
Milliyetçilik ve medeniyetçilik, Ke-

malizmin iki aslî öğesidir. Bu iki öğe-

nin ışığında, siyasal düşünün siyasal

eyleme dönüşmesini sağlayan kurucu

ilke, “Türkiye Cumhuriyeti’nin sarsıl-

maz temeller üzerinde” durmasını

sağlayan unsur olarak kabul edilen

devleti korumak ve güçlendirmek

misyonudur. Nutuk’ta Mustafa Kemal

bunu şöyle dile getirir: “Binaenaleyh,

biz her vasıtadan, yalnız ve ancak, bir

noktai nazardan istifade ederiz. O

noktai nazar şudur: Türk milletini,

medeni cihanda, lâyık olduğu mevkie

is’adetmek ve Türk Cumhuriyeti’ni

sarsılmaz temelleri üzerinde, her gün,

daha ziyade takviye etmek” (Nutuk,

s.897). Bu milliyetçi ve medeniyetçi

yaklaşım, kısa zamanda devletin ko-

runması endişesinin hakim olduğu,

savunmacı bir siyasal duruşa dönü-

şür. Devleti korumak ve kollama mis-

yonunun milliyetçi ve medeniyetçi

özelliklere baskın çıkmasının nedeni-

ni anlamak için, dünya siyasal kon-

jonktürünün yanında, birinci kuşak

Kemalistlerin içinde yetiştikleri zihin

dünyasını aydınlatmak gerekir. İmpa-

ratorluğun, candamarı sayılan bazı

toprakları hızla kaybetmesinin ardın-

dan çökmesine, devletin dağılmasına

şahit olan, bunun travmasını yaşayan,

birçoğu bu kaybedilmiş topraklarda

doğmuş ve büyümüş olan bir devlet

eliti zümresinin, devletin de yok ol-

ması tehlikesi karşısında duydukları

tepki, uzun yıllar etkisini koruyacak-

tır. Bu tepki, Kemalizmin asabiyyesini

oluşturur. Gençlik dönemi Kemaliz-

minde bu asabiyyeyi besleyen unsur,

yeni bir devlet ve yeni bir toplum

kurma ideali kadar, devletin ortadan

kalkması tehlikesini bertaraf etmek-

tir. Gerçekten de, İkinci Dünya Savaşı

sonuna kadar devam eden zaman di-

liminde, dünya yüzünde devletlerin

ortadan kalkması mümkündü. Genç

Türkiye Cumhuriyeti’ni yöneten kad-

rolar kadar, bir kısmı çok yakın bir

zamanda yaşadıkları toprakları terk

ederek Anadolu’ya göç etmek zorun-

da kalmış insanlardan oluşan toplum

katmanları için de böyle bir yakın

tehlike inandırıcı ve etkiliydi. Ama
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İkinci Dünya Savaşını izleyen yıllar-

da, çok küçük istisnalar dışında var

olan devletlerin sürekliliği ilkesinin

uluslararası siyasete hakim olmasın-

dan sonra, devleti koruma asabiyyesi

Kemalizmin muhafazakârlaşmasının

bir örtüsü oldu. Bu dönüşüm, Ata-

türkçülük adı altında kendini daha

fazla ifade etmeye başlayan Kemaliz-

mi, bir zümrenin siyasal ve toplumsal

planda hâkim konumunu savunması-

nın aracı haline getirdi.

Kemalizmin gençlik dönemindeki

inkılâpçı asabiyyesi, Osmanlı İmpara-

torluğu’nun son dönemlerinden beri

yavaş yavaş olgunlaşmakta olan bir

dizi medeniyetçi reformun kâh rıza

kâh zorla ama hızla ve kararlılıkla ha-

yata geçirilmesini sağladı. Atatürk İn-

kılâpları adı altında sonradan dondu-

rulan bu reformlar, modern bir top-

lum yaratmak kadar, tarihî ve kültürel

kaynaklarının tanımı devletin deneti-

minde olan bir insan türü yaratmayı

amaçlıyordu. Emperyal tâbiiyetten

ulus-devlet tâbiiyetine geçiş sürecinin

Türkiye özelinde taşıyıcı ideolojisi

olan Kemalizm için, yeni Türk insanı-

nın kültürel kodlarının devlet mer-

kezli tanımlanması önemliydi. Özerk

toplumsal örgütlenmelerin hızla orta-

dan kaldırılması bu girişimi tamamla-

yan önlemlerdi. Kemalizmin çeşitli

versiyonlarında, devlet merkezli bir

toplum ve insan tasarımı her zaman

baskın oldu. Bu tasarımı açıkça dile

getiren radikal Kemalistler için devlet,

“Atası etrafında toplanan millet”ti.

Devletle toplum ilişkilerini de özel bir

biçimde gören bu siyasal tasarım tarzı,

devleti başlı başına bir toplumsal ve

siyasal özne olarak tanımlama eğili-

minde oldu. Kökü Cumhuriyet önce-

sine giden bu siyasal kültür, Kemalist

inkılâpçılığın hızla, toplumsal dene-

tim amacına hizmet eden bir devlet

muhafazakârlığı söylemine dönüşme-

sine yol açtı. Bu çerçevede medeniyet-

çilik de, ilk dönemdeki canlılığını

kaybederek, Aydınlanma hareketinin

günlük yaşamdaki birkaç tezahürüne

indirgendi. Jakoben/radikal Kemalist

dar bir akım dışında, Atatürkçü dü-

şünce sistemi olarak kendini tanımla-

yan merkez Kemalist düşün içinde

Aydınlanma hareketi güçlü bir refe-

rans olmaktan çıktı.

Devlete bir toplum yaratmak, yaratı-

lan toplumu ıslah etmek ve onu dev-

letle organik bir bütünsel bağ içinde

tasarlamak, “sınıfsız, kaynaşmış bir

toplum” ülküsünün Kemalizmin farklı

kulvarlarında baskın olmasına yol açtı.

Bu bağlamda, ulusu homojen bir orga-

nik bütünlük içinde tasarlayan Kema-

lizmin en yakın durduğu siyasal dü-

şünce akımı korporatizmdir. Kema-

lizmlerin ortak paydalarından birisi,

yekpare toplum idealidir. Fiilen top-

lum hiçbir zaman yekpare olmadığı,

hele Türkiye toplumunun etnik ve

kültürel kaynakları dikkate alınırsa

yekpare olması mümkün olmadığı

için, Kemalizm toplumun yekpare bir

görünümde olmasına özel bir önem

verdi, vermeye devam ediyor. Bu ne-

denle, din, sosyal sınıflar ve etnik kim-

liklerin görünür kimlikler olarak ka-
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musal alanda yer almasına karşı şid-

detli biçimde tepki gösteriyor. Kema-

lizmin, bunların varlığının devletin be-

kasını tehlikeye atacağına olan güçlü

bir inancı hep oldu. Bu inanç, Osmanlı

İmparatorluğu yönetim geleneğinden

devralınan, devleti sağlam, sürekli ve

sabit bir tabana oturtma anlayışıyla pe-

kişti. Bu homojen toplum anlayışı, sol

Kemalizmi de çok geniş bir halk tanı-

mı yapıp, geride kalan dar bir kesimi

de ya modern öncesinin kalıntısı (mü-

tegallibe) ya da dış güçlerin maşası

(komprador) olarak tanımlamaya itti. 

Genç dönem Kemalizminde militan

biçimde öne çıkan üniter devlet- üni-

ter toplum-üniter kimlik üçlüsü, mu-

hafazakâr Kemalizm döneminde Ata-

türk milliyetçiliği adı altında yumuşa-

tılmış olarak resmî ideolojinin omur-

gasını oluşturmaya devam etti. Türk

milliyetçiliği gibi etnik vurgusu daha

belirgin bir milliyetçilik yerine, Ata-

türk milliyetçiliği gibi içeriği daha

muğlak ve esnek, tanımı resmî ideolo-

jinin evrimine tâbi bir kavramın be-

nimsenmesi, Kemalizme başından beri

hakim olan utangaç milliyetçiliğin do-

ğal bir tezahürüdür. Bu milliyetçilik,

emperyal hülyalar nedeniyle devleti

tehlikeye soktuğuna inanılan pantür-

kizm gibi girişimleri, tehlikeli bir ma-

ceracılık olarak değerlendirir. Kema-

lizm için milliyetçilik, Türkiye Cum-

huriyeti’nin bekası için gerekli politi-

kalar bütünüdür. Bu anlamda, devlet

milliyetçiliği veya resmî milliyetçilik

etnik milliyetçiliğe ağır basar.

Mustafa Kemal’in siyasal örgütlen-

me tercihi kuvvetler birliği ilkesinden

yanadır. 1921 Teşkilatı Esasiye Kanu-

nu’na açık biçimde hakim olan bu an-

layış, daha sonra 1924 Anayasası’na

rağmen fiilen yürürlükte kalacaktır.

CHP Genel Sekreteri M.S. Esendal bu

fiilî durumu şöyle dile getirir: “Bizim

iki anayasamız vardır: yazılmış ve ya-

zılmamış... Bunlardan yazılmış olanı

Teşkilât-ı Esasiye Kanunu’dur. Yazıl-

mamış olanı ise, şimdiki fiilî durumu-

muz, yani Şef sistemimizdir” (1944).

Kast edilen fiilî anayasa, kuvvetini

parti ve devleti bütünleştiren Şef’ten

alır. Söz konusu olan kuvvetler birli-

ğidir ama burada kuvvetler birliği

kavramının dayandığı ilke, doğrudan

ve serbest seçimle gelmiş bir meclisin,

“sürekli oturum halinde”, bir tür sü-

rekli devrim meclisi gibi çalışması de-

ğildir. Böyle bir “konvansiyon mecli-

si” gibi göreli demokratik bir ortamda

çalışan I. Meclis’in yerini, II. Meclis’le

birlikte, meclis çoğunluğunun merke-

zî siyasal otorite tarafından belirlendi-

ği, bir tür “plebisiter diktatörlüğün”

alması eğilimi, Takriri Sükûn Kanu-

nu’nun hemen ardından hızlandı ve

kurumlaştı. Böylece 1924 Anayasası’-

na hakim olan kuvvetler ayrılığı ilkesi

kağıt üzerinde kaldı. 

Kemalizmin Kuvvetler Birliği ilkesin-

den anladığı veya beklediği yapı, seç-

men iradesinin de devletin aslî güçleri-

ne tâbi olduğu, otoriter devlet anlayışı-

na daha çok yatkındır. Atatürk’ün ha-

yatında fiilen yürürlükte olan, fiilen

bu şekilde düzenlenmiş olan Kuvvetler

Birliği ilkesi, onun ölümünün ardın-
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dan Millî Şef kurumunun yaratılma-

sıyla devam etti. Sağ Kemalizmle sol

Kemalizmi Demokrat Parti iktidarında

şiddetle karşı karşıya getiren nokta,

kuvvetler birliği ilkesinin fiilen yürür-

lükte olması değil, bu ilkenin ağırlık

merkezinin tesbitindeydi. DP’nin Ke-

malist gelenek içinde yetişmiş önder-

leri de hükümet-parti-parlamento üç-

lüsünün aynı kuvvetin, ama bu kez

CHP’nin değil, kendi ellerinde olması-

nı doğal kabul ediyorlardı. Meclis ço-

ğunluğu meşruiyeti ile devlet seçkinle-

ri çoğunluğunun meşruiyeti arasında-

ki öncelik çatışmasının yarattığı ger-

ginlik, kuvvetler birliği ilkesinin zirve

noktası olan askerî darbe rejimiyle so-

nuçlandı. 1960 Kemalist askerî darbe-

sinden yirmi yıl sonra, Atatürkçü as-

kerî darbenin tesis ettiği siyasal yapı

da, kuvvetler birliği idealini yansıtı-

yordu. Muhafazakâr Kemalizmin, güç-

lendirilmiş bir Millî Güvenlik Kuru-

lu’nu rejimin aslî siyasal karar mercii

olarak görmesinin arkasında, atanmış-

ların güçlü biçimde içinde yer aldığı

yürütmenin, yasama ve diğer organla-

rın üzerinde denetleme, yönlendirme

ve “yaptırma” yetkilerinin olduğu bir

kuvvetler birliği ilkesi yatar. 

Kemalizmin bir tür amentüsü hali-

ne gelen, CHP’nin siyasal ilkelerini

temsil eden Altı Ok içinde demokrat-

lığın yer almaması bir unutkanlık so-

nucu değildir. Kemalist düşün, de-

mokrasiyi elbette reddetmez. Ama

bunu halkçılığa indirger ve laik cum-

huriyet ilkeleriyle sınırlar. Kemalist

düşünün doktrinleşme çabalarının en

güçlü olduğu dönemler olan 1930’

larda, dünya siyasal konjonktürünün

de etkisiyle, Kemalizme hakim eğilim

parlamenter demokrasinin zararlı

yanlarının ağır bastığı kanısındadır.

Bugün bile Kemalist söylemde çok

sık duyulan bir tez, halkın olgun veya

ergin olmaması nedeniyle demokrasi-

nin sınırlı tutulması gereği, o dönem-

de başka bir gerekle güçlendirilir: ik-

tisadî geri kalmışlıktan kurtulmak

için, tüm kaynakların bir elden, plan

dahilinde ve düzen ve intizam içinde

kullanılması gerekir. Kemalizmde

devletçilik sadece bir iktisat politikası

tercihinin ifadesi değildir. İktisatta

devletçilik, bir kalkınma politikası

aracı olmanın yanında, ama ondan

daha fazla, siyasal devletçiliğin ta-

mamlayıcısıdır. Bu nedenle, devletçi

politika ve gerekler, sadece pazar eko-

nomisi dinamiği ve ilkeleriyle çatış-

mazlar, demokrasi ilkelerini de çoğu

zaman karşılarına alırlar. Kemalizm

düzenlenmiş bir pazar ekonomisine

ilkesel olarak karşı değildir. Ne var ki

siyasal devletçiliği iktisadî devletçili-

ğine çoğu zaman ağır bastığı ve de-

mokrasi cephesindeki eksiğini halkçı-

lık söylemiyle telafi etmeye dikkat et-

tiği için, gerçekte olduğundan daha

fazla pazar ekonomisi aleyhtarı bir

görünüm sunar. Sol Kemalizmde

planlı ekonomi olarak kendini ifade

eden bu devletçi tavır, sağ Kemalizm-

de ise, devletin millî ekonomik güç-

lerle elele olduğu imajına dayanan bir

liberal devletçiliğe döner.

Kemalizmde baskın unsur olan
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milliyetçilik, Batı karşısında hissedi-

len bir aşağılık kompleksiyle damga-

lanmış olarak, bir medeniyetçilik sap-

lantısı içinde kendini ifade eder. Top-

lumsal sınıflar arasında çok belirgin

bir mücadelenin yaşanmadığı bir dö-

nemde biçimlenen Kemalizm için

toplumsal yarılmanın ana ekseninde

medeniyetçi bir ayrım yer alır. Falih

Rıfkı Atay, “bizde iki sınıf vardır:

Garplı ve Şarklı sınıf. Biz bütün sınıf-

ların garplılaşmasını, fakat garp mem-

leketlerindeki sınıfların hastalıklarını

almamasını istiyoruz” (1932) derken,

bunu çok net biçimde dile getirir.

Garplılık ve Şarklılığın çatışmasını

Kemalizm gerçek bir sınıf çatışması

olarak algılar. Zaten bu nedenle, 1980

sonrası Türkiyesi’nde Kemalizm, sos-

yal statü sarsıntısı ortamında toplum-

sal statü koruma aracına kolaylıkla

dönüşebilmiştir. Son dönem Kemaliz-

min enerjisinin önemli bir bölümünü,

kılık ve kıyafetin düzenlenmesine

hasretmesi ve bunu kamu alanını dev-

letleştirerek yapmasının ardında,

“Garplı” simgelerle toplumsal hiyerar-

şide üstün konumda bulunanların,

yani Cumhuriyet elitlerinin, “şarklı”

simgelerin kamusal alanda daha fazla

görünüyor olmasını, kendi üstün top-

lumsal statülerini alt bir tabakanın

tehdit edişi olarak algılamaları da et-

kili olmuştur.

Bu medeniyetçi milliyetçi duruşun

konumlandığı yer, devletin bekasının

gerekleridir. Bu anlamda Kemalizm

devletten özerk bir milliyetçilik değil,

bir tür devlet milliyetçiliği veya resmî

milliyetçiliktir. Bu medeniyetçi devlet

milliyetçiliği duruşu, tarihsel olarak,

patrimonyal devlet anlayışından besle-

nir. Toplumu bir mülk nesnesi, devleti

de bu mülkün sahibi olarak tanımla-

yan patrimonyal geleneği, “halk için

halka rağmen” fikriyle dinamize eden

Kemalizmin bütün versiyonlarında

çok belirgin bir paternalist boyut var-

dır. Zaten Kemalizme topluma derin-

lemesine müdahale etme meşruiyetini

veren etmenlerden biri de bu patri-

monyal devlet anlayışı geleneğidir. Bu

gelenek, devleti mülk olarak algılar.

Dolayısıyla devlet katının temsil ettiği

konum, sahiplik konumudur. Kema-

list çevrelerde, “devletin sahibi olduk-

Kimi sağ yorumcular, İnönü’de
Atatürkçülüğün laisist ve bürokratik-
elitist kimliğinin belirginleşmesini, kimi
sol yorumcular ise faşizan bir
çarpıtmasını görürler. Bunun yanında
İnönü, Kemalizmin konsolidatörü ya da
restoratörü olarak da değerlendirilmiştir. 



ları” inancının çok güçlü ve yaygın ol-

ması, bu patrimonyal siyasal tasarımla

bağlantılıdır. Toplum katıyla ilişkisini

paternalist tarzda tasarlayan Kemalist

düşün, kendini devletle bütünleştirir-

ken, devleti de özneleştirir. Devlet,

toplumdan bağımsız, kendisine ait he-

def ve çıkarları olan bir yüksek özne-

dir. Kemalist düşün veya düşünler,

kendilerini bu öznenin bilincinin taşı-

yıcısı olarak görürler. Kemalizmin

topluma bilinç taşıma misyonunun ar-

kasındaki siyasal temel, patrimonyal

devlet anlayışı geleneği ve onunla ya-

kından bağlantılı olan paternalizmdir.

Kutsalın yeryüzüne indiği ve varo-

luşun büyüsünün kaybolduğu mo-

dern zamanlarda, patrimonyal devlet

geleneğinin durağan amaçlı ve toplu-

mu uzaktan denetleme anlayışı, yeri-

ni, yakından ve dönüşüm amaçlı de-

netime bırakır. Bu çerçevede genç Ke-

malizm, hem Osmanlı İmparatorlu-

ğu’nun son döneminin medeniyetçi

reformculuğunun bir devamcısıdır,

hem de önemli bir kopuşun taşıyıcısı-

dır. Kemalizm, Cumhuriyet’in ilk yıl-

larında, diğer rakip reformist yakla-

şımlardan çok daha radikal bir dikey

müdahale taraftarıdır. Bu müdahale-

de, muassır medeniyet seviyesini ya-

kalamak, bunun için herşeyden önce

medeni görünmek önemli ve gerçek-

ten inanılan bir saiktir. Toplumun ya-

şam tarzını, dış görünümünü, dilini,

alfabesini, dinlediği müziği değiştir-

meye yönelik bu dikey müdahaleye

ilaveten, dinin bütünüyle devlet de-

netimine alınarak dinî kurumların

özerkliğine son verilmesi ve adı kon-

mamış bir “millî din” yaratılması ide-

ali, Kemalizmi Jakoben gelenekle ya-

kınlaştırır. Dinin pozitivist yorumunu

benimseyen, ateist olmayıp yaradancı

olan Jakoben gelenek ve onun temsil

ettiği Fransız Devrimi modeli, Kema-

lizmin gençlik döneminin önemli

esin kaynaklarından birisidir. Genç

Kemalizmin İslâm’la olan ilişkisinde

bu Jakoben etki çok açık biçimde gö-

rülür. Fransa’da Jakoben yaklaşımın

Kiliseyle olan çatışmasında ifade etti-

ği, siyasal otoritenin denetimi dışın-

da, başka bir otoriteye bağlı bir güce

duyulan tepkinin bir benzerini Kema-

lizmde buluruz. İkisinin arasındaki

fark, Sünni İslâm’la Katolikliğin ara-

sındaki kurumsal gelenek farkıyla da-

ha çok bağlantılıdır. Dinle devleti bü-

tünüyle birbirinden ayırmayan, bu-

nun yerine Sünni İslâm’ı devletleşti-

ren Kemalist laiklik, bu nedenle millî

kimliğin bir boyutunun ister istemez

dinî kimlik olmasına rıza gösterir. Ay-

rıca çok açık biçimde yapılan bir et-

nik tarife dayalı ulusal kimlik tanımı-

nın, devlete bulunan yeni milleti hız-

la parçalayacağının da farkındadır. Bu

nedenle Kemalist düşün, İslâm’ın bir-

leştirici kimlik olarak sürekli yedekte

kalmasına özen gösterir. Hatta hakiki

İslâm’ı “mürteciden daha iyi bilme”

iddiasını sürekli taşır. Buna karşılık

Kemalizmler, Türkiye’de var olan İs-

lâm dışı dinlere karşı şüphecidirler.

Bu dinlerin kurumsal olarak göreli ve

uzaktan denetlenir olmaları ve devlet

otoritesi dışında bir güç merkezi

G İ R İ Ş



oluşturmaları veya böyle bir potansi-

yeli taşımalarından sürekli huzursuz-

luk duyarlar. Kemalist düşün, Müslü-

manlığa sempatisinden dolayı gayri-

müslim kurumlara karşı mesafeli de-

ğildir. Bu kurumların, dış güçlerin

Türkiye içindeki faaliyetlerinin bir

örtüsü olmalarından son derece kuş-

ku duyduğu için mesafelidir. Lozan

azınlıklarının, “millî birlik ve bera-

berlik” görüntüsünü, Tevhidi Tedrisat

ilkesini ve sonuç olarak Millî tevhidi

bozan varlıkları, Kemalizmlerin İslâm

dışı dinlere karşı kuşku ve şüpheyle

bakma nedenidir. Cumhuriyet’in ilk

yıllarında, bazı protestan okullarında

gençlerin din değiştirmelerine karşı

gösterdiği şiddetli tepkinin arkasında

bu endişe yatar. Türkçe konuşan

ve/veya Türk olan Ortodoks Hıristi-

yanları mübadeleye tâbi tutması da,

sadece geç Osmanlı kimliğinin deva-

mında yer alan bir politika değildir.

Kemalizmin ikilemlerinden birisi,

medenileşmenin sınırları konusunda-

dır. Türkiye toplumunun homojen bi-

çimde Batılılaşması gereğine inanan

Kemalist düşün, bu dönüşümün top-

lumsal katmanların özerkleşmesini de

beraberinde getireceğinin bilincinde-

dir. Bu nedenle, Türkiye toplumunun

gerçekten Batılılaşmasından, kendi

içinde ayrışmasından, üzerindeki ho-

mojenlik örtüsünü atmasından ve

devletten giderek özerkleşen bir dina-

mik kazanmasından büyük huzursuz-

luk duyar. Kemalist siyasal düşünün

en büyük iç çelişkilerinden birisi, top-

luma Batılılaşma hedefini büyük ölçü-

de empoze ederken, bunun “kendine

özgü” bir Batılılaşma olması için de

bir o kadar titiz davranmasıdır. Kema-

lizmin evrenselci iddialarını görelileş-

tiren ve ulusal bağımsızlıkçılık ve mil-

liyetçilik söylemleriyle desteklenen bu

kendine özgücülüğün esas motivasyo-

nu, homojen toplum tasavvurunun

(“bir el ve bir yürek”) ve toplumla

devlet arasındaki hiyerarşik ilişki biçi-

minin korunmasıdır. Bu amaçları ko-

rumak söz konusu olduğu zaman, Ke-

malizm hemen muhafazakârlaşır, hat-

ta Batı aleyhtarı tavır takınmakta sa-

kınca görmez. Sağ Kemalizm bunu

devletin güvenliği gerekçelerini öne

çıkararak yaparken, sol Kemalizm

özünde aynı motivasyonlarla hareket

etse de, söylemini ani-emperyalist bir

zemine oturtmayı tercih eder. “Kuvayı

Milliye ruhu” olarak, kuruluş döne-

mini bir altın çağ tasavvurunda fetiş-

leştiren sol Kemalizmin tersine, sağ

Kemalizm daha pragmatiktir. Aslola-

nın devletin toplum nezdindeki hü-

kümran konumunun korunması ol-

duğunu daha rahat ifade eder.

Kemalizmlerin buluşma noktası,

farklı tınılarda ifade edilse de, otori-

teryanizmdir. Kemalist düşünün ide-

ali, otoriter bir demokrasidir. “Disip-

linli bir hürriyet”, “nizamlı bir top-

lum” ve devlet otoritesine mutlak ita-

atı içeren bu otoriter demokrasi anla-

yışı için, aslolan yönetimin rahat çalı-

şabilmesidir. Bu nedenle çoğulculuğu,

intizamsızlık, displinsizlik ve başıbo-

zukluk olarak algılama eğilimindedir.

Kozmopolitizm karşısında genetik bir
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rahatsızlığı vardır. Tasarladığı demok-

rasi modeli, otoriteye mutlak itaat ta-

lep eder. Devlet otoritesi dışında kalan

otorite simge ve merkezlerinin top-

lumda yer almasına şiddetle karşıdır.

Dinî kurumlar kadar, devletten özerk

başka sivil otorite oluşumlarına karşı

rahatsızdır. Bu nedenle yakın zamana

kadar, özerk bir Kemalist toplumsal

hareket oluşmasına da iyi gözle bak-

mamış, CHP’nin toplumsal mobilizas-

yon ve denetleme gücüyle Kemalist

toplumsal hareketin sınırlı kalmasına

özen göstermiştir. Bu bağlamda, Ar-

jantin’deki Peronist hareket gibi, kitle-

sel mobilizasyonlara dayanan bir po-

pülist bir hareket olmamıştır. Kema-

lizmde halkçılık popülist olmaktan zi-

yade paternalisttir.

Kemalizm, otoritenin bölünmez

birliğine inanır. Daha sonra “devle-

tin, ülkesi ve milletiyle bölünmez be-

raberliği” formülüne dönüşecek “bir-

lik ve beraberlik” gereği, özünde

devlet otoritesinin paylaşılmazlığını

ve bölünmezliğini ifade eder. Musta-

fa Kemal, şapka inkılâbını ilan ettiği

Kastamonu konuşmasında, şeyh ve

din adamlarının kamusal alanlarda

törensel giysiler giyerek “sadece dev-

let tarafından atanmış memurlara ait

olan otoriteyi gaspettikleri”ni iddia

eder. Yasal ve meşru yegâne otorite,

devlet otoritesi olmalıdır. Bu devlet

otoriteryanizmi, sağdan sola tüm Ke-

malist düşün akımlarının, farklı alan-

larda ifade etmelerine rağmen, bütü-

nüyle paylaştıkları bir ortak payda-
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dır. Merkeziyetçilik bunun olmazsa

olmaz tamamlayıcıdısır.

Kemalizmden Atatürkçülüğe dö-

nüşte süreklilik unsurlarından en

önemlisi, bu devletçi otoriteryanizm-

dir. Ama giderek mufazakârlaşan ve

toplumu dönüştürmek yerine, toplu-

mu olduğu yerde tutmak, toplumsal

dinamizmi soğutmak misyonu ağır

basmaya başlayan Kemalizmin Ata-

türkçü olgunluk döneminde geriye,

çok genel bir Batılı, ulusal ve laikçi

devlet ve toplum fikri kalmıştır. Son

dönem Atatürkçülüğü, toplumu dö-

nüştürme iddiası taşımayan, hatta bu

iddiaya karşı mesafeli duran, mobili-

zasyon gücünü irtica ve bölücülükle

mücadeleyle sınırlayan, savunmacı bir

siyasal duruşa çekilmiştir. Siyasal dü-

şün planındaki savunmacı duruşun

siyasal tavırdaki yansıması, siyaseti

esas olarak savunmacı, statükocu bir

güç ilişkisi içinde kavramaktır. Bu

çerçevede, Kemalizmler farklı vurgu-

larla olmakla beraber, Kemalist inkı-

lâpları savunacak aslî güç olarak or-

duyu görürler. Bu, aynı zamanda, dev-

letin bekasıyla inkılâpların korunması

arasında birebir ilişki kurulmasıyla

bağlantılıdır.

Kemalizmin Silahlı Kuvvetler’le olan

sıcak ilişkisi, herşeyden önce genetik-

tir. Kemalizme ideolojik olarak güçlü

bir içerik verme girişimlerinden en

önemlisi olan Kadro hareketinin önde

gelen sözcüsü Ş. S. Aydemir’in ifade

ettiği gibi, temel referans “ordulaşmış

millet rejimidir”. Bunu daha sonra

“zinde güçler” olarak tanımlayacak sol

ve sağ Kemalizmler, ordunun bir ide-

olojisi olması ve bunun da Kemalist

ideoloji olması gereğine inanırlar. Top-

lumsal olarak canlı bir hareketliliğe

dayanmayan, bunun toplum içinde

çatışmalar yaratmasından rahatsız

olan Kemalizm, bu eksikliği inkılâpla-

rın bekçiliğini orduya atfederek karşı-

lar. Mustafa Kemal 1931’de Konya’da

yaptığı bir konuşmada bunu açıklıkla

dile getirir: “Bütün Türk milleti; mu-

vaffak olduğu her hayatî şeyin kahra-

manı olarak kendi ordusunu, ordusu-

na kumanda eden öz evlâtlarından

mürekkep zabitler heyetini, yüksek

kumanda heyetini görmektedir” (bkz.

Seçme Metinler bölümü,  Konya’da Bir

Konuşma, s. 647). Devletle kendini

mutlak olarak bütünleştirmiş, ulusun

kendisiyle mutlak bir bütünlük içinde

olduğuna inanan, toplumsal köken

olarak aristokratik olmayan ve kendi-

ni yurdun savunulması misyonundan

çok daha geniş bir misyonla donanmış

olarak kabul eden bu Kemalist ordu

imajı, Kemalizme Bonapartist bir renk

verir. Sağ Kemalizmin kendini çok ra-

hat hissettiği, TSK’nın bu pretoryen

konumu, sol Kemalist için daha so-

runludur. Sol Kemalizm, kurumsal

olarak muhafazakârlaştığına inandığı

ordunun bütününü değil, ordu içinde-

ki Kemalist zinde güçleri görev başına

davet etmeyi tercih eder. Kemalizmle-

rin farklılıklarına rağmen, onları kut-

salında birleştiren Atatürk simgesi, bu

asker ve sivil, ordu ve millet bütünleş-

mesini temsil eder.

Kemalizmin herhangi bir Üçüncü
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Dünya diktatörlüğüne dönüşmesini

engelleyen unsurlardan birisi, Ata-

türk figürünün siyasal alanda gördü-

ğü düzenleyici işlevdir. Kemalizmde

tek adam boyutu güçlüdür. Tüm ira-

deyi şahsında toplayan bir figürün

etrafında, meşrutiyetçi monarşiden

monarşik cumhuriyete geçilmiştir.

Ama söz konusu monarşik cumhuri-

yetin hanedanı yoktur. Mustafa Ke-

mal’in ölümünden hemen sonra tesis

edilen Ebedî Şef kurumu, monarşik

cumhuriyetin bir tezahürüdür. Ama

bu ideolojik planda etkili olan bir

monarşik cumhuriyettir. Mutlak oto-

rite mevkii Ebedî Şef ’e aittir. Şef ’in

ölümüyle birlikte, o yer kimse tara-

fından işgal edilemez. Burada, Mus-

tafa Kemal sonrasına geçişte kilit kişi

olan İsmet İnönü’nün tesiri görülür.

Millî Şeflik kurumuyla, şahıs mer-

kezli otoriteryanizmden kurum mer-

kezli otoriteryanizme yumuşak bir

geçişi örgütleyen İnönü, öz Kemaliz-

min kurucusudur. Devlet işlerinde

her türlü maceracı yaklaşımdan

uzak, soğukkanlı, “beyt-ül malın çı-

karları”nı gözetmeyi halkın çıkarları-

nı gözetmek olarak algılayan olgun-

luk dönemi Kemalizminin kurucusu

İnönü’dür. Gençlik dönemi Kema-

lizmlerinin tutkusal yaklaşımından

uzak, denge politikasının ağır bastığı,

“mantık Atatürkçülüğü”nün temelle-

rini artmıştır. 

Millî Şef’le Ebedî Şef figürleri ara-

sında bir gerginlik yaratarak, bunu si-

yasal alanda kullanmak isteyen Celâl

Bayar’ın başını çektiği sağ Kemalist

akımın, Atatürk imajını İnönü’ye kar-

şı alelacele kurumsal olarak kutsallaş-

tırması anlamlıdır. Önce “Atatürk’e

karşı işlenmiş suçlar” ihdas ederek,

ardından Anıtkabir’in inşasını hızlan-

dırarak, Atatürk simgesinin hem do-

kunulmazlığı hem de ulaşılmazlığı

sağlanır. Kemalizmin olduğu kadar,

Kemalist Cumhuriyet rejiminin ritü-

elinde çok önemli bir yer işgal eden

Anıtkabir, hiçbir ölümlünün artık o

yeri işgal edemeyeceğinin düzenli

olarak hatırlatılması işlevi görür. Mo-

narkı olmayan, daha doğrusu artık

hayatta olmayan bir monarşik cum-

huriyet rejiminin göreli istikrarını,

örneğin askerî darbelerden sonra hız-

la parlamenter rejime iyi kötü geri

dönüşü sağlayan etmenlerden biridir

bu. Atatürkçülük, Ebedî Şef ’in ölü-

münden sonra, tüm siyasal meşruiye-

tin o Şef’in öğretisine bağlandığı bir

resmî ideoloji konumuna geçerken,

aynı zamanda, hiç kimsenin mutlak

otoriteyi şahsında toplayamaması gü-

vencesini verir. Otoritenin gayri şah-

sileşmesi, bir kuruma (devlete,

TSK’ya, vs.) verilip, o kurumun ba-

şındakilerin o otoriteyi şahıslarına

mal edememeleri, şahsileşmiş bir mo-

narşik cumhuriyet yerine zümresel ve

kurumsal bir monarşik cumhuriyet

rejimini pekiştirir. Atatürk’ün dilsiz

ama her yerde hazır ve nazır konu-

mu, siyasal meşruiyetlerini mabedin

bekçiliği işlevinden alanlar için ge-

reklidir. Kemalizmin bu biçimde don-

durulmasını sol Kemalist çevreler

tam anlamıyla benimsemeseler de,
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kurucu ve kurtarıcı baba figürünün

bu kullanımı, onları son kertede ide-

olojik olarak teslim alacak güçtedir.

Atatürkçülük ilkelerine dönüşerek,

resmî ideolojinin matrisini oluşturan

olgunluk dönemi Kemalizmi, bir iki

siyasal yaklaşım dışında, hemen he-

men tüm siyasal yaklaşımların kendi-

lerine göre yorumladıkları bir tür kal-

kan işlevi görür. Siyasal ve ekonomik

doktrinler karşısında pragmatik olan

Mustafa Kemal’de herkes işine gelen

bir söz, bir cümle bulabilmekte, bu da

Atatürkçülüğün siyasal düşün boyu-

tunu daha da fazla sığlaştırmaktadır.

Bu sığlaşmaya paralel olarak, hatta

onun sayesinde, Atatürkçülük giderek

flulaşan bir medenîleşme hamlesi ve

çekingen bir kalkınmacılık, toplum-

daki otoriter reflekslerin kanalize edil-

diği bir devletçilik olarak, Türkiye si-

yasal düşününde hakim kutup olma-

ya devam etmektedir. Ne var ki, Ata-

türkçülüğün uzun yıllardan beri elin-

de tuttuğu bu hakim ideolojik pozis-

yon, onun düşünsel içeriğinden ziya-

de, işgal ettiği resmî ideoloji konu-

muyla bağlantılıdır.

Siyasal alanın salt meşruiyet sınır-

larını değil, yasal sınırlarını da çizen

“Atatürk ilke ve inkılâplarına sada-

kat” şartı, 1980 sonrasında, birbirin-

den çok farklı siyasal akımı bu kalıp

içinde kendini ifade etmeye zorladı.

Buna bağlı olarak Atatürkçülük, tüm

siyasal akımları ister istemez aynı

merkeze doğru yönelmeye zorlayan,

bu çerçevede de siyaseti siyasetsiz-

leştiren bir işlev görmeye başladı.

Kabul edilir yegâne ortak paydanın

“Atatürkçü düşünce sistemi” oldu-

ğu, bu ortak paydada birleşmeyen

her hareketin “ulusun ve vatanın

düşmanı oldukları” iddiası (Genel-

kurmay II. Başkanı Yaşar Büyükanıt,

1/10/2001), Türkiye siyasal düşünü-

nün günümüzdeki konumunu özet-

lemektedir. Resmî ideoloji konu-

mundaki son dönem Atatürkçülüğü-

nün, Türk siyasal düşünü ve yaşa-

mında, tüm enerjileri kendine doğru

çeken ama karşılığında enerji üret-

meyen, astronomideki kara delik tü-

ründen bir merkez işlevi gördüğünü

söylemek mümkündür.
Ahmet İNSEL
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