
Bu son ciltteki yazıların bir bö-
lümünü, siyasal düşünce alanı-
mızda kendi özgül mecralarını

ancak şu son onyıllarda oluşturabil-
miş feminizm, anarşizm, çevrecilik ve
Kürt milliyetçiliği gibi akımlara dair
yazılar ile, önceki ciltlere katkı niteli-
ği taşıyan makaleler oluşturuyor. Bu,
son bahsedilen katkı türündeki yazı-
lar daha ziyade, başlıca düşünce
akımlarının bazıları arasında mevcut
veya tasarlanabilir kesişme, örtüşme
noktalarına dairdir. Ve dolayısıyla,
sözkonusu “örtüşme” noktalarını ve-
ya bunun ihtimal ya da imkânını cid-
diye almış, o nedenle de ilgili akımla-
rın ana mecrası dışında durmuş –‘itil-
miş’– düşünürlerimizi de kapsıyor.

Bu cildin asıl konusunun işlendiği
ikinci bölümde ise, Türkiye’de siyasal
düşüncenin genel ve dönemsel değer-
lendirilmesine ilişkin, bu bağlamda
onun karakteristiklerine işaret etme-
ye matuf yazılar yer alıyor. Bu yazılar
siyasal düşünüşümüzün hem içerik
hem de tarz olarak –özellikle kendine
özgü yönlerini öne çıkararak– genel-

lenebilir, yani tüm akımlara teşmil
edilebilir zihnî/olgusal faktörleri ser-
gileme amaçlı denemelerdir.

Zihnî/olgusal deyimi ile kastedile-
nin Türkiye toplumunun özellikle
son yüzyılına ait birçok belirleyici
önemde toplumsal-ekonomik siyasî...
olay ve kişilikler hakkında “sessizliği
koruma veya başka türlü ifade edile-
mezlik” biçiminde işleyen bir kural,
yani tabular olduğunu belirtelim. Bu
ciltte o tabular elbette olgusal içeriği
açımlanarak değil, ama genel siyasal
düşünce üzerinde ve içindeki işlevi
ve sonuçları açısından ele alınacaktır.
Bu giriş/sunuş yazısında ise hemen
tüm akımlarıyla Türkiye’deki siyasal
düşünüş alanının bu tabuların birço-
ğunu neden bu denli itirazsızca içsel-
leştirebilmiş; tamamen onaylamış, be-
nimsemiş olmayanların da en azından
sessizlik, ifade etmeme kuralına uy-
muş olduğu konusu üzerinde etraflı-
ca bir yorum yer alacaktır.

Ancak, bu asli konumuza geçme-
den önce, en azından kapsamı, hacmi
itibariyle benzer bir esere yerini ter-
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ketmesi için on yıldan fazlası gereke-
cek olan Modern Türkiye’de Siyasî Dü-
şünce ciltlerinin bu sonuncusunun,
hazırlanışında gözettiğimiz birkaç
önemli noktayı bilhassa belirtmemiz
gerekiyor.

* * *

Modern Türkiye’de Siyasî Düşün-
ce’nin sadece bu son cildi değil, daha
tamamı planlanma aşamasında iken,
bilmekteydik ki Türkiye, yüz yılı aş-
kındır siyasal ufkunu, düşünüş tarzı-
nı belirleyen modernleşme paradig-
ması içinde teşekkül etmiş bütün
akımları ile oluşturduğu zihniyet
dünyasını kaçınılmaz olarak değişime
zorlayan sarsıntılı bir süreçten geç-
mekteydi.

İki yönlü bir zorlama idi bu. İlki, gi-
derek etkisini dünya ölçeğinde duyu-
ran, kapitalizmin devletçi –“reel sos-
yalist”– versiyonuna karşı kazandığı
“zafer”le de taçlanıp hızlanan postmo-
dern evreye geçişin, parlak teknolojik
atılımların da eşlik ettiği ideolojik,
kültürel nüfuzundan kaynaklanmak-
taydı. İkincisi ise, Türkiye’nin yüzyıl-
lık sancılı modernleşme tarihinde bir
kırılma, savrulma noktası olarak 12
Eylül rejimi ertesinde, bu kırılma ve
tahribatın enkazı üzerinde siyasal dü-
şüncenin mecralarını yeniden oluştur-
ma ihtiyacının gereği idi.

Bu iki etkenin ortak noktası mo-
dernleşme sürecinin sorgulanmasıdır.
Ancak, postmodern sorgulama, yani
ileri endüstriyel toplumlar üzerinden
yapılmakta olanı, modern dönemin
birey ve topluluklara kazandırdığı si-

yasal özne/etken olma hak ve özgür-
lüğünü erişebildiği sınırların ötesine
geçmek, bu dönemi belirleyen ulus-
devlet formatlarını aşmak gibi bir
eğilim ve vurgu taşıyorken; Türki-
ye’deki sorgulama, yüz yılı aşkın bir
modernleşme tarihimiz olmasına,
eğitim, öğrenim ve ekonomide azım-
sanamayacak mesafeler alınmış ol-
masına rağmen, siyasal planda so-
nuçların neden bu denli kısır, kısıtlı
ve kırılgan olduğu sorusunda dü-
ğümleniyordu.

1980’lere kadar Türkiye siyasal dü-
şünce dünyasında bu sorunun cevabı
apaçık gibiydi. O sonucun yegâne so-
rumlusunun İslâmcı-muhafazakâr
akım-çevreler olduğu genel kabul ha-
lindeydi ve sözkonusu çevre-akımlar
da bu ithamlar karşısında savunma
durumundaydı. Suçlayıcıların oda-
ğında ise resmî-Atatürkçü-ideoloji
yer alıyor ve başta sol –sosyalist– eti-
ketliler olmak üzere diğer akım ve
hareketler de onun mantığını kendi
özel argümanları ile takviye ediyor-
du. Bunlar olurken, bir modern(leş-
me) ideolojisi olduğu peşinen varsa-
yılan Atatürkçülüğün asli sahibi ve
taşıyıcısının ordu ve onun yörünge-
sindeki yüksek bürokrasi olduğu da
kabul ediliyor ve bunların Türkiye
modernleşmesinin en güçlü ve karar-
lı öğesi olduğundan da şüphe duyul-
muyordu.

12 Eylül darbesi, uygulamaları ve
hazırlattığı 1982 Anayasası ile kur-
duğu rejim; Türkiye modernleşmesi-
nin tamamına damgasını vurmuş bu
düşünme biçiminin ve varsayımları-

D Ö N E M L E R  V E  Z İ H N İ Y E T L E R



nın yanlış/yanıltıcı olabileceği fikrini
tetikleyecek kadar çarpıcı bir dene-
yim oldu ülke kamuoyu için. Milli-
yetçisinden sosyalistine, liberal veya
sosyal demokrat eğilimlisinden İs-
lâmcısına, muhafazakârına kadar
tüm hareket ve akımlar, Atatürkçü-
lük ve onun adına meşrulaştırılan bir
modernleşme amacından söz edile-
bilse dahi, bunun aslında hayli yalın-
kat ve arkaik bir “güçlü devlet” man-
tığı ile sınırlı olduğunu farkettiler.
Tebaasını ve toprağını kaybetmemeye
odaklı bu devlet mantığıyla kendini
özdeşleştirmiş bir zümrenin modern-
leşmenin ekonomik, toplumsal, kül-
türel boyutlarını bu mantık ve konu-
mu süzgecinde sınırlamış ve sınırlı-
yor olabileceği fikri açıkça tartışılır
oldu. Bu haliyle çarpıtıcı araçsallaş-
tırmanın, bunca on yıl sonra hâlâ
“azgelişmiş”lik kategorisinde debe-
lenmemizde modernleşme karşıtla-
rından daha fazla payı olduğu tespiti,
çok farklı çevreler tarafından ifade
edilir oldu böylece.

Bu, Türkiye’deki siyasal düşünce-
nin –bütün akımları ile– içinde şekil-
lendiği yüz yıllık modernleşme para-
digmasının artık dışına çıkıldığı anla-
mına gelir. Çünkü o paradigma, 19.
yüzyıl ortalarından beri, asli taşıyıcı
gücü Ordu/Devlet olan bir ana mo-
dernleşme mecrası olduğunu, bunun
Cumhuriyet ve ertesinde Mustafa Ke-
mal Atatürk odaklı –Atatürkçülük
adıyla– devam ettiğini esas alır. Mo-
dernleşmenin Ordu/Devlet ve Ata-
türkçülüğün üzerinde, tâbi olunan
bir amaç değil, aksine kendi(ler)ine

tâbi kılınan, öyle yorumlanan ve uy-
gulanan bir “araç” olduğunu –niha-
yet– keşfetmek; bu keşfin ışığında ya-
kın dönem tarihine yeniden bakmayı
kaçınılmaz bir ihtiyaç haline getirdiği
gibi; siyasal yelpazedeki konumunu
da yeniden gözden geçirmeyi gerekti-
rir. Çünkü bu ülke/toplumun siyasal
akımlar yelpazesinin sol-sağ, ilerici-
gerici, demokrat-otoriter gibi koordi-
natları, bizatihi modernliğin tanımın-
dan hareketle değil, asıl olarak mo-
dernlikle Atatürkçülük özdeşleştiril-
mesinden ötürü, Atatürkçülükten ha-
reketle –Atatürkçülere göre– belirlen-
miş, akım/hareketlerin nerede tanım-
landıkları, “ne oldukları” bununla
tespit edilegelmişti. Bütün o kavram
ve nitelemelerin artık –ve herhalde
evrensel ölçütler uyarınca– yeniden
tanımlanmaları, akım veya fikirlerin
bu çerçevede konumlandırılması ge-
rekiyordu.

1980’lerin ortalarından beri bu ihti-
yaç duyulmasına rağmen siyasal dü-
şünce alanımızda hâlâ eski kavram ve
kıstasların –çoğu yıpranmış, içeriği
boşalmış veya bulanmış da olsa– kul-
lanılageliyor olması, yenilerinin otur-
mamış olması şüphesiz ilk planda,
dünya ölçeğinde de benzer bir duru-
mun varlığına bağlanabilir. Kimilerin-
ce “büyük anlatıların –ideolojilerin–
sonu, çöküşü” diye adlandırılan ve
modern zihniyet dünyasını oluşturan
başlıca kavram ve kabullerin iç çeliş-
ki ve boşluklarını sergileyerek, onları
yapı çözüme uğratarak zımnen veya
açıkça kapsamlı, iç tutarlılığı olan
açıklama ve anlamlandırma perspek-
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tiflerinin olamayacağını, hatta olma-
ması gerektiğini savunan postmodern
dalganın “küresel” hegemonyasının
burada birinci derecede görünür etki-
si vardır. Siyasal akım ve programla-
rın yerini –modern kavram ve ölçüt-
lerle bakıldığında eklektik denilmesi-
ne aldırılmayan– “proje”lerin, fikrin
yerini imaj oluşturma ve iletişim tek-
niklerinin aldığı bu postmodern(liğe)
geçiş durumu kalıcı olamaz; olmama-
lıdır ve zaten sürdürülebilir sınırına
da yaklaşmıştır. 1990’lardan beri siya-
setin dünya ölçeğinde, bu saydığımız
özellikleri yanında etnik, dinî, mez-
hepsel, bölgesel kimlik hareketleri
üzerinden “yapılan” kanalının etkin-
leşmesi de öyle.

Bu bakımdan, önümüzdeki yakın
onyıllar içinde bu geçiş evresinin so-
na ereceğini, siyasal düşünce dünya-
sının –herhalde şimdikilerden mahi-
yetçe hayli farklı– varsayımlar üzerin-
den kendi-özgül akımlarının teşekkü-
lü ile yeniden canlanacağını kesinlik-
le öne sürebiliriz. Elbetteki bu akım-
ların her biri modern çağ akımların-
dan birini veya bir kısmını kendi ön-
cülü, onun son üç-dört yüzyıl boyun-
ca temsil ettiği, ilham ve gerçekleştir-
me umudu verdiği kabul, değer ve
amaçların bu yeni koşul ve ufuklarda
mirasçısı sayacaktır. Fakat bu, kendi-
ni bir tarife bağlama bir sonraki aşa-
ma olacak, sözkonusu 21. yüzyıl siya-
sal akımlarının, tarihen yerini alacak-
ları akımlarla önce “şiddetli” bir he-
saplaşma/çatışma evresinden geçme-
leri gerekecektir.

Ayrıca belirtmek gerekir ki; herne-

kadar değil ulus-devlet, kıtalar ve uy-
garlık alanlarının, dil gruplarının em-
poze edegeldikleri sınırlara tâbi olma-
yacak olan bu akımlar, küresel bir
ses/sentez olarak, insanlığın özellikle
şu son yüzyıllardaki siyasal deneyim-
lerinin mirasıyla yoğrulmuş olarak
şekillenecekler ise de; bu mirası oraya
taşıyacak olanlar son asırların ulus-
devlet dünyaları içinden, toplumları-
nın siyasal birikimlerini bu potaya
katmak için geleceklerdir.

Modern Türkiye’de Siyasî Düşünce
ciltleri bu bakımdan önemlidir. Top-
luca, bu ülke/toplumun siyasal bilgi,
fikir hasılasının yer aldığı başlıca
mecralar üzerinden ilk tasnifinin ve
günümüz ölçütleri dahilinde yapılan
değerlendirmelerin sonraki ilk onyı-
lın kuşakları için çok önemli bir veri,
malzeme olacağına eminiz.

Ama bu son cildin sunuş yazısında,
bir adım daha atıp, akımlar toplamı
olarak Türkiye’deki siyasal düşünü-
şün tamamına şamil bazı çıkarımları
da buna eklemek istiyoruz.

* * *

Modern Türkiye’de Siyasî Düşünce
ciltlerinde yer alan yazıların tümü de
–az önce özetle anlatılan– 12 Eylül
dönemi sonrasında, yani Atatürkçü-
resmî-ideolojinin abluka/ambargosu-
nun fiilen kırıldığı bir evrede, 2000’li
yıllarda kaleme alındı. Bu geçiş döne-
minde, aynı zamanda Cumhuriyet’in
kuruluşundan beri adeta kurumsal-
laşmış olan düşünce-ifade yasakları-
nın ve Cumhuriyet’in arefesi ve erte-
sindeki birçok olay ve uygulamaya
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ilişkin tabuların da geniş ölçüde kalk-
mış olması da özellikle belirtilmelidir.

Şüphesiz, eğer Türkiye’de siyasal
düşünce alanının, ufkunun hem bü-
tün hem de başlıca mecraları itibariy-
le darlığından, sığlığından, tutarlılık-
tan ziyade eklektizme ve ikameciliğe
meyilli olduğundan bahsedilecekse,
bunun nedeni öncelikle sözkonusu
düşünce yasağı kurumu ve tabulardır.

Bazı düşüncelerin yasaklanması ve
kimi konuların tabu addedilmesi, Batı
dışı toplumlarda olduğu gibi Batı’daki
modernleşmenin ilk safhalarında da
mevcuttur. Dolayısıyla hernekadar
düşünce-ifade özgürlüğü ve tabuların
reddi bir modernlik göstergesi/ölçütü
sayılıyor olsa da Türkiye’deki durum
bir anormallik, istisnailik sayılamaz.

Ama öte yandan, sözkonusu yasak
ve tabuların, kendini toplumun üze-
rinde konumlandırmış pre-modern
bir devlet anlayışı ve onun resmî ide-
olojisi tarafından yürürlüğe konuldu-
ğu noktasından hareketle, bunları
Türkiye –sivil– siyasal düşünüş dün-
yasının “dışsal” etkeni de sayamayız.

Bu tespit, sadece o yasak ve tabula-
rın başta muhafazakârlık ve milliyetçi-
lik olmak üzere derece derece hemen
tüm akımlar tarafından şu veya bu öl-
çüde savunulduğu, desteklendiği ol-
gusuna dayanılarak yapılmış değildir.
Yani düşünce-ifade özgürlüğü, tabu
reddi konusunda 20. yüzyıl Türkiyesi
siyasal düşünce dünyasının “iç”inde
geniş ölçüde uzlaşılmış bir ilke olduğu
ama “devlet”in aksi yöndeki dayatma-
sı ile başedemediği de söylenemez. Ni-
tekim Cumhuriyet’in kuruluşundan

21. yüzyıl eşiğine kadar “resmî ideolo-
ji”nin kanunlarla yasakladığı akımlar
arasında bile modern-demokratik öl-
çütler dahilinde her tür düşüncenin
özgürce ifade edilmesi konusunda bir
uzlaşma sağlanamamıştır. Daha da
dikkat çekici olanı, bu, resmen illegal
addedilen sosyalizm, anarşizm, Kürt
milliyetçiliği ve İslâmcılık, kendi ka-
nalları içinde bile, bu ciltte bahsedilen
tabuların pek çoğuna dokunmaya da-
hi cüret edememiş, resmî ideoloji ve
legal akımlar gibi, o konularda sessiz-
liğini korumuş, “yok sayma” kuralına
riayet etmişlerdir.

Türkiye’deki durumu istisnai kılan
ilk nokta işte bu düşünce yasağı ve
tabu “kurum”larının içselleştirilme
derecesinin yaygınlığı ve derinliğidir.

İkinci nokta ise; hemen her düşün-
ce akımının bizzat kendi içinde de fi-
ilen yasaklanmış düşünce alanları,
doğrultuları olması ve özel tabuların
varlığıdır. Kasdettiğimiz sadece, zaten
temelinde birtakım dokunulmaz ko-
nular, sorulmaz sorular olan milliyet-
çilik, muhafazakârlık, İslâmcılık ve
Atatürkçülük gibi akım/ideolojiler
değil, liberalizm, sosyalizm gibi ken-
dini de dahil “eleştiri”yi esas alan dü-
şünmeye sınır konulamayacağına dair
modern kabulün geçerli olması bek-
lenen ideolojilerdir. Bunların, kurucu
varsayımları dahilinde, ele almaktan
çekindikleri konular olmamak gere-
kir ve ayrıca da düşüncelerinin man-
tığını sonuna kadar götürmeleri bek-
lenir. Oysa, yakın dönemlere kadar
–hatta hâlâ bile– bir akım cesametine
erişemeyen liberalizmin haliyle cılız
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literatüründe ne Türkiye’nin genel
yasak ve tabularına net bir karşı du-
ruş ne de liberal akımın kendi içinde-
ki netameli sorun/konuları sorgula-
yan örnekler vardır. Sosyalist düşün-
ce alanında aynı durum, haliyle daha
belirgindir. Örneğin Troçkizm, dünya
ölçeğinde bir sosyalist akım olduğu
halde Türkiye’de 1980’lere kadar bu
alanın hemen tüm diğer akımları, ha-
reketleri tarafından adeta “illegal” sa-
yılmış, fiilen yasak addedilmiş; dünya
ve Türkiye sosyalist hareketi tarihinin
bazı “netameli” iç olayları hakkında
fiili bir “resmî açıklama dışında ko-
nuşmama” kuralı işlemiştir.

Üçüncü olarak belirtilmesi gereken
nokta, son yüzyıl içinde bu ülkenin
siyasal düzeninde yapılan büyük de-
ğişikliklerin (Cumhuriyet, ulus-dev-
let ve demokrasi) gerçek bir tartışma
sürecinden geçilmeksizin yürürlüğe
girebilmiş olmasıdır. Bunların mahi-
yetlerini, anlam ve içerimlerini açım-
layan herhangi bir fikri hazırlık olma-
dığı gibi, devrin yönetici kadrolarınca
ilan edildiklerinde, ne açıkça karşı çı-
kan bir akım/hareket görülmüş ne de
adı geçen akımlar arasında Cumhuri-
yet’in, ulus-devlet ve demokrasinin
–haliyle farklı olması gereken– yo-
rumları üzerinden bunların önemiyle
oranlı bir tartışma süreci yaşanmıştır.
Gerçi 12 Eylül dönemi sonrasında
bilhassa Kürt sorunu ve 1982 Anaya-
sası bağlamında derinliğine denilebi-
lecek bir tartışma, sorgulama süreci
başlamış ve devam ediyorsa da; bura-
ya gelinceye kadar, muhafazakârlık,
İslâmcılık, milliyetçilik ve resmî Ata-

türkçülüğün oluşturduğu yaygın si-
yasal düşünüş platformunda Cumhu-
riyet’i saltanatın ilgasına, demokrasiyi
çok partili rejime indirgeyen haliyle
sığ bir kavrayışla yetinilmiştir.

Aslında bu sığlık, sığlaştırma, şeklî-
leştirme sözkonusu akımların kullan-
dığı tüm modern siyasal kavramlar
için de geçerlidir. Bu kavramlar, mo-
dern-öncesi siyasal düzen/zihniyetten
bir kopuşu vurgulayacak biçimde içe-
riklendirilmemiştir. Siyasetin, hakla-
rın, işlev ve yükümlülüklerin yeni bir
tanım ve tanzimini belirtmekten ziya-
de, eski kalıplara oturtulabilecek, ya-
ni esasta pek bir değişiklik olmadığı
algısını verecek biçimde kullanılıyor
oluşu dikkat çekicidir.

Bu tutum, İslâmcılıktan Atatürkçü-
lüğe modern siyasal zihniyetle bir bi-
çimde “sorunlu” olduğunu söyleyebi-
leceğimiz akımlar için elbette yadır-
gatıcı değildir. Ama liberalizm ve sos-
yalizm gibi, gelişip güçlenmeleri bu
“sorumluluk” halinin ifşasına, önemi-
nin kavratılmasına bağlı akımların da
bu noktaya pek aldırmamaları düşün-
dürücüdür. Bu aldırmazlığın görünür
ilk nedeni, sayıca zaten çok az liberal
aydınların Cumhuriyet’in de öncesin-
den beri muhafazakâr-İslâmcı mecra
ile ittifak halinde davranmayı seçme-
leri; sosyalistlerin ise İttihat ve Terak-
ki’ye kadar uzatılabilecek bir tarihten
beri otoriter-devletçi-modernleşme
akımıyla işbirliği, ona yanaşma eğili-
minde olmaları gibi politik stratejiler-
dir denilebilir. Bu hesaplar, sözkonu-
su akımların kendi perspektifleri doğ-
rultusunda yapabilecekleri radikal si-
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yasal eleştirileri, geliştirebilecekleri
önerileri fiili veya varsayımsal mütte-
fiklerini gözeterek törpülemelerini
gerektirmiş olabilir.

Bunu mümkün kılan şey, bu akım-
ların siyasete, dolayısıyla onun kav-
ram ve değerlerine başlıbaşına bir
önem ve anlam yüklemekten çok; on-
ları özellikle ekonomiye bağlı, orada-
ki düzen, çıkar, talep mücadelelerin-
den türeyen ihtiyaçların yansıması
olarak ele alıyor, bu eksende kavrıyor
oluşlarıdır. O nedenledir ki sadece
Türkiye’de değil, pek çok ülkede de,
liberaller, siyasal liberalizme öncelikli
ve önsel saydıkları ekonomik liberal-
leşmeye yatkın muhafazakâr-dinci ve
milliyetçi diktatörlük rejimlerini sine-
ye çekebilir; sosyalist akımlar, mülki-
yet ve bölüşüm bahsinde “sosyal ada-
letçi” olduğuna hükmettikleri dikta-
törlüklere “ilerici” etiketi takmaktan
yüksünmeyebilirler. Ancak, hemen
belirtmelidir ki; bu yorum, yaklaşım
ve tutum o akımların tamamına teş-
mil edilemez.

Çünkü, her iki akımın kökeninde
de, modernleşmeye temellik eden bi-
limsel, ekonomik, toplumsal değişim-
lere bir kopuş, aşama özelliği ve bi-
linci kazandıran öğenin siyasal dev-
rim olduğuna dair inanç yer alır. Bu
inanç, insanların kendi ve içinde ya-
şadıkları toplumun varoluş ve kade-
rinden sorumlu ve muktedir –olması
gereken– özneler oldukları fikrinden
türer ve bu doğrultusunda Cumhuri-
yet ve demokrasi kavramlarına varır.
Modernleşmenin karakteristiği olan
dinamizmin ve harekete geçirdiği çok

yönlü büyük enerji potansiyelinin
kaynağı, fitilidir bu fikir.

Liberal ve özellikle sosyalist pers-
pektifi bu fikir temelinde yorumlayan
bir damar, akımlarının geneline dam-
gasını vuracak ölçüde değilse de; hep
varolagelmiştir. Bunlar, içinde olduk-
ları toplumun Cumhuriyet’e veya de-
mokrasiye geçiş gibi kritik dönemeç-
lerinde, bu geçici gerçek bir aşama,
bir zihniyet dönüşümü, geçmişin tor-
tularından tamamen arınma süreci
olarak yaşanması için itici bir rol üst-
lenirler. Diğer akım ve hareketlerin
belirli bir sınır ve kalıp içinde kalmak
koşuluyla seferber edebilecekleri top-
lum enerjisini, gerçek bir özne olma-
ları fikri ve bilincine eşlik edecek öz-
güven duygusu ve yetkinleşme arzu-
suyla donatacak hedef ve taleplere
yönlendirmeye uğraşırlar.

Türkiye’de ise –600 yıllık tarihin
belki de en uzun süreli hanedanının
tasfiyesinin de eşlik ettiği– Cumhuri-
yet ilanında olsun, 1945’te alelacele
“demokrasi”ye geçilirken olsun; bu
süreçleri, Cumhuriyet ve demokrasi
kavramlarının gerektirdiği kitlesel in-
siyatiflerle radikalleştirme işlevi üze-
rine düşünen, bunun imkânlarını ara-
yan veya zorlayan bir akıma rastlan-
maz. Yani bu ülkede, Cumhuriyet ve
demokrasi gibi modern adlar altında
rejimler kurulurken, değişim siyasal
ilişkinin yönetenler tarafında olmuş;
yönetilenlerin geleneksel tebaa konu-
mu ve işlevi “oy verme” etkinliği ek-
lenmiş olsa da esasta değişmemiştir.

Oysa premodern siyasal zihniyetten
ve düzenden kopuşun asli göstergesi,
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tebaanın yurttaşa dönüşmesidir. Dev-
leti toplumun üzerinde, ondan ba-
ğımsız karar verebilen, kural koyan,
müeyyide uygulayan ve itaatle yü-
kümlü olunan bir güç olarak algılan-
maktan çıkarıp onun toplum iradesi-
nin tecessümü olması gerektiğini esas
alan modern siyasal devrimlerin ger-
çeklik ölçütü, yurttaşların bireysel ve-
ya örgütlenmiş olarak siyasal kararla-
rın oluşumuna, uygulamanın deneti-
mine katılım ve etkileme imkânıdır.

Türkiye siyasal düşünce literatü-
ründe devleti toplumun üzerinde
–ondan bağımsız denilemese bile–
özerk bir güç olarak kabul eden anla-
yış ve düzenin hâlâ büyük ölçüde ge-
çerli olduğu “sorunu”nu ele alan de-
ğişik açılardan yazılmış birçok eser
bulmak mümkündür. Ancak, bunla-
rın tümünde sorun, toplumun temel
önemde kararlarını, kurallarını belir-
leyen ve seçimle gelmiş hükümetleri
bunlara uygun davranmaya icbar
eden bir sivil-asker yüksek bürokrasi-
nin varlığıyla özdeşlenir. Yani, konu,
siyasal düzenin temel –yöneten/yöne-
tilen– ilişkisinde değil, yönetenler ka-
tında “devlet-hükümet” ayrımı ve ge-
riliminde tanımlanmış olur. Böylece
sorunun çözümünün hükümet (fiilen
yasama ve yürütme organı) yetkileri-
ni “devlet” aleyhine artırmak suretiy-
le olabileceği sonucuna, bu akıl yü-
rütme biçimine yönlendiriliriz.

Oysa, yukarıda bilhassa vurgulanan
modern siyasal zihniyetin, Cumhuri-
yet ve demokrasi kavramlarının man-
tığı, tözü, bu sorunu, yönetilenlerin
siyasal özne olma konumunu güçlen-

direrek giderme yolunu gösterir ön-
celikle. Temel hak ve özgürlükleri ge-
nişleyen, bunları kullanarak kaderi
ile ilgili her konuda bilgi edinme, ka-
rarların oluşumuna, uygulamanın de-
netimine katılma imkânını edinen bir
toplumla kuşatılacak bir “devlet”in
tüm tortularıyla birlikte tasfiyesi pe-
kâlâ düşünülebilecek iken, bu yakla-
şımın neden bu denli cılız olduğu,
herhalde hayati önemde bir sorudur.

Bu sorunun, çok daha temele iliş-
kin bir soruyu gerektiren cevabı şu
özetlemede içkindir? Yakın dönemle-
re kadar Türkiye’de siyasal düşünü-
şün hemen tamamında, o pre-modern
dediğimiz “devlet”i, modernleşme ta-
rihimizin başlatıcısı, asli gücü adde-
den bir kabul geçerliydi. Bunun ta-
mamlayıcısı ise, toplumun büyük ço-
ğunluğunun da ya eğitim-öğrenim
düzeyi düşüklüğünden ya ekonomik
koşulların gelişkin olmayışından veya
düpedüz modernleşmeye karşıt gele-
neksel/dinî-İslâmî kalıplara tâbi hayat
tarzlarından ötürü “geri”(ci) bir ko-
numda olduğu idi. Hemen tüm akım-
ların ana mecrası bu kabuller üzerine
kurulu olduğu için, o “geri” halkın
oy çoğunluğu ile iktidar olan muha-
fazakâr modernist –sağ– partiler dahi,
kendilerine oy vermiş kesimlerin
devletten daha fazla talepkâr olmala-
rını toplum/halk-devlet ilişkisinde
ileri bir adım olarak savunmak yeri-
ne, bunun “devlet”e zarar vermeye-
cek bir rötuş olduğunu anlatma,
“karşı devrim” olduğu ithamlarını sa-
vuşturma derdindeydiler.

1970’lere kadar yanıbaşında sosya-
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listlerin de yer aldığı “devlet” mer-
kezli modernleşme blokunun, genel
oy kanalı ile halkın siyasete katılımını
süreci hızlandıracak değil köstekleye-
cek bir etken gibi görmelerinin ana
gerekçesi, halk çoğunluğunun oyunu
henüz modern saik ve ölçütlere göre
vermiyor oluşudur. 1950’den beri
tüm seçimlerde en çok oy alan muha-
fazakâr modernist güdümlü partiler
bu tespite itiraz etmedikleri gibi; oy
gücü bu vasfını korudukça, taşıdıkla-
rı “demokrat” sıfatının esas gerekleri-
ni örneğin temel hak ve özgürlükleri
genişletmek yükümlülüğünü yerine
getirmek zorunda olmayacaklarını bi-
liyor, buna göre de davranıyorlardı.

Bu bakımdan 1970’li yıllar hem
“devlet” merkezli modernleşme blo-
kunun modernlik perspektifinin sığ-
lık ve sınırlarını, hem de muhafaza-
kâr modernistlerin “demokrat”lığının
arkaik dayanaklarını açığa çıkaran bir
test oldu.

Nitekim bu açıdan bakıldığında
1973 ve 1977 seçimlerinin, Türki-
ye’de ilk kez hükümeti tayin edebile-
cek oranda bir seçmen kitlesinin,
hem büyük ölçüde modern saik ve
ölçütlerle oy kullandığı, hem de oy
vermekle yetinmeyen birey ve toplu-
luklar halinde, devletin işleyişinin ve
ekonomik-toplumsal hayatın sorun-
larına ilgili, tartışan ve tavır alan, et-
kin yurttaşlar olarak sahnede belirdi-
ği bir dönemi yansıttığı açıkça görü-
lür. Partilere verilen oyların sınıfsal
bileşiminin modern toplumlardakine
en fazla benzeştiği seçimler bu dö-
nemdedir. Örgütlenme ve örgütler

kanalıyla siyasete müdahale düzeyi
açısından da durum böyledir.

Bu bakımdan siyasal akım ve hare-
ketlerin bu durumu değerlendirme
tarzları, onların siyaseti kavrayışları-
nın ne ölçüde modernleştiğinin mi-
henk taşı olarak ele alınabilir.

Türkiye’de muhafazakâr modernist
(merkez-sağ) ve ’70’li yıllara kadar
onun kanatları altında olan İslâmcı
akım ve Türk milliyetçiliği, sanayileş-
me ile birlikte teşekkül eden işçi sını-
fının ve diğer –her türden– emekçi
kesimlerin sınıf bilinci, iktisadi çıkar
farklılığı/çatışması üzerine kurulu ör-
gütlere yönelmesini daima tehlikeli
addetti ve engellemeye çalıştı. Kuru-
cu-Atatürkçü ideoloji de aynı fikri
paylaşmakta, ama ötekiler işçi ve di-
ğer emekçilerin geleneksel aidiyet ka-
lıpları içinde düşünüp davranmaları-
na, sendikal yapıların da buna uyar-
lanmasına çalışırken; Atatürkçülük
bu aidiyet ilişkilerinin yerini devlete
tâbiliğin almasını öngörüyordu. Dö-
nemin en çok üyeye sahip işçi konfe-
derasyonu Türk-İş, bu iki anlayışın
ittifakını temsil ediyordu ve 1970’li
yılların kitlesel politikleşmesinin ha-
liyle en fazla sarstığı kuruluş olarak,
bu dalgayı yeniden eski mecrasına so-
kabilmek için elinden geleni yaptı.

Muhafazakârlığın, İslâmcılığın,
Türk/Atatürk milliyetçiliğinin ortak
noktası ve modern toplumun temel
kurgusu ile çeliştiği/çatıştığı yer, az
önce de değinildiği üzere onların bu
toplumu, –imkânları elbette değil
ama– temel hak ve iddiaları eşit, çı-
karları farklı/çelişik sınıfların birlikte-
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liği, dinamizmini, gelişme güç ve ye-
teneğini de bu çatışmadan sağlayan
toplum “modeli” olarak kabul etme-
meleridir. Daha doğrusu “model”in
kendisi böyle olsa dahi, o “biz”e,
Türk toplumuna uyarlanırken sözko-
nusu öğeleri içermemesine bilhassa
önem verilir. Osmanlı son dönemin-
den beri modernleşme sorunsalının
başlıca –muhafazakâr/devletçi– taraf-
larının ideoloji ve kadrolarının “öz
kültürümüzü (harsı)-benliğimizi ko-
rumak”, “Batı-modernleşme(si)nin
kötü, olumsuz yanlarını almamak
vb.” ortak temalarının kesişme nokta-
sı tam da burasıydı zaten. Sınıfların,
kesimlerin –edinilebilir– imkânları-
nın eşitsiz, buna karşılık hak ve iddia
bakımından eşit ve yine eşdeğer meş-
ruiyete sahip ama farklı çıkar pers-
pektifleri olduğu varsayımını kabul
etmemenin kaynağında ise iki gayet
köklü önyargı yatmaktadır.

Bu son derece temel noktayı ele al-
madan önce, 1970’li yılların kitle si-
yasallaşmasının en önünde yer alan,
daha doğrusu, o kitlesel hareketlen-
menin ön saflarına taşıdığı sol-sosya-
list akımların da perspektif ve tutum-
larının –ciddi farklılıklar taşımasına
rağmen– geleneksel zihniyetten ko-
pamamış olduklarını da belirtelim.

* * *

Oysa ’70’li yılların görünümü bu
tespitin tam tersini işaret eder gibidir.
Ortada tüm sorunların “sınıfsal” ol-
duğunu sürekli vurgulayan; işyerle-
rinde, okullarda, mahallelerde o so-
runları yaşayanları kitlesel gösterilere,

grevlere, boykotlara sürükleyen, ken-
disine yönelmiş kitleleri “sürekli ey-
lem halinde olmaya, kurduğu örgütle-
re katılmaya” teşvik eden bir sol-sos-
yalist hareket vardır. Ancak –birkaç
ve sürekliliği olmayan istisnai örnek
dışında– büyük çoğunluğu ile bütün
bu örgütlü hareket, eylem hallerinde,
geleneksel yöneten-yönetilen ilişkisi-
ni, işlev bölümünü yönetilenler lehi-
ne değiştirmiş bir katılım tarzı, bu
yönde bir gayret de görülmez. İnsan-
ların örgütlerin oluşum, karar alma ve
uygulama süreçlerinde daha etkin
olabilecekleri, yani özne olma vasıfla-
rını geliştirebilecekleri işleyiş model-
leri, mecralar ve kuruluşlar oluştur-
mak gibi öncelikli olmaktan geçtik,
ikincil derecede bir amaç bile sözko-
nusu değildir. Amaç, hareketin, onun
içinde ve çevresinde yaşandığı örgüt-
lenmelerin yönetim kademesinin, ke-
sin doğru bilgi ve bilinç sahipliğini
kendi kendine tanımış bir merkezî çe-
kirdeğe tâbi kadrolar tarafından ele
geçirilmesidir. Bu yeterli şart gerçek-
leştirildiğinde o örgütlenme “sosya-
list/devrimcileşmiş” sayılıyordu. Katı-
lımın sağcı, karşı devrimci akım ve
partilerle aynı hiyerarşik modele
uyarlanması son derece normal sayıl-
dığı gibi; onlardan daha sıkı bir disip-
lin ve işbölümünün olması üstün bir
nitelik sayılmaktaydı. Demokrasi, ha-
reketin legal imkânlardan –da– yarar-
lanması için elbette isteniyor, ama bu-
nun hareketin kendi iç işleyişine de
şamil olması fikri hemen tüm eğilim-
ler tarafından bir bilinç, inanç zaafı,
bir “sapma” olarak görülüyordu. Sos-
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yalist literatürde bu yaklaşımın Sta-
lin’le özdeşleştirildiği dikkate alındı-
ğında, o dönem Türkiye sosyalist ha-
reketinde Stalin/izm eleştirisine ne-
den hem az rastlandığı ve hoş görül-
mediği de epeyce açıklanmış olur.

Sonuç olarak şu söylenebilir ki;
Türkiye’de siyasal yelpazenin ve kitle-
lerin siyasete katılma istek ve saikleri-
nin modern şemaya en fazla benzeşti-
ği 1970’ler dönemecinde, tüm siyasal
akım ve partilerin odaklandığı konu,
aralarındaki güç-iktidar mücadelesi-
dir. Bu mücadelede sağ (muhafazakâr,
İslâmcı, milliyetçi) partiler, sola yöne-
lik kitlesel siyasallaşmanın karşısına
pre-modern (dinî/mezhebî ve etnik)
saikleri tahrik edilmiş bir kitle hare-
keti ile, zaman zaman bu hareketi kit-
lesel katliamlara sürükleyen milliyetçi
vurucu güçlerle çıkıp yıldırmaya çalı-
şırken; sol ve onun en aktif kesimi
olan sosyalist/devrimci akım ve örgüt-
ler, bu yıldırının mecbur ettiği meşru
müdafaa zemininde kitlesel katılımın
düzeyini, işlevsel içeriğini geliştirecek
bir yol izlememiş; o kitlesel yöneli-
min içinden geldiği pre-modern yöne-
ten-tebaa ilişkisini fazlasıyla andıran
bir eylem ve örgütlenme anlayışı ile
onu bir sayısal-fizik güç olarak kazan-
maya ve muhafazaya çalışmışlardır.
Bu nedenledir ki, 1970’ler Türkiye-
si’nde, 18. yüzyıl sonlarından beri
modernleşen hemen tüm toplumların
benzer kriz-kitlesel siyasallaşma evre-
lerinde belirivermiş doğrudan de-
mokrasi yönelimli, halkın kendi ken-
dini yönetme arzusunun ifadesi olan
oluşumlar ortaya çıkmamıştır. Daha

doğrusu, bu dönemin az öncesinde ve
başlangıcında ortaya çıkmış –1967
Alpagut, 1975 Yeniçeltek gibi– özyö-
netim girişimleri, siyasal zihniyet ve
düzen dönüşümünü kitlesel –yurttaş–
insiyatif(ler)inin gelişimi bazında dü-
şünemeyen yaklaşımın ağırlığı altında
kaale alınmamıştır.

* * *

Geleneksel siyasal zihniyetten
uzaklaşamamanın kaynağındaki iki
köklü önyargının ilki sadece Türki-
ye’ye özgü olmayıp, bizzat modern
egemenlik kavramının kökenindeki
bulanıklıkla, gerilimle ilişkilidir. Ege-
menliğin halka/topluma ait olduğu il-
kesinde birleşen modern siyasal dü-
şünce, bu ilkenin insanlar arasındaki
“doğuştan” veya “zorunlu” addedilen
eşitsizlikleri veri alarak uygulanması-
nı savunanlar ile bu eşitsizliklerin gi-
derilebilir olduğuna ve hatta egemen-
liğin meşruiyetini bunu sağlayabil-
mekten aldığına inananlar arasındaki
mücadele ile belirlenmiştir.

Batı-Avrupa-nın endüstriyel dev-
rimle örtüşen modernleşme tarihi,
odağında bu iki eğilimden birinin yer
aldığı sosyo-politik cepheleri karşı
karşıya getiren, devrim-karşı devrim
dalgalarının birbirini izlediği bir sü-
reçte şekillenmiş; eşitlikçi cephenin
asgari uzlaşma zemini olarak önerdiği
genel oy hakkının kabulü bile ancak
20. yüzyılın ortalarında gerçekleşebil-
mişti. Genel oy hakkı, işçi ve zanaat-
kârların başını çektiği, çoğunluğu şe-
hirli kitlesel muhalefetin talebiydi ve
sanayi/finans burjuvazisi ile yeni dü-
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zene intibak etmiş pre-modern nüfuz
sahipleri buna karşı çıkıyor, engelle-
meye çalışıyordu.

Fakat, yine bilinmektedir ki; ege-
men sınıfların genel oy hakkına karşı
çıkış ve korkuları, daha 19. yüzyılın
ortalarından itibaren azalmaya başla-
mıştı. Özellikle küçük-orta mülk sa-
hibi köylülüğün görece kendini koru-
duğu, kapitalizme entegre olabildiği
Batı Avrupa/ABD gibi ülkelerde, bu
kesim ve onların çevresinde şekille-
nen taşra yaşamı, pre-modern hiye-
rarşik ilişkileri ya aynen ya da adap-
tasyonlarla koruyor ve alt sınıfların,
emekçilerin politik radikalizminde
bir alt üst olma tehlikesi görüyordu.
Egemenliğin halka ait olduğu ilkesini
mevcut eşitsizlikleri veri alarak sınır-
lamaya kararlı hâkim sınıfların top-
lumsal desteğinin omurgasını, oy de-
polarını bu kesimin oluşturacağı bel-
liydi. Yüzyılın sonuna doğru Batı top-
lumlarında genel oy hakkının peyder-
pey tanınmaya başlamasında en
önemli etken herhalde buydu. Bu
toplumların küçük-orta mülk ve gelir
sahibi kesimleri, kendilerinden daha
güçlü/kudretli bir kesimin, hatta tüm
güç ve kudret mekanizmalarına hük-
medebilecek bir tek adamın –diktatö-
rün, örneğin bir III. Napolyon veya
Bismarck’ın– tepelerinde olmasını, sa-
dece normal saymıyor, ayrıca bunu
kabullendikleri vasat varoluş tarzının
bir güvencesi sayıyorlardı.

Dolayısıyla şu anlaşılmıştı ki; ege-
menliğin halka ait olduğuna dair mo-
dern siyasetin kurucu ilkesini mantı-
kî sonucuna, yani tam/doğrudan de-

mokrasiyi, özel/özerk bir yönetim ay-
gıtında yöneten-yönetilen ayrımından
söz edilemeyecek bir insani-toplum-
sal yetkinlik düzeyini gerçekleştirme-
nin yolu aslında –hemen akla gelebi-
lecek– kimi pratik nedenlerle kapalı,
sınırlı değildir. Asıl engel, sözkonusu
egemenliğin temel “birim”i olarak or-
talama insan tipinin kendini, kendin-
de varsaydığı nitelik potansiyelini,
egemenlik kavramının içerimi, gerek-
tirdiği nitelikler karşısında kıyaslana-
maz hatta doğrusal bir bağlantı kuru-
lamaz derecede düşük, yoksun say-
ması; bunu aşılmaz bir gerçeklik ola-
rak içine sindirmiş olmasıdır. O, aynı
zamanda egemenliğin gerektirdiği ni-
teliklerin içinde yaşadığı toplu-
mun/topluluğun çeşitli alanlardaki az
sayıda bireyinde varolduğunu ve o
alanlara ilişkin karar ve icra gücüyle
donatılmış olmalarını kendi ortalama
varoluşu için zorunlu, altına sığınaca-
ğı bir çatı olarak görür. Pre-modern
dönemin hükümdarlıklarında, bu çatı
“kendiliğinden” vardır. Modernite,
sayılarını çoğaltmış, onun gibilerin
seçmesi gibi bir “usül” getirmiş olabi-
lir, ama “çatı”nın işlevi, anlamı şekil-
den öteye pek değişmemiştir; değiş-
memelidir de. İçinde yaşadığı zama-
nın giderek genişleyen yapılabilirlik,
düşünülebilirlik ufku karşısında ken-
di yapabilme, düşünebilme perfor-
mansı arasındaki büyük uçurum,
kendi varoluşunun aczini, bundan
dolayı duyduğu ezikliği artırdıkça
üzerinde durduğu toplumsal zemine
daha sıkı basmaya, yani kendinden
alt-düşük düzeydeki kesimlerin öyle-
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ce kalmalarına, kıpırdamamalarına
çok daha fazla ihtiyaç duyar. Bu ihti-
yaç, duyduğu o acizlik duygusunu te-
lafi ettirdiği “üstünlük” duygusunun
tatmini için de gereklidir.

1871’de Paris Komünü, modern si-
yasal zihniyetle ulaşılabilecek ama tu-
tunulamayacak zirvesini yaşadıktan
sonra, siyasetin geleneksel yapı ve te-
mellerinden bir kopuşun değil, önem-
li ama niteliksel de sayılamayacak bir
“geçiş”in sözkonusu olduğu fikri yer-
leşti. 17. yüzyıl ortasında İngiliz Dev-
rimi ile açılan, Amerikan ve özellikle
Fransız Devrimi ile derinleşip, 19.
yüzyılın Avrupa çapındaki ayaklanma-
ları ile kapanmayacağı izlenimini ve-
ren uçurumu, bütün bu süreç boyun-
ca alttan alta dolduran her şeyin harcı
şu yukarıda özetlenen “malzeme”den
karılmıştır. Modern siyasetin iki ana
mecrasından birinin –liberalizm– ge-
lenekselle içiçeleşmesi bu sayede ol-
duğu gibi, diğer ana mecrayı –sosya-
lizm– devrimle reel politikayı birlikte
düşünme eklektizmine yönelten de
budur. Nitekim 20. yüzyıla girilirken
Avrupa’da bile, en yetkin demokrasiler
bir krallığın adıyla anılıyordu ve mo-
dern siyasal devrim dalgasının ulaştığı
Latin Amerika diktatörlerin veya tek
parti rejiminin hâkim olduğu Cumhu-
riyetlerle kaplıydı.1

Buradan çıkarılabilecek sonuç şöyle
özetlenebilir: Egemenliğin halka ait
olduğu, yani bireylerin tek tek ve top-

lu olarak kendi ve ortak kaderleriyle
ilgili her konuda söz sahibi olduğu,
onların meşru onayına dayanmayan
bir irade veya güce itaat etmemeleri
ilkesi –Cumhuriyet– insanların bü-
yük çoğunluğunda mevcut, kendi ka-
pasitelerinin bu hak ve yükümlülüğü
tam anlamıyla yerine getirmek için
yetersiz, düşük olduğu yolundaki ga-
yet köklü önyargı aşılmadıkça; açtığı
ufkun sonuna kadar doğrudan de-
mokrasiye gidemez. Ve hatta, koşul-
lar bu önyargıyı sürekli depreştiren
bir duruma yol açarsa, mevcut Cum-
huriyetler diktatörlüklere, dahası tüm
uygarlık edinimlerinden silkelenip fa-
şizme, nazizme dönüşebilirler.

* * *

Avrupa aydınlanması/modernleş-
mesinin ana mecrası değilse bile bir
kolu, bu önyargıyı aşabilmenin yolla-
rı üzerinde kafa yormuş; orta-alt sı-
nıfların siyasal bilinç ve katkı düzey-
lerini yükselterek kendi ve ortak ka-
derleri ile ilgili sorunların çözümün-
de başkalarıyla eşit/eşdeğer roller üst-
lenmelerinin sağlayacağı yetkinleş-
menin bu bakımdan ümit verici bir
kanal olabileceğini düşünerek; özel-
likle kriz/isyan dönemlerinde kitlesel
insiyatifleri teşvik edecek argümanlar
geliştirmeye çalışmıştır.

Dikkat çekici olan nokta şudur:
Rusya ile birlikte Batı Avrupay’la en
yakın-yoğun teması olan toplum ol-
masına rağmen; Türkiye modernleş-
mesinin rotasını belirleyen olayların
yaşandığı çöküş dönemine kadarki
Osmanlı “Batılılaşma”sının yüz yıla
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Doğu Avrupa ve Çin’le manzara tamamlana-
caktır.



yaklaşan çalkantılı sürecinde, çoğun-
luğu oluşturan Sünni Müslü-
man/Türk “millet” içinde “eşitlik”
kavramından esinlenmiş kitlesel bir
hareketten geçtik –en son safhanın
birkaç soluk figürü hariç– bir düşün-
ce akımı bile teşekkül etmemiştir.

Bunu mutad olduğu üzere ekono-
mik koşullara –geriliğe– bağlamak da
mümkün değildir. O dönemde eko-
nomik durum-koşullar itibariyle Os-
manlı kadar değilse bile yine de “ge-
ri” sayılan Rusya’da Rus çoğunluk
içinde gayet etkin bir sosyalist
akım/hareketin, kırsal nüfus içinde
bile yaygınlaşmasını, bu ülkede oda-
lar halinde bile olsa ağır sanayinin
kurulmuş olmasına bağlamak da ye-
terli bir açıklama değildir. Hindistan
ve Çin’de, Vietnam’da emperyalist bo-
yunduruk ve nüfuza karşı modernleş-
menin kaçınılmazlığını da kabul ede-
rek yürütülen mücadelede, bu top-
lumların alt-orta sınıflarında gayet
güçlü, aktif destekler bulabilmiş radi-
kal eşitlikçi akım ve hareketler karşı-
sında o “ekonomik koşullar” tezinin
fazla bir geçerliliği varsayılamaz.

Ancak “Osmanlı modernleşme sü-
recinde eşitlikçi akım-hareketler yok-
tu” demek, sürece tamamen Sünni-
Müslüman çoğunluğa odaklanarak
bakmak koşuluyla mümkündür. Oysa
Osmanlı toplumunun dinî/mezhebî
cemaat(“millet”)lerin başta “millet-i
hâkime” Sünni Müslüman/Türklerin
yer aldığı hiyerarşik yapının toplamı
olduğu gerçeği gözönüne alınırsa bu
tespit geçersizleşir. Çünkü, bu hiye-
rarşik yapı dolayısıyla eşitlik talebi

zorunlu olarak öncelikli ve ağırlıklı
olarak bu yapıya yönelmiş; gayrimüs-
lim tebaa, Müslümanlarla kanun
önünde eşitlik ve Müslümanlara ta-
nınmış bir imtiyaz olan askerlik ve
devlet memurluğunun kendilerine de
açık olmasını istemişlerdir. Ayrıca 19.
yüzyılın sonlarına doğru dinî/mezhe-
bî kimlikleriyle değil, sosyo-ekono-
mik konumları ile işçi ve emekçi ola-
rak hakları için örgütlenen azımsana-
mayacak bir kesim; sosyalist kimlik-
leriyle II. Meşrutiyet meclisine millet-
vekili olarak girecek ölçüde taraftar
bulan insanlar ve partiler de teşekkül
etmiştir.

Ama bu olguların hemen hemen
hiçbiri, Türkiye sosyalistleri de dahil
hiçbir siyasal akımın “resmî” tarih
anlatılarında yer almaz. Bu tarih anla-
tılarının tümünde özellikle gayrimüs-
lim halklar ya tamamen dışta tutul-
muştur ya da “dış” bir güce tâbi, “öte-
ki”leştirilmiş, hatta düpedüz düşman
kategorisine dahil edilmiş, olumsuz
rol ve işlevler üstlenmiş olarak yer
alırlar. % 30’u gayrimüslim nüfusuyla
“asırlarca bir arada yaşamış” bir top-
lumun en dağdağalı dönemini böyle
kurgulayan anlatı kalıbı, “% 99’u
Müslüman” Cumhuriyet Türkiye-
si’nin tarihini anlatırken de % 1’e ba-
kış tarzını değiştirmemiştir.

Aynı tarih anlatıları içinde, bu denli
belirgin olmamakla birlikte impara-
torluğun diğer Müslüman –Arap,
Kürt, Arnavut...– halklarına da kıs-
men örtük ve farklı derecelerde
olumsuz bir dille ve yine ötekileştiri-
lerek yer verilegelmiş olmasından ha-
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reketle bunu milliyetçiliğin nüfuzu
olarak yorumlamak şüphesiz yanlış
değildir, ama yetersizdir.

Çünkü burada milliyetçiliğin de öz-
gül bir türü sözkonusudur.

Bunu kavrayabilmek için yukarıda
işaret edilen olgulara biraz daha ya-
kından bakmak gerekiyor.

Birincisi; eğer Osmanlı son dönem
tarihi özellikle gayrimüslim halklar
dıştalanarak, hatta düşmanlaştırılarak
anlatılıyor, kurgulanıyor ise; bu aynı
zamanda onların dinî-mezhebî cema-
atler olma adına; hem de çoğunluğu
emeğiyle varolan, işçi-zanaatkârlar
olarak bu sosyo-ekonomik kimlikle-
riyle katıldıkları, nüfus oranlarının
çok üzerinde bir oranla oluşumunda
yer aldıkları eşitlikçi hareket ve dü-
şünce akımlarını dışlamak, ötekileş-
tirmek, düşmanlaştırmak anlamına
gelir.

Bu tutumun zihniyetle ilgili öğesi,
eşitlik kavramına pek yer vermeyen,
bunu –eşitsizliği veri sayan– “adalet”
kavramıyla ikame eden İslâmî dünya
görüşüne bağlanabilir mi? Az önce,
“Batı” dışı toplumların birçoğunda,
emperyalist boyunduruk, işgal gibi
dış koşulların, pre-kapitalist ekonomi
gibi iç koşulların ortak olduğu Çin,
Hindistan başta olmak üzere birçok
ülkede modernleşme hareketlerinin
güçlü bir eşitlikçi damar içerdiğini
belirttiğimiz; buna mukabil aynı ol-
gunun hemen hiçbir Müslüman ço-
ğunluklu ülkede, Müslüman halk
içinden zuhur etmemiş olduğunu
dikkate alırsak, bu soruya evet cevabı
vermemiz gerekir.

Ancak bunun İslâmiyetin inanç
esaslarından türeyen, türetilmiş bir
tutum olduğu söylenemez. Sözkonu-
su olguyu, Müslümanların –ilk Mek-
ke dönemi hariç– başlangıçtan beri
asırlar boyunca gayrimüslim toplu-
luklarla birlikte egemen cemaat ola-
rak yasaya gelmiş olmalarının içselleş-
tirdiği bir tutumun yansıması olarak
değerlendirmek daha doğru görünü-
yor. Gündelik hayatın dokularına ka-
dar işlenmiş bu hiyerarşiyi yasalaştı-
ran İslâm hukukunun oluşturduğu bu
“habitat”ta şekillenen Müslüman kim-
liğin eşitliği kabul etmeyi “özü”nden
verilmiş bir taviz, bir kimlik kaybı
olarak algılaması bu bakımdan açıkla-
nabilir bir tepkidir.2

Böyle olmakla birlikte; Osmanlı
toplumunda Sünni Müslüman çoğun-
luğun tutumunun bölgelere göre ba-
kıldığında hiç de benzer olmadığını
görmek ilgiye değerdir. Nitekim im-
paratorluğun nüfus ve sosyo ekono-
mik olarak en ağırlıklı bölgeleri olan
Balkanlar, Ege ve Akdeniz kıyısı böl-
gesinde yaşayan Müslüman halk, di-
ğer bölgelere göre daha yoğun ve ak-
tif gayrimüslim “millet”lerle birarada
olmalarına ve “Batı”baskısına çok da-
ha doğrudan maruz kalmalarına rağ-
men, 19. yüzyıl başından beri yapılan
tüm reform girişimlerine aktif kitlesel
destek vermiş; gayrimüslim halkların
eşit yurttaşlar olma yönündeki talep-
lerine karşı çıkmamıştır. Buna muka-
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lanmış Alevilik için aynı şey söylenemez.



bil merkezî Anadolu ve imparatorlu-
ğun Doğu ve Güney bölgesi Müslü-
man halkları büyük çoğunluğu ile re-
formları kuşkuyla karşılamış; gayri-
müslimlerin eşit hak taleplerine şid-
detle karşı çıkmış; bunun Müslüman
kimlik açısından bir zül, varlıklarını
tehlikeye atan bir adım olacağına dair
propaganda gayet etkili olabilmiştir.

Bu durumu, iki bölge Müslüman
halkları arasındaki bu belirgin tutum,
yaklaşım farklılığını büyük ölçüde
açıklayabilecek anahtar, modernleş-
menin asıl olarak toplumun ekono-
mik-sosyal işlevlere dayalı hiyerarşisi-
ni sarsan, dönüşmeye zorlayan niteli-
ğinde bulunabilir. Bilindiği üzere,
pre-kapitalist/geleneksel toplum, ida-
ri-askerî güç ve işlevlerin ayrıcalık sa-
yıldığı, üstün/egemen konum sağladı-
ğı bir toplum düzenidir. Buna muka-
bil modern/kapitalistleşen toplum,
önceki toplumun düşük statü tanıdığı
maddi/teknik üretim ve ticaretle doğ-
rudan ilgili işlevleri yükselten, top-
lumsal-siyasal hiyerarşinin birinci de-
recede bu ölçüte göre tanzimini zor-
layan bir toplum düzenine gidişi ön-
görür. Pre-modern/kapitalist toplu-
mun imtiyazlı sınıf zümreleri –Os-
manlı düzeninde “millet”i dahil– bu
toplum biçimine has zihniyetle hor
gördükleri, mecbur kalmadıkça uğ-
raşmadıkları ve o nedenle de alt-orta
sınıf (“millet”)lere –askerî-idari işlev-
leri yasaklayarak– bıraktıkları işlevle-
rin önem, güç, hukuki koruma ve be-
lirleyicilik kazanmalarına doğal bir
tepki duyacaktır elbette.

İmparatorluk batısı Sünni Müslü-

man halk, bu tepki ve endişeyi pay-
laşmakla birlikte; nitelikli kol emeği,
zanaatkârlık, modern tarım, özel eği-
tim gerektiren –tıp gibi– meslekler, ti-
caret ve iş yönetimi/girişimcilik gibi
modernleşmenin ekonomik-sosyal te-
melini oluşturan vasıf ve işlevlere sa-
hip olma bakımından gayrimüslim-
lerle en azından rekabet edebilecekle-
rine, halihazır konumlarını koruyabi-
leceklerine güveniyorlardı. Aynı gü-
ven merkezî Anadolu ve imparatorlu-
ğun doğu, güney Sünni Müslüman
halkı için pek sözkonusu değildir.

O nedenledir ki son dönem Os-
manlı tarihinin ilk sarsıcı olayı olup
ciddi bir rota kaymasıyla II. Abdülha-
mit’in muhafazakâr-modernist mo-
narşisine kapı açan 1876-77 Osmanlı-
Rus Savaşı’ndan sonra; imparatorlu-
ğun gayrimüslim tebaası Islahat ve
Tanzimat fermanlarıyla kendilerine
verilen sözlerin tutulmadığını, ayak
süründüğünü iddia ederek, hukuki
eşitlik taleplerini daha etkin biçimler-
de dile getirmeye yöneldiklerinde,
imparatorluğun bu iki bölümünde
Sünni Müslüman halkın tavrı arasın-
da belirgin bir fark ortaya çıktı. Do-
ğuda merkezî hükümetin örgütlediği
para-militer Hamidiye alayları ile baş-
ta Ermeniler olmak üzere yörenin
gayrimüslim –Süryani, Nasturi, Asuri
...– halklarının isyanları bastırılır,
üzerlerine isyan ettirecek kadar baskı
uygulanırken; batıda bir yandan mer-
kezî hükümet en seçkin birliklerini
Makedonya dağlarındaki isyancılar
üzerine gönderirken, bir yandan da
yerel Müslüman halkın ve bizzat o
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seçkin askerî birliklerin içinde siya-
sal-hukuki reformun gerekliliğine
inanan ve II. Abdülhamit yönetimine
ve muhafazakârlığına muhalefet eden
akımlar güçleniyordu. II. Meşruti-
yet’in ilanına götüren insiyatif de bu-
radan ve coşkulu bir kitlesel destekle
doğmuştu; II. Meşrutiyet’e karşı tep-
kiyi –31 Mart vakası– bastırmaya ko-
şan Hareket Ordusu’nun bu yöre hal-
kından gönüllülerle de takviye edil-
miş olduğunu da altını çizerek belirt-
mek gerekir.

1908 Temmuzu’nda II. Meşruti-
yet’in ilanı imparatorluk batısının
müslim-gayrimüslim halkının büyük
çoğunluğu tarafından coşkuyla,
umutla karşılanmıştı. Gerçi daha bir
yıl geçmeden patlak veren 31 Mart
Vakası ve ardından Adana’da vukubu-
lan ve büyük çoğunluğu Ermeni on
bini aşkın ölümle sonuçlanan Ada-
na’daki Ermeni-Müslüman çatışması
ile bu hava bir hayli bulandı ise de
asıl darbe Balkan Savaşı oldu.

Balkan bozgunu ile Osmanlı İmpa-
ratorluğu ve siyasal-kültürel kimlik
olarak Osmanlılık fiilen çökmüş ve
bitmiştir.

* * *

Balkanlar, Osmanlı devletinin her-
hangi bir bölgesi değildi. İstanbul’la
birlikte onu imparatorluk yapan yer
orasıydı. Kapladığı alan ve nüfus ne
denli büyük olursa olsun, tebaasının
büyük çoğunluğu etnik/dinî bakım-
dan homojen olan vasat bir devletten
farklı olarak imparatorluk, çok farklı
etnik/dinî toplulukları bir üst hukuk

ve kültürün harcıyla bir düzen içinde
biraraya getirebildiğinde; bu yapıyı
sürdürebildiğinde; yani çeşitliliklerle
oluşan dünyanın birliğini yansıtır gibi
olduğunda imparatorluk haline gelir.

Macaristan’dan Hint Okyanusu’na,
Cezayir’den Hazer Denizi’ne kadar
uzanan topraklarda egemen olmuş ol-
masına rağmen, bu imparatorluğun
“ana vatanı” Tuna’dan Fırat’a kadar
Balkanlar ve Anadolu’dur. Ama yıkı-
lıncaya kadar “Rumeli”, hem iktisadi-
askerî gücünün en yoğun olduğu ve
beslendiği, hem de her alandaki elit-
lerini, yönetici kadrolarını sağladığı,
devşirdiği kaynak olageldi. Eğer,
Müslim ve gayrimüslimlerin etnik/di-
nî aidiyetlerini gizlemeden sahiplen-
dikleri bir –üst– Osmanlı kimliğin-
den, kültüründen söz edilebilir ise;
bu, imparatorluğun doğusunda ancak
büyük eyalet merkezi şehirlerde birer
ada halinde, Batı Anadolu ve Rume-
li’de ise kasabalara kadar nüfuz etmiş
olarak vardı. Ayrıca Rumeli, Balkan-
lar, imparatorluğun diğer bölgelerin-
den çok farklı olarak, 17. yüzyıldan
beri gelişen, güçlenen ve dönüşen Ba-
tı-Hıristiyan dünyasının, uygarlığının
sınır komşusu olarak, temsil ettiği
Osmanlılığı karşıtı/rakibinin aynasın-
da görme imkânının yüzyıllar boyu
birikmiş deneyimine de sahipti.

Dolayısıyla Balkanlar, imparatorlu-
ğun en ağırlıklı bölgesi olarak var ol-
dukça, Osmanlı, ne denli güç ve ko-
num kaybına uğruyor olursa olsun;
hâlâ rakip gördüğü Batı/Hıristiyan
aleminin tek boyutlu olmayan, asker-
likten bilime kadar her alanda büyü-
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yen dünya çapındaki iddialılığı karşı-
sında nicelik olarak değilse bile nite-
lik olarak denk bir varoluş tasarlamak
zorundaydı.

Eğer Balkanlar, Avrupa’nın birleşik
gücü veya bunlardan biri tarafından
fethedilerek elden çıksaydı, yarattığı
çöküntü bu denli büyük olmazdı. İm-
paratorluk ona bu vasfı kazandıran
bölgeden, “anavatanı”nın en ağırlıklı
parçasını, o bölgenin hâlâ kendinden
kopmamış saydığı kesimlerinde oluş-
muş güçlere yenilerek çekildiğinde;
sadece nüfus, toprak, ekonomik im-
kânlar gibi “maddi” unsurunda çok
ağır bir kayba uğramış olmakla kal-
maz; kendi benliğine ilişkin yücelik,
büyüklük, yani büyük çap ve derin-
likle düşünebilme, tasarlayabilme
duygusu, vasfı da çok ağır bir yara al-
mış olur. Büyük sıkıntılar, sorunlar
içinde bile korunabilmiş özgüven, ye-
niden büyüklerle denk olma umut ve
arzusu çöker ve yerini “ikinci sınıf”
olmaya razı olmanın daralmış ufku ve
onu çevreleyen sürekli korku, tedir-
ginlik haline bırakır.

“Balkan bozgunu”nun ardından bir
hükümet darbesiyle işbaşına gelen İt-
tihat ve Terakki, bu kırılmayı ve bunu
kabullenmeyi, kırılma sonrasının, şu
yukarıda özetlenen daralmış, kıstırıl-
mış ruh, düşünüş ve davranış biçimi-
ni temsil eder. Nitekim, iki yıl sonra
Birinci Dünya Savaşı başladığında ve
savaş sonunda galiplerin yeni bir
dünya düzeni dikte edeceği bilinir-
ken, Bulgaristan ile birlikte Almanya
ve Avusturya-Macaristan safında bu
savaşa katılma kararı veren İttihat ve

Terakki’nin Balkanlar’la ilgili bir talep
ve umudu yoktur. Orası galip gelin-
mesi halinde müttefiki Avusturya-
Macaristan ve Bulgaristan’ın hesapları
içindedir. İttihat ve Terakki’nin ise,
Çarlık Rusyası’nın egemenliği altın-
daki Kafkasya ve İç Asya’daki Müslü-
man-Türkî halkların yaşadığı toprak-
lara ve İran’ın batısını ele geçirmeye
dönük planları vardır. Birinci Dünya
Savaşı’na Rusya’ya saldırı tertipleye-
rek girmenin ve Sarıkamış faciasıyla
biten ilk büyük askerî harekâtı doğu-
da Rus kuvvetlerine karşı düzenleme-
nin gösterdiği de budur. Burada uğra-
nılan askerî yenilgiden çok daha ağır
olan sorumluluklarını örtbas edebil-
menin azgın telaşı, korku ve paniği-
nin 1915’teki o meşum “Ermeni teh-
ciri”ndeki payı herhalde birinci dere-
cededir.

Balkan Savaşı olmasaydı, “Rumeli”
kaybedilmeseydi Osmanlı devleti Bi-
rinci Dünya Savaşı’na girer miydi so-
rusu şüphesiz şu anda bir zihin jim-
nastiği konusudur. Ama Balkan boz-
gunu ile “Rumeli”nin kaybıyla –az
önce işaret ettiğimiz gibi “madden”
olandan çok daha önemli ve belirleyi-
ci olarak– maneviyat-zihniyet bakı-
mından ne derece hayati bir kayıp ya-
şadığımızı düşünmek, “canlandır-
mak” zorundayız.

Çünkü, biraz düşünüldüğünde fark
edilecektir ki; bu olay Cumhuriyet
Türkiyesi’nin kuruluş zeminini, man-
tığını, ufkunu belirlemiş faktörlerin
en önemlisi olmakla da kalmayıp,
Dünya Savaşı’na giriş, Ermeni tehciri,
“mübadele” gibi Türkiye Cumhuriye-
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ti’nin “insan malzemesi”ni, coğrafya-
sını koşullayan faktörlerin de “tetik-
leyicisi”dir. Balkan bozgununa kadar,
İslâmcı ve Türk milliyetçi eğilim/kad-
roları “Osmanlı” üst kimliğini yeni-
den kurmaya halel getirmeyecek, im-
paratorluğun Müslüman ve Türk ol-
mayan mensuplarını dıştalamayacak
bir söylem ve tutum içinde olmak
kaydıyla barındıran İttihat ve Terakki
partisinin bu olayın ardından –İslâm-
cı damarı da ihmal etmeyerek– huşu-
netli bir Türk milliyetçiliği zeminine
kayması, indirgenmesi, 20. yüzyıl
Türkiyesi siyasal kadrolarının ve siya-
sal düşüncesinin yürüyeceği mecrayı
da hazırlamıştır.

Bu milliyetçilik, 19. yüzyılın sonla-
rındaki doğuş evresinde Türklük bil-
gi ve gururunu tesis etmeye matuf,
kendini olumlu nitelikleriyle tanıma-
ya ağırlık veren bir “bilinç” geliştir-
meye çalışırken; Balkan bozgununun
arefesi ve sonrasında bir kırılma ol-
muşçasına; kendisi dışında her milleti
olumsuz yan ve sıfatlar atfederek öte-
kileştiren, tehdit ve tehlike çemberin-
de olduğumuzu vurgulayan, içindeki
her farklılığı bu dış güç/tehlikenin
uzantısı, aleti gibi görmeye koşullu
bir söylem haline gelmiştir.

Bu kırılmanın Balkanlar’da Müslü-
man/Türk halkın özgüveni en geliş-
kin kesiminin yaşadığı yerde, hiç um-
madığı biçim ve kesinlikte bir yenil-
giye uğrayıp bozgun halinde yurdunu
terk edişi ile herhalde derin bağlantısı
vardır. 1908-1912 döneminde vuku
bulan Girit’in Yunanistan, Bosna-Her-
sek’in Avusturya tarafından ilhakı,

İtalya’nın Trablusgarp’ı işgali gibi
olayların bu kırılmayı hazırladığı;
Balkan Savaşı esnasında Arnavutların
bağımsızlıklarını ilan etmesinin, erte-
sinde Arap ve Kürt üst sınıfları içinde
milliyetçi-bağımsızlıkçı eğilimlerin
boy verişinin de yalnızlaşma ve kuşa-
tılmışlık psikolojisini beslediği şüp-
hesizdir.

Ancak burada belirtmek istediğimiz
nokta şudur: Eğer Osmanlı Müslü-
man/Türk halkın özgüveni, idari-as-
kerî yetenek ve özelliklerine dayalı
olmaktan çok, modernleşmenin ge-
rektirdiği, ön plana çıkardığı maddi
ve zihnî üretkenlikle ilgili niteliklere
dayalı olsa idi bunca derinden yara
alması gerekmezdi. Çünkü maddi ve
zihnî üretkenlik idari ve askerî vasfı
da türetebilir, o tür kayıpları telafi et-
mesi de mümkündür; ama idari ve
askerî yetenek maddi-zihnî üretkenli-
ği türetemez; kendisine değil sonuç-
larına, ürünlerine sahip olma, kullan-
ma gücü verebilir.

Balkan bozgunu, Osmanlı modern-
leşmesi döneminde; gayrimüslim
halkların her düzeyde eşit hak sahibi
yurttaşlar haline gelirler ise asırlardır
üretim ve ticarete yoğunlaşmış olma-
nın avantajları ile üstün/egemen ko-
numa geçebileceklerinden endişe
eden, daha önemlisi hâlâ üretmek ve
ticareti, kısaca “çalışma”yı hor gören,
idari-askerî işlev ve makamları yücel-
ten zihniyetten kopmayan Osmanlı
merkez-Doğu Sünni Müslümanları-
nın dirençlerini, kendi maddi-zihnî
üretkenliklerine de güvenen ağırlıklı
duruşlarıyla dengeliyor, hatta gerile-
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tebiliyorlardı. Balkanlar’daki Müslü-
manların özgüvenlerini de sarsan Bal-
kan yenilgisi ile bu ağırlıklarını bü-
yük ölçüde kaybetmesinden sonra bu
denge her anlamda çöktü. Milletin
askerî güç ve özellikleriyle varlığını
ve konumunu koruyabileceği inancı-
nı esas alan bir milliyetçiliğin, askerî
özelliğin yüceltilmesi, başatlaştırılma-
sı üzerine kurulu bir tarih ve kimlik
algısı inşasının yolu böylece açılmış
oldu. Türkiye Cumhuriyeti’ne devre-
dilen, onun kurumlarının harcını ve
havasını oluşturan miras budur.

Fakat, hemen görülebileceği üzere
modernleşmenin gerektirdiği vasıf ve
birikime yeterince sahip olunamadığı
ön kabulünü barındıran bu tür bir
milliyetçilik ve kimlik algısı ya onu
amaç olarak talileştirir ya da onu ken-
di süzgeçlerinden geçirerek, sözkonu-
su “asli vasıflar”ı zayıflatabilecek, tör-
püleyecek unsurlarından alabildiğin-
ce arındırarak, kısaca “millî karakteri-
miz”e uyarlayarak hedefleştirebilir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşun-
dan sonra, hatta o sürecin daha baş-
langıcında ayrışarak, günümüze ka-
dar süren bir iktidar mücadelesinin
tarafları olan otoriter (Atatürkçü) ve
muhafazakâr modernleşme akımları-
nın paylaştığı moral-düşünsel arka
planın özeti budur. Muhafazakâr
akım, modernleşmenin gerektirdiği
vasıf, yatkınlık ve birikim noksanlığı-
nı ve ayrıca bunları edinmenin kim-
lik/kişilik kaybı –ki bunlar da statüle-
rinin düşme ihtimaline indirgenebi-
lir– endişesini telafi etmek, yani nite-
lik azlığını niceliksel çoklukla ikame

etmeyi önemsemesi ile ayrışır. Çünkü
onlara göre; kurucu –otoriter– kadro-
nun Türk milliyetçiliği eksenli çağ-
daşlaştırma tasarımı ve asimilasyonu
zorlayıcı uygulaması, başta Kürtler ol-
mak üzere ülkenin diğer Müslüman
etnik topluluklarını tepki ve dirence
itebildi. Onları Sünni İslâm’ın birleşti-
rici zemininde tutmak mümkün iken
bu Osmanlı batısı ve doğu/merkez
Müslüman halkları arasındaki, Os-
manlı modernleşmesinin ana sorunu
olan gayrimüslimlerle eşitlik konu-
sunda yüzyıldır olagelmiş tutum, yak-
laşım farkı, Balkan hezimetinin her
bakımdan ağır darbesi altında büyük
ölçüde belirsizleşti, geçersizleşti. O
zamana kadar ibrenin tedrici bir eşit-
lik politikası yönünde olmasını sağla-
yan batı Müslümanlarının en dinamik
ve ağırlıklı unsurunu oluşturan Ru-
meli halkının bir kısmının bozgun
halinde Anadolu’ya göçüşü, büyük
kısmının dünkü madunlarının devlet-
lerinde azınlık ve ikinci sınıf konuma
düşme tehlikesiyle başbaşa kalışı ile
bu kez ters yöne savrulmuştu adeta.

Ancak bu savrulmanın, Osmanlı
merkez ve doğusu Müslüman halkın-
da bin yıllık alışılmış imtiyazlarını
koruma, gayrimüslimlerle eşitlenme-
ye direnme tutumlarının acı bir doğ-
rulanması olarak algılanmadığını bil-
hassa belirtmek gerekir. Aksine, her-
nekadar imparatorluk batısının re-
formcu tutumuna katılmamış iseler
de; onların Batı/Hıristiyan dünyasının
sınırında, nüfus çoğunluğuna da sa-
hip olmaksızın asırlardır egemen ko-
numlarını koruyabilmiş olmalarının
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kendi özgüvenlerindeki payını bildik-
leri için, bu bozgun merkez ve doğu
Müslüman halklarda çok daha güçlü
bir sarsıntı, telaş havası yarattığı gibi;
imtiyazlarını koruma asabiyesi yerini
bizatihi varlığını koruma içgüdüsü-
nün tekinsizliğine bıraktı.

O nedenle, Balkan hezimetinin he-
men ardından, Osmanlı Doğu ve Mer-
kez Müslümanlarının çoğunluğunun
eğilimlerine daha fazla uyan muhafa-
zakâr-İslâmcı ılımlı, reformist ağırlıklı
blokun değil, “Batıcı”lığı çok daha be-
lirgin, esas olarak batı Anadolu ve Ru-
meli’de örgütlü İttihat-Terakki’nin hü-
kümet darbesiyle ve ertesinde –“sopa-
lı”da olsa– seçimle iktidara gelişi şa-
şırtıcı değildir, karşılıklı savrulmaların
ortaya çıkardığı bir sonuçtur.

Varlığını/kimliğini koruma ihtiyacı,
kişinin veya topluluğun kendini sor-
gulamasını gerektirmeyecek bir bü-
yük tehlike karşısında kimliğinin de-
ğil kişiliğinin, yani edinimlerinin,
kendine kazandırmış olduklarının
harekete geçirilmesiyle giderilmeye
çalışılacağı gibi; eğer bu ihtiyaç he-
men giderilemeyecek bir kişilik, yani
edinim zaafiyetini ürperten bir “tehli-
ke” karşısında duyulmuşsa, doğal
kaynağına çekilerek, yani salt bir gü-
dü olarak giderilme zeminine koyar.

Balkan bozgunu ertesinde, varlığını
koruma ihtiyacına odaklanmış Os-
manlı toplumunun tüm bileşenlerinin
hangi açıdan bakılırsa bakılsın, gerek
kendilerine gerekse birarada oldukla-
rına dair düşünüş ve tutumlarının bu
ikinci durumu yansıttığı görülecektir.
Müslüman tebaanın büyük çoğunlu-

ğunun gayrimüslimleri, modern dün-
yanın her bakımdan ezici gücünün
işaret ettiği edinim zaafiyeti üzerinden
karşı karşıya olunan “tehlike”nin ya-
nıbaşımızdaki, içimizdeki uzantıları
olarak görme düşüncesi yeni değildir
ama bu durum/ortamda yaygınlaşmış
ve pekişmiştir. Bu tehlike tamamen
kimlik –yani doğuştan saydığımız
özellikler– üzerinden algılandığı için
insanları “doğal”lığın ölçü, kural, de-
ğer tanımaz rotasına yöneltmek de
kolaylaşmıştır. Anadolu ve Ön As-
ya’nın binlerce yıldır buralarda mu-
kim gayrimüslim halklarını söküp at-
mak gibi bir önceki dönemde akla bi-
le gelmez “savunma” tedbiri, artık sa-
dece vesilesini bekleyebilir. Ama sade-
ce kimliğe indirgenmiş bir Müslü-
manlığı, onun kişilik olarak içerdiği
ahlâki-insani edinimleri kaale alma-
yan bir Müslümanlığı “koruma” yöne-
limi, bu güdü yaptırtabilir bunu. An-
cak kişilik olarak İslâm’ın dizginleyi-
ciliğinden boşanmak birleştirici har-
cın da dökülmesi demektir. Bu da ka-
çınılmaz olarak doğal özellik ve farklı-
lıkları ön plana çıkaracağı için, Müs-
lüman toplulukların birbirleri arasın-
daki ayrımları da belirginleştirir. Nite-
kim Balkan Bozgunu sonrasında Müs-
lümanların birliği fikrinin büyük öl-
çüde mecalsizleştiği, Arap ve Kürt üst
sınıfları arasında milliyetçiliğin, Os-
manlı’dan ayrılıp bağımsız devlet
oluşturma eğiliminin hızla boyverdiği
görülecektir. İttihat ve Terakki’nin on-
ları tâbi millet olarak tutacak ve Os-
manlı “mülkü”nü bir Türk ulus-dev-
let haline getirme kararlılığı ise bun-
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lardan bağımsız olarak zaten Balkan
Savaşı öncesinden belirlenmiş bir tu-
tumdu. Ve ayrıca, başka konularda İt-
tihat ve Terakki ile ciddi çatışmaları
olan muhalefetin sünni-Türk unsurla-
rı tarafından da paylaşılan bir yakla-
şımdı bu. İttihat ve Terakki, bu nokta-
da diğerlerinin “ılımlı” ve tedricî yak-
laşımına karşılık çok daha hızlı ve sert
bir uygulamadan yana olduğu gibi; ül-
kenin Türk nüfus oranını yükseltmek
için İran ve –Çarlık denetimindeki–
Kafkasya ve Orta Asya’yı da kapsayan
projeleri ihmal etmiyordu.

Birinci Dünya Savaşı’na girme kara-
rının verilmesinde İttihat ve Terak-
ki’nin savaş –üstelik bir Dünya Sava-
şı– koşullarının bütün bu projelerini
uygulanabilmesi için en uygun orta-
mı sağlayacağı tespitinin, bütün diğer
faktörlerden daha fazla etkili olduğu
tezini tartışmak, bugün bile Pando-
ra’nın kutusunu açmakla eşdeğerdir.
Çünkü bunu yapmak, Cumhuri-
yet’ten beri Türkiye’deki siyasal düşü-
nüşün dokunmamak için eğilip bü-
küldüğü, kavramlarını iğdişleştiren,
fikri tutarlılık derinlik ve etiği sakat-
layan tabuların hemen tümünün kök-
lerini taşıdığı o kurşuni havayla bir-
likte ortaya dökmek demektir.

Son yıllarda, düşünce yasaklarının
tutunamadığı, tabuların ağır örtüsü-
nün ister istemez açıldığı bir döneme
girdik. Düşünce yasağının ve tabula-
rın koşulsuz reddini savunanların sa-
yıca az bir kesim olmalarına karşılık
mesafe alabiliyor olmaları, şüphesiz
gelecek açısından umutlu olmamızı
sağlıyor. Ama bu yasak ve tabuları

muhafaza cephesinin genişliğini ve
giderek sertleşebileceği gerçeğini
azımsamayı da gerektirmiyor.

Çünkü düşünce özgürlüğünün ha-
yati önemine ve erdemine inanmak,
dolayısıyla veya başlıbaşına tabuları
reddetmek, son analizde toplumun
kendine ve ilişkilerine -öz-güveni, so-
runudur. Özgüven ise kibir gibi imti-
yaza değil, edinilebilir olandan, bu-
nun kökeni ve kanıtı olan yapıcı-ya-
ratıcı vasıflar ve etkinliklere dayalı bir
duyumsayıştır.

20. yüzyıl Türkiye toplumu, bu va-
sıf ve etkinliklerin askerî-idari işlev
ve makamların ezici üstünlüğü altın-
da hor görüldüğü –geleneksel– yapı
ve hiyerarşinin eteklerinde yeralagel-
miş büyük çoğunluğu ile, kendilerine
hor görülen ticaret ve üretim alanı
açık olan gayrimüslim halklardan üs-
tün olduğu avuntusunu veren bir dü-
zenin, bu hiyerarşiyi olabildiğince
muhafaza etmeye kararlı egemen
zümrelerince yönlendirildiği bir mo-
dernleşme sürecinin giderek tüm ni-
rengi noktalarını bulanıklaştıran ikli-
minden gelmekteydi. Bu zaman bo-
yunca hem güçlülüğünü her bakım-
dan sürekli arttıran modern toplum-
lara karşı imrenme/takdir duygusu
çoğalmış ama hem de, bu güç ve di-
namizmin kaynağındaki yapıcı-yara-
tıcı vasıf ve etkinlikler başatlaştırıldı-
ğında alttaki gayrimüslim tebaanın
ayakları altında kalacağı korkusu kö-
rüklenmişti. Bu korkuyu askerî vasıf-
larına güvenerek bastırmak, sorun sa-
dece ülkedeki gayrimüslimlerden iba-
ret olsaydı mümkündü ama “düvelri
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muazzama”, korkuyu çoğalttığı gibi
kimliğini de ezen varlığı ile tam kar-
şısında durdukça acizlik duygusuyla
buna tepkinin yıpratıcı sarkacı işleye-
cekti kaçınılmaz olarak. 20. yüzyılın
ilk çeyreğinde büyük çoğunluk ola-
rak, bir isyanlar, savaşlar, katliam ve
tehcirler fırtınası içinden kah fail, za-
lim ve galip kah kurban, mazlum ve
mağlup olarak geçip, sonuçla
gayrimüslimlerin neredeyse tamamen
tasfiye edildiği viraneye dönmüş bir
yurtla başbaşa kaldığında fiziki varlı-
ğını koruma güdüsünün güçlülüğü
ile, bunu etkinleştiren askerî özellik-
leriyle övünebilir, ama bu o vasfın,
önünde ergeç diz çökeceği, tâbi ola-
cağı yapıcı-yaratıcı vasıflara ne yete-
rince sahip olunduğunu kanıtlar ne
de bu eksikliği ikame edebilir.

Modernleşme, geleneksel toplumda
gayet sınırlı bir azınlığın, imtiyazları-
na yaslanarak takındığı kibirin reddi
ve onun yerine, üretme ve eser/ürün
vermenin hem yol hem de miktarını
alabildiğine açarak, bundan kaynak-
lanan özgüveni çok daha geniş bir ke-
simin duyumsamasını sağlamak de-
mektir bir bakıma. Modern toplumun
iki ana varyantı kapitalizm ve –reel–
sosyalizmin ekonomik, toplumsal, si-
yasal kurumlarının herhangi biri veya
bir kısmı o özgüven duygusunu bastı-
racak, tahrip edecek biçimde işleme-
ye yöneldiğinde, altından kalkamaya-
bilecekleri buhranların sarmalına gi-
rerler bu yüzden. Özgüven duygusu-
nun ketlenmesinin, yerini endişeye
bırakmasının siyasal düzlemde ifade-
si, apolitikleşmedir, insanların kendi-

lerini siyasetin öznesi değil nesnesi
gibi görmeye başlamalarıdır.

Bu açıdan bakıldığında; Türkiye’nin
modernleşme sorunsalı içinde ve çev-
resinde kurulan siyasal düşünce dün-
yasının bu özgüven eksikliğini, değiş-
meyecek veya değişmesi pek de ge-
rekmeyen bir veri olarak kabul etme
ortak paydası üzerine kurulu olduğu
söylenmelidir. Bu kabulün Cumhuri-
yet’in öncesine, Osmanlı modernleş-
mesindeki köklerine işaret etmek,
Cumhuriyetle birlikte, bu kabulü pe-
kiştiren bir kurucu iradenin bu yö-
nüyle tartışılabilmesinin ancak şu son
yıllarda mümkün olabildiği gerçeğiy-
le birlikte ele alınmalıdır.

Bu eleştiri ortamının oluşabilmesin-
de, düşünce yasaklarının, tabularının
hâlâ varlıklarını sürdürmelerine rağ-
men, koydukları duvarların geriletil-
mesinde şüphesiz sosyalistinden libe-
raline, İslâmcısına kadar siyasal
akımların, başta Kürtler olmak üzere
bastırılmış etnik/mezhebî kimlik ha-
reketlerinin payı var. Tümü birden,
12 Eylül kabusunun ertesinde, görü-
nür apolitikleşmeye rağmen, birbirle-
riyle çelişseler, bir diyalog ve tartışma
ortamı kurmuş sayılmasalar bile; ken-
di köşelerinden yürüttükleri mücade-
le oluşturdukları fikri birikim ile dü-
şünce yasağı ve tabu savunucularını
gerilemeye mecbur ettiler.

Ama bilhassa belirtmek gerekir ki;
bu mümkün olabildiyse; ilk bakışta
görülmeyen büyük pay daha doğrusu
önyargılarımız nedeniyle fark etmekte
zorlandığımız faktör; 1980 sonrası yıl-
larda Türkiye toplumunun dünyaya
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açılmış olmasıdır. “Küreselleşme”nin
o tarihten bu yana hangi açıdan ne tür
bir eleştirisi yapılırsa yapılsın, şurası
da mutlaka belirtilmelidir ki, tüm
olumsuzluklarına rağmen bu süreç
Türkiye toplumunun işçisinden kapi-
talistine, çiftçisinden akademisyenine
kadar tüm kesimlerinin kendilerini
dünya standartlarında ölçme, yapıcı
ve yaratıcı vasıflara sahiplik, yatkınlık
derecelerini görme imkânını da ver-
miştir. Ve bu bir keşif gezisinin ilk
etabıdır ve sonuçlar en azından, gele-
neksel elitlerinin ona açıkça veya zım-
nen empoze ettiği “bu halk adam ol-
maz” perdesinin yırtılmasına yetecek
kadardır. Fakat öte yandan, o empoze
edilmiş zihniyetin, savunucuları da bu
toplumun dikkat ve enerjisini yapıcı-
yaratıcı vasıflarını keşfetmenin heye-
canına yöneltmesini önlemek için,
adeta bir “élan vital” halinde tüm güç-

lerini seferber ettiği, bir toz duman
havası yaratabildiği şu koşullarda bu-
na dikkatimizi yöneltmemizden geç-
tik, görmemiz dahi zordur. Hangi eti-
keti taşıyor olursa olsun geleneksel
zihniyetin sürdürücüsü olan bu yo-
ğun propaganda, bu toplumun dünya
ölçeğindeki gerçek, çağdaş başarıları-
nı, insanlığın bilimsel, kültürel, sanat-
sal, düşünsel birikimine yaptığı katkı
örneklerinin neredeyse tümünü kara-
lamaya, bunları “kendi eserimiz” sa-
yıp özgüvenimizi beslememize şiddet-
le karşı çıkıyor. Ve tüm haşinliğiyle
askerî övgü ve şişinmeye dayalı bir
“çılgın” milliyetçiliği hem körüklüyor
hem de o örnekler üzerine saldırtıyor.

Şu anda sonuç alıyor gözükmesi
karamsarlık verebilir ama unutulma-
malıdır ki gecenin en karanlık anı şa-
fağın hemen öncesidir.
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