki Türkçü fikirlerini
yine bu tarihlerde ortaya atmıştır; Emil
tercümesinin önsözü ‘’Cenevre, 15 Haziran 1871’’
tarihlidir. Ahmet Vefik Paşa’nın Lehçe-i
Osmanî’sinin ilk basım ve yayımı da o sıralarda
gerçekleşir. Mustafa Celaleddin Paşa’nın Eski ve
Yeni Türkler’i 1869’da yayımlanmıştır. Bu
bilgilere göre, Osmanlı Türkleri arasında Türk
Milliyetçiliği faaliyetinin kültürel alandaki ilk
devresini 1865-1870 yılları diye kabul edebiliriz.

1-Devletin yönetim biçiminin hukuki ve
siyasi hakları kısıtlayan, padişaha sınırsız yetkiler
veren
bir
anlayışa
sahip
olması.
2-Halkın
bu
yönetim
biçiminin
değişmesini sağlayacak fikir ve düşüncelerden
yoksun olması.

Batı Türklerinde Türk Milliyetçiliğinin İkinci
Devresi:
Osmanlıcılık ve İslamcılık
1865-1870 devresinden, yani Kırım Savaşı sonrası
ile Ruslar tarafından Türkistan’ın istilası arasında
geçen ilk devreden sonra Batı Türkleri içinde Türk
milliyetçiliği fikrinin ikinci faal devresini, 1877
Türk-Rus Seferi’nden önce ve onu izleyen 18761880 yılları içinde görüyoruz. Bu devrenin en
önemli Türk milliyetçileri olarak Süleyman Paşa,
Buharalı Şeyh Süleyman Efendi, Ahmet Cevdet
Paşa
gibi
şahsiyetler
sayılabilir.
Türk milliyetçiliğini bu şekilde devirlere

3-Bu fikirlerin halkta yerleşebilmesi ve
yaygınlaşabilmesi için öncelikle eğitim ve sanat
dilinin halkın anlayabileceği bir hale getirilmesi
gerekir. Bu yüzden Arapça ve Farsçanın
etkisinden kurtularak halkın konuştuğu Türkçenin
eğitim ve sanat dilinde etkin kılınması gerekir.
İşte bu görüşlerin etkisi altında gerek
Tanzimatçı çevrelerde gerek Tanzimatçıların daha
radikalleri diyebileceğimiz Yeni Osmanlıların
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ayırmakla beraber, devirler arasında fikri bir ara
olduğunu söylemek pek doğru olmaz. Ancak
fikirlerin belirtileri azalmış ve etkinliği
zayıflamıştır; çünkü Ali Paşa’nın ölümünden
sonra(1871),
Sultan
Abdülaziz’in
baskısı
şiddetlenmiş ve sadrazamlık makamını işgal eden
Mahmut Nedim Paşa ve takipçileri padişahın keyfi
ve zorba tutum ve davranışlarına karşı koymak
istememiş veya koyamamış olduklarından,
Tanzimat devrinin nispi özgürlük ortamı
gerilemiştir. 1871’den itibaren bütün fikri
hareketler gibi, Türk milliyetçiliği hareketi de
sinmiştir.
1876’ya doğru, Osmanlı ülkesinin
Hıristiyan nüfusunun çoğunlukta bulunduğu bazı
Rumeli vilayetlerinde Avrupa devletlerinin,
özellikle Rus Çarlığının etki ve teşvikiyle ihtilal
hareketlerinin,
ayaklanmaların
artması,
genişlemesi, sultan ile vezirlerinin yetki ve
itibarlarını, nüfuz ve iktidarlarını derinden sarsmış
olduğundan, halkın sesi duyulmaya başlanmıştır;
her türlü düşüncenin daha serbest söylenmesine
imkan doğmuştur. O sıralarda Abdülaziz’in
tahttan indirilmesi, II. Abdülhamit’in Meşrutiyet
ilan etmek taahhüdüyle tahta çıkması gibi iç ve
Bosna-Hersek, Sırbistan, Bulgaristan isyanları ile
onları takip eden Türk-Rus Harbi (1877) gibi dış
gelişmeler, baskı ve şiddete dayanan devlet
idaresini imkansız kılmıştır. II. Abdülhamit tahta
iyice yerleşip, kendi arzu ve keyfine göre hareket
edebilecek bir yetki ve iktidar kazanıncaya kadar,
düşünce hürriyeti ve faaliyeti kısıtlanıp baskı
altına alınamadı. İşte Türk milliyetçiliğinin ikinci
faal devresi bu zamana rastlar.

adlı eserini, Abdülaziz’in son zamanlarında
Serasker Hüseyin Avni Paşa tarafından askeri
okullara has bir genel tarih hazırlanması için
memur edildiği dönemde yazmıştır. Tarih-i Alem
II. Abdülhamit devrinde yasak kitaplardan
sayıldığı için, mevcut nüshaları Harbiye Mektebi
Matbaası evrak mahzenine atılmış ve uzun müddet
orada kalmıştır. İkinci Meşrutiyet devrinde
Harbiye Mektebi nazırı olan Tevfik Paşa ki
Süleyman Paşa’nın sadık öğrencilerindendi,
Tarih-i Alem’i çürümeye bırakıldığı köşeden
çıkararak 1911 tarihinde tekrar bastırmış ve
yayımlamıştır.
Buharalı Şeyh Süleyman Efendi
Süleyman Paşa’nın Türk milliyetçiliği
faaliyeti sıralarında, Buharalı Şeyh Süleyman
Efendi’nin de Türk milliyetçiliği yolunda, dil,
folklor ve pratik siyaset sahalarında çalıştığı
görülür. Süleyman Efendi’nin bu yolda
çalışmasını ortaya koyan ve ispat eden belgeler
yazdığı ‘’Lügat-ı Çağatay ve Türk-i Osmani’’
adlı kitabıdır. Bu kitabın Osmanlı ve Çağatay
lehçeleriyle nesir ve nazım halinde yazılan
önsözlerinden yazarın fikirlerini ve yaptığı bazı
işleri öğreniyoruz. Şeyh Süleyman Efendi,
Çağatayca’yı ‘’dünyada bulunan ana dillerden
biri’’ ve ‘’Lisan-ı Türk-i Osmani’nin aslı ve
kaynağı’’ sayıyor. Yazar Çağatay diliyle Osmanlı
dilinin bağlantısını bu şekilde tayin ettiği gibi,
etnoloji açısından Osmanlıların, özellikle Osmanlı
Hanedanının Türklüklerini doğrulamaya çalışıyor:
‘’Hakikaten bu hanedanın soy zinciri soydan soya
Türk taifesine mensup olup, kaynak ve çıkış
yerleri Maveraünnehir ülkesidir’’ diyor. Dil ve
soy açısından Türklerin birliğini gören ve
göstermek isteyen Buharalı Şeyh Süleyman
Efendi, bu birliği dil ve soy incelemesi yaparak
göstermeye ve ispat etmeye çalışmakla kalmamış,
Türkistan Türkleri ve Osmanlı Türkleri arasında
fiilen bazı ilişkilerin kurulması içinde uğraşmıştır.

Süleyman Paşa
Abdülaziz’in tahttan indirilmesi sırasında
askeri okullar nazırı olan Süleyman Paşa, bu
devrede Türk milliyetçiliği fikrine hizmet etmiş
önemli adamlardandır. Süleyman Paşa’nın Türk
milliyetçiliği genellikle eğitim ve öğretim
sahasında
önemli
hizmetleri,
‘’Cemiyet-i
Tedrisiye-yi İslamiye’’ üyeliğinde ve özellikle
askeri okullar nazırlığında görülmüştür. Abdülaziz
devrinde askeri okullar nazırı, yalnız harp
okullarına değil, bunlara talebe yetiştiren askeri
idadilerle (lise), askeri rüştiyelere de (ortaokul)
bakardı. Süleyman Paşa, askeri mektepler için
birkaç kitap yazmıştır. Bunlar; Mebani-ül İnşa (2
cilt), Kebir İlmihal, Sagir İlmihal, Sarf-ı Türki
ve Tarih-i Alem’dir. Süleyman Paşa Tarih-i Alem

Ahmet Cevdet Paşa
Osmanlı
Türklüğünün
19.yy
son
çeyreğinde keskin zekası, hukuk, tarih ve dil
sahalarında geniş bilgisi ve aşırı çalışması ile
kendisini gösteren bu fıkıh bilgini ve alim
paşasını, hukuk, dil, tarih ve siyasette Türk
milliyeti fikrine tamamen tarafta ve savunucu diye
kabul etmek doğru olmaz; ancak Türk
milliyetçiliği fikrine ilgisiz veya düşman olduğunu
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da söylemek hata olur. Ahmet Cevdet Paşa, İslam
fıkhını bir derece Türkleştirmiştir. ‘’Kısas-ı
Enbiya’’ adlı eseriyle dilde Türkçülüğe fiilen
hizmet etmiştir. ‘’Tarihi Cevdet’’ adlı eserinde
asıl fikri Osmanlılık olmakla beraber, Türklüğe,
Türk ırkına, ırka, kendi tabiriyle ‘’cinsiyete’’
önem vermiştir. Osmanlı tarihinin bazı önemli
olaylarını yorumlama dolayısıyla ileri sürdüğü
görüşlerde siyasi bakımdan cinsiyete verdiği değer
açıktır. Örneğin Rusya’nın Kırım’ı istilası
münasebetiyle Kanuni Süleyman’dan itibaren
batıya yönelik seferlerle fazla meşgul olmayı
eleştirerek: ‘’…Macaristan ve Hırvatistan
fütühatıyla uğraşmaktansa, bu iki eyaletin (Kazan
ve Ejderhan hanlıklarının) zabıt ve muhazafası,
devlet-i aliyece daha faydalı ve Yavuz Sultan
Selim’in yukarıda açıklanan mesleğine daha
uygundu; çünkü Kafkas, Ejderhan ve Kazan
ahalisi ele alındığı takdirde yakınlık, soy birliği ve
çoğunda din ve mezhep birliği bulunması
sebebiyle tabiatıyla… Osmanlı’ya katılmış
sayılırlardı. O durumda Kırım dahi diğer Osmanlı
eyaletleri şekline girerdi. Ejderhan ve Kazan
vasıtasıyla Büyük Tataristan taraflarında dahi
Osmanlı devletinin nüfuzu geçerli olurdu’’
demiştir.

güvenilmediğinden
midir,
yoksa
Avrupa
devletlerinden bazılarının, özellikle Fransa’nın
iyiliksever
görünen
tavsiyelerine
fazla
güvenildiğinden midir nedir, Türkün hakimiyetine
Türk
olmayanları,
özellikle
Müslüman
olmayanları idare ve yönetime eşit olarak katarak,
Osmanlı devletini birlikte idare etmek suretiyle
çözülme
tehlikesinin
engellenebileceği
düşünülmüştür. Osmanlı devletinde Tanzimat,
Yeni Osmanlılar, Birinci Meşrutiyet devirlerinin
iç ve dış siyasetine hakim olan düşünce işte budur.
Türk unsurunun iktisadi ve sosyal yönden yeterli
derecede olgunlaşmamış olması, Hıristiyan
unsurların ise artık bağımsızlık emelleriyle
tamamen dolu olması, bu fikrin gerçekleştirilmesi
yolunda
yapılan
çalışmalardan
beklenen
sonuçların elde edilmesine engel olmuştur.
Bununla beraber ‘’Osmanlı milliyeti siyaseti’’ ile
Türkleri Türk olmayan Müslüman unsurların
kuvvetine
‘’İslam
Birliği’’
aracılığıyla
dayandırmak siyasetinden, ilk ve ikinci devre
Türkçüleri, bir türlü kendilerini sıyıramamışlardır.
Ahmet Vefik, Mustafa Celaleddin ve Süleyman
Paşalar gibi Türk Milliyetçilikleri bilinçli ve
belirli zatlar bile, siyasette ‘’Osmanlı milliyeti’’
ve ‘’İslam Birliği’’ gayelerine önem vermişlerdir.
Kısacası bu iki devirde de siyasi olarak
milliyetçilik henüz ‘’Osmanlı milliyeti’’ ve
‘’İslam Birliği’’ siyasetleriyle karışmış bir şekilde
bulunmakta, Türklerin ayrı bir millet olarak
teşkilatlanmalarını geliştirmek ve olgunlaştırmak
fikri henüz doğmamıştır.

Osmanlı Milliyeti, İslam Birliği ve Türk
Milliyetçiliği
Yunanlıların, Sırpların, Eflak ve Buğdan
Ulahlarının
bağımsızlık
kazanıp
Osmanlı
ülkesinden ayrılmaları, Osmanlı tebaası kalan
Rumların Müslüman ve Türklere düşmanlıkları,
Hıristiyan
Arapların,
Bulgarların,
hatta
Ermenilerin bile milli bağımsızlık fikriyle
kımıldanmaları, Hıristiyan Osmanlı tebaasının
milli bağımsızlık kazanmaları lehine bütün
Avrupa
Hıristiyan
devletlerinin
devamlı
müdahaleleri, bütün bu olaylar 19.yy ortalarında,
Müslüman
ve
Türk
Osmanlılara
artık
Hıristiyanlarla beraber yaşayabilmenin çok
zorlaştığını açıkça göstermişti. Bu siyasi ve
diplomatik durum karşısında genellikle Müslüman
Osmanlılar, dini birliğin önemini daha çok
duymuş ve idrak etmişlerse de, siyasi olayların
derinliklerine bakışlarını biraz indirebilenler bu
birliğin bile yeterli olmadığını, kesin olmasa da
elbette
anlamışlardır.
Bununla
beraber,
imparatorluğun çözülmesine karşı koymak için
başvurulan ilk siyasi çare, ‘’Türklüğün takviyesi’’
olmamıştır.
Türkün
kuvvetine
tamamen

Kafkas ve Kırım Türklerinde Milliyetçilik Fikri
Türk milliyeti fikrinin Batı (Osmanlı)
Türkleri arasında ikinci defa önem kazandığı
devre ile o devreyi takip eden yıllarda, yani 18761883 senelerinde, bu fikrin Kafkas ve Kırım
Türkleri içinde ortaya çıktığına şahit oluyoruz.
Kafkasya ve Kırım’da milliyet fikri, kendi
çevresel şartlarının, yani bulundukları çevredeki
siyasi, sosyal ve iktisadi şartların ve aynı zamanda
İstanbul ve Rusya’daki fikri faktörlerin etkisi
altında doğmuştur. Kafkasya ve Kırım’da milliyet,
yani Türklük fikri, başlangıçta İstanbul’da olduğu
gibi, diğer fikirlerle, İslamcılık ve yenilik
fikirleriyle karışık olarak meydana çıkar.
Rusya’da İlk Türkçe Gazete:
Hasan Zerdabi’nin ‘’Ekinci’’si
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Melekzade Hasan Zerdabi, bütün Rusya’da
ilk gazete olan haftalık Ekinci gazetesini, Bakü’de
yayımlama başlamıştır. Gazetesinde zirai,
genellikle maddi ve iktisadi meselelere çok önem
veriyordu; Hasan Bey’in asıl millet tarlasına
ekmek istediği tohumlar, ilerleme ve yenilik
tohumlarıdır. Ekinci, 1875’ten 1877’ye kadar
devam eder. Türk-Rus Harbi sırasında,
yayımlanması
Çar
hükümeti
tarafından
yasaklanarak kapatılır. Bu iki üç senelik Ekinci
koleksiyonu karıştırıldığında, Hasan Bey’in
iktisadi, sosyal ve siyasi hayatta, her şeyden önce
Darwin’in kainat hakkında gördüğü ‘’Doğal
Seleksiyon’’ kuramına çok değer verdiği ve
gerçeği milletine iyice anlatmak istediği göze
çarpar. Hasan Bey, ‘’hayat için kavga’’ ifadesini
‘’zindeganlık cengi’’ diye çevirir ve bütün
makalelerinde ‘’zindeganlık cengi’’ deyimi
devamlı olarak tekrarlanır. İster ki milleti, ya da
Hasan Bey’in deyimiyle ‘’Müslümanlar’’ bu
cenkte yenilerek mahv ve perişan olmasınlar!

yani bütün Türkleri göz önünde bulundurur. En
başından itibaren bu gazete de Türk, Tatarların
‘’dilde birlik meselesini’’ ortaya atar ve fiilen her
tarafta anlaşılabilecek bir ‘’Türk dili’’ ile yazar;
yani dil ve edebiyat sahasında fiilen ‘’Bütün
Türkçülük’’e başlar.
1841’de doğan İsmail Bey’in bütün
eğitimi, bir iki sene alfabe ve Kur’an okumaktan,
sonra Moskova Askeri İdadisi’nde dört-beş sene
Rusça tali dersleri takip etmekten ibarettir. Milli
hissi, milli bilinci, ilk önce Rus Askeri
İdadisi’ndeyken duyar. Buna neden olan şey,
Pazar günleri evlerinde misafir bulunduğu fertlerle
milliyetçi bir Rus ailesinde geçen sohbetlerle,
Panslavizm liderlerinden Mihail Nikiforovic
Katkov’un Girit İhtilali dolayısıyla Türkler
aleyhine yazdığı makaleler olmuştur. Bu sırada
İsmail Bey, 14-15 yaşlarındadır. Mihail
Katkov’un Moskova gazetesinde Türk ve
Müslümanlar
aleyhine
yazdığı
heyecanlı
makaleler, genç ve hararetli İsmail Bey’i o kadar
derinden etkilemiştir ki, 1867 senesinde, Girit’teki
Türklere, dört-beş senelik Askeri İdadi’de
öğrendiği bilgilerle yardım etmek için Girit’e
gitmeye karar verir. Mustafa Mirza Davidovic
adındaki bir arkadaşıyla beraber yola çıkarlar
ancak Odesa’da pasaportsuz vapura binmek
üzereyken yakalanıp ailelerine teslim edildiler.

İsmail Gasprinski (Gaspıralı): ‘’Tercüman’’
İsmail Gasprinski Türk milliyetçiliği
fikrinin çok önemli simalarındandır. Devrimci
karakteri ve fikirleri ile tüm Türk dünyasını
derinden etkilemiş olması nedeniyle Türk
milliyetçiliği
fikrine
yaptığı
katkıları
derinlemesine incelemek gerekir. Esasen İsmail
Bey’in çalışmaları, Türk milliyetçiliği fikrinin
gelişmesi için yapılan tüm çalışmaların genel
hatlarını ortaya koymaktadır. Bu nedenle yazının
bu bölümünü uzun tutmak istedim. Bu
açıklamadan sonra İsmail Bey’in çalışmalarını
incelemeye başlayabiliriz.

Bu maceradan sonra İsmail Bey bir daha
Moskova’ya, eğitim gördüğü Askeri İdadi’ye
dönmedi; Kırım’da kaldı ve Bahçesaray’ın
Mengili Giray Han’dan kalma eski Zincirli
Medresesi’nde Rusça öğretmenliği yapmaya
başladı, Kırım’daki öğretmenlik görevini 1871
senesine kadar sürdürdü. Bu sıralarda İsmail Bey’i
İstanbul’a giderek orada Türk subay ve memuru
olmak hevesi sarar. İsmail Bey İstanbul’da memur
olabilmek için Fransızca bilmek gerektiğini
düşünür. Bu yüzden önce 1872’de Paris’e gider ve
iki yıl kalır. Bu iki yıl içindeki en büyük tecrübesi,
Batı medeni hayatını olduğu gibi, güzellik ve
çirkinlikleriyle, iyilik ve kötülükleriyle öğrenmek
olur. O dönem Paris’teki ‘’Yeni Osmanlılar’’la
tanışıp tanışmadığına dair kesin bir bilgi yoktur.

Kırımlı İsmail Bey’in, ilk fikri ve yazılı
girişimlerinden itibaren görüş ufkunun Kırım’la
sınırlı olmadığı derhal göze çarpar: Rusça yazıp,
Kırım’ın merkezi idaresi Akmescit (Simferepol)
şehrinde çıkan Tavrida gazetesinde tefrika olarak
yayımladığı makalelerin tamamına ‘’Ruskoe
Musulmanstvo yani Rusya Müslümanlığı’’ adını
vermiştir. 1881 senesinde yayımlanan bu
makalelerin konusu yalnız Kırım’da yaşayan
Müslümanları değil, bütün Rusya’da oturan
Müslümanlardır. Aynı senede, yine Akmescit’te
taşbasmasıyla Türkçe basılan Tonguç gazetesinde,
gerek dil, gerek konu itibariyle yalnız Rusya’da
oturan Müslümanları değil, biraz kapalı bir şekilde
bütün dünyada Türkçe konuşan Müslümanları,

1874’te İstanbul’a gelir artık Türkçe ve
Rusçadan başka Fransızcada bilmektedir. Osmanlı
hükümetinden memuriyet ister. Bir ara Harbiye
Mektebi Rusça öğretmenliğine tayin edecek
olurlar ancak iş uzar. Bir sene kadar İstanbul’da
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kaldıktan sonra Kırım’a döner. Bu bir sene içinde,
İstanbul’un resmi dairelerini dolaşmış, amirler ve
memurlarla arkadaşlık etmiş, Osmanlı matbuatını
düzenli olarak takip etmiştir. Ayrıca Osmanlı
devletinin iç idare usullerini, devletlerarası
durumunu öğrendi; kısacası İstanbul’u Türkiye’yi
ve bunları idare edenleri bizzat hayat pratiği
içinde görmüş ve incelemiştir.

görülür. Türk-Tatarlar, kendi mektep ve
medreselerinde kendi dilleriyle Avrupa ilimlerini
ve eğitimini, sanat ve sanayisini öğrenmelidirler.
Ayrıca kendi dillerinde kitaplar, dergiler ve
gazeteler yazılıp yayımlanmalıdır. Kısaca milli bir
Türk-Tatar edebiyatı meydana gelmelidir. İsmail
Bey’de fikir ve fiil, kendi tabiriyle ‘’niyet ve
amel’’ kesintisizdir; millet için, milli dilde süreli
yayınların gerektiğine inanan İsmail Bey, nihayet
1883 senesinde Tercüman gazetesinin imtiyaz
hakkını almayı başarır. Tercüman gazetesinin ilk
günlerindeki en önemli konusu, millete kendi
dilinde ilim vermek olmuştur. Bunun için milletin
çocuklarını okutmak; çabuk, kolay ve modern ilim
doğrultusunda okutmak gerekir. Buradan bütün
Kuzey Türklüğüne yayılan ‘’Usul-i Cedid’’
mektepleri doğmuştur. ‘’Usul-i Cedid’’ başta
yalnız eğitim ve öğretime mahsus gibi görünse de
, gitgide genelleşerek bütün hayat tarzını
kapsamıştır. ‘’Usul-i Cedid’’ in gerek Osmanlı
Türkleri, gerekse Kuzey Türkleri arasındaki
gerçek anlamı, Batı ilimlerini, Batı eğitim ve
öğretim usullerini, yaşayış biçimini, Batı hayat
tarzını benimsemek, kısaca ‘’Batılılaşmak’’tır.
İnanılıyordu
ki;
Türkler
milli
dillerini
kaybetmemek
şartıyla
Batılılaşınca,
Türk
milletinin varlığının devamlılığı sağlanmış
olacaktır.

İsmail Bey’in yazarlığı ilk yazarlığı
İstanbul’da başlar; Moskova ve Petersburg’un
bazı Rus gazetelerine İstanbul’dan yazdığı Doğulu
renklerle süslü yarı gerçek yarı kurgu mektupları o
gazetelerde basılıp çıkar. Kırım’a döndükten sonra
dört sene kadar belirli bir işle meşgul olmadan,
özellikle soydaşlarının çeşitli tabakalarının hayat
ve durumlarını incelemekle vakit geçirir. 1877’de
Bahçesaray şehrine belediye başkanı seçilir.
Belediye başkanı olunca 1879 yılında Türkçe bir
gazete çıkarmak için izin isteyerek ilgili makama
bir dilekçe verdi. Bütün Rusya’da, daha önce çıkıp
kapanmış Ekinci gazetesiyle ağır aksak devam
eden Ziya ve Keşkül gazetelerinden başka bir
Türkçe gazete çıkmış değildi. İsmail Bey’in
dilekçesine ret cevabı gelir. Bir taraftan gazeteye
izin almak için uğraşırken diğer yandan ‘’Rusya
Müslümanlığı’’ makalelerini Rusça yazıp
yayımlamıştır.
Bu makaleler, İsmail Bey’in
taşıdığı fikirleri, kendi kendine ortaya koyduğu
meseleleri, ulaştığı sonuçları açıkça bildirdiği gibi,
gelecekteki düşünce hayatının da bir çeşit
programı niteliğindedir. Bu yönden İsmail Bey’i
anlamak için tamamı 45 sayfalık bir risale olan bu
küçük eser, büyük bir değere sahip bir belgedir.
Bu eserden açıkça anlaşılmaktadır ki, İsmail Bey
bir milliyetçidir. İsmail Bey mensup olduğu
milleti, yalnız Kırımlılar olarak görmemekte;
‘’Türk Tatar’’ adıyla anılan kavimlerin bütününü
kendi milleti olarak saymaktadır. Asya ve
Avrupa’nın bir kısmında oturan bu büyük millet,
dağınık olarak zayıf bir haldedir. Bu millet diğer
milletlere oranla zenginlik ve medeniyetçe geride
kalmış; böyle devam ederse yaşam kavgasının
doğal bir sonucu olarak yok olacaktır. Bu
düşünceler doğrultusunda bu milletin zaaflarına
sebep olan nedenleri araştırıp cevaplar bulmaya
yönelmiştir. İşte bu cevapları arama meselesi,
İsmail Bey’in düşünce ve iş hayatında ölünceye
kadar geçerli olacaktır.

İsmail Bey’in ilkelerinden birisi de, Türk
kadınına hürriyet ve erkeklerle eşitlik sağlamak
gerektiğidir. Bu ilkesini de ısrarla gerçekleştirmek
istemiştir. Onun gözünde milletin birinci
eğitimcileri, milletin anaları olan kadınlardır;
kadınlar hayatı anlamayacak olurlarsa, çocuklarını
hayata yetenekli olarak yetiştiremezler. Milletin
yarısı kadınlardır; onlar hayat ve faaliyetten uzak
kalırlarsa, milletin hayat ve faaliyetleri de yarım
kalır. Bu ilkesini işlediği eserinin adı ‘’Kadınlar
Ülkesi’’dir.
Türk Milliyetçiliğinin Üçüncü Faal Devresi:
Siyasi Türkçülük
Önceki bölümlerde 18. Yy ortalarından 19.
Yy ikinci yarısı boyunca, Yeni Osmanlıların
padişahlığın mutlakıyetine karşı hürriyet ve
ilericiliği, Batı sömürgeciliğine karşı Osmanlı
vatanını ve Osmanlı milletini savunma biçiminde
sürdüğünü ve Batı Türkleri ile Kafkas Türklerinde
Türk milliyetçiliği fikrini savunanları kısa
özgeçmişleriyle incelemiştik. Bu dönemleri Yusuf

İsmail Bey’in bulduğu çözümlerin ilk
şekli; ‘’Rusya Müslümanlığı’’ risalesinde
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Akçura ve Ziya Gökalp’ in belirttiği gibi,
Hıristiyan ‘’milletlerin’’ ayrılıkçı hareketleri
arttıkça güçlenen ve yaygınlaşan Türk kimliğinin
tarihsel, dilsel, kültürel olarak her boyutuyla
araştırılıp öğrenildiği ve bilince çıkartıldığı
‘’Kültürel
Türkçülük’’
dönemi
olarak
tanımlıyoruz.

dayanır. Bu düşüncenin öncüleri ise Mustafa
Kemal ve Yusuf Akçura’dır.
Arkadaşlarıyla devrim fikrini tartışırken,
herkesten farklı olarak Osmanlı’yı yıktıktan sonra
yerine neyin koyulacağının belirlenmesinin, en az
devrim yapmak kadar önemli olduğunu savunan
Mustafa Kemal, daha Harp Akademisi’nde
öğrenciyken 1903-1904 yıllarında Misak-ı Milli
sınırlarını kafasında şekillendirmişti. Mustafa
Kemal’in bu derin, bilimsel gerçekçi öngörüsünün
ardında şüphesiz ki; çağının en temel gerçeği olan
ortaçağ
imparatorluklarının
yıkılışlarının
kaçınılmazlığını
ve
milli
bir
devrimin
zorunluluğunu kavramış olması yatmaktaydı.
Bu yüzdendir ki; 1908 Devrimi, 1911 Trablusgarp
Savaşı, 1912-1913 Balkan Savaşları ve Birinci
Dünya
Savaşı
yıllarında
bütün
askeri
analizlerinde, askeri yetkililere ve hükümetlere
yaptığı eleştiri ve uyarılarının odağında hep
Misak-ı Milli’yi esas alan milli bir devlet kurma
hedefi vardır.

20.yy başına gelindiğinde, Osmanlı
İmparatorluğu çatısı altında, Osmanlı milleti
içinde kalarak, Osmanlı Devleti’ni, Osmanlı
topraklarını korumayı, savunmayı esas alarak
‘’devleti kurtarma’’ olanaklarının hızla tükendiği
gözlemlenmekteydi. Artık, 1870’lerde Namık
Kemal’lerin yaratmak istediği ‘’Osmanlı milleti’’
ideali
gerçeklerin
kayasına
çarptıkça
uygulanabilirliğini ve inandırıcılığını yitirmişti.
Çağdaş anlamda, yaşamak için devrim yapmaktan
başka çare kalmamıştı. Devrimci bir atılımla ve
milliyetçi bir programla Osmanlı’yı yıkmak,
emperyalizme karşı direnmek ve var olmak için
zorunluluk haline gelmişti.
1902 Paris
ayrılıkları

Kongresi:

Jöntürklerde

görüş

Yine aynı senelerde, Türk milliyetçiliğinin
devrimci siyasi bir akım olarak ortaya çıkması,
teorisinin
ve
programının
oluşması
ve
örgütlenmesinde birinci derecede etkili olan
Kazanlı siyaset bilimci ve tarihçi Yusuf
Akçura’da; Mustafa Kemal’e benzer nitelikte
Misak-ı Milli’yi öngören kapsamlı bir analiz
yapmaktadır. 1904’te yazdığı ‘’Üç Tarz-ı
Siyaset’’
adlı
makalesinde,
Avrupa’da
kapitalizmle birlikte doğan milliyetçiliğin Osmanlı
topraklarında da Türk milliyetçiliği olarak
yaşanmasının
kaçınılmaz
olduğunu
vurgulamaktadır. Osmanlıcılık ve İslamcılığın
birleştirici rolünün bittiğini, farklı milletlerin
ayrılarak kendi milli devletlerini kuracaklarını,
çıkış yolunun ise Türklerin hakim olduğu bölgede
kendi milli devletlerini kurmaları olduğunu
kapsamlı bir bilimsel analizle ortaya koymaktadır.
Yusuf Akçura’nın Kazan’dayken 1904’te yazdığı,
Türk milliyetçiliğinin bir anlamda stratejisini
çizen ‘’Üç Tarz-ı Siyaset’’ adlı makale bütün
dünyada büyük yankı uyandırır. Makaleyi önemli
kılan unsurlardan biri de; olguların materyalist
nesnel ve tarihsel bir yaklaşımla ele alınmış
olmasıdır. Bu makalede Akçura, İslamiyet’i bütün
dinlerin geçirmek zorunda olduğu bir evrim
sürecine tabi kılmıştır. Bütün toplumsal olaylar
gibi dinlerin de tarihsel bir olgu olduğu yaklaşımı,

1902’de
Paris’te
toplanan
Jöntürk
Kongresi, anti-emperyalist milliyetçi çizginin
netleşmesi ve gelişmesinde bir kırılma anı
olmuştur. Bu kongrede Jöntürkler, Ahmet
Rıza’nın başını çektiği milliyetçi kanat ile Prens
Sabahattin’in
liderliğini
yaptığı
liberal
‘’hürriyetçi’’ (Batıcı) kanat biçiminde bölündü.
Bu bölünmenin gösterdiği gibi 20.yy başında,
liberalizmin, sömürgeleşerek Batı ile bütünleşme
programıyla, buna karşı çıkan toplumcu ve milli
bağımsızlıkçı
program
karşı
karşıyadır.
Jöntürklerin 1902’de Paris’te gerçekleştirdikleri
kongrenin temel tartışma ve saflaşma eksenini bu
iki eğilim oluşturmaktaydı. Kongredeki tezler ve
saflaşma, bütün 20.yy boyunca ve günümüzde de
Türk Devrimi’nin ve karşıdevriminin karakterini
ve izleyeceği seyri belirlemesi açısından çok
önemli ve öğreticidir.
Siyasi Türk milliyetçiliğinin iki öncüsü: Mustafa
Kemal ve Yusuf Akçura
Türklere dayanan bir milli devletin
kurulması
düşüncesinin;
yani,
dağılması
kaçınılmaz olan Osmanlı’dan tek çıkışın bu
olduğu tahlilinin kökleri 20.yy başlarına kadar
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onun bilimsel, laik bir tarih anlayışına sahip
olduğunun bir göstergesidir.

sosyal sorunların nedenlerinin aranmasında,
sorunların çözümüne ilişkin devrimci çözümlerin
bulunmasında, itici bir güç olarak birinci derecede
etkin bir rol oynamıştır. Padişahın sultasına isyan
eden Vatan şairi Namık Kemal’lerle başlayan bu
uzun yürüyüş, milletimizin kadınlarına özgürlük
isteyen, bir ‘’Kadınlar Ülkesi’’ düşleyen Gaspıralı
İsmail’lerle devam etmiş, yüreklerinde yanan
vatan ve millet ateşini, bilimsel akılla birleştiren
Yusuf Akçura’larla, Mustafa Kemal’lerle de;
halkçı devrimci bir karakter kazanarak Türk
Devrimi’nin biricik ideolojisi olmuştur.

Yusuf Akçura’nın çağdaş devrimci bir
akım olarak Türk milliyetçiliğinin doğuşunda ve
Türk Devrimi’nde öncü bir rol oynamasında; 1905
Rus Demokratik Devrimi’ne ve 1908’e kadar
diğer toplumsal süreçlere aktif olarak katılıp, ileri
bir bilinçle olayları ve gelişmeleri gözlemleyip
analiz etmesinin etkisi büyüktür. Fikirleriyle
Narodnizme daha yakın olmakla birlikte, 1905
Devrimi’nde Bolşeviklerin belirleyiciliği, daha da
önemlisi Kafkas Türkleri açısından Bolşeviklerin
ulusal soruna getirdikleri devrimci çözüm, Yusuf
Akçura’yı derinden etkilemiştir.

Türk milletinin tarihin en büyük
milletlerinden biri olduğunu savunan Türk
milliyetçiliği görüşü, milletimizin emperyalizme
karşı yürüttüğü mücadelede çok önemli bir
dayanak noktası olduğundan, her dönem
emperyalistler tarafından kontrol altına alınmaya
çalışılmış, halkçı devrimci karakterinden yoksun
bırakılarak ırkçı-faşist bir kalıba sokulmaya
çalışılmıştır. Ne yazık ki emperyalistler bu konuda
zaman zaman başarılı da olmuşlardır. Özellikle
İkinci Dünya Savaşı sırasında faşist Nazi
Almanya’sının Türk milliyetçilerinin önemli
isimlerinden devşirdikleri işbirlikçilerle, Türk
milliyetçiliğinin halkçı devrimci karakterini
aşındırarak ırkçı-faşist bir anlayışa bürünmesini
amaçlamışlardır. Bu anlayış, soğuk savaş
döneminde ABD emperyalizmi eliyle devam
ettirilerek 1970’lerdeki neredeyse iç savaşa varan
terör ve anarşinin başlıca sebebi olmuştur. Basılan
kitap, dergi, gazetelerle yaratılan ‘’Türk
milliyetçisi’’olmanın ırkçı olmayı gerektirdiği
algısının yanında, Türk bayrağı gibi milli olan ne
kadar değerimiz varsa bu ‘’milliyetçi’’ görünümlü
devşirme çevrelerce savunulması sağlanmış, bu
sayede ülkemizin halkçı devrimci güçleriyle
emperyalizme karşı milli bir mücadele vermesi
sekteye uğratılmak istenmiştir.

Çağın
gerekliliklerini
derinlemesine
kavramada
ve
ileriye
yönelik
bilimsel
değerlendirmelerde paralel bir süreç yaşayan bu
iki öncü kişiliğin; kritik dönemlerde fikir ve pratik
olarak aynı yönde hareket etmeleri, hem Türk
milletinin hem de Türk milliyetçiliğinin en büyük
kazanımlarını oluşturmuştur.
Türk Milliyetçiliğinin İdeolojik ve Örgütsel
Merkezi:
Türk Yurdu ve Türk Ocağı
1911-1912 yılları Türk milliyetçisi
derneklerin ve yayınların hızla faaliyete geçtiği
yıllardır. İstanbul’a taşınan Genç Kalemler
dergisinin yazarlarının Türk Yurdu çevresine
katılması, Ziya Gökalp’ in öncülük ettiği ‘’Halka
Doğru’’ fikri ve eylemine büyük bir ivme
kazandırmıştır. Türk milliyetçiliği akımının en
etkili yayın organı olan Türk Yurdu ve Halka
Doğru dergileri, aynı paraleldeki Türk Ocağı
Derneği dönemin bütün devrimci fikir ve
faaliyetlerinin
merkezi
olmuşlardır.
Türk
milliyetçiliğinin bu dönemdeki öncüleri olarak;
Mehmet Emin Yurdakul, Yusuf Akçura, Ahmet
Ağaoğlu, Hüseyinzade Ali, Dr. Akil Muhtar,
Türkiye Komünist Partisi’nin kurucularından
Ethem Nejat, Fuat Köprülü, Necip Asım, Celal
Sahir, Ömer Seyfettin, Rıza Tevfik, Halide Edip
Adıvar gibi isimler sayılabilir. Bu isimler aynı
zamanda Türk Yurdu dergisinin kurucuları ve
yazarlarıdır.

Etkisi geçmişteki kadar olmasa da
günümüzde de bu anlayışın yansımalarını
görmekteyiz. Bu anlayışı yok etmek bizlerin,
gerçek
Türk
milliyetçilerinin
başlıca
görevlerindendir.
Bizler
tarihimize
milli
değerlerimize öylesine sahip çıkmalıyız ki; tarihi
çarpıtmaya çalışanların, milli değerlerimiz
üzerinden emperyalistlere rant sağlayanların
karşılarına
her
zaman
ve
her
yerde
dikilebilmeliyiz.
Bugün
Türk
Devrimi’ni
tamamlamayı kendisine dava edinmiş olanlar,

Sonuç Yerine
Türk milliyetçiliği görüşü yukarıda
derinlemesine yaptığımız inceleme ve analizlerde
görüldüğü gibi her dönem, dönemin siyasi ya da
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halkçı devrimci bir Türk milliyetçiliği anlayışıyla
milletimizi Türk bayrağı altında, büyük önder
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda
yürümeye ikna etmek zorundadır. Bu görevleri
yerine getirmek için; muhtaç olduğumuz kudret,
damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur.
Kaynakça:
Akçura, Yusuf, Türkçülüğün Tarihi, 4.Basım, Mayıs
2013, Kaynak Yayınları.
Ulusoy, Mehmet, Türk Devrimi ve Milliyetçilik,
1.Basım, Nisan 2014, Kaynak Yayınları.
Georgeon, François, Osmanlı-Türk Modernleşmesi, 3.
Baskı, Şubat 2013, Yapı Kredi Yayınları.
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MİLLİYETÇİLİK
MUKADDESATÇILIK SARMALI

H. Tolga ARSLAN

“Arslan yürekli Türkleri düşman görsün de
çatlasın”

“Türk Milliyetçiliği” kısmen yerli ve
yabancı düşün insanlarının çalışmaları ile
uyanmıştır denebilir; fakat esas önemli unsur,
“milli” bilinçlerine kavuşmuş ulusların art arda
Osmanlı Devleti’ne karşı ayaklanmaları ve
bağımsızlıklarını kazanmaları sonucunda ve alınan
acı dersler neticesinde uyanışa geçmiştir demek
daha yerinde olacaktır.

“Arş ileri, marş ileri, Türk askeri dönmez
geri”
“Şanlı
evladıyız”1

Türk

ahfadıyız,

biz

vatan

Türk Milliyetçiliğinin gelişiminde önemli
bir faktör Rusya’dan gelen göçlerdir dersek
yanılmış olmayız. XIX. yüzyılın sonlarında ve
XX. yüzyılın başlarında, Rusya’dan Türkiye’ye
eğitim düzeyleri yüksek birçok entelektüel/aydın
göç etmiştir. Bu kişiler, Rusya’daki Türkoloji
çalışmalarını yakından takip eden, Batı kültürü ile
harmanlanmış ve milliyetçiliği oldukça iyi
anlamış ve kavramış kişilerdir. Gaspıralı İsmail,
Akçuraoğlu Yusuf, Ağaoğlu Ahmet bu isimlerin
en başında yer almaktadır. Türk Milliyetçiliğinin
diğer önemli bir ismi kuşkusuz Ziya Gökalp’tir.
Gökalp, Haziran 1911’de “Altınyurt” adlı şiirinde
“Türk Milleti” kavramını açıkça kullanmıştır.2
Ziya Gökalp, 12 Temmuz 1917 tarihli “Kavm”
şiirinde, hem devlet hem millet kavramlarını
açıklığa kavuşturmaya çalışmıştır.

“Başlangıçta söz vardı” düsturuna uygun
şekilde Türk Milliyetçiliğinin ilk kıvılcımları da
edebiyat alanında kendini göstermiştir. Dönemin
önemli isimlerinden “Şinasi”, 1845 tarihinde,
sadece Türkçe kelimeler kullanarak mısralar
yazmayı
denemiştir.
Tanzimat
dönemi
yazarlarından olan Sait Bey’in de sade Türkçeyi
savunan yazıları bulunmaktadır. Şu dizeler
kendisine aittir:
“Arapça isteyen Urban’a gitsin
Acemce isteyen İran’a gitsin
Frengi’ler Frengistana gitsin
Biz ki Türk’üz, bize Türki gerekir
Bunu anlamayan cahil demektir.”

“Türkiye devletim. Türklük Milletim.”

Türk milliyetçiliği “dil” üzerinden gelişmiştir. Bir
örnek daha vermek yerinde olacaktır. XIX.
yüzyılın ikinci yarısında ve XX. yüzyılın
başlarında yazılan askeri marşlara baktığımızda
“Osmanlı”
sözcüğünün
yanında
“Türk”
kavramının da sık kullanılmaya başlandığını
görmekteyiz.

Daha sonraki senelerde, Atatürk, Ziya Gökalp
gibi, Türk milletinin oluşması ve varlığını
koruması açısından Türk dilinin taşıdığı önem
üzerinde durmuştur. Atatürk’e göre:
“Türk dili Türk milleti için mukaddes
(kutsal) bir hazinedir. Çünkü Türk milleti,
geçirdiği nihayetsiz (sonuçsuz), badireler
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içinde ahlakının, geleneklerinin, hatıralarının,
menfaatlerinin, kısaca bugün kendi
milliyetini yapan her şeyin dili sayesinde
korunduğunu görüyor. Türk dili Türk
milletinin kalbidir, zihnidir.”3

görüşü savunan genç Osmanlı teğmenini ikna
edemez. Ta ki, uğradıkları bir Bulgar köyünde
gerçekler ortaya çıkıncaya; genç teğmen uzaktan,
Meşrutiyetin yıldönümünü kutlayan “hürriyet
bayrakları” sandığı kırmızı şeylerin köy evlerine
asılmış biberler olduğunu anlayıncaya ve Bulgar
köylüsünün tutumu karşısında “Osmanlıcı
hayaller yerle bir oluncaya kadar.6

“Milli duygu ve dil arasındaki bağ çok
güçlüdür. Dilin milli ve zengin olması milli
duygunun gelişmesinde başlıca etkendir.”4

Osmanlıcılık hayallerinin tükendiği ve
Türk asli kimliğinin fark edilmeye başlandığı bu
yılların takibinde Türk Bağımsızlık mücadelesinin
ana unsuru da bağımsızlık ve milliyetçilik
olmuştur. Atatürk Samsun’a ayak bastıktan üç gün
sonra yolunun ve amacının ne olduğunu net bir
şekilde İstanbul hükümetine gönderdiği resmi
raporda belirtmiştir:

“Milli bilincin ayakta kalabilmesi ve
uyanık bulunması için dil ve tarih uğrunda
çalışmaya mecburuz.”5
Atatürk’ün yukarıda verdiğimiz beyanlarıyla aynı
doğrulta
Meşrutiyet
döneminin
seçkin
isimlerinden Ömer Seyfettin’de etkili bir dil ile
eserler ortaya koymuştur. Ömer Seyfettin’in “Türk
Yurdu” dergisinin 56. Sayısında yayınlanan ve 25
Temmuz 1910 tarihini taşıyan “Hürriyet
Bayrakları” adlı hikayesi buna örnektir. Hikayenin
içeriğinden söz etmek anlatmak istediğimiz şeyi
daha iyi kavramamıza yardımcı olacak
kanısındayız. Bu hikayede Türkleri, Bulgarları,
Rumları, Sırpları tek bir millet olarak gören, Türk
milliyetçiliğini
ve
Türklüğü
reddedip,
“Osmanlılık” bilincini ve ülküsü etrafında
birleşmenin tek çıkar yol olduğunu savunan genç
bir meşrutiyet dönemi subayının hayalci görüşleri
anlatılmaktadır. Hikayenin ikinci kahramanı,
Türklük bilincine sahip çıkılmasının zorunlu hale
geldiğini anlatmaya çalışan bir başka Türk
subayıdır. Hayalci genç mülazım, 10 Temmuz
Meşrutiyet devriminin Osmanlı ülkesindeki uzak
Bulgar köylerinde bile kutsal bir gün olarak
kutlandığını iddia eder ve şöyle der:

“Milletin yetvücut olup hakimiyet esasını,
Türklük duygusunu hedef ittihaz etmiştir.”7
Milli Mücadele/Bağımsızlık Savaşı iki temel
üzerine bina edilmiştir: “Türk Milliteçiliği” ve
“Millet Egemenliği” yani tam bağımsızlık. 28
Mayıs
1919’da
Havza’dan
Kolordu
Komutanlıklarına gönderdiği yazıda Atatürk:
“Milletin esaretten kurtuluşu, egemen ve
bağımsız
olarak
topraklarımızda
yaşayabilmesi ancak azimkar ve namuslu
ellerin milleti kısa ve doğru yoldan haklarını
korumağa ve bağımsızlığa sevki ile kabil
olacaktır.” demiştir.
Milli
Mücadele/Bağımsızlık
Savaşı
dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş
yılları milliyetçilik inancının somut bir “vatan
anlayışı” ile bütünleştiği dönemdir.8 Millet
kavramı ile “sınırları belli bir vatan” kavramı
arasında ilişki kurulması önemli ve zorunlu bir
yeniliktir. Türk Milliyetçiliği vatan kavramı ile
birleşince açıklık ve güç kazanmıştır.9

“Yarın Osmanlı vatanına düşmanlar
hücum ettiği vakit sizden evvel onlar koşacaklar.
Osmanlılık namına kanlar dökecekler,
Osmanlılığı kanlarıyla koruyacaklardır.”
Daha tecrübeli ve gerçekçi olan hikayenin ikinci
kahramanı sorar:

Türk Bağımsızlık savaşının “Türk
Milliyetçiliğine” dayandığını belirten yabancı
bilimcilerden biri de Profesör Dankwart A.
Rustow’dur. Birinci Dünya Savaşı (Birinci
Paylaşım Savaşı) sonunda, Almanya’nın kendisine
dikte edilen Versay Antlaşması’nı kabule mecbur
edildiğini;
Avusturya-Macaristan
İmparatorluğu’nu parçalayan Sen-jermen ve
Trianon Antlaşmalarının da tartışmasız kabul
edildiğini hatırlatan Prof. Rustow, Türk milletinin
kendisine
dikte
edilmek
istenen
Sevr
Antlaşması’nı yırttığını; Birinci Dünya Savaşı’nı
kaybeden milletler içinde, sadece Türklerin,
Bağımsızlık savaşı sayesinde, empoze edilmiş bir

“Osmanlı milleti demekle Türkleri mi
kasdediyorsunuz?”
Genç mülazım cevap verir:
“Hayır asla… Bütün Osmanlıları…” ve
devam eder: “Araplar, Arnavutlar, Rumlar,
Bulgarlar, Sırplar, Yahudiler, Ermeniler,
Türkler.. Hasılı hepsi…”
Hikayenin
gerçekçi
kahramanı
özellikle
Balkanlardaki
Hıristiyan
unsurların
asıl
emellerinin Osmanlı-Türk devletini yıkmak
olduğunu anlatmaya çalışırsa da, o günkü resmi
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barış antlaşması yerine mücadele ve müzakere
sonucu taraflarca kabul edilmiş bir antlaşma
imzalamayı başardıklarını belirtmiştir. Rustow’a
göre III. Selim ile başlayan, Tanzimatla devam
eden reformlar sırasında, askeri zorunlulukların
gerekli kıldığı ölçüde ıslahat adımları atılmış,
fakat Avrupa’ya hakim olan ideolojilerden,
özellikle
milliyetçilikten
uzak
durulmaya
çalışılmıştır. Bu fikrin, ayrılıkçı akımları
ateşlendirmesinden korkulmuştur. 1918’de, yarım
tedbirlerle Batı’ya yetişmenin kabil olmadığı
anlaşılmış, “Bağımsızlık Savaşı’nda Mustafa
Kemal, İmparatorluktan geri kalanı, Türk
milliyetçiliği
temelinden
kuvvet
alarak
10
kurtarmıştır.”

Verilen örnekler ve açıklamalardan
anlaşılacağı
üzere
Atatürkçü
milliyetçilik
anlayışında kafatası ölçüsü, kan geçmişi, soy,
Turancılık anlayışı, din sosu bulunmamaktadır.
Ancak 1970’li yıllarda kendini gösteren ve 12
Eylül 1980 müdahalesi ile zirve nokrasına ulaşan
ve devletin resmi ideolojisi haline gelen ve
“Atatürkçülük” maskesi ile pazarlanan Türk-İslam
sentezi garabeti ve dil bilime isyan edercesine
ortaya atılan ve Atatürkçü milliyetçilik anlayışını
temelinden sarsan “Atatürk Milliyetçiliği” fikirler
ve eylemleri Türk milliyetçiliğinin giderek ırkçı,
şovenist, mukaddesatçı bir kimliğe bürünmesine
ve Türk milliyetçiliğinin şekil değiştirmesine
sebep olmuştur. Turancı, kafatasçı, İslamcı bir
kafa karışıklığının ürünü olan Türk-İslam sentezi
anlayışı ile mukaddesatçı kimliğe bürünen
milliyetçilik içi boş bir akım haline gelmiştir.

Milliyetçiliği ırkçılık ile, totaliter faşizm
ile, saldırganlıkla, şovenizmle, dincilik ile bir
tutarak kötülemek, milliyetçiliğin anlamını
saptırmaktır. Çağdaş milliyetçilik ya da Atatürkçü
Milliyetçilik anlayışı akılcı ve gerçekçidir. Prof.
Sadri Maksudi Arsal’ın deyişiyle

Ne yazık ki, bugün Türk milletinin
yükselmesini isteyen, menfaatten uzak, idealist
bazı gençler, milliyetçiliği bir yandan ırkçılık
zannetmekte; öte yandan da, kendilerine
mukaddesatçı
adı
takan
ve
Osmanlı
imparatorluğunun batmasında ön planda rol
oynamış bulunan bilim düşmanı mutaassıp
kişilerin zihniyeti ile işbirliği yapmaktadır. Oysa
ki
mukaddesatçılık,
milliyetçiliği
toptan
reddetmektedir. Bu zihniyete sahip bir sünni
Müslüman için, sünni bir Endonezyalı, sünni bir
Çinli, sünni bir Mısırlı ya da Suriyeli,
Türkiye’deki Alevi bir Türk’ten daha üstündür.
Çünkü onun zihniyetinde Türklük ve milliyetçilik
şuuru değil ümmetçilik ve mezhepçilik bilinci
hakimdir.

“Milliyetçilik sosyolojik ve psikolojik
esaslara dayanır: kan tahlili ile uğraşmaz.
Kafataslarının şekliyle de ilgilenmez. Belli
bir
millete
bağlılık
hissi
bugünkü
milliyetçiliğin esasıdır.”
Fransız düşünür Ernest Renan, “Millet Nedir?”
(Qu’est-ce qu’une Nation) başlıklı ünlü
konferansında , millet gerçeğinin her şeyden çok
ve her şeyden önce, o milleti vücuda getiren
fertlerin birlikte yaşama duygusuna ve
kararlılığına; birlikte yaşanan geçmişin yoğurduğu
ortak kültüre; ruh ve amaç birliğine dayandığını
belirtmiştir.11 Benzer şekilde Atatürk’ün verdiği
kısa bir tanıma göre: “Millet, dil, kültür ve ideal
birliği ile birbirine bağlı vatandaşların oluşturduğu
bir siyasi ve içtimai heyettir.”12 Atatürkçü
Milliyetçilik anlayışında ırkçılık, kafatasçılık,
dincilik, Turancılık bulunmamaktadır. Atatürk bir
bütün olarak Türk milleti içinde ırkçı propaganda
yoluyla bölücülük yapılmasına karşı çıkarak, bu
gibi propagandaların

Kaynakça:
Marşlar için bkz. A. Taneri, Türk Kavramının
Gelişmesi, Ankara, 1983. s. 159-163.
1

Ziya
Gökalp,
“Türkleşmek,
İslamlaşmak,
Muasırlaşmak” adlı eserinde, “Bu asrın milliyetler
asrı olduğunu” anlamakta geciktiğimizi kabul
etmektedir. Milliyetçiliği bizden önce değerlendiren
Hıristiyan kavimlerin devletten birer birer koptuklarını
anlattıktan sonra, milliyet fikrinin bizim aleyhimize
işleyebildiği kadar işlediğini, artık “bu silahı kullanma
sırasının” bize geldiğini söyler. İstanbul, 1977. s. 7677.
2

“birkaç düşman aleti, gerici beyinsizden
başka hiçbir millet ferdi üzerinde kederlenmekten
başka bir etki doğurmayacağını” belirtmiş: Türk
milletini teşkil eden fertlerin “aynı ortak geçmişe,
tarihe, ahlaka ve haklara sahip bulunduklarını”
hatırlatmıştır.13 Atatürk, aynı ortak geçmişe,
tarihe, ahlaka, haklara sahip bulunan; milletin
ortak ideallerini benimseyen; kaderlerini Türk
milletine bağlamış olan bütün yurttaşları Türk
kabul etmektedir.

3

Afet İnan, Türk Dili Dergisi, sayı 182’den.

Atatürk’ün Sadri Maksudi Arsal’ın Türk Dili İçin
(1930) başlıklı eserine yazdığı önsözden.
4
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Özbudun, Feyzioğlu, Ülken, Çubukçu, Atatürk
İlkeleri ve İnkılap Tarihi II, Ankara, 1986. s. 182198.
5

“Hürriyet Bayrakları” adlı hikaye için bkz. Ömer
Seyfettin’in Bütün Eserleri, Cilt 3, Bilgi Yayınevi,
Ankara, s. 108-120.
6

Mustafa Kemal Paşa’nın 22 Mayıs 1919 tarihli
raporu.
7

Atatürk’ün gerçekçi ve somut bir “vatan” fikri ile
millet ve milliyetçilik arasındaki ilgiyi belirten sözleri
için bkz. Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve
Düşünceleri, Ankara, 1984. s. 183.; Afetinan, Medeni
Bilgiler ve M.Kemal Atatürk’ün El Yazıları, Türk
Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1969. S. 19.
8

Hilmi Ziya Ülken, milliyetçilikle somut bir vatan
anlayışı arasındaki ilişkiye dikkati çekmiştir: Millet ve
Tarih Şuuru, İstanbul 1948. s. 164. Aynı konu
hakkında Bernard Lewis, Türk vatanına verilecek adın
bile ancak Atatürk’le tam açıklığa kavuştuğunu
belirtmiştir.
9

Ali Kazancıgil ve Ergun Özbudun’un “Atatürk,
Founder of a Modern State” adlı kitaplarında
Danwart A. Rustow tarafından yazılan bölüm:
“Atatürk as an Institution Builder”. s. 58.
10

11

Özbudun vd. a.g.e. s. 46-49.

12

Afetinan, Medeni Bilgiler, s. 8, 18.

13

Medeni Bilgiler. s. 376-378.
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MUAVİN
MİLLİYETÇİLİK

KOLTUĞUNDAKİ

Erhan SANDIKÇI
Sultan Selim dönemindeki Çaldıran Savaşı’dır.
Bir Türk devleti olan Safevîler’e karşı yapılan bu
savaşta Kürt aşiretlerinin rolü önemlidir. Kriter
milliyet değil devlettir. Millî çıkar diye bir şey söz
konusu edilmez. Zira devlet bir “millet”in devleti
değil, hanedanın devletidir. Vatan değil mülktür.
Memâlik-i Devlet-i Osmaniye’dır. Öte yandan,
modern dönemde Türkçülük düşüncesinin ortaya
çıkışına
baktığımızda
Osmanlı’dan
önce
Rusya’daki hareketleri görüyoruz. Kuşkusuz
İsmail Gaspıralı’nın amacı mensubu bulunduğu
devleti yâni Çarlık’ı güçlendirmek değil Türkleri
birleştirmekti.

Milliyetçilik denen duygu veya düşüncenin
odağında -adı üstünde- milletin bulunmasına
rağmen bugün bizdeki hâkim milliyetçilik
anlayışının milletten daha çok devlete odaklanan
bir milliyetçilik olduğunu söylersek herhâlde
kimse itiraz etmez. Devletin kutsallığına atıf
yapan, devlet savunusunun bir şekli hâline gelmiş,
devletle bütünleşmiş bir milliyetçilik... Durumun
böyle olmasında bizce tarih ve sosyoloji
konusundaki bilgi eksikliğimizin etkisi var. Şöyle
ki, eğer bütün tarihin milliyete dayanan
devletlerden oluştuğunu ve her zaman yaşadığınız
coğrafyaya hükmeden organizasyonun millî
çıkarların temsili konusunda kendiliğinden tekel
sâhibi olduğunu düşünüyorsanız milliyetçilik sizin
için hâkim otoriteye itaat etmek anlamına
gelecektir. Ziya Gökalp ve Yusuf Akçura gibi
Türk milliyetçiliğindeki yeri tarihî olan iki
kuramcının Türkçülüğün “yeni bir fikir” olduğunu
belirtmesine rağmen bugün kendisini milliyetçi
diye târif edenlerin büyük bölümü için
milliyetçilik çok daha eski, hattâ Türklerde her
zaman bulunan bir fikirdir. Örneğin Kânunî Sultan
Süleyman’ın Viyana seferi şüphesiz milliyetçi bir
harekettir. Çünkü Türklerin cihan üzerindeki
kuvvetini arttırmaya yöneliktir. Fakat, kavramları
doğru yere oturtup sormak gerekiyor. Millet
nedir? Bir imparatorun hâkimiyeti altında çeşitli
dillere, kültürlere mensup insanların toplamı bir
millet teşkil eder mi? Böyle bir çeşitliliğin üzerine
bina edilmiş fakat “mâlik”i imparator olan bir
devletin diğer devletlerle olan mücadelesi
milliyetçilik olarak değerlendirilebilir mi?
Osmanlı gibi bir imparatorlukta milliyetçilik
aramanın yanlış olduğunun en büyük kanıtı Yavuz

İmparatorluktan
ulus-devlete
geçiş,
milliyetçilik ile devlet arasında çok güçlü bir bağ
kurdu. İmparatorluk, doğası gereği milliyetçiliğe
izin vermez. Veya Osmanlıcılık gibi yapay bir
milliyetçilik uygulamaya çalışır. Ulus-devlette ise
otoritenin meşruiyeti millete dayandırılmıştır.
Meşruiyetin kaynağı olan millet de bayraklarla,
marşlarla, millî simgelerle, mensuplarını birbirine
bağlayan iletişim araçlarıyla, ortak dil ve tarihle
bütünleştirilmiş (kimilerine göre icat edilmiş)
homojen bir topluluktur. Ziya Gökalp “Mustafa
Kemâl Paşa devletimize, milletimize, lisanımıza
hakikî adlarını verdi.” dediğinde tarih daha
1923’tür ve ulus-devlet inşâsı henüz gerçek
anlamda başlamamıştır bile denebilir. Türk
kimliğinin hukukî, siyasî, iktisadî, edebî vb.
yönlerden hâkim kılınması ve bu kimlikle
donatılmış bir devlet teşkilatının meydana
gelmesiyle milliyet ve devlet birlikte tanımlanan
bir şekle bürünmüştür. Homojenleşmiş bir
topluluğa (millet) dayanan bir millî devletin
vatandaşları elbette milliyetçiliği devletle birlikte,
28

ANLIK, Eylül-Ekim 2017

milletin çıkarlarını devletin çıkarlarıyla birlikte
düşünecektir. Fakat devletin varlığını milliyet
unsuruna dayandırması, onu yönetenlerin her
zaman milliyetçi bir politika izleyeceği anlamına
gelir mi? Kaldı ki milliyetçilik de tek değildir,
birbirinden
farklı
milliyetçilik
anlayışları
çatışabilir, çatışmıştır da. Yaptıkları siyaseti
beğenip beğenmemek ayrı konu; 3 Mayıs 1944
hareketi de milliyetçi politikalar izleyen bir
iktidara bir kısım milliyetçinin verdiği tepkidir.
Fakat o hareketin başlangıcında da “Türkçülüğünü
ilân etmiş” Başbakan Saracoğlu’na komünistleri
tasfiye etmesi için yazılan açık mektuplar vardır.
Velhâsıl, temelinde milliyetçilik düşüncesi olan
bir devletin yetiştirdiği vatandaşların milliyetçiliği
ve devleti iç içe geçmiş bir şekilde algılaması
doğaldır.

indirgenmesine rıza göstermeyenler çeşitli
ithamlarla karşılaşmıştır. Terör örgütü PKK ve
Abdullah Öcalan ile müzakere yapıldığı yıllarda
Devlet Bahçeli’nin sert çıkışlarıyla muhalif
fırtınaların esmesi bile partinin “umulmadık”
anlarda iktidara destek vermesini engellememiştir.
Bahçeli ile Erdoğan’ın son derece sert bir üslûpla
birbirine yüklendiği bir dönemde MHP liderinin
Gezi Parkı eylemlerine katılacak olan partililerini
ihraç edeceğini ilân etmesi kimse için şaşırtıcı
olmamıştı. MHP yönetiminde bulunan otoriteye
muavinlik anlayışı 15 Temmuz darbe girişiminden
sonra ve özellikle 16 Nisan referandumunda
zirveye çıktı. Partiyi bir seçimli kongreye
götürmeye yönelik çalışmalar bağımsız(!) yargı
eliyle akâmete uğratıldıktan sonra Devlet Bahçeli
tarafından İslâmcı diktatörlüğe kapı aralayan
Anayasa değişikliğine verilen destek, parti
yönetimi ile tabanı arasındaki bağı onarılamaz bir
şekilde bozdu. Muhalif ülkücülerden Yeniçağ
yazarı Servet Avcı, askerî düzeni andıran yönetim
tarzının sivilleşmesini öneren yazısında yardımcı
milliyetçiliği şöyle eleştiriyordu: “Sivilleşememiş
bir milliyetçilik daima ‘güvenlik doktrinin bir
parçası’ olarak kalmaya mahkûmdur... Aklının
yerine kaslarına ve cesaretine ihtiyaç duyulan bir
milliyetçilik, ‘yönetmeye talip olan’ değil,
muktedirler tarafından hep bir ‘ihtiyat akçesi’
olarak görülüyor ve istismar ediliyor... İşi bitince
de ‘ait olduğu yer’e hapsediliyor... Milliyetçilik
‘millî devlet’in neden hep ‘nöbetçi çavuş’udur da
‘yöneten iradesi’ olmaz/olamaz? Biçilmiş misyonu
oraya kadar mıdır? (...) ‘Konjonktüre göre
sisteme eklemlenen’ değil, ‘sistemi milliyetçiliğe
göre şekillendiren’ bir itiraz kaydı düşmek şart.”
(Yeniçağ, 14.10.2016) Servet Avcı’nın itirazının
MHP tabanında ne kadar karşılık bulduğunu
bilmiyoruz ancak çeşitli araştırmalar 16 Nisan’da
bu kitlenin içinde parti yönetiminin kararını
benimseyerek “evet” diyenlere karşılık onların iki
veya üç katı kadar “hayır” diyenlerin bulunduğunu
gösteriyor.

Bugün milliyetçiliğin otoriteyi sorgusuz
suâlsiz kabûllenmek ve başkalarının da
kabûllenmesi için çalışmak anlamına gelmesinin
tek nedeni, modern öncesi tarih için yanlış bir
değerlendirme ama ulus-devlet için beklenen bir
sonuç olan bu “devlet=millet” anlayışı mı? Elbette
birçok etken vardır ve bizce bu etkenlerin en
önemlilerinden
biri
de
Soğuk
Savaş
milliyetçiliğinin etkisinin silinememiş olmasıdır.
Soğuk Savaş dönemi boyunca hem bürokraside
hem iktidara gelen sağ partilerde anti-komünizm
temel politik unsurlardan biri olmuştur. Bu
Türkiye’nin Sovyet tehdidine karşı kurulmuş
NATO’ya üyeliği ile de uyumlu bir politikadır. Bu
dönemde siyasette ve toplumda milliyetçiliğin
temsili konusunda en güçlü figür olan MHP ve
ülkücü hareket, kendisini komünizm tehlikesine
karşı devleti savunan bir rolde görmüştür.
Milliyetçilik, otoriteye karşı bir eleştiri ve
muhalefet
üretmektense
onun
komünizm
tehlikesine karşı korunması motivasyonuyla
hareket etmiş, dahası otoritenin kullandığı
araçlardan biri hâline gelmiştir. Alparslan
Türkeş’in “Ülkücüler emniyet güçlerine yardımcı
oluyorlar.” sözündeki gibi milliyetçilik kendi
başına politika oluşturup iktidara tâlip olan değil
“yardımcı” vasfına sâhip olan bir akımdır. Zâten
Türkeş de Milliyetçi Cephe hükûmetlerinde
Başbakan Yardımcısı olarak yerini alacaktır.

1990’larda küreselleşme sürecine ve ulusdevletlerin hedef tahtasına konmasına tepki olarak
“ulusalcılık” konseptiyle öne çıkan Kemâlist
milliyetçilik de, ülkücülüğe benzer bir şekilde
devleti arkasında varsayan, hattâ ondan daha öte,
devletin kendisi(nden) olduğunu düşünen bir
anlayışa sâhipti. 28 Şubat süreci kuşkusuz bu
düşünceyi güçlendiren bir süreçti. Ne de olsa
bürokrasi imdada yetişmiş, İslâmcıları iktidardan
indirmişti. Nitekim dönemin TSK ve yargı
kurumlarına bakıldığı zaman bu düşüncede bir
gerçeklik payı olduğu söylenebilir. Fakat AKP’nin

“Yardımcı”
milliyetçilik,
ülkücülerin
üzerinden geçen 12 Eylül ihtilâline rağmen
MHP’de sorgulanmış, eleştirilmiş ve terk edilmiş
değildir. Daha doğrusu, MHP’de yer alan, bir ordu
hiyerarşisini andırırcasına işleyen aykırı ses
öğütme mekanizması sorgulayıcı aklı her zaman
kapı dışarı etmiş ve milliyetçiliğin muavinliğe
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iktidara gelişi ve “İktidar ama muktedir değil”den
“Devlet benim”e dönüşen şartlar Kemâlistleri
daha aktif bir siyasete zorladı. Zira artık görevleri
havâle edecek “bizden olan” kurumlar kalmamıştı.
O hâlde hükûmetle olduğu kadar bürokrasiyle de
mücadele edilecekti. Yeni dönemde Kemâlizm,
yönetenlerin “bizden olmadığı” devirlere atıfta
bulunarak, Vahdettin ve 2. Abdülhamit
benzetmeleri yaparak tarihten meşruiyet almaya
çalıştı. On yılda bir siyasî yelpazenin başka bir
tarafına geçen Aydınlıkçıları 2000’lerden itibaren
sâhip oldukları çehre ve çevre nedeniyle
Kemâlizmin kapsamına alacak olursak, 2014’ten
sonra Kemâlizmin de “uysal” bir versiyonunun
var olduğunu söyleyebiliriz. Tıpkı MHP’de
olduğu gibi VP de bu “yardımcı” milliyetçiliği
iktidarın “kendi çizgilerine geldiği”ni söyleyerek
meşrulaştırıyor.

Böyle bir ortamda hem demokrasiyi,
hukuku, laikliği, Cumhuriyet’i korumak hem de
milliyetçiliğin bozulan imajını düzeltmek için
hâkim anlayışın dışında bir milliyetçiliğin
geliştirilmesi zorunlu bir görev olarak önümüzde
duruyor. Milliyetçiliğin devlete, iktidara, otoriteye
itaat etmek anlamına gelmediğinin vurgulanması
gerekiyor. Merkezî siyasetin bütün çarpıklığına
rağmen alternatif alanlarda varlığını sürdürenler
bu görevin ifası için önemli bir potansiyel vaat
ediyor.
Milliyetçilik, ülkeyi tehdit eden bir
tehlikeye karşı millî birliği sağlamak için iktidarın
otoriter ve ayrımcı politikasına destek vermek
değil herkesin kendisini özgür ve bu vatanı
kendisine ait hissettiği bir atmosferi oluşturmaktır.
Milliyetçilik dış politikayı “partiler üstü” görüp
eleştiri dışı tutmak değil ulusal çıkarları en iyi
şekilde savunacak dış politika vizyonunu ortaya
koymaktır.
Milliyetçilik
güvenlik
güçleri
hukuksuz bir muamele ile insan öldürdüğü zaman
“Polis bizim polisimiz.” demek değil vatandaşın
hakkını hukukunu korumaktır. Milliyetçilik
devletle birey arasında haksız, adaletsiz bir ilişki
kurulmuşsa bireyin etnik, mezhebî, ideolojik
niteliklerine bakmadan hukuku savunmaktır.
Milliyetçilik ağacı, ormanı, dereyi, yaylayı, sahili,
şehir dokusunu koruma refleksini başıbozukluğa
indirgemek değil memleketin yağmalanmasına
direnmektir. Milliyetçilik mahkemenin, valiliğin,
emniyetin, ordunun, istihbaratın ve elbette
hükûmetin hatadan berî olmadığının, bütün bu
devlet teşkilatının halka hizmet için var olduğunun
bilincinde olmaktır. Aksi durumda millet değil
devlet odağa alınmıştır ve böyle bir milliyetçiliğin
Türk milletine bir faydası olmayacaktır.

15 yıldır iktidarda bulunan ve devleti kendi
ideolojisine göre dönüştürmede büyük yol kateden
AKP’nin kendi kitlesine devletin kutsallığını,
yanılmazlığını, her durumda haklılığını nasıl zerk
ettiğinin ayrıntısına girmeye gerek görmüyoruz.
Sonuç olarak milliyetçi politika yapan muhalefet,
totaliter bir düzen kurmaya çalışan ve muhalif
düşüncelerin meşruiyetini yok etmek için sık sık
“millî”, “gayrı millî” kavramlarına başvuran
iktidarın bu heveslerine çanak tutan bir çizgide
duruyor. Bu da milliyetçiliğin anlam kayması
yaşayarak otoriteye boyun eğmeye dönüşmesini
hızlandırıyor. Daha doğrusu milliyetçiliğin zâten
içinde bulunduğu bu çıkmaza iyice mahkûm
olmasına neden oluyor.
Ana muhalefet partisi mevkiinde olan CHP
de iktidarın “meşru” gördüğü sınırların dışına
çıkma korkusu ile “Ne olursan ol gel!” ilkesizliği
arasında bocaladığı için milliyetçi bir muhalefet
üretmekten çok uzak duruyor. Yukarıda
bahsettiğimiz ulusalcılık düşüncesine mensup
kişilerin parti yönetiminden uzaklaştırılmasının
yanısıra ulusalcılığı yâni milliyetçiliği küfür gibi
algılayan kişilerin çeşitli parti organlarında veya
partinin çevresinde bulundurulduğunu görüyoruz.

Türk milliyetçiliğinin bugünkü görevi
“vatan” kelimesini yasaklayan Abdülhamit’in
değil Askerî Tıbbiye’de İttihat-ı Osmanî
Cemiyeti’ni kuran Hüzeyinzâde Ali’nin, istibdat
döneminin makbûl memurlarının değil Harbiye’de
tevkif edilen Akçuraoğlu Yusuf’un, Türklükten
istifa eden Mustafa Sabri’nin değil Samsun’a
çıkan Mustafa Kemâl’in mânevî mirasını
yaşatmaktır. Partiler, hükûmetler, devletler yıkılır
ama Türklük bâkî kalır. Türklüğün bekaası için bu
mirası
sürdürecek
olanlar,
milliyetçiliğin
muavinlik seviyesine indirilmeyecek kadar önemli
bir değer olduğunun farkında olanlardır.

Milliyetçiliğin siyasî alandaki temsilinin
uysal
ve
ehlîleştirilmiş
bir
şekilde
gerçekleştirilmesi, ülkenin sürüklendiği durumdan
rahatsız olan farklı kesimlerden de milliyetçilikten
soğumasına neden oluyor. Millete değil devlete
odaklanan milliyetçilik bir yandan kendisini
işlevsizleştirirken diğer yandan çekiciliğini
yitiriyor, ufkunu sınırlandırıyor.
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MİLLİYETÇİLİK
TEKNİKLERİ:

VE

MİLLET

YARATMA

TEORİK BİR GİRİŞ

Yrd. Doç. Dr. Evren ALTINKAŞ
sınıftan oluşmaktaydı. Millet yaratma sayesinde,
birbirinden kopuk bu iki kesim birbiriyle ilişki
içine girmiş ve ortak bir bilinç kazandırılmaya
çalışılmıştır. Eğitim ve siyasal katılım yoluyla,
yerel toplulukların üyeleri devletle ilişki içine
girmiş ve ulusun bir parçası haline getirilmişlerdir.
Monark’ın özneleri, ulus-devletin vatandaşı olarak
dönüştürülmüştür.

Milliyetçilik modern bir kavram ve
ideoloji olarak iki yönlü bir okumaya tabi
tutulabilir. Bunlardan biri, tarihte özellikle Fransız
modeli olarak, farklı etnik, dinsel ya da kültürel
aidiyetlerin üzerinde, bir üst kimlik olarak ulusu
kuran; bir yandan aydınlanma felsefesinin
sonuçlarını taşıyan, diğer yandan burjuvazinin
pazar ve toprak egemenliğini pekiştiren, bir başka
deyişle yukarıdan aşağıya işleyen bir sürece
gönderme yapar. İkinci okuma ise Alman modeli
olarak belirginleşir ve ulusun kan, kültür ve ırk
bağına ve bu ulusun tarih içinde devamlılığına
işaret eder. Bu ulusla birlikte var olan milliyetçilik
ise o ulus içinde yaşayan bireylerin aşağıda
paylaştıkları ve besledikleri bir duygudur.
Milliyetçilik, sınıflar arası güç ilişkileri ya da
devlet ve toplum ilişkileri içinde, hegemonik
yapıyı, egemen ideolojiyi yansıtırken, aynı
zamanda o toplum içinde kültürel ve tarihsel
bağlar, bireyler arasında beslenen ortak kodlar,
mitler ve duygularla beslenerek evrilen bir
ideolojidir.

Milliyetçiliğin İçeriği: Ulusal onur, kendi
kaderini tayin etme ve ulusal egemenlik gibi üç
temel kavram, kuşkusuz ki milliyetçiliğin en
önemli tamamlayıcılarıdır.1 Fransız Devrimi ile
birlikte tüm dünyaya yayılan bu kavramlar, tüm
ulusçulukların gelişiminde etkili olmuşlardır. İmal
edilmiş olan ulusçuluklara baktığımızda, bu üç
kavramın ne şekilde içselleştirildiğini ve toplumun
organik birer bütünleyicisi haline getirildiklerini
görmemiz mümkündür. Daha çok Fransız
ulusçuluğunun
yayılmasına
tepki
olarak
Avrupa’nın diğer ülkelerinin geliştirmeye
başladıkları kendi ulusçuluklarına bakarsak,
zorlamaları ve hayallerin gerçeğe dönüştürülmesi
çabalarını daha net görebiliriz. Alman Ulusçuluğu,
Herder’le birlikte “kültürel ulusçuluk” adı altında
gelişmeye başladı. Herder, insanlığı herbiri farklı
geleneklerden ve kültürlerden oluşan bir topluluk
olarak tanımlar.2 Bu kültürlerin parçaları; dil,
müzik, gelenekler, edebiyat ve “ruh”tur. Herder,
bu ulusal kültürlerden farklı ulus-devletlerin
kurulmasını önermemiş ve ulusalcılığı romantik
bir idealizm olarak tanımlamıştır. Hegel,
Herder’in
tanımladığı
farklılıkları
siyasal
boyutlara taşımayı hedeflemiş ilk düşünürdür.
Hegel, devleti Tanrısal bir varlık olarak

Milliyetçilik teorileri arasında göze çarpan
en önemli teorilerden bir tanesi de Millet
Yaratma Teorisi’dir. (Nation-Building Theory)
Karl Deutsch ve Charles Tilly gibi akademisyenler
tarafından öne sürülen bu teoriye göre; hem karar
vericiler tarafından bilinçli olarak uygulanagelen
hem de toplumun kendiliğinden ortaya çıkardığı
bir ulus-devletten ya da ulustan bahsedilebilir.
Modern devlet öncesi geleneksel toplum, tabanda
birbirinden kopuk ve izole edilmiş kitlelerle
yukarıda onları yönettiğini iddia eden bir idari
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tanımlamış ve bireyin varlığının temel koşutu
olarak ifadelendirmiştir. Alman ve Fransız
ulusçuluklarını karşılaştırdığımızda, Fransa’da
devletin ulusu, Almanya’da ise ulusun devleti
yarattığını görürüz.

ya da ağzı etrafında standartlaştırmıştır.4 Bu
standart “ulusal” ağız, seçkinler ve aydınlar için
bir model çerçevesi sağlamış ve böylece seçkinler
bütünleşmiştir. Zincirleme yaşanan bütünleşme
süreçleri akrabalığa, kan bağına ve aşiret
ilişkilerine dayalı tutunum ilişkilerini de çözmeye
başlayacak, bunların yerine “halk” kavramı
geçecektir. Belirli bir halka ait olmak önem ve
değer
kazanınca,
bireyler
davranışlarının
anlamlarını ve diğer bireylerin davranışları ile
koordineli hareket etmeyi öğrendiler. Yeni kültür
kodları oluştu ve bu yeni toplumsal eşiğin üyeleri
birbirlerine güven örgüsü etrafında birleştiler.
İletişimin
kitleselleşmesinin,
ekonominin
parasallaşmasının, okur-yazarlık artışının, tarımsal
olmayan mesleklere kayışın, ücretli emeğin
yaygınlaşmasının ve iç göç sürecinin desteklediği
toplumsal hareketlilik, kişileri bir “ulus”un siyasal
hayatına sokar.5

Stein Rokkan’a gore, millet yaratmanın
dört aşaması söz konusudur. Ilk aşama sonucunda,
elitler ekonomik ve kültürel olarak birleşmişlerdir.
İkinci aşamada, toplumun büyük katmanları
orduda askerlik yapmak ya da ulusal eğitimin
parçası olmak gibi yollarla sisteme entegre
edilmişlerdir. Bu aşamada, kitle medyasının
toplumun
bireyleri
arasında
iletişimi
güçlendirmesi de, bireylerin kendilerini ulusun bir
parçası olarak görmelerinde işlevsel bir rol
oynamıştır. Üçüncü aşamada kitleler siyasal
sistem için çalışır hale getirilmişler ve aktif
katılımları sağlanmıştır. Dördüncü ve son aşamada
ise, devletin idari gücü arttırılmış ve toplum içinde
ekonomik açıdan denge sağlamak amacıyla, refah
sağlayıcı hizmetler yoğunlaştırılmıştır.

Benedict Anderson’a gore ulus imgesini
ortaya çıkaran şey, özel bir kapitalist gelişme
biçimidir. Eğer “matbaa kapitalizmi” doğmasaydı,
Deutsch’un belirttiği dillerin bütünleşmesi,
seçkinlerin bütünleşmesi ve ortak kültür
kodlarının oluşması mümkün olmayacaktı.6 Yine
Anderson’a gore toprak bütünlüğü olan bir devlet
içinde seyahat eden uyruklar, bu olanak sayesinde
tanıdıkları kültürdaşları ile özdeşleşmişler;
böylece oluşan ortak tecrübe ve birleştirici devlet
dili, kendilerini “ötekiler”den ayrı bir cemaat
olarak “tahayyül etmeleri”ne yol açmıştır.

Öte yandan, Benedict Anderson ”Hayali
Cemaatler” ismini verdiği kitabında, modern
uluslardan bahsederken ”hayali cemaatler”
kavramını kullanmayı yeğlemiştir. Anderson’a
göre ulus/millet, üyelerinin birbirini gerçekte
tanımadığı fakat ortak değerler ve ülküler
etrafında birleştiklerini hayal ettikleri bir
kavramdır. Anderson, bu tanımlamayı yaparken
milletlerin üretilmiş kavramlar değil, sadece
üyeleri tarafından varlığı hayal edilerek oluşmuş
kavramlar olduğunu net olarak belirtmekte ve
ulusun/milletin yaratılması sürecinde yapaylığı
kabul etmemektedir.

Kültür Devleti Yaratma: “Kültür
devleti”, bir etnik grubu (halkı), bir anadili ve bir
anayurdu esas alır. İkinci Dünya Savaşı’nın
sonuna kadar bu türden devlet deneyimleri,
genellikle milliyetçi tek parti iktidarlarının
önderliğinde “ulusal birliği” inşa sürecini
yaşamışlardır. Böyle bir devlet modeli içinde
“ulusal birlik”, kültür birliği anlamındadır ve hem
mevcut ülke içinde bu birliğin tesisi mücadelesini
hem de o kültürün yayılma alanı olduğu farzedilen
ama henüz siyasal sınırların dışında bulunan
bölgelere doğru yayılmanın, bu açıdan meşru
sayılmasına
dayanan
bir
dış
mücadele
potansiyelini içinde barındırmaktadır. Alman
Nazizmi’nin ve İtalyan Faşizmi’nin iç ve dış
tecrübesi bunun en uç örnekleridir. Devlet için
uygun kimliğin inşası, bir tür “gelenekler
yaratma”
çabasıyla
ya
da
“kitlelerin
uluslaştırılması” ve “ulusal mutabakat”ın
sağlanmasıyla başarılabilir.7

Karl Deutsch’a gore Avrupa’da yaşanan
belirli “siyasal bütünleşme”leri takiben, bölgesel
gelişme süreci yaşanmış; yeni yerleşmelerin
oluşması, yol ağlarının zenginleşmesi ve
iyileşmesi, daha fazla iletişim ve daha fazla
iktisadi hareket birçok nüfus grubunu birbirine
bağlamış ve bu yolla belli bir ülke halkı, o ülkeye
aidiyetlerine dair bir bilinç geliştirmişti.3 Özellikle
büyük ırmak vadileri ve onların artalanları
arasındaki bağlantılar ile trafiğin yoğunlaşması, bu
bütünleşmede, özellikle geç Ortaçağ’dan sonra,
büyük rol oynamıştı. Deutsch’un bütünleşme
sürecinde hayati önem atfettiği bir diğer süreç
“dillerin bütünleşmesi”dir. Ticaret yollarındaki
canlanma ve hareket yoğunluğu, daha Önce
geçerli olan yerleşik izole hayat tarzı nedeniyle
farklılaşmış olan lehçe ve ağızları, siyasal ve
iktisadi bakımdan başat hale gelen yörenin lehçesi

İnsanları bir ulusa ait, yani kültür sahibi bir
varlık, yapan ulusun doğuş ya da kurtuluş
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mücadelesinin başarısıdır. İşte “ulus”u kuran ya
da özgür kılan bu kutsal mücadeledir. Doğal
olarak ulusal tarih de, bu kutsal mücadelenin
tarihidir. Ernest Gellner’a göre; “Ulusları doğal
saymak ve onları Tanrı’nın belirlediği şekilde
sınıflandırmak, ve onların doğuştan varolan
ancak uzun süre ertelenmiş bir siyasal kaderi
olduğunu savunmak bir efsaneden ibarettir. Bazen
önceden var olan kültürleri alıp onları uluslara
dönüştüren ulusçuluk, bazen de ulusları kendi
yaratır ve çoğu kez de önceden varolan kültürleri
yok eder. İyi de olsa kötü de olsa gerçek olan
budur ve genellikle kaçınılmazdır.(…) Fakat biz
ulusçuluk efsanesini kabul etmemeliyiz. Uluslar
eşyanın tabiatında var olan ve doğal türler
doktrininin siyasal uyarlaması olan şeyler
değildir. Ulusal devletler, etnik veya kültürel
grupların belirgin ve nihai kaderleri de değildir.”8

yanı her zaman ağır basmaktadır. İnsanların belirli
bir “ulus”la ilişkileri, onların pasaportları, doğum
yerleri, konuştukları dil, mensup oldukları din, ırk
ya da kökenden bağımsız olarak, “öteki”nce
algılanmaları ile kendilerini ne olarak hissettikleri
arasındaki ilişkinin kırılma noktalarında ortaya
çıkmaktadır.
Devletlerin, ulusal niteliklerle kendilerini
meşrulaştırma sürecinde kendi “muhayyel ulus”12
anlayışlarını
temellendirirken
başvurdukları
etniklik anlayışı kurgusal ve ideolojiktir. Bu etnik
temel, tarih yazıcılığı yoluyla kurgulanarak
yurttaşlara standart bir kimlik kodu sunulmaktadır.
Tarih Yazıcılığı: Tarihçilik, “muhayyel
ulus”un inşasında en önemli rolü üstlenmektedir.
Yaratılmaya çalışılan tarih senaryolarla doldurulur
ve programa dayanır. Bu inşa sürecinde tarih
yazıcısı, kendi tezlerini çürütebilecek iddialardan
ve olaylardan arındırılmış bir tarih yaratmaya
çalışır. Amaç, devleti meşrulaştırmak olduğundan,
kitlelerin kafalarında soru işaretleri doğuracak
tarihsel sapmalara yer verilmez.

Folklor (Halk Bilimi): “Halk ruhu” ile
özdeşleştirilen “ulusal karakter”i en iyi taşıyan
kesim, kozmopolitizme bulaşmadan dış etkilerden
yalıtılmış
olarak
yaşayan
“köylülük”tür.
“Köylülük” ile “halk” özdeştir, zira kentliler
“ulusal olmayan”, daha “evrensel” ya da
kozmopolit bir “yüksek kültür”ün tüketicisidirler.
Özellikle Almanya’da görülen bu 18. yüzyıl
Alman romantizmi, etnoloji, folklor araştırmaları,
Alman filolojisi ve Alman tarihi başta olmak
üzere “beşeri bilimler”in önem kazandığı bir
dönemi temsil eder.9 Bu gelenekten hareketle,
ulus-devlet formunun bir ayağı kapitalist dünya
sisteminin dayattığı nesnel bir zemine basarken,
diğer ayağı masalsı ve mitolojik bir tarih
kurgusunda ya da saflığını korumuş halka ilişkin
olduğu varsayılan ama devlet tarafından
“millileştirilen” folklorik bilgide durmaktadır
diyebiliriz.10 Modern bir olgu olan ulus, böylelikle
tarihin diplerinde yeniden yaratılmakta ve bu
yaratım süreci çeşitli ideolojik yazın türleri
yoluyla sağlanarak, yine modern çağın bir olgusu
olan kitlesel iletişim imkânlarıyla yayılmakta ve
böylelikle yurttaş, yeni kimliğini kendisi
yaşamadan,
kendi
hayatının
dışında
öğrenmektedir.

Milliyetçi tarih yazıcılıkları, genelde ilkçi
bir tarih inşasına girişirler. Bu inşada, tarihin
derinliklerinden bu yana tarihsel düşmanlarını alt
ederek günümüze gelmiş modern ulusun çekirdeği
olan bir etnik birimin mitoslarına inilir ya da
uygun mitoslar icat edilir.13 Örneğin; bir kabile ya
da boy birliğinin şefi “ulusal idealler” peşinde
koşan bir öndere dönüştürülebilir; kabile ve aşiret
kimliğinin ötesine tarihsel olarak geçemeyecek
kategoriler “ulusal bilinçle” ve ideallerle yüklenir.
Yaratılan Mitler: İmal (ya da tahayyül)
edilen ulusların yaratılması sürecinde kuşkusuz ki
mitlere (mitoslar) büyük önem atfedilmiştir.
Ulusal mit, bir ulusun tarihi hakkında ilham verici
bir hikaye ya da anekdot olarak tanımlanır. Gerçek
olayları abartarak anlatma, kanıtlanamayacak bazı
verileri hikayeleştirme, ya da kimsenin inanmadığı
kurgusal bir hikayeyi anlatmak gibi çeşitleri
bulunabilir. Liberal devletlerde bile ulusal mitler
önemlidir, çünkü böylece devlete bağlılık ve ortak
ülküler pekiştirilir. Bazı uluslardan örnekler
vermek, mitlerin ulus bilincinin oluşmasında ne
derecede etkili olduklarını göstermesi açısından
faydalı olacaktır.

Etniklik: Etniklik, ulus-devlete temel olan
ve onu kuran bir unsur değil tersine ulus-devlet
tarafından varlığını meşrulaştırmak ve belirli bir
seküler sadakat çerçevesi oluşturmak için
kurgulanan bir üründür.11 Ulus-devletin oluşumu
sürecinde başvurulan etnik kimlik ile reel
kimlikler çoğu kez örtüşmemekte, bu yüzden ulusdevletin kültür ve eğitim politikasının temeli bu
kimliği benimsetme ekseninde şekillenmektedir.
Sonuç olarak, etnik ya da ulusal kimliğin öznel

Arnavutluk için, İskender Bey önemli bir
mitosdur. Kendi ulusal kahramanları olan
Kastrioti (1405-1468)’ye İskender Bey diyen
Arnavutlar,
kendisini
Osmanlı’ya
karşı
bağımsızlık
mücadelelerinde
ve
ulusal
kimliklerinin oluşumunda bir mihenk taşı olarak
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görmektedirler. Osmanlı’ya karşı savaşmış
olmasından dolayı, Arnavutlar’ın gözünde önem
taşıyan İskender Bey; bir dağ zirvesinden diğerine
atlayabilen, tek vuruşta düşmanını ortadan ikiye
bölen ve savaşlar boyunca hiç yaralanmamış bir
mucizevi varlık olarak tanımlanmaktadır.

imparatorluklara karşı verilen bağımsızlık ve
özgürlük mücadeleleri ve kahramanların tüm bir
ulusun atası oldukları ve ulusun karakterini
biçimlendirdiklerini göstermektedir.
1960 Sonrası Ulus Yaratma Teknikleri:
Pek çok tarihçi, 1960 sonrası dönemde sömürge
devletlerinin sömürgelerden çıkmaları sonucu söz
konusu bölgelerde ulus-devletlerin ortaya
çıkabilmeleri için, ulus yaratma tekniklerinin daha
sistematik bir şekilde kullanılageldiğini anlatırlar.
Jochen Hippler’a göre; 1960 sonrası dönemde üç
aşamalı bir ulus yaratmadan bahsedilebilir.14 İlk
aşama, bütünleştirici bir ideoloji kurmaktır. Bir
ulusun üyeleri kendilerini belli bir kabilenin ya da
boyun üyeleri olarak görmekten çıkarılırlar.
Bunun için de, tüm ulus üyelerini bir arada
tutabilecek bir üst ideoloji yaratılır. Söz konusu
ideoloji, önceki ideolojileri ya da kimlikleri
ortadan kaldırmaz fakat hepsinin üstünde
olduğunu ulusun tüm üyelerine kabul ettirir.15 Bu
bütünleştirici ideoloji; din, dil, ırk ya da din
merkezli olabilir. İkinci aşama; ortak kimlik ve
ideolojinin yanında, entegre olmuş bir toplum
yaratma aşamasıdır. İletişim, ekonomik temaslar,
trafik v.b. alanlarda yoğunlaşma sağlanarak,
toplumun farklı bölgelerden ve geçmişlerden
gelen grupları birleştirilmeye çalışılır. Böylece,
bölgesel ya da gruba dayalı izole edilmişlik
ortadan kaldırılır. Bu noktada, kitle medyasına
düşen görev aslidir. Üçüncü aşamada ise; düzgün
işleyen bir hükümet ve devlet mekanizması
kurulur. Bu mekanizma, kimlik oluşumu ve
toplumsal bütünleşme olarak adlandırabileceğimiz
önceki iki aşama gerçekleştirilmeden başarılı
olamaz.16 Vergi toplama, sadık bir bürokrasi, güç
tekeli (asker, polis v.b.), işleyen bir hukuk sistemi
ve tüm ülke topraklarında aynı derecede etkin
olabilme
gibi
işlevler,
bu
aşamada
gerçekleştirilmesi gereken temel göstergelerdir.

Japonya örneğine baktığımızda, ilk Japon
imparatoru ve Japon ulusunun kurucusu olarak
adlandırılan İmparator Jimmu’nun, Güneş
tanrıçası Amaterasu’nun soyundan geldiğine
inanılır.
Bu
soybilim
sayesinde
Japon
İmparatoru’nun Japon halkı içindeki üstünlüğü de
meşrulaştırılmıştır.
Kore ulusunun yaratılması mitosu da ilgi
çekicidir. Mite göre; bir mağarada yaşayan bir
kaplan ve ayı, gökler tanrısı Hwanin’e kendilerini
insan yapması için dua ederler. Tanrı, ayı ve
kaplana 100 gün boyunca güneş ışığına
çıkmamalarını ve bu 100 gün boyunca sadece 20
dal sarımsak ve pelin yemelerini söyler. Kaplan
vazgeçer ama ayı kalır ve Hwanin ayıyı bir kadına
dönüştürerek onunla evlenir. Çocukları Dangun
da, Kore’nin ilk kralı olur. Bu mitos da, Kore
milliyetçiliğinin temel dayanağı olarak literatüre
girmiştir. İnanç, sabır ve bağlılığa vurgu yapar ve
Kore ulusunun temellerini bu kavramlar
çerçevesinde atar.
Meksika
ulusunun
mitosu
ise,
Hıristiyanlığın ülkede yayılması için geçerli ve
yeterli tek sebebi oluşturur. İnanışa göre Meryem,
bir Meksika yerlisine görünmüş ve kendi teninin
de Meksika yerlileriyle aynı olduğunu söylemiştir.
Meksikalılar, kendi soylarından geldiğine
inandıkları Meryem’in oğlunun dinine sadakatle
bağlanmış ve kendi uluslarının kökenlerini
Hıristiyan mitolojisinde bulmuşlardır.
Sırp ulusunun mitosu da, 1389 Kosova
Savaşı sonrasında savaş alanında gezinmekte olan
I. Murat’ı öldüren Milos Obilic’in kahramanlığı
ve baskıya, otoriteye karşı durması olarak
kurgulanmıştır.
Mitos
yaratıcılarına
göre,
Obilic’in gerçekleştirdiği suikast, Sırp ulusunun
bağımsızlığa ve özgürlüğe olan düşkünlüğünü
simgelemesi açısından büyük önem taşımaktadır.

SONUÇ
18. yüzyılın sonlarında ortaya çıkmaya
başlayan milliyetçilik ideolojisi ve ulus-devletler,
kendi uluslarını yaratabilmek için çeşitli
yöntemler uygulamışlardır. Bu yöntemlere “millet
yaratma teknikleri” demekteyiz. İşte bu
yöntemler, günümüzde pek çok tarihçi tarafından
tartışılmakta ve ulusların da “yaratılan” kavramlar
olduğu iddia edilmektedir.

Görüldüğü üzere; Japonya ve Kore
örneklerinde tanrısallık ve tanrıların çocukları
olan uluslar savı güçlüdür. Meksika örneğinde
gördüğümüz gibi, ilahi güçler zaman zaman
sömürgeciler tarafından sömürge topraklarına
götürülen
dinlerden
esinlenerek
ulusların
doğmasında önemli rol oynamaktadır. Arnavut ve
Sırp örnekleri ise bizlere, Osmanlı gibi

Oysa; modern anlamda ulus açısından
doğru kabul edebileceğimiz bu “millet yaratma
teknikleri”nin mitlere daha dikkatli baktığımızda,
18. yüzyıl öncesi dönemde, pek çok halkın
kendilerini
diğerlerinden
ayırmak
için
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kullanageldikleri
söylemler
de
dikkate
alındığında, önceden beri kullanılageldiğini
söyleyebiliriz.

AYDIN, Suavi, Kimlik Sorunu, Ulusallık ve Türk
Kimliği, Öteki Yayınevi, Ankara, 1998.
DEUTSCH,

Bir devlet tarafından sistematik hale
getirilen ulus yaratma teknikleri, söz konusu
ulusun ulus olma özelliklerini ortadan kaldırmaz.
Söz konusu teknikler ve oluşturulan uluslar, belli
bir birikim ve tarihin sonucudurlar. Birbirinden
kopuk halde yaşayan, aynı dili konuşan ve aynı
kültürü paylaşan halkın bir araya getirilip onlara
bir ulus bilinci aşılanması, bir deney için
laboratuarda bir grup kobayın bir araya getirilip
onlardan yeni bir tür yaratma çabası olarak
nitelendirilmemelidir. Bu, ulusu ve ulusçuluğu
küçümseyen bir yaklaşım olacaktır. Sonuç olarak
“millet yaratma”, hâlihazırda var olan ama
birbirinden haberdar olmayan, belli mitoslara
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yöntemler bütününden başka bir şey değildir.
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EMPERYALİZMİN ÖNÜNDEKİ DUVAR:

ULUSÇULUK

Beyza ÇALDIR
Ümmet olmaktan ulus olmak elbette kolay
olmamıştı ama Atatürk önderliğindeki “Türk
Devrimi” sonucunda sonunda ulus olmayı
başarabilmiştik.
“Atatürk,
Osmanlı’nın
monarşik-teokratik karakterli ‘kişi’ idaresine son
vererek laik karakterli ‘halk’ idaresini
kurmuştur.”2

Ahmet
Taner
Kışlalı
“Çağdaş
yaşayabilmek için önce ulus olmak gerekiyor.”
diyor.
Ulus olmak nedir peki?
Mustafa Kemal Atatürk, ulusun dine veya ırka
dayandırılmasına karşıydı. Ulus; kültür birliğine
dayandırılmalıydı. Benzerliklerin vurgulanması ile
oluşan “biz” duygusu ulus olabilmenin başlıca
koşuludur.

Vatanseverliğin, padişaha itaat olarak
kabul edildiği bir dönemde Nutuk’ta genel
durumdan şöyle ifade edilir:
“Düşman devletler, Osmanlı devlet ve
memleketine karşı maddi ve manevi saldırıya
geçmişler. Onu yoketmeye ve paylaşmaya karar
vermişler. Padişah ve halife olan zat, hayat ve
rahatını kurtarabilecek çareden başka bir şey
düşünmüyor. Hükümeti de aynı durumda.
Farkında olmadığı halde, başsız kalmış olan
millet, karanlıklar ve belirsizlikler içinde olup
bitecekleri beklemekte. Felaketin dehşet ve
ağırlığını kavramaya başlayanlar, bulundukları
çevreye ve alabildikleri etkilere göre kendilerince
kurtuluş
çaresi
saydıkları
tedbirlere
başvurmakta… Ordu, ismi var cismi yok bir
durumda. Komutanlar ve subaylar, I. Dünya
Savaşı’nın bunca çile ve güçlükleriyle yorgun,
vatanın parçalanmakta olduğunu görmekle
yürekleri kan ağlıyor; gözleri önünde derinleşen
felaket uçurumu kenarında beyinleri bir çare,
kurtuluş çaresi aramakla meşgul…

Türk ulusunun kurucu anayasası olan 1924
Anayasası’nın 88. Maddesi oldukça kapsayıcı
nitelikte aynı zamanda Türk ulusçuluğunu faşizm
olarak yaftalayanlara tokat gibi bir cevaptır:
“Türkiye ahalisine din ve ırk farkı olmaksızın
vatandaşlık itibariyle Türk ıtlak olunur (denir).”
Ulusçuluğu yanlış yorumlayanlar için ise Atatürk,
Türk ulusçuluğunu şöyle anlatıyordu:
“Biz öyle ulusçularız ki bizimle işbirliği yapan
bütün uluslara saygı duyarız. Onların
ulusçuluklarının bütün gereklerini tanırız. Bizim
ulusçuluğumuz, bencilce ve mağrurca bir
ulusçuluk değildir.”1
***
Osmanlı döneminde yoğun görülen ümmetçi ve
dine dayalı politika dolayısıyla “ulus olmak”
kavramı biraz kıyıda köşede bırakılıyordu. Ulus
olmak için de milli ekonomiyi, milli eğitimi, milli
sanayiyi, milli siyasayı kısacası bir ulusu ulus
yapan tüm etmenleri yaratmak gerekiyordu.

Burada pek önemli olan bir noktayı da belirtmeli
ve açıklamalıyım. Millet ve ordu, Padişah ve
Halife’nin hainliğinden haberdar olmadığı gibi,
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o makama ve o makamda bulunana karşı
asırların kökleştirdiği din ve gelenek bağları
dolayısıyla da içten gelerek boyun eğmekte ve
sadık. Millet ve ordu bir yandan kurtuluş çaresi
düşünürken bir yandan da yüzyıllardır süregelen
bu alışkanlık dolayısıyla, kendinden önce, yüce
hilafet ve saltanat makamının kurtarılmasını ve
dokunulmazlığını düşünüyor. Halifesiz ve
padişahsız kurtuluşun anlamını kavrama
yeteneğinde değil… Bu inanca aykırı bir
düşünce ve görüş ileri süreceklerin vay haline!
Derhal dinsiz, vatansız, hain ve istenmeyen kişi
olur.”3

ve itimadından doğup meydana gelen tam
mânâsıyla modern ve milli bir banka kurmak.”4
***
Ulusçuluk nedir?
“Atatürkçülükte ulusçuluk, ulusal sınırlar içinde
yaşayan, aynı yazgıyı, aynı kıvancı, aynı ülküyü,
Türk ulusunun bireyi olma, ulus olma bilincini
paylaşan herkesi Türk saymaktır. Bu ulusçuluk,
anasoycu, saldırgan, yayılmacı değildir. Öbür
ulusların varlığına saygılıdır. Tüm ulusları,
insanlık evreninin saygınlığı, onuru, kişiliği,
ulus ve insan olmaktan doğan hakları ve ödevleri
bulunan birer topluluğu olarak görür. Ulusların,
devletlerin, zayıf, güçsüz ulusları, henüz
uluslaşmamış toplumları sömürmesine, onları
egemenliği altına almasına karşıdır. Bu yönüyle
Atatürkçülükte ulusçuluk insancıl, evrensel
boyutlara ulaşmıştır.”5

Bu genel durum dahilinde padişahlık ve halifelik
makamına
sadakat;
toplumda
ümmetçilik
kavramını
doğuruyordu.
Aynı
zamanda
kapitülasyonların ve yarı-sömürge düzeninin
hakim olduğu dönemde de elbette ulusçuluk
kavramından söz etmek oldukça güçtür. Ne milli,
çağdaş düzeyde bir eğitim vardır ne de milli bir
ekonomi… Duyun-u Umumiye boyunduruğu
aracılığıyla yabancılara ekonomimiz bile teslim
edilmiştir. Ulusçuluğun yapı taşlarından her biri
eksiktir.

Ulusçuluk; anti-emperyalist nitelikte ve ulusdevletten güç alan bir varoluş çığlığıdır ve ulusdevlet; birilerinin iddia ettiğinin aksine modası
geçmiş bir akım değildir, çağdaştır. Sömürülen
“mazlum milletlerin” emperyalist güçlere
haykırışıdır.
Emperyalizmin
sömürdüğü
toplumları uluslaşmaya iten güç ise elbette maruz
kaldıkları işgallerdir. Ulusçuluk, günümüz
emperyalizmi olan küreselleşmenin önündeki
önemli bir direniş duvarıdır.

Bağımsız olmak gerekiyordu. Tam bağımsız
olmak… Bunun için ise ulus olmak şarttı.
“Türk ulusu, Türk sanatı, Türk ekonomisi, Türk
şiir ve edebiyatı, bütün ince güzellikleriyle belirip
gelişecektir.” diyordu Atatürk. Türk Dil Kurumu,
Türk Tarih Kurumu, milli bankalar bu yönde uluslaşma yolunda- atılan çağdaş ve ulusçu
politikanın eserleriydi.

“Ulusların, devletlerin, zayıf, güçsüz ulusları,
henüz uluslaşmamış toplumları sömürmesine,
onları egemenliği altına almasına karşıdır.”

Her çocuk her vatandaş tarihini bilmeliydi ve
tarihiyle gurur duymalıydı. Türk tarihinin
sanılandan çok daha öncesi vardı, bu
araştırılmalıydı.

Yukarıda da geçen, Suna KİLİ’nin kitabında yer
alan, ulusçuluğu tanımlayan bu ifade akıllara Türk
Kurtuluş
Mücadelesinin
diğer
“mazlum
milletlere” ilham oluşunu getiriyor. Nitekim Türk
Devrimi sadece Türkleri sömürülmekten kurtarıp
bağımsızlığa ulaştırmakla kalmadı; tüm mazlum
milletlere örnek teşkil edecek nitelikte bir
mücadeleyi tarih sayfalarına kazıdı.

Türkçe ile tamamen uyumsuz olan Arap alfabesi
artık bırakılmalıydı. Bir kenara itilen Türkçe için
çalışmalar yapılmalıydı.
Milli bankalar kurulmalıydı. Bu bankalar halka,
çiftçiye çelme takar nitelikte değil; destekler
nitelikte olmalıydı. Düşük faizli krediler
vermeliydi.

Jawaharlal Nehru Üniversitesi Türk Çalışmaları
Bölümü’nde görev yapan Prof. Dr. Mohammad
Sadiq “Türk Devrimi” adını verdiği kitabında
şöyle söyler: “Türkiye’nin bu büyük devlet
adamı
savaştan
yorulmuş
ve
perişan
yurttaşlarında umut doğurmakla kalmadı,
üstlendiği görevin mesajı Türkiye’nin sınırlarını
aşarak yayıldı ve sömürge yöntemleri altında

Atatürk, Mayıs 1924’de İcra Vekilleri Heyetine
yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştır:
“Vatanı kurtaracak ve yükseltecek tedbirlerin
başında olarak halkın doğrudan doğruya itibar
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ezilen herkese ilham verdi. Asya ve Afrika’da
büyük bir uyanışın habercisi oldu; Türkiye’nin
kurtuluş hareketi sömürgeciliğin ölüm çanını
çaldı.”6

3

***

5

Mustafa Kemal ATATÜRK, Nutuk, Atatürk
Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2013, s.7.
Mustafa A. AYSAN, Atatürk Dönemi Ekonomi
Politikaları, Minval Yayınları, İstanbul, 2014, s.169.
4

Suna KİLİ, Atatürk Devrimi Bir Çağdaşlaşma
Modeli, Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık
A.Ş., 1998, s.136-137.

Ulusçuluk akımı; işgal altında yer alan, sömürülen
bir ülkenin bağımsızlığını kazanmasını amaçlar.

Mohammad SADİQ, Türk Devrimi, İstanbul, 2013,
s.88.
6

Türk ulusçuluk anlayışı; kapsayıcı nitelikte,
çağdaş ve ileriye dönük olarak da hep var olma
niteliğine sahip bir anlayıştır. Sömürüyü ilke
edinmiş güçlere karşı verilebilecek en güzel
cevap, örülebilecek
en
güçlü
duvardır.
Emperyalistler tarafından “ulus-devlet” kavramını
her zaman engel olarak görülmüştür ve bunu
ortadan kaldırmak için ciddi bir çaba sarf
edilmiştir hala da edilmektedir. “Böl-parçala-yut”
mantığı ile yaptıkları eylemler açık açık bir tiyatro
sahnesine konmuşçasına karşımızdadır aslında.
Gözümüzü Ortadoğu’ya biraz çevirdiğimizde
ülkelerin nasıl bölündüğünü, nasıl parçalandığını,
hepsini görmekteyiz. Tek bir senaryo var. Hep
aynı oyun sahnede.

7

www.guncelmeydan.com/pano/20-yuzyil-ulusalkurtulus-savaslari-cagi-metin-aydogan-t40618.html

Metin Aydoğan 20. Yüzyıl’ı “Ulusal Kurtuluş
Savaşları Çağı” olarak adlandırır ve bu başlığı
verdiği yazısında şu ifadelere yer verir:
“Emperyalizme karşı bağımsızlığını elde
edememiş azgelişmiş bir ülkede, ne ulusçu ne de
toplumcu siyaset egemen olabilir. Ulusçuluk ve
toplumculuk, günümüzde birbiri içine girerek,
evrensel boyutlu bir siyasi savaşım türünü ortaya
çıkarmıştır. Ezilen ülke devrimciliği; antiemperyalist niteliği ile ulusçu, anti-feodal niteliği
nedeniyle de demokratiktir. Bu özellik, ulusal
bağımsızlık savaşlarını milliyetçiliğin dar
kalıbından çıkarır ve ona uluslararası bir boyut
kazandırır.”7
İşgaller altında yok sayılan bir ülkenin “yeter”
çığlığıdır “ezilen ülke devrimciliği”. Ulusçu bir
harekettir ve anti-emperyalisttir.
Türk ulusçuluğu -kavramların içini boşaltan
birileri gibi- bölmeyi değil birleştirmeyi amaçlar.
“Ulus olmak” dediğimiz nokta tam olarak budur.
Kaynakça:
Sinan MEYDAN, Akl-ı Kemal, 1. Cilt, İnkılâp
Kitabevi, İstanbul, 2015, s.184.
1

2

Meydan, a.g.e., s.176.
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“MİLLET” VE “ULUS”
KAVRAMLARI ÜZERİNDEN
TÜRKİYE DÜŞLEMİ

Yrd. Doç. Dr. Kemal ÇİFTÇİ
Ben bu çalışmada esas olarak 3 Kasım 2002 genel
seçimlerinden sonra Türkiye’de iktidara gelen
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkanı,
Türkiye Cumhuriyeti’nin 59, 60 ve 61.
Hükümetlerinin kurucusu ve 10 Ağustos 2014’te
Türkiye Cumhuriyeti’nin 12. Cumhurbaşkanı olan
Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarında sıkça
dile getirdiği "Tek Millet", "Tek Vatan", “Tek
Bayrak” ve "Tek Devlet" söylemi üzerinden bir
“düşlem” değerlendirmesi yapmaya çalışacağım.

I. Giriş
“Millet” ve “Ulus” sözcükleri, Türkçede günlük
konuşma dilinde yaygın bir şekilde birbirlerinin
yerine kullanılmaktadır. Ancak “Millet” ve “Ulus”
kavramları İngilizcede
“nation” sözcüğüyle
karşılanmasına karşın Türkçede bu iki sözcük,
zaman içerisinde farklı içerikler kazanmıştır.
Günümüz Türkçesi’nde İngilizcedeki “nation”
kavramının karşılığı “Ulus” sözcüğüdür. “Millet”
kavramı, Osmanlı Devleti döneminde hiç bir
zaman bir etnik grubu ya da ortak bir dile sahip
topluluğu ifade etmek için kullanılmamış olup,
aynı inanç ya da mezhebe mensup insanları ifade
eden idari ve kültürel bir terim olmuştur. Buna
göre de farklı etnik gruplara mensup olsalar da,
farklı coğrafyalarda yaşasalar da, farklı dilleri
konuşsalar da Müslümanlar tek bir “millet” olarak
kabul edilmiştir. Oysaki Osmanlı Devleti’nin
çöküş döneminde “millet” kavramının içeriği
değişmeye başlamış ve Türk etnik kimliği
biçimini almaya doğru evrilmiş ve “Millet”
şeklinde
kullanıldığında
bile
“Ulus”
kastedilmiştir.

II.
“Türkiye’nin
Dönüştürülmesi

“Millet”ten

“Ulus”a

Ulusal-kimlikler, bir etnik grubun tarihsel olarak
başka etnik ve dinsel gruplar üzerinde kendi
hegemonyasını kurarak ve bu hegemonyaya
süreklilik kazandırması yoluyla oluşturulabilir.
Fransız İhtilali’nden sonra ulusal kimliklerin en
erken geliştiği ülkeler Batı Avrupa ülkeleri
olmuşlardır. Bu ülkelerin iki bariz örneği Fransa
ve Almanya’dır. Fransa, Fransız kimliği altında
farklı etnik grupların kültürel birliğini inşa etmeye
çalışarak bir ulusal kimlik oluştururken, Almanya,
etnik olarak Almanların birliği üzerine bir kimlik
inşası yolunu tercih etmiş ve etnik olarak Alman
olmayanları dışlama yoluna gitmiştir. Birleşik
Krallık’ta ise İngilizler, Welsh’ler, İskoçlar ve
İrlandalılar üzerinde kendi hegemonyalarını inşa
etmişlerdir.

“Millet” kavramının hem “tüm Müslümanları tek
Millet olarak kabul eden “Ümmet” anlayışına atıf
yapmak için kullanılabiliyor olması hem de
“Ulus” anlamında bir etnik kimliğe atıf
yapabiliyor
olması
kavrama
esneklik
kazandırmaktadır. Türkiye’de “Millet” kavramı
hem siyasal İslamcı çevrelerin düşleminde hem de
milliyetçi/ulusalcı çevrelerin düşleminde makbul
bir kavram olarak kullanılmaktadır. Bununla
birlikte “Millet” ve “Ulus” kavramlarını
kullananların siyasal düşlemleri üzerinden
çıkarımlara gitmek olanaklıdır.

Türkiye’de ise Osmanlı İmparatorluğu’nun hakim
etnik grubu ve mirasçısı olan Türkler, Türk etnik
kimliğini esas alan bir ulus devletin inşasına
girişmişlerdir. Bu inşa süreci içerisinde farklı
etnik gruplar, Müslüman ve Müslümanolmayanları da kapsayacak şekilde Türk kimliği
ekseninde
bir
“Ulus”a
dönüştürülmeye
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çalışılmıştır. Fransız devriminin bir ürünü olan ve
dinsel kuralların devlet ve toplum yaşamının
dışına çıkarılmasının sonucunda oluşan “Ulus”
kavramı giderek sadece belirli bir etnik kimliğin
anlamını aşmış ve bir siyasal otoriteye vatandaşlık
bağıyla bağlı olan herkesi kapsar hale gelmiştir.

Romanı hepsi bizim canımız ya. Biz yaratılanı
Yaradan'dan ötürü seveceğiz. Diyebilir miyiz;
Türkün günahı var, Kürdün günahı var. Türk
olmanın, Kürt olmanın, Laz olmanın, Boşnak
olmanın, Gürcü olmanın kararını o vermiyor.
Yaradan veriyor Yaradan."şeklinde konuşmuştur.
Böylelikle Osmanlı Devleti’ndeki “Millet
Sistemi” kavrayışı üzerinden İslamiyet’teki
“ümmet” anlayışına ulaşılmaktadır.
Erdoğan’ın Türkiye düşlemi, “Millet” kavrayışı
üzerine tesis edilmektedir. Bu düşlem esasında
temel olarak ulus-devlet olarak inşa edilen
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa
Kemal Atatürk’ün düşlemi ile örtüşmemektedir.
Erdoğan’ın 9 Mart 20013’te Siirt’te yaptığı
konuşmada “…biz ‘inkar, ret, asimilasyon
politikalarını tanımıyoruz’ dedik….”şeklindeki
sözleri de esasında “ulus-devlet” inşasına
yöneltilen yaygın bir eleştirinin dışa vurumu
olarak ele alınabilir.

Yeni devletin sınırları içerisinde yer alan
Müslüman ve Müslüman olmayan tüm etnik
grupları Türk kimliği ekseninde bir ulusun parçası
haline dönüştürülmek istenmişlerdir. Tarihsel
olarak ve kültürel olarak Türk etnik kimliği bu
coğrafyanın bir gerçekliğidir ve siyasal otoriteyi
tesis eden kimlik olarak da tıpkı Almanya, Fransa
ve Birleşik Krallıkta olduğu gibi hegemonyasını
inşa etmiştir. Farklı etnik gruplar, yeni devletin
kurum ve kuruluşlarıyla, kültürel ve ekonomik
kalkınma politikalarıyla,
iletişim ve ulaşım
olanaklarının
artmasıyla,
okulların
yaygınlaştırılmasıyla, askerlik süreciyle, ticaretin
gelişmesi ve bütünleşmesiyle, resmi dil olan
Türkçenin ortak dil olarak yaygınlaşması ve
yaşam dili olmasıyla, insan hareketliliği ve büyük
kentlere doğru iç göçlerin artmasıyla, ortak dil ve
duyuşu paylaşmaya başlayan farklı etnik gruplara
mensup insanlar arasındaki evliliklerle vs. zaman
içerisinde Türk kültürüne yakınlaştırılmıştır. Türk
kimliği, içerik genişlemesine uğrayarak farklı
etnik grupların da kimliği anlamını kazanmıştır.

Atatürk’ün yazdığı “Yurttaşlık Bilgileri”
kitabında “Bugünkü Türk ulusunun siyasal ve
toplumsal birliği içinde kendilerine Kürtlük,
Çerkezlik, Lazlık ya da Boşnaklık düşüncesi
aşılanmak istenmiş yurttaş ve ulustaşlarımız
vardır. Ancak geçmişin zorbalık dönemlerinin
bir sonucu olan bu yanlış adlandırmalar, düşmana alet olmuş birkaç, gerici beyinsiz
dışında- ulus bireyleri üzerinde üzüntüden başka
bir etki yaratmamıştır. Çünkü ulusun bu
bireyleri de genel Türk toplumu gibi aynı ortak
geçmişe, tarihe, ahlak anlayışına ve hukuka
sahip bulunuyorlar.” demektedir. Bu söylem ile
diğer etnik gruplar Türk kimliği ekseninde ulusun
oluşturucuları haline gelmektedirler. Nitekim “Ne
mutlu Türküm diyene” deyişi de bu anlayışın bir
ifadesi olsa gerektir.

III.“Millet” ve “Ulus” Kavramları Üzerinden
Erdoğan’ın Türkiye Düşlemini Okumak
Erdoğan’ın,
20
Ocak
2013
tarihinde
Gaziantep/Nizip’te yapmış olduğu konuşma
“millet” ve “ulus” kavramları arasındaki içerik
farklılaşmasının bilincinde olarak “millet” ve
“ulus” sözcüklerini kullanmakta olduğuna işaret
etmektedir. Erdoğan, "….Bu ülkede ulusalcı
geçinenler
önümüzü
kesmeye
çalıştılar,
kesemediler,
kesemeyecekler.
Ulusalcıların
uzantısı olmaya aday olanlar, bizden bir şey
beklemesin, bulamayacaklar. Bunu da özellikle
söylüyorum. Biz milletin temsilcisiyiz. Bizim
rotamızı siz çizdiniz. Bu rotada biz yürümeye
devam edeceğiz…..” şeklinde konuşmuştur.

Erdoğan, bireylere iradeleri dışında verili bir
kimlik olması nedeniyle etnik milliyetçiliğe karşı
çıkmakta ve Kuran’a atıf yaparak “Yaratıcının”
tek olmasından dolayı
“Tek Millet”, “Tek
Bayrak”, “Tek Vatan”, “Tek Devlet” yani tek
siyasal otorite olması gerektiğini ifade etmektedir.
Atatürk ise farklı etnik kökenlerden gelmelerine
karşın aynı ortak geçmiş, tarih, ahlak anlayışı ve
hukuk birlikteliği nedeniyle bir “ulus”un varlığına
atıf yapmaktadır.

Bu konuşmadan da rahatlıkla çıkarılabileceği gibi
Erdoğan, “ulusalcılığa” karşı çıkarken “millet”in
temsilcisi olarak kendisini konumlandırmaktadır.
Nitekim 19 Ocak 2013 tarihinde Gaziantep
Karataş Spor Salonu'nda yaptığı bir başka
konuşmasında da, “2001'de 'tek millet' dedik, 'tek
bayrak' dedik, 'tek vatan' dedik, 'tek devlet'
dedik. Etnik milliyetçiliğe 'hayır' dedik. Türkü,
Kürdü, Lazı, Abhazası, Çerkesi, Gürcüsü,

Yine “Millet” düşlemi ile “Ulus” düşlemi
arasındaki kavrayış farklılığının önemli bir işareti
de “dil” hususudur. “Millet” düşlemini dile getiren
Erdoğan, "Tek Millet", “Tek Devlet”, “Tek
Bayrak”, “Tek Vatan” ifadelerini sıkça
kullanırken
“Tek
Dil”
kavramı
asla
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kullanılmamaktadır. Oysaki “Tek Dil”, “Ulus”
anlamında kullanıldığında “Millet” tasavvurunun
ayrılmaz
bir
bütünleyicisi
olarak
tanımlanmaktadır. Nitekim “ulus-devlet” olarak
tesis edilen Türkiye’de geleneksel söylemlerde
“Millet/Ulus” tanımlaması içerisinde
“Tek
Devlet”, “Tek Bayrak” “Tek Vatan” ve “Tek
Dil” kullanımı bulunmaktadır ve burada etnik
farklılıkların
kendi
dillerini
kullanmaları,
kimliklerini muhafaza etmeleri ve geliştirmeleri,
devletin çoklu kimliklere göre tasarlanması “ulusdevlet”in birlik ve bütünlüğüne tehdit olarak
algılanmaktadır.

Emine Erdoğan’da yurt içinde ve yurt dışında
zulüm gören insanlara yardım elini uzatıyor ve o
da Türkçe konuşuyor. Erdoğan’ı kafamızda imaj
olarak Gürcistan’da yaşayan bir Gürcü, Emine
Erdoğan’ı da bir Suudi Arabistan Arabı olarak
düşünebilir miyiz? Bence düşünemeyiz. Onların
her ikisi de bu ülkenin kuruluş felsefesi
doğrultusunda Türk kültürüne yaklaştırılmış olan
insanlardır ve çocukları çok daha ileri düzeyde
Türk kültürüyle yoğrulmuşlardır. Birçoklarımızın
ailesinde etnik olarak Kürt, Laz, Gürcü, Arap vs.
kökenli olan akrabalarımız vardır ve hiç birimiz
yakın zamanlara kadar onların farklı bir etnik
kimliği
olduğunu
bile
düşünmemişizdir.
Diyarbakırlıdır, Vanlıdır, Mardinlidir, Rizelidir,
Artvinlidir vs. Üstelik bu evlilikler, ulus-devlet
inşası sürecinde istisnai durumlar olmaktan
çıkmışlar ve yaygınlaşmaya başlamışlardır.
Türkiye’yi “Millet Sistemi” üzerinden İslami bir
kavram olan “Ümmet” anlayışı ile düşlemenin bu
bakımdan da kalıcılığı olmasa gerektir.

IV. Türkiye’nin “Ulus” Kavramı Üzerinden
Düşlemi
Türkiye ulus-devlet olarak inşa edilirken, etnik
kökenlerine bakarak insanları dışlama yoluna
gitmemiş, aksine 1924 anayasasının 88.
maddesinde ifade edildiği gibi Türkiye’de din ve
ırk ayırdedilmeksizin vatandaşlık bakımından
herkes ‘ Türk’ kabul edilmiştir. Bununla birlikte
ulusal kimlik Türk kültürü esas alınarak
oluşturulmuş ve farklı etnik kökenlerden gelen
veya farklı din veya mezheplere mensup
insanların toplumsallaşma ve eğitim süreçleri
içerisinde Türk ulusunun bir parçası haline
gelmeleri istenilmiştir. Bu politikada da bugünden
geçmişe bakıldığında önemli ölçüde başarılı
olunduğu da ifade edilebilir.
Gerçekten de
günümüzde birçok insan etnik olarak Türk
olmasalar bile Türkiye Cumhuriyeti’nin yurttaş
oluşturma mekanizmaları yoluyla Türk ulusunun
bir ferdi haline dönüştürülmektedirler. Bu
bağlamda bir Türk yurttaşının Gürcü, Arap, Kürt,
Laz veya bir başka etnik gruba ait anne ve/veya
babadan doğmuş olması onu farklı bir etnikliğe ait
olmasına yol açmamaktadır.

V. Sonuç
İnsanların kimlik algıları ve kimlik öncelikleri
siyasal gelişmelere göre farklılık gösterebilir.
Bunun tipik örnekleri Yugoslavya ve Sovyetler
Birliği’nden verilebilir. Örneğin Bosna-Hersekte,
Yugoslavya Federasyonu döneminde insanlar
kendilerini “sosyalist” olarak ifade ederlerken,
Yugoslavya’nın dağılma döneminde etnik
kimlikleri ve dinsel kimlikleri öncelik kazanmıştır.
Sovyetler Birliği’nde de aynı şekilde sosyalist
kimlik öncelikliyken, dağıldıktan sonra etnik
kimlikler ve bazı bölgelerde ise dinsel kimlikler
öncelik kazanmıştır. Türkiye’de de insanların
ulusal kimlikleri ve dinsel kimlikleri rakip olarak
ortaya çıkmaya başlamış görünmektedir.
Bu bağlamda “Millet” ve “Ulus” kavramları
üzerinden
geliştirilen
düşlemler
önem
kazanmaktadır. Erdoğan’ın söylemindeki “Tek
Millet”, “Tek Vatan” “Tek Bayrak” “Tek Devlet”
kavramsallaştırması
ile
“ulus-devlet”
savunucularının “Tek Ulus”, “Tek Devlet”, “Tek
Bayrak”, “Tek Vatan” ve “Tek Dil”
kavramsallaştırması iki ayrı Türkiye düşlemine
işaret etmektedir. Bu iki düşlemin de ayırdında
olunması lüzumu bulunmaktadır. Bu bağlamda ele
alındığında
Türkiye
düşleminin
“Ulus”
kavramsallaştırması
üzerinden
yapılmasının
toplumsal gerçekliğe tekabül ettiği görülmektedir.

Bu konuda da yine Erdoğan’ın 9 Mart 2013’te
Siirt’te yaptığı konuşmada kullandığı “…Arap
kardeşimi de seviyorum, Türk kardeşimi de
seviyorum, hiçbirisinin arasında ayrım
yapmıyorum, hepsine aynı mesafedeyim. Eğer
bu ayrımı yapsaydım Siirt’ten bir Arap kızıyla
niye evleneyim, evlenmezdim.” şeklindeki
sözleri üzerinde durulmayı hak etmektedir.
Erdoğan, gerçekten bir Arap kızıyla mı evlendi
yoksa etnik olarak Arap kökenli bir aileden gelen
bir Türkle mi evlendi veya başka bir açıdan
bakarsak Emine Erdoğan, Gürcü kökenli bir
aileden geldiği söylenen bir Türkle mi evlendi
yoksa bir Gürcü ile mi evlendi. Erdoğan, Türkçe
konuşuyor, “ileri demokrasi” için uğraş veriyor.

Kaynakça:
Osmanlı İmparatorluğu’ndaki ”Millet” sistemi
hakkında detaylı bilgi için bkz. Bilal ERYILMAZ,
1
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Osmanlı Devletinde Millet Sistemi, İstanbul, Ağaç
Yayıncılık, 1992.
2

http://www.hurriyet.com.tr/basbakandan-atamaisteyen-ogretmene-cevap-o-oy-senin-olsun-22401866,
(Erişim Tarihi: 20.01.2013.)
3

http://siyaset.milliyet.com.tr/erdogan-ak-parti-nin-oyoraniniacikladi/siyaset/siyasetdetay/19.01.2013/1657639/defa
ult.htm, (Erişim Tarihi: 19.01.2013.)
4

http://www.hurriyet.com.tr/ayrim-yapsam-arapkiziyla-evlenmezdim-22778371,
(Erişim
Tarihi:
10.03.2013)
Mustafa Kemal ATATÜRK, Yurttaşlık Bilgileri,
Nuran TEZCAN (Haz.), Cumhuriyet, 1997, s.23-34.
5

6

http://www.hurriyet.com.tr/ayrim-yapsam-arapkiziyla-evlenmezdim-22778371,
(Erişim
Tarihi:
10.03.2013)
Kimlik algılarındaki değişmeler için bkz. Amin
MAALOUF, Ölümcül Kimlikler, Çev. Aysel BORA,
İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2008 ve Namık D.
VOLKAN, Kimlik Adına Öldürmek, Çev. Medine
Banu BÜYÜKKAL, İstanbul, Everest Yayınları, 2007.
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KIMIZ
İÇMEYE
KALKTILAR
MİDELERİ
BOZULDU,
GENE
RAKIYA DÖNDÜLER

Deniz YÜCE
Aktardığımız olay yukarıdaki milliyetçiliklerden
üçüncüsünün bir örneğidir. Milliyetçilik algımız
“Türk’ün Orta Asya’dan geldiği” genel kanısına
dayandırıldığı için, o coğrafyada yaşayan Türkler
bizden daha Türk’müş gibi bir sonuca ulaşılıyor.
Dolayısıyla onların yaptığını yapmak gibi bir
davranış ortaya çıkıyor ki tıpkı eleştirilen
“Batıcılık” kavramı gibi öykünme, özenme söz
konusu oluyor. Konuya bu şekilde baktığımızda
ise garip bir durum ortaya çıkıyor. Türkler
Anadolu’ya geldiklerinde de Anadolu’da farklı
topluluk ve kültürler vardı dolayısı ile iletişim,
etkileşim ve zamanla da bugünkü sentez meydana
geldi. Yukarıda bahsettiğimiz görüş ise işte bu
kısmı göz ardı etmektedir.

Yazıya
başlamadan
önce
başlığın
hikâyesin aktaralım. Ruşen Sezer’in yayına
hazırladığı, Niyazi Berkes’in anılarının anlatıldığı
Unutulan Yıllar adlı kitabın önsöz bölümünde
olay şu şekilde anlatılmış:
“... Türk aydınının tarih ve kültür sorunları
karşısında düştüğü şaşkınlığı anlatırken söylediği
‘kımız içmeye kalktılar; mideleri bozuldu, gene
rakıya döndüler.’ (“Batıcılık, Ulusçuluk ve
Toplumsal Devrimler” , Yön, 1965. Sa. 147.)
sözlerinin benzetme sanatının çarpıcı bir örneği
olması gerektiğini dolayısıyla da o denli
hayıflanmaması
gerektiğini
kendisine
söylediğimde, gülerek bunun sanatla ilgili
olmayıp tarihsel bir gerçek olduğunu söylemişti.
Meğer Ziya Gökalp, Fuat Köprülü ve daha birkaç
Türkçünün, Tatarın birine kımız yaptırıp içtikten
sonra ‘Ne berbat şeymiş bu meret’ diye koro
halinde kusmalarıymış tarihi gerçek...”1

Bu görüşün eleştirel bir diğer yanı da İslam
dini ile sentezlenmiş halinin bugün genel olarak
kabul görmüş olmasıdır. Millet ve ümmet
kavramları normalde birbiriyle çatışması gereken
iki kavramdır. Bu durumun Türk milliyetçilerine
kabul ettirilmiş olması İslamcıların başarısıdır.
Aslında İslam da bir çeşit Arap milliyetçiliğidir ve
Türkiye’de sosyal, kültürel ve bazı başka
alanlarda dillendirilmeyen bir Arap emperyalizmi
söz konusudur. Ancak Türk milliyetçileri bundan
rahatsız değillerdir. Milli kimliklerinin önüne dini
kimliklerini geçirmişlerdir, bu yüzden Kur’an’ı
Arapça okumakta, ezanı Arapça dinlemekte,
Arapça ibadet etmekte bir mahsur görmezler.
Ancak bunları Türkçe yapmak istediğinizde
dinden çıktığınızı düşünürler. Hâlbuki Mustafa
Kemal’in dil konusundaki hassasiyetini şu
söyleminde çok net görebilirsiniz: “... kaza ve
kader, talih ve tesadüf deyimleri Arapça’dır;
Türkleri ilgilendirmez.” (Tabi bu söz; boyun
eğiciliğe, kaderciliğe, inşallah-maşallahçılığa ve
miskinlik yapanlara karşı da anlamlıdır.) Aslında
dilin Türkçeleştirilmesi, Türkleri bugün düştükleri
bazı ironik hatta komik durumlardan kurtaracaktır,

Bahsedilen konuya bakıldığında durumun
bugün de az çok benzer olduğu açık. Günümüz
Türk milliyetçilerinin bakış açısı da günümüz
gerçeğinden hayli uzak. Niyazi Berkes,
karşılaştığımız milliyetçilik algılarını şu şekilde
sınıflandırmıştır: “
a) Var olmayan bir ulus olma özlemi.
b) Var olan ulusu yok ettirmeme azmine
dayanan devrimcilik.
c) Ulusal varoluş yerine kan ya da din
birliği gibi ulusdışı bir birlik olma özlemi.
Birincisi Gökalp milliyetçiliği, ikincisi
Atatürk milliyetçiliği, üçüncüsü ırkçı ve
mukaddesatçı
milliyetçiliğidir.
Bugünün
Türkçülüğü bu üç anlayışın çatışmaları
içindedir.”2
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en azından gördüğü her Arapça yazının kutsal, dua
ya da Kur’an’dan alıntı olmadığını, ezanın sadece
namaza çağrı olduğunu anlaması bile Türkler
açısından önemli gelişmelere yol açacaktır. Bakış
açısı ya da algısı değiştiğinde doğal olarak
davranışı da buna göre şekillenecektir.

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.”5
“Türklerde geleneksel olarak ırk, din, kan, şecere,
hatta dil birliği, toplumsal birlik temeli
olmamıştır. Türkler bunların hepsinde tekçiliği
değil, çokçuluğu kabul ettiklerinden, toplumsal
birliklerinin temeli ya zanaat birliği ya da devlet
birliği olmuş ve Türk, tarihte en çok bu iki
kavramla var olmuştur. Türkler hiçbir zaman
teokrasi,
aristokrasi,
ırkçılık
rejimleri
kuramamışlardır. Devlet birliği kuramadıkları
zamanlar çoğunlukla hayvancılık, çiftçilik,
zanaatçılık birimleri ve kardeşlikleri halinde
yaşamışlar, devlet kurdukları zaman da ne ırk
prensibine ne de kan veya din prensibine yer
vermemişlerdir. 18. Yüzyıldan önceki Osmanlı
devleti bunun en son örneklerinden biridir.”6

“Osmanlı torunu” olmakla övünen Türk
milliyetçilerinin dramı ise; Osmanlı’nın Türklüğü
geri planda tutmasından kaynaklı olarak Türk
milliyetçiliğinin dağılma döneminde (Ulus
bilincine en son Osmanlı Devleti’nin kurucu
unsuru
olan
Türkler
varmıştır.)
ve
Osmanlıcılık/İslamcılık
gibi
düşüncelerin
sonuçsuz kalmasından sonra ortaya çıkmış
olmasıdır. Ancak bu konuda da bir eleştirileri
yoktur. Şu şekilde de bir ekleme yapmış olalım;
haneden dışından yani “kul” durumunda oldukları
için torunlukları da söz konusu değildir.
Bu tarz yani ırk, soy, kan, din bağına dayanan
bir milliyetçilik algısı günümüzde ilkel kalmıştır,
ne bugün için ne de yarın için bir “asr-ı saadet
dönemi”
de
yaratmayacaktır.
Toplumsal
gelişmenin önündeki en önemli engellerden birini
oluşturmaktadır. Bu anlamda tutucu ve gerici
kalmaya mahkûmdur.

Milliyetçiliğin
“tutucu,
gerici,
ilerici,
devrimci” olarak konumlandırılmasına ya da
hangi şartlar oluştuğunda milliyetçiliğin algısı
değiştiğinin üzerinde de kısaca durmakta fayda
var. Bu anlamda, neden Kemalist milliyetçiliğin
ilerici/devrimci, ırkçı/mukaddesatçı milliyetçiliğin
ise tutucu/gerici olarak anlamlandırıldığı daha net
şekilde ortaya çıkacaktır.

Türk
devletinin
kurucu
felsefesindeki
milliyetçilik algısı ise; “ortak dil, tarih ve kültür”
üzerine kuruludur. Bu anlamda sıklıkla Mustafa
Kemal’in bir kültür devrimi yaptığından da
bahsedilir. “Kemalizm, yalnız milliyetçilik değil,
yalnız milli kurtuluş ve bağımsızlık değil, aynı
zamanda bir millet yaratma, onu tarihe ve dünyaya
kabul ettirme, onu kendi kendine kabul ettirme ve
nihayet onu gelecekte de yaşayabilecek bir varlık
olma temelleri üstüne oturtma işidir. Bunsuz bir
Türk milliyetçiliği yalnız gülünç olmakla
duramaz; aynı zamanda varlığına kimseyi de
inandıramaz.”3

“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 ilericidir.

Bu anlamda bir milliyetçilik ilericidir.
Kemalizm’in içinde barındırdığı milliyetçilik hem
bir savaş ideolojisidir, hem de ilerleyen
zamanlarda bir kalkınma ideolojisi halini almıştır.
“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.”4

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

“... Kemalist milliyetçilik anlayışının dışa
yönelik hedefi, ‘çağdaş uluslar topluluğunun eşit
haklara sahip bir üyesi olmak’tır. Sadece siyasal
bağımsızlıkla yetinmeyen, ekonomik bağımsızlığı
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Ancak 2. Dünya Savaşı, sonrasında yaşanan
Soğuk Savaş ve 12 Eylül darbesi ile birlikte
Kemalist milliyetçilik de geri plana itilmiştir.
Türkiye’nin belirli aralıklarla yaşadığı kırılmalara
ek olarak “Sünni – Türk” bir anlayışın
milliyetçilik olarak resmi ideolojide kabul
görmesi, farklı mezhep ve etniklerden olan
insanların dışlanmasına hatta zaman zaman
katledilmesine sebep olmuştur. Benzer anlayış
bugün de devam etmektedir. Rejim otoriterleştikçe
bazı yanları daha da keskinleşmektedir.

Kaynakça:

“Milliyetçilik
anlayışının
anti-Kemalist
şekillere girmesi, devletçiliğin başarısızlıklarının
başlamasıyla birlikte ortaya çıkmıştır. Çünkü
bunların kökleri, devletçiliğin kaldırılamadığı
gerilik
kaynaklarının
toplumda
hala
yaşamasındadır.
Toplumsal
devrimler
durdurulunca, milliyetçilik ile Batıcılık gene
birbirine aykırı iki anlayış olmaya başlamıştır.
Tarih tezi ve din-devlet ayrımı meseleleri,
Kurtuluş Savaşı ruhundan ayrılarak bu ruhun
gerektirdiği anlayıştan yoksun aydınlar ve
politikacılar
elinde
biri
ırkçılık
veya
mukaddesatçılık, diğeri Fransız ‘laicisme’i şekline
girmiş, bu iki yanın altındaki ters Batı anlayışı,
toplumcu ekonomik kalkınma siyasetinde de aynı
ters sonuçlara varmıştır. Nasıl dünya uygarlığında
Türk görüşü yerine uydurma Turan harsında Türk
anlayışı gelmişse, nasıl ruhani dinlere aykırı Türk
geleneği yerine Türk toplumunun din-devlet
geleneğiyle ilişiği olmayan uydurma bir ‘layıklık’
ve aydın din adamı görüşü getirilmişse, onun gibi
devletçilik siyasetinin yerine de Batı sermaye
çıkarları hizmetinde bir yerli sermayedar
dinciliğine dönülmüştür.”7

6

Niyazi BERKES, Unutulan Yıllar, s. 17.

1

Niyazi BERKES, Batıcılık, Ulusçuluk ve Toplumsal
Devrimler, s. 103.
2

Niyazi BERKES, Batıcılık, Ulusçuluk ve Toplumsal
Devrimler, s. 119.
3

Ahmet Taner KIŞLALI, Siyasal Sistemler, s.146.

4

Ahmet Taner KIŞLALI, Siyasal Sistemler, s. 146.

5

Niyazi BERKES, Batıcılık, Ulusçuluk ve Toplumsal
Devrimler, s. 47.
Niyazi BERKES, Batıcılık, Ulusçuluk ve Toplumsal
Devrimler, s. 149.
7

Uzun
uzadıya
anlatmaya
çalıştığımız
milliyetçilik konusunu yazının başlığı çok güzel
özetliyor
aslında.
Bundan
kastımız,
ırkçı/mukaddesatçı bir milliyetçilik hem Türklere
hem de modern çağa uygun değildir. Dolayısıyla
bu “deli gömleğini” Türkiye Cumhuriyeti’ne
giydirmek isteyenler büyük bir yanılgı
içerisindeler. Devletin gelişmesi ve refah
seviyesinin artması için öncelikli olarak toplumsal
barışın sağlanması gerekmektedir. Ancak bu tarz
sığ bir milliyetçilik anlayışı toplumdaki ayrışmayı
derinleştirir ve ileride daha da ciddi sorunlar
yaratmaya kaynaklık eder. Bugün yapılması
gereken; hiçbir ayrım gözetilmeden vatandaşlık
bağını esas alan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş
felsefesine uygun, sosyal ve ekonomik yanları da
gözeten modern bir milliyetçilik anlayışı
geliştirmektir.
Bundan
gayrisi
“slogan
milliyetçiliği”dir.
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RÖPORTAJ:

Doç. Dr. BARIŞ DOSTER İLE
MİLLİYETÇİLİK ÜZERİNE:
“MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN
MİLLİYETÇİLİK ANLAYIŞI, MAZLUM
MİLLETLERİN, EZİLEN DÜNYANIN
MİLLİYETÇİLİK ANLAYIŞIDIR.”

Hazırlayan:
Doğacan BAŞARAN
Muharrem ANIL
2) Atatürk’ün milliyetçilik fikrinin teorileştiği
ulusal kurtuluşçuluk anlayışı bütün mazlum
milletlerin
bağımsızlık
taleplerini
dillendirmektedir. Buradan hareketle Milli
Mücadele ve Büyük Türk Devrimi’nin, Üçüncü
Dünya ülkelerine bir rol model olduğu fikrini
değerlendirir misiniz?

1) Fransız Devrimi sonrasında ortaya çıkan
milliyetçilik fikrinin sömürgeciliği motive ettiği
görülürken,
yine
modern
milliyetçilik
Kemalizm örneğinde de olduğu gibi mazlum
milletlerin elinde anti-emperyalist karakterde
bir devrim ideolojisine dönüşmektedir. Bu
teorik farklılaşmanın nedenlerini anlatır
mısınız?

Gazi Paşa; mazlumların bir gün zalimleri mahv ve
nabut edeceğini söyler. Önderi olduğu Kurtuluş
Savaşı, emperyalizmin ve yerli uzantılarının nasıl
yenileceğini ortaya koymuştur, dünya tarihinde ilk
kez. Kurduğu Cumhuriyet
aklı, bilimi,
aydınlanmayı, çağdaşlığı, kadın - erkek eşitliğini,
pozitif hukuku, medeni kanunu, kuvvetler ayrılığı
ilkesini benimsemiştir. Batının taklitçisi olan bir
zihniyet değildir bu. Batı emperyalizmini
yenen, batıya rağmen çağdaşlaşmayı amaçlayan
bir devrimci, toplumcu atılımdır. O nedenle
sadece üst yapıyı değil, altyapıyı de değiştirmeyi
amaç edinmiştir. Bütüncül bir
kalkınma
programına sahiptir. Türk Devrimi'nin Afrika'da,
Ortadoğu'da, Latin Amerika'da gördüğü büyük ilgi
ve saygı, Latin Amerika siyaset bilimi
literatüründe
tam
bağımsızlık
yanlısı,
antiemperyalist, toplumcu, devrimci gençlere "Jön
Türk" denmesi, bu etkinin kanıtıdır. Keza Mısır'ın

Mustafa Kemal Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı,
mazlum milletlerin, ezilen dünyanın milliyetçilik
anlayışıdır. Bu yönüyle devrimci, toplumcu,
halkçı,
laiktir.
Antiemperyalist
ve tam
bağımsızlıkçıdır. Köklerini Jön Türklerden,
İttihatçılardan alan, gerekli dersleri çıkaran,
stratejinin üç temel unsuru olan kuvvet, zaman,
mekan dengesini gözeten Türk Devrimi'nin
öncülerinin, batı emperyalizmi ile savaşarak ve
onu yenerek kurdukları Cumhuriyet, tarihsel
gelişimi, kuruluş süreci ve yöntemi, ideolojik
yönelimi itibariyle ilk örnektir ve çok özeldir.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesini ve
milliyetçilik anlayışını kavramak için iki anahtar
kelime çok önemlidir: Savaş ve Devrim.
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büyük lideri Nasır hareketinde, Irak ve Suriye'de
BAAS hareketlerinde İttihatçı geleneğin ve
Kemalist
Devrim'in
izleri
görülür.
Ayrıca Hindistan'ın kurucu önderleri Gandhi ve
Nehru, Küba'da Castro, Çin'de Mao Türk
Devrimi'ni
yakından
izlemiş,
övgüyle
anmışlardır.

6) Modern küreselleşme sürecinin ulus devlet
yapılarını
tartışmaya
açtığı
görülüyor.
Küreselciler bu konuda ulus devletlerin
miadını doldurduğunu savunurken, bizim de
dâhil olduğumuz bir diğer görüş bu fikre itiraz
ediyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Dünyanın geldiği aşamada ulus devletleri
güçlendirmeyi savunan sol ve sağ siyasetler öne
çıkıyor. Küreselleşmenin hem ülkeler arasında,
hem de ülkelerin kendi içinde zengin - fakir
uçurumunu daha da derinleştirdiği görüldü. Ulus
devlet olmayınca, sosyal devlet de olmuyor.
Emekçiler kazanımlarını koruyamıyor. Yoksulları,
ezilenleri, kimsesizleri sermayenin tahakkümüne
karşı
koruyabilecek
araçlar
gelişmiyor.
Atatürk'ün "Cumhuriyet, bilhassa kimsesizlerin
kimsesidir" sözü, bu bağlamda çok öğreticidir.

3) Türkiye’de milliyetçi geleneğin çözmesi
gereken en önemli sorunu sizce nedir?
Türkiye'de milliyetçi gelenek çok açık, net,
tartışmasız biçimde Cumhuriyetçi, laik, toplumcu
olmak durumundadır. Milliyetçiliğin büyük öncü
düşünürleri Gaspıralı, Akçura, Gökalp başta
olmak üzere hepsi bu çizgidedir. Milliyetçilik,
emperyalizme karşı cepheden tavır almayı,
vatanın taşına toprağına, kurduna kuşuna,
havasına suyuna, köylüsüne, çiftçisine, eli nasırlı
emekçisine büyük bir kıskançlıkla sahip çıkmayı
gerektirir. Hem liberal ekonomiyi, özelleştirmeyi
savunup, hem de milliyetçi olmak mümkün
değildir.

7) "Her türlü milliyetçiliği ayaklar altına
aldık." sözü sizin için ne ifade etmektedir? Bu
söylemin ülkemizde yaşanan etnik köken
temelli kargaşalar açısından bir çözüm olma
ihtimali var mıdır?

4) Son dönem milliyetçilik algısında, din
öğesinin milli kimliğin önüne geçmesini nasıl
yorumluyorsunuz? Siyaset sahnesinde ön plana
çıkan
İslamcı-milliyetçi
ittifakına
nasıl
bakıyorsunuz?

Atatürk'ün milliyetçilik tanımı nettir. Matematik
formülü gibi açıktır: "Ne mutlu Türküm diyene"
ve "Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına
Türk Milleti denir". Türk Milleti'ni ülkemizdeki
herhangi bir etnik grup olarak görmek, onun ulus
kimliğimizin, milli kimliğimizin, üst kimliğimizin,
ortak kimliğimizin, yurttaşlık kimliğimizin adı
olduğunu görmemek, çok yanlıştır. Ulus devletin
yöneticisi, milliyetçiliği ayaklar altına almaya
kalkarsa, sonuç bugün yaşadığımız ağır bunalım
olur.

Dincilik ve milliyetçilik bağdaşmaz. Tarihsel
olarak da, ideolojik olarak da, kültürel olarak da
ikisini bir potada eritemezsiniz. Eritmek isteyen
12 Eylül darbesinin, ABD patentli Türk - İslam
Sentezi idi. Bir süre için başarılı da oldu.
Milliyetçi partileri ve kadroları hayli etkiledi. Ve
görüldü ki, milliyetçilik dinci ideolojinin içinde
eridi. Hem ABD emperyalizminin Büyük
Ortadoğu Projesi içinde görev alıp, yeni
Osmanlıcı bir sos ve söylemle bölge ülkelerine
karşı düşmanca politikalar güdüp, hem de
milliyetçi olmak mümkün değildir. Dinci milliyetçi ittifakının kazananı her zaman dinci
siyaset olur, kaybedeni ise milliyetçilerdir.
Türkiye'de bu iki akımı bir potada eritme çabası,
ABD projesidir. Yerli ve milli bir arayış değildir.

8) “Tek millet” söylemini sıkça dillendiren
siyasi iktidarın, “Türk Milleti” adını ya da bu
“tek millet”in ismini itinayla kullanmaktan
kaçındığını görüyoruz. Sizce bu davranışın
altında yatan sebepler nelerdir? Bu konudaki
görüşlerinizi bizimle paylaşır mısınız?
Bu tipik bir şark kurnazlığıdır. İşine gelince açılım
sürecini başlatıp, işine gelince Malazgirt Zaferi'ni
anmak; işine gelince milliyetçiliği ayaklar altına
alıp, işine gelince tek millet, tek bayrak, tek
devlet, tek vatan demek, o günkü politik iklime
oynayan bir siyasetçinin tutumdur. Devlet adamı
ciddiyetiyle, tutarlılığıyla bağdaşmaz.

5) Sizce bugünün Türkiyesi’nde, Türk
milletinin birliğini sağlayacak milliyetçilik
algısı nasıl olmalıdır?
Atatürk'ün
milliyetçilik
anlayışıdır.
Yani
cumhuriyetçi,
halkçı,
devrimci
ve
laik
milliyetçilik.
Emperyalizme
karşı
olan
milliyetçiliktir. Tam bağımsızlığı savunan
milliyetçiliktir.

9)
Ulusçuluk
ve
milliyetçilik
sıklıkla
birbirlerinin yerine kullanılan kavramlar, sizin
bu kavramların ifade ettikleri hakkındaki
görüşlerinizi kısaca öğrenebilir miyiz?
47

ANLIK, Eylül-Ekim 2017

Ulusçuluk ve milliyetçiliği ben aynı anlamda
kullanıyorum. Bunda da ısrar ediyorum. İkisi
arasında bir yarışı veya ayrışmayı doğru
bulmuyorum. Ancak şu gerçek de var ki,
ulusçuluk daha çok sol gelenekten, Kemalist
gelenekten gelen kesimlerin dilinde öne çıkarken,
milliyetçilik daha çok sağ gelenekte kullanılıyor.
Kelimelere böyle ideolojik, simgesel, siyasal
anlamlar yüklenmesi yeni değil, sadece bize has
da değil.
10) Sizin ulus-devlet kavrayışınızda yurtdışı
Türk topluluklarının yeri nedir? Bir kısım
çevre jeopolitik çıkarımlarla özel önem
atfederken diğer bir grup Turancılık veya PanTürkizm fikrinin ulus-devlet idealinden kopuk
bir imparatorluk vizyonu olduğunu iddia
ediyor,
siz
bu
konu
hakkında
ne
düşünüyorsunuz?
Yurt dışındaki Türkler, Türk topluluklar, Türk
devletleri Türkiye'nin en doğal dostları,
müttefikleri,
komşularıdır.
Orta
Asya'ya,
Türkistan coğrafyasına ilişkin ırkçı, yayılmacı,
maceracı hevesler, emperyalist politikalar gütmek
hem onları hem de ülkemizi yıkıma uğratır.
Ancak, onları yok saymak, "elalem ne der",
"Avrupa nasıl karşılar", "faşist, ırkçı diye
yaftalanır mıyım" endişeleriyle onlardan uzak
durmak da büyük yanlıştır. Ortak çıkar, karşılıklı
yarar, tarihi - kültürel bağlar, ekonomik ilişkiler,
enerji
işbirliği buluşacağımız
en
güçlü
zeminlerdir. Avrupa Birliği'ni savunanların,
Türklerin yakınlaşmasına karşı çıkması; ABD,
Meksika ve Kanada arasındaki NAFTA'ya itiraz
etmeyenlerin Türk devletleri arasındaki ekonomik
yakınlaşmayı
eleştirmesi
ciddiyetten
ve
tutarlılıktan yoksundur.
11) Son olarak, Kuzey Irak Bölgesel
Yönetimi’nin 25 Eylül’de gerçekleştirmeyi
planladığı
referandumu
nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Bu referandumla Barzani, elini güçlendirmeyi
amaçlıyor. ABD ve İsrail desteği arkasında.
Türkiye'nin referandum karşıtı tepkisi çok güçlü
değil maalesef. Bölgedeki dört ülkenin (Irak,
Suriye, İran, Türkiye) bölünmesiyle kurulması
planlanan Kürdistan, batı emperyalizminin
projesidir. Türkiye açısından ise Sevr haritasının
gündeme gelmesidir.
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ULUSÇULUK
VE
KÜRESELLEŞME TARTIŞMALARI

Ahmet Yavuz GÜRLER
Giriş

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarin
dex-1423867041.pdf, (Çevrimiçi), 27.08.2017).

Ulusçuluk ve Küreselleşme tartışmalarından evvel
iki kavramın tarihsel geçmişine bakılması
gerekmektedir. Bu konuyu ele almamızın sebebi
ulusçuluk kavramının da küreselleşme kavramının
da oluşmaya başladığı ve iyice dünyada
yaygınlaştığı andan itibaren birbirleriyle mücadele
eder konuma geldikleri gözlemlenmiştir. İki
kavramın boyutlarını irdelediğimizde birçok
alanda karşı karşıya gelip yaygınlaştıklarını
görmekteyiz.

Ulusçuluk
kavramına
tarihsel
bağlamda
baktığımızda modern ve etnik ulusçuluk olmak
üzere iki farklı tarzda ele alınabilir. Modern
ulusçuluk, etnik ulusçulukla, ulusu teşkil eden
bireylerin benzeş olmaları fikri açısından aynı
çıkış noktasına sahipse de, etnik ulusçuluktan
farklı olarak ulusu teşkil eden özün etnik ve ırksal
olmadığı tezi üzerine kurulur. Her iki ulusçuluk
fikrinin ortak olduğu bir başka nokta da,
kendileriyle aynı olmayana karşı duydukları
öfkeyi kendilerine dayanak yapmalarıdır. Ortak
kurgu faktörü olan öfkenin, artık yerini
öngörülemezliğe bıraktığı ve popülaritesini
yitirdiğine yönelik söylemler güncel olduğu için
günümüzde, etnik ulusçuluk hiçbir düzeyde kabul
edilmemekte, modern ulusçuluğun ise bir
dönüşüm yaşadığı görülmektedir (Aksoy ve
Arslantaş, 2009: 227).

16. Yüzyılda Batı Avrupa’da Kapitalizm ile
birlikte tarih sahnesine çıkan, Fransız İhtilali ile
yegane devlet tipine dönüşen ulus devlet
ekonomik, siyasi ve kültürel boyutları olan
küreselleşme
sürecinde
birçok
yönden
aşındırılmayla karşılaşmıştır. Tartışmalara bize
ayrılan alan ölçüsünde bakmaya çalışacağız.
Ulusçuluk ve Küreselleşmeye Bakış

Ulusçuluk kavramının modern hale gelişi Fransa,
İngiltere ve Almanya’nın geçirdiği tarihsel
tecrübeye dayalı olarak gelişmiştir. Fransa ve
İngiltere’de gelişen ulus fikri, ulusal monarşilerin
doğuşuyla beraber mevcut topraklar üzerindeki
insanların birleşmesini sağlamıştır. Ancak,
ulusçuluk Fransız kökenli ulusçuluk olarak
adlandırılmıştır. Batı Avrupa’daki ilerleyişiyle
ulusçuluk
kavramalarının
temeli,
ulusal
monarşilerin doğuşundan sonra mevcut topraklar
üzerindeki bütünleşen halkların kendilerini diğer
toplumlardan ayrı tutabilecekleri yeni bir kimlik
ihtiyacına dayanmaktadır.

Tanım olarak “Sınırları belirlenmiş bir toprak
parçası içinde yasal güç kullanma hakkına sahip
ve yönetimi altındaki halkı türdeşleştirerek, ortak
kültür, simgeler, değerler yaratarak, gelenekler ile
köken mitlerini canlandırarak birleştirmeyi
amaçlayan bir tür devletin oluşumuyla tanımlanan
modern bir olgu” olarak nitelendirilen ulus devlet
16. Yüzyıl ile 18. Yüzyıl arasında Batı Avrupa’da
kendini gösteren yeni toplumsal düzen olarak
tanımlanan, yaşamın her alanında, ekonomide,
politikada, düşüncede, bilim ve teknolojide,
estetikte, yepyeni oluşumları içeren Kapitalizm
sürecinin bir ürünüdür(süreç hakkında daha fazla
bilgi için: Özdemir, Hakan,
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Ulusçuluk konusunda, tarihsel kültürler ile etnik
bağların devam edişi çerçeve ve kalıntıları önemli
bir yere sahiptir. Ulusçuluk, gücünü daha çok
tarihsel yerleşmişlikten alır ve bunlar önceden var
olan ve kültürle miraslar ve etnik oluşumlardan
türedikleri anlamına gelmektedir. Ulusçuluğa ait
değişik farklı tanımlamalar görüldüğü üzere
bulunmaktadır
(http://www.tubar.com.tr/TUBAR%20DOSYA/pd
f/2010GUZ/aksoy_numan%20durakarslanta_halis%20adnan_31-39.pdf, (Çevrimiçi),
27.08.2017).

herkesin birbirinin ne yaptığından haberdar
olduğu ortamı betimlemektedir.
Küreselleşme boyut bağlamında siyasi, sosyokültürel ve ekonomik olarak 3 farklı türde
etkileşime girmiştir. Farklı örgütlenmeler ve
ülkeler arasındaki etkileşimler ile beraberinde
hızlı bir sürece evirilmeyi sağlamıştır(Bu
etkileşimlerle ilgili ayrıntılı bilgi için: Ecevit,
Cenk, (2008), Küreselleşen Dünyada Çok Uluslu
Şirketler ve Politik Risk, Yüksek Lisans Tezi,
Kadir Has Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler ve
Küreselleşme Ana Bilim Dalı, İstanbul).

Etnik ulusçuluk, kurumsal bir boşluk doğduğunda,
spontane olarak arz-ı endam edebilmektedir.
Tanımı gereği, bir ülke sınırları içinde eşit ve
evrensel vatandaşlık haklarına dayalı ulusçuluk,
bu hakları teminat altına alacak destekleyici bir
hukuk çerçevesine ve vatandaşların görüşlerini
duyurmasına imkan verecek etkili kurumların
varlığına dayanır. Etnik ulusçuluk ise, kurumlara
değil, etnik olarak tanımlanmış kültüre dayanır.
Bu sebeple, etnik ulusçuluk, yedekte bekleyen
ama her zaman devreye girmeye hazır bir seçenek
sunmaktadır: Kurumlar çöktüğünde, mevcut
kurumlar halkın temel ihtiyaçlarına cevap
vermediğinde ve tatmin edici alternatif yapılar
olmadığında etnik ulusçuluk kendini duyurur
(http://derinsular.com/sivil-teritoryal-ulusculukve-etnik-ulusculuk-yildiz/,
(Çevrimiçi),
27.08.2017).

İki kavram bağlamında yapılan tartışmalara
bakarsak da, ulus kavramı üzerine inşa edilen
ulus- devlet, küreselleşme sürecinde gerek
meşruiyet kaynağının dönüşümü açısından
gerekse küreselleşmenin yarattığı ekonomik,
siyasi ve kültürel etkiler açısından süreçten en çok
etkilenen kurum olarak ön plana çıkmaktadır.
Öncelikle belirtmek gerekir ki, küreselleşmenin
ulusal devleti sorunlu bir hale getirip getirmediği
konusunda çok sayıda farklı görüş mevcuttur.
Örneğin Robert Cox küresel bir “prestroika”ya
atıfta bulunarak Vestfalya’nın mirası olan
bağımsız devletler sisteminin çöktüğünü ve bunun
yerini Ortaçağ Avrupası’nın çok düzeyli (multilevel) düzeninin aldığını belirtmektedir. Benzer
şekilde, Dani Rodrik küreselleşmenin, sosyal ve
politik gerilimlere yol açarak, ulus-devlet
olgusunu sorunlu hale getirdiğini iddia etmektedir.
Diğer taraftan, Cox ve Rodrik’ten farklı olarak, A.
D. Smith ise küreselleşmenin milliyetçiliği
olumsuz yönde etkilemediğini dolayısıyla da ulusdevletler sisteminin bir krizle karşı karşıya
olmadığını söylemektedir. Smith’e göre sorun, altetniklerin bir kimlik talebiyle ortaya çıkarak yeni
bir devlet kurma yönünde baskı yapmalarından
kaynaklanmaktadır. Benzer şekilde Robert Gilpin
de, ekonomik bir küreselleşmenin varlığını kabul
etmekle birlikte, ulus-devletin bu yapı içinde
varlığını sürdüreceğini ileri sürmektedir.

Ulusçuluğun zıddı olarak nitelendirebileceğimiz
küreselleşmeye
dair
birçok
tanımlanma
bulunmaktadır. Amerikan Ulusal Savunma
Üniversitesi’ne ait tanıma göre “malların,
hizmetlerin, paranın, teknolojinin, fikirlerin,
enformasyonun, kültürün ve halkların hızlı ve
sürekli biçimde sınır ötesine akışı”dır. BM İnsan
Hakları Komisyonu ise “sadece ekonomik
olmayan, sosyal, siyasal, çevresel, kültürel ve
hukuksal boyutları olan bir süreç” olarak
tanımlamaktadır.
Küreselleşme ekonomik, sosyal ve kültürel
alanlarda yerleşmiş yargıların ve kurumsal
yapıların ülkelerin sınırlarını aşarak dünyaya
yayılması ve böyle bir boyutta kabul görerek ilgili
alanlarda tüm dünyaca benimsenen normların
ortaya çıkma süreci olarak da tanımlanabilir.
Globalleşme,
globalizasyon
ya
da
uluslararasılaşma olarak da ifade edilen
küreselleşme, ülkeler arasındaki ekonomik ve
siyasal sınırların etkisini kaybettiği, mal-hizmet ve
insan trafiğinin daha hareketli hale geldiği,

Gelinen bu noktada özellikle ulus-devlet açısından
küreselleşmeye ilişkin yaklaşımları üçlü bir
sınıflandırmaya tabi tutmak mümkündür. Bu
sınıflandırmanın
birinci
kategorisini,
küreselleşmenin ulus-devleti ve ulusallığı
zayıflattığı/yok
ettiği
dolayısıyla
ulusları
uluslararası
sermayenin
hegemonyasına
soktuğunu ileri süren yaklaşım oluşturmaktadır
İkinci kategori, küreselleşmenin dünyanın
geleceği için zorunlu bir sonuç oluğunu ve küresel
yeni
dünya
düzeninin
olanaklarından
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yararlanılması gerektiğini savunan küreselleşme
yanlılarının oluşturduğu yaklaşımdır. Üçüncü
kategori ise, doğal olarak ulus-devletin
küreselleşme karşısındaki konumunu esas alarak,
küreselleşmeye karşı ya da taraf olma konusunda
temkinli olan, hatta diğer iki yaklaşımı oluşturan
temel tezleri reddeden yaklaşımdır. Bu üçlü
sınıflama, “küreselleşme karşıtları (kuşkucular)”,
“aşırı
küreselleşmeciler
(radikaller)”
ve
“dönüşümcüler” şeklinde formüle edilebilir
(Şener, 2014: 63-64).

gibi bir partneri yok etmek istememektedir. Çünkü
Kapitalist birikim sürecinin devamlılığı için ulus
devlete birçok yasal, kurumsal ve altyapısal işlev
yüklenmiştir.
Ulusal kültür ve egemenliğin en geçerli
uygulamalardan sayıldığı günümüzde, ulus devlet
düzenleme yeteneği ve kapsama alanı sürekli
olarak genişleyen merkezi bir konumda olan ve
yerine ikame edilecek rakip bir kurum
bulunmayan eşsiz bir aktördür. Günümüzde
ulusçuluk ideolojisi de ulusçuluğun en güçlü
meşruiyet kaynağı ve sosyal yapıştırıcı olması,
SSCB’nin
çökmesinden
sonra
evrensel
Enternasyonal
Sosyalist
ülkelerin
kendi
ulusçuluğuna dönmesi, tehdit algılamaları
ekonomik kaygılar, dünyada sol akımların
zayıflamasıyla aşırı sağ tepkinin yükselmesi,
yaşanan
ekonomik
krizler,
Avrupa’da
hükümetlerde
koalisyonların
yaygınlaşması,
ulusçu ve ırkçı partilerin koalisyonlarda artan
rolünden
dolayı
yükselmektedir
(http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acari
ndex-1423867041.pdf, (Çevrimiçi), 27.08.2017).

Türkiye’de küreselleşme sürecine baktığımızda ise
konumu bağlamında etkileşmenin her türlüsüne
maruz kaldığı ve hızlı gelişmelere dayalı kaldığını
söyleyebiliriz. Özal Döneminde alınan kararlar ile
serbest pazar ve ihracat teşviklerine dayalı, dış
ticaretin, kurun, faizin ve sermaye hesabının
serbestleştirilmiş olduğu bir yapı oluşumu
görülmüştür.
Bunların yanında demokratikleşme, hukukun
üstünlüğü, insan hakları, kadının statüsü gibi
konuların yanında şeffaflık, hesap verebilirlik gibi
temel yönetişim ilkelerinin yerleştirilmesi ve
uygulanması
çerçevesinde
büyük
mesafe
kaydetmeye çalışmıştır.

Son olarak ulus-devlet ve küreselleşme
tartışmalarının hem kavramsal arka planı hem de
tarihsel geçmişine baktığımızda artık dünya
üzerinde karşılıklı mücadele eden iki süreç olarak
adlandırabiliriz. Birçok örneğe haiz olan bu iki
süreç artık dünyadaki her devlet içinde ve
küreselleşmenin getirdikleriyle beraber ulus-aşırı
şirketlerle
ulus-devletlerin
mücadelesine
gördüğümüz bir süreci seyretmemizi sağlamıştır.

Güvenlik ve çevresel bağlamda da gerekenler
yapılmaya
çalışılarak
uyum
sağlanmaya
çalışılmıştır.
Buna
uluslararası
terörizmle
mücadele silahların kontrolü, çevre dostu üretim
ve tüketim vb. şeyler örnek olarak gösterilebilir
(http://www.politikadergisi.com/sites/default/files/
kutuphane/kuresellesme_kavrami_ve_kuresellesm
e_surecinde_turkiye.pdf,
(Çevrimiçi),
26.08.2017).

Türkiye için bu durumun etkilerini gün be gün
yaşamaktayız. Her ne kadar bu sürecin etkileri yok
gibi desek de veya bizleri öyle inandırmak
isteseler de belli bir sürecin içerisine çekildiğimiz
ve ulus-devlete ait kurucu liderimiz Atatürk’ün
öncülüğünde oluşturulan her şeyin birer birer
küreselleşme yanlıları tarafından bozulduğu ve
sıkıştırıldığı bu yeni yaşadığımız sıkıntılara karşı
ulus-devlet mevzuunda Atatürk’ü önder olarak
kabul edip bu bağlamda atacağımız adımlarla
küreselleşmeye karşı mücadele eder ve
küreselleşmeyle ülkemizin yeni biçimi olduğu
iddia edilen federasyon girişimlerinden kurtulmuş
oluruz.

SONUÇ
Ekonomik, siyasi ve kültürel boyutlar olan
küreselleşme süreci, ulus devletin egemenlik,
ulusal kimlik, ülkesel, siyasi, toplumsal, idari ve
hukuki bütünlük şeklinde sıralanabilen temel
niteliklerini büyük ölçüde etkileyen, aşındıran,
ulus devleti değiştiren ve yeniden şekillendiren bir
olgudur. Küreselleşme sürecinde ulus devlet erki
uluslararası kurumlar ve yerel yönetimler, çok
uluslu şirketler ve diğer aktörlerce aşındırmakta
olup, ulus devletin idari ve siyasi yapısı
dönüştürülmekte,
güçlü
merkezi
yapısı
yıpratılmaktadır.
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21.YÜZYIL
DÜNYASI
ÇOK
KUTUPLU BİR DÜNYAYA MI
EVRİLİYOR?

Afranur ARIKAN
Emrah BOZKURT
GİRİŞ

türüdür. 2. Dünya Savaşı sonrasında başlayıp
1990’lara kadar gelen bu sisteme ilişkin bazı
özelliklere iki dünya savaşı arası dönemde de
rastlanmaktadır. 2. Dünya Savaşında ABD,
İngiltere, Fransa ve Sovyet Rusya çıkarları gereği
Almanya, İtalya ve Japonya’ya karşı birlikte
savaşmışlardır. Savaşın kazananları İngiltere,
Fransa, ABD ve Sovyet Rusya olmuştur ancak bu
savaşın sonunda herkes kaybetmiştir, ABD ve
Sovyet Rusya hariç. Diğer ülkeler savaş sonunda
ekonomik anlamda zarara uğrarken ABD ve
Sovyet Rusya askeri anlamda güçlenmiştir.
Özellikle kara gücü anlamında Rusya, hava ve
deniz gücü anlamında ABD. İşte bu iki kutuplu
dünya düzeni, savaştan güçlenmiş bir şekilde
çıkan bu iki aktörün rekabetini ve kendilerine
müttefikler
edinerek
dünyaya
yayılma
mücadelelerini kapsamaktadır.

ABD ve Sovyetler Birliği’nin arasındaki
rekabetin eşiğinde süren iki kutuplu dünya düzeni
Sovyetler Birliğinin çökmesiyle birlikte sona
ermiştir. Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla tek
başına kalan Amerika’nın dünyaya yön vereceği
yönünde iddialar ortaya atılmıştır. Fukuyama da
kitabında Amerika’nın dünyada tek başına
kaldığını ve tarihin sonunun geldiğini yazmıştır.
Ancak ABD’nin tek kutuplu dünya düzeni uzun
sürmemiştir. Çünkü Amerika bu tek kutuplu
düzeni kurmada başarılı olamamış ve günümüzde
çok kutuplu dediğimiz bir dünya düzeni oluşmaya
başlamıştır. Bu düzenin yeni aktörleri: Rusya, Çin,
Hindistan, bölgesel bir aktör olarak AB ve
AB’den henüz ayrılma kararı alan ve eski
hinterlandına dönme niyetinde olan İngiltere
olarak sayılabilir.

2. Dünya Savaşı’nın hemen sonrasında
ortaya çıkan ve 1990-91’de Doğu Bloku’nun
dağılmasına kadar devam eden dönemin temel
özelliği devletlerin iki blok etrafında yoğunlaşmış
olmalarıdır.
Bu
döneme
Soğuk
Savaş
denmektedir. Soğuk Savaş İkinci Dünya
Savaşı’ndan galip çıkan bu iki büyük devletin ve
bunların etrafında kutuplaşan küçük devletlerin
arasındaki
anlaşmazlığın
doğrudan
silah
kullanmadan sürdürüldüğü dönemdir. Her iki
blokta da ABD ve SSCB gibi blok önderleri ve

Bu makalemizde ABD ve Sovyetler
Birliği’nin iki kutuplu dünyası ve ardından
Amerikan’ın tek aktör olarak sıyrılıp dünyaya yön
vermeye çalışırken başarısızlığa uğraması ve hem
ekonomik hem de jeostratejik açıdan gelişen diğer
aktörlerin ABD’ye yetişerek dünyayı çok kutuplu
bir düzene kaydırmaya çalışmaları ele alınacaktır.
1.İKİ
KUTUPLU
SOVYETLER BİRLİĞİ

DÜNYA:

ABD-

İki kutuplu sistem, tarihsel olarak
gerçekleşmiş olan bir uluslararası siyasal sistem
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NATO ve Varşova Paktı gibi blok örgütleri
bulunmaktadır.3

karşılık
olarak
kendi
örgütlenmesini sağlamıştır.

Sovyetler Birliği ve ABD arasındaki bu
çatışmanın
en
büyük
sebebi
karşılıklı
güvensizliktir. Bu iki devlet çıkarları gereği
savaşta aynı tarafta yer almış olsalar da
birbirlerine güvenmemişlerdir. Çünkü her ikisi de
kıta devletidir ve kıta devletleri önce bulundukları
kıtaya hükmetmek sonra da kıtaya komşu olan
bölgelerde
kendine
müttefik
hükümetler
yerleştirmek isterler. İşte bu iki devlet de bunu
yapmıştır. İkinci Dünya Savaşı’nın ardından bu
iki devlet Avrupa’yı yeniden şekillendirme
derdine düşmüş ancak aralarındaki bu anlaşmazlık
Avrupa ile sınırlı kalmamış, Asya’ya da
sıçramıştır. Her iki ülke de birbirlerini
çevrelemeye ve yayılma alanlarını engellemeye
yani süper güç olmaya çalışmışlardır. Şimdi
NATO ve Varşova Paktını inceleyelim.

1.2.VARŞOVA PAKTI

1.1.NATO:
KUZEY
ANTLAŞMASI ÖRGÜTÜ

blokunun

askeri

14 Mayıs 1955’te, Sovyetler Birliği
Varşova Paktı’nı oluşturmuştur. Bu devletin
yanında, Çekoslovakya, Bulgaristan, Macaristan,
Polonya, Romanya, Doğu Almanya ve Arnavutluk
bu ortak savunma örgütünün üyesi olmuşlardır.5
Varşova Paktı’nın kuruluş amacı NATO
saldırısına karşı doğu ülkelerini korumak gibi
anlatılsa da aslında sebep Yugoslavya’da
bağımsız, ulusçu hareket eden Tito yönetimini ve
Tito gibilerin Doğu Avrupa’da yayılmasını
engellemektir. Varşova Paktı da tıpkı NATO gibi
üye ülkeler arasında ortak bir askeri birlik
oluşturmaktır. Bunu daha çok Doğu Avrupa
ülkelerine
müdahale
etmek
olarak
değerlendirebiliriz. Bunu hukuki zeminlere
oturtabilmek için adına Brejnev Doktrini
demişlerdir.

ATLANTİK

Brejnev doktrini ve dolayısıyla Varşova
Paktı, Doğu Avrupa ülkelerine “sınırlı egemenlik”
nitelikleri sağlamaktadır. Bu ülkelerde Varşova
Paktının egemenliği sınırlayıcı niteliklerine karşı
ayaklanmalara
sebebiyet
vermiş
ve
ayaklanmaların yayılmasıyla bölgede 1989’da
Sovyet etkisinin yıkılmasını hazırlamıştır. 1989’da
Doğu Avrupa ülkelerinde komünizm çökmüş, çok
partili parlamenter rejime geçilmiş ve Brejnev
doktrini kaldırılmıştır. 1991’de de Varşova Paktı
dağılmıştır.

Kuzey Atlantik Antlaşması, 4 Nisan 1949
tarihinde Washington’da Belçika, Kanada,
Danimarka, Fransa, İngiltere, İzlanda, İtalya,
Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz ve ABD
arasında imzalanmış ve Kuzey Atlantik
Antlaşması Örgütü yani NATO kurulmuştur.4
ABD, NATO ile birlikte Sovyetler Birliği’ni
çevrelemeyi amaçlamaktadır. Bu noktada 3 yıl
sonra Türkiye ve Yunanistan’ı da içine almıştır.
Ancak yine de ABD, NATO’nun kuruluşundan
sonra Avrupa’da ve Uzak Doğu’da yayılmasını
arzulamaktadır. Soğuk savaşın Uzak Doğu’da
çatışmaya dönüşmesi ve Ortadoğu’da ulusçu
hareketlerin başlamasıyla ABD politikasını
değiştirmiştir. Bu sebeple ABD dış politikada
rolünü Ortadoğu’yu da hâkimiyeti altına alacak
biçimde genişletmiştir.

Sovyetler Birliği’nde ise ekonominin
çökmesiyle birlikte birçok ülke Rusya’dan
bağımsızlığını ilan ederek ayrılmış ve Sovyet
Rusya’da Boris Yeltsin’in güçlenerek mevcut
politikaların başarısızlığı nedeniyle arkasında bir
kitle oluşturarak Sovyetler Birliği’ni feshetmiştir.
Garbaçov buna itiraz etmiş fakat artık yapacak bir
şey kalmamıştır. Garbaçov son olarak bunları
söylemiştir:
“Ekonomimizi
felce
uğratan,
düşüncelerimizi çarpıtan ve ahlakımızı bozan
‘Soğuk Savaş’a, silah yarışına ve ülkemizin
çılgınca askerileştirilmesine son verildi. Artık
dünya savaşı tehdidi yok.”6

NATO, Batı Avrupa ülkeleri ile ABD
arasındaki ilişkileri geliştirmiştir. Aynı zamanda
Doğu-Batı blokları arasındaki soğuk savaşın da
doruk noktasını oluşturmuştur. 1949 yılı sonuna
doğru Avrupa’da siyasal istikrar oluşmaya
başlamış, Marshall Planı sayesinde Batı
Avrupa’da
ekonomik
refah
sağlanmaya
başlamıştır. Ayrıca NATO da askeri anlamda hızla
örgütlenmekte ve güçlenmektedir. Tabi Sovyetler
Birliği de bu noktada boş durmamış, NATO’ya

2.TEK KUTUPLU DÜNYADA ABD
Uluslararası sistemde tek bir egemen
gücün olduğu, diğer devletlerin veya siyasal
ünitelerin ise bu merkezi gücün altında yer aldığı
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sistemlere tek kutuplu ya da hiyerarşik sistem
denir.7 Bu noktada İkinci Dünya Savaşı öncesinde
dünyada
hegemon
olan
güç
Britanya
İmparatorluğudur. Zaten İkinci Dünya Savaşı da
İngiltere’nin yerini kimin alacağı üzerine
yaşanmıştır. Savaş sonrasında İngiltere gücünü
ABD’ye devretmiş ve Sovyetler Birliği’nin
çökmesiyle birlikte ABD gerçek anlamda
İngiltere’nin yerini almıştır. Ancak ABD’nin bu
konumu uzun sürmemiştir. Çünkü ABD gittiği her
bölgeye demokrasi vaatlerinde bulunarak gitmiş
ancak ne demokrasi ne de huzur, refah
sağlayamadığı gibi zulüm, şiddet, terör, kıyım ve
yıkımlara sebebiyet vermiştir. Bütün bunlar
sonucunda özellikle Ortadoğu’da Amerikan
düşmanlığı baş göstermiş ve Amerika sempatisini
kaybetmeye başlamıştır. Bunun sebebi olarak da
11 Eylül olayları sonucu terörizmi ve kitle imha
silahlarının yayılmasını engellemek adı altında
Afganistan’a ve Irak’a müdahalelerde bulunması
ve günümüzde de bu ülkelerdeki istikrarı
sağlayamamış olması sayılabilir.

olma yetisini yitirmiş dünya çok kutupluluğa
doğru evrilmeye başlamıştır.
3.ÇOK KUTUPLULUK: ABD, RUSYA, ÇİN,
AB, HİNDİSTAN, İNGİLTERE
Çok kutuplu sistemler, ikiden fazla
bloklaşmanın ya da koalisyonun olduğu
sistemlerdir. Çok kutuplu sistemin yaşandığı
günümüz dünyasında bloklaşmadan çok ülkelerin
kendi çıkarları doğrultusunda süper güç olmaya
çalıştıklarını söyleyebiliriz. Morgenthau’ya göre;
coğrafya, doğal kaynaklar, üretim kapasitesi,
askeri
kapasite,
nüfus,
ulusal
karakter,
diplomasinin ve hükümetin niteliği bir ülkenin
gücünü belirleyen faktörlerdir. Şimdi bu faktörler
çerçevesinde süper güç adayı olan ülkeleri
değerlendirelim.
3.1.ABD
Soğuk Savaş sonrası dünyada tek hegemon güç
olarak kalan ABD’nin bu konumunu uzun süre
devam ettiremediğini söylemiştik. Aslında bu
dönemde ABD’nin amacı dünya güvenliğini kendi
çıkarları doğrultusunda sağlamak yönündedir. Bu
noktada ABD, NATO’nun askeri gücünü
kullanarak Afganistan, Irak gibi ülkelere
müdahale ederek sert güç (hard power)
uygulamıştır. Bunu da 2001 yılında ABD Başkanı
Bush tarafından ortaya atılan Bush Doktrini ile
sağlamışlardır. Bush Doktrini ile birlikte ABD,
‘çevreleme’ ve ‘caydırıcılık’10 stratejisini terk
etmiştir. Bu sebeple NATO, BM gibi uluslararası
örgütler bu tarz operasyonları gerçekleştirebilmek
için ABD’nin başvurabileceği askeri güç
olmuşlardır. Obama’nın iktidara gelmesiyle
birlikte Bush döneminde özellikle Ortadoğu’da
başarısız olan ABD, bu dönemde, müdahalede
bulunduğu ülkelerden çekileceği iddiasında
bulunmuşsa da aslında çekilmemiştir. Çünkü
ABD bölgeden çekildiği anda bölgedeki
istikrarsızlıktan
başka
ülkelerin,
özellikle
Rusya’nın,
yararlanabileceğini
bilmektedir.
Obama döneminde de Ortadoğu’daki istikrarsızlık
son bulmamıştır.

ABD Afganistan müdahalesine gerekçe
olarak; Taliban rejiminin ABD’deki 11 Eylül
saldırılarının müsebbibi olduğu iddia edilen ElKaide terör örgütü lideri Usame bin Ladin’i
sakladığını ileri sürmüştür. Böylelikle Taliban
rejimini de ortadan kaldırarak bölgede istikrarı ve
iç güvenliği sağlayabileceğine inanmıştır.
Afganistan‘da Taliban rejimi sırasında yaşanan
şiddet sonrası, ülkede düzen kurmak amacıyla
Aralık 2001 tarihli Bonn Konferansı kararı
doğrultusunda
BM
yönergesiyle
ülkede
Uluslararası
Güvenlik
Gücü’nün
(ISAF)
8
yerleştirilmesine karar verilmiştir. 11 Ağustos
2003’te NATO bu gücün komutasını devralmıştır.
Irak müdahalesi ise; Afganistan’daki gibi
olmamış, ABD Irak’a tek taraflı olarak askeri
müdahalede bulunmuştur. Müdahalenin nedeni de
dönemin devlet başkanı Saddam Hüseyin’in
kimyasal silah ürettiği iddialarıdır. Ayrıca
Ortadoğu’da ‘demokratik İslam’ı9 geliştirmek
amacıyla Arap Baharını başlatarak, başta Suriye
ve Mısır olmak üzere birçok Arap ülkesinde iç
savaşa sebep olmuştur. Bütün bunlar ABD’nin
hegemon güç olmaya çalışırken ‘zorba devlet’
olmasına sebep olmuş ve bölgede popülaritesini
kaybetmeye başlamıştır. Dünyadaki diğer
aktörlerin; Rusya, Çin, AB, Hindistan, İngiltere
vs. sivrilmeye başlamasıyla ABD tek süper güç

ABD Rusya çatışması bu dönemde de
varlığını
sürdürmektedir.
Bunu
sadece
Ortadoğu’da
değil,
Güney
Kafkasya’da,
Avrupa’da ve Asya’da da görmekteyiz. Rusya,
bugün Avrupa’ya sattığı petrol ve doğal gaz ile
tekel olmaya çalışırken ABD bu tekeli kırmaya ve
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Güney
Kafkasya
petrollerini
Avrupa’ya
ulaştırmaya çalışmaktadır. Böylelikle hem
bölgeye girmek hem de müttefikleri olan Avrupa
ülkelerini Rusya’ya olan bağımlılıklarından
kurtarmaya çalışmaktadır. Bugün dünyada
ABD’nin Güney Kafkasya petrol ve doğal gaz
rezervlerine
ihtiyacı
olduğu
anlayışı
bulunmaktadır. Ancak bu doğru değildir. Çünkü
ABD’nin Hazar’dan gelecek enerjiye ihtiyacı
yoktur. Ülkesindekiler kendisine yeter de artar
bile, hatta tamamını kullanmamaktadır. Hem
kendi kaynağını çıkarmak oldukça maliyetli
olabilmekte hem de kendi rezervlerini geleceğe
yönelik tutmaktadır. Doğal gazı ise kimseden
almaya ihtiyacı yoktur, çünkü kaya gazı
üretmektedir hatta bunu yakında satmaya
başlayacaktır. Ancak Avrupa’nın Hazar’ın
enerjisine ihtiyacı vardır ve bunlar ABD’nin
müttefikleridir. Bu sebeple ABD, Güney
Kafkasya’da bulunmak istemektedir.

Ermenistan-Azerbaycan
arasındaki
sorunları
çözmeye çalışmaktadır. Ancak Rusya, Güney
Kafkasya’daki
sorunların
çözümlerini
engelleyerek hem Güney Kafkasya’da hakimiyet
kurmakta hem de Avrupa’nın kendisine olan
bağımlılığını devam ettirmeye çalışmaktadır.
Rusya’nın yüzyıllardır yegane amacı
güneye inmektir. Bunun için de defalarca Osmanlı
Devleti ve onun mirasçısı Türkiye ile anlaşmazlık
yaşamıştır. Rusya’nın güneye inebilmesi için
öncelikle Karadeniz’e çıkması gerekmektedir. Bu
nedenle Rusya için Kırım oldukça önemlidir.
Kırım’ın Sivastopol (Bahçesaray) Limanı’nda Rus
askerleri bulunmaktadır. Bu üs SSCB döneminde
kurulmuş, SSCB dağıldıktan sonra da varlığını
korumuştur. Karadeniz’i geçtikten sonra da Türk
Boğazları Rusya için oldukça önemlidir. Bu
noktada 1936 yılında imzalanan Montrö Boğazlar
Sözleşmesi’nin süresi dolmasına rağmen varlığını
koruması Rusya’nın yararınadır. Boğazlardan
geçen Rusya’nın Akdeniz’de etkili olabilmesi için
bölgede bir üs bulundurması gerekmektedir.
Laskiye yakınlarında, Suriye’nin kuzey batısında
Tartus Deniz üssünü elde etmiştir, ancak bugün de
Laskiye’de üssü bulunmaktadır.

Süper güç Amerika’nın askeri kapasitesi
oldukça yüksektir, üstelik bu ülke nükleer güce de
sahiptir. Ayrıca üretim kapasitesi ve doğal
kaynakları da oldukça zengindir. Bunun yanı sıra
Dolar’ın da uluslararası para birimi olması
ABD’nin artılarındandır. Bugün gelişmekte olan
ülkelerdeki istikrarsızlık sonucunda ulusal Dolar
karşısında değer kaybetmesi ABD’yi daha da
güçlü duruma getirmektedir. Bu faktörler
çerçevesinde ABD süper güç olduğunu
kanıtlamakta ve elinde bulundurduğu liderlik
vasfını kaptırmamak için yeni doktrinler
oluşturmaktadır.

Rusya’nın SSCB’den kalan nükleer
gücünü de unutmamak gerekmektedir. Her ne
kadar bugün bu gücünü kullanamayacak olsa da
varlığı bile bu ülkenin bir süper güç olduğunun
göstergesidir. Ayrıca Rusya, Kolektif Güvenlik
Antlaşması Örgütü ve Şanghay İşbirliği Örgütü ile
eski
SSCB
hinterlandındaki
etkisini
koruyabilmeyi ve bu ülkelerin NATO’ya üye
olmasını engellemeyi amaçlamıştır. Böylelikle
bugünkü konjonktürde Rusya bir süper güç
olabilecek düzeyde ülkedir. Putin döneminin
agresif tavrı ve ülke içerisindeki birliği sağlayan
tutumu, sabit duruşu, hızlı ilerlemeye yönelik
atmış olduğu adımlar Rusya’yı bugünkü Rusya
yapan en önemli faktörlerdendir.

3.2.RUSYA FEDERASYONU
SSCB’nin dağılmasıyla oluşturulan Rusya
Federasyonu, Putin’in iktidara gelmesi ve gelişen
ekonomisiyle birlikte kendine dünya devletleri
arasında yer bulmaya başlamıştır. Bugün Rusya
dünya petrol rezervleri bakımından 8. sırada yer
almakla birlikte, Suudi Arabistan’ın ardından
dünyanın 2. Büyük petrol ihracatçısıdır.11 Doğal
gazda hem rezerv büyüklüğü hem de ihracat
bakımından dünya lideri konumundadır. Öyle ki
bugün dahi Avrupa ülkeleri doğal gaz ve petrol
açısından Rusya’ya bağımlı durumdadır. ABD,
Rusya’nın tekelini kırmak amacıyla Güney
Kafkasya’daki petrol ve doğal gazı AzerbaycanGürcistan-Türkiye üzerinden Batıya ulaştırmaya
çalışmaktadır.
Ayrıca
Türkiye-Ermenistan,

3.3.ÇİN HALK CUMHURİYETİ
Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılından bu
yana komünizm ile yönetilmektedir. 1949-55
yılları arasında “tek tarafa yaslanma” siyaseti ile
SSCB’ye yaslanmıştır. 1956-62 yılları arasında
dış politikasında hala SSCB ile paralel olduğu
ancak SSCB komünist partisinden bağımsızlığını
artırmıştır. 1962’den başlayıp kültür devriminin
etkin yıllarını içine alarak 1972’ye kadar
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uzatılabilecek Anti-Sovyet anlamında AntiHegemonyacı ve üç dünya görüşünün belirleyici
olduğu 1962-72 arası yıllar bir diğer dönemdir.12
Günümüzde ise Şanghay İşbirliği Örgütü
çerçevesinde Rusya ile birlikte dünya düzeninde
yer almaktadır.

kaynağı yoktur, sürekli ithal etmektedir. Çin
dünyanın en büyük kömür madenlerine,
rezervlerine sahip bir ülkedir, ancak kömür
günümüzde sanayide kullanımı azalan, azalma
zorunda olan ve stratejik önemini kaybeden bir
üründür. Çin eğer daha fazla büyümek ve süper
güç olmak istiyorsa daha fazla enerjiye ihtiyacı
vardır.

1907’de Deng Xizoping’in iktidara
gelmesiyle daha az ideolojik, daha fazla maddi
politikalar yolu seçilmiştir. Bu dönemde Çin
içeride oldukça komünist dışarıda ise büyüme
peşinde olan kapitalist bir ülkedir yani karma
ekonomik sistem uygulamıştır. Çin’in ekonomik
büyümesi oldukça iyi ancak parayı halka değil
komünizmin devamına harcamaktadır. Bu
politikaya ‘açık kapı politikası’ denilmiş ve
1980’ler boyunca genişleyerek sürmüştür.
1990’larda ABD’nin tek hegemon güç olarak
kaldığı Yeni Dünya düzeninde Çin ABD’nin
etkisini dengelemek için birçok yeni politika
benimsemiştir. Bu dönemde ABD mevcut sistemi
korumaktan yana ancak Çin 1 numara olmak
istemektedir. Bu yüzden yakın çevrede büyümeye,
nüfus edinmeye çalışmakta ancak ABD ile
çatışmak istememektedir.

3.4.AVRUPA BİRLİĞİ (AB)
İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa
ülkeleri bir daha böyle bir savaşın yaşanmaması
ve Sovyetler Birliği’nin tüm dünyaya özellikle de
Doğu Avrupa’ya komünizmi yaymaya çalışması
düşüncesinden hareketle ABD’nin de desteğiyle
Avrupa
entegrasyonunu
oluşturma
kararı
almışlardır. AB’nin temeli 1951’de Fransa, Batı
Almanya, İtalya, Belçika, Hollanda ve
Lüksemburg’un Paris Antlaşması ile kurduğu
AKÇT (Avrupa Kömür Çelik Topluluğu) ile
atılmıştır. AKÇT ile savaş sanayisinin iki önemli
hammaddesi olan kömür ve çeliğin kullanımı ve
üretimi üzerinde birlik oluşmuştur. Daha sonra
atom enerjisi, tarım, balıkçılık gibi konularda da
ortaklık oluşturulmuştur. AB üyesi ülkeler
arasında ticaret kotaları ve tarifelerini kaldırmak
amacıyla
Gümrük
Birliği
Antlaşması
imzalanmıştır. Buna göre; imzacı devletler kendi
aralarında gümrük vergilerini ve kotaları
kaldırmışlar ancak imzacı olmayan devletlerle
ticari ilişkilerde ise ortak bir tutum belirleme
kararı almışlardır. Bunun yanı sıra AB Gümrük
Birliği ile sınırlı kalmamış Ortak Pazar mantığı
oluşturmaya başlamıştır. Tek Pazar Politikası, tek
bir Avrupa pazarı anlamındadır. Elbette ki bunu
Tek Para Politikası izlemiştir. AB’nin bu tek
pazarda kullanabileceği bir paraya ihtiyacı vardır.
Çünkü farklı ulusal paralardaki kur dalgalanmaları
AB’ye ekonomik anlamda zarar vermektedir. Bu
sebeple AB ülkeleri tek para (EURO) oluşturmaya
karar vermişlerdir. Bunu da Avrupa Ordusu
oluşturma fikri takip etmiştir. ABD’nin kitle imha
silahlarının
yayılmasının
ve
terörizmin
engellenmesi için sert güç kullanması ve AB
ülkelerinin daha çok yumuşak güç kullanılması
gerektiğini söyleyerek NATO’dan bağımsız
hareket etmek istemişler bu sebeple de Avrupa
Ordusu oluşturma kararı almışlardır. Bugün bunu
tam anlamıyla sağlayamamışlardır. Ancak yine de
ABD, AB’nin artık taşın altına elini koymasını
istemektedir. Her ne kadar AB ekonomik

Buna bağlı olarak Asya’da hegemonya
kurmak, enerji arz güvenliğini sağlamak ve en son
olarak da Şanghay İşbirliği Örgütü ile dünyada bir
güç olarak yer edinmeye çalışmaktadır. Çin’in
Asya’da hegemonya kurabilmesi için kendi
içerisinde
bulunan
sorunları
çözmesi
gerekmektedir. Bunun yanı sıra Asya’da Çin’in en
büyük rakibi Hindistan’dır. Batı’da Hindistan,
Güney’de Vietnam, Laos, Kamboçya, Myanmar,
Filipinler, Endonezya, Malezya; Doğu’da Japonya
(ABD), Güney Kore; Kuzey’de Rusya ile ortak bir
tutum sergilemek zorundadır. Ancak Çin’in Rusya
ile Asya hegemonyası konusunda anlaşması
olanaksız görünmektedir. Enerji arz güvenliği
konusunda Çin, büyük bir enerji ithalatçısıdır. Bu
yüzden Orta Doğu’ya ve özellikle Afrika’ya
yönelmiştir. Kendi topraklarında bulunmayan
enerji ihtiyacını bu bölgelerde bulmuş ve farklı
bölgelerden sağlayarak çok çeşitli bir enerji arz
güvenliği sağlamıştır. ŞİÖ ile enerjide çeşitliliğe
yenisini ekleyen Çin aynı zamanda politik, askeri
ve ekonomik anlamda da işbirliği sağlamıştır.
Bugün için Çin tek başına süper güç
olamayacak düzeyde bir ülkedir. Çünkü Çin’in
kendi ekonomisini sürdürebileceği bir doğal
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amaçlarla kurulmuş olsa da aslında bugün blok
diyebileceğimiz bir noktadadır ve tek para, tek
pazar, Avrupa ordusu gibi politikalarıyla dünyada
önemli bir konumdadır.

mantığı var, kolonileri var. AB’nin Avrupa’da
sıkışmış politikaları İngiltere’ye uymaz. Çünkü
İngiltere’nin politikaları küresel politikalar,
Commanwealt mantığı ile dünyanın dört bir
yanında toprağı var ancak AB’nin politikaları
bölgeseldir ve İngiltere zaten kendisini bir Avrupa
ülkesi olarak görmemektedir. Bu sebeple de uzun
bir süre AB’den uzak durmuştur. Ancak sonradan
AB’ye üye olmuşsa da bugün çıkma kararı
almıştır. Bugün çıkmak istemesinin nedenleri
AB’ye tam anlamıyla entegre olamaması, coğrafi
olarak
uzak
kalması,
AB
politikalarını
benimsemek istememesi ve İkinci Dünya Savaşı
öncesi hinterlandına dönerek dünya güçleri
arasında yer almak istemesidir. İkinci Dünya
Savaşı sonrasında İngiltere ekonomik anlamda
sıkıntılı dönemler geçirmiş, bu dönem içerisinde
dünya güvenliğini koruma görevini ABD’ye
devretmiştir. Ancak bugün gelinen noktada
İngiltere ABD’nin bu görevi eline yüzüne
bulaştırdığını, başarısız olduğunu fark etmiş,
belirli noktalarda politikasını ABD çizgisinden ve
AB çizgisinden çıkararak tek başına dünya güçleri
arasında yer almaya karar vermiştir.

Bugün tek para ve tek pazar politikasını
uygulamaktadır. Ancak bütün AB üyesi ülkeler
Euro’ya geçmiş değildir. Çünkü Euro ile birlikte
ülkelerin ellerinden para basma yetkileri
alınmakta ve bu da ekonomik krizlere yol
açmaktadır. Bugün AB kendi ordusunu
oluşturmuş olmasına rağmen tecrübesiz olması
sebebiyle pek aktif değildir. Örneğin; Suriye’de ya
NATO ile birlikte hareket etmişler ya da
Almanya, Fransa gibi ülkeler kendileri bireysel
olarak bölgede operasyonlara katılmışlardır.
Ayrıca güvenlik algılaması bağlamında da AB iki
ayrı bölgeye ayrılmıştır. Güney Avrupa
Ortadoğu’dan gelebilecek terörist saldırıları ve
mülteci akınının hedefindedir. Ancak Almanya ve
Fransa AB’nin güneye yardım etmesinin gereksiz
olduğunu söyleyerek bu ülkelere yardım
etmemektedir. AB üyesi ülkeler, AB’yi kendi
çıkarları için kullanmayı bırakıp tamamıyla birlik
mantığında hareket ederlerse ve ekonomik
birliklerini siyasi ve askeri birliktelik olarak
tamamlarlarsa gerçek anlamda bir birlik
olabileceklerdir. Süper güç olabilmek ve dünya
hegemonyasında AB adı altında yer almak
istiyorlarsa birlik mantığını tamamlamaları
gerekmektedir. Aksi takdirde AB kuzey-güney
veya doğu-batı olarak farklı gruplara ayrılacaktır.

3.6.HİNDİSTAN
1947’de İngiltere’den bağımsız olan
Hindistan, bugün 1.326.804.576 nüfusuyla
dünyanın en büyük demokrasisidir. Bağımsızlık
aynı zamanda dini anlamda bölünmeyi
beraberinde getirmiş ve ülke Hindistan ve
Pakistan olarak ikiye ayrılmıştır. Hindistan’ın
bağımsızlık hareketinin önderlerinden ve ülkenin
ilk başbakanı olan Nehru, bağımsızlığın
kazanılmasının arifesinde, 14 Ağustos 1947’de
mecliste yaptığı konuşmada ülke olarak bundan
sonraki hedeflerinin yoksulluğu, cahilliği,
hastalıkları ve fırsat eşitsizliğini bitirmek
olduğunu ilan etmiştir.13 Ancak bağımsızlığından
bu yana son 10 yıl hariç bu hedeflerin
gerçekleştirilmesinde oldukça pasif kalınmıştır.
1980’lerden itibaren pazar ekonomisine geçen
Hindistan son yıllarda dünyanın en hızlı büyüyen
ve dikkat çeken ekonomilerinden biri olmuştur.

3.5.İNGİLTERE
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra İngiliz
İmparatorluğu dağılmıştır. Ancak kültürel, siyasal,
toplumsal, ekonomik anlamda işbirliği sağlamak
ve İngiliz İmparatorluğu’nu sembolik anlamda
ayakta tutabilmek için Commanwealt (İngiliz
Devletler Topluluğu) adında, eski sömürgelerini
kapsayan bir örgüt kurmuşlardır. İngiltere bu
Commanwealt mantığına çok inanmaktadır. Öyle
ki yıllarca AB’ye girmemiş, AB politikalarını
kendi politikalarına aykırı görmüş, kendini
Avrupa devleti olarak değil bir dünya devleti
olarak görmüştür ve bugün de hala öyle
görmektedir. İngiltere’nin AB’ye üye olmak
istememesinin en önemli nedeni Gümrük Birliği
Antlaşmasıdır. Hiç şüphesiz bu antlaşma
İngiltere’yi
kısıtlayacaktır.
İngiltere’nin
COMMANWEALT (İngiliz Devletler Topluluğu)

Son dönemlerde yeni küresel güçler olarak
Çin ve Hindistan sürekli olarak kıyaslanmaktadır.
Bu kıyaslanmanın nedeni her iki ülkenin de son
yıllarda gelişen ekonomileri, hızla büyüyen genç
nüfusları, teknolojik ve askeri, özellikle nükleer,
anlamda rekabet edebilecek düzeyde olmalarıdır.
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İki ülke de geçmişte Asya’da Asyalı olmayan
ülkelerin hakimiyet kurmasından rahatsızlık
duymuşlar ve Asya’nın Asyalılar tarafından
kontrol edilmesi düşüncesindedirler. Bu sebeple
de açıkça olmasa da rekabet içerisindedirler. Bu
noktada Hindistan günümüzde Şanghay İşbirliği
Örgütü’ne gözlemci statüsünde ve bu yıl
içerisinde (2017) de tam üye olarak yer alacağı
düşünülmektedir.

AB de geliştirmiş olduğu tek pazar, tek para,
Avrupa ordusu, siyasi ve ekonomik birlik gibi
adımlar atarak dünyada bölgesel olarak yer
edinmeye çalışmaktadır. Rusya ise güneye inme
amacını yüzyıllar sonra gerçekleştirebilmiş ve
bölgede kalıcı olabilmek adına tüm gücünü
kullanmaktadır. Bununla da kalmayarak eski
SSCB ülkeleriyle ilişkilerini geliştirerek kendi
hinterlantı olarak kabul ettiği bölgede varlığını
sürdürmektedir. Bütün bu saydığımız küresel
aktörlerin yanı sıra iki aktör vardır ki işte bunlar
gerçekten ABD’yi zorlayacak güçlerdir: Çin ve
Hindistan. Güncel politikaları takip ettiğimizde
görüyoruz ki araştırmacılar bu iki devleti
birbirleriyle kıyaslamaktadır. Bu iki devletin
gelişen
ekonomi,
teknoloji
ve
askeri
kapasitelerinin yanı sıra hızla büyüyen nüfusları
ABD karşısında büyük bir avantajdır. Üstelik bu
ülkeler Asya’da güçlü aktör olmak istemekte ve
bu bölgeyi Asyalı olmayanlara kaptırmamayı
düşünmektedirler. Öyle ki Rusya ve Çin’in
önderliğinde kurulmuş olan ŞİO’nun Asya’ya
yayılarak blok oluşturmaya çalışması ve
Hindistan’ın da bu yıl içerisinde bu blok içerisinde
yer alacak olması tesadüf olmasa gerektir. Eğer bu
ülkelerden
biri
veya
birkaçı
ABD’nin
hegemonyasını kırarak dünyada büyük küresel
güç olarak yer alabilirlerse 21. yüzyıl dünyanın
yeniden kurulduğu bir yüzyıl olacaktır.

Bu gelişmelerle birlikte Hindistan son
yıllarda aktif bir dış politika izlemektedir.
Savunma, stratejik ortaklık ve enerji bağlamında
ikili antlaşmalar imzalamıştır. Orta Asya petrolü
ve doğal gazı konusunda aktif bir politika
izlemiştir. Askeri alanda ise Asya’daki Çin
üstünlüğü ve Keşmir sorunu nedeniyle orduya
büyük önem verilmiş, nükleer güç geliştirilmiştir.
Bütün bunların yanı sıra 2000 yıllık kültürü, resmi
dil düzeyindeki İngilizce, Avrasya, Orta ve
Uzakdoğu arasında bulunmanın getirdiği stratejik
önem, etnik, kültürel ve dinsel çeşitliliği
çevreleyen modern demokrasisi14 Hindistan’ın
uluslararası
alandaki
yükselişinin
nedenlerindendir. Bu gelişmeler çerçevesinde
Hindistan’ın hızla büyüyen nüfusu, teknolojisi ve
askeri kapasite bakımında gelinen noktaya
bakacak olursak gelecek yıllarda Hindistan’ın bir
süper güç olması şaşırtıcı olmayacaktır.
SONUÇ
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21. yüzyıl artık tek bir gücün dünyaya
hakim olduğu bir düzeni kabul etmemektedir.
Tıpkı Britanya İmparatorluğu’nun çökmesi gibi
ABD’nin hegemonyası da sona erecektir. Çünkü
tarihsel
süreçte
hiçbir
imparatorluğun
hegemonyası kalıcı olmamıştır. Öyle ki günümüz
dünyasında gelişen yeni küresel güçler ABD’yi
geçebilecek düzeye ulaşmaya başlamaktadır.
Küreselleşmenin hızla ilerlemesiyle birlikte
teknolojinin gelişmesi ve süper güç adayı olan bu
ülkelerin bu gelişmeleri takip etmesi ilerleyen
dönemlerde ABD’nin hegemonyasını ortadan
kaldıracağını ortaya koymaktadır. Bunun farkına
varan İngiltere AB içerisinden ayrılma kararı
alarak, eski hinterlantına dönme ve ABD’den
kalan boşluğu doldurma hevesindedir. Her ne
kadar ABD İngiltere’nin AB’de kalmasıyla eski
sömürge devletlerine ve İngiltere’ye yararı
dokunacağını iddia etse de bugün İngiltere Brexit
sürecini başlatmış bulunmaktadır. Bunun yanı sıra
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ATATÜRK’TE ULUSÇULUK
ULUSAL BAĞIMSIZLIK AŞKI

VE

Hıfzı Veldet VELİDEDEOĞLU

ulusunun son yıllarda gösterdiği üstün
başarıların, yaptığı siyasal ve sosyal devrimlerin
gerçek sahibi kendisidir.”, “Bir ulus, bir toplum
yalnız bir kişinin çabası ve çalışması ile bir
adımcık bile atamaz-”, “ Ulusumuzun olağanüstü
yetenekleri vardır. Bu yeteneklerin gelişmesi
şüphesiz ki parlak sonuçlara ulaştıracaktır.”,
“Her şeyi ulusumuz başardı. Ben onun tarafından
atanan bir memurum” sözleri, Atatürk’ün, büyük
Türk Ulusuna karşı olan inancını ve ulusal bilinci
herkeste yerleştirmek ve perçinlemek yolundaki
çabalarını açıkça göstermektedir.

Türk Dili Dergisi, S.206, Kasım 1968
Otuz yıl önce Türk ulusu büyük Atasını, evren
büyük bir adamını, uygarlık dünyası büyük bir
devrimciyi kaybetti. Büyük Atanın sonsuzluğa
karıştığı tarihte, nüfusumuz şimdikinin, aşağı
yukarı, yarısından biraz aşkın; fabrikalarımız,
yollarımız, okul ve üniversitelerimiz, şimdikinden
çok eksikti; gazetelerimizin sürüm tutarı
şimdikiyle karşılaştırılınca oyuncak denecek kadar
azdı. Fakat bütün bu saydıklarımızın hepsinden
önemli olan bir tek şey şimdikinden on kat, yüz
kat güçlü idi: Ulusal ruh ve ulusal bilinç.

Türk Ulusuna inancı
Büyük Zaferden sonra Atatürk şöyle konuşmuştu:
Ankara'da, mukaddes topraklarımızı her taraftan
sarmış ve fiilen işgal etmiş düşman ordularını bu
mukaddes topraklardan atmak imkânından
bahsettiğim zaman en şuurlu ve uzak düşünceli
oldukları iddia olunan kimseler bütün bu
teşebbüslerin paraya bağlı olduğundan bahsettiler
ve “Ne kadar paran vardır” veya “Nereden nasıl
para bulabilirsin" gibi sualler tevcih ediyorlardı.
Benim verdiğim cevap şu idi: “Türk milleti kendi
hayatına ve kurtuluşuna müteveccih olduğuna
kanaat edeceği teşebbüsleri başarabilecek kadar
servete maliktir ve teşebbüsün ciddiyetine kanaati
halinde onun gerektirdiği kadar servet kaynağım
müteşebbislerin emrine amade kılar”, Bu
dediklerim sözden fiile çıkmış gerçekler değil
midir?

O’nun ulusal benliği aşılaması
Atatürk, Ulusal Bağımsızlık Savaşma başladığı 19
mayıs 1919’dan, bu ölümlü dünyaya gözlerini
yumduğu 10 kasım 1938 gününe kadar,
yaşlısından gencine, okumamışından okumuşuna,
kısacası her türden Türk insanına bu ulusal bilinci
aşılamak için çaba göstermiş ve bunu da
başarmıştı. Bunun için harcadığı çabaları göz
önüne
seren
konuşmalarından
rastgele
derlediğimiz şu tümceler bunun sadece birkaç
kanıtıdır:
“Kırk asırlık Türk yurda yabancı elinde esir
kalamaz-”, “Anadolu zaferi tarihte bir ulus
tarafından tümüyle benimsenen bir düşüncenin ne
kadar güçlü ve ne kadar yürekten bir varlık
olduğunun en güzel bir örneği olarak
kalacaktır.”, “Büyük şeyleri yalnız büyük uluslar
yapar.”, “Bizim ilham kaynağımız doğrudan
doğruya büyük Türk ulusunun vicdanı olmuştur,
ve her zaman da öyle kalacaktır.”, “ Türk

Atatürk’e yukarıdaki sözleri söylemek ve
bağımsızlık savaşma atılmak ve daha sonra köklü
toplumsal devrimlere; girişmek gücünü ve
cesaretini veren şey, O’nun, Türk Ulusunun
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ruhunda yaşadığını bildiği ulusal bilinç ve
bağımsızlık aşkı ve bu Ulusun kahramanlığına,
özverisine, sağduyusuna ve uygarlık özlemine
olan sarsılmaz inancı idi.

üzerine yapılacak 30-40 metrelik bir köprüyü
yaptırmak için 3-4 bin kilometre uzaklıktaki
Fransızların çağrıldığını görmüştük. Benim
yaşımda ve benden daha yaşlı planların hepsinin
daha binlerce örneğini bilip yaşadığı bu gibi
durumlarla bugünkü durumumuz karşılaştırıldığı
zaman, yalnız genel prensiplerde değil, en küçük
ayrıntılarda bile eski ve yeni durum arasındaki
ayırımın ve her iki anlayış arasındaki uçurumun
ne kadar büyük olduğu göz önünde canlanır. Bu
küçük ayrıntılara layiklik ve hukuk devrimini,
Türk kadınının toplumda lâyık olduğu yeri
kanunlar içinde almış olmasını, harf ve şapka
devrimlerini, dil devrimini eklediğimiz zaman
Atatürk’ün sosyal yapımızda başarmış olduğu
büyük devrimin ne kadar köklü olduğu görülür.
Bunu görmeyenler veya görmek istemeyenler ya
da inkâr edenler eğer hain değillerse, mutlaka kör
ya da uyurgezerdirler.

Ulusal Bağımsızlık Savaşı sırasında da şöyle
demişti: Bütün dünyanın uluslarını tanırım ve bu
tanışıklığım savaş alanlarında olmuştur, ateş
altında olmuştur, ölüm karşısında olmuştur. And
içerek temin ederim ki, bizim Ulusumuzun
manevi gücü bütün ulusların manevi gücünün çok
üstündedir.
Atatürk, mensubu olmakla övündüğü Türk
Ulusuna her zaman inandı, Ulusu kendine
inandırdı ve en önemlisi, Türk Ulusunu Avrupa
emperyalistleri
karşısındaki
aşağılık
kompleksinden kurtarıp, kendi kendisine inandırdı
ve memlekette ulusal bilinci yerleştirdi.
İki ayrı anlayış

Geriliğin nedeni: Kör bağnazlık

Atatürk’ten önceki durumumuz ve düşünce
yöntemimizle Atatürk devrindeki durumumuzu
belirtmek için bazı kişisel anılarımı dile getirmek
istiyorum: Birinci Dünya Savaşından bir yıl önce
henüz küçük bir çocuk iken, orta Anadolu’nun
tren uğrağı olmayan bir kasabasında her gün
babamın yanında, başımda kırmızı bir fes,
elimdeki zembilimin içinde çarşıdan eve taşıdığım
yiyeceklerin arasında, “Amerikan unu”, “Rus
külâh şekeri” bulunduğunu ve babamın, ayağıma
ayakkabı sırtıma çamaşır ve giyecek yaptırmak
için, Fransız köselesi ve patiskası, -öteki
kumaşlara kıyasla daha ucuza satılan- Alman
kumaşı ve başımı kapamak için de Avusturya fesi
aradığını hatırlıyorum. Babam bunları arıyordu,
çünkü bunların “Türk” sıfatı ile başlayanı yoktu
da ondan. Daha sonraları ortaokul hayatımdan
hatırlıyorum:
Aramızda,
“Almanlar
daha
medenîdir; yok İngilizler veya Fransızlar daha
medenîdir; Fransız köselesinin, İngiliz kumaşının,
Rus lastik pabuçlarının üstüne mal yoktur” gibi
tartışmalar yapardık. Bizim eski medeniyetimizi
eski tekniğimizi, bizim de sağlam mallar
yapabileceğimizi
düşünemezdik.
Bunda
özürlüydük. Çünkü bu olanaklar bizim çocuk
kafalarımıza aşılanmamıştı; büyük bir aşağılık
duygusu içinde öğrenim görmüştük. Türk’lerin
büyük
tecim
ve
sanayi
teşebbüslerine
girişebileceği aklımıza gelmezdi. Çünkü küçük
sanayi girişimleri bile Türk olmayanların
elindeydi. Anadolu’nun ortasında Kızılırmak

1837 yılında Keçecizâde izzet Molla saraya bir
“Islahat lâyihası” (yani reform tasarısı) sunmuştu.
Bu tasarı sistemsiz olmakla birlikte o devrin
içinde bulunduğu sosyal durumu göstermesi ve
ilerici nitelikte olması bakımından üzerinde
durulmağa değer, izzet Molla bu tasarıda, -Cevdet
Paşanın deyimiyle- “softa güruhunun” gericiliğini
dile getirmekte ve onlara cevap vermektedir.
Çünkü o sıralarda devlete yeni bir düzen verilmesi
söz konusu idi ve softalar “Yakında Mehdî
çıkacak, kıyamet kopacak, yeni düzene ne lüzum
var” diyerek reformlara karşı çıkıyorlardı, izzet
Molla’nın eskimiş dilini bugünkü dile çevirerek
bu reform tasarısından şu satırları aktarıyorum:
“…Gelelim Mehdi (yani kıyamete yakın zuhûr
edecek kişi)’nin çıkması yakın iken devlete düzen
verilemez, diyen adamlara. Onlara şöyle cevap
veririz ki Mehdî yarın çıkacak olsa bile biz
bugünden hak ve adalete çalışalım ki, beklenen
Mehdî bizleri hak ve doğruluk yolunda görüp
aferin desin... Mehdî çıkacak diye devlete düzen
vermemenin manası yoktur... Sözün kısası, herkese
bir düzen verilmedikçe bu eski düzen içinde kim
çare düşünürse boş ve çaba kayıbı olduğu
açıktır…”
Görülüyor ki Türkiye’de bütün ileri hareketlere
karşı olan bugünkü yobaz zihniyet, bundan 137 yıl
önce gerçekleştirilmek istenen yeniliklere karşı
çıkan aynı yobaz zihniyettir. Bugün Türkiye’de,
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Türk ulusal bilincine karşı bir savaş açılmıştır. Bu
bilinç öldürülmek ve yerine, son 300 yılda İslâm
uluslarım
sömürgeleştiren
ve
köleleştiren
“ümmet” bilinci konulmak istenmektedir. Bunun
nedeni, bir yandan Atatürk’ün savaşarak ve
önderlik
ederek
Ulusumuzu
pençesinden
kurtardığı emperyalizm ifritinin sinsi çalışmaları,
öte yandan bu ifritin sözüm ona “Türk” olan
ortaklarıdır. Türklük bilinci bunların çıkarları
uğruna kurban edilmek istenmektedir. Oysa
Atatürk bu ülkede ulusal ruhu ve ulusal bilinci
uyandırmak ve yaşatmak için hemen hemen bütün
söylevlerinde ve demeçlerinde “Türk”ten, Türk’ün
ululuğundan, Türk’ün bağımsızlığından söz
etmiştir.

Şimdiki durum
Bundan üç yıl önce yazdığımız bir yazıda şöyle
demiştik:
“Bugün
herhangi
bir
Arap
memleketinde bir Arap milliyetçisine sorarsanız,
size ‘Türkler Arapları asırlar boyunca boyunduruk
altında tuttular’ der. Dış görünüşü öyle. Çünkü
hemen bütün Arap ülkeleri Osmanlı egemenliği
altında idi; siyasal bakımdan bu idareye bağlıydı.
Fakat bu bir boyunduruk değildi. Onlar imtiyazlı
idiler... Baştanbaşa bütün bir Araplık ‘Peygamber
nesli’ sayılırdı. ‘Arap’ denmez ‘Kavmi necibi
Arap’ denilirdi. Bana sorarsanız boyunduruk
altında olan ‘Arap’ değil ‘Türk’tü. Yıllarca biz
Arap’ın ‘kültür boyunduruğu’ altında yaşadık.
Dilimizde, yazımızda, davranışlarımızda, hatta
birbirimize selâm veriş tarzımızda Arap’lık
hâkimdi. Millet olduğumuzu anlamadık. Hep
“ümmet” olduk... Birtakım körpe çocuklarımızı
Arap medreselerine kaçırıp Araplaştıran ve sonra
da güya bu halka din öğretmek için onları geri
getirip Anadolu’muzun dört bir köşesine salıveren
insanlarımızın -ırk bakımından yedi kuşak Türk
oldukları saptanmış olsa bile- Türk olduklarına
inanmam. Bunlar Türk düşmanı, Türk vatanının
hainleridir... Artık gözlerimizi açmalıyız. Bir
yandan Arap’ın kültür boyunduruğunu öte yandan
layik bünyemize yakışmayan kalıntıları söküp
atmalıyız. Biz Türk’ler gözlerimizi dört değil
sekiz açmazsak, ufuklarımızda dolaşan tehlikeler
pek çabuk yaklaşacak ve bir gün ansızın tepemize
binecektir.”

Batıda bilim ve tekniğin dev adımlarla ilerlediği,
buhar makinesi bulunarak dünyanın demir ağlarla
örülmeğe başlandığı sıralarda, -yani tarihin akışı
içinde çok kısa bir zaman demek olan- 137 yıl
önce, İstanbul’un ve tabiatıyle o zamanki
Türkiye’nin “irfan” hayatı, yukarıda görüldüğü
gibi, “Mehdi çıkacak, düzen gerekli değildir” gibi
tartışmalarla uğraşıyordu. O tarihten sonra
Tanzimatın, çok daha sonra Meşrutiyetin ilânına
karşın o koyu karanlık hiç bir zaman tam
aydınlanamadı. Köhnemişi yıkan ve yeni ile
birlikte tam aydınlığı getiren Büyük ve Aziz Ata
olmuştur. Atatürk Cumhuriyet’in ıo’uncu yıl
söylevinde büyük bir heyecanla: Milletimizi
çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız
diye haykırırken, O’nun ağzından yalnız bir
tümce, bir soluk, bir söz değil, sanki somutlaşmış
bir inan fışkırıyordu.

Yukarıki satırları yazmış olduğumuz tarihten bu
yana üç yıl geçti: Ne çare ki bizler uyanacak
yerde, Atatürk’ün Ulusal Kurtuluş Savaşımızda ve
daha sonra bizlere aşılamış olduğu ulusal bilinci
öldürmek için dolu dizgin bir karanlığa doğru
yönelmiş bulunuyoruz. Artık çocuklarımızı Arap
medreselerine göndermeğe lüzum kalmadı. Çünkü
medreseleri bu aziz Vatan’ın bağrında kurduk.
Erkeklerimizle yetinmedik, şimdi de genç kız ve
kadınlarımızı yeniden köleleştirmeğe çabalıyoruz.

Başından sonuna değin
Atatürk 1919’dan başlayarak son nefesine kadar
Türk’ü yükseltme ülküsünden ve “Büyük Türk
Ulusu”ndan söz etmekten hiç bir zaman geri
kalmadı. Ölümünden bir yıl önce 1 kasım 1937’de
Türkiye Büyük Millet Meclisindeki açış
söylevinde: Büyük davamız, en medenî ve en
müreffeh millet olarak varlığımızı yükseltmektir.
Bu, yalnız kuramlarında değil, düşüncelerinde
temelli bir inkılâp yapmış olan büyük Türk
milletinin dinamik idealidir. Bu ideali en kısa
zamanda başarmak için fikir ve hareketi beraber
yürütmek mecburiyetindeyiz demiş ve İdeallerin,
Türk gençliğinin dimağında ve Türk milletinin
şuurunda daima canlı bir halde tutulması
gerekliliğinden söz etmişti.

Ulusal bilincin amacı: Ulusal bağımsızlık
Atatürk ulusal bilincin ayrılmaz parçası ve amacı
olan ulusal bağımsızlık üzerinde her zaman
kıskançlıkla durmuştur: “Kırk asırlık Türk yurdu
yabancı elinde esir kalamaz.”, “İstiklâl için evvel
ve ahar düşmanla bütün varlığımızla vuruşarak
onu mağlûp etmekten başka karar ve çare yoktur
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ve olamaz” ilkeleriyle Ulusal Bağımsızlık
Savaşını yürütmüş zafere ulaştırmıştır.

Atatürk’ün
Erzurum
Kongresindeki
açış
söylevinde
yabancı
parası
ve
yabancı
propagandasının memlekette döndüğünden ve yurt
içinde kendi çıkarları için ulusun zararına çalışan
alçak hainlerin bulunduğundan söz açması onun
bu nokta üzerinde ne derece önemle durduğunu
gösterir. Ne yazık ki onun ölümünden 30 yıl sonra
bugün de aynı olay başka görünümler altında bu
güzel yurt üzerinde izlenebilmektedir. Özellikle
bugün yurdu kaplamış görünen ümmetçilik
propagandası başta İstanbul ve Ankara olmak
üzere, her yerde eyleme geçmiş, hilâfet isteyenler
kutsal ibadet yerlerini siper alarak düşüncelerini
açık açık söylemekten çekinmez duruma
gelmişler; körpe Türk kızlarını “Kur’an kursu özel
üniforması” diyerek Arabistan saraylarının
cariyeleri ya da esir pazarlarına götürülüp satılığa
çıkarılan zavallı kadın köleleri kılığına sokup
şehirden şehire geziler düzenlemek ve bu
çocukları sokaklarda bu kılıkla gezdirmek cüretini
kendilerinde bulmuşlardır. Bütün bu davranışlar
Atatürk’ün Türk Ulusunda uyandırdığı ulusal ruh
ve ulusal bilinci öldürmek, onun yerine ümmet
bilincini koymak için yapılmaktadır. Ankara
camilerinden birinde: “Size sorarlarsa evvelâ
Müslümanım, sonra Türküm deyiniz” diyen bir
hocaya karşı: “Hoca efendi yanlış söylediniz, önce
Türküm demek gerek” diyen milliyetçi bir
üniversite öğrencisini cemaatten birkaç kişinin
kovalayıp dövmesi, ulusal bilinci yok eden
ümmetçilik telkinlerinin cahil halk yığınlarında ne
korkunç ve derin izler bıraktığını göstermektedir.
Bu yol, yukarıda belirtildiği gibi, sömürgeleşmeğe
götüren yoldur.

Atatürk 23 temmuz 1919’da Erzurum Kongresini
açarken şöyle demişti:
Şurada acıklı bir gerçek olmak üzere bildireyim
ki, yurdumuzda pek çok yabancı parası ve birçok
propagandalar dönüyor. Bundaki amaç pek
açıktır'. Ulusal hareketi çökertmek, ulusal
emelleri felce uğratmak, Yunan, Ermeni emellerini
ve yurdumuzun bazı önemli parçalarını işgal
amaçlarını kolaylaştırmaktır. Bununla beraber
her devirde, her memlekette ve her zaman ortaya
çıktığı gibi, bizde de kalbi ve sinirleri zayıf,
anlayışsız insanlarla birlikte vatansız ve aynı
zamanda kendi kişisel refah ve çıkarını yurdun ve
ulusun zararında arayan alçaklar da vardır. Şark
işlerini yöneltmekte ve zayıf noktaları arayıp
bulmakta pek usta olan düşmanlarımız
yurdumuzda bunu âdeta bir örgüt haline
getirmişlerdir. Fakat kutsal varlıklarını kurtarma
amacıyle çırpınan bütün Ulus bu büyük savaş
yolunda her türlü engelleri herhalde ve kesin
olarak kırıp süpürecektir. Bütün bu amaçları elde
etmek için kendini adayan çok yüksek Ulusumuzun
içinde onun bir üyesi olarak çalışmaktan doğan
zevk ve kıvancımı burada şükran ve övünçle arz
eylerim.
7 ağustos 1919’da aynı Kongreyi kaparken de
şöyle konuşmuştu:
Ulusumuzun kurtuluş umuduyle çırpındığı en
heyecanlı bir zamanda özverili sayın Kurulunuz
her türlü sıkıntı ve güçlüklere katlanarak burada,
Erzurum’da toplandı. Duygulu ve soylu bir ruh ve
pek sağlam bir inan ile Yurdumuzun ve
Ulusumuzun kurtuluşuna ilişkin, çok önemli
kararlar aldı. Özellikle bütün dünyaya karşı
Ulusumuzun varlığını ve birliğini gösterdi. Tarih,
bu Kongremizi şüphesiz çok az rastlanan büyük
bir olay olarak yazacaktır.

Atanım öğüdü
Oysa Atatürk her zaman ulusal bağımsızlık
üzerinde titizlikle durmuş ve şöyle demiştir:
Yetişecek
çocuklarımıza
ve
gençlerimize
görecekleri tahsilin hududu ne olursa olsun, en
evvel ve her şeyden evvel Türkiye'nin istiklâline,
kendi benliğine ve millî emellerine düşman olan
unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir.
Milletlerarası dünya durumuna göre böyle bir
mücadelenin
gerektirdiği
ruhî
unsurlarla
mücehhez olmayan fertlere ve bu gibi fertlerden
meydana gelen toplumlar a hayat ve istiklâl
yoktur.

Daha Ulusal Bağımsızlık Savaşının ilk
kongresinde Atatürk ulusal bağımsızlık aşkını işte
böyle dile getirmiş, Türk halkında ulusal bilinci
daha o günlerden başlayarak bilemek ve beslemek
yolunu böyle tutmuş ve Büyük Zafere böyle
ulaşmıştır.
Hainler

Bugün Türk bağımsızlığı üzerinde titizlikle
duranlara karşı bazı gerici çevrelerin gösterdiği
64

ANLIK, Eylül-Ekim 2017

olumsuz tepki, Atatürk’ün ölümünün 30’uncu
yıldönümünde milliyetçi aydınlar için en acı bir
gözlemdir. Fakat her ne olursa olsun, ulusçuluğa
karşı çıkan bu çağ dışı gericilik kökünden
kazınacak ve Atanın özlediği gibi, Türk Ulusu
“bağımsız olarak ileriye, daima ileriye” gidecektir:
Bu, kimsenin karşı koyamayacağı tarihsel bir
gerekircilik (determinizm) sürecidir.
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İSRAİL ULUSAL KİMLİĞİ’NİN
İÇERİĞİ
VE
BU
KİMLİĞİN
SİYASAL
ARENAYA
OLAN
YANSIMALARI

Yrd. Doç. Dr. Göktürk TÜYSÜZOĞLU
olmasıdır. Özellikle II. Dünya Savaşı öncesinde ve
sonrasında, daha sonra da SSCB'nin dağılmasıyla
ayyuka çıkan “aaliyah” hareketliliği bugün dahi
devam etmektedir. Ne var ki, hızı yavaşlamıştır.
Zira İsrail'in yeni yerleşimcileri yerleştirecek
toprak ihtiyacı ciddi oranda artmıştır ve ekonomik
gelişim hızı da bu göçmenlerin beraberinde
getireceği sorunları kaldırmaya pek de yeterli
değildir. Zaten İsrail'in son dönemde Filistin
topraklarında (özellikle Kudüs ve çevresi ile Batı
Şeria) artan bir hızla inşa ettiği yerleşimci
kamplarının en temel nedeni, mevcut toprakların
ülkeye
gelen
göçmenleri
kaldırmaya
yetmemesidir. Ülke ekonomisinin son yıllarda
ciddi krizlerle karşı karşıya kalmasının, yükselen
işsizlik oranlarının ve yatırım eksikliğinin nedeni
de genel itibarıyla göç hareketliliği ile ilişkilidir.
“Vaadedilmiş topraklar” mottosu ile dini bir
retoriğe sahip olan ve toplum genelinde ciddi bir
karşılığı bulunan muhafazakâr kesimin taleplerine
yaslanan topraksal genişleme anlayışı, İsrail'in
kuruluş felsefesi olan “tüm dünya Yahudilerinin
evi” mottosu ile birleştiği noktada Tel Aviv'in iç
ve dış politikasını daha anlaşılabilir kılmaktadır.
İsrail dış politikası çatışmacıdır. Zira ülkenin
“dinsel” ve “reel politik” sebeplerle genişlemeye
ihtiyacı vardır. Dünyanın çeşitli bölgelerinden
“Yahudi olma” ortak paydası üzerinden ülkeye
gelen yerleşimcilerin, kültürel, ekonomik ve
siyasal nedenlerle birbirleriyle sorun yaşamalarını
engellemek, İsrail vatandaşlığını cazip bir yaratı
olarak sunabilmek ve ülkenin ekonomik anlamda
rahatlamasını sağlayabilmek için genişlemek
zorunda olan bir İsrail ile karşı karşıyayız.

Ortadoğu'ya ya da genel itibarıyla dünya
politikasına ilişkin sorunlar gündeme geldiğinde,
özellikle Türkiye'de ve genel itibarıyla Arap
Dünyası'nda akla ilk gelen aktör ABD ise, ikincisi
de İsrail olmaktadır. “İsrail'in oyunu”, ya da
“bunlar hep İsrail'in işi” şeklinde kendisini
gösteren
galat-ı
meşhurları
duymayan
kalmamıştır. Bu denli gündemde olmasına karşın,
bu ülkeye ve topluma ilişkin bilgi seviyesi ise
genel itibarıyla çok düşük bir düzeyde
kalmaktadır. Hatta Türkiye'de “İsrail” üzerine
yapılan ciddi ve objektif çalışmalar da bir elin
parmaklarını geçmeyecek denli azdır. İsrail bir
devlet olarak güçlü ve ABD ile olan stratejik
ilişkisi ekseninde de uluslararası sisteme ya da
bölgesel gelişmelere etki eden bir ülke olabilir. Ne
var ki, bu ülkenin dış politika anlayışına yön veren
toplumsal yapısını da gözden geçirmek elzemdir.
Nitekim İsrail ulusal kimliği “din” özelinde
ortaklaşan ancak çok ciddi çeşitlilikler arz eden
bir içeriğe haizdir.
İsrail bir göçmenler ülkesidir. 1948'den bu
yana bağımsız bir devlet olan ve Arap
devletleriyle yaptığı savaşlar ertesinde gittikçe
büyüyen ülke, yaklaşık 10 milyona yaklaşan bir
nüfusa sahiptir. Bugün itibarıyla İsrail'in ülke
sınırlarının nerede bittiği belli değildir. Kudüs ve
Batı Şeria'ya ilişkin paylaşım mücadelesi bu
durumun temel nedenini oluşturmaktadır. Bu
ülkeye ilişkin olarak söylenmesi gereken en
önemli hususlardan biri, “aaliyah” adı verilen
toplu göç hareketliliklerinin İsrail toplumunun
oluşumunda ve büyümesinde önemli bir rol sahibi
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Ülke çok çeşitli grupların mozaiği
konumundadır. Bu grupların hemen hepsinin de
siyasal arenada kendisine yer edinmiş bir
temsilcisi bulunmaktadır. Her şeyden önce İsrail
nüfusunun en az %20'sinin Arap olduğunu ve
Arapların geniş bir siyasal koalisyon ekseninde
(120 sandalyeli Meclis'te 13 kişi) Knesset'te temsil
edildiklerini söylemek gerekmektedir. İsrailli
Araplar, yasal statü ve haklar çerçevesinde ülkede
“ikinci sınıf” olarak adlandırabileceğimiz bir
konuma sahiptir. Orduda, polis teşkilatında ve
yüksek bürokraside yer verilmeyen ve ekonomik
anlamda da fırsat eşitliğinden yararlanamadığını
söyleyebileceğimiz İsrailli Araplar, bu bağlamda
vatandaşı oldukları ülkeye yönelik genel bir
memnuniyetsizlik, hatta “nefret” duygusu
beslemektedir. İsrail, kendi vatandaşı olan
Arapları, Filistin Davası'nın savunucuları ve ülke
içerisindeki
muhtemel
“hainler”
olarak
değerlendirmektedir.

sarılmalarının sağlanması İsrail'in önündeki en
büyük problemdir. Bu hususta yaşanan kafa
karışıklığı,
uzlaşmazlık
ve
protestoların
büyümesinin önüne geçilebilmesi için, İsrail
hükümetlerinin kullandığı en önemli araç ise
“ortak düşmana karşı mücadele” ve “kutsal İsrail
devletinin savunulması” gibi hususlardır. Yani
Filistin Meselesi ve Arap Dünyası ile genel olarak
İslam Alemi'nin İsrail karşıtlığı, İsrail Devleti
tarafından kendi içsel bütünlüğünü konsolide
edecek bir “güvenlik aracı” olarak görülmektedir.
Bu bağlamda, Filistin Meselesi'nin çözülmemesi
ve bölge ülkeleri ile yaşanan sorun, İsrail için bir
“beka” sorunu olarak görülebileceği gibi, aynı
zamanda ülkenin toplumsal bütünlüğünü sağlayan
bir tutanak noktası olarak değerlendirilmelidir.
İsrail'de
yaşayan
gruplara
göz
gezdirdiğimizde başlıca dört Yahudi alt grubunun
varlığına şahit oluruz. Bu gruplar da genel
itibarıyla coğrafi ve kültürel özelliklerine göre
sınıflandırılmaktadır. Tabi ki, bu gruplar da kendi
içlerinde onlarca alt gruba ayrılmakta ve İsrail
toplumu özellikle coğrafi, kültürel ve dinsel
cemaatler anlamında ciddi anlamda fraksiyonlara
bölünmektedir.
Aşkenaziler,
İsrail
Hükümetleri'nde genel olarak kontrolü elde tutan
ve nüfus itibarıyla da en büyük grubu
oluşturmaktadır. Aşkenazi grubu genel itibarıyla
Doğu Avrupa, Almanya ve Avrupa'nın geri kalan
kısımları ile SSCB'nin dağılması sonrası eski
Sovyet coğrafyası ve Rusya'dan ülkeye göçen
insanlardan oluşmaktadır. Avrupa kültürü ve Slav
kimliği ile yakın bağları olan Aşkenaziler, Likud
ve Siyonist Birlik (İşçi Partisi) gibi en büyük/etkin
partilerde ve İsrail Ordusu'nda kontrolü elde
tutmaktadır. Benjamin Netanyahu, Ariel Şaron,
Isaac Herzog ve Tzipi Livni gibi önemli isimler bu
gruptandır. Aşkenazilerin bu etkinliği, ülke
içerisindeki diğer gruplar arasında da eleştirilere
neden olmaktadır. Aşkenazilerin ardından ise
Mizrahiler gelmektedir. Mizrahiler, Doğu
Yahudileri olarak bilinmektedir. Ortadoğu, Kuzey
Afrika, Hindistan, Pakistan ve Kafkasya'dan gelen
Yahudiler
Mizrahi
grubu
içerisinde
değerlendirilmektedir. Nüfus itibarıyla da
Aşkenazilerden sonra gelen Mizrahiler, siyasette
pek etkin değildir. Hatta nüfus itibarıyla
kendilerinden daha geride olan Sefaradlardan
siyasal ve ekonomik anlamda daha etkisiz
oldukları dahi söylenebilir. Bunun önemli
nedenlerinden biri de eğitim düzeyi ve sosyo
ekonomik görünüm itibarıyla Aşkenaziler ve
Sefaradların gerisinde olmalarıdır. Sefaradlar ise
nüfus itibarıyla üçüncü, siyasal/ekonomik etkinlik

İkinci sınıf insan olarak değerlendirilen ve
genel olarak siyasal hesapların dışında tutulan
birer “yabancı” olarak görülen Arapların dışında,
İsrail'de iç siyaset genel itibarıyla “güvenlik”
odaklı yürütülmektedir. Ekonomik gelişimin
devamlılığı, yerleşimcilerin ve ülke sınırlarının
güvenliğinin sağlanması ve “dört bir yan düşman”
anlayışının bir yansıması olarak İsrail Ordusu'na
yapılan yatırım hükümetlerin ve toplumun en çok
önem verdiği hususlar olarak görülebilir. Ne var
ki, İsrail hükümetlerinin ve genel itibarıyla
devletin koruması gereken bir içsel dengenin
varlığından söz edilebilir. Bu denge ise dünyanın
dört bir yanından ülkeye gelen ve Yahudi olmaları
dışında kültürel, sosyal, ekonomik ve siyasal
anlamda birbirlerinden çok farklı gerçekliklere
entegre olmuş insanların bir arada tutulması ve
ortak “Eretz Israel” hedefine tutunmalarının
sağlanmasıdır. Tıpkı ABD gibi, İsrail de bir
“göçmenler devletidir”. Bu devlete göç eden ya da
“aaliyah” sonucu gelen birçok insan ortak dil olan
İbranice'yi
dahi
bilmemekte
ve
konuşamamaktaydı ve hala da konuşamayanlar
bulunmaktadır. Latin Amerika'dan, ABD ve
Kanada'dan, Doğu Avrupa'dan ve eski Sovyet
cumhuriyetlerinden, Türkiye'den, İran'dan, Orta
Asya'dan,
Kuzey
Afrika'dan
ve
hatta
Hindistan'dan birçok kişi ya da grup zaman
içerisinde İsrail'e göç etmiş ve bu ülkenin
vatandaşı olmuştur. Tarihsel gelişim seyirleri,
kültürel anlamlandırmaları, yaşam tarzları ve
hayata bakış açıları çok farklı olan bu insanların
bir arada tutulması ve ortak bir ideale
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anlamında ise ikinci sıradadır. Sefaradlar, 1492
yılında İspanya ve Portekiz'den kovulan ve
sonrasında büyük
bir bölümü Osmanlı
topraklarına göç eden Yahudilerin torunlarıdır.
Hatta Türkiye'den İsrail'e göçenler de Sefarad
Yahudisi olarak değerlendirilmektedir. Sefaradlar,
özellikle Shas ve Agudat Yisrael gibi “dini
çizgide” yer alan ancak genel olarak hükümetlerde
yer alan partiler ile Likud ve İşçi Partisi içerisinde
güçlü bir şekilde temsil edilmektedir. İsrail
toplumu içerisinde Arapların hemen üzerinde yer
alan ve gerek nüfus, gerekse de siyasal ve
ekonomik görünürlük anlamında en geri grup
(Arapların ardından) olarak görülen Falaşalar ise
Etiyopya ve Sudan bölgesinden İsrail'e kabul
edilen “siyahi kökenli Yahudiler” olarak
bilinmektedir. İsrail'e oldukça geç bir tarihte kabul
edilmeye başlanan bu grup, ülke nüfusunun
yaklaşık %2'sini oluşturmakta ve genel olarak
İsrail Ordusu'nda görünür olmaktadır.

Görüldüğü üzere, tek tip bir İsrailli'nin varlığından
söz etmek mümkün değildir. 10 milyona yaklaşan
nüfus içerisinde çok farklı kültürlerden ve
coğrafyalardan gelen, hatta fiziksel görünüm
itibarıyla da birbirlerinden farklı insanlar
yaşamaktadır. “Eretz Israel” bu insanları “ortak
bir potada eritmeye” çalışmaktadır. Ne var ki, çok
başarılı olduğu da söylenemez. Filistin Meselesi,
İsrail'in yekpare bir şekilde hareket etmesini
sağlayan en önemli tutanak noktasıdır. Bir
“güvenlik” meselesi olan bu husus, birleştirici bir
“ortak düşman” imgesi yaratarak varolan
toplumsal, ekonomik ve siyasal sorunlar ile
özellikle Yahudi grupları arasındaki “ayrımcılık”
ve “rekabet” düşüncelerini geri plana itmektedir.
Bu minvalde, İsrailli “ulusal kimliğinin” güçlü
olduğunu iddia etmek pek mümkün değildir.
Güçlü olmayan bu ulusal kimliği daha güçlü
kılana kadar Filistin Meselesi'nin çözülmemesi,
İsrail'in lehine olacaktır.
*Giresun Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Bölümü.
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KÜRESEL DÜNYAYA KARŞI DURAN
KALELERDEN BİRİSİ:

VENEZUELA

Ahmet Yavuz GÜRLER

Giriş

Chavez’in siyaset sahnesine çıkışı, 4 Şubat
1992’de Carlos Andres Perez hükümetine karşı
gerçekleştirdiği darbe girişimiyle olmuştur. Fakat
bu ilk girişimleri beklenmedik direnişle
karşılaşmaları ve Başkanlık Sarayı Miraflores’e
ulaşamamaları yüzünden teslim oldular. Darbe
girişimi, yaşanılan ekonomik krizden dolayı
siyasileri suçlayan halk tarafından destek
görmüştür.

Venezuela’da Hugo Chavez’in Şubat 1999’da
iktidara gelişiyle birlikte ülkenin iç ve dış
politikasında radikal değişiklikler olmuş, ülkede
yaşanan “Bolivarcı Devrim” süreci farklı
disiplinler açısından giderek artan bir ilgi alanı
haline
gelmiştir(http://www.aljazeera.com.tr/portre/portr
e-hugo-chavez, (Çevrimiçi), 31.08.2017).

Tutuklandığı
zaman
Chavez’in
darbenin
sorumluluğunu
üstlenmesi
ve
şimdilik
başaramadıklarını söylemesi kitleler için yeni bir
umut doğurmuştu. Chavez bir kahramana
dönüşmüştür. Akabindeki süreçte 27 Kasım
1992’de ikinci bir darbe girişimi yaşanmıştır.
İlkinden farklı olarak tüm askeri birliklerden
katılan komutanlar, Chavez’i hapisten kaçırmak
ve Başkanlık Sarayını basmak için eyleme
geçtiler. Bu girişimde ilki gibi başarısızlıkla
sonuçlandı fakat meşruiyet krizi derinleşti ve
mevcut iktidar Perez hükümetinin politikalarının
yol açtığı sosyal ve siyasi bölünmelerinin
şiddetlendiğini açıkça göstermekteydi. Halk
ayaklanması ve darbe girişiminin ardından,
partisindeki desteğini de kaybeden Perez 1993’de
görevinden alındı.

Chavez’in iktidara gelişi ile ABD’nin Soğuk
Savaş boyunca yakın bir müttefik gördüğü
Venezuela, ABD’ye meydan okuyan ve ona karşı
müttefik toplamaya çalışan –tehdit- haline
gelmiştir. Bu ilişki boyutuna rağmen ticari
ilişkilerin koptuğunu söyleyemeyiz.
Bizim bu yazıda anlatmak istediğimiz konu
Venezuela’da Chavez ile birlikte ABD’nin eski
müttefiklerinden birisini kaybedişi ve bunun
yanında ABD’nin karşı hamleleriyle uğraşılan
sorunlara ve bunun akabinde Chavez ardılı
Maduro ile ABD’nin arasındaki problemlere
değinmeye çalışacağız.
Chavez Dönemi
Chavez’i iktidara getiren dinamikleri anlamaya
yönelik analizler, genellikle Soğuk Savaş
sonrasında oluşan yeni uluslararası ortam ve 21.
Yüzyılda Latin Amerika’da yükselen popülist sol
dalga bağlamında ele alınmaktadır. Halbuki bu
süreci anlayabilmek için çeşitli faktörlerin
olduğunu görmemiz gerekmektedir(Daha fazla
bilgi için: Akgemci 28-38 kaynak belirt).

Bu ortamda yapılan 5 Aralık 1993’teki başkanlık
seçimlerini popülist söylemleri ve IMF
politikalarına son vermeyi vaat eden Rafael
Caldera kazandı. Caldera’nın ilk yaptığı şey
Chavez dahil 1992’deki darbe girişimlerine
katılanlar için af çıkardı.
Daha sonraki süreçte siyasi ve toplumsal
kutuplaşmanın ilişkileri bağlamında değil, hayat
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standartları ve yoksulluk üzerindeki durumlardan
yola çıkarak geleneksel partilerin aksine, yoksul
halk kesimlerine hitap edişi ona iktidarı getiren
yolu açmıştır.

Bölgesel alternatif kalkınma hedefleyen ALBA
projesi 2001’de tasarlanıp 2004’de Venezuela ile
Küba
arasında
imzalanan
anlaşmayla
gerçekleşmiştir. Böylece kendi çıkarlarına uygun
ticaret anlaşmaları hedeflenmiştir.

Chavez
iktidarında
Venezuela,
ABD’nin
bölgedeki hegemonyasını güçlendirmek için
kullandığı bütün kurumlara karşılık kendi
araçlarını geliştirmeye ve onlara alternatif ürünler
koymaya çalışmıştır.

Bunların yanında MERCOSUR ve And Ülkeleri
Birliğinin dışında daha büyük hedeflerle aynı çatı
altında birleştiren UNASUR(Güney Amerika
Uluslararası Topluluğu) kurulma kararı alınmıştır.
Birliğin amacı tarafların katılımı ve onayıyla
Güney Amerika halkları arasında bütünleşmek ve
sosyal, kültürel ve siyasi bir birlik inşa etmek
olarak belirlenmiş olup birçok üye ülkenin
katılımına açılmıştır.

Chavez’in bu durumunu destekleyici ideolojisi
Bolivarcılıktır. Bu yönde ülkenin adını Bolivarcı
Venezuela
Cumhuriyeti
olarak
değiştirmiştir(http://www.aljazeera.com.tr/ulkeprofili/ulke-profili-venezuela,
(Çevrimiçi),
31.08.2017). Bolivarcı devrimi kabul ettirebilen
lider Chavez olmuştur. Bu devrim bağlamında
düşünce sistemini milliyetçi, sosyalist ve antiemperyalist olarak tanımlamaktadır. Bolivarcılık,
Venezuela’nun bağımsızlık savaşının ilke ve
hedeflerinden esinlenen fakat o dönemde
Bolivar’ın gerçekleştirdiği pratiklerin bütününden
çok, üzerine birçok devrimcinin mücadelesinin
eklendiği ve farklı kavramların atfedildiği ideoloji
olarak ortaya çıkmıştır.

Chavez iktidarında ABD ile ilişkilerde her daim
gerilim ve çatışma ön plana çıkmış; iki ülke
arasındaki geleneksel dostluk ilişkileri sona ermiş
ve ilişkilerdeki boyut eşitsizliğinden kaynaklanan
sorunların ortaya çıktığı görülmektedir(Daha
ayrıntılı bakış için; Akgemci; 2011).
Maduro Dönemi
Chavez’in ölümü akabinde önce geçici akabinde
katıldığı seçimleri kazanan Maduro dönemi de
çalkantılar devam etmiştir. 2015 Aralık ayında
yapılan seçimlerde ABD destekli muhalifler
çoğunluğu ele geçirerek hükümeti bloke etmeye
başladı.

Michael Shifter bunu “popülizm, milliyetçilik,
militarizm ve sosyalizmin Güney Amerika’nın
Birliği’ne
yapılan
‘Bolivarcı’
vurguyla
harmanlanması” olarak tanımlar. Sungur Savran’a
göreyse, Venezuela’da burjuva milliyetçiliğinin
Latin Amerika’nın ortak mücadelesinden güç
almaya çalışan ve bunun işçi-emekçi kitlelerinin
desteğinden
yararlanmayı
hedefleyen
bir
versiyonu olarak niteler.

Fakat seçimlerin akabindeki bu süreç ikili iktidar
dönemi olarak başlanan süreci göstermiştir.
Meclis çoğunluğunu alan muhaliflerin bazı
yerlerde hile yaptıklarına dair görüntüler ortaya
çıkmış, Yüksek mahkeme bu milletvekillerinin
resmiyet kazanmasını engellemiştir. Ve bu
vekillerin olmadığı mecliste Maduro karşıtları
meclis çoğunluğunu oluşturamamıştır. Yüksek
Yargı’nın Maduro yanında saf tuttuğu yeni bir
işleyiş ortaya çıkmıştır.

Bolivarcı ideolojinin geniş halk kesimlerine
yayılmasında Kurucu Meclis’in kuruluşu akabinde
Bolivarcı ideolojiye dayalı kabul edilen yeni
anayasanın oluşu da kolaylık sağlamıştır. İç ve dış
politikada yapılan reformlar ile birlikte Bolivarcı
projeler devam etmiştir. Bunların yanında
dünyanın büyük petrol ihracatçılarından ve
üreticilerinden yer alan Venezuela’nın sadece
ekonomisini değil siyasetini de belirleyici bir araç
olmuştur.

ABD ise yönetimi ele geçirmek için bir
referandum örgütlemeye çalışmış fakat başarısız
olmuştur. Bunun akabinde ekonomik saldırı
yöntemine başvurmuştur. Gizli ambargolarla
karaborsanın yükseltilip, temel gıda maddelerine
ve ilaca erişimin imkansız hale getirildiği ve
enflasyonun arttığı bir sürece başlanılmıştır.
Maduro yönetimi ise, temel gıda ve ihtiyaç
maddelerini halka dağıtarak mücadele etmeye
çalışmıştır.

Venezuela’nın politikalar anlamında Mayıs
2005’de TeleSUR(Güneyin Yeni Televizyonu)
isimli Arjantin, Bolivya, Küba, Ekvador ve
Nikaragua ile birlikte oluşturdukları yapı bölgenin
entegrasyonu
anlamında
karşı-hegemonik
telekomünikasyon
projesi
olarak
tanımlanmaktadır.

Ocak 2017’de, muhalefetin çoğunluğu sağladığı
Meclis, Maduro’nun görevini bırakmış olduğunu
ve yeni başkan seçilmesi gerektiğini iddia etmiştir.
Maduro buna rağmen meclisi pasifize ederek
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kararlar almış ve Yüksek Yargı aracılığıyla Mart
ayında meclisin yetkilerini fesh etmiştir.

Kaynakça:
AKGEMCİ, Esra (2011). “Chavez Döneminde
Venezuela’nın ABD’ye Yönelik Dış Politikası”.
Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Ankara.

Daha sonrasında ABD destekli muhalefetin sokak
eylemlerine başladığı ve kesintisiz eylemlerin
olduğu yer yer çatışmalarını da görüldüğü
eylemler olmuştur. Maduro ise meclisi yok edecek
bir karara adım atıp, yeni bir anayasa ile seçim
yapılması kararını almıştır. 30 Temmuz’da yapılan
seçimlerde desteklediği hükümet seçimin galibi
olmuştur.

http://www.aljazeera.com.tr/portre/portre-hugochavez, (Çevrimiçi), 31.08.2017.
http://www.aljazeera.com.tr/ulke-profili/ulke-profilivenezuela, (Çevrimiçi), 31.08.2017.

Muhalefet ise, kazanamayacağını öngördüğü
seçimleri önce boykot edip, sonra –kadife
darbeler-de olduğu gibi seçim sonuçlarını
tanımayacağını duyurarak eylemlere başladı.
Ardından ABD destekli birkaç hafta önce
gerçekleşen darbe girişimi oldu fakat sonuçsuz
kaldı(http://www.proleterdevrimcidurus2.org/201
7/08/07/venezuellada-darbe-girisimi/, (Çevrimiçi),
31.08.2017).

http://www.proleterdevrimcidurus2.org/2017/08/07/ve
nezuellada-darbe-girisimi/, (Çevrimiçi), 31.08.2017.

Sonuç
Venezuela, dünyanın tespit edilmiş en büyük
petrol rezervlerine sahip olan ülkesi. Onun bu
zenginliği ve jeo-stratejik konumu, emperyalist
ülkelerin hegemonya mücadelesinin unsuru haline
gelmesine neden oluyor.
Venezela’nın bugün yaşadığı asıl sorun,
reformizmin ve düzen solculuğunun sınırlarına
gelmiş olmasıdır. Petrol dışında üretimi yoktur ve
ihtiyaç
maddelerinde
dışa
bağımlıdır.
Kamulaştırma, petrol dışında diğer kilit alanlarda
son derece sınırlı kalmıştır. Özel mülkiyet sürmüş,
hatta Chavez hükümetinin kendi burjuvaları
palazlanmıştır. Anti-ABD’cilik “devrim” olarak
lanse edilmiş, kitlelerin ABD karşıtlığı Çin
emperyalizminin lehine kullanılmıştır. Ne
ekonomik altyapıda, ne de kitle bilincinde
dönüşüm olmadığı için, kitlelerin ABD tarafından
maniple edilmesinin olanakları yok edilememiştir.
Tüm bu eksikliklerine rağmen Venezuela,
ABD’nin bölge egemenliğine darbe vuran bir ülke
olmuştur. Ve bu, ABD’nin vahşi sömürüsü altında
bunalan Venezuela halkının direnişi sonucunda
gerçekleşmiştir(http://www.proleterdevrimcidurus
2.org/2017/08/07/venezuellada-darbe-girisimi/,
(Çevrimiçi), 31.08.2017).
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YUGOSLAVYA:
KONTROLSÜZ MİLLİYETÇİLİK
-YIKILAN DEVLET

Çiçek CİHANGİR
hanedanlığa karşı ayaklanabilmekte ve iç düzeni
karıştırabilmiştir. Bu nedenle hanedanlar, kendi
mutlak güçlerini tebaaları üzerinde pekiştirecek,
onları kendilerine bağlı tutacak yollar aramıştır.
Bunu kimi zaman sert müdahalelerle, kimi zaman
asimile politikası izleyerek gerçekleştirmişlerdir.
Böylece azınlıklar öz kimliklerini kaybedecekler,
mutlak otoriteye “muhtaç” bir hayat yaşayacaklar
ve tehlike olarak algılamayacaklardır. Ancak,
yayılan milliyetçilik dalgası ile bu çabalar boşa
gitmiş, milletler bağımsızlık mücadelesine
girmiştir. Mazzini'nin “Her millete bir devlet”
sözü, önceleri büyük coğrafi alana yayılarak
hüküm süren bu imparatorlukların yerine,
imparatorluk topraklarındaki milletlerin küçük
devletçik oluşturmasının ifadesidir. Böylelikle bir
devletin himayesi altında tam anlamıyla “özgür”
yaşayamayan insanlar, kendi kurdukları devlette
istedikleri özgürlüğe, güvenliğe, mutluluğa
kavuşacaklarını, çok önceleri yıkılan devletlerini
yeniden var edebileceklerini ve eski güçlerine,
tarihlerine
ulaşabileceklerini
düşünmüştür.
Böylelikle Balkanlar, millet-devlet bağlantısı
içinde bölgeyi yeniden inşa ederek Osmanlı ve
Habsburg'a büyük bir darbe indirmiştir.

Milliyetçiliğin, yakın tarihte insan yaşamı
üzerindeki yıkıcı etkisini gözler önüne seren ve
insani değerlerimizi sorgulamaya iten, en acı
tecrübelerin yaşandığı topraklardan biridir
Yugoslavya. 1918'den 1990'lara kadar geçen süre
boyunca bir türlü barış içinde yaşamak mümkün
olmamıştır. 1918 yılında önce Üçlü Krallık rejimi
oluşturulmuş, sonrasında Yugoslavya adı altında
birleşen milletler, 2. Dünya Savaşı yıllarında
kendi içlerinde savaşa tutuşmuş, parçalanan devlet
düzeni Tito liderliğinde iyileştirilmeye çalışılsa da
Tito'nun ölümünden sonra sorunlar yeniden gün
yüzüne çıkmış ve 1990'ların hemen başında
Yugoslavya topraklarında iç savaş başlamıştır. Bu
iç savaşın zararlarını da elbet acı bir şekilde
masum/ sivil halk ödemiştir.
Balkanlar ile
milliyetçiliğin özdeşleşmesinin altında yatan
neden, dış güçlerin bu bölgede uyguladıkları
politikaların da etkisiyle, yüzyıllarca beraber
yaşadıkları “komşu” halklara karşı başlattıkları
savaş olmuştur. Bir taraftan parçalarken, diğer
taraftan var eden milliyetçilik, Yugoslavya için
hangisini kapsamaktadır?
Milliyetçilik,
Fransız
İhtilalinin
miraslarından biridir. Eşitlik, hürriyet, özgürlük,
yasa gibi kavramları hayatımıza dahil eden ihtilal,
ulus- devlet tanımını da beraberinde getirmiş,
böylece büyük krallıklar ve çok uluslu yapılar için
ciddi bir tehdit unsuru olmuştur. Bu nedenledir ki
imparatorluklar ihtilale sonuna kadar karşı
çıkmışlardır. Güçlü imparatorlukların karma
yapıları, iktidarda olanlar için zaman zaman tehdit
unsuru olmuştur. Parçalı olan cemaatler,
kendilerine verilen hakları yeterli görmeyerek

Balkan
coğrafyası
XIX.
yüzyılın
başlarında siyasi ve toplumsal perspektifte
karışmaya başlamıştır. 1800'lü yılların hemen
başında kaynamaya başlamıştır Balkanlar. Sırp
tebaanın ekonomik açıdan hak elde etmek
amacıyla çıkardıkları ilk ayaklanma, milliyetçilik
doğrultusunda
gerçekleşmese
de
Balkan
coğrafyasında
Osmanlı
hegemonyasının
sarsılmaya başladığını göstermektedir. Üç dalga
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halinde karşımıza çıkan Sırp ayaklanmasının nihai
başarısı,
1878
Berlin
Konferansı'nda
bağımsızlıklarını kazanmalarıyla gerçekleşmiştir.
İyi örgütlenmiş ve konjonktürel destek görmüş bir
ayaklanmadan söz edemediğimiz Sırp isyanının
aksine, Balkan ayaklanmaları içerisinde ayrı
tutulması gereken, iyi örgütlenmiş ve özellikle
Batı için stratejik önemi olan Mora İsyanı, 1821
yılında
Balkan
coğrafyasının
kaderini
değiştirmiştir. Bağlı oldukları devlete karşı, yerel
bir gücün başarılı olamayacağı inancı, Bab-ı
Ali'de kabul görmüş bir fikirken, Batı'nın gözünü
bu isyana dikmesiyle işler İstanbul için karışmış,
Mora İsyanı da uluslararası bir olaya
dönüşmüştür. Batı’nın Rumları desteklemesi,
Osmanlı'nın bu bölgedeki söz hakkını da elinden
almıştır. Çünkü, Osmanlı'nın elinde onları
yenebilecek bir güç kalmamış ve bu zayıflık
Batı'nın iştahını arttırmıştır. Osmanlı ilk defa
devlet olmayan bir millete karşı yenilmiş, bu
yenilgi diğer milletler için bir umut olmuştur.

Milliyetçiliğin kontrolsüz gelişimine örnek
olarak gösterebileceğimiz Balkanlar, özellikle
Balkan Savaşları sırasında devletlerin birbirleriyle
olan ilişkileri incelendiğinde, ileride yaşayacakları
sorunların temeli olarak görülmelidir. Ortak
düşmanları Osmanlı'ya karşı ittifak yapabilen
Sırp, Bulgar, Yunan devletleri, işin içine toprak ve
geçmişlerine duydukları özlem girdiğinde
birbirlerine
düşman
oluvermiştir.
Yine
birbirlerinden “pek” hoşlanmayan Sırplar ve
Hırvatlar
ile
Slovenler
ortak
çıkarlar
doğrultusunda yeni bir birleşik devlet inşa
etmişler, ancak kısa bir süre sonra birbirlerine
girmişlerdir. Bunların altında yatan hayalleridir
aslında: Büyük Sırp Devleti, Büyük Hırvat
Devleti, Büyük Yunan Devleti-ki Kıbrıs'ta 1960'lı
yıllardan itibaren Rumların Kıbrıs'ı Yunanistan'a
dahil etmek istemeleri de bu hayalin bir ürünüdür,Büyük Bulgar Krallığı. Büyük olma isteği,
insanoğlunun en büyük zaafı olmuştur adeta.
Balkan
milliyetçiliğinin
gelişimi
incelendiğinde, Balkan devletlerinin 19. yüzyıl
bağımsızlıklarını kazanma yolunda verdikleri
mücadeleyi, 20. yüzyıl ise Osmanlı etkisinin hızla
kaybolması sonucu oluşan çatlakların kapatılması
için birbirlerine karşı başlattıkları üstünlük
yarışını gözler önüne sermektedir. 19. yüzyılın
sonuna gelindiğinde farklı imparatorluklara bağlı
halde olan milletler, ulusal devletlerini kurmuş ve
yeni siyasal dönüşümleri ile güç toplamaya
çalışmışlardır. Osmanlı’nın kendi içinde yaşadığı
bunalımı fırsata çevirmeye çalışmışlardır (İttihat
ve Terakki ile Hürriyet ve İtilaf fırkaları arasında
yaşanan gerginlik, sopalı seçimler, Trablusgarp
topraklarında İtalya ile savaşılması ve bölgenin
kaybedilmesi). Balkan devletleri, 1912 yılında ilk
kez karşımıza ittifak halinde çıkmış, ilk antlaşma
Bulgaristan ve Sırbistan arasında olmuş,
sonrasında Yunanistan ve Bulgaristan da ittifakı
gerçekleşmiştir. İlk savaşta Balkan İttifakı
Osmanlı karşısında galip durumda iken,
Bulgaristan'ın yayılmacı tutumu ve aldığı
toprakların diğer devletlere oranla fazla olması
gerekçesiyle, birlikte hareket eden Balkan
devletleri bu sefer Bulgaristan'a karşı birleşmiştir.
Bu noktada dikkat edilmesi gereken, ittifak yapan
devletlerin aralarındaki hassas ilişkidir. Her ne
kadar birbirleriyle ortak hareket etme ve ortak
saldırı
kararı
alınmışsa
da
birbirlerine
saldırmamaları garanti olmamıştır. Bu durum
güvensizlikle örülen bir dış siyaset ve her an
tetikte olma durumunu ortaya çıkarmıştır.

1878 yılı gerek Osmanlı, gerek Avrupa,
gerekse Balkan toprakları açısından “yeniden
şekillenme yılı” olarak görülmelidir. Çünkü, bu
tarihten itibaren Osmanlı'nın dağılması hızlanmış,
Balkan milletleri bağımsızlıklarını ilan etmiştir.
Artık İngiltere, Osmanlı'ya karşı olan “iyi
niyetinden” vazgeçmiş-bu tarihe kadar Osmanlı
toprak bütünlüğünü korumaya yönelik izlediği
politika, bu tarihten sonra topraklarını parçalama
şeklinde
değişmiştir-,
Rusya
Balkanlarda
güçlenmiştir. Savaş sonrası Rusya tarafından
Ayastefanos Antlaşması hazırlanmış, bu metin
Büyük Bulgar Krallığı'nı yaratmıştır. Rusların
böyle bir yeni krallık istencinin altında yatan,
sıcak deniz hayalleridir. Büyük Bulgar Krallığı bir
geçiş güzergâhı olacak ve Ege'ye ulaşmak için bir
uydu-devlet var edilmiş olacaktır. Ancak Avrupa
siyasetinin derhal engellediği, yürürlüğe girmeyen
antlaşmanın akabinde Berlin'de bir konferans
düzenlenmiştir. Balkan milletlerinin kaderi de bu
konferansta çizilmiştir. Bağımsızlıkları tanınan
Bulgarların Büyük Bulgar Krallığı hayalleri kısa
sürmüş ve Rusya’nın vaadettiği toprakların büyük
bir bölümüne sahip olamamışlardır. Sırbistan çok
az kazanımlarla yetinmek zorunda bırakılmış,
Karadağ da küçük bir toprak parçasında yaşamaya
devam ettirilmiştir. Bosna Hersek'te de yönetim el
değiştirmiştir. Ayastefanos sonrası umduklarını
bulamayan ve hayal kırıklığına uğrayan Balkan
milletleri, 20. yüzyılın ilk yarısında, yaşadıkları
hayal kırıklığını intikam ile harmanlayacak ve bir
dizi savaş dönemine girilecektir.

“1939'da 'Dantzig için ölmeye değer mi?'
sorusunu sormadan önce, Avrupa 1914'te kendine,
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'Balkanlar için ölmeye değer mi?' sorusunu
sormuştu. Sonunda her ikisi için de ölündü ve
Balkanlar o gün bu gündür içinden çıkılmaz etnik
karışımların-Makedonya-, kukla krallıklarınKaradağ- ve dünyayı ateşe veren yangınlarınSaraybosna- simgesi oldu.”(Yerasimos 2010: 45)

hareketin tarihsel kaynağı sayıldı. Bu birliğin
efsanevi savaşçısı Şövalye di Giussano'nun kılıçlı
bir resmi, arma olarak seçildi. 1167'deki birliğin
kurulduğu günün yıldönümlerinde kutlama
törenleri kurumlaştırıldı.” (Bora 2013: 44)
Kutsallaştırılan tarihler, gazete ve dergiler,
mitler, dil ve edebiyat, eğitim, marşlar, bayraklar
milliyetçiliğin beslendiği kaynaklardır. Balkan
milliyetçiliği de bu kaynakların bol olduğu bir
coğrafyadır. Elden ele değişen yönetim, halkın
geçmişini canlı tutması için bir nedendir.
Milliyetçiliğin yaşaması için gerekli olan “Biz” ve
“Öteki”, Balkanlarda hep var olmuştur. Bu
nedenle Balkan milliyetçiliği önemlidir: “Biz hep
vardık, var olacağız. Ötekiler yok olsun.” Kendi
kimliklerini daima yaşatacakları bir devlette,
başka bir milletin varlığını istememişlerdir. Oysa
kurulan Birleşik Balkan devleti içerisinde-SHS
Krallığı, Yugoslavya, Yugoslavya Sosyalist
Federal Cumhuriyeti- Sırp, Hırvat, Sloven,
Boşnak, Makedon, Arnavut, Macar, Romen, Türk
nüfusu varken, böyle kozmopolit bir yapıdan ari
bir devlet yaratmak kolay mıdır?

Birinci Dünya Savaşı yılları, Balkan
milliyetçiliğinin devletleşmeye gittiği yıllar
olmuştur. Kurucu milletlerin Sırplar, Hırvatlar ve
Slovenler
olduğu,
1917
yılında
Korfu
Deklarasyonu ile temeli atılan Üçlü Krallık,
Aralık 1918 yılında resmen kurulmuştur.
Balkanlar bu tarihten itibaren sürekli bir
parçalanma-birleşme
sorunsalı
içerisinde
yaşamıştır. Özellikle Korfu Deklarasyonu, Krallık
içerisindeki milliyetçi hareketlerin ve eylemlerin
ortaya çıkışı açısından değerli bir metindir.
Çünkü, deklarasyon ve Sırp-Hırvat-Sloven (SHS)
Krallığı'nda işleyen sistem bambaşkadır. Umulan
ve bulunanın farklılığı, Balkan milliyetçiliğini
tetikleyici bir güç teşkil etmiştir. Devlet içerisinde
eşitlik vaadinde bulunan Sırplar, gücü ellerinde
toplamaya çalışmış, diğer milletlerin temsil
haklarına kısıtlama getirmiş, sol partileri
kapatarak halk üzerindeki baskısını arttırmıştır.
1921 Vidovdan Anayasası, SHS Krallığı'nda
Aleksander'ı kendini diğer milletler nezdinde
kutsal kabul ettirmeye çalıştığı bir anayasa
olmuştur. Sırplar, Krallıkta söz hakkının
kendilerinde olduklarını düşünerek hareket etmeye
başlamışlardır.
Bu durum başta Hırvat ve
Slovenler olmak üzere, devlet sınırları içerisinde
yaşayan milletleri oldukça rahatsız etmiştir.

Balkan milliyetçiliklerinde dil faktörünün
etkisi göz ardı edilmemelidir. Cakavian,
kajkavian, stokavian lehçelerinin kullanıldığı
Hırvatistan topraklarında, Hırvatlar genellikle
kajkavian, Sırplar da stokavian lehçesini
kullanmıştır. İlirizm hareketinin kurucularından
Ljudevit Gay, kajkavian lehçesiyle kurmaya
çalıştıkları Hırvat birliği fikrine gelecek tepkileri
önlemek için, stokavian lehçesine yönelmek
durumunda kalınca, Sırp dilbilimci Vuk Karadzic,
stokavian lehçesini merkeze alarak Sırp
milliyetçiliğini körüklemek istemiştir. Ve tüm
stokavian lehçesini konuşanları Sırp ilan etmiştir.
Böylece Hırvatlar üzerinde dil alanında baskı
yapılmak ve Hırvat milliyetçiliği kontrol altına
alınmak istenmiştir. Ancak tam tersi bir tablo
ortaya çıkmış, Hırvatlar milliyetçi örgüt kurma
yolunda emin adımlarla (!) ilerlemişlerdir. Bir üst
kimlik oluşturarak ortak bir devlet içerisinde var
olmaya çalışan uluslarda, dil üzerinden başlayan
bu çözümlenemeyen sorunlar, Krallık içerisinde
de özellikle bu iki milletin çatışmasını ateşleyen
problemlerin başında gelmiştir. Ortak bir geçmişe
ve ortak bir dile vurgu yapılarak bir araya
getirilmek istenen bu toplumlar, artık bu
ortaklıklarını kendi lehlerine çevirmek için
mücadele etmeye başlamışlardır.

1921 Anayasası’nın yürürlüğe girme tarihi,
milliyetçi duyguların Sırplar arasında ne kadar
önemli olduğunu da göstermektedir. 28 Haziran
1389, Sırp Krallığı’nın sonunu getiren Kosova
Meydan Muharebesi'nin tarihidir. Sırplar için
milliyetçilik damarı olmuştur bu tarih. Çünkü 28
Haziran 1914, aynı zamanda AvusturyaMacaristan veliahtı François Ferdinand'ın bir Sırp
milliyetçisi(!) tarafından öldürülerek 1. Dünya
Savaşı'nı başlatan tarihtir. 1921 Anayasası’nın da
28 Haziran'a denk gelişi bir tesadüf müdür?
“İlk Kuzey Ligi (Birliği) olan Lega
Lombarda (Lombardiya Ligi) 1983'te Lombardiya
bölgesine
özerklik
talebiyle
kuruldu.
Lombardiya'nın müstakil ve Roma'dan bağımsız
kimliğini vurgulayan bir tarihsel mitoloji
geliştirildi. 1167'de Roma İmparatoru Friedrich
Barbarossa'ya
karşı
birleşerek
1176'da
İmparatorluk kuvvetlerini mağlup eden beş
Lombardiya şehrinin oluşturduğu birlik, bu

Balkanlarda milliyetçilik rüzgarları, İkinci
Dünya Savaşı yıllarında örgüt faaliyetleri ile
harmanlanmış ve terör ülkenin en büyük belası
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oluvermiştir. Hırvat milliyetçi örgütü Ustaşa, Ante
Paveliç liderliğinde Sırp diktatörlüğüne karşı
mücadeleye
girişmiştir.
Ustaşa
hareketi,
Hırvatların kendi milliyetçilikleri ekseninde
hayalini
kurdukları,
bağımsız
devletlerini
yaratmak için başvurdukları terör faaliyetlerini
içeren bir harekettir. Örgüt, Aleksander'ın 1929
yılında diktatörlüğünü ilan etmesinden sonra ülke
toprakları dışında ortaya çıkmıştır. Aşırı milliyetçi
olan Ustaşalar, Sırpların kendilerine uyguladıkları
baskıcı rejimin aynısını onlara uygulamışlar ve
Krallıkta çektikleri acıların intikamını almışlardır.
Kökenlerini tüm Slav topluluklarını aslen Hırvat
olduğuna dayandıran ütopik bir milliyetçi bakış
açısına sahip olan Ustaşalar, amblem olarak büyük
bir U harfinin içerisinde, bombanın ortasında bir
Hırvat bayrağını tercih etmişlerdir. Milliyetçiliğin
önemli simgelerinden olan bu bayrağın aşırı
milliyetçi Hırvatlar arasında nasıl bir etki
yarattığını tahmin etmek zor değildir. Eğitim
kamplarında
yetişen
Ustaşalar,
Yugoslav
toprakları üzerinde çeşitli terör eylemleri
gerçekleştirecek donanıma getirilmiştir. Ayrıca
sadece Yugoslav topraklarını etkileyen eylemlerle
sınırlı kalınmamış, Avrupa diplomasisini meşgul
edecek faaliyetler de gerçekleştirilmiştir-10 Ekim
1934 yılında Fransa'da Marsilya suikastı ile Kral
Aleksander
Ustaşa
üyesi
tarafından
öldürülmüştür-. Kralın ölümü ile Ustaşalar,
eylemlerinin
karşılığını
1939'da
otonomi
kazanarak
almışlardır.
Bu
otonominin
verilmesindeki amaç, Hırvat milliyetçilerinin
faaliyetlerini azaltmak ve zararı en aza
indirmektir. Ancak bu duruma da Sırp
milliyetçileri tepki göstermiş ve taviz verilmesini
kabul etmemişlerdir. Çünkü, ayrıcalıklı olan hep
Sırplarken, kendileri dışında bir milletin hak elde
etmesi Sırpların kolay hazmedebilecekleri bir
durum değildir.

masasının üzerinde bulunan kabuklu istiridyelerle
dolu sepet Malaparte'ın dikkatini çekmiştir;
istiridyelerin içinde insan gözleri olduğunu ve
bunların ülkenin kırsalında yangın çıkaran ve
adam öldüren sadık taraftarlarınca kendisine
gönderildiğini”
(Mazower
2013:
489)
soğukkanlılıkla ifade etmiştir. Böylesi bir vahşetle
gurur duyulması, aşırı milliyetçi Ustaşaların
tehlikelerini görebilmemiz açısından önemlidir.
Dilin milliyetçilikteki rolü bir kez daha
düşünüldüğünde, Ustaşaların dil alanında yaptığı
değişikliği de göz ardı etmemek gerekmektedir.
Sırp-Hırvat dilinin birbirinden kat'i suretle
ayrılmasını istemişlerdir. Kendi lügatlarındaki
Sırp kelimeleri çıkararak yerlerine Hırvat
karşılıkları bulunmaya çalışılmıştır. Böylece
Sırplara yönelik fiziksel eylemler, sosyal ve
kültürel hayatlarına da yansımış, her alanda
tacizler devam etmiştir.
2. Dünya Savaşı yıllarında Hırvatların
milliyetçi örgütünün yanı sıra, Sırp Çetnikler ve
Tito Partizanlarının örgütlenmesi görülmektedir.
1943-1944 yıllarında Yugoslav topraklarındaki
işgal güçleri geri çekilmeye başlayınca Tito,
komünist rejimi halktan destek alarak geliştirmiş
ve iktidara gelmiştir. Böylece 1945-1980 Tito
Yugoslavyası, Balkan politikasının belirleyici
aktörü olmuştur. Tito Yugoslavyası boyunca
milliyetçi cereyanlar, 1.Yugoslavya'daki kadar
aşırılık göstermemiştir. Çünkü, artık Yugoslavya
monarşi ile yönetilen, Sırp merkeziyetçiliğine
hizmet eden bir devlet değildir. Eşitlik ilkesi
benimsenmiş, her devletin kendi toprak sınırları
içindeki yönetimleri farklı olmuştur. Bu
serbestliğin olumsuz sonucu Yugoslav kimliğinin
yine
oluşturulamamış
olmasıdır.
Aidiyet
bağlarının sadece kendi özerk sınırları içerisinde
tutulması, Yugoslavya dahilinde düşünüldüğünde,
milli kimlikten ziyade yerel kimlikler yaratmıştır.
Dolayısıyla şu soru akla gelmektedir: Serbestlik
bir yandan taşkınlıkları önlerken, diğer yandan
milliyetçiliklere zemin hazırlayan bir itici güç
değil midir? Milletler kendi ekonomilerini
geliştirerek ve pazar ihtiyaçlarını karşılayarak
belli bir güce kavuşurken, Yugoslavya'nın altı
cumhuriyetlerinden biri olmaktansa tek başına bir
devlet olma arzusunu yaşamaktadır. Böylece
kontrol altına alınan milliyetçi duygular, gevşek
yapı içerisinde yeniden yükselmeye başlamıştır.
Balkan tarihi içerisinde milliyetçilik adı altında
ayaklanan Sırpların, Tito Yugoslavyası'nda da
milliyetçi söylemleri kullanan ilk millet olduğu
bilinmelidir. 1974 Anayasası'na tepki gösteren
Sırplar,
Tito'nun
kendilerini
zayıflattığı

1939'daki otonomiden sonra 10 Nisan
1941 yılında Bağımsız Hırvatistan Devleti'nin
kurulduğunu ilan eden Paveliç, eğitim kamplarını
toplama kamplarına dönüştürerek ölüm saçmıştır.
Balkan toprakları ilk kez soykırımla yüz yüze
gelmiş, barbarca duygularla işkenceler edilmiş,
yüzbinlerce insan hayatını kaybetmiştir. Ustaşalar
tahmin edilmesi güç bir nefretle başta Sırpları
olmak üzere, Çingeneler ve Yahudileri
katletmiştir. Uygulanan işkenceler sadece toplama
kamplarında yaşatılmamış, aynı zamanda köylere
baskınlar yapılmıştır. Curzio Malaparte, kaleme
aldığı Kaputt adlı eserinde işkencenin boyutu
hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlamıştır. Öyle
ki “Paveliç'in bürosunu ziyareti sırasında
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görüşündedir. İlk gerginlik yine Hırvatlar ve
Sırplar arasında başlamıştır. Böylece Yugoslavya
toprakları üzerinde bir süre uykuya dalan
milliyetçilik, bu coğrafyada yeniden kendini
göstermeye başlayacaktır.

Yugoslavya'dan ayrıldığını ilan etmiştir. Ne
olduysa bundan sonra olmuş, Sırplar BosnaHersek toprakları üzerinde yaşayan Bosnalı
Müslümanlara
karşı
ölüm
yağdırmıştır.
Hırvatistan ve Slovenya’nın bağımsızlığını
tanıyan Avrupa-ve Türkiye'de ne yazık ki çok geç
kalmıştır-, Bosna-Hersek'e müdahale için binlerce
insanın katledilmesine göz yummuştur. 1995 yılı
Dayton Antlaşması'na kadar tüm dünya Sırpların
Bosnalı
Müslümanlara
yaptığı
soykırımı
izlemiştir(!). Sırf kendi hayalleri gerçekleşsin
diye, binlerce insan ülkelerinden sürülmüş,
toplama kamplarında aklın dahi alamayacağı
iğrenç işkencelere maruz kalmış, tecavüze
uğramış, katledilmiştir. Milliyetçilik bu kadar
vahşi bir duygu mudur? Kimlik yaratabilmek
uğruna binlerce insanı katletmek milliyetçiliğin
olmazsa olmazı mıdır? Bunların cevabı, Balkan
topraklarında çekilen acılarda, vatanlarını terk
etmek zorunda kalan insanların hafızalarında
yatmaktadır.

1990'larda yaşanan İç Savaş, yakın tarihin
en acı olaylarının başında gelmektedir kuşkusuz.
Başrolde Sırplar vardır, ötekileri ise Bosna-Hersek
toprakları üzerinde yaşayan masum insanlar
olmuştur. Sırp milliyetçileri mitleştirip kahraman
ilan ettikleri Miloseviç ile adeta ölüm
yağdırmıştır. Sırplar, Hırvatların kendilerine
yaptığı zulmü çabuk unutmuş, hatta başkalarına
yapar olmuştur.
1990'lı yılların hemen başında siyasi ve
ekonomik bir dizi sorunla karşı karşıya kalan
Yugoslavya'da iktidar boşluğu en büyük
eksikliktir. Cumhuriyetler içerisinde ortaya
çıkacak olan sorunları kontrol altına alacak bir
otorite kalmamıştır. Özellikle komünizmin
çöküşüyle birlikte uykuya yatan milliyetçi
söylemler, yeniden dillendirilmeye başlanmıştır.
1. Yugoslavya dönemindeki milliyetçilik ile
1990'larda ortaya çıkan milliyetçilik arasında çok
büyük ve tehlikeli bir fark vardır: Azınlıkçoğunluk savaşı. Cumhuriyette azınlıkta kalan bir
millet, çoğunlukta olan millet tarafından,
cumhuriyet
sınırlarından
atılarak
bölge
“arındırılmak”
istenmiştir.
Böylece
her
cumhuriyet kendi milletinden oluşacak ve ortada
sorun kalmayacaktır. Ancak azınlık olarak görülen
grupların cumhuriyetler içinde ciddi nüfusa sahip
olduğu unutulmuştur. Hırvatistan Cumhuriyeti
içinde Sırp nüfusunu yok etmek kolay bir iş midir,
ya da Makedonya'nın Arnavut nüfusunu
birdenbire gözden çıkarması? Peki ya BosnaHersek topraklarında birçok farklı milletin varlığı
göz önüne alındığında, ilk hangi millet ülkeden
kovulacaktı?

Son yaşanan milliyetçilik örneğine
bakılacak olursa, milliyetçiliğin artık etkisini
kaybedip kaybetmediği tartışmalarına son noktayı
koyan bir gelişme olarak görülmelidir Yugoslavya
İç Savaşı. Zira milliyetçilik, bir kez daha, var
olduğu topraklarda kendini hissettirmekten
çekinmemiştir.
Kaynakça:
Tanıl BORA, Milliyetçiliğin Kara Baharı, Birikim
Yayınları, İstanbul, 2013.
Tanıl BORA, Milliyetçiliğin Provokasyonu BölgelerSorunlar Yugoslavya, Birikim Yayınları,
Craig CALHOUN, Milliyetçilik, İstanbul
Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2007.

Bilgi

Edward Hallett CARR, Milliyetçilik ve Sonrası,
İletişim Yayınları, İstanbul, 2012.
Eric
J.
HOBSBAWM,
Milletler
ve
Milliyetçilik(Program, Mit, Gerçeklik), Ayrıntı
Yayınları, İstanbul, 2010.

1991 yılından itibaren Yugoslavya’yı
oluşturan altı cumhuriyet arasında ilk çatışma,
bizleri şaşırtmadığı gibi, Hırvat ve Sırp kesimi
arasında yaşanmıştır. İki millet, fırsatlarını
buldukları an birbirlerine saldırmaktan geri
durmamıştır. Hırvatistan da bağımsız olabilmek
için direnmiş ve Slovenya ile birlikte
Yugoslavya'dan ayrıldıklarını ilan etmiştir.
Hırvatistan ve Slovenya’nın devletten ayrılması,
Sırp otoritesini sarsmış ve Belgrad yönetimi
Yugoslavya bünyesinde olan diğer cumhuriyetler
üzerinde hakimiyet kurmak istemiştir. BosnaHersek'te yapılan referandum sonucundan
bağımsızlık kararı çıkınca, bu cumhuriyet de

Mark MAZOWER, Hitler İmparatorluğu-İşgal
Avrupası'nda Nazi Yönetimi, Alfa Yayınları, İstanbul,
2013.
Stefanos YERASİMOS, Milliyetler ve Sınırlar
Balkanlar, Kafkasya ve Orta-Doğu, İletişim Yayınları,
İstanbul, 2010.
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1976’DA ATATÜRK

Sami N. ÖZERDİM
Türk Dili Dergisi, S.302, Kasım 1976,
s. 607 610
Dil ve Tarih kuramlarının, yıllardır azan “irtica”
karşısında, kendi sınır ve konularında kalma
kaygısı içinde, üzerlerine düşen -ya da artık
düşmesi gereken- görevleri yerine getiremedikleri
de bir gerçektir. Türk Tarih Kurumunda kurulmuş
olan -gün geçtikçe genişletileceğine darlaştırılanAtatürk Merkezi yeniden ele alınmalıdır. Kurum,
bilim kurumudur; ama, eğer Atatürk’ün parası ile
yaşayan kurumlar ileriye atılmazlarsa, Atatürk’ü
savunmadılar diye başka kuruluşları eleştirmeyi
kimin hakkı kalır? İki kurum, nasıl yaparlarsa
yaparlar; “irtica”nın karşısına etkili biçimde
çıkmak önce onların ödevidir. Türk İnkılâp Tarihi
Enstitüsüne gelince, duruk bir kuruluş durumuna
gelmiştir. Atatürk’ün söylevleri, demeçleri vb. bu
kuruluşça yayımlanıyordu. Yeni çıkan ciltlerdeki
yanlışları düzeltmek, hem de bu diziye girmemiş
metinleri de sıraya kovmak bu enstitünün baş
görevi iken bunu yerine getirebildiği söylenemez.
Bu dört kuruluşun, birbirleriyle sıkı bir işbirliği
içinde bulunduklarını savlamak ise hemen hemen
olanaksızdır. Geçersiz birtakım nedenlerle -hattabirbirini anlayamadıklarını bile öne sürebiliriz.

Bir kaymakam ile belediye başkam,
Atatürk’ün 1921’de T.B.M.M.’nde yaptığı
konuşmadan aldıkları bir tümceyi1 O’nun büstüne
yazdırdıkları için kovuşturmaya uğruyorlar;
Kaymakam Doğu illerimizden birine “sürülüyor”.
Bu haber, 30 Ağustos günlü gazetelerde yer
almıştır. Bir mühendis olan ilgili bakanın,
Atatürk’e karşı olduğu bilinir.
Birkaç ay önce, Kayseri’de, Bursa Nutku
diyebilmen konuşmayı çoğaltıp dağıttıkları için
öğrenciler mahkemeye verilmişler, ağır cezalara
çarptırılmaları
istenmiştir.
Ünlü
Bornova
Savcısı’nın bu yoldaki -1969’da sonuçlanangirişimi unutulmamıştır. O zaman öğrenciler
beraat etmişlerdi. Buna karşın Atatürk, 1976’da
yeniden kovuşturuluyor, yargılanıyor.
Bu iki olay, yürütmenin Atatürk
karşısındaki tutumuna İki küçük örnektir.
(Türkiye’de yargıçlar vardır. Sonuç elbette
yargının alnını yine aklayacaktır.)
Üniversitelere bakalım... Elli yıldır,
üniversitelerin Atatürk için ne yaptıkları
sorulmaya değer.2 Daha Atatürk’ün sağlığında,
devrimine karşı ilk tepkilerin, hatta baltalamaların
üniversiteden geldiğini geçenlerde bir profesör
yana yakıla anlatıyordu.

Öğretmen derneklerine hiç değinmemek
daha iyi! Bir çatı altında toplanan öğretmenlerin
sekiz-on bölüğe ayrıldıklarını gazetelerde
okuyoruz. Acaba içlerinde Kemalist'ler de var
mı?4

Atatürk’ün sağlığında, ya da ölümünden
sonra kurulmuş kurumların Atatürk önünde
durumlarını da ele almak gerekiyor. Halkevleri,
bugün parasızlık ve polis baskısı altındadır.3 Türk

Partilerin durumu ise apaçık. Bugün
Türkiye’de Atatürk devrimini parça parça
yıkmakta olan partiler ile güne uyan partiler var.
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Biz de. Atatürk’e saygılı bir ya da iki parti: ama
bir Kemalist partinin varlığından söz edilemez.

partinin koşutuna düşmüştür. Türk Dil
Kurumunun kurucularından bir romancının, öz
Türkçeye bir türlü yanaşamadığı ise bilinir.

Basının hali de içler acısıdır. Bugün
Kemalist bir gazete yoktur; Atatürk’e, devrimine
saygılı bir iki gazete vardır.5 Atatürk’ü gericilere
karşı
savunan
yazılarımızı
rahatça
yayımlayabileceğimiz bir örgenden yoksunuz.6

Atatürk’ün
başbakanlardan
birinin,
Türkiye’nin bugün içinde bulunduğu gerilik
ortamının yaratıcısı olduğunu da imleyelim.
Atatürk devrimini, bilinçsiz oylarla değişmek gibi
bir alışverişin temsilcisidir.

Geçen yıl, okul yıllığı hazırlamakla
uğraşan birkaç yüksekokullu genç, baş sayfaya ne
koyacaklarım düşünürlerken, içlerinden biri,
Atatürk’ün resmini önerir. Öteki, hemen önler:

Atatürkçülerin O’nun sağladığı olanakla
çalışan kurumlarının da bir aymazlık; daha
açıkçası bir uyku içinde oldukları ortadadır. Bunu
bilelim, umarını arayalım. Kurumlar arasında:

—Atatürk de kim!

“Bunu ben yaparım. Sen yapamazsın!”

Burada ünlem imi yerine kolaylıkla soru
imi koyabiliriz. Çünkü, bugünün bir bölüm
gençleri Atatürk konusunda kara bilgisizdir.7
Üstelik, O’nun adına karşı “alerjileri” de
bağnazlık derecesindedir.

Türünden çekişmeler, Atatürk’ün gün yüzüne
çıkmamış metinlerinden araştırıcıyı yoksun
bırakıyor. Kurumların bilimsel sınırlar içinde
kalmak.
tartışmalara
karışmamak
için
gösterdikleri dikkat, kimin işine yaramaktadır ?
Sadece Atatürk’ü karalayanların! Kurumlar, yine
ilkelerini bozmadan açılabilirler.

Bu, sol gençliğin tepkisidir. Sağ gençliğin
tepkisi ise, 19 Mayıs 1976 günü Ankara’da,
törende; Cumhurbaşkanı, Başbakan, yardımcıları,
Genelkurmay Başkanı önünde hiç bir engele
uğramadan, genç kızlarımıza sövgüye varacak
denli kesin oldu.

Bugünkü kapkara durum karsısında, artık
eyleme geçmek gerektiğini, ileri süren
Atatürkçüler var; Kemalist parti kurulmasını
önerenler var. Eylem nedir? Ele pankartlar alıp
yollara dökülmek mi? Daha yararlısı, kurumların
birleşerek birlikte çalışmaları mı?

Atatürk, talihli bir insan değildi.
Talihsizliği de, en çok, çevresinden gelir.
Çevresindeki aydınlar O’nu anlayamamışlardır.
Kendisi de, arkadaşları için şu sözleri söylemek
zorunda kalmıştır: Millî Mücadeleye beraber
başlayan yolculardan bazıları, millî hayatın
bugünkü Cumhuriyete ve Cumhuriyet kanunlarına
kadar gelen tekâmülâtında, kendi fikriyat ve
ruhiyatının ihatası hududu bittikçe bana
mukavemet ve muhalefete geçmişlerdir.8

Yoksa, tek tek Kemalistlerin, aymazları arkada
bırakıp:
Hak bellediğin bir yola yalnız gideceksin!
gerçeğine uyarak yola çıkmaları gerekiyor. Yeni
Kubilâylar olmak gerekiyor.
Dipnotlar:

Büyük Nutuk'u, Cumhuriyet tarihini
okumak, Atatürk’ün en yakınlarından gördüğü
güçlükleri öğretir. Burada küçük bir olay
anlatacağım:
Kurtuluş
Savaşından
sonra
politikaya, daha sonraları ise yazarlığa, bu arada
besteciliğe merak sarmış bir general, kentleri
dolaşır, kendine göre denetlemeler yapar, öğütler
verirdi. Edirne’de bir okulu yoklarken, bayan
öğretmenlerden birinin dolabım açar; biraz
dağınıklık gördüğü için, herkesin önünde
öğretmeni azarlar.9 Bu denli yalınkat bir kimsenin,
Atatürk devrimleri karşısında nasıl bir davranışta
bulunacağı kolayca anlaşılır.

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, 1. Cilt (1. Basım,
1945, s. 191)
1

Prof. Sena L. Meray’ın, S.B.F.’nce bastırılan Lozan
Konferansı takımı gibi çabalar bu yargının dışındadır.
2

Halkevleri Genel Başkanı Ahmet Yıldız;
Halkevlerine yapılan baskılardan geçenlerde yakındı.
Bir olay: 1960 devriminden sonra, Osman Nuri
Çerman, dinde reform konusunda bir küçük kitapçık
yayınlamıştı. Bir akşam Ankara Radyosundan – Milli
Birlikçilerin sözcüsü olarak – bir binbaşı, “Dinde
reform yapmak kimsenin haddi değildir.” Azarlaması
ile, Atatürkçü Çerman’ı bir güzel haşlamıştı. 27
Mayısçılar, bugünü hazırlamakta payları olduğunu
şimdi acı acı görüyorlar.
3

Atatürk’ün yolunda yürüyen, O’na
yardımcı olan, devrimini savunan yazarlar vardır
ki, onlar da bir aşamaya değin dayanabilmişlerdir.
Başyazarı, yaşamının son yıllarında, gerici bir

Töb-Der, Halkevleri Atatürk Enstitüsünün işbirliği
çağrısını hep atlatma yoluna gitmiştir.
4
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Cumhuriyetin 50. Yılında, bir gazetenin açtığı
yarışmaya öğrencilerden biri de destanı ile katıldı;
ikincilik aldı. Bunu duyan bir dergicinin tepkisi şöyle
oldu: “Sen nasıl devrimcisin ki Atatürk için şiir
yazıyorsun?” Bu dergisi, Atatürkçü gazetelerde yazı
yazabiliyor. Düşünce özgürlüğü, diyeceksiniz.
Düşünceye, Atatürk’ün düşüncelerine katlanamayan
yöneticiler bir yanda; düşünce özgürlüğüne sevdalı
basın bir yanda; ama, iki durumda da zarar gören
Atatürkçülüktür. Atatürk’ün ölüsünü Mehmetçiğe
yargılatmaya kalkan bir toplumsal hasta, dergisinin
kapağına yeşil yazı ile “Abdülhamit Han Haftası” diye
yazabiliyorsa, bizim, yukarıdaki tür de acayip
yazarlara hoşgörü ile bakmamız bir tür saflık olur.
5

Geçen aylar içinde yolladığım bir yazımı, bir dergi
üzülerek geri göndermek zorunda kaldı. Bu da bir
olaydır.
6

Bu yolda gözlemlerim var. Zaman zaman
belirtmişimdir. Gerektiğinde yine ortaya serebilirim.
7

8

Nutuk, 1934 Basımı, 1. Cilt, s. 11-12.

Bu olayı, o zaman Edirne’de Tekel muhasebesinde
çalışan babamdan dinlemiştim.
9
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TÜRKİYE’DE
KADIN KİMLİĞİ:
ERKEK EGEMEN TOPLUMDA KADIN OLMAK

Afranur ARIKAN
istismar artarak devam etmektedir. Bu süreçte
kadına en büyük desteği kadının vermesi
gerekirken
kadınlarımız
yavaş
yavaş
bilinçsizleştirilmekte ve içe kapanık hale
getirilmektedir. Erkek egemenliğininin, ataerkil
toplumun varlığına boyun eğersek çağdaş kadın
profiline asla ulaşamayacağız. Cumhuriyetin,
Atatürk’ün bize bahşettiği bu değere sahip
çıkmalıyız. Tıpkı Mustafa Kemal Atatürk’ün
dediği gibi “Ey kahraman Türk kadını sen yerde
sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere
yükselmeye layıksın.”

GİRİŞ
Türkiye’de kadının bir “birey, vatandaş”
olması Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK
sayesinde gerçekleşmiştir. Onun ortaya koyduğu
bu çağdaş sistem sayesinde Türk kadını yüzyıllar
sonra yeniden ekonomik, toplumsal ve siyasal
yaşamın birer üyesi olmuştur. Ancak Atatürk’ün
ölümü sonrası Türkiye’de yozlaştırma ve
yobazlaştırma çabaları etkili olmuş ve Türk kadını
istenilen çağdaş görünüme oturtulamamıştır.
Bugün de hala Türk kadını toplumsal anlamda
erkeklerin sahip olduğu haklara sahip olamamıştır.
Bu haklar eşit gibi görünse de toplum baskısı
sadece kadının üzerindedir. “Erkektir yapar,
erkeğin elinin kiri kadının yüzünün lekesi”
mantığı hala devam etmektedir. Feminizm, kadın
haklarını savunmak, istediğini giymek, istediği
gibi davranmak, kahkaha atmak, erkeklerin çok
olduğu ortamda bulunmak, kocadan babadan izin
almadan sokağa çıkmak gibi davranışlar toplumsal
ve ahlaki değerlere karşı çıkmak, geleneksel aile
yapısını (Osmanlı tipi) bozmak şeklinde
algılanmıştır.

1.İlk Türk Topluluklarından Günümüze Türk
Kadını
Genel anlamda baktığımızda Türk
toplumunda kadının saygın bir yeri vardır. Bu
durum Orta Asya’da kurulan ilk Türk
devletlerinde görülmektedir. Bu devletlerde kadın
ve erkek eşit haklara sahiptir, devlet yönetiminde
dahi kadınlar eşlerinin yanında yer almış ve
yönetimde söz hakkına sahip olmuşlardır. O
dönemde erkek kadın ayrımı olmadığı için
kadınlar erkeklerin olduğu her ortamda
bulunabilmiş ve erkeklerin yaptığı işleri
yapabilmiştir. Kadınlar, ata binmiş, güreş tutmuş,
ok atmış hatta savaşa bile katılmışlardır. Ancak
Türkler Müslümanlaşma ile birlikte kadına
verdikleri değeri yitirmişlerdir. Aslında İslam dini
kadına ayrı bir değer vermektedir ancak
İslamiyet’i kabul eden Türkler İslamlaşmayı
Araplaşma olarak algılayıp zamanla Araplaşmaya
başlamışlardır. Osmanlı Devleti Döneminde ise
kadın haklarında gerileme yaşanmıştır. Kadınlar

Tarihsel anlamda baktığımızda ilk
Türklerdeki geleneksel aile yapısı ne günümüz
aile yapısına ne de Osmanlı tipi aile yapısına
benzemektedir. İlk Türklerdeki kadın kimliği
Atatürk’ün oluşturmaya çalıştığı kadın kimliğidir.
Çağdaş, eğitimli, birey olabilen, özgür ve
bağımsız. Ne yazık ki buna tam anlamıyla
ulaşabilmiş değiliz. Günümüzde kadının değeri
gün geçtikçe düşmekte, kadına şiddet, cinsel
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evlenme, boşanma, miras ve eğitim gibi
konulardaki haklarını kaybetmişlerdir. Aslında
tamamıyla 600 yıllık bir devlet döneminde kadın
haklarının bu şekilde olduğunu söyleyemeyiz.
Özellikle 16. Yüzyıl ile birlikte Osmanlı’da kadın
geri plana itilmiş ve ‘Osmanlı Kadını’ denilen
profil oluşturulmuştur. Teokratik ve monarşik bir
devlet yönetimine sahip olan Osmanlı devleti,
hukuk düzeninin Şeriat ile sağlanmasıyla birlikte
kadını ev içinde kafese alan ev dışında ise çarşafa
sararak erkeğin gerisine iten, erkeğe itaat ve
hizmete zorlayan bir devlet haline bürünmüştür.
Aslında tam olarak Osmanlı Devleti’nde Şeriat
kadının aleyhine yorumlanmış, Türk kadını
erkeğin gerisinde kalmıştır.

2.Türkiye’de
Yansımaları

Feminizm

ve

Feminizmin

Türkiye’de Feminizm erkek düşmanlığı
olarak algınlanmaktadır. Oysa Feminizm ne erkek
düşmanlığıdır ne de geleneksel aile yapısını bozan
bir unsurdur. Feminizm, kadın-erkek eşitliğini
kamu özel ayrımı yapmaksızın toplumun her
alanında sağlamaya çalışan, kadını görünür
kılmaya çalışan, kadın haklarını savunan, kadının
bir birey olduğunu tıpkı erkekler gibi tüm haklara
sahip olabileceğini ve her alanda çalışabileceğini,
hayatın müşterek olduğunu vurgulayan bir
disiplindir.
Türkiye’de
Feminizmin
yansımaları
1870’li yıllara dayanmıştır. Osmanlı döneminde
yaşayan bir grup kadın Batılı kadın hareketinden,
Feminizm’den etkilenmiş ve söz söyleme hakkı,
çalışma hakkı, eğitim hakkı ve aile içerisinde
saygın bir yer edinme hakkı için mücadele etmeye
başlamışlardır. O dönemde Osmanlı Devleti’nde
reform hareketleri söz konusu olsa da devlet
yönetiminde yer alan erkekler kadınlar konusunda
oldukça tutuculardır. 20. yüzyılın başlarında bu
mücadele daha da şiddetlenmiştir. Feminist kadın
derneklerinin sayısı artmıştır. Balkan Savaşları ve
I.
Dünya
Savaşı
deneyimi
kadınları
siyasallaştırmış ve militanlaştırmıştır. Öyle ki, Jön
Türk iktidarı altında, kadınlar üniversitede okuma,
devlet dairelerinde memur, fabrikalarda işçi olarak
çalışma haklarını kazanmışlardır.2 Kurtuluş
Savaşı’nda kadınlar savaşa aktif olarak destek
vermişlerdir. Bunun yanı sıra Cumhuriyet ile
birlikte yeni kurulan devlette oy kullanma hakkı
için taleplerde bulunmuşlardır. 1926’da kadınlar
yıllardır arzu ettikleri, uğruna mücadele verdikleri
medeni haklarına kavuşmuşlardır. Cumhuriyet ile
birlikte kadınlar üniversite eğitimi ve meslek
edinme hakkı kazanmışsa da bu azınlıkta kalmış,
ülkenin çoğunluğunu oluşturan kadınlar tarım
sektöründe ücretsiz aile işçisi olarak çalışmaya
devam etmişlerdir.

Osmanlı’da kadının yeri Tanzimat ile
birlikte tartışılmaya başlamıştır. Bu da İkinci
Meşrutiyet
dönemindeki
kısa
süreli
özgürlüklerden kadınların da pay almasına sebep
olmuş, yine de bu kısa süreli olmuştur. Osmanlı
Devleti’nin dağılmaya başlaması ve vatanın elden
gideceği korkusuyla Türk kadını, Kurtuluş
Savaşı’ndaki tutumu ve askere desteği ile
toplumdaki değerini yeniden gözler önüne
sermiştir. Nitekim bunu Atatürk de görmüş,
“Dünyada hiçbir milletin kadını, ben Anadolu
kadınından daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa
ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar emek
verdim diyemez.” demiştir.1 Türk kadını en geniş
haklara Cumhuriyet dönemiyle birlikte sahip
olmuşsa da Atatürk’ün ölmesi sonucu bu hakları
kağıt üstünde kalmıştır. Zaman içerisinde kadınlar
yeniden ev içinde kafese, ev dışında ise kocasının,
babasının uygun gördüğü kıyafetleri giyerek
onların uygun gördüğü ortamlar dışında başka bir
yere gidemeyerek sessizleştirilmiş ve toplumun
gerisine itilmişlerdir.
Türkiye’de kadına yönelik şiddetin, kadın
cinayetlerinin ve cinsel istismarın ardı arkası
kesilmemektedir. Birçok kadın çocuk denilecek
yaşta
hiç
istemedikleri
biriyle
zorla
evlendirilmekte, bu evlendikleri kişiyle zorla
cinsel ilişkiye girmekte, dayak yemekte, hatta bu
kişi tarafından öldürülmektedir. Bir söz var “bir
kadını sokak ortasında saçından sürükleyebilirsin,
kurşuna dizebilirsin ama sarılıp öpemezsin.” İşte
günümüz Türkiyesi böyle ve biz böyle bir
toplumda toplumsal cinsiyet eşitliğini, Feminizmi,
kadın haklarını savunmaya çalışıyoruz.

Türkiye’de ikinci Feminizm dalgası
1980’li yıllarda ortaya çıkmıştır. Bu hareketi
oluşturan grup, yurtdışında eğitim görmüş, sol
kesimden gelen kadınlardan oluşmuştur. Bu grup
erkek egemen, ataerkil topluma ve devlete
eleştirel yaklaşmışlardır. Bu hareket sonucunda bir
‘Feminist
Manifestosu’
yayımlamışlardır.
"Feminist Manifesto" ile ataerkil düzenin,
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kadınların bedeni, kimliği ve emeği üzerinde
kurduğu egemenliğe karşı bir mücadele
başlatmışlardır. Burada kadınların ele aldıkları ilk
konu Türk Medeni Kanunu’nda modernleşme
sağlamak olmuştur. Bunu ancak 2002 yılında
başarabilmişlerdir. 1980’lerden günümüze değin
Feministlerin ele aldıkları bir diğer konu ise
kadına yönelik baskı ve şiddet: cinsel taciz,
bekaret kontrolü, aile içi şiddet vs. Özellikle aile
içi şiddet hususunda ‘Kadın Sığınma Evleri’
açılmıştır. Türkiye’deki bu kadın hareketi pek
bilinmiyor olsa da günümüzün en etkin kadın
hareketidir ve pek çok noktada başarı sağlamıştır.

yaşamını yitirdiği, 38 çocuğun cinsel istismara, 17
kadının ise cinsel şiddete maruz kaldığı
aktarılmıştır.3
Bugün yaşadığımız Türkiye insanların kişisel
yaşamlarına müdahale edildiği bir Türkiye.
Üstelik bunu yapanlar bazen yedi kat yabancı
olabilmektedir.
Kadınların
giyimlerine,
konuşmalarına, gülmelerine, çalışıp çalışmaması
veya okuyup okumaması gerektiğine, erkeklerle
aynı ortamda bulunmaması, hamileyken sokağa
çıkmaması, geceleri evinde oturması ki bunu
gündüz de böyle yapması gerektiğini söyleyen bir
kesim de var, kadının yapması gerekenin ev işi,
çocuk bakımı, yemek gibi işler olduğunu
söyleyerek kadının birey olma hakkını elinden
almaya kadını ev içi yaşama yeniden mahkum
etmeye çalışmaktalardır. Bu ülke her şeyi zaman
içerisinde öğrenmiş, hazmetmiş ancak kadın ve
erkeğin eşit haklara sahip olması gerektiği,
aralarındaki tek farkın biyolojik fark olduğunu
idrak edememiştir. Hele ki bu çağda kadını eve
hapsedemeyeceklerini öğrenmeleri gerekmektedir.
Bunu başaracak olan bizleriz. Ama bunu yaparken
önce kendimiz inanmalı ve işe konuşmalarımızdan
bazı sözcükleri çıkararak başlamalıyız. Ünlü
edebiyatçı Sabahattin Ali’nin de dediği gibi
“Kadın bir erkeğe varmaz, kadın bir erkeğe
verilmez ve bir erkek bir kızı almaz, (almak,
vermek) bu tabirler kadını kıymetten düşüren, ona
ahkar (en hakir) mahiyeti veren şeylerdir ve her
şeyden evvel bu zihniyeti kadınlarımız
kafalarından çıkartmalıdır. Bilmelidirler ki iki cins
birbirleriyle hayatlarını birleştirirken yuvaya
getirdikleri aynı kıymette şeylerdir ve koca mal
sahibi değil, ortak, hayat ortağı demektir.”4

Ancak yine de bugün gelinen noktada
kadın cinayetleri, tacizler, şiddet, baskı artarak
devam etmektedir. Çünkü kadınlarımız zamanla
bilinçsizleşmekte ve sessizleşmektedir. Bunun da
en önemli sebebi yozlaşmadır. Zaman içerisinde
dinin siyasete karışmasıyla birlikte bir kadının
kendisi ile ilgili verebileceği kararlar veya eşiyle
birlikte alması gereken kararlar siyasi malzeme
olarak kullanılmaya, reklam edilmeye ve toplum
baskısı altına alınmaya başlamıştır. Buna en iyi
örnek sezeryan ve kürtajdır. Her ne kadar Türk
kadını cinsiyet eşitliği istiyor olsa da kendisi
Feminizm’in ne demek olduğunu bilmemektedir.
Dolayısıyla Türk kadını Feminist değildir. Çünkü
kendileri kadın erkek eşit olmalı deseler bile erkek
evlatlarına kız evlatlarından farklı yaklaşmakta
onlara her türlü imkanı tanırken kız evlatlarını
sınırlamakta, kızları yemek yapmak, temizlik
yapmak gibi işleri öğrenmeye mecbur görürken
erkek evlatlarının eline bir toz bezi bile
vermemektedirler. Aslında kısaca şunu diyebiliriz
ki Feminizmin önündeki en büyük engel şu
noktada bilinçlendirilememiş kadınlarımızdır. Çağ
değişse de kadınlarımız geleneksel izlerinden
kopamamışlar ve onların gözünde hala kız
çocukları “eksik etek” konumundadır.

Kaynakça:
1

http://www.nkfu.com/ataturkun-kadina-verdigi-onem/
22.08.17.
2

https://m.bianet.org/bianet/kadin/43145-on-maddedeturkiyede-kadin-hareketi 24.08.17.

SONUÇ

3

https://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/veriler/2818/may
is-2017-veriler, 24.08.17.

Bugün gelinen noktada Türkiye’de
yaşayan her iki kadından biri fiziksel veya
psikolojik şiddete maruz kalmaktadır. Bunun yanı
sıra kadın cinayetleri artarak devam etmektedir.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu,
2017 Mayıs ayı "Kadın Cinayetleri" raporunu
açıklamıştır. 2017 yılında kadın cinayetlerinde en
yüksek sayının Mayıs ayında göründüğü belirtilen
raporda, Mayıs ayında 39 kadının erkek şiddetiyle

Sabahattin Ali, Çakıcı’nın İlk Kurşunu,
http://kampussesver.com/sabahattin-ali-kadin/, 24.08.17.
4
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ORKUN DERGİSİ’NDE REJİM
TARTIŞMALARI

Erhan SANDIKÇI
intikamcılığın zirvelerine kadar varacak, 27 Mayıs
ihtilâline neden olan şartlar adım adım
hazırlanacaktır.

İkinci
Dünya
Savaşı’nın
ardından
uluslararası alanda yeni bir düzenin meydana
gelmesiyle Türkiye’de de dengeler değişmiş,
kurulmakta olan Batı ittifakına dâhil olmak
isteyen İsmet İnönü çok partili hayata geçme
kararı almıştır. 1950 seçimlerinde Demokrat
Parti’nin iktidara gelmesiyle birlikte Cumhuriyet
Halk Partisi’nin tek parti iktidarı son bulmuş ve
bu dönemde farklı düşünce akımları daha belirgin
bir şekilde ortaya çıkarak siyasette ve basında
faaliyete başlamıştır. Eski hükûmetlerle “kavgalı”
olan gruplar da bu sûretle kendilerine özgürlük
alanı bulabilmişlerdir. 6 Ekim 1950’de yayın
hayatına başlayan ve 18 Ocak 1952’ye kadar 68
sayı çıkan haftalık Orkun1 dergisi bu
faaliyetlerden biridir. Derginin Sâhibi ve Neşriyat
Müdürü İsmet R. Tümtürk ile Başyazarı H.
Nihâl Atsız başta olmak üzere birçok yazarı 1944
yılındaki ırkçılık-Turancılık davasında yargılanan
kişilerdir.

Böyle bir ortamda yayın hayatına başlayan
Orkun, tek parti dönemine yönelik yoğun
eleştirilerle “düzenin yeniden tesisi”ne dâhil
olmuştur. Bu iştirakin en açık belgesi derginin 9.
sayısında Atsız’ın yazdığı “Kurucular Meclisi”
yazısıdır. Atsız’a göre Türkiye Cumhuriyeti Mayıs
1950’de kurulmuştur. Tek parti devri bir
cumhuriyet değildir. Bu dönemdeki meclisler
gayrimeşru meclislerdir. Zira “seçimle değil,
diktatörlerin tâyini ile ahbap kayırmak, geçim
sağlamak, köle yetiştirmek için” kurulmuşlardır.
Bu meclislerde “tek partinin adamları oturur ve
bu adamlar hep birden el kaldırır, yılda 200
kanunu ittifakla çıkarır, adam döver veya öldürür,
ırz ve namusa taarruz eder, saylavlık maaşından
başka türlü yerlerden de kazanç sağlar ve
Türkiye’nin on yılda asırları aştığını, bütün
milletleri geçtiğini söyleyerek millî mazimize
mukaddesatımıza söverlerdi.” 1923’ten 1950’ye
kadar olan süreç “gayrımeşru ve müstebit bir
diktatörlük zamanıdır. Diktatörlüğü yapan Halk
Partisi, bilhassa onun ileri gelenleridir.” Bu
dönemde CHP’nin yaptığı kânunlar “kanun olmak
vasfını haiz değildir. Çünkü kanunları millet
tarafından namuslu seçimlerle seçilen Millet
Meclisleri yapar.” O hâlde yeni “meşru” hükûmet
gayrimeşru kânunlarla iş yapmak yerine yeni bir
anayasa yapmalı, bunun için de bu anayasayı
hazırlayacak bir Kurucular Meclisi’ni toplantıya
çağırmalıdır.3

Orkun’un faaliyete başladığı 1950 yılı pek
çok açıdan bir başlangıç yılıdır. İkinci Dünya
Savaşı’ndan
sonra
uluslararası
sistemde
gerçekleşen radikal değişimler Türkiye’ye de
yansımış; Marshall Yardımı’ndan Truman
Doktrini’ne, Köy Enstitüleri’nin işlevsiz hâle
getirilmesinden imam-hatip kurslarının açılmasına
çeşitli dönüşümler yaşanmıştır. 14 Mayıs 1950’de
bu dönüşüm sürecinde yeni bir eşiğe varılmış,
artık iktidardaki parti de değişmiştir. Âdeta
düzenin yeniden kurulduğu bir dönemdir.
Başbakan Adnan Menderes “millete mâl olmuş
inkılâpların” korunacağını, bunun dışında “tek
parti devrinden arta kalan ne varsa tam olarak
tasfiye edileceği”ni ilân etmiştir2. Ezanın
Arapçalaştırılmasıyla başlayan DP icraatı siyasî

Tek
parti
döneminde
yapılanları
eleştirmekten öte gayrimeşru sayan bu yaklaşım
derginin çeşitli sayılarında çok açık bir şekilde
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göze çarpar. Örneğin İsmet Tümtürk’ün 16.
sayıdaki yazısı4 “Geçen 27 yılın Türk düşmanı ve
insanlık düşmanı vahşet ve istibdat devri...”
ifâdesi ile başlar. Aynı sayının “Orkun’dan
Sesler” başlıklı bölümünde tek parti devrinin ileri
gelenlerine “27 yıl cumhuriyet adı altında zulüm,
işkence ve baskı ile milletin varlığını ve insanlık
haysiyetini ezen sahtekârlar”5
yakıştırması
yapıldığı için derginin sâhibi Tümtürk hakkında
İstanbul savcılığınca tâkibata geçildiğini derginin
21. sayısından öğreniyoruz.6 Devamında bu işlem
için Adalet Bakanı Halil Özyörük’ün sorumlu
tutulması ve kovuşturma konusu olan cümlelerin
tekrarlanıp “Aldın mı, Halil Özyörük?” denmesi,
Orkun’un tek parti dönemine olan karşıtlığının DP
hükûmetinin çizgisini aşan bir düzeyde olduğunu
göstermektedir. DP’nin “şimdilik” tutturmaya
çalıştığı bir denge vardır, bunun için yukarıda
alıntı yaptığımız konuşmasında Menderes “devr-i
sabık” yaratmamaktan da bahsetmektedir,
Orkun’da ise 1923’ten 1950’ye kadarki dönem
“kâhküllü Hitler’in naziliğinden daha zalim,
daha müstebit, (ve üstelik gayri meşru)”7,
“[cumhuriyet değil] çamurluk”8, “iymansızlar
saltanatı”9, “27 yıldır koskoca bir milletin kanını
emenler” 10gibi sıfatlarla anılmıştır.

14 Mayıs’ta kutlanmalıdır. 8. sayıdaki bir yazıya17
göre ise 1950’den önce “yüz binlerce lira sarf
edilerek ve şerefe sarhoş olup kutlanan bayramlar
cumhuriyet bayramları değil, sadece cumhuriyetin
ilânı bayramlarıdır!..”
DP
iktidarının
Türk
Devrimi’nin
muhalifleri ve düşmanları için bir fırsat
oluşturmasıyla birlikte memleket sathında çeşitli
olaylar meydana gelmiş ve yeni tartışmalar
başlamıştır. Bunlardan en önemlisi Atatürk
heykellerine yapılan saldırılardır. Çeşitli yerlerde
Atatürk heykellerinin kırılması tepkilere neden
olmuştur ve doğal olarak bu tepkilerin başını CHP
ve çevresindeki basın çekmiştir. Orkun ise bu
tartışmalarda Atatürk’ün hatırasına yapılan
saldırıya değil bu saldırılara verilen tepkiye
odaklanmıştır. “Olaydan kimin kârlı çıktığına
bak!” şeklindeki klasik komplo teorisi mantığı
çeşitli
sayılarda
kendisini
göstermiştir.
“Orkun’dan Sesler” bölümünde heykel saldırıları
kınandıktan sonra meselenin “gerçek yüzü” şöyle
açıklanmıştır: “Faili meçhul kalmış suçlar için
eski Romalıların bir sözü vardır: Cui bono? Yani
‘Kim kâr etti?’. Suçtan kim istifade etmişse suçu
da onun işlediği çok kere bizi hakikate götüren bir
kaidedir. Elimizde kesin bir delil olmadığı için
Kırşehirdeki heykeli sırf bir tahrik havası
yaratabilmek
gayesiyle
‘İnkılâp’
perdesi
arkasında dolap çeviren tahrikçiler kırdı,
demiyoruz. Fakat tereddütsüz diyebiliriz ki mevcut
ihtimallerin arasında rahat rahat en kuvvetli olanı
budur.” 1827’nci19 ve 31’inci20 sayılarda da bu
görüş “yeni kanıtlarla” desteklenmektedir. 30.
sayıda ise İ. Tümtürk, Başbakan Menderes’e açık
mektup yazarak Kütahya’da Atatürk heykelinin
kırılmasından sorumlu tutulan milliyetçi gençlerin
karakolda işkence gördüklerini ifâde etmiştir.21 İ.
Tümtürk 33. sayıda da heykele saldırmakla
suçlanan “mağdur”lara sâhip çıkmaya ve komplo
teorilerine devam etmektedir.22 42. sayıda ise
“Orkun’dan Sesler”de Atatürk heykellerine
yönelik saldırıları protesto amacıyla yapılan
yürüyüşle dalga geçen bir yazı yayınlanmıştır.23
Yine aynı bölümde, 39. sayıda, bugünkü adıyla
Gezi Parkı’nın girişinde bulunan bir heykel
kaidesinin ne yapılması gerektiği üzerine görüşler
ele alınmaktadır. Kaidenin yıkılması gerektiğini
savunan görüşten sonra, yıkılmaması ve üzerine
bir heykel konması gerektiğini savunan görüşten
bahsedilmiştir. Dikilecek heykelin ne heykeli
olacağı ile ilgili de üç fikir vardır. Fatih heykeli,
Mehmetçik heykeli ve Atatürk heykeli. Gerekçeler
sıralanırken Fatih için İstanbul’un fethinin 500. yıl
dönümünden bahsedilmektedir, Mehmetçik için

İ. Tümtürk’ün 17. sayıdaki “İnkılâp İrtica” başlıklı yazısı11, inkılâplar hakkında ne
yapılacağı üzerine kamuoyunda var olan görüşleri
ele
alarak
inkılâpları
zorla
korumanın
demokrasiyle çelişeceğini ileri sürmüştür. 21.
sayıdaki Bekir Sıddık Özyıldırım imzalı yazı12
“Faydalı ve yerinde oldukları çoğunluğun
tasvibine kavuşanları, millî ruhun potasında
eritmek şartiyle kabul, diğerlerini atmalıyız.”
demiştir. 27. sayıda Nuri Tarhan “bir şahsın veya
bir zümrenin keyfiyle yapılan uydurma, gülünç
reformlar” ifâdesini kullanmıştır.13 Aynı sayıda
Arif Çivicioğlu, Menderes’in “inkılâp softaları”
açıklamasına destek vermiştir.14 M. Zeki
Sofuoğlu, 31. sayıda Türk Ocakları’nın
kapatılmasının tek parti devrinin “Türkçülük
düşmanı” fiillerine örnek olduğunu yazmıştır.15
Atsız’ın anılan yazısındaki “gayrımeşru ve
müstebit bir diktatörlük zamanı” cümlesiyle ifâde
olunan görüş Orkun’a hâkim olduğundan dolayı
“eski dönem”in en büyük simgelerinden biri olan
Cumhuriyet Bayramı’nın “gereksizliği” de dile
getirilmiştir. 3. sayıdaki Orkun imzalı yazıya16
göre tek parti dönemi gerçek anlamda bir
cumhuriyet olmadığı için ya 29 Ekim’deki
bayrama başka bir ad verilmeli veya Cumhuriyet
Bayramı 23 Nisan’da veya DP’nin iktidara geldiği
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“Heykeli dikilmeye en fazla lâyık olan odur.”
denmektedir, Atatürk kısmında ise sâdece soru
işâreti vardır.24 Bu yazı, Orkun’un heykel
tartışmasındaki tavrının, gerçek suçlunun izini
arayan bir dedektiflik hevesinden veya zanlıların
hakkını koruyan hukuk devleti hassasiyetinden
değil
Atatürk
ve
Kemâlist
Devrim
aleyhtarlığından kaynaklandığını göstermektedir.

milliyetçilerin arasında Mustafa Kemali sevenler
de vardır, sevmeyenler de. (...) Atatürk konusunda
(yapılan
bütün
tahriklere
rağmen),
soğukkanlılığımızı kaybetmiyeceğiz, hakikatleri
(ister acı ister tatlı gelsin) tam bir dürüstlükle
karşılıyacak ve hiç bir peşin hükme esir olmadan
sırası geldikçe tetkik etmekten kaçınmıyacağız.”27
Derginin 16. sayısında “Orkun’dan Sesler”
bölümündeki şu kısım, Atatürk aleyhindeki
propagandanın iğrenç bir dedikodu düzeyine
kadar indiğini gösterir: “Gazetede ‘ebedî şef’in
vasiyetini okuyordum. ‘Makbuleye ayda 100’
derdemez kızım sordu, ‘Makbule kim?’.
‘Atatürkün kız kardeşi’ dedim. ‘Âfete 800’
deyince, bu sefer de, ‘Âfet kim?’ dedi. Düşündüm
baktım ki çocuğa anlatamıyacağım; ‘Sen her şeye
karışma, çocuklar her şeyi anlamaz.’ dedim de
işin içinden sıyrılıverdim. Belki Âfetin kim
olduğunu bilen çoktur ama söyleyebilene aşk
olsun.”28

Nitekim Orkun dergisinde Atatürk’e -çoğu
zaman adı doğrudan yazılmasa da- yoğun
“reddiye”ler yapılmış, yazılarda konu edinilenler
geçmişteki siyasî faaliyetlerden çıkıp kişiliğe
kadar varmıştır. 6. sayıda Dr. İzeddin Şadan
imzalı yazının25 şu kısmı dikkat çekicidir:
Millî mücadele yılları.
Ankarada Karaoğlan caddesinde
öğle vakti. Kahvedeki herkes
Hacıbayram
camisine
sevkediliyor.

Başyazar Atsız ve Yayın Müdürü
Tümtürk’ün sert yazılarına ve Orkun imzasıyla
çıkan bölümlerdeki yazılara rağmen Orkun’da
Atatürk ve Kemâlizm konusu tek bakış açısıyla
yorumlanmamıştır. Çeşitli sayılarda tekrarlanan
“Aramızda Atatürk’ü sevenler de var sevmeyenler
de.” ifâdesine uygun bir şekilde, tek tük de olsa
“Atatürk’ü seven” yazılar da dergide yer
bulabilmiştir. Derginin resmî görüşü sayılabilecek
“Orkun’dan Sesler” ve “Ülküdaşlarla Başbaşa”
bölümlerinde ve Tümtürk ile Atsız’ın yazılarında
olumsuz bir portre çizildiğini daha önce
belirtmiştik. Atsız’ın 21. sayıdaki “Millî Birlik”
yazısı29, ırkçılık ile Kemâlizmi karşılaştırarak
kendisinin Kemâlizm hakkındaki fikirlerini ifâde
etmek bakımından oldukça açıktır:

*
1930 yılı: Ayaspaşada
şık bir gazino. Kokteyl
zamanı. Caz çılgın bir neşe
içinde.
Fakat
birden
susuyor. Diktatör soruyor:
- Neden sustu?
- Ezan
okunuyor,
efendim.
- Yıkın şu minareyi!
Derginin Atatürk’ün ölüm yıl dönümü olan
10 Kasım’a denk gelen 6. sayısında Atatürk’ü
anmak için herhangi bir özel yazı, ibare vs.
bulunmamaktadır. (Bu arada 49. sayı Rıza Nur
özel sayısı ve kapağı da Rıza Nur resmiyle
Orkun’un ilk resimli kapağı olacaktır.) Atatürk
anılmadığı gibi yukarıdaki “diktatör” imalı yazı bu
sayıda çıkmıştır. Ayrıca bu sayının ilk yazısında
M. Zeki Sofuoğlu geride kalan son yüz yılın yalan
ve tahrifle altüst olduğunu, hakikatin örtbas
edildiğini ileri süren bir yazı yazmış, bu arada
Vahdettin’e isnat edilen hainlik iddiasından
Serbest Cumhuriyet Fırkası olayının “iç yüzü”ne
kadar bir dizi yakın tarih meselesini sorguladıktan
sonra “Mustafa Kemalin Allah, din, aile ve iffet
hakkındaki noktainazarı ne idi; nasıl bir imana
sahipti?” diye sormuştur.26 10 Kasım’a denk
gelen sayının böyle bir içeriğe sâhip olmasından
dolayı dergiye gelen eleştiriler 9. sayıdaki
“Ülküdaşlarla
Başbaşa”
bölümünde
konu
edinilmiş ve eleştirilere yanıt verilmiştir: “Biz

Acaba ırkçılık millî birliği
bozan bir düşüncedir de
kemalizm millî birliği sağlıyan
bir fikir midir? (...) Irkçılık
kemalistlerin hoşuna gitmiyorsa,
kemalizm de ırkçıların hoşuna
gitmiyor. Mevcut zümreler
içinde,
diğerleri
gibi
düşünmiyenleri millî birliği
bozanlar diye ayırınca bütün
partileri ve dernekleri topyekûn
sigaya çekmek ve bunların
başına da otuz yıl bu milletin
başına
zorla
belâ
olan
kemalistleri getirmek icab eder.
(...)
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tabutluğunu ve mezarlığını
1944’te gördük ve şatafatlı
kemalizmin
ne
olduğunu
anladık. (...) Fakat henüz
Üniversitede
okuyan
ve
Kemalizm maarifi neticesinde
yanlışsız bir dilekçe yazmak
kabiliyetinden mahrum bulunan
bazı tek tük gençlerin de bu
yobazlığa katılması hazindir.

Kemalizm
denilen
muazzam
safsata
kısmen
Fransa kısmen de İtalya ve
Rusyadan alınmak suretiyle dış
âlemin
bir
değil,
birkaç
merkezine birden bağlı olan, bu
suretle diğerlerden daha çok ve
karmakarışık bir şekilde dışarıya
bağlı bulunan bir ûcûbedir.
(...)

(...)

Irkçılıkla
kemalizm
arasında bir ölçüştürme yapmak
gerekirse
şöyle
denebilir:
Irkçılık, bizden olmayanların
bize hep ihanet ettiklerini
bilmekten doğan tarihî bir
gerçeğe, kemalizm ise otuz
yılın
yalan-dolan
propagandasına
dayanmaktadır. Onlar şunu bir
lâhza
unutmasınlar
ki
dayandıkları
sahte
mabud
yıkılmakta, onun yerine hakikat
ve fazilet gelmektedir.

Bu millet, vaktiyle olduğu
gibi bugün de sırf Tanrının adını
yükseltmek için bir savaşa girip
er meydanlarında kan ve can
harcıyabilir. Bu millet, tutsak
Türkleri kurtararak en büyük
Türkiyeyi (yani Turanı) kurmak
için de sınırlara koşabilir. Fakat
onların kemalist prensipleri için
kılını bile kıpırdatmaz..
Bu satırlara, 44. sayıda yer alan ve Atsız’ın
3 Mayıs davasındaki konuşmalarından alınan şu
sözleri eklemek gerekir: “Başkumandan Mustafa
Kemal’i tebcil ederim. Fakat cumhurreisi
Atatürk’ü beğenmiyor ve sevmiyorum!” 30

(...)

Atsız’ın bu yazısından sonra, ertesi sayıda
bu kez Mustafa Hacıömeroğlu’nun “Türkçülük
Karşısında Atatürkçülük Bir Dâva mıdır?” başlıklı
yazısı31 yayınlanır:

Nerde o mukaddesata
saldıran kemalist inkılâpları?
Milletin dinine tahakküm artık
sökmüyor, değil mi? Ecdad
türbeleri artık kilitlenemiyor,
Koraya
giden
tugayın
kumandanı Kur’anı öpmekten
menedilemiyor, değil mi?

Türk
Ocaklarındaki
Türkçülük
iymanı
yerine
Halkevlerinde Kemalizm aşısı
yapılmağa
başlanmıştır.
Halkevleri hiçbir zaman bir parti
propaganda yatağı olmaktan ileri
gidemediği gibi şefe ve onun
kurduğu parti prensiplerine
sadakattan başka bir şey olmıyan
atatürkçülük de tarihe ve
nesillere mal olmuş millî bir
dâva olan Türkçülüğün yerini
tutamamıştır.

Biz ve başkaları, hepimiz,
bizden başka türlü düşünenlere
tahammül ediyor, onları ancak
fikir tartışmasıyla kazanmayı
düşünüyoruz. Çünkü biz insanız
ve bizim de her insan gibi
fikrimiz var. Fakat Kemalist
yobazlarının
donmuş
beyinlerinde herhangi bir ‘fikir’
olmadığı
için
kendi
dar
prensiplerinin dışındaki her şeye
diş gıcırdatmaktan başka bir şey
yapamıyorlar.
Biz
onların
kemalist
rejimlerinin
her
marifetini, tehdidini, iftirasını,
hapsini,
işkencesini,

Atatürk, bir kumandan,
birinci cumhurbaşkanı, Türk
Ocaklarını kapatıp Halkevlerini
açan ve Halk Partisini kuran bir
devlet adamıdır. Gerçek Türk
istiklâl ve inkılâp tarihi onun
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hakkında
henüz
kesin
hükmünü vermemiştir. Bu
yönden onun adını istismar
ederek
demagoji
yarışı
yapmaktansa
tarihin
kesin
hükmünü beklemek ve onu
tarihe bırakmak lâzımdır. (...)
Ey Kemalist arkadaş! Türklük,
yalnız nüfus kâğıdında mevcut
da damarlarındaki kanda yoksa,
açık konuş, maksadını anlıyalım.
Eğer Türklük hem nüfus
kâğıdında
ve
hem
de
damarlarındaki kanda mevcutsa
seninle esasta beraberiz: yalnız
teferruatta ayrılıyoruz demektir.
Samimiyetinizi
ve
hüsnüniyetinizi kabul ediyor,
Türklüğü yükseltmek ülküsünü
Atatürkçülükte
bulduğunuzu
anlıyoruz. Bu yönden sizinle
anlaşabiliriz. Zira, Türkçülüğü
yükseltmek
esasında
birleşiyoruz. Yalnız sizinle
burada şu suallere cevap
vermek, bir tercih yapmak
zaruretindeyiz. 1- Türk mü,
Atatürk mü? Atatürk bir fert,
Türk ise bir millettir. Biz bir
Türkçü olarak Gök Alp’ın ‘Fert
yok, millet var; hak yok, vazife
var, Hak milletin şan onun,
gövde senin can onun, sen öl ki
o yaşasın, dökülecek an onun’
prensiplerine sadık kalarak Türk
milletini tercih ediyoruz. 2Türkçülük mü, Atatürkçülük
miü? Atatürkçülük altıokçuluk,
yani
C.H.P.
nin
parti
ülkücülüğüdür.

Bir önceki sayıda Atsız’ın Kemâlistlere
sert bir üslûpla meydan okumasına karşılık
Hacıömeroğlu’nun bu yazısında “iyi niyet”i kabûl
edip “Türklüğü yükseltmek ülküsü”ne sâhip
Kemâlistleri “Türk mü, Atatürk mü?” gibi garip
sorularla Kemâlizmden ayrılmaya ve Türkçülüğe
dâhil olmaya dâvet vardır. Yazının dikkat çekici
kısmı ise Atatürk ve Türk Devrimi hakkında
tarihin henüz hükmünü vermediği ifâdesidir.
Derginin iki sonraki sayısında konuya
dâhil olan İsmet Tümtürk’tür. “Atatürk Meselesi”
başlığıyla şunları yazar:32
İnsanların,
bilhassa
siyasetle uğraşanların, ve hele
diktatörlük etmiş olanların,
seveni de sevmiyeni de çok
bulunur.
(...)
Atatürk’e
samimiyetle
bağlanmış
gençler
acı
hakikatlerle
karşılaşmayı
öğrensinler.
Derginin 29. sayısında “Atatürkçülük ve
Komünistler” başlıklı bir yazı33 yazan Arif
Çivicioğlu bu yazıda Atatürk’e atfedilen
“Komünizm görüldüğü yerde başı ezilmelidir.”
Sözünden34 bahsederek ve Kemâlizmin “bir
dereceye kadar kültürcü ve rejyonalist bir
milliyetçilik ihtiva ettiği”ni söyleyerek gerçekte
komünizmle Kemâlizmin çeliştiğini fakat
komünistlerin Atatürkçülük maskesi takarak
Atatürk’ün
halk
üzerindeki
etkisinden
faydalanmak istediğini ifâde etmiştir. Ayrıca
Kemâlizmin bu komünist oyununa müsait zaafları
bulunduğundan, Atatürk döneminde birtakım
Marksist yayınlara izin verildiğinden, dönemin
Başvekili İsmet İnönü’nün de yazı yazdığı
Marksist bir dergiden (Kadro dergisi kastediliyor),
bâzı mebusların “solcu gayretler” içinde
bulunduğundan da bahsetmiştir. Çivicioğlu 30.
sayıda da Kemâlizm hakkında yazmaya devam
etmektedir.35 Ahmet Emin Yalman’ın bir kitabının
eleştirisi olarak yazılan yazıda “Atatürk’ün iyi
tarafları da kötü tarafları da vardır.” kâbilinden
sözler yer almak birlikte Çivicioğlu, Atatürk
dönemini kendisinden önceki dönemi karalamak
bakımından Hitler, Mussolini ve Stalin
yönetimlerine benzetmekten de geri kalmamıştır.
Art arda yazılan yazıların üçüncüsü olan 31.

(...)
Ey parti ülkücülüğüne bir
iyman diye temiz niyetlerle
bağlanan
Türk
oğlu!
Atatürkçülük perdesi arkasında
Türklük
düşmanlarının
yuvarlanıp oynamak istedikleri
iğrenç istismar oyunlarına alet
olma, dikkat et, kendi temiz
niyet ve gayretlerinle onlarınkini
karşılaştır.
Gücünü
boşa
harcama, millî dâvanın safına
gel!
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sayıdaki yazı36 yine Ahmet Emin Yalman
üzerinden Kemâlizm eleştirisidir. Yazıdaki şu
ifâde ise o tarihe kadar Orkun’da (“Kemâlizme
sâhip çıkan” denemese de) “Kemâlizmle bir bağ
kuran” denebilecek ilk ifâdedir: “Kemalizm
ideolojisinin iyi, faydalı ve doğru taraflarını da
benimseyip kavrayan Türk Milliyetçiliği veya
Türkçülük...”

yayınlanan yazıdan iki hafta sonra 41. sayıda yine
S. E. Hocaoğlu’nun “‘Irkçı-Turancı’ Atatürk”
yazısı38 yayınlanmıştır. Atatürk’ün ırkçılığını ve
Turancılığını kanıtlama çabasına giren ve
komünistlere “Samimî iseniz Atatürk’e de
saldırın!” mesajını veren bu yazının sonunda da
yayıncı notu vardır.
Kemâlizm bahsi 47. sayıda da geçer. Bu
sayının “Irkçılık-Turancılık Davası” bölümünde
Falih Rıfkı Atay’ın yazığı ve “Kemalizm
millîdir... Kemalizme aykırı her ideoloji yabancı
kokar.” dediği yazı ele alınır.39 Orkun’da en çok
taşlanan kişilerin başında gelen Falih Rıfkı’ya
birtakım cevaplar verildikten sonra bu cümleye
geçilir ve “Bir kere Kemalizmin millîliği sadece
Falih Rıfkı ve benzerleri için kabul edilecek bir
şeydir. Daha çok komünistlerin, devşirmelerin,
dönmelerin,
dalkavukların,
hulâsa
Türk
düşmanlarının, elinde silâh olarak bu kemalizm
nedir ki ona aykırı düşünceler yabancı koksun?”
denir. Ayrıca aynı kısımda “Peki, bir başkası
çıksa, o da Namık Kemal düşmanlarının Türk
olmadıklarını iddia etse, o zaman Atay efendi
‘ebedî şef’in Türklükten çıkarılmasına razı olacak
mıdır?” denmişse de yazarın40 Atatürk’ün Nâmık
Kemâl düşmanı olduğunu nereden çıkardığını
anlayamadık.

Atatürk döneminin (ve Orkun yazarları
tarafından onun devamı olarak görülen İnönü
döneminin) “Türk düşmanı” ve “gayrimeşru” gibi
sıfatlarla anıldığı ve Kemâlistlerden “dönek,
Yahudi, Mason, komünist” diye bahsedilen
Orkun’da Kemâlizm hakkında en olumlu
cümlelerin kurulduğu yazılar, Selâhaddin Ertürk
Hocaoğlu’nun 39. ve 41. sayılardaki yazılarıdır.
Hocaoğlu’nun 39. sayıdaki yazısının başlığı
“Türkçülük
ve
Kemalizm”dir.37
Yazının
“Türkçülük ve Kemalizm arasındaki münasebeti
iyice
belirtmek”
amacıyla
yazıldığından
bahsedilmiştir. “Türk tarihinde bir aksiyon adamı
olarak büyük işler başarmış olan Mustafa
Kemal”in, Türkçülüğü, hem de ırkçı-Turancı
taraflarıyla birlikte “tatbik ettiği”, ancak bunu
açıkça söylemeden yaptığı, faşizm, demokrasi ve
sosyalizm arasında telifçi bir sistem kurmaya
çalışıp ortaya çıkan nasyonal-sosyal-demokrat
sistemi Ziya Gökalp Türkçülüğü ile doldurarak
Türkiye’nin
gerçeklerine
uyarladığı
ifâde
edilmiştir.
“Bu
çalışmalardan
Kemalizm
doğmuştur.” Hocaoğlu bu fasıldan sonra
Kemâlizmin uygulamadaki hatalarından ve
başarısızlıklarından söz etmektedir. Bununla
birlikte Kemâlizmin “bugünkü hâli” ile Atatürk’ü
birbirinden ayırmayı da ihmâl etmemiştir. “Kızıl
emperyalizm”in Kemâlizmi kökünden yâni
Türkçülükten kopardığından bahsetmektedir.
Buna göre kendilerinin karşı olduğu Kemâlizm,
pratikteki
“komünistlerin
aracı
olmuş”
Kemâlizmdir, kökü Türkçülük olan ve
Türkçülüğün kapsamı içinde olan Kemâlizme
karşı değillerdir. Kemâlistlere de Kemâlizmi
“komünistlerden ve opportünistlerden kurtarma”
görevi düşmektedir.

Atatürk ve Kemâlizm hakkında rahatça
“olumsuz” diyebileceğimiz bir çizgide yayın
yapan Orkun’un ticanîlerin Atatürk heykellerine
saldırmasını bile Kemâlistlere havâle ettiğini
yukarıda göstermiştik. İrtica tehlikesi söylemini
gerçekçi bulmayan derginin 18. sayısındaki
“Orkun’dan Sesler” bölümü41 de bu bakımdan
bahsedilmeye değer parçalar içerir. Önce bir
eleştiriye cevap verilmiştir: “Bir tanıdık geldi, ve
bize sordu: ‘Siz yobaz ve mürteci misiniz?’.
‘Değiliz’ dedik. Sordu: ‘O halde size karşı
yapılmıyan, yalnız yobazlara ve mürtecilere karşı
yapılan hücumlara niçin bu kadar şiddetle karşı
duruyorsunuz?’. İşte cevabı: Çünkü biz
hücumların zahiren ‘irtica’ya ve fakat hakikatte
milletin insanlık haklarına ve hürriyetine karşı
olduğunu biliyoruz.” Sonra başka bir hücuma
karşılık verilmiştir: “Geçenlerde TMTF’nun
tertiplediği seri konferanslardan ilkini veren Ord.
Prof. ünvanlı ve Vasfi Raşit Seviğ namlı bir kimse
Atatürk’ü sevmiyen Türkçülere aptal demiş.
Türkçüler (...) milletin üstünde hiç bir kuvvet ve
kıymet
tanımazlar.
(...)
Onu
sevmiyen
düşmanımızdır. Fakat şahısları sevip sevmemekte
herkes hürdür. (...) Hiç bir şahsa millete olandan
fazla bir bağlılık göstermemek, yalnız Türk

Hocaoğlu’nun bu yazısının sonunda,
yazının dörtte biri uzunlukta bir Orkun notu
bulunmaktadır. Bu notta, daha önce Atatürk ve
Kemâlizm aleyhine yazılan yazılara yapılmayan
bir şekilde; yazıdaki fikirlerin yazara ait olduğu,
bu görüşleri benimsemeye “mecbur olunmadığı”,
böyle ihtilaflı konularda farklı yazarların
yazılarının
birlikte
okunması
gerektiği
belirtilmiştir. Orkun’un bu önemli notuyla(!)
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milletini hudutsuz bir sevgi ile sevmek aptallıksa,
biz aptallığı memnuniyetle kabul ediyoruz. Millet
sevgisine ve hakikat sevgisine sırt çevirip
taassupla bir şefe bağlanmak akıllılıksa, biz o aklı
hiç
kıskanmadan
profesör
hazretlerine
bağışlıyoruz.” Aynı sayıda Lütfi Önsoy imzalı
yazı42 da Vasfi Raşit Seviğ’in bu sözlerini konu
edinmiş ve Seviğ’e seslenmiş; Orkun’un Atatürk
düşmanı
olmadığı,
sâdece
putlaştırmanın
karşısında olduğu ifâde edilmiştir. Yazıda
Seviğ’in isim vermese de Orkun ve Büyük Doğu
dergilerini hedef aldığı belirtilmiştir. 10. sayıdaki
“Ülküdaşlarla Başbaşa” bölümünde43 Büyük
Doğu hakkında, derginin konu bakımından Orkun
ile aralarında fark olduğunun ama “Buna rağmen
‘Büyük Doğu’nun 27 yıllık diktatörlük idaresinin
bozuklukları, mukaddesat düşmanlığı, ahlâksızlık,
zulüm ve yalancı kahramanlar aleyhine girişmiş
olduğu mücadeleyi umumiyetle iyi buldukları”nın
ifâde edildiğini ve 48. sayıda Necip Fâzıl
Kısakürek’in kumarhâne baskınından dolayı
gazetelerin diline düşmesi hakkında “Adamcağızı
durmadan hırpalayıp durmuşlardı.” Dendiğini44,
ayrıca Atsız’ın Büyük Doğu’da tek parti devrinin
fenalıklarını anlatan yazılar yazdığını45 ve “Z
Vitamini” romanını Büyük Doğu’da tefrika
ettiğini hatırlarsak Atsız ve Necip Fâzıl gibi
Soğuk Savaş dönemi Türk siyasî hayatının iki
önemli şahsiyetinin 1950’lerde Atatürk ve
Kemâlizm konusunda benzer bir pozisyonda
olduğunu görebilmekteyiz.

olmasıdır. Din, Türk ahlâkının, Türk örfünün,
Türk âdetinin, kısaca Türk kültürünün içinde bir
parçadır. Tek parti döneminin “yozlaştırdığı” ve
artık yavaş yavaş “özüne dönen” geleneğin en
önemli parçası dindir. Bu bağlamda derginin 63.
sayısının kapağında Muhammed Peygamber’in bir
hadisinin yer alması da normaldir. Atsız,
İsviçre’den tercüme Medenî Kânun’u çok sert bir
şekilde eleştirdiği yazısında şu ifâdeleri
kullanmıştır: “Orta Anadolu köylüsünün iki
zevcesinden birini hukukan metres tanımakla Türk
milletini İsviçre ayarında bir topluluk yaptık
sananlar cihan tarihinin emsalsiz budalaları, Türk
ahlâkının da en sinsi düşmanlarıdır. (...) Binlerce
yıllık kültürü, bilhassa mânevî-ahlâkî kültürü olan
Türk milleti Firenk kanunları ile idare
edilemez.”49
Paragrafın başında bahsettiğimiz, irticanın
küçümsenmesi hattâ yok sayılması konusunda H.
Fethi Gözler’in 30. sayıdaki yazısı50 önemlidir. Bu
yazıda her ne kadar “Din, yalnızca din olarak
kalmalı, tahtını vicdanlarda kurmalıdır.” dense de
açıkça “Bugün kaytaklık yoktur.” tespiti
yapılmakta ve mesele din üzerindeki baskının
kaldırılması şeklinde açıklanmaktadır. Ayrıca
dinin “komünizme darbe indiren” ve “milliyeti
koruyan” yönüne de vurgu yapılmaktadır. Aynı
sayıda, yukarıda da andığımız bir yazıda51 ise şu
ifâdeler geçmektedir: “1951 yılında müslümanlık
ve Türk milliyetçiliğinin yeni bir dinçlik sevimlilik
kazandığına müslümanlık ahlâkiyle kaynaşmış
Türk milliyetçiliğinin yepyeni bir kudret kaynağı
halinde gönül ve şuurları sarışı karşısında daha
önceki sayfalarda belirttiğimiz şahıslar tarafından
muhtelif düşünce ve menfaatlerle ortaya çıkarılan
‘irtica’ düşmanlığı ve inkılâp havariliği...”

İrtica karşıtı söylemi reddeden ve eleştiren
Orkun’un bir İslâmcı yayın organı olduğunu
söylemek kuşkusuz abartı olacaktır, fakat
dergideki dinî söylem, Türkçülük iddiasıyla yayın
yapılmasına rağmen Türkçe ezan yerine Arapça
ezanın savunulması46, Kemâlizm eleştirisinde
dinin önemli bir yer tutması gibi unsurlardan
dolayı derginin muhafazakâr bir dergi olduğunu
söyleyebiliriz. Orkun çevresi bu yönden
1970’lerde belirginleşecek milliyetçi-muhafazakâr
ideolojinin bir tür öncülü sayılabilir.47 Türklük ve
İslâm’ın “sentez”lenmesi ve anti-komünizm gibi
özellikler dergide güçlü bir şekilde görülmektedir.
Yukarıda aktardığımız gibi Atatürk eleştirilirken
onun Allah hakkındaki düşüncelerinin sorulması
dinin öyle veya böyle bir dereceye kadar referans
alındığını göstermektedir. Fakat Orkun’daki “din
referansı”, İslâm’ın özündeki kutsallıktan çok
onun Türk milletinin inancı olmasından
kaynaklanır. Her ne kadar Türkiye’nin Arap
ülkeleriyle birlikte kurulacak bir İslâm ordusuna
öncülük etmesi fikri bile savunulumuşsa48 da
Orkun’da dinin önemi “millî mukaddesat”

Orkun, tek parti devrinde yapılan
“inkılâplar”ın tasfiyesi ve irtica tehdidi söylemine
karşı DP hükûmetinin arkasında, hattâ bâzen
birkaç adım önünde olsa da DP’nin yayın organı
gibi olduğu anlaşılmamalıdır. Daha Menderes’in
hükûmet programını açıklarken “Devr-i sabık
yaratmayacağız.” dediği dönemde Orkun devr-i
sabık yaratmak kararlılığındadır. Tek parti dönemi
düşmanlığı “3 Mayıs mağdurları”nı DP ile aynı
pozisyona sürüklemiştir fakat dergide partizanca
bir üslûp kullanılmamıştır. Halil Özyörük
olayında olduğu gibi zaman zaman eleştiriler
yapılmıştır. Adalet Bakanı Halil Özyörük’ün net
bir şekilde hedef alınmasına karşılık, Millî Eğitim
Bakanı Tevfik İleri’nin muarızlarına karşı
savunulduğu da görülmüştür.52 Orkun’un DP’ye
yaklaşımı 27. sayının “Ülküdaşlarla Başbaşa”
bölümünde53 şöyle açıklanmıştır: “Bir de şu
89

ANLIK, Eylül-Ekim 2017

noktayı onlara, ve herkese, izah etmeli; C.H.P.
şefine düşmanlık, başka bir siyasî şahsa veya
partiye bağlılık mânasını hiçbir zaman taşımaz;
Türkçülük bir hareket olarak partiler üstü ve her
partiden adama açık olmakta devam ediyor.” 32.
sayının aynı bölümünde54 ise dergiye yazı
gönderenlerin dikkat etmesi gerekenler sayılmış,
“mümkün
olduğu
kadar
uzak
kalmıya
çalışacağımız şeyler” maddesinde “hükûmeti
(Türkçülüğün meselelerine temas eden noktaların
dışında) methetmek veya zemmetmek, partiler
arasındaki çekişmeler ve partilerin iç işleri...”
ifâdelerine yer verilmiştir. Ayrıca derginin henüz
ilk sayısında yine “Ülküdaşlarla Başbaşa”
bölümünde55 “Türkçülüğün partiler üstü tutulması
ve hiçbir partiye bağlanmaması” gerektiği
vurgulanmıştır. Bununla birlikte “diktatörlük
dönemi”ni temsil eden Halk Partisi ile “14
Mayıs’ta kurulan Cumhuriyet”i temsil eden
Demokrat Parti arasında kusursuz bir tarafsızlık
içinde bulunulmadığı açıktır. Atsız’ın 1950’den
1956’ya kadar Dışişleri Bakanlığı yapan
(1930’larda üniversitede asistanlığını yaptığı)
Fuad Köprülü’yü “Bizim için Kıbrıs meselesi diye
bir konu yoktur.” sözleri nedeniyle eleştirmek için
1960’ları beklemesi56 de bu tarafsız olmama
durumuna delâlettir.

Kore Savaşı’na verilen koşulsuz desteğe
rağmen bu savaşta aynı cephede olduğumuz
ABD’ye ve onun öncülüğündeki NATO’ya Orkun
sayfalarında
aynı
derecede
bir
ilgi
gösterilmemiştir. Yukarıda bahsettiğimiz “İslâm
ülkelerine dönme” fikrinin savunulduğu yazı aynı
zamanda NATO seçeneğine karşı yazılmıştı. Bunu
dışında 36. sayıdaki “Orkun’dan Sesler”
bölümünde58 de hükûmetin NATO’ya girme
isteğine karşı bu isteği reddeden Avrupa devletleri
eleştirilmiş ve “Türkün, Tanrısıyla kendi
kolundan başka güvenebileceği hiç bir kuvvet
yoktur.” denmiştir. Fakat 50. sayının aynı
bölümünde59 ise ABD Başkanı Truman’a esprili
bir dille, Sovyetler’in dünya ile alay etmesine
karşılık Rusya’ya tümenler, ordular göndermesi
önerilmiş ve “Al sana tümen, al sana ordu, al
sana bütün bir hür insanlık!..” denmiştir.
***
İkinci Meşrutiyet’ten sonra canlılık
kazanan Türk milliyetçiliği; Balkan Savaşları,
Birinci Dünya Savaşı ve Türk Bağımsızlık Savaşı
tecrübelerini yaşadıktan sonra Cumhuriyet’e
intikâl etmiş ve Tarık Zafer Tunaya’nın da dediği
gibi “irredenta kısmı müstesna” 60 Cumhuriyet’in
kurucu kadrosunun temel fikrî dayanaklarından
biri olmuştur. Dünya Savaşı’nda imparatorluğun
dağılması, Bağımsızlık Savaşı’nın Anadolu ve
Trakya’yı kurtarması ve yeni devletin Lozan’da
kendisini dünyaya kabûl ettirmesi ile ortaya çıkan
statüko, Kemâlist Devrim’in üzerine inşâ edildiği
zemin olmuştur. 10 yıllık savaş döneminin
bıraktığı enkaz, Kemâlistleri realist bir yaklaşımla
“Yurtta sûlh, cihanda sûlh!” siyasetine
yöneltmiştir.
Bu
açıdan
yeni
dönemde
Türkçülüğün Türkiye ile sınırlı kalması şaşırtıcı
değildir. Türkçülüğün iki büyük teorisyeni Ziya
Gökalp ve Yusuf Akçura’nın 1924 ve 1935’teki
vefatlarına kadar Atatürk’ün çevresinde yer alması
önemli bir göstergedir. Gökalp’in Turan’ı “uzak
ülkü” olarak sınıflandırması ve “siyasî birlik”
yerine
“kültürel
birlik”ten
bahsetmesi,61
Akçura’nın
daha
1919’da
“demokratik
milliyetçilik-emperyalist milliyetçilik” ayrımına
gitmesi62 Türkçülüğün siyasî gelişmelere paralel
olarak geçirdiği evrimi göstermek bakımından
kayda değerdir. Kemâlist milliyetçiliğin ikinci
önemli özelliği ise bir devrim ideolojisinin izlerini
taşımasıdır. Bu dönemde yeni bir toplum yaratma
düşüncesi Türk milliyetçiliğini laik bir karaktere
büründürmüştür. Ulus-devlet inşâsı sürecinde
Türk milliyetçiliğinin hedefi laik bir Türk kimliği
inşâ etmek olmuştur.

Dikkate değer bir nokta da Kore
Savaşı’nın Orkun’da uyandırdığı yankıdır.
Hükûmetin tâ Kore’deki bir savaşa Türk askerini
gönderme kararı Orkun’da herhangi bir olumsuz
tepkiye neden olmadığı gibi Atsız’ın yukarıda
bahsettiğimiz “Millî Birlik” yazısında CHP’yi
eleştirirken “Hattâ Kore’ye asker göndermenin
bile aleyhinde bulunuyorlar.” denmiştir. Kore
Savaşı’ndaki Türk askerleri için sayısız şiirler
yazılmış, cepheden haberler sütunlara taşınmış,
Kore gâzileriyle röportajlar yapılmış, özetle Kore
konusu geniş bir şekilde işlenmiştir. Pasifik’te
çıkan bir savaşın Türkiye’nin güvenliğine yönelik
bir tehdit oluşturmadığı çok açık olmasına rağmen
Kore Savaşı, Orkun açısından Türkçülük için çok
önemli bir fırsat, Türkiye için “Yurtta sûlh
cihanda sûlh” “tekerlemesi”nden57 kurtulma
şansıdır. Bu yüzden “Kore’de ne işimiz var?”
demenin yeri yoktur. Zafer şarkıları söylenecek,
kahramanlık şiirleri okunacak, cephe anıları
anlatılacak, milliyetçilik duyguları kabaracaktır.
Üstelik
karşı
taraf
komünisttir.
Ortada
kahramanların can vermesinin yurdu yaşatmakla
pek alâkalı olmadığı bir mesele olsa da Orkun’da
böyle bir sorgulamaya rastlanmaz.
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Fakat bu makalenin kapsamını teşkil eden Orkun
dönemi (1950-1952) için durum bundan ibârettir.

Ana akım dışında kalan milliyetçilikler de
bir şekilde varlığını sürdürmüştür fakat
Türkiye’de veya -Rıza Nur, Zeki Velidî Togan ve
Hamdullah Suphi Tanrıöver gibi- Türkiye dışında,
görünürlükten
uzak
kalmışlardır.
İnönü
döneminde Nazi Almanyası ile ilişkilerin
yakınlaştığı
birkaç
yılda
bile
“resmî”
milliyetçiliğin ırkçı-Turancı gelenekle uyuşma
içinde olduğu söylenemez. İkinci Dünya
Savaşı’ndan sonra Türkiye’nin çok partili hayata
geçmesi ve Demokrat Parti’nin iktidara gelmesi
ile Türkçülüğün bu ırkçı-Turancı ve muhafazakâr
kolu geniş bir şekilde propaganda yapma fırsatına
kavuşmuştur. Orkun dergisinde toplanan kadro,
Türkiye ile sınırlı yurttaşlık perspektifi yerine
Sovyet Rusya’nın kontrolündeki “esir Türkler”
hedefini
göstererek
Kemâlist
Türk
milliyetçiliğinin realist ve kültürel yapısından
uzak bir çizgide durmuştur. Ayrıca Kemâlist
Devrim’e, “inkılâplar”a, modernleşmeye yönelik
ağır eleştiriler ve reddiyelerle “laik ve
modernleşmeci milliyetçilik”in de karşısında
konumlanmışlardır. Bu konumlanma Orkun’u
Necip Fâzıl’ın Büyük Doğusu ile yan yana
getirmiştir.
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14
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15
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Orkun, 31. sayı, 1951, s. 4
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“Orkun’dan Sesler”, Orkun, 23. sayı, 1951, s. 8
19
“Orkun’dan Sesler”, Orkun, 27. sayı, 1951, s. 8
20
“Orkun’dan Sesler”, Orkun, 31. sayı, 1951, s. 8
21
İsmet Tümtürk, “Başbakan’a Hitap”, Orkun, 30. sayı,
1951, s. 3
22
İsmet Tümtürk, “Yine Kütahya Meselesi”, Orkun, 33. sayı,
1951, s. 3
23
“Orkun’dan Sesler”, Orkun, 42. sayı, 1951, s. 9
24
“Orkun’dan Sesler”, Orkun, 39. sayı, 1951, s. 8
25
Dr. İzeddin Şadan, “İnkılâp Nevrozu”, Orkun, 6. sayı,
1950, s. 5
26
Zeki Sofuoğlu, “Son yüzyılı örten yalan perdesi ne zaman
yırtılacak?”, Orkun, 6. sayı, 1950, s. 3
27
“Ülküdaşlarla Başbaşa,” Orkun, 9. sayı, 1950, s. 16
28
“Orkun’dan Sesler”, Orkun, 16. sayı, 1951, s. 8.
Orkun’daki bu imzasız “Orkun’dan Sesler” yazılarını kimin
hazırladığı ve her sayıda aynı kişinin mi yazdığı hakkında açık
bir belirti yoktur. Bu bölümdeki mizahî dil Atsız’ın üslûbunu
hatırlatmaktadır. Alıntıda bahsedilen küçük kızın da Atsız’ın
mânevî kızı Kâniye olma ihtimâli vardır. Fakat Atsız’ın
mektuplarında Orkun’u eleştirmesi bu görüşü şüpheye
düşürmektedir. İsmail Hakkı Yılanlıoğlu’na yazdığı
19.11.1951 ve 6.12.1951 tarihli mektuplarda kendisinin
Orkun’un Millî Eğitim Bakanı Tevfik İleri’yi savunmasına
kızgın olduğunu görmekteyiz. (Bu mektuplarda T. İleri

Orkun çevresinin Kemâlizmdeki Türk
milliyetçiliği ile aralarındaki bu ideolojik ve
kuramsal farklılığa işkenceli 3 Mayıs davasının
yarattığı düşmanlık ve intikamcılık eklenince çok
sert bir şekilde tek parti dönemini eleştiren ve
irtica tehlikesini görmezden gelen bir yayın
politikası ortaya çıkmıştır. İnkılâp-irtica söylemini
tek parti devrinin önde gelenlerinin eski güçlerine
ulaşmak için çıkardıkları bir “tahrik” olarak gören
anlayış dergiye tamamen hâkimdir. Sonraki
dönemlerde ise siyasî gelişmelere paralel olarak
bu anlayış değişecektir. Orkun’un “vakitsizlikten
ve yorgunluktan” kapanmasından63 10 yıl sonra
aynı adla çıkan dergide Atatürk -bu makalede
aktardığımız ithamların aksine- sâhip çıkılan,
adına şiirler yazılan, komünizme karşıtlığıyla
referans
gösterilen,
“inkılâp
ve
millet
önderi”dir.64 Yeni Orkun’un ilk sayısındaki şu
satırlar Atsız’a aittir: “Demokratik rejimde
kalmaya ısrarlı oluşumuz, demokratik olmayan
eski
tarihimizi
ve
bize
övünç
veren
kahramanlarımızı saygı ile anmamıza asla engel
olamaz. Çünkü mazisini hor gören bir millet,
ancak şerefsiz insanlardan mürekkep bir topluluk
olabilir.”65 Ayrıca Atsız başta olmak üzere adı
geçen bâzı aktörler sonraki dönemlerde çeşitli
yayınlarda İslâmcılarla sert kavgalar verecektir.66
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yaptığı ve yapmadığı bâzı atamalardan dolayı
eleştirilmektedir. Orkun kapandıktan birkaç ay sonra
Atsız’ın kendisi de Haydarpaşa Lisesi’ndeki
öğretmenliğinden alınıp Süleymaniye Kütüphânesi’ne tâyin
edilecektir.) Mektuplardan birkaç hafta önce (aşağıda da
değineceğimiz gibi) derginin 2. sayfasında Orkun imzalı bir
yazıyla T. İleri’ye sâhip çıkılmıştır. Aynı mektupta “İsmet,
Bekir Berk, Gemuhluoğlu müştereken yazmışlar.” ifâdesi de
geçmektedir. Bu durumda Orkun’daki imzasız veya “Orkun”
imzalı yazıların, bu arada “Orkun’dan Sesler”in de Atsız’a ait
olma ihtimâli zayıflamaktadır. Bahsedilen mektuplar için
bkz. Yücel Hacaloğlu, Atsız’ın Mektupları, Orkun Yay., s. 7880. Fethi Tevetoğlu, Orkun üzerine yazdığı bir yazıda Atsız’ın
ilk sayıdaki Orkun imzalı yazıyı yazdığını söylemekle birlikte
“Orkun’dan Sesler”den bahsetmemiştir. Bkz. Fethi
Tevetoğlu, “Türkçü Dergiler IX”, Türk Kültürü, 308. sayı,
1988, s. 792-799. Necmeddin Sefercioğlu’na göre ise
“Orkun’dan Sesler”i “genellikle” Nejdet Sançar yazmıştır.
Bkz. Necmeddin Sefercioğlu, Türkçü Dergiler, Türk Ocakları
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TÜRKİYE KENDİ
OTOMOBİLİNİ
ÜRETMELİ Mİ?

Mustafa ERTUĞRAL
Uzun zamandır akıllarda bir soru var.
“Türkiye kendi otomobilini üretmeli mi,
üretmemeli mi?” Atılan bir kaç küçük bireysel
adım ve seçim vaatleri dışında bu soru hala somut
bir yanıt bulabilmiş değil.

bu noktada yapacağı yatırımlar ve ar-ge
çalışmaları yarım kalan sanayi adımını atlasında
büyük bir rol oynayacaktır.
Elektrikli araçlardan biraz bahsedecek olursak
eğer; henüz emekleme aşamasında olan piyasadan
dolayı şu an fiyat olarak fosil yakıt kullanan
araçlara göre biraz pahalı olsalar da, trafikteki
sayıları arttıkça ve teknolojilerindeki gelişim
sürdükçe fiyatları da düşecektir. Bugün klasik
fosil yakıt kullanan bir araç 100 km yol alabilmek
için ortalama 30 Lira yakıt tüketiyorken aynı
mesafe için elektrikli araçların kullandığı enerji
bedeli 5 lirayı geçmemekte. Fosil yakıt
tüketmedikleri için doğayı kirletecek gazlar
üretmemekle beraber motor gürültüsü olmadığı
için çevreye zarar vermemekteler.

Türkiye ekonomisiyle dünyada adından
bahsettirmek istiyorsa eğer, Yıllık 90 milyon
aracın üretildiği ve 20 yıl içinde piyasadaki araç
sayısının %200 den fazla artarak 2 milyardan fazla
olacağı bir piyasada kendi markası ile yer alması
şart. Peki Türkiye sektördeki diğer büyük
markalar ile rekabet edecek yatırımı yapmak için
geç kalmadı mı? Evet Türkiye sıfırdan yapacağı
sanayi hamlesi için treni kaçırmış durumda.
Piyasadaki markaların kendilerinden küçük
markaları da kendi bünyelerine katıp bir tekel
yaratmaları bu dakikadan sonra yeni üreticilerin
büyümesinin önünde bir engel.
Ama fosil yakıtlara biçilen 100 yıllık ömür ile
beraber
otomobil
sektöründe
de
köklü
değişiklikler yaşanmakta. 2003’te kurulan Tesla
talebe yetişememekte. Bugün piyasanın sadece
%5 ini elinde bulunduran elektrikli araçlar 2040
başlarında
%20lik
paya
sahip
olacağı
öngörülmekte. Bu da 400 milyon araçtan fazla bir
rakama denk geliyor, yani şu an ki araç sayısının
neredeyse yarısı. Bunu değişimin farkında olan
büyük markalar da üretim bantlarında köklü
değişikliklere gitmekteler.

Önlerindeki en büyük engel ise uzun şarj süreleri.
Bugün fosil yakıtlar ile çalılan araçlar, sadece 5
dakikada yakıtlarını tam doldurup yola hazır hale
gelebiliyorken, elektrikli araçların tam dolum için
beklemesi gereken süre 2 saati bulabiliyor. Bu da
uzun yol için elektrikli araçların önünü kapatıyor.
Ama yapılan arge çalışmaları ile bunun da bir
çözümü bulunacağı kesin. Bundan 5 yıl önce bir
cep telefonunun tam dolu şarja ulaşması için 5
saat beklememiz gerekiyordu ama bugün yarım
saat içinde bu işlem bitiyor. Bunun yanında
araçların yolda giderken şarj edilebilmesi için
yapılan çalışmalar olduğunu da biliyoruz.

Bu değişim Türkiye için büyük bir fırsata
dönüşebilir.
Devrim projesinin seri üretme
geçemeden durdurulması ile kaçırılan fırsat bugün
elektrikli arabaların piyasadaki yükselişiyle yeni
yeniden kapımıza dayanmış durumda. Türkiye’nin

Türkiye’nin kendi markasını yaratması için
kapısını çalan bu fırsatı daha önce yaptığı gibi
elinden kaçırma lüksü yok. Bir an önce gerekli
altyapı çalışmalarına başlamalı ve kendi markası
ile sektördeki yerini almalı.
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KAPANMAYAN DOSYA:
SABAHATTİN ALİ-NİHAL ATSIZ DAVASI

Beyza Selen ÇAVUŞ
Cümlesi beli der enelhak dese
Hala taparlar mı koca terese?
İsmet girmedi mi hala kodese?
Kel Ali’nin boynu vurulmuş mudur?’’

Gerek
halen
güncelliğini
koruyan
eserleriyle, gerekse sosyal medyada Türk
kahvesiyle çekilmiş kitaplarının fotoğraflarıyla
hepimizin yakından tanıdığı yahut tanıdığını
düşündüğü bir yazardır Sabahattin Ali. Raif
Efendi’yi ve Maria Puder’i yaratarak duygu
dünyamızda fırtınalar estirmiş bu adamın, Türk
siyasi ve fikir tarihinde de halen etkisi süren bir
davanın davacı tarafı olduğunu da bilmekteyiz.
Sabahattin Ali – Hüseyin Nihal Atsız davasını
inceleyeceğiz; fakat ondan önce, her iki tarafın
savunucularının kafasında soru işareti bırakan,
halen kullanılan bir olayı incelemek daha doğru
olacaktır.
•

Sabahattin
Ali’nin
Hakaret Ettiği İddiası

İddia odur ki, Sabahattin Ali bu şiirini
Konya’da bir dost meclisinde okuyarak Atatürk ve
İsmet İnönü’ye hakaret etmiştir. Olayın iç
yüzünün bir kısmını Hıfzı Topuz’un Başın Öne
Eğilmesin isimli kitabından okuyalım: ‘’Remzi ve
Cemal Beyler bu yüzden Sabahattin Ali’ye çok
kızdılar ve ondan çirkin bir öç almaya
kalktılar. Sabahattin Ali, olaydan sekiz ay önce
gazeteye birkaç şiir bırakmış ama bunlar bir
türlü yayımlanmamıştı.’’ Remzi ve Cemal
Beyler’in, Sabahattin Ali’den öç almak
istemesinin sebebi ise, Cemal Kutay’ın Yeni
Anadolu gazetesinde başyazarlık ve tercümanlık
yapan Sabahattin Ali’nin, Kutay’la Milli Eğitim
Müfettişi’ne karşı yürütülen kampanya nedeniyle
ters düşmesidir. Sabahattin Ali, bu kampanyayı
desteklemez ve Konya Öğretmenler Birliği’ne
gönderdiği yazıyla protesto eder. Bunun
sonucunda, Sabahattin Ali’nin sekiz ay önce
gazeteye bıraktığı şiirler, birden dost meclisine
taşınarak Atatürk’e hakaret iddiasıyla Sabahattin
Ali’nin yakasına yapışır. Tutuklanan Sabahattin
Ali, kendini şöyle savunur:
‘’Konya
İkinci
Karar
Hakimliği
Memuriyet-i Aliyesine,
Reisicumhur
hazretlerine
hakareti
tazammun eden ‘’Memleketten Haber’’ ünvanlı
bir şiiri, Yahya ve Namık Beyler’in hanelerinde
okuduğum hakkındaki iddianameye itirazımdır:

Atatürk’e

Konya’da bir arkadaş toplantısında
okuduğu bir şiirinde, Atatürk’e hakaret ettiği
iddiasıyla 1932’de tutuklanan Sabahattin Ali’nin,
kendini nasıl savunduğunu okumadan önce, şiiri
ve Sabahattin Ali’nin yaşamını derinlemesine
araştıran Hıfzı Topuz’un konu hakkında
yazdıklarını görelim:
‘’Hey anavatandan ayrılmayanlar
Bulanık dereler durulmuş mudur?
Dinmiş midir olukla akan o kanlar?
Büyük hedeflere varılmış mıdır?
Asarlar mı hala Hakk’a tapanı?
Mebus yaparlar mı her şaklabanı?
Köylünün elinde var mı sabanı?
Sıska öküzler dirilmiş midir?
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1-Evlerine ilk defa gittiğim ve yeni
tanıştığım bu zatların huzurunda böyle bir şey
okumak cesaretini göstermek, delilikten başka bir
kelime ile tavsif edilemez. Ben ise melekat-ı
akliyesine sahip bir adamımdır.
2-İfadelerine müracaat edilen şahıslardan
ifadelerinin tetkiki, şiiri dinledikleri iddia
edilenlerin böyle bir şeyden haberi olmadığını
meydana çıkaracaktır. Şu halde muhbirin
iddiasının asılsız olduğu, bana şahsen münfail
olan Mehmet Emin Soysal Bey ve Cemal Bey’in
ve onların ortak ve arkadaşları olan Eyüp Hamdi
ve Remzi Beyler’in bana iftirada bulundukları
tezahür eder.
3-Cemal Bey, gazetesinde maarif müfettişi umumisi Ali Rıza Bey aleyhinde yazdığı bir
yazıyı Muallimler Birliği’nde alenen terbiyeye
gayr-i muvafık (uygun olmayan) kelimesiyle
tavsif ettiğim ve bu yazının tekzibine karar
verilmesine sebep olduğum için bana muğber idi
ve bu iğbirarını Konya Kütüphanesi memuru
Mesut Bey’e de ‘’Ben onu ihbar edeceğim.’’ diye
birkaç gün evvelden izhar etmiştir.
…
5-Eyüp Hamdi Bey, Mehmet Emin Bey ile
bir mecmua çıkarmaktadır. Remzi Bey ise Cemal
Bey’in ortağıdır. Onları birbirine müşterek
mantıklar bağladığı için birbirilerini tekit
edecekleri şüphesizdir. Hakkımdaki ihbarın
Muallimler Birliği’ndeki hücumumdan bir gün
sonra yapılması da ihbarın asılsızlığını ispat için
başka bir değere hacet bırakmamaktadır.
…
7-Beş altı ay evvel işret meclisinde
okunduğu ve bir defadan fazla dinlenmediği
söylenen bir şiirin bu kadar müddet sonra
tamamen hafızada kalabilmesi imkan haricindedir.
8-Böyle bir şiir yazdığımı ve bunu beş altı
ay evvel okuduğumu iddia edenler beni bir ay
evveline, yani kendileri ile alakamı kestiğim
zamana kadar sahibi oldukları gazetede
çalıştırıyor ve siyasi başmakaleler yazmama
müsaade ediyorlardı. İhbarlarında hakikatten bir
zerre bulunsa bunu yapmalarına imkan olmaması
icap ederdi.
…
Muhtelit Orta Mektep Almanca Muallimi’’

Özellikle 8. maddede belirttiği gibi, müfettiş
tartışmasından önce gazetede başyazar olarak
çalışan, hatta Kuyucaklı Yusuf romanının bir
kısmını da burada tefrika eden Sabahattin Ali,
Atatürk’e hakaret edecek görüşte biriyse, neden
Cemal Kutay ve diğer ortaklar kendisine gazetede
böyle önemli bir görev vermiştir? Bu soru,
iddianın asılsız olduğunu kanıtlar niteliktedir.

Mahkemelerde isimli çalışmadan alınan bu
belge (çalışmada Osmanlıca aslı mevcuttur),
Sabahattin Ali’nin iddiaya karşı savunmasıdır.

inkılâpları? Milletin

Aynı zamanda bu iddiaya sıkı sıkıya
sarılan Atsızcılar’a,

Hüseyin

Nihal Atsız’ın

Dalkavuklar Gecesi adlı romanında, Atatürk’ü
temsil eden kral Pampa için ‘’Sarhoş Kral’’
dediğini de hatırlatmak gerekir. Bununla da
kalmayan Atsız, Milli Birlik adlı yazısında şu
sözleri söyler:
Kemalizm

denilen muazzam safsata kısmen

Fransa kısmen de İtalya ve Rusya’dan alınmak
suretiyle dış alemin bir değil, birkaç merkezine
birden bağlı olan, bu suretle diğerlerden daha çok
ve

karmakarışık

bir

şekilde dışarıya

bağlı

bulunan bir ucubedir.
Bugün dönme, mason ve Kemalist güruhunun
ağzında sakız gibi dolaşan yobazlık kelimesi en
çok

kendilerine

yobazları…

yakışmaktadır:

Kendilerinden

İnkılâp

başka

türlü

düşünenlere tahammül edemeyen Kemalist ve
mason yobazlar… Irkçılıkla Kemalizm arasında
bir ölçüştürme yapmak gerekirse şöyle denebilir:
Irkçılık, bizden olmayanların bize hep ihanet
ettiklerini

bilmekten

doğan

tarihi

bir

gerçeğe, Kemalizm ise otuz yılın yalan‐dolan
propagandasına dayanmaktadır.
(…)
Nerde

o mukaddesata

saldıran

dinine

Kemalist

tahakküm

artık

sökmüyor, değil mi? (…) Biz onların Kemalist
rejimlerinin her marifetini, tehdidini, iftirasını,
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Baykurt’tan da, Sertel’den de yüz bin kat fazla
komünistti. Sabahattin Ali- Atsız davasında
yapılan gösteriler, Irkçılık Turancılık davasına yol
açmıştır. Yücel, bütün bunlardan sorumludur.’’
Bunun sonucunda Yücel, Kenan Öner dava
açmıştır.
Akıllara şu soru gelir: Sabahattin Ali,
defalarca hüküm giymiş, hapis yatmıştır. Hatta
Atatürk’e hakaret suçundan dahi. Evet, Sabahattin
Ali bakanlık emrinde çalışmıştır; fakat bu,
Sabahattin Ali’nin korunduğu anlamına mı gelir?
Sabahattin Ali, dönemini aşmış iyi bir yazar ve
şair, aynı zamanda da öğretmendir. Ki Aziz Nesin
ve Rıfat Ilgaz’la çıkardığı dergiler, bakanlık
emrinde, Öner’e göre korumasında olmasına
karşın defalarca kapatılmıştır. Korunduğunu farz
edelim, Sabahattin Ali’yi korumak demek
komünistleri korumak mı demektir? Daha önce de
belirttiğimiz gibi Sabahattin Ali, hiçbir şekilde
komünist
olduğunu
söylememiştir.
Onun
komünist olduğunu iddia edenler de, bu iddiasını
halen ispatlayamamıştır. Komünist olduğunu farz
edelim, ülkesi adına zararlı bir iş yapmış mıdır?
Cevap bellidir.
Sabahattin Ali’den kendisini okuyarak
yazıyı bitiriyor ve gerisini okurun aklına
bırakıyoruz:
“Namuslu olmak, ne zor şeymiş meğer!
Bir gün Almanların pabucunu yalayan, ertesi
gün İngilizlere takla atan, daha ertesi gün de
Amerika’ya kavuk sallayan soysuzlar gibi
olmak istemedik. Yalnız ve yalnız bir tek
milletin önünde secdeye vardık. O da kendi
cefakeş milletimizdir.
Meğer ne büyük günah işlemişiz!
Kanunlu, kanunsuz baskılar altında ezile ezile
pestile döndük. Bugünün itibarlı kişileri gibi
kese doldurmadık, makam peşinde koşmadık.
İç ve dış bankalara para yatırmadık, han
apartman sahibi olmak, sağdan soldan vurmak
ve milleti kasıp kavurmak emellerine
kapılmadık. Bütün kavgamızda kendimiz için
hiçbir şey istemedik. Yalnız ve yalnız, bu
yurdun bütün yükünü omuzlarında taşıyan
milyonlarca insanın derdine derman olacak
yolları araştırmak istedik.
Bu ne affedilmez suçmuş meğer!
Neredeyse, yoldan geçerken mide uşakları
arkamızdan bağıracaklar: ‘Görüyor musun şu
haini! İlle de namuslu kalmak istiyor ve
ahengimizi bozuyor…’

hapsini, işkencesini, tabutluğunu ve mezarlığını
1944’te gördük ve şatafatlı Kemalizm’in ne
olduğunu anladık.”
• Ali –Atsız Davası
Sabahattin Ali’nin İçimizdeki Şeytan adlı
romanına karşılık olarak ‘’İçimizdeki Şeytanlar’’
adında bir yazı yayımlayan Atsız, yazısına şöyle
başlar: ‘’Önceleri milliyetçi iken sonradan
sapıtarak komünist olan, fakat düşüncelerini
değiştirdiğini ispat etmedikçe kendisine iş
verilmeyeceği söylendikten sonra sözde
hükümet tarafına geçen Sabahattin Ali,
“İçimizdeki Şeytan” adlı bir roman çıkardı. Bu
romanın kısaltılmış şekli şudur:’’ Bundan sonra
uzun bir şekilde romanı anlatan Hüseyin Nihal
Atsız’ın da çok iyi bildiği gibi, Sabahattin Ali
hiçbir yazısında veya sohbetinde komünist
olduğunu söylememiştir. Yazının eleştiri kısmına
geçecek olursak Hüseyin Nihal Atsız, Sabahattin
Ali’yi ruhsal tahlillerle romanını şişirmekle ve
Shakespeare’e özenmekle suçlamıştır. Burada bir
sorun yoktur ve bir edebiyatçının diğerini
eleştirmesinden ibaret cümlelerdir bunlar. Elbette
Sabahattin Ali de, Atsız’ı ‘’Bana özenti dedi’’
diyerek mahkemeye vermemiştir. Asıl sorun,
Hüseyin Nihal Atsız’ın, Ali’yi, ırkçı, Turancı ve
Türkçü kesimi ‘’satılmış’’ olarak göstermekle
suçlaması ve şahsına hakaret etmesidir. Dava
Sabahattin Ali lehine sonuçlanır.
Mesele bu kadar basit olmamakla birlikte,
Sabahattin Ali’yi, Atsız aleyhine dava açmak
konusunda ikna edenin Hasan Ali Yücel olduğu
da iddia edilir. Hasan Ali Yücel – Demokrat Parti
İstanbul İl Başkanı Kenan Öner davasının davalısı
Öner, ‘’Pekala bilir ve hatırlarsınız ki 1944
senesinde Nihal Atsız ismindeki milliyetçi bir
öğretmenin, Mareşal’e (Fevzi Çakmak)
sorduğunuz, neşrettiği bir broşürde üç sene
evvel açıklamış, fakat bu ifşaatın tesiri altında
mevkii müstahkemini tehlikede zanneden zatı
devletiniz o broşürde de Şükrü Sökmensüer’in
nutkunda geçen Sabahattin Ali’yi, bu milliyetçi
öğretmen aleyhine Ankara Mahkemesi’nde bir
hakaret davası açtırmaya ve Ulus avukatını
kendine fahri bir vekil tayin ettirmeye
muvaffak olmuştunuz.’’ diyerek, Yücel’i bu
konuda suçlamıştır. Aynı kitapta Mumcu, Öner’in
düşüncesini şöyle açıklamıştır: ‘’Hasan Ali Yücel,
Sabahattin Ali’yi koruyordu. Sabahattin Ali, Cami
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Çalmadan, çırpmadan bize ekmeğimizi
verenleri aç, bizi giydirenleri donsuz
bırakmadan yaşamak istemek bu kadar güç,
bu kadar mihnetli, hatta bu kadar tehlikeli mi
olmalı idi?”
Sabahattin Ali
Kaynakça:
Hıfzı TOPUZ – Başın Öne Eğilmesin sayfa: 58 – 59 /
Remzi Kitabevi
Hüseyin Nihal ATSIZ – İçimizdeki Şeytanlar
Hüseyin Nihal ATSIZ – Milli Birlik / Orkun Dergisi
1951
Sabahattin ALİ – Mahkemelerde Belge: 3 /
Hazırlayanlar: Nüket Esen – Nezihe Seyhan / YKY
Sabahattin ALİ - Markopaşa Yazıları ve Ötekiler
sayfa: 190 / Hazırlayan: Hikmet Altınkaynak / YKY
Hüseyin Nihal ATSIZ – İçimizdeki Şeytanlar
Uğur MUMCU- 40’ların Cadı Kazanı sayfa: 62 – 65 /
Uğur Mumcu Vakfı Yayınları

98

