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Kemalizm tipki liberalizm ve sosyalizm gibi, bir devrim ideolojisi olarak dogmugtur.
Ama liberalizm ve sosyalizmden farkli olarak, geri kalmig bir ulkedeki devrim kogullannin
gereksinimlerini yansitmaktadlr. (Siyasal Catigma ve Uzlagma, 120)
Kemalizm'in oniinde iki agamall bir amaq vardl: Bagimslzlik ve qagdaglagma. Bu erereklere ulagmak iqin, ideolojinin qerqevesini olugturan milliyetqilik, cumhuriyetqilik ve laiklik ilkeleri Fransiz Devrimi ve dolaylslyla liberalizmden; devletqilik, halkgilik ve devrimcilik ilkeleri de sosyalizmden esinlendi. (Siyasal Cat~gmave Uzlagma, 122)
Duverger, "Kemalist Tek Parti" yonetiminin, mutlak bask1 rejiminin geqerli oldugu
toplumlarda demokrasinin gerektirdigi ortam ve kogullarl hazirlamak ve sonunda tam bir
demokrasiyi gerqeklegtirmek arnaclna yonelik oldugu gorugundedir. Kemalizm, demokrasi
gelenegi bulunmayan toplumlar iqin, demokrasiyi hazirlama ve geqig yolunda en uygun ideolojidir (Kemalizm, Laiklik ve Demokrasi, 24).
Evrim siirecinde geride kalmig toplumlarda goriilen devrimler, belirli tarihsel kogullardan yararlanarak, bu toplumlann evrimini hlzlandirmak, bazi evrelerini atlamak amaclnl tag1r Toplumun henuz ulagamadigl bir agamaya gore kurumlar olugturmak, boylece geligmig
ulkelerle aralarlndaki aql@ bir olgude olsun kapatmak zorundadlrlar. Kendilerinden qok once o agamaya ulagmig olan toplumlar~ndeneyimlerinden ders alma olanaglna sahiptirler.
Ama o devrimin dogal taglylci, itici gucu olan toplumsal slnlfin bulunmamasi nedeniyle de
iglev qok daha zordur. Ancak eski duzenin savunucusu guqlerin tarihsel nedenlerle zayiflamig olduklarl bir andan yararlanarak iktidarl ele geqirebilirler. Temel devrimci gucun yoklugunu ya da zayifligln~ise ideolojiye buyuk ag~rllkvererek ve o ideoloji etrafinda iyi orgutlenmig bilinqli bir qekirdek guq olarak telafi etmeye qaligirlar. (Siyasal Catlgma ve Uzlagma, 120)
Kemalist "devrimcilik" iki temel ogeden olugmaktadlr: 1. Eskimig kurumlari ylkip, qagin gereklerine uygun yeni kurumlar olugturmak 2. Degigmeye ve yeniliklere surekli olarak
aqlk kalmak, kallplagmamak (Kemalizm, Laiklik ve Demokrasi, 50).

*

Ankara Universitesi lletigim Fakiiltesi a r e t i m Uyesi.

Atatiirk ve Cumhuriyet

Ataturk devrimcilik ilkesinin birinci ogesini goyle tanimliyordu: "Devrim Turk milletini son yuzyillarda geri birakmlg olan kurumlan yikarak yerlerine, ulusun en yuksek medeni gereklere gore ilerlemesini temin edecek yeni kurumlan koymug olmaktir." Ataturk yaptigi devrimin ulkeye kazand~rdiklanninkorunmasin~elbette ki devrimcilik ilkesinin bir geregi sayiyordu. Ama O'nun aqisindan sorun o noktada bitmiyordu. Kogullarin degigeceginin, degigen knogullarin yeni kurumlan, yeni atihmlan gerektireceginin bilincindeydi. Bu
nedenledir ki Kemalist ideolojinin kaliplagmasina, bir anlamda devrimin dondurulmasina
kargiyd~.Kogullara kogut olarak sadece kurumlann degil, duguncelerin de degigmesinin gerekliligini biliyordu. 1gte bu nedenledir ki, Kemalizmin devrimcilik ilkesi, ayni zarnanda blir
... Kemalizmin bu siirekli devrimcilik
"surekli devrimcilik" anlayigin~da bar~ndirmaktad~r
anlayigini benimsemeden, sadece Mustafa Kemal'in sagliglnda gerqeklegtirdiklerinin bekqiligi ile yetinenleri "Kemalist ya da "Ataturkqu" saymak olanaksizdir. (Siyasal Catigma ve
Uzlagma, 129)
Ataturkquluk Ataturk'un hayatinda yaptiklannin bekqiligini yapmak demek degildir.
Bu ideoloji ve devrimin ozune aykindir.
Ataturk tum somurge durumundaki ulkelerin, kendi deyimiyle "mazlum milletler" in
birer birer ba~imsizliklannikazanacagim qok onceden soylemig, ulusal kurtulug savag~nln
bagarisi ile de onlara cesaret vermigtir. Emperyalist devletlere kargi kazanilan bu ilk kurtulug savagi, giderek evrensel bir model olugturmugtur. Kemalist milliyetqilik anlayiginin diga
yonelik hedefi, "qagdag uluslar toplulugunun egit haklara sahip bir uyesi o l m a k t ~ r Sadece
.
siyasal bagimslzlikla yetinmeyen, ekonomik bagimsizlig~da iqeren bir "tam bagims~zlik",
bu hedefin aynlmaz bir parqasidlr.
Kemalist milliyletqiligin iqe yonelik hedefi ise, qagdag bir ulus yaratmaktir. Bu ulus,
ne "irkqi" ne de "ummetqi" bir anlayigi yansitmaktadir. Ataturk'e gore ulus, ne din ne de irk
temeline dayanir; ulusu yaratan temel oge, ortak tarih, o ortak tarihin uriinu ortak dil ve sonuq olarak ortak kulturdur. Ataturk ilk Turkiye Buyuk Millet Meclisi'nde yaptig~bir konugmada, Turk, Kurt, Laz, Cerkes birlikte bir butun olugturdugunu vurgulamig, Kurtulug Sava$1 sirasinda hep "Turkiye Milleti" deyimini kullanmlgtir. (Siyasal Catigma ve Uzla$ma, 122123) Bir ulusu, etnik kokenlerine gore "u1usquk"lara bolmek, tarihsel aqidan "ilericilik" olamaz, yeniden "feodal bo1unme"ye bagka bir biqim altinda donmek anlamina gelir ki bunun
adi "gerici1ik"tir. (Kemalizm, Laiklik ve Demokrasi, 91)
Kemalizmin ilkelerinden "Cumhuriyetqilik", bir anlamda rnilliyetqiligin dogal sonucu
gibi gorulebilir. Eger egemenlik ulusa ait ise, ulkenin kimler tarafindan hangi kurallara gore yonetilecegi de ulus tarafindan belirlenecek demektir. Kemalist ideoloji iqinde cumhuriyetqilik, giderek "demokrasi" ile biitunlegmekte, eg anlamli hale gelmektedir. Cumhuriyet-
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qilik aynl zamanda, siyasal iktidarln dinsel kokenli olmaktan qlkmasl, laiklegmesi, siyasal
rejimin gagdaglagmas~demektir. Bu ilke iktidann dinsel kokenli olmaktan g~kmasiyla!aiklik ilkesiyle, megrulugun temelini halk desteginin olugturmas~ylada halkgll~kilkesiyle yaklndan ilgilidir. (Siyasal Catlgma ve Uzlagma, 124)
Curnhuriyet ile demokrasiyi ayn dugunmeyen Ataturk, 1930'lar Avrupasi'nda neredeyse yaygln olarak gorulen basklcl rejimlerin hepsini de elegtirmigtir. Fagist, komunist ya
da mesleklerin temsiline dayall korporatif sisternlerin Turkiye aqslndan ozenilir olmad~klarlnl vurgularnlgtlr. Oysa o donemde etrafindaki bir gok kiyi, ozellikle fagist-Nazi modelden
etkilenmiglerdi. (Siyasal Catigma ve Uzlagma, 124)
Ataturk'e gore "dugunce aklmlan, bask~yla,giddetle, kuvvetle reddedilemezler, tam
tersine guglendirilir, buna kargi en etkili gozum, gelen dugunce akimlna karg~bir dugunce
a k ~ mvermektir."
~
(Kemalizm, Laiklik ve Demokrasi, 23)
Bir din devleti kurmak isteyenlerin onundeki en biiyuk engel Kemalizm ... Turkiye'yi
etnik kokenlere gore parqalamak isteyenlerin onundeki en buyuk engel Kemalizm ... Ve
'yeni mandac~' numaracl Cumhuriyetgilerin onundeki en buuk engel gene Kemalizm.
(Cumhuriyet, Ocak 1996)
Cumhuriyetin temelinde yatan felsefe insalc~ldlr,ilericidir... 21. yuzylla lglk tutacak
niteliktedir. (Cumhuriyet Haziran 1996) Kemalist devrim, hergeyden once bir "kultiir devrimi" idi. Ciinku geri kalmlg ulke devrimleri hergeyden once bir kultiir devrimi olmak zorundadir. Atuturk'un, devrimin temelini olugturdugunu soyledigi "kultur" nasll bir kultiirdu?
Laik, demokratik ve ulusal bir kultur.
Ataturk igin batllllagma, bir "amag" degildi, sadece bir "arag"t1. Taklitin her tiiriine
karglyd~. Ciinku, "gagdaglagabilmek" igin "yaratlcl olmak" gerektigine inan~yordu.
Ataturk'un kultur devrimini "batil~lagma"sananlar, Kemalizmi hiq mi hid anlamarniglardlr!
(Cumhuriyet, K a s ~ m1995)
Hig kugku yok ki Mustafa Kemal, tarihin t a n ~ d i gen~ curetli, en buyuk ve kapsaml~kultur devriminin bag mimandlr. Dilde, dinde, hukukta, yazlda, giyside, egitimde, tarihte yapt ~ &reformlar; baz~lanbugun bigirnsel goriinse bile, inanllmaz boyuttaki bir kultur devriminin, bir butun iginde gok anlam11 olan parqalaridir. Osmanll Imparatorlugu iginde dili ve
tarihi unutturulmug, kendine guveni yitirmig bir halktan, gagdag, bag1 dik, kendisi ile gurur
duyan bir ulus yaratabilmig olmanln ne buyuk ve zor bir sonug oldugunu bugun takdir edebilmek zordur. (Siyasal Catlgma ve Uzlagma, 120-135)
Ataturk'e gore demokrasi, "... maddi refah meselesi degildir. Boyle bir goriig vatandaglarin siyasi hurriyet ihtiyaqlarin~uyutmayl amaglar. Bir ulusu olugturan bireylerin o ulus
iginde her gegit ozgurlugu, yagama ozgurlugii, qallgma ozgurlugu, dugunce ve vicdan ozgurliigu guven altlnda bulunmahd~r.(Kemalizm, Laiklik ve Demokrasi, 19).
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Ataturk'un yaptlgl ve yapmaya ozen gosterdigi bazl geyler var ki, gunumuziin "katllm a c ~ "demokrasi anlaylglnl daha o zarnanlar sezgileriyle benimsedigini dugundurmektedir ...
Daha o yonde hiqbir istek, hiqbir gereksinme yokken, Turk kad~nlnasiyasal hak ve ozgurliiklerini- demokrasinin anayurdu sayllan ban bat1 ulkelerinden once- veren, kadln~nsiyasal
yagarnda agirlik kazanmasina qaba gosteren de Ataturk'tur.
Ataturk bununla da yetinmemig, gergeklegtirdigi buyuk "kultur devrimi" apslndan
onern tagiyan kurumlarln baglms~zve demokratik bir yapiya sahip olmalanna ozen gostermigtir. Her geyin devlet iqinde ve devlet iqin oldugu fagizmin yukselme doneminde bile,
Turk Dil ve Tarih Kurumlan siyasal iktidardan baglmsiz birer demek olarak kurulrnug ve
yagarnlarlnl surdiirmuglerdir. Ataturk onlarln parasal bagimslzhglnl saglayabilmek iqin,
kendi ma1 varll@nl surekli bir destek olarak kullanmaktan ~ekinmemigtir.Yurdu bir kultur
A i l gibi saran 404 "Halkevi" ile dortbin kadar "Halk odass~"da k a g ~ uzerinde
t
tek partiye
bag11 olmakla birlikte, buyuk olqiide ba&mslz ve demokratik bir yaplya sahip killnmlglardir.
Bunlar "kitle orgut1eri"nin kotu gozle goriildukleri 1980'lerin Turkiye'sinde yarlm yuzyil
onceki Kemalist ideolojiyi yansitan somut omeklerdir. (Siyasal Cat~gmave Uzlagma, 126)
Ataturk'un izi, onun oldujju noktada biter, ama yolu bitmez, sonsuza dek uzanlr. (Milliyet, 2 M a y ~ s1981)

